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الإمارات حترز برونزية بطولة 
�سباب اآ�سيا للجودو 

عربي ودويل

�سعود بن �سقر القا�سمي يثمن جهود وزارة الرتبية ويكرم 
130 فائزاً بجائزة راأ�ص اخليمة لالبداع والتميز التعليمية 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

امل�سافحة بني اأوباما وكا�سرتو : ر�سالة 
�سيا�سّية.. اأم حركة عفويّة عابرة..؟

•• بلجراد -وام:

بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع فخامة تومي�شالف نيكوليت�ش 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لثنائية بني  �لعالقات  رئي�ش جمهورية �شربيا 
�ملتحدة وجمهورية �شربيا و�شبل تطويرها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة 

للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 
جاء ذلك خالل ��شتقبال �لرئي�ش �ل�شربي �م�ش مبقر �لرئا�شة يف بلجر�د 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق �لذي يقوم بزيارة 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  بالفريق  �ل�شربي  �لرئي�ش  ورحب  �شربيا.  جلمهورية 
�شعادته  له معربا عن  �ملر�فق  �لوفد  و�أع�شاء  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد 
بالزيارة و�لبحث مع �شموه يف �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ونقل  �ل�شديقني. 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  �للقاء  خ��الل  �ل�شربي  للرئي�ش 
و�شعبها  ل�شربيا  �لدولة حفظه �هلل ومتنياته  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شديق �ملزيد من �لتقدم و�لنماء و�لزدهار. و�أعرب �شموه عن �شعادته 
بلقاء رئي�ش جمهورية �شربيا و�لتحدث معه حول جممل �لعالقات بني 
�ملختلفة  �ملجالت  وتطوير  لتنمية  �لرئي�شية  �خلطو�ت  و�أه��م  �لبلدين 
من �جل �ملزيد من �لنمو و�لتقدم .. م�شري� �شموه �إىل �أن �لعالقات بني 
دولة �لإمار�ت و�شربيا ت�شهد تطور� يف كافة �ملجالت وهي تاتي يف �طار 

�ل�شد�قة و�لتعاون و�مل�شالح �مل�شرتكة.                      )�لتفا�شيل �ش(

   

�شيف بن زايد يت�شلم �شهادة االعتماد البالتيني 
الربيطاين لنظام االقرتاحات امل�ؤ�ش�شي  

•• ابوظبي- وام: 

ت�شلَم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أخري� �شهادة �لعتماد �لبالتيني �لربيطاين 
لنظام �لقرت�حات �ملوؤ�ش�شي �لتي ح�شلت عليها وز�رة �لد�خلية وذلك 
�شمو  ملكتب  �لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر  �للو�ء  بح�شور 
و�لعقيد حممد حميد  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�ش جمل�ش  نائب 

دملوج �لظاهري مدير عام �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء.
�شلم �شموه �شهادة �لعتماد �لر�ئد حممد �إ�شماعيل �لهرمودي مدير 
�إد�رة �ل�شكاوى و�ملقرتحات يف �لإد�رة �لعامة لال�شرت�تيجية وتطوير 

�لأد�ء بوز�رة �لد�خلية.                             )�لتفا�شيل �ش2(

االإمارات جتدد تعهدها بدعم 
برامج مف��شية �ش�ؤون الالجئني

•• جنيف-وام:
جددت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعهدها بدعم بر�مج �ملفو�شية 

�ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني �لتابعة لالمم �ملتحدة.
جاء ذلك يف �لكلمة �لتي �ألقاها �شعادة �ل�شفري عبيد �شامل �لزعابي 
�ملندوب �لد�ئم لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �لأمم �ملتحدة 
�ملانحة  �ل��دول  موؤمتر  �أم��ام  جنيف  يف  �لأخ���رى  �لدولية  و�ملنظمات 
)�لتفا�شيل  �ل���الج���ئ���ني.       ل�����ش��وؤون  �ل�شامية  �ملفو�شية  لعمليات  حممد بن ز�يد خالل لقائه مع �لرئي�ش �ل�شربي يف بلجر�د  )و�م(

التقى الرئي�س ال�صربي يف بلجراد ونقل له حتيات رئي�س الدولة

حممد بن زايد: العالقات بني االإمارات و�شربيا ت�شهد تط�را يف كافة املجاالت  

الفياليل يرف�س رئا�صة احلكومة التون�صية

احل�ار ال�طني: ما ُيعلن 
الي�م.. متح�ه الّرياح غدا..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

كل  �لقا�شية  ربة  بال�شّ ��شقط  تون�ش  يف  �لوطني  �حل��و�ر  م�شل�شل  �أّن  يبدو 
�مل�شل�شالت �لدر�مية مبا فيها تلك �ل�شادرة عن عا�شمة �ل�شلطان �لعثماين 
�جلديد، �إذ بلغ �أم�ش من �لإثارة و�لغمو�ش يف ماله ومفرد�ت نهايته ما مل 

تبلغه ��شد �مل�شل�شالت �إثارة.
ويف ظل �لو�شع �حلايل، وتطور�ت �لأم�ش، وما متّيز به من تو�تر �لأخبار 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  باإمكانية  �لتكهن  ممكنا  يعد  مل  وتناق�شها،  وتعار�شها 
من عدمه، ول ميلك �أّي مر�قب �إّل �أن ينتظر ما �شتحمله �ل�شاعات �لقليلة 

�لقادمة من �أخبار. 
�أم�ش  �لوطني، قد عقد م�شاء  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  �أن يكون  ويفرت�ش 
رئا�شة  لتويل  �ملر�شحة  �ل�شخ�شية  يف  نهائيا  للح�شم  عامة  جل�شة  �جلمعة، 
�لغمو�ش،  �ل�شبت. مرّد  �ليوم  �ملحددة منت�شف  �ملهلة  �نتهاء  �حلكومة قبل 
�تفاق حول �شخ�شية  �إىل  �لتو�شل  �لرباعي م�شاء �خلمي�ش  �إعالن  �نه بعد 
�ل�شيا�شي م�شطفى �لفياليل لرئا�شة �حلكومة �جلديدة، �أكد هذ� �لأخري، 
�إّنه مل يرت�ّشح ملن�شب رئا�شة �حلكومة �جلديدة، ومل يقبل  �أم�ش �جلمعة، 

بهذه �ملهّمة، موؤّكد� �أّنه �شريف�ش تويّل هذه �مل�شوؤولّية.
غري  �ل�شيا�شّية  و�لبيئة  �مل�����ش��وؤول��ي��ات  و�شخامة  �ل�����ش��ّن  ع��ام��ل  �أّن  و�أو���ش��ح 

�لو��شحة هي �ل�شبب يف رف�شه لهذ� �ملن�شب ح�شب قوله.                  
ودعا �لفياليل �لأطر�ف �ل�شيا�شية للنظر �إىل �ملُر�شحني �لأ�شغر منُه �شناً 

و�لأقدر على �إد�رة �شوؤون �لبالد يف �ملرحلة �ملقبلة وفق تعبريه.
 )�لتفا�شيل �ش11(

�شنته  ه��ج���م  يف   27 مقتل 
ال��شطى  بافريقيا  ميلي�شيا 

•• باجني-رويرتز:

 قالت �لأمم �ملتحدة �م�ش �جلمعة 
قتلت  م�����ش��ي��ح��ي��ة  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  �إن 
بجمهورية  قرية  يف  م�شلما   27
�لو�شطى يف هجوم يربز  �فريقيا 
قو�ت  تو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات 
يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ل���ش��ت��ع��ادة  فرن�شا 

م�شتعمرتها �ل�شابقة.
وذك������ر م��ك��ت��ب ح���ق���وق �لإن�������ش���ان 
�لتابع لالأمم �ملتحدة �أن �مليلي�شيا 
�أم�ش  �مل�شلمني  قتلت  �مل�شيحية 
ب����وه����وجن  ق����ري����ة  �خل���م���ي�������ش يف 
�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ن��ح��و 75 
كيلومرت� من بلدة بو�ر يف �أق�شى 
ر�شالة  �مل��ك��ت��ب يف  وق����ال  �ل���غ���رب. 
�إلكرتونية �لو�شع متوتر �أي�شا يف 
بوكا  بينها  �لبلد�ت من  عدد من 
وبو�شاجنو� وب��وزوم حيث ت�شتمر 
�لنتقامية.  و�لعمليات  �لهجمات 
�شيليكا  م����ت����م����ردو  و�������ش�����ت�����وىل 
وم��ع��ظ��م��ه��م م���ن �مل�����ش��ل��م��ني على 
و�أطاحو�  �آذ�ر  مار�ش  يف  �ل�شلطة 
وقام  ب��وزي��ز.  فر�ن�شو�  بالرئي�ش 
�ملتمردون ب�شل�شلة من �لنتهاكات 
�ىل  م�شيحية  جماعات  دف��ع  مم��ا 
ت�شكيل ميلي�شيات عمقت بدورها 

�ل�شر�ع �لديني يف �لبالد.

كريي خالل لقائه مع نتنياهو  )رويرتز(

با كي مون يت�شلم تقرير �ملحققني �لذي يوؤكد ��شتخد�م �ل�شلحة �لكيماوية يف مو�قع �شورية  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

����ش��ت��م��رت �ل���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني قو�ت 
�لنظام وكتائب �ملعار�شة يف �أنحاء 
����ش���وري���ا، يف وقت  م����ن  م��ت��ف��رق��ة 
�حلر  �ل�شوري  �جلي�ش  فيه  �أعلن 
�شيطرته على بلدة ع��در� يف ريف 
دم�����ش��ق وع��ل��ى م��ن��اط��ق �أخ�����رى يف 

ريف درعا.
و�أف�����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
ق��ت��ل��ى نتيجة  ب�����ش��ق��وط  �لإن�������ش���ان 
مناطق  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ق�شف 
يف ب��ل��دة ���ش��ح��م �جل����ولن يف ريف 
�لقنيطرة بينهم مقاتل وطفالن، 
ع���ن �شقوط  �مل���ر����ش���د  �أف������اد  ك��م��ا 
ق����ذ�ئ����ف ع������دة ع���ل���ى م���ن���اط���ق يف 
�لأمويني يف و�شط  �شاحة  حميط 

�لعا�شمة دم�شق.
فيه  تو��شلت  وق��ت  ه��ذ� يف  ي��اأت��ي 
�ل�شرقية  �لغوطة  يف  �ل�شتباكات 

قرب دم�شق.
عدر�  حميط  يف  �ل��ق��ت��ال  و��شتمر 
بريف دم�شق بعد يوم من ��شتباكات 
د�م���ي���ة ق��ت��ل ف��ي��ه��ا م���ا ي��ق��رب من 
�لنظاميني  �جل��ن��ود  م��ن  ع�شرين 
وجي�ش �لدفاع �لوطني ف�شال عن 

عدد من مقاتلي �ملعار�شة.
وت�شهد �ملدينة حركة نزوح ب�شبب 
�ملكثفة  �جلوية  و�لغار�ت  �لق�شف 
�إىل  �أدى  مم��ا  لها،  تعر�شت  �لتي 

�ىل ذلك قال م�شوؤول كبري �شابق 
يف �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لم��ريك��ي��ة �ن 
تهديد�  ي�شكل  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ن��ز�ع 
�ن  ل��درج��ة  �ملنطقة  ك��ب��ري� لم���ن 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����ش  ن��ظ��ام  �ن��ت�����ش��ار 
ي���ك���ون �ف�شل  ق���د  �ل����ش���د  ب�����ش��ار 
ي�شفر  �ن  ن��اأم��ل  �ن  ميكن  نتيجة 

عنها �لنز�ع.
طريقة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ود�ن���ت 
تعامل �ل�شد مع �لزم��ة، وهددت 
�شوريا  على  ج��وي��ة  �شربات  ب�شن 
مدنيني  ب��ق�����ش��ف  �ت���ه���ام���ه  ب���ع���د 
وطالبت  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ب��ا���ش��ل��ح��ة 

بتنحيه.
وت��ق��وم �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة بامد�د 
�لتي  �ملعار�شة  جماعات  من  ع��دد 
ت��ق��ات��ل �ل����ش���د مب�����ش��اع��د�ت غري 

قاتلة مباليني �لدولر�ت.
ه���اي���دن، �جل���ر�ل  م��اي��ك��ل  �ن  �ل 
�ملتقاعد يف �شالح �جلو �لمريكي، 
و�لذي تر�أ�ش وكالة �ل�شتخبار�ت 
�مل���رك���زي���ة �لم���ريك���ي���ة )����ش���ي �ي 
�ن  ق��ال   ،2009 �لعام  �ي��ه( حتى 
بني  م��ن  لي�ش  �مل�شلحني  �نت�شار 
يتوقعها  �ل��ت��ي  �ملحتملة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

للنز�ع يف �شوريا.
وقال يف كلمة �مام �ملوؤمتر �ل�شنوي 
�لرهاب  مكافحة  خلرب�ء  �ل�شابع 
�لذي نظمه معهد جيم�ش تاون �ن 

�خليار �لثالث هو �نت�شار �ل�شد.

مدير �صابق لـ)�صي اآي ايه( يوؤكد ان انت�صار الأ�صد اأف�صل خيار لوا�صنطن

ا�شتباكات يف دم�شق والقنيطرة واحلر يتقدم بدرعا

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �علن 
ج�����ون ك�����ريي �جل���م���ع���ة �ن�����ه من 
تطلعات  ب���ني  �ل��ت��وف��ي��ق  �مل��م��ك��ن 
ورغ���ب���ة  �لم�������ن  �ىل  �����ش���ر�ئ���ي���ل 
وذلك  ب��ال�����ش��ي��ادة  �لفل�شطينيني 

خالل مهلة �لت�شعة �ل�شهر.
�شحايف  ت�شريح  يف  ك��ريي  وق���ال 
�دىل به يف تل �بيب قبيل مغادرته 
جديدة  زي���ارة  خ��ت��ام  يف  ��شر�ئيل 
على  "نعمل  �لو�شط  �ل�شرق  �ىل 
��شر�ئيل  �م���ن  ت�����ش��م��ن  م��ق��ارب��ة 
ل�شيادة  �ل���ك���ام���ل  �لح�������رت�م  م���ع 
�شحيفة  وق��ال��ت  �لفل�شطينيني. 
وزير  �ن  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ه��ا�أرت�����ش 
�خلارجية �لأمريكي جون كريي 
�لتو�شل  ن��ح��و  ي��دف��ع  �أن  ي��ح��اول 
�ىل �تفاق �إطار بني �لفل�شطينيني 
و�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني ب���ه���دف �إن���ق���اذ 
من  �أك��ر  بعد  �ل�شلمية  �لعملية 

مهمة. نتائج  بال  �جتماعا   20
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������ش  وك�������ان 
بالوزير  �ل��ت��ق��ى  ع��ب��ا���ش  حم��م��ود 

�لأمريكي م�شاء �أم�ش �لول. 
وقال م�شدر فل�شطيني �أن �للقاء 
ف�شل و�نه مل يدم �أكر من ن�شف 
ب�شرعة  �نتهى  و�أن���ه  فقط  �شاعة 
�أف��ك��ار� متثل  �أن ق��دم ك��ريي  بعد 
�لتي  �لأف��ك��ار  ع��ن  كامال  تر�جعا 
قدمها �ملبعوث �لأمني �لأمريكي 
فيما  خا�شة  جونز  جيم  �ل�شابق 

يتعلق مبنطقة �لأغو�ر.
�إن  وق������ال �مل�������ش���در ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

تق�شي  �لأم����ري����ك����ي����ة  �لأف������ك������ار 
بتو�جد �إ�شر�ئيلي يف غور �لأردن 
خاللها  ي��ت��م  ����ش���ن���و�ت   10 مل����دة 
فل�شطينية  �أم��ن��ي��ة  ق���و�ت  ت��اأه��ي��ل 
لتويل �مل�شوؤولية يف �ملنطقة وهو 
ما ترف�شه �لقيادة �لفل�شطينية.

�أف��ك��ار ك��ريي تو�جد  وم��ن �شمن 
ولكنه  م���رئ���ي  غ���ري  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
�ملعابر �حلدودية بني  مقرر على 

�ل�شفة �لغربية و�لأردن.

مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت.
��شتباكات  �ل������زور  دي����ر  و����ش���ه���دت 
�ملعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة 
بالريف  �ل���ن���ظ���ام���ي���ة  و�ل������ق������و�ت 
�ملر�شد  وف���ق  ل��ل��م��دي��ن��ة،  �ل��غ��رب��ي 
�أ���ش��ار مل�شرع ما ل يقل عن  �ل��ذي 
ثمانية مقاتلني مما ي�شمى �لدولة 

�لإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام.
�ملعار�شة  ويف درعا، هاجم مقاتلو 
مبنطقة  �ل�����رب�����اع�����ي  �حل������اج������ز 

�جل�������ي�������دور ودم�������������رو� دب����اب����ت����نينْ 
ك��ون��ك��ورز وف���ق �شبكة  ب�����ش��و�ري��خ 
����ش���ام، ب��ي��ن��م��ا �أ�����ش����ار �مل���ر����ش���د �إىل 
�ملتمركزة  �لقوة  ب�شفوف  خ�شائر 
�حلر  �جلي�ش  دمر  كما  باحلاجز. 

دبابة مبحيط بلدة �إنخل.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �خ����ر �أع��ل��ن��ت �لأمم 
��شتخد�م  �أدل��ة عن  �ملتحدة وج��ود 
خم�شة  يف  �لكيمياوية  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لتقرير  و�أورد  �شوريا.  يف  مو�قع 

�ملتحدة  �لأمم  ملفت�شي  �ل��ن��ه��ائ��ي 
ح����ول �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
جديرة  معلومات  �أو  �أدل��ة  �شوريا 
ب��ال��ث��ق��ة ت���رج���ح ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�لغوطة  ه�����ي  م���ن���اط���ق  خ���م�������ش���ة 
�شحنايا  و�أ����ش���رف���ي���ة  �ل�����ش��رق��ي��ة 
يف ري���ف دم�����ش��ق، وح���ي ج��وب��ر يف 
يف  �لع�شل  وخ��ان  �لعا�شمة،  �شرق 
ري��ف ح��ل��ب، ومنطقة ���ش��ر�ق��ب يف 

حمافظة �إدلب.

ف�صل لقائه مع عبا�س لتبني وا�صنطن مواقف الحتالل 

كريي ياأمل بالت�فيق بني االأمن ال�شرائيل وال�شيادة للفل�شطينيني 
الثلوج تك�صو مدنًا م�صرية للمرة الأوىل منذ عقود

م�جة الثل�ج ُتف�شل
 مظاهرات الفتنة االإخ�انية

 •• القاهرة-وكاالت:
يف  �جلمعة،  �م�ش  ت��وؤي��ده��ا،  مت�شددة  وت��ي��ار�ت  �لإخ���و�ن  جماعة  ف�شلت 
�ل�شيئ  �لطق�ش  من  موجة  بفعل  �أ�شبوعية  روتينية  مظاهر�ت  �إط��الق 

�شربت �لقاهرة وغالبية �ملحافظات.
و�أجربت �لأمطار و�نخفا�ش درجة �حلر�رة �إىل ما دون 8 درجات، مئات 
متحالفة  مت�شددة  ولتيار�ت  �ملحظورة  �لإخ���و�ن  جلماعة  �ملنتمني  من 
معها �عتادو� على �لتظاهر �أ�شبوعياً �شد �حلكومة �مل�شرية، على �لتز�م 
منازلهم وعدم �لتظاهر، فيما طافت جمموعة م�شري�ت ت�شم ع�شر�ت 
من �ل�شباب �أحياء �لهرم، و�ملهند�شني، ومدينة ن�شر، و�ملعادي، بالقاهرة 

يف مظاهرة حملت �شعار �لطالب ي�شعلون �لثورة.
مدعومني  و�ل�شرطة  �جلي�ش  عنا�شر  من  ع�شر�ت  �نت�شر  �ل�شياق  ويف 
ومبحيط  �لقاهرة  يف  �لرئي�شية  �مليادين  مد�خل  على  مدرعة  باآليات 
ومبنى  �ل����وز�ر�ت  مقار  وح��ول  �لرئا�شيني  و�لحت��ادي��ة  �لقبة،  ق�شري 
�لبنك �ملركزي و�لتلفزيون، حت�شباً لزيادة �أعد�د �ملتظاهرين و�حتمالت 

وقوع �أعمال عنف.
ويف غ�شون ذل��ك، وف��ق �ليوم �ل�شابع ع��ززت ق��و�ت �لأم��ن �مل��رك��زي من 
تو�جدها بجو�ر م�شجد عمر بن عبد�لعزيز، �ملطل على منت�شف �شارع 
لنقل  �شيارة  و15  �ل�شغب  ملكافحة  م�شفحات  ب�7  ودف��ع��ت  �مل��ريغ��ن��ي، 

�جلنود.
�أماكن متفرقة يف م�شر �شباح �جلمعة  ويف �شياق مت�شل غطت �لثلوج 
بينها �شو�حي للقاهرة �كت�شت معاملها باللون �لأبي�ش، يف ظاهرة حتدث 

للمرة �لأوىل منذ �شنني طويلة بح�شب م�شوؤول يف �لأر�شاد �جلوية.
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مركز �شلطان بن زايد ينظم عر�ض البيت مت�حد لفرقة عيال زايد للفن�ن
�إثر�ء للحركة �لثقافية يف بالدنا �حلبيبة .

ز�يد  ب��ن  �شلطان  م��رك��ز  وح��ر���ش  �مل�شرحي  بالعر�ش  �جلمهور  و�أ���ش��اد 
�لد�ئم على تقدمي �جلديد وكل ما يعزز �لنتماء و�لهوية �لوطنية .

�أ�شرف على �مل�شرحية �د�رة �لعالم مبركز �شلطان بن ز�يد وهي فكرة 
ملحمد م��ان��ع �مل��ن�����ش��وري وع��ب��د �هلل ب��وه��اج��و���ش وع��ب��د �هلل �ل��ك��ث��ريي .. 
وتاأليف و�إخر�ج عبد �هلل بوهاجو�ش وم�شاعد �ملخرج يو�شف علي حممد 
�لفنانني  كل من  �مل�شرحية  ببطولة  ق��ام   . �شاهني  فني هيثم  و�إ���ش��ر�ف 
وحممد  ،وروي���ة  حمد�ن  ،و�م��ل  �لزعابي  ،وعبيد  بوهاجو�ش  �هلل  ،عبد 
�لتمثيل كل من  .. و�شاركهم  ،و�شمية  ،وعبود زخوة  ،وظبية  ن�شو�ن  بن 
ر��شد �لعلي ،وحممد بوعزوز ،و�شالح �لعامري ونا�شر �لزعابي وخليفة 
�مل��ازم��ي ،ور�وي�����ة وزي��ن��ب ،ون����ورة ���ش��ي��ف،وع��ل��ي �جل��اب��ري و�ح��م��د �شيف 

ومهند�ش �ل�شوت حممد بوعزوز .

و�لتحلي بالأخالق �حلميدة .
وتناولت �مل�شرحية �لماكن �ل�شياحية بالدولة وحركة �لتجارة و�شهولة 
�ل�شتثمار يف �لدولة ب�شبب ما تنعم به من �أمن و��شتقر�ر ورخاء و�شعادة 

��شافة �ىل �لقو�نني �ملرنة و�لت�شهيالت �لتي ت�شعها �حلكومة .
بد�أ �لعر�ش �مل�شرحي �لمار�تي �لكامل بثالثة من كبار �ل�شن يجل�شون 
معا يتذكرون �ملا�شي ومعاناة �لباء و�لجد�د ثم توحد �لبالد وتطورها 
من  جلهم  وممثلة  ممثال   18 قدمه  �ل��ذي  �مل�شرحي  �لن�ش  ومتيز   .
و�ل�شعب  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��وط��ن  �لم���ار�ت بحبكة م�شرحية مت��ح��ورت ح��ول 
�شيق ينم عن مدى حب �شعب �لمار�ت  . ويف عر�ش  بينهم  و�لتالحم 
لقيادته �أو�شحت �مل�شرحية ما تقوم به �لدولة لإ�شعاد �شعبها من تقدمي 
وكذلك  و�ل�شحة  �لتعليم  على  وحر�شها  للمو�طنني  وم��ن��ازل  ب��ي��وت 
و�لقو�نني  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  لوجود  �ل��دول��ة  يف  و�ل�شتثمار  �لتجارة 

�ملنظمة .
ومتكن �ملخرج عبد �هلل بو هاجو�ش بطريقة بارعة من جذب �جلمهور 
�لذي تفاعل مع �مل�شرحية على مدى �أكر من �شاعة و جلاأ �إىل تق�شيم 
تبعا  �مل�شرحي،  �لفعل  د�ر  �إىل مقاطع فنية وطنية حيث  �مل�شرح  خ�شبة 
خلط در�مي غلبت فيه �لرو�ية و�لعمق يف حب �لوطن و�لوفاء للقيادة . 
وبينت �مل�شرحية رعاية �لدولة ملو�طنيها ومن يقيم على �أر�شها خمتتمة 
�لعر�ش مبقولة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
متوحد  �لبيت  �أن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�هلل  عبد  �لفنان  �لم��ار�ت��ي  �مل��خ��رج  وثمن  �شعب.  �أ�شعد  �لم����ار�ت  و�أن 
بوهاجو�ش ��شت�شافة مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لعالم لعر�ش 
�ملركز  بغريب على  لي�ش  �أن هذ�  �إىل  ، م�شري�  �لبيت متوحد  م�شرحية 
�لذي �خذ على عاتقة رعاية �ملبدعني من �أبناء �لوطن ، و�بر�ز جهودهم 

••  اأبوظبي-وام:

�أم�ش �لول على  للثقافة و�لإع��الم م�شاء  ز�ي��د  �شلطان بن  نظم مركز 
�أبوظبي يف كا�شر �لأم��و�ج عر�شا م�شرحيا لفرقة م�شرح  خ�شبة م�شرح 
عيال ز�يد للفنون بعنو�ن �لبيت متوحد يف �إطار �حتفالت �لدولة باليوم 
�لوطني �ل� 42 حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�مل�شرحية حممد مانع �ملن�شوري  �شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة. ح�شر 
مدير �د�رة �لعالم مبركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لعالم، و�لفنانة 

�أريام، و�لفنان غي�ش �لهامي، و�لإعالمي �ملمثل من�شور �لغ�شاين.
وو�شط ح�شور كبري وتفاعل جماهريي قدمت فرقة عيال ز�يد للفنون 
عر�شا م�شرحيا هادفا يدعو ويحث على معاين �لولء و�لنتماء للقيادة 
و�خلارج  �ل��د�خ��ل  يف  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  جهود  تكاتف  ���ش��رورة  على  وي�شدد 

التقى الرئي�س ال�صربي يف بلجراد ونقل له حتيات رئي�س الدولة

حممد بن زايد: العالقات بني االإمارات و�شربيا ت�شهد تط�را يف كافة املجاالت  
•• بلجراد -وام:

بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نيكوليت�ش  تومي�شالف  فخامة  مع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية  �لعالقات  �شربيا  جمهورية  رئي�ش 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�شبل  �شربيا  وجمهورية  �ملتحدة 

للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 
جاء ذلك خالل ��شتقبال �لرئي�ش �ل�شربي �م�ش مبقر �لرئا�شة يف بلجر�د 
بزيارة  يقوم  �ل��ذي  �ملر�فق  و�لوفد  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  بالفريق  �ل�شربي  �لرئي�ش  ورح��ب  �شربيا.  جلمهورية 
�مل��ر�ف��ق ل��ه معربا ع��ن �شعادته  �آل نهيان و�أع�����ش��اء �ل��وف��د  ب��ن ز�ي��د  حممد 

يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ب��ني  و�ل���زي���ار�ت  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  وتنويعها  و�ل�شتثمارية 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �للقاء  خالل  �ل�شربي  �لرئي�ش  وحمل  �لبلدين. 
حممد بن ز�يد �آل نهيان حتياته ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل ومتنياته لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�شعبها �ل�شديق مبزيد من �لتقدم و�لزدهار موؤكد� �شعي بالده لتطوير 
متميزة  مكانة  م��ن  ب��ه  تتمتع  مب��ا  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  �لثنائية  عالقاتها 

وح�شور فاعل على �ل�شاحة �لدولية.
و�لأحد�ث  �لتطور�ت  خمتلف  ح��ول  �لنظر  وجهات  تبادل  �للقاء  وت��ن��اول 
دولة  جانب  من  �للقاء  ح�شر  �مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لدولية 
�لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�ش  �مل��ب��ارك  خليفة  خلدون  معايل  �لإم���ار�ت 
�أركان  �ملزروعي نائب رئي�ش  �لركن عي�شي �شيف بن عبالن  �للو�ء  و�شعادة 

بالزيارة و�لبحث مع �شموه يف �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ون��ق��ل  �ل�شديقني. 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  �للقاء  خ��الل  �ل�شربي  للرئي�ش 
ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل ومتنياته ل�شربيا و�شعبها �ل�شديق 
�ملزيد من �لتقدم و�لنماء و�لزدهار. و�أعرب �شموه عن �شعادته بلقاء رئي�ش 
جمهورية �شربيا و�لتحدث معه حول جممل �لعالقات بني �لبلدين و�أهم 
�خلطو�ت �لرئي�شية لتنمية وتطوير �ملجالت �ملختلفة من �جل �ملزيد من 
�لنمو و�لتقدم .. م�شري� �شموه �إىل �أن �لعالقات بني دولة �لإمار�ت و�شربيا 
ت�شهد ت��ط��ور� يف ك��اف��ة �مل��ج��الت وه��ي ت��ات��ي يف �ط���ار �ل�����ش��د�ق��ة و�لتعاون 
يف  �لتن�شيق  من  �إىل�مل��زي��د  تطلعهما  �جلانبان  و�أك��د  �مل�شرتكة.  و�مل�شالح 
�ملجالت �لتي تهم م�شلحة �لبلدين وتو�شيع قاعدة �ل�شر�كات �لقت�شادية 

�إعمار �لعقارية  �إد�رة  �لقو�ت �مل�شلحة و�شعادة حممد �لعبار رئي�ش جمل�ش 
و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة وليد 

�أحمد �ملهريي �لرئي�ش �لتنفيذي للعمليات يف �شركة مبادلة.
�لأول  �لنائب  فوتت�ش  �ألك�شندر  �ل�شربي معايل  �جلانب  كما ح�شرها من 
ل��رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء وزي���ر �ل���دف���اع وع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف �حلكومة 

�ل�شربية.
وكان �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد و�شل �إىل �لعا�شمة بلجر�د و�لوفد 
ل��دى و�شوله مطار  �شموه  ��شتقبال  وك��ان يف  �م�ش  �شابق  وق��ت  �مل��ر�ف��ق يف 
بلجر�د نيكول ت�شال �لدويل معايل �ألك�شندر فوتت�ش �لنائب �لأول لرئي�ش 

�لوزر�ء وزير �لدفاع وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف �شربيا.

�شيف بن زايد يت�شلم �شهادة االعتماد البالتيني الربيطاين لنظام االقرتاحات امل�ؤ�ش�شي

وزارة الداخلية تنظم ور�شة عمل باأم القي�ين ح�ل التفكري االإبداعي

•• ابوظبي- وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ت�شلَم 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����ش 
�لبالتيني  �لعتماد  �شهادة  �أخ��ري� 
�ل��ربي��ط��اين ل��ن��ظ��ام �لق���رت�ح���ات 
�ملوؤ�ش�شي �لتي ح�شلت عليها وز�رة 
�للو�ء  بح�شور  وذل���ك  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لأمني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر 
ن���ائ���ب رئي�ش  ���ش��م��و  مل��ك��ت��ب  �ل���ع���ام 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����ش 
و�ل���ع���ق���ي���د حم���م���د ح���م���ي���د دمل�����وج 
�لظاهري مدير عام �ل�شرت�تيجية 

وتطوير �لأد�ء.
�شلم �شموه �شهادة �لعتماد �لر�ئد 
حممد �إ�شماعيل �لهرمودي مدير 
يف  و�مل���ق���رتح���ات  �ل�����ش��ك��اوى  �إد�رة 

�ملوؤ�ش�شي  �لق�����رت�ح�����ات  ل���ن���ظ���ام 
�مل��ط��ب��ق ل��دي��ه��ا م��ن خ���الل �لإد�رة 
وتطوير  لال�شرت�تيجية  �ل��ع��ام��ة 
على  �مل���وظ���ف���ني  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �لأد�ء 
و�أفكارهم  باقرت�حاتهم  �مل�شاركة 
�ملوظفني  و�إنتاجية  �أد�ء  لتح�شني 
ن�شبة  وزي��ادة  �لعمل  بيئة  وتطوير 

ر�شا �ملتعاملني.
دملوج  حميد  حممد  �لعقيد  و�أك���د 
�لظاهري مدير عام �ل�شرت�تيجية 
�لعامة  ب��الأم��ان��ة  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
�أن هذ�  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل������وزر�ء وزي����ر 
لتوجيهات  جت�شيد�  ج��اء  �ل��ن��ج��اح 
�لوزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �شمو 
وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة �ن����ط����الق����اً من 
وز�رة  ب����روؤي����ة  �ل���ك���ب���ري  �لإمي��������ان 
لت�شبح  بفعالية  بالعمل  �لد�خلية 

�إليه وما مت  �ل��ذي و�شلت  �لتطور 
ودعم  �إ���ش��ر�ف  �إىل  ي��ع��ود  حتقيقه 
ومتابعتها  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل���ق���ي���ادة 
�لأد�ء  لتطوير  و�مل�شتمرة  �حلثيثة 
�حلكومي بوجه عام وقدرة �جلهاز 
بقوة  �ملتميزة  وفعاليته  �ل�شرطي 
�لكامل  وكفاءة منت�شبيه و�لإميان 
بيئة  ت��وف��ري  على  �لعمل  بحتمية 
و�لرتقاء  وم�شتقرة  �شاحلة  عمل 

بخدماتها �ملقدمة للجمهور.
�إعجابه  عن  �ملدققني  فريق  وعرب 
�ل�شديد مبنهجية �لعمل �ملتبعة يف 
�لوز�رة وجهود فريق �لعمل �لقائم 
�مل���ق���رتح���ات وخطط  ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
�شو�ء  للنظام  �مل�شتقبلية  �لتطوير 
�لنظام  يف  �أو  �ل��ع��م��ل  �إج�����ر�ء�ت  يف 
تعزيز  �لإلكرتوين وما حققه من 
مل��ف��ه��وم �لت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل بني 

لال�شرت�تيجية  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
وتطوير �لأد�ء بوز�رة �لد�خلية.

�إجن������از� عامليا  �ل�������وز�رة  و�أح�������رزت 
يف  �ملطبقة  �لعمل  لأنظمة  جديد� 
�ملوظفني  لدى  �ملبادرة  روح  تعزيز 
�لعتماد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  بح�شولها 
�لبالتيني من جمعية �أفكار �ململكة 
�ملتحدة كاأول وز�رة حكومية �شمن 
�شهادة  ع��ل��ى  حت�����ش��ل  ت��ق��ي��ي��م  �أول 
فريق  ب��ه  ق��ام  و�ل���ذي  �لبالتينيوم 

من �جلمعية.
ويعترب ت�شنيف �لبالتينيوم �أعلى 
للجمعية  ت�شنيف  �شمن  م�شتوى 
�لفئة  ت�شنيف  يليه  �لربيطانية 

�لذهبية ثم �لف�شية فالربونزية.
وح�شلت �لوز�رة على هذ� �لعتماد 
�لتدقيق  م��رح��ل��ة  �ج��ت��ي��ازه��ا  ب��ع��د 
�لذي �أجر�ه مدققون من �جلمعية 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�أمنا  �ل���ع���امل  دول  �أف�����ش��ل  �إح�����دى 

و�شالمة
ولفت �إىل �أن �لوز�رة حتر�ش على 
���ش��رط��ي��ة عالية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �جل������ودة 
جودة  �أن  م��ن  �نطالقا  �ل��دول��ة  يف 
�لأمن و�لأمان باتت مطلبا �أ�شا�شيا 
�آمنة  �إىل حياة  يف �لعامل للو�شول 
مطمئنة لكل من يعي�ش على �أر�ش 
�ل�شرطة  �شعي  �أك��د  كما   .. �لدولة 
متميزة  خ��دم��ات  لتقدمي  �ل��د�ئ��م 

للجمهور.
وز�رة  ح��ق��ق��ت��ه  م����ا  �أن  و�������ش�����اف 
�لعديد  على  بح�شولها  �لد�خلية 
�ل�شعيد  على  �لتميز  ج��و�ئ��ز  م��ن 
�ل����دويل  �أو  �لإق��ل��ي��م��ي  �أو  �مل��ح��ل��ي 
مل�شتوى  ح��ق��ي��ق��ي��ا  �ن��ع��ك��ا���ش��ا  ي��ع��د 

•• ابوظبي-وام: 

�ل�����ع�����ام�����ة  �لإد�رة  ن�����ظ�����م�����ت 
�لأد�ء  وت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�شمو  مل��ك��ت��ب  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة  يف 
نائب رئي�ش جمل�ش �ل��وزر�ء وزير 
�ل�شكاوى  ب���اإد�رة  ممثلة  �لد�خلية 
و�مل���ق���رتح���ات ور����ش���ة ع��م��ل مبقر 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين 

بعنو�ن �لتفكري �لإبد�عي .
�لدكتور  �ل��ع��م��ي��د  �ل��ور���ش��ة  �ف��ت��ت��ح 
قائد  نائب  �مل��زروع��ي  �أحمد  �شامل 
�لذي قال  �لقيوين  �أم  عام �شرطة 
�إن �ل�شرطة تتبنى �لإبد�ع ولديها 
�لعطاء  على  ق���ادرة  ب�شرية  ك���و�در 
للعقبات  و�إيجاد �حللول  و�لإب��د�ع 
�لعمل  م�������ش���رية  ت���ع���رت����ش  �ل���ت���ي 
حديثة  منظومة  وف���ق  �ل�����ش��رط��ي 
�لأهد�ف  �لأد�ء وحتقيق  لتح�شني 

�ل�شرت�تيجية بفعالية.
تدرك  �لد�خلية  وز�رة  �أن  و�أ�شاف 
تقا�ش  �ل��ن��اج��ح��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أن 
من  و�أن  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا  مب��ب��دع��ي��ه��ا 
و�ج����ب����ن����ا ك���م�������ش���وؤول���ني �لإمي�������ان 
وحفزهم  �مل����وظ����ف����ني  ب������ق������در�ت 
لتطبيق  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وت��ق��دي��ره��م 
يف  �لإد�ر�ت  مب�شاركة  �إب��د�ع��ات��ه��م 
�لإب���د�ع  على  م�شجعة  عمل  بيئة 

دون قيود.

ودور  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  عمليات 
�ل���ق���ادة يف دع���م وحت��ف��ي��ز �لإب�����د�ع 
باعتباره �لركيزة �لأ�شا�شية لنجاح 
�لدعم  تقدمي  و���ش��رورة  �ملوؤ�ش�شة 
�ملنهجية  لتطبيق  و�ملعنوي  �لفني 
�لإب���������د�ع  ت���ع���ري���ف  �ىل  ������ش����اف����ة 
�ل�شخ�شية  و����ش���ف���ات  و�لب���ت���ك���ار 
�لإبد�عي  �لتفكري  ودور  �مل��ب��دع��ة 
�مل�����ش��ك��الت وك��ي��ف��ي��ة تطور  يف ح��ل 
حل  يف  �لإبد�عي  �لتفكري  مهار�ت 
�لفكرة  وت��ق��ي��ي��م  �مل�����ش��ك��الت  ت��ل��ك 
�لتطبيق  وب��ع��د  ق��ب��ل  �لإب���د�ع���ي���ة 
و�أدو�ت �لإب��د�ع �لتي مت تطويرها 
تطوير  يف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 

�لأفكار �لإبد�عية.
ومت توزيع ��شتبيان على �مل�شاركني 

يف �لور�شة.
�لعامون  �ملديرون  �لور�شة  ح�شر 
�لإد�ر�ت وع��دد كبري من  ومديرو 
�ل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د 
�أم  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  يف 

�لقيوين.
يذكر �أن هذه �لور�شة تاأتي �شمن 
�لإد�رة  ت��ع��ق��ده��ا  ور�������ش  ���ش��ل�����ش��ة 
وتطوير  لال�شرت�تيجية  �لعامة 
�ل�شكاوى  ب�������اإد�رة  مم��ث��ل��ة  �لأد�ء 
جميع  ل���ت�������ش���م���ل  و�مل�����ق�����رتح�����ات 
�ل�شرطية  و�ل��ق��ط��اع��ات  �ل��ق��ي��اد�ت 

على م�شتوى وز�رة �لد�خلية. 

وتكرمي  �لإل��ك��رتوين  و�ملقرتحات 
�ملبدعني و�ملتميزين.

�إن قيادتنا ق��دوة لنا يف هذ�  وق��ال 
�مل���ج���ال و�أب����و�ب����ن����ا م��ف��ت��وح��ة لأي 
وبدورنا  ���ش��ك��اوى  �أو  م��ق��رتح��ات 
و�إر�شالها  در����ش��ت��ه��ا  ن��ت��اأخ��ر يف  ل��ن 

للجهات �ملعنية ملتابعتها. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل��ع��ق��ي��د حممد 
عام  مدير  �لظاهري  دمل��وج  حميد 
�أن  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شرت�تيجية 
وق��ت��ن��ا �حلايل  �إل��ي��ه يف  م��ا نطمح 
ه�����و ج���ع���ل �ل���ت���ف���ك���ري �لإب�����د�ع�����ي 

�لد�خلية  وز�رة  ����ش��ت��ع��د�د  و�أك�����د 
ت�شاعد  �ل����ت����ي  �ل���ب���ي���ئ���ة  ل���ت���وف���ري 
ع��ل��ى �لإب�����د�ع ل��ك��ل م��ن �ملوظفني 
و�ملوردين  و�ل�شركاء  و�ملتعاملني 
و�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء لفتا 
�لقيادة  و�ه����ت����م����ام  ح���ر����ش  �إىل 
�لت�شاور  م��ب��د�أ  تعزيز  على  �لعليا 
مل��ا فيه  �مل��م��ي��زة  �مل��ق��رتح��ات  وتبني 
�إ�����ش����ارة �إىل  م�����ش��ل��ح��ة �ل���وط���ن يف 
مبادرة �لع�شف �لذهني �لإمار�تي 
على  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  وح��ر���ش 
�ل�شكاوى  تلقي  ن��ظ��ام  ����ش��ت��ح��د�ث 

م��ط��ل��ب��ا �أ���ش��ا���ش��ي��ا و����ش���روري���ا لكل 
وجزء�  �لد�خلية  وز�رة  منت�شبي 
�ليومية  �ملمار�شات  من  يتجّز�أ  ل 
�لأخذ  م��ع  كافة  �مل�شتويات  وعلى 
�لإبد�عية  �لقدر�ت  �لعتبار  بعني 
تعزيز  ي��ت��ط��ل��ب  وه������ذ�  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�لبيئة  ل��ت��وف��ري  �جل��ه��ود �حل��ال��ي��ة 
�لتي ُت�شاعد على �لإبد�ع لكل من 
و�ل�شركاء  و�ملتعاملني  �مل��وظ��ف��ني 
و�مل�����وردي�����ن و�مل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى حد 

�شو�ء.
وتناول �لور�شة نبذه منهجية عن 

�ملوظفني كافة.
ت�شنيف  م���ن���ح  ي���ت���م  �أن�������ه  ي����ذك����ر 
كفاءة  ن�شبة  بلغت  �إذ�  �لبالتينيوم 
�ملائة  يف   90 �لق����رت�ح����ات  ن��ظ��ام 
�ملعتمدة  �مل��ع��اي��ري  ح�����ش��ب  ف���اأك���ر 
و�لتي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  يف 

86 معيار� تغطي  �أكر من  ت�شم 
و�ملالية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �جل����و�ن����ب 
وقو�نينه  �ل���ن���ظ���ام  و�إج�������������ر�ء�ت 
بالهيكل  و�رت���ب���اط���ه  وم���الءم���ت���ه 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة وم����دى 
حت��ق��ي��ق��ه لأه����د�ف����ه����ا و�لت�������ش���ال 

و�ل���ن�������ش���ر و�ل���ت���و�����ش���ل )ج���و�ن���ب 
ت���وع���وي���ة( و�حل����و�ف����ز و�مل���ك���اف���اآت 
كفاءة  وق��ي��ا���ش  �لأد�ء  وم��وؤ���ش��ر�ت 
وتدريب  �ملعلومات  و�إد�رة  �لنظام 
للتطوير  وخ�����ش��وع��ه��م  �مل��وظ��ف��ني 

�مل�شتمر.

االحتاد الربملاين الدويل ي�شيد بجه�د املجل�ض ال�طني االحتادي 
ومب�شاركاته الفاعلة يف خمتلف اجهزة االحتاد وم�شروعاته الفنية 

•• اأبوظبي-وام: 

�أ����ش���اد �لحت�����اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ش  بجهود 
�أعمال  خم��ت��ل��ف  يف  ومب�����ش��ارك��ات��ه 
�مل��ج��ل�����ش يعد  �أن  م���وؤك���د�  �أج��ه��زت��ه 
�أع����م����ال����ه ويف  ف����اع����ال يف  ����ش���ري���ك���ا 

وم�شروعاته  �لعمومية  جمعياته 
تلقاها  ر�شالة  ذلك يف  �لفنية. جاء 
�شامل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة 
للمجل�ش  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �مل���زروع���ي 
�شعادة  م����ن  �لحت��������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�أندر�ش جون�شون �أمني عام �لحتاد 
وق��ال جون�شون  �ل��دويل.  �لربملاين 

�إن �لدور �ملتنامي للمجل�ش �لوطني 
�لحتادي يف �أعمال �لحتاد �لربملاين 
بكل  ويحظى  و��شحا  ب��ات  �ل���دويل 
م�شمونه  يف  وي��ع��ك�����ش  �ل���ت���ق���دي���ر 
وع���ي �مل��ج��ل�����ش �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
وحر�شه على هذ� �لتعاون و�إدر�كه 
به  ت�شطلع  �ل���ذي  �ل����دور  لأه��م��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات �لربملانية. و�أ�شاد �لحتاد 
�لتي  بالأن�شطة  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين 
ينظمها �ملجل�ش �لوطني �لحتادي 
وبالتعاون �لكبري بينه وبني �لحتاد 
�لربملاين �لدويل ومببادرة �ملجل�ش 
�لربملاين  �لإع���الم  منتدى  تنظيم 
وترجمة تقرير �لربملانات وو�شائط 
�ل����ت����و������ش����ل �لج����ت����م����اع����ي. وك�����ان 
�ل����دويل �ختار  �ل���ربمل���اين  �لحت����اد 
�لوطني �لحتادي ملر�جعة  �ملجل�ش 
�لتقرير  م���ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�لتمثيل  طبيعة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ربمل��اين 
ثمرة  يعد  �ل��ذي  �ملتغرية  �لربملاين 
�شر�كة بني �لحتاد وبرنامج �لأمم 
�مل���ت���ح���دة �لإمن�����ائ�����ي وي����رك����ز على 
و�حلو�ر  �لربملانية  �لفعالية  تعزيز 
و�ملجتمع  �لربملانيني  بني  �مل�شتمر 
�إعد�د  �ملدين و�ملو�طنني. �شارك يف 
من  وبرملانيني  موؤ�ش�شات  �لتقرير 
خمتلف قار�ت �لعامل حيث تتناول 
و�لإعالم  و�لربملان  �لنا�ش  ف�شوله 
و�مل�شاءلة  و�ل���ش��ت��ج��اب��ة  و�ل��ت��اأث��ري 
و�خلدمة وحتقيق �لنتائج وخامتة 
�لإ�������ش������الح �ل������ربمل������اين- �مل����رون����ة 

و�لتجديد.
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وزارة الداخلية تناق�ض الربنامج العلمي للم�ؤمتر امل�شاحب ملعر�ض اآي�شنار 2014 
�لذي تنظمه �لوز�رة بالتعاون مع �شركة ريد 
للمعار�ش يف �أبوظبي خالل �لفرتة من 1 �ىل 

3 �أبريل من �لعام �ملقبل.
ج����اء ذل����ك خ����الل �لج���ت���م���اع �ل�����ذي عقدته 
�حلنكي  �شامل  �شعيد  �لعميد  برئا�شة  �للجنة 
بوز�رة  �مل�شاندة  و�خلدمات  �ملالية  عام  مدير 
�ل��د�خ��ل��ي��ة رئ��ي�����ش �ل��ل��ج��ن��ة ب��ح�����ش��ور جميع 
�لإعالم  �إد�رة  ع��ن  وممثلني  �للجنة  �أع�����ش��اء 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لأم��ن��ي 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية ومركز 

•• ابوظبي-وام:

�إد�رة  جلنة  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  ناق�شت 
�مل�شاحب  �لأمنية  للتحديات  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
ل��ل��م��ع��ر���ش �ل������دويل ل���الأم���ن �ل���وط���ن���ي ودرء 
�لعلمي  �ل��ربن��ام��ج   2014 �آي�����ش��ن��ار  �مل��خ��اط��ر 
�ملقدمة  �ل��ع��م��ل  و�أور�ق  �ل��زم��ن��ي  و�جل�����دول 
�ل�شالمة  و�ملخت�شني يف جم��ال  �خل��رب�ء  من 
�مل���روري���ة و�لأم����ن �ل��وط��ن��ي و�ل�����ش��الم��ة ودرء 
�ملوؤمتر  ���ش��ي��ت��م ط��رح��ه��ا يف  و�ل���ت���ي  �مل��خ��اط��ر 

�ملهنية  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  للبيئة  �أبوظبي 
�ل�شيار�ت  ق��ي��ادة  لتعليم  �لإم������ار�ت  و���ش��رك��ة 

و�شركة ريد للمعار�ش.
�ملدرجة  �ملو�شوعات  من  عدد  ��شتعر��ش  ومت 
على جدول �لأعمال .. و��شتمع �مل�شاركون �إىل 
�شركة  �ملقدمة من  �لعمل  �شرح موجز لورقة 
�لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�شيار�ت حول �ل�شالمة 
�ملرورية وت�شرفات �ل�شائقني ودورها يف وقوع 
�حلو�دث �ملرورية ومناق�شة �أور�ق �لعمل �لتي 

�شيتم عر�شها خالل جل�شات �ملوؤمتر.

االإمارات جتدد تعهدها بدعم برامج مف��شية �ش�ؤون الالجئني
•• جنيف-وام:

�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ج���ددت 
ب��دع��م بر�مج  ت��ع��ه��ده��ا  �مل��ت��ح��دة 
ل�شوؤون  �ل�������ش���ام���ي���ة  �مل���ف���و����ش���ي���ة 
�ل�����الج�����ئ�����ني �ل����ت����اب����ع����ة ل����المم 

�ملتحدة.
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
�شامل  ع���ب���ي���د  �ل�������ش���ف���ري  ����ش���ع���ادة 

غوتريي�ش  �أن��ط��ون��ي��و  �ل��الج��ئ��ني 
�ملتحدة  �لأمم  م��ف��و���ش��ي��ة  د�خ����ل 
�ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني. و�أبرز 
و�لن�شط  �لفاعل  �ل���دور  �شعادته 
�لتي قامت به �ملفو�شية بالتعاون 
�مل���ت���ح���دة  �لأمم  وك����������الت  م�����ع 
�إغاثة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأخ�����رى 
�لالجئني �ل�شوريني و�ل�شتجابة 
�لن�شانية.  �حتياجاتهم  ملختلف 

ت�����ش��ارك ب�شكل ف��اع��ل يف  م��ان��ح��ة 
�جل���ه���ود �لإن�����ش��ان��ي��ة ����ش���و�ء �أك���ان 
ذل���ك ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ث��ن��ائ��ي �أم 

�ملتعدد �لأطر�ف.
.جمدد� يف هذ� �ل�شياق تعهد دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بتقدمي 
�أل����ف   200 ق����دره����ا  م�����ش��اه��م��ة 
دولر �أمريكي لعمليات �ملفو�شية 
لعام  �لالجئني  ل�شوؤون  �ل�شامية 

�ل��زع��اب��ي �مل��ن��دوب �ل��د�ئ��م لدولة 
لدى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لدولية 
موؤمتر  �أم���ام  �لأخ����رى يف جنيف 
�لدول �ملانحة لعمليات �ملفو�شية 

�ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني.
�لزعابي يف كلمته  �ل�شفري  و�أ�شاد 
ي�شطلع  �ل�����ذي  �مل��م��ي��ز  ب��ال��ع��م��ل 
ل�شوؤون  �ل�������ش���ام���ي  �مل���ف���و����ش  ب����ه 

�هتماما كبري� مل�شاألة �لتعاون مع 
مفو�شية �لأمم �ملتحدة �ل�شامية 
يت�شنى  حتى  �لالجئني  ل�����ش��وؤون 
ل��ه��ا �لإ����ش���ط���الع ب��ولي��ت��ه��ا على 
عملها  تن�شق  و�أن  وج���ه  �أح�����ش��ن 
�ل����ظ����روف  �أح���������ش����ن  �ل��������دويل يف 
حلماية �لالجئني ولإيجاد حلول 
�ل�شفري  �شعادة  ونبه  لهم.  د�ئمة 
�لإم��ار�ت كدولة  �أن  �إىل  �لزعابي 

�لد�ئم  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ���ش��ع��ي  وث��م��ن 
ب�شكل  لرفع قدر�تها لال�شتجابة 
�لطو�رئ  ح��الت  ملختلف  �أف�شل 
�ملاليني من  بغية حماية  �ملعقدة 
د�خليا  و�ل���ن���ازح���ني  �ل���الج���ئ���ني 
�جلن�شية.  ع��دمي��ي  و�لأ���ش��خ��ا���ش 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �شعادته  و�أك���د 
منطلق  م���ن  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شيا�شتها يف �ملجال �لإن�شاين تعري 

.2014
ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن�����ه خ����الل هذ� 
�ملانحة  �ل����دول  ت��ع��ه��دت  �مل���وؤمت���ر 
مليون   671 م��ن  �أك���ر  بتوفري 
�ملفو�شية  لعمل  �أم��ري��ك��ي  دولر 
تقدير  ومت   ..2014 ل����ع����ام 
للمفو�شية  �ل���ع���ام���ة  �مل���ي���ز�ن���ي���ة 
مليار�ت  بخم�شة   2014 ل��ع��ام 
وثالثمائة مليون دولر �أمريكي.

وزير الدفاع الي�ناين ي�شتقبل رئي�ض اأركان الق�ات امل�شلحة 

اجتماع جلنة القيادة العليا للمنطقة االأمنية يف عجمان 

وفد من طلبة كلية ال�شرطة يزور مركز حفظ النعمة 

•• اأثينا-وام:

��شتقبل معايل دميرتو�ش �أفر�مو بويلو�ش وزير �لدفاع 
�ليوناين �م�ش يف مكتبه بوز�رة �لدفاع �ليونانية �شعادة 
�لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�ش �أركان 
�ل���ذي ح�شره  �ل��ل��ق��اء  �مل�شلحة. وج���رى خ��الل  �ل��ق��و�ت 
�لفريق ميخائيل كو�شتار لكو�ش رئي�ش �لأركان للقو�ت 

�مل�شلحة �لوطنية �ليونانية و�شعادة عبد�لهادي �خلاجة 
�شفري �لدولة باليونان و�لوفد �ملر�فق لرئي�ش �لأركان.. 
��شتعر��ش عالقات �لتعاون بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
وبحث  وتطويرها  تفعيلها  وجو�نب  و�ليونان  �ملتحدة 
يخدم  مب��ا  �لع�شكرية  ب��امل��ج��الت  �ل�شلة  ذ�ت  �ل�����ش��وؤون 
�مل�شلحة �مل�شرتكة �إىل جانب بحث عدد من �ملو�شوعات 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

•• عجمان-وام:

�إمارة  يف  �لأمنية  للمنطقة  �لعليا  �لقيادة  جلنة  عقدت 
�لقيادة  مببنى  �لول  �أم�ش  �ل��دوري  �جتماعها  عجمان 
علي  �لعميد  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل 

رئي�ش �للجنة.
�لعميد حممد عبد�هلل علو�ن  ح�شر �لجتماع كل من 
�لأجانب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  �لإد�رة  ع��ام  م��دي��ر 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �ل�شويدي  ه��الل  �شعيد  و�لعقيد 
جمالد  جا�شم  ر����ش��د  و�لعقيد  ب��الإن��اب��ة  �مل��دين  للدفاع 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�ل��ع��ق��ي��د عمر  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر ع���ام 

حممد �ل�شام�شي مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة 
وعدد من �ل�شباط .

�إج�����ر�ء�ت لتنفيذ  �ت��خ��اذه م��ن  ناق�ش �لج��ت��م��اع م��ا مت 
�لأعمال  �ل�شابق و��شتعر��ش جدول  تو�شيات �لجتماع 
م�شتقبلية  وخ��ط��ط  �أمنية  مو��شيع  م��ن  فيه  وم��اج��اء 
يحقق  مبا  �لرب�مج  وو�شع  �لأه���د�ف  حتديد  يف  ت�شهم 

��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية.
كما مت مناق�شة عدة مو�شوعات ت�شهم يف حت�شني �لأد�ء 
وتطوير �لعمل بالإ�شافة �إىل ح�شر �خلدمات و�لأعمال 
حتديد  و�إع���ادة  �لأمنية  �ملنطقة  �إد�ر�ت  ب��ني  �مل�شرتكة 
�مل��وؤ���ش��ر�ت �ل��ت��ي حتقق �لأه����د�ف �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة على 

م�شتوى �ملنطقة ب�شكل و��شح.

•• ابوظبي-وام: 

�ل�شرطة  كلية  يف  و�لتوجيه  �ل��ع��الق��ات  ق�شم  م��ن  وف��د  ز�ر 
�لنعمة  ح��ف��ظ  م��رك��ز  �لكلية  يف  �لطلبة  م��ن  ع���دد  ي��ر�ف��ق��ه 

باأبوظبي �شمن �لحتفالت باليوم �لعاملي للتطوع.
وتاأتي �لزيارة �شمن �خلطط �ل�شرت�تيجية لكلية �ل�شرطة 
�جلهات  م��ع  �خلارجية  �لعالقات  توطيد  �إىل  تهدف  �لتي 

�إطار  ويف  �ملجتمع  �أف��ر�د  تخدم  �لتي  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
���ش��ع��ي �ل�����ش��رط��ة �ل���د�ئ���م وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي خدمات 
�ل�شحي  حممد  �شلطان  �لوفد  و�لتقى  للجمهور.  متميزة 
مدير م�شروع حفظ �لنعمة يف هيئة �لهالل �لأحمر �لذي 
قدم لهم �شرحا عن �أهم �لأعمال و�لأن�شطة �لتي يقوم بها 
�ملركز وكيفية ترتيب وتوزيع هذه �لنعم من �ملو�د �لغذ�ئية 
و�ملالب�ش وغريها من �لهد�يا �لتي تقدم لالأ�شر �مل�شتحقة .

الرومي ت�شارك يف اجتماعات جمل�ض وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب يف االأردن غدا

وفد برنامج رعاية املبدعني ب�زارة الداخلية يختتم زيارة الأ�شرتاليا 

•• دبى-وام:

ت�شارك �لإمار�ت بوفد ر�شمي برئا�شة معايل مرمي حممد خلفان �لرومي 
وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية يف �جتماعات �لدورة �لثالثة و�لثالثني ملجل�ش 
عمان  �لأردن��ي��ة  بالعا�شمة  تعقد  �لتي  �لعرب  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء 
�ملهمة منها ما يتعلق  �ملو�شوعات  �ل��دورة ع��دد� من  . وتبحث  �لأح��د  غ��د� 
من  عدد  لتنفيذ  دعما  يقدم  �ل��ذي  �لجتماعي  للعمل  �لعربي  بال�شندوق 
�لدليل  وحت��دي��ث  �لعربية  �ل���دول  يف  و�لتنموية  �لجتماعية  �مل�شروعات 

�ملوحد مل�شطلحات �لإعاقة و�لرتبية �خلا�شة و�لتاأهيل. 
�لقت�شادية  �لتنموية  �لعربية  للقمة  و�لتح�شري  �لإعد�د  �لدورة  وتناق�ش 
و�لجتماعية �لر�بعة �ملقرر عقدها يف تون�ش خالل يناير 2015.. و�شبل 
�لإعالن  تنفيذ  ومتابعة  �لفقر  خلف�ش  �لعربية  �ل�شرت�تيجية  تفعيل 
�ملنتجة  �لأ���ش��ر  م�شروعات  وتطوير  لالألفية  �لتنموية  ل��الأه��د�ف  �لعربي 
و�مل�شروعات �ل�شغرية ومتناهية �ل�شغر. وقالت معايل �لرومي �إن �لوز�رة 

�لتي  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات  جميع  يف  �مل�شاركة  على  ك��ب��رية  �أهمية  ت��ع��ول 
بالرتقاء  بالغ  دور  من  ذلك  يف  ملا  وموؤ�ش�شاتها  �لعربية  �جلامعة  تنظمها 

بالعمل �لعربي �مل�شرتك وتعزيزه ملا فيه م�شلحة �ل�شعوب �لعربية. 
��شتقر�رها  وتعزيز  بالأ�شرة  بالرتقاء  �ل��وز�رة معنية  �إن  �لرومي  و�أ�شافت 
وهذ�ن   .. �لإعاقة  ذوي  من  بالأ�شخا�ش  معنية  و�أنها  �حتياجاتها  وتوفري 
�أن هذه �لدورة  . و�أك��دت  �ل��دورة  �أعمال هذه  ر�أ���ش  ياأتيان على  �ملو�شوعان 
مثل  ��شرت�تيجية  م��و���ش��وع��ات  يف  �شتبحث  لأن��ه��ا  خا�شة  �أه��م��ي��ة  تكت�شب 
 2015 و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنموية  �ل��ع��رب��ي��ة  للقمة  �لإع�����د�د 
 .2015 ع��ام  بعد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لأه���د�ف  �لجتماعية  و�لأول���وي���ات 
ي�شم وفد �لدولة.. عبد�لرحمن �ل�شوقي مدير �إد�رة �ل�شمان �لجتماعي 
وعفر�ء بوحميد مديرة �إد�رة �لأ�شر �ملنتجة و زينب �ملال نائب مدير �إد�رة 
و�شيخة  �لطفل  �إد�رة  مدير  نائب  ح��ارب  و�إمي���ان  �ملعاقني  وتاأهيل  رع��اي��ة 
�جتماعي  باحث  ح�شني  وط��ه  و�ملطبوعات  �لع��الم  ق�شم  رئي�شة  �ملدحاين 

و�أحمد عو�ش من�شق عالقات خارجية بالوز�رة. 

•• ابوظبي-وام:

�ختتم وفد من مركز تنمية �لقادة ورعاية �ملبدعني بالأمانة �لعامة ملكتب 
�شمو نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية زيارته �إىل مدينة ملبورن 
�لأ�شرت�لية �لتي ��شتغرقت 13 يوما �شمن تنفيذ �لربنامج �لأول لرعاية 
�ملبدعني يف وز�رة �لد�خلية �لذي مت �إطالقه يف �شهر يونيو من عام 2013 
20 منت�شبا من وز�رة �لد�خلية مت �ختيارهم وفق  . وي�شتهدف �لربنامج 
�ملهارية  و�لقدر�ت  �لذكاء  قيا�ش  �ختبار�ت  �جتيازهم  بعد  حمددة  معايري 

و�لإبد�عية و�ل�شمات �ل�شخ�شية لديهم.
�أن  �ملبدعني  ورعاية  �لقادة  تنمية  �لدرعي مدير مركز  �شيف  �ملقدم  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  يف  �لإب��د�ع  لعن�شر  كبرية  �أهمية  تويل  �لد�خلية  وز�رة 

. حيث و�شعته كاأحد �أهد�فها �ل�شرت�تيجية  2011 - 2013 
2011 وهي  عام  و�لبتكار يف  �لإب��د�ع  �أطلقت جائزة  �ل��وز�رة  �أن  و�أ�شاف 
على  فيها  �لفائزين  ويح�شل  للتميز  �لد�خلية  وزي��ر  جائزة  ف��روع  �إح��دى 
ملكافاأة  و�ل��ت��ك��رمي  �لتحفيز  م��ب��د�أ  تر�شيخ  على  تعمل  وظيفية  �م��ت��ي��از�ت 
�لد�خلية  وز�رة  ل�شرت�تيجية  جت�شيد�  �ل�شتثنائية  �ملوظفني  �إب��د�ع��ات 
�لر�مية �إىل ت�شجيع �لإبد�ع و�ملقرتحات ل�شمان �لتح�شني �مل�شتمر جلودة 

وكفاءة �خلدمات.
�ملبدعني مبركز  رئي�ش ق�شم رعاية  �لر�ئد فهد �حلو�شني  من جانبه قال 
�أبرز �جلو�نب  �إحدى  �إن زيارة ملبورن تعد  �ملبدعني  �لقادة ورعاية  تنمية 

�أف�شل  لتعريفهم  �ملبدعني  لرعاية  �لتدريبي  �لربنامج  تنفيذ  يف  �ملهمة 
�ل��ت��ي مت  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ل�شرطي يف  �مل��ج��ال  �لإب��د�ع��ي��ة �ملطبقة يف  �مل��م��ار���ش��ات 
�تخذت  �لتي  �لطموحة  �مل��دن  م��ع  معيارية  مقارنات  عقد  بعد  �ختيارها 

مبادر�ت �إبد�عية متميزة يف حت�شني �لأد�ء �ل�شرطي.
ملختلف  ميد�نية  زي���ار�ت  تنظيم  ت�شمن  �لتدريبي  �لربنامج  �إن  و�أ���ش��اف 
�ملرور  وهيئة  فكتوريا  ولي���ة  �شرطة  مديرية  �شملت  �ل�شرطية  �جل��ه��ات 
و�لهيئة �مل�شوؤولة عن �حلو�دث و�لأزمات يف ولية فكتوريا ومتحف �ل�شرطة 
للتعرف على �أف�شل �لأ�شاليب �ملتبعة يف مكافحة �جلرمية ومتحف �لهجرة 
و�جلو�ز�ت لالطالع على طرق �حتو�ء �ملهاجرين و�لتعامل معهم لإك�شابهم 

معلومات خمتلفة مبا ي�شاعد يف تن�شيط �لفكر �لإبد�عي.
�لطرق  ح��و�دث  لهيئة  ميد�نية  زي��ار�ت  كذلك  �شمل  �لربنامج  �أن  و�أو�شح 
�لنجاحات  لتحقيق  �لإبد�عية  �ملبادر�ت  تبنت  �لتي  �ملو�قع  من  وجمموعة 
�لبارزة يف �أن�شطتها بالإ�شافة لعقد ور�ش عمل تدريبية مكثفة ل�شرح �آليات 
توليد �لأفكار �لإبد�عية وكيفية حتويلها مل�شاريع تطويرية ت�شهم يف حتقيق 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية مبا ي�شمن حتقيق كفاءة وجودة 
�ملبدعني  لرعاية  �لأول  �لربنامج  منت�شبو  وك��ان  �حلكومية.  �خلدمات  يف 
قامو� بزيار�ت ميد�نية د�خل �لدولة �شملت مدينة م�شدر وهيئة �لطرق 
و�ملو��شالت للتعرف على �حللول �ملبتكرة �لتي �عتمدتها �جلهتان يف تنظيم 
�أعمالهما وطرح مبادر�ت �إبد�عية ريادية يف جمايل تنظيم �لطرق و�لطاقة 

وحققت �لزيارة �لأهد�ف �ملن�شودة بتو�شيع �لآفاق �لإبد�عية للمنت�شبني.

جلنة �ش�ؤون الرتبية يف املجل�ض اال�شت�شاري ت�شتعر�ض جه�دها واآراءها وتبحث �شبل تعزيز جه�د دائرة الثقافة واالإعالم
 •• ال�صارقة-الفجر:

�لرتبية  ������ش�����وؤون  جل���ن���ة  ب���ح���ث���ت 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ث���ق���اف���ة و�لإع�������الم 
�ل�شت�شاري  ب��امل��ج��ل�����ش  و�ل�����ش��ب��اب 
�جتماعها  خ��الل  �ل�شارقة  لإم���ارة 
�لثالث لذي عقدته �شمن �أعمالها 
ل���دور �لن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �لأول من 
�لف�شل �لت�شريعي �لثامن ��شتكمال 
فيما  �هد�فها  ومنظومة  خلطتها 
وبر�مج  خ��ط��ط  م��ن  �شلفا  �أق��رت��ه 
�ملجتمعية  �جل���ه���ود  ك���اف���ة  ل���دع���م 
خلدمة �لثقافة و�لرت�ث و�لعناية 
ب��ه��م��ا.  ت��ر�أ���ش �لج��ت��م��اع �لدكتور 
�شليمان عبد �هلل �شرحان �لزعابي 
رئ��ي�����ش �ل��ل��ج��ن��ة وح�����ش��ره حممد 
�للجنة ور��شد  ر�ش��ود مقرر  ر��ش��د 
�مل��دف��ع و�شيخه  �مل��ح��ي��ان وح�����ش��ني 
ي�����وع�����ان �ل�������ش���ب���و����ش���ي وع����ب����د �هلل 
ويو�شف  �ل�نق��بي  م�ب�ارك  م�حم�د 

�لمانة  وم����ن  �مل����زروع����ي  خ��م��ي�����ش 
�ل�شيوي  �إ���ش��الم  للمجل�ش  �لعامة 
�أكد  كلمته  ويف  �حل��م��ادي  وه���دى 
�لدكتور �شليمان عبد �هلل �شرحان 
دور  على  �للجنة  رئي�ش  �ل��زع��اب��ي 
عمل  �أد�ء  منظومة  �شمن  �للجنة 
حتقيق  يف  �ل���ش��ت�����ش��اري  �مل��ج��ل�����ش 
�لر�شيدة  قيادتنا  �إل��ي��ه  ت�شبو  م��ا 

�ملثل مبا  �شارباً  وري��ادة  تفوق  من 
تبديه �لقيادة �حلكيمة من �هتمام 
بتحقيق �لنه�شة و�لبناء ودورها يف 
رعاية �أبناء �لوطن ليكونو� فر�شان 

�ل�شبق بجميع �مليادين. 
و��شار �لزعابي �إىل �أن تلك �لريادة 
من  �ل���دول���ة  ت�شعه  م��ا  يف  تتمثل 
�أل  �لأول  ��شتثمارها  يف  �شيا�شات 

�أهمية  وه��و �لن�����ش��ان م��وؤك��د� على 
تكامل �أدو�ر كافة �ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
وت�������ش���اف���ر ج���ه���وده���ا ل���ب���ن���اء جيل 
متغري�ت  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ي�شتطيع 
�مل�شلحة  تقت�شيه  ما  وفق  �لع�شر 
�ل��ع��ل��ي��ا ل���ل���وط���ن و�حل����ف����اظ على 
كلمته  يف  لفتا  وم��ق��در�ت��ه  هويته 
لتنفيذ  �للجنة  �شعي  �إىل مو��شلة 
م�شادر  وتنمية  تنويع  يف  خطتها 
�ملورورث  تاأ�شيل  بجانب  �ملعرفة 
�لثقايف و�حل�ش �لوطني بني فئات 

�ملجتمع . 
�أر�ئها  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ن��اول��ت  وب��ع��ده��ا 
لبحث تعزيز رو�فد د�ئرة �لثقافة 
وما  �ل�����ش��ارق��ة  بحكومة  و�لع����الم 
�أدو�ر م��ق��درة يف ظل  ب��ه م��ن  تقوم 
�إعد�د �للجنة لزيارة �لد�ئرة �شباح 
�لتح�شري  �إط������ار  يف  �لأح������د  غ���د 
مل��ن��اق�����ش��ة ���ش��ي��ا���ش��ة �ل���د�ئ���رة خالل 

�شهر يناير �ملقبل .
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ي�صتمر حتى الثالث من ال�صهر القادم

حممد بن كايد يد�شن مهرجان ع�ايف 11 و�شط ح�ش�ر جماهري غفرية 

عبد امللك بن كايد القا�شمي ي�شيد بجه�د اأبناء االإمارات يف العمل التط�عي
•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ�شاد معايل �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�ش ل�شاحب 
�ل�شمو حاكم ر�أ�ش �خليمة بالدعم و�لهتمام �لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لت�شجيع وحتفيز �لعمل �لتطوعي ودعم 

موؤ�ش�شاته وبر�جمه لتعزيز م�شريته نحو �آفاق عاملية.
وثمن �ل�شيخ عبد�مللك �لقا�شمي يف حديث مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للتطوع 
�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  �لثاقبة للفريق  �لروؤية   ..
�لتطوع  ثقافة  لغر�ش  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
يف ن��ف��و���ش ���ش��ب��اب وف��ت��ي��ات �لإم������ار�ت م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ت��ك��ات��ف للتطوع 
�ل�شباب ودعم وت�شجيع �شموه  �لتابع ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت لتنمية  �لجتماعي 
للعمل �لتطوعي و�لرتكيز على م�شاركة �ل�شباب و�لفتيات يف بناء قدر�تهم 
وتطوير مهار�تهم �لتطوعية مثنيا على �هتمام ومتابعة �شمو �ل�شيخ عبد 
�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية رئي�ش جمل�ش �إد�رة موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
لتنمية �ل�شباب لرب�مج ومبادر�ت برنامج تكاتف ومتيز م�شاركاته �لعربية 
و�لدولية من خالل بر�جمه وفعالياته �ملختلفة يف �لتطوع �لدويل و�ملحلي. 
و�أثني معاليه على جهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�ش  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�ش  �لعام  �لن�شائي 

�إيجابي يف حياة �لفرد و�لأ�شرة و�ملجتمع ومن جميع �مل�شتويات �لقت�شادية 
�لتطوعي جت�شيد� عمليا ملبد�أ  �لعمل  و�لجتماعية و�لتنموية حيث ميثل 
و�خلريية  �لإن�شانية  �لأعمال  من  جمموعة  باعتباره  �لجتماعي  �لتكافل 
�ملجتمع  بناء  �أ�شا�شية يف  ركيزة  باأنه  �لتطوعي  �لعمل  و�ملجتمعية. وو�شف 
ون�شر �لتما�شك �لجتماعي بني �ملو�طنني .. م�شري� �إىل �أن �لعمل �لتطوعي 
ممار�شة �إن�شانية �رتبطت �رتباطا وثيقا بكل معاين �خلري و�لعمل �ل�شالح 
و�شكله  حجمه  يف  يختلف  لكنه  �لأزل  منذ  �لب�شرية  �ملجموعات  ك��ل  عند 
و�جتاهاته ودو�فعه من جمتمع �إىل �آخر وهو و�جب ديني و�إن�شاين ووطني 
جت��اه �لآخ��ري��ن ي��زي��د م��ن �ل��ع��الق��ات �لإن�شانية وي���زرع �حل��ب و�لإخ����اء يف 
�لنفو�ش ويقرب بني �لقلوب ويجمعها على �خلري و�لألفة و�لتعاون ملا فيه 
خري �لب�شرية. و�أكد �أن �لعمل �لتطوعي �شرف لكل �إن�شان ويعطي �شاحبه 
�لفرد  يقدمها  �ن�شانية  خدمة  وه��و  ووطنه  وجمتمعه  هو  �لعالية  �ملكانة 
لالآخرين �ملحتاجني لها وهو لي�ش له جمال حمدد بل و��شع وكبري.. د�عيا 
�إىل تفعيل دور �ملوؤ�ش�شات �لتطوعية وم�شاندتها وت�شهيل مهمتها وتو�شعة 
مهار�تهم  وتنمية  وحتفيزهم  �ملتطوعني  تكرمي  على  و�لعمل  خدماتها 

ودعمهم يف كل مناحي �لعمل �لتطوعي كل بقدر ��شتطاعته.
وجهودهم  �لوطن  فتيات  �شباب  من  �جلديدة  �لتطوعية  بالكو�در  و�أ���ش��اد 
�ملتميزة يف �ملجال �لإن�شاين ودوره��م �لفاعل يف جت�شيد �لأه��د�ف و�ملبادئ 
�ل�شامية �لتي ت�شعى �لهيئة لتحقيقها من خالل بر�جمها و�أن�شطتها �ملمتدة 
يف كل �أوجه �لن�شاط �خلريي .. م�شيد� بجهود �ملبادر�ت �لتطوعية �جلديدة 

�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لفخرية لهيئة �لهالل �لأحمر لدعم 
�شمو  و�إهتمام  بحر�ش  م�شيد�   .. �أ�شكاله  بجميع  �لتطوعي  �لعمل  جهود 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�ش  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
هيئة �لهالل �لأحمر فار�ش �لعمل �لتطوعي بهذ� �لعمل �لن�شاين من �أجل 
�لتخفيف من معاناة �ملت�شررين و�لفئات �لفقرية و�ملحتاجة على �مل�شتويني 
�ملحلي و �لقليمي وذلك من خالل ما يقوم به متطوعو �لهالل من جهود 
مثلت �لدولة ب�شورة م�شرفة خا�شة فيما يتعلق باجلهود �لإغاثية و�أعمال 
تطوعية كبرية وذلك مبتابعة من �شموه. وقال �ل�شيخ عبد�مللك �لقا�شمي 
�إن �لإمار�ت ��شتطاعت بف�شل دعم و�هتمام �لقيادة �لر�شيدة وجهود �أبنائها 
�أن حتتل مكانة متميزة يف جمال �لعمل �لتطوعي بف�شل مبادرتهم يف �لعمل 
�أخالقي  و�لتز�م  وطني  و�ج��ب  �لتطوعي  �لعمل  �أن  �إىل  م�شري�  �لتطوعي 
وجمتمعي وحق �إن�شاين يف �لتكافل وتو��شل �لإن�شان مع �أخيه �لإن�شان يف 
�أخالقية  وقيما  م�شامني  يحمل  �لتطوع  مفهوم  �أن  مو�شحا   .. مكان  �أي 
�ملتطوعني وتعاونهم مع كافة  عظيمة ومنهجا تربويا تتكاتف فيه جهود 
�لجتماعي  �لتطوعي مبنهجه  �لعمل  �إن  و�أ�شاف  �ملختلفة.  �ملجتمع  فئات 
منذ  و�حل�شار�ت  �ملجتمعات  به  ترتقي  ح�شاريا  �شلوكا  ميثل  و�لإن�شاين 
قدمي �لزمان و��شبح ميثل رمز� للتكاتف و�لتعاون بني �أفر�د �ملجتمع �شمن 
خمتلف موؤ�ش�شاته بعدما �إرتبط �رتباطا وثيقا بكل معاين �خلري و�لعمل 
ممار�شة  باعتباره  وذل��ك  �لأزل  منذ  �لب�شرية  �ملجتمعات  كل  عند  �ل�شالح 
ب�شكل  توؤثر  �أهمية كبرية وجليلة  �لتطوعي  للعمل  �أن  �شك  ول  �إن�شانية.. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ش  �لقا�شمي،  كايد  بن  حممد  �ل�شيخ  د�شن 
بر�أ�ش  ملهرجان عو�يف  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش  نائب  ر�أ���ش �خليمة،  يف 
ع�شرة يف  دورت��ه �حلادية  �ملهرجان يف  فعاليات  �لأول،  �أم�ش  م�شاء  �خليمة، 

�ملنطقة �لطبيعية �ل�شياحية يف �مارة ر�أ�ش �خليمة .
�ل��رت�ث��ي��ة مبنطقة  �ل��ق��ري��ة  �حت�شنته  �ل���ذي  �مل��ع��رب،  �لف��ت��ت��اح  ح�شر حفل 
�لعام على مهرجان عو�يف، وحممد  �مل�شرف  �أحمد عبيد �لطنيجي،  عو�يف، 
�شقر �لأ�شم، مدير عام د�ئرة بلدية ر�أ�ش �خليمة، وعلي يو�شف �لنعيمي، 
 ، �ت�شالت  لالت�شالت  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  يف  �لعامة  �لعالقات  �أول  مدير 
�لر�عي �لر�شمي للمهرجان، وروؤ�شاء �جلمعيات �لرت�ثية يف �لإمارة وممثلي 
جممعيات �لنفع �لعام وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وروؤ�شاء �للجان �لفرعية، 
�ملنبثقة عن �للجنة �لعليا �ملنظمة، وجمهور من ، فيما قدر عدد رو�د �ملنطقة 
�لطبيعية �ل�شياحية وفعاليات �ملهرجان يف �ليوم �لأول من �ملهرجان باآلف 
ر�أ���ش �خليمة  �لدولة، من  �أر���ش  على  �لأ�شخا�ش، من مو�طنني ومقيمني 
وبقية �لإمار�ت. وتوقعت �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان ��شتقطاب ع�شر�ت 
�لآلف من �لأهايل و�لزو�ر و�ل�شياح، من رو�د �ملهرجان، �لذي يتو��شل حتى 
�لثالث من يناير كانون �لثاين �لقادم، من بينهم عدد من �أبناء دول جمل�ش 
�لتعاون �خلليجي ودول �ملنطقة، حل�شور فعاليات �ملهرجان وزيارة �ملنطقة 
�لطبيعية �ل�شياحية طيلة فرتة تنظيم �ملهرجان، �لذي يقام بالتز�من مع 
�لربيع.  وف�شل  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات  و�جل��ام��ع��ات  �مل��د�ر���ش  عطالت 
�أهمية مهرجان عو�يف  �لقا�شمي  كايد  بن  �ل�شيخ حممد  �أكد  له  تعليق  ويف 
يف حتفيز �لقطاع �ل�شياحي و�لقطاع �لتجاري وقطاعات �أخرى مت�شلة يف 
ر�أ�ش �خليمة، فيما يلعب �ملهرجان دور� حموريا يف تر�شيخ �لرت�ث و�لقيم 
�أبنائنا و�شبابنا و�شتى �شر�ئح �ملجتمع، لفتا �إىل ما تتميز به  �لأ�شيلة بني 
�جتماعية  قيمة  ت�شكل  �شاحرة، وهي  وبيئة  بكر  ع��و�يف من طبيعة  منطقة 
تاريخية يف ذ�كرة �أبناء ر�أ�ش �خليمة، نظر� لالإقبال �لكبري عليها من مناطق 

�لإمارة و�لدولة منذ �أعو�م طويلة، ل�شيما خالل ف�شلي �ل�شتاء و�لربيع.

دعم كبري:
وقال �لقا�شمي �ن �ملهرجان يحظى بالدعم �لكبري من جانب �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم ر�أ�ش �خليمة، 
وتوجيهات �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي، ويل عهد ر�أ�ش �خليمة، 
ر�أ�ش  يف  �ملالية  د�ئ���رة  رئي�ش  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  في�شل  �ل�شيخ  ومتابعة 

�أق�شام �لقرية �لرت�ثية،  وجتول �ل�شيخ حممد بن كايد �لقا�شمي لحقا يف 
�لبيئات  متثل  ق���رى،   4 وتت�شمن  وم��ك��ون��ات��ه��ا،  معرو�شاتها  على  و�ط��ل��ع 
�لقرية  وه��ي  وت��ر�ث��ه��ا،  فيها  �حل��ي��اة  و�أمن���اط  �ملختلفة  �ملختلفة  �لطبيعية 
وتعك�ش  �لبدوية،  و�لقرية  �لزر�عية  و�لقرية  �جلبلية  و�لقرية  �لبحرية 

طبيعة �حلياة يف تلك �لبيئات وتقاليد مناطقها وتر�ثها �لأ�شيل.

فعاليات امل�صرح :
�ل�شالم  �إىل م�شرح �لقرية �لرت�ثية، حيث عزف  �لفعاليات لحقا  و�نتقلت 
�لوطني �لإمار�تي، ثم عر�شت كلمة م�شجلة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�أن  �أكد فيها  بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم ر�أ�ش �خليمة، 
�لوطن  وتنمية  �لبناء  لعهد  �لوفاء  يو��شلو�  �أن  �لإم��ار�ت  �أبناء  و�ج��ب  من 
و�حدة،  �أ���ش��رة  �لوطن جميعا هم  �أب��ن��اء  �أن  للدولة، يف حني  �ل��ولء  وتعزيز 
�آبائنا �لأولني، �لذين قطعو� م�شو�ر� �شعبا  فيما �شنبقى خمل�شني ل�شرية 

يف �حلياة، متحدين ظروفا قا�شية يف بناء وطنهم.
�لوطنية  بالقيم  موحية  ت��ر�ث��ي��ة  فنية  ف��ق��ر�ت  م��د�ر���ش  ط��ال��ب��ات  وق��دم��ت 
وفنون  ب��ال��ن��ار  للعب  ن��اري��ا،  ��شتعر��شا  خ��ا���ش��ة  ف��رق��ة  وق��دم��ت  �لأ���ش��ي��ل��ة، 
�حل�شور.  �أنفا�ش  حب�شت  مثرية  م�شاهد  يف  وتروي�شها،  عليها  �ل�شيطرة 

و�ختتمت فرقة �لذيب �حلربية عر�شا من �لفنون �ل�شعبية �لرت�ثية.

الأ�صر املنتجة:
وجتول �ل�شيخ حممد بن كايد يف جناح �لأ�شر �ملنتجة وجمعيات �لنفع �لعام 
يف �لقرية �لرت�ثية، �لذي ي�شهد م�شاركة جمعية و�أ�شرة منتجة، د�عيا �إىل 
تعزيز  �أهمية  موؤكد�  وت�شجيعها،  �ملنتجة  م�شاريعها  تطوير  على  ت�شجيعها 
و�مل�شاريع  �حل��ر  �لعمل  وت�شجيع  �مل��و�ط��ن��ة،  �لأ���ش��ر  ب��ني  �لإنتاجية  مفهوم 

�ل�شغرية، لفتا �إىل �إعجابه مبنتجاتها ومعرو�شاتها. 
 8 نحو  �شنويا،  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  حتت�شن  �ل��ت��ي  ع���و�يف،  منطقة  وتبعد 
على  �ملهرجان  فل�شفة  وتقوم  �خليمة.  ر�أ���ش  مدينة  مركز  عن  كيلومرت�ت 
تعزيز حجم �لفرح و�ملتعة يف �لنفو�ش يف �أح�شان �لطبيعة �لإمار�تية �لبكر، 
مبو�ز�ة تقدمي جرعات �أ�شيلة من �لرت�ث وبر�مج �لتثقيف و�لتوعية، عرب 
و�لرتفيهية  �لتناف�شية  �لريا�شية  �لرت�ثية  �لفعاليات  من  بانور�مية  باقة 

و�لفنية و�لتثقيفية.

برامج حافلة :
تل  )ت�شعيد  ب��ط��ول��ة  �أه��م��ه��ا  م��ن  �شيقة،  بفعاليات  �مل��ه��رج��ان  �أي����ام  حت��ف��ل 

�خليمة، رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان.
�لإم����ار�ت  ملوؤ�ش�شة  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره  ك��اي��د ع��ن  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  و�أع����رب 
�ملوؤ�ش�شات  وبقية  ملهرجان عو�يف،  �لر�شمي  �لر�عي  )�ت�شالن(،  لالت�شالت 
�لجتماعية  �لرت�ثية  باأبعاده  للمهرجان،  دعمها  نظري  للحدث،  �لر�عية 
�لتثقيفية و�لرتفيهية، م�شري� �إىل دور جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
و�لجتماعية  �لتثقيفية  �ملحا�شر�ت  م��ن  باقة  تنظيم  يف  �خليمة  ر�أ����ش  يف 
�لعليا  �للجنة  و�لتن�شيق مع  بالتعاون  �ملهرجان،  فعاليات  �إطار  �لهادفة، يف 

�ملنظمة للمهرجان، ويف م�شرح �لقرية �لرت�ثية بعو�يف.
وحتدث عن �لدور �لكبري، �لذي تلعبه جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
يف ر�أ�ش �خليمة، �أحد �شركاء �للجنة �لعليا �ملنظمة، يف �ملهرجان، من خالل 
تنظيم باقة هادفة ومتنوعة من �ملحا�شر�ت �لتوعوية يف ق�شايا �جتماعية 
�لتح�شيل  مثل  �لإيجابية،  و�لثقافة  و�ل�شلوكيات  �لقيم  لتعزيز  وحياتية، 
كاملخدر�ت  �ل�شلبية،  �لظو�هر  بع�ش  �نت�شار  ومنع  و�لتخ�ش�ش،  �لعلمي 
وتف�شي  �لعتماد على �خلدم ومو�جهة جر�ئمهم  و�لإف��ر�ط يف  و�لتدخني 

�ل�شائعات و�لأخبار �ل�شلبية على �شبكات �لهو�تف �ملتحركة و�لإنرتنت.

قدرات املواطنني :
وقال �أحمد عبيد �لطنيجي، �مل�شرف �لعام على مهرجان عو�يف: �إن �ملهرجان 
يقدم منوذجا م�شرقا لقدر�ت �شباب �لإمار�ت يف �لتنظيم و�لإبد�ع وحتمل 
�مل�شوؤولية، من خالل تويل نخبة من �ل�شباب �ملو�طن، من �أبناء ر�أ�ش �خليمة 
�إد�رة �ملهرجان، �لذي بات يحظى مبكانة لفتة يف �لقطاع �ل�شياحي يف �لدولة 
يف  و�لجتماعية  و�لرت�ثية  �ل�شياحية  و�لفعاليات  �ملهرجانات  �أجندة  وعلى 
�لدولة، وب�شمعة �إقليمية طيبة، معترب� �أن مهرجان عو�يف هو ثمرة يانعة 
�لعام  �لقطاعني  من  خمتلفة  وموؤ�ش�شات  حكومية  دو�ئ��ر  جهود  لت�شافر 
و�خلا�ش ومن موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين مع �للجنة �لعليا �ملنظمة، من �أجل 
غاية وطنية جمتمعية و�حدة، تتجلى يف تعزيز عملية �لتنمية �ل�شاملة يف 
�لإم��ارة، و�إ�شافة �ملزيد من �لإجن��از�ت �إىل ر�شيدها، عرب تعزيز مكت�شبات 
�لتجاري، وحتديد�،  و�لقطاع  �لفندقي،  �لقطاع  ل�شيما  �ل�شياحي،  �لقطاع 

قطاع مبيعات �لتجزئة.
بد�أ حفل �فتتاح �ملهرجان �ل�شنوي بق�ش نائب رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة 
�لتجديد  بعد عملية  )ع��و�يف(،  �لرت�ثية يف  �لقرية  �شريط  ع��و�يف  ملهرجان 
�نطالق  �شبقت  �لتي  �لفرتة،  خالل  لها  خ�شعت  �لتي  �ل��دوؤوب��ة،  و�ل�شيانة 
�ملهرجان و�ملنطقة �لطبيعية،  ��شتعد�د� للحدث ول�شتقبال رو�د  �ملهرجان، 
ر�أ���ش �خليمة مقطوعات مو�شيقية،  �شرطة  عزفت خاللها فرقة مو�شيقى 

ودول  �لدولة  �إم���ار�ت  من  �آلف �جلماهري  بح�شور  �لتي حتظى  ع��و�يف(، 
�لهادفة،  �لجتماعية  �لتثقيفية  �ملحا�شر�ت  من  وباقة  �لتعاون،  جمل�ش 
حما�شرة  �أب��رزه��ا  م��ن  �لجتماعية،  للتنمية  �لإم����ار�ت  جمعية  تنظمها 
ح��ول )�جل��ر�ئ��م �لإل��ك��رتون��ي��ة(، وح��زم��ة متنوعة م��ن �مل�����ش��اب��ق��ات، بينها 
)منو  بعنو�ن  وم�شابقة  ت��ر�ث��ي��ة،  وم�شابقة  ب��ال��ع��ائ��الت،  خا�شة  م�شابقة 
يغني(، وم�شابقة لالأكالت �ل�شعبية �لإمار�تية، وعرو�ش للفرق �لرت�ثية 
و�ل�شعبية �لإمار�تية، وعرو�ش لأبناء �جلاليات �ملقيمة على �أر�ش �لدولة، 
�لإم�����ار�ت،  و�إن���ت���اج �خل��ب��ز �جل��ب��ل��ي يف  ت��ر�ث��ي لطريقة حت�شري  وع��ر���ش 
وعرو�ش فرقة تر�ثية عمانية، و��شتعر��ش )�لتنورة �مل�شيئة( من م�شر، 
للدبكة  وع��ر���ش  �لأردن���ي���ة،  للدبكة  وع��ر���ش  �ل�����ش��وري��ة،  للدبكة  وع��ر���ش 
ولقاء مع  �لوطنية،  �ملعاين  تتناول  �إن�شادية  لفرقة  وعر�ش  �لفل�شطينية، 
فنان �شهري مل يك�شف �ملهرجان عن هويته حتى �لآن، وفعالية )��شاأل مع 
م�شبح �ملقبايل(، وعر�ش للمو�هب �ملحلية بعنو�ن )عو�يف جوت تالينت(، 
و�ل�شتعر��ش �لناري، وعر�ش للدبكة �للبنانية، و��شتعر��ش رق�ش �خليل، 

و�ألعاب وم�شابقات وحفالت متنوعة.

حال الرتك يف املهرجان:
�لفنانة  حتييه  �ل��ذي  و�لأ���ش��ر،  لالأطفال  �ملخ�ش�ش  �لغنائي  �حلفل  ي��ربز 
�خلليجية �ل�شغرية و�ملحبوبة )حال �لرتك(،ويقام يوم �خلمي�ش، �ملو�فق 
زي���ار�ت  بجانب  �حل���ايل،  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  م��ن  و�لع�شرين  �ل�����ش��اد���ش 
�لأول  يومي  �لآن  �أ�شماوؤهم حتى  تتحد  لفنانني خليجيني معروفني، مل 
بالتعاون مع جمعية  تقدم  �لقادم، وم�شاهد م�شرحية  يناير  و�لثالث من 
�ليوم  تر�ثية يف  و�ألغاز  و�أ�شئلة  و�شحوبات  يناير،  �لثاين من  �لإم��ار�ت يف 

�لأخري من �ملهرجان.

الفعاليات الريا�صية:
�لقدم  ك��رة  دورة  �ملهرجان،  فعاليات  ج��دول  يف  �لريا�شية  �لفعاليات  من 
�لأوز�ن  دفع  وبطولة  �لأج�شام،  كمال  وبطولة  ع��و�يف،  �خلا�شة مبهرجان 
�أعلى جبل يف  لت�شلق جبل جي�ش،  بايك  وم�شابقة مونتني   ، بر�ش  �لبن�ش 
�لنارية،  �ل���در�ج���ات  وع��رو���ش  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  �ل���در�ج���ات  بو��شطة  �لإم�����ار�ت، 
وبطولة �ل�شطرجن، وبطولتي �لبولينج و �لكرو�ش فيت ، و�لأخرية تنظم 
وتت�شمن  �ل��ب��دن��ي��ة(،  )�ل��ق��وة  با�شم  وت��ع��رف  �مل��ه��رج��ان،  يف  �لأوىل  للمرة 
)�لرجل  وبطولة  �لبدنية،  �ل��ق��وة  على  �ملعتمدة  �لأل��ع��اب  م��ن  جمموعة 

�حلديدي(.

يف توفري �ملزيد من فر�ش �لتطوع و�لتاأهيل و�لتدريب للمتطوعني.
لهيئات  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  �لقا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  عبد�مللك  �ل�شيخ  وت��ق��دم 
وللمتطوعني  �لتطوعي  �لعمل  وبر�مج  �لعام  �لنفع  وجمعيات  وموؤ�ش�شات 
يف �ح��ت��ف��ال��ي��ة �ل��ع��امل ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ت��ط��وع .. م��ن��وه��ا ب��ج��ه��ود جمعية 
متطوعي �لإمار�ت و�لهالل �لأحمر وبرنامج تكاتف و�جلمعيات ذ�ت �لنفع 
�ل�شوؤون  وز�رة  باإ�شر�ف  تنفيذها  يجري  �لتي  �لتطوعية  و�ل��رب�م��ج  �لعام 
�لجتماعية و�لهادفة �إىل حتفيز وت�شجيع �لعمل �لتطوعي حمليا وعربيا 
وعامليا بالتعاون مع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات و�لرب�مج و�ملجموعات 

�لتطوعية يف �لإمار�ت و�لوطن �لعربي و�لعامل .

طالبات مدار�س يقدمن عر�صا فنيا يف الفتتاح نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمهرجان يتجول يف القرية حممد بن كايد يق�س ال�صريط التقليدي للقرية الرتاثية

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/حممد في�شل 
ب��ك��ر حم����م����د     - هندي 
�شفره  ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )3053043( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/7830880

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل����دع����و/ع����ب����د�هلل 
�ل���ي���و����ش���ف���ي ذه������ب������ي    - 
�جلن�شية- جو�ز  ��شباين  
�شفره رقم )618552(  
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/7190531

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/�شاه عامل �شيخ 
�شيخ عثمان   - بنغالدي�ش 
�شفره رقم  �جلن�شية ج��و�ز 
)0891431(  من يجده 
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�ش م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/حممدم�شعود 
جميل حممد �شليمان      - 
جو�ز  �جلن�شية  ب��اك�����ش��ت��ان 
�شفره رقم )8202802(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/9277964

فقدان �صهادة ا�صهم
عبد�هلل  خمي�ش  �ل�����ش��ي��ب��ة  �مل��دع��و/�ح��م��د  ف��ق��د 
�شهادة  �جل���ن�������ش���ي���ة-  �م�����ار�ت�����ي  �ل���������ش����ري����اين- 
�شهما   29156 ب��ع��دد  �ع���م���ار  ����ش���ادرة  ����ش��ه��م 
م����ن ي���ج���ده���ا ع��ل��ي��ه �لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6180604

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/747   جتاري كلي                  
�ىل  �ملدعى عليهم/ 1- �لق�شيبي للخدمات �لتجارية �ملحدودة 2- �شركة �حمد حمد �لق�شيبي 
�شعود   -5 �لق�شيبي  حمد  �حمد  عبد�ملح�شن   -4 �لق�شيبي   حمد  �حمد  يو�شف   -3 و�خ��و�ن��ه 
عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي 6- د�وود �شليمان حمد �لق�شيبي 7- وليد خالد �حمد حمد �لق�شيبي  
8- عبد�لرحمن خالد حمد �لق�شيبي   9-�بت�شام  �حمد حمد �لق�شيبي   10- �شميحة  �حمد 
حمد �لق�شيبي   11-�نت�شار  �حمد حمد �لق�شيبي   12- بهية  عبد�هلل ح�شن �لق�شيبي    13- 
جناة عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي  14- �شهام عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي 15-�شعاد عبد�لعزيز حمد 
�لق�شيبي  16- �شناء عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي  17-�شحر عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي  18- �شماح 
عبد�لعزيز حمد �لق�شيبي  19- وفاة �شليمان بن حمد �لق�شيبي  20- و�شال �شليمان بن حمد 
�لق�شيبي  21- يا�شمني حممد �شياء �لدين كون�ش 22- د�نة خالد �حمد حمد �لق�شيبي  جمهويل  
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حبيب بنك �ملحدودة وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم قد �قام 
وقدره  مببلغ   و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
)44651465.10 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 2013/2/25 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�شيكون مبثابة  فان �حلكم  .ويف حالة  تخلفك  �لق��ل  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�شة  للمحكمة 

ح�شوري.

ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حمدان بن زايد يح�شر حفل زفاف 
اأبناء مبارك وحممد احلديلي املن�ش�ري 

•• ال�صلع -وام: 

�آل نهيان ممثل �حلاكم  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  ح�شر �شمو 
يف �ملنطقة �لغربية �م�ش �حلفل �لذي �أقامه كل من مبارك 
�حلديلي  �شعيد  حممد  و�أخ��ي��ه  �ملن�شوري  �حل��دي��ل��ي  �شعيد 
�ملن�شوري مبنا�شبة زفاف �أجنالهم عبد�هلل و�شعيد وحمد�ن.

�أقيم ب�شالة �لأف��ر�ح يف �ل�شلع عدد من  �ل��ذي  ح�شر �حلفل 
كبار �مل�شوؤولني وجمع من �ملدعوين.

تخلل �حلفل عرو�ش للفرق �ل�شعبية من �لرت�ث �لإمار�تي.
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اأخبـار الإمـارات
البيئة واملياه ت�ا�شل التح�شني والعالج ال�قائي واالإر�شاد للرثوة احلي�انية

•• دبي-وام: 

�لتح�شني و�لعالج  �لبيئة و�ملياه حمالت  تو��شل وز�رة 
�حل��ي��و�ن��ي��ة �شمن مبادرة  ل��ل��روة  و�لإر����ش���اد  �ل��وق��ائ��ي 
حاللنا �لتي �أطلقها معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد 
�لوز�رة  وتنفذها  �ملا�شي  مار�ش  يف  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وزي��ر 
ب��ه��دف رف���ع م��ع��دلت �لأم����ن �حل��ي��وي وت��ع��زي��ز �لأم���ن 

�لغذ�ئي.
وبلغ �إجمايل جرعات حت�شني �حليو�نات �شد �لمر��ش 
�لوبائية حتى نهاية �شهر نوفمرب �ملا�شي 2356125 
جرعة �شد �لمر��ش �لوبائية وت�شمل طاعون �ملجرت�ت 
و�ملعوي  �ل��دم��وي  و�لت�شمم  و�ل�شاأن  للماعز  �ل�شغرية 

�ملو�قع منها  تعريفية مع مربي �حليو�نات يف عدد من 
و�لذيد  �لزبري  ومنطقة  �لقيوين  ب��اأم  �للب�شة  منطقة 

وفلج �ملعال.
ت��ع��ري��ف��ي ملربي  ل���ق���اء  ع��ق��د  �مل���ا����ش���ي  ���ش��ب��ت��م��رب  ومت يف 
نوفمرب  يف  جرى  فيما  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حليو�نات 
�ملا�شي عقد لقاء تعريفي للمربني يف �ملنطقة �ل�شمالية 
.  وبلغ عدد �حل�شور لتلك �للقاء�ت 240 مربيا �إ�شافة 

�إىل م�شوؤويل �ل�شحة �حليو�نية و�لطباء باملناطق.
وتهدف �للقاء�ت �لتي تعقدها �لوز�رة �إىل توعية و�ر�شاد 
�حليو�نات  ل��رتب��ي��ة  �ل�شليمة  �ل��ط��رق  ب��اأ���ش�����ش  �مل��رب��ني 
و�لتعامل معها بالإ�شافة �إىل �لتعرف على مالحظاتهم 

عن �خلدمات �لبيطرية �لتي تقدم لهم.

و�للتهاب  و�لبقار  و�ل�شاأن  للماعز  �لقالعية  و�حلمى 
و�ل�شاأن  للماعز  و�جل����دري  للماعز  �ل��ب��ل��وري  �ل��رئ��وي 

بن�شبة بلغت 102 يف �ملائة من �مل�شتهدف.
كما بلغت �جلرعات �لعالجية مليونا و500 �ألف و973 
�لوقائي  و�ل��ع��الج  �لوبائية  غري  �لأم��ر����ش  �شد  جرعة 
�شد �لطفيليات �خلارجية و�لد�خلية بن�شبة بلغت 150 
يف �ملائة من �مل�شتهدف .. يف حني بلغ �جمايل �لزيار�ت 
 13028 �مل��ب��ادرة  عمل  فريق  نظمها  �لتي  �لر���ش��ادي��ة 
زيارة بن�شبة بلغت 173 يف �ملائة من �مل�شتهدف ..حيث 
مت �لتح�شني و�لعالج �لوقائي و�لر�شاد من خالل فرق 

عمل من �لطباء و�ملعاونني �لبيطريني.
�مل���ب���ادرة خم�شة لقاء�ت  ع��ل��ى ه��ام�����ش  �ل�����وز�رة  ون��ظ��م��ت 

 اأ�صاد بدعم خليفة بن زايد لر�صالة التعليم 

�شع�د بن �شقر القا�شمي يثمن جه�د وزارة الرتبية ويكرم 130 فائزًا بجائزة راأ�ض اخليمة لالبداع والتميز التعليمية 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  بالروؤية  �خليمة  ر�أ���ش  حاكم  �لأع��ل��ى 
و�هتمام  وح��ر���ش  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لتعليمية مبختلف  �ملوؤ�ش�شات  �شموه على ت�شجيع �لعلم و�لتعليم ودعم 
م�شتوياتها و�نو�عها مبا يحقق قفزة ونه�شة تعليمية ر�ئدة للدولة �شهد 
لها �جلميع بالتقدم و�لزدهار وتعدد �ملخرجات وتقدمها من عام لخر 
�ل�شيا�شة  �خليمة  ر�أ���ش  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  .وثمن  �مل��ج��الت  �شتى  يف 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �ل��وزر�ء بقيادة �شاحب  �لر�شيدة ملجل�ش 
رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ش جمل�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل 
�ملوؤ�ش�شات  �لتعليم يف  بر�مج  مل�شتويات  ر�قية  نوعية  نقلة  �هلل يف حتقيق 
�لتعليمية بالدولة وبالروؤية �ل�شرت�تيجة للخطة �لحتادية يف �لرتقاء 
�لدولة  رئي�ش  نائب  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ملتابعة  ظل  يف  بالتعليم 
�لتعليمية يف نه�شة �لوطن  �ملوؤ�ش�شات  �لكبري على تدعيم دور  وحر�شه 
�ملبدع يف �لرتقاء  �لتفكري  وجهود �خللوة �حلكومية �لخ��رية يف تعزيز 

باخلدمات �حلكومية. 
 �شهد �شمو حاكم ر�أ�ش �خليمة م�شاء �أول �أم�ش �خلمي�ش �حلفل �ل�شنوي 
�لفائزين  لتكرمي  �لتعليمي  و�لتميز  ل��الإب��د�ع  �خليمة  ر�أ����ش  جل��ائ��زة 
 . �لثقايف  �ملركز  م�شرح  يف  �أقيم  و�ل��ذي  �لعا�شرة  دورت��ه��ا  يف  و�ملتفوقني 
وح�شر �حلفل �ملهند�ش �ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�ش 
د�ئرة �لطري�ن �ملدين و�ل�شيخ �شامل بن ماجد بن نا�شر �لقا�شمي و�ل�شيخ 
�شقر بن ماجد بن نا�شر �لقا�شمي و�ل�شيخ في�شل بن ماجد بن نا�شر 
�لقا�شمي و�ل�شيخ عبد�هلل  �لقا�شمي و�ل�شيخ طالب بن ماجد بن نا�شر 
�لرتبية  وزي��ر  �لقطامي  و حميد حممد  �لقا�شمي  نا�شر  بن  بن ماجد 
�لتعليمية  ر�أ�ش �خليمة  و�لتعليم و�شمية عبد�هلل حارب مديرة منطقة 
و�لدكتور حممد �إبر�هيم �ملن�شور �أمني عام �جلائزة وعدد من مديري 
�أم��ن��اء �جل��ائ��زة و�ع�شاء  و�أع�����ش��اء جمل�ش  �ل��دو�ئ��ر �لحت��ادي��ة و�ملحلية 

�لهيئة �لتعليمية وطلبة وطالبات �ملد�ر�ش و�ولياء �مور �ملكرمني .

الطلبة املتيزين وامل�صتقبل :
و�أثنى �شموه على جهود وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ملتجددة يف حتديث مناهج 
و�ملعلمات  �ملعلمني  بجهود  �لرت��ق��اء  يف  و�شعيها  �لتعليم  وط��رق  و�ل��ي��ات 
وتطوير قدر�تهم ومهار�تهم مبا يدعم جهود تاأ�شي�ش لبنة �شاحلة من 
�أبناء �لوطن معربا �شموه عن �شكره لأع�شاء �لهيئات �لتعليمية مبد�ر�ش 
�لدولة .موؤكد� على دور ور�شالة �ملعلم �لرتبوية يف تن�شئة جيل من �لبناء 
على مناهج ر�قية وعلم ��شيل يدعم �لتقدم ويحقق �لنماء و�لزدهار يف 
ظل �لدعم �لذي تقدمه �لدول للموؤ�ش�شات �لتعليمية.وهناأ �شموه �ملد�ر�ش 
و�أولياء �لمور باإجناز �بنائهم وتفوقهم و�بد�عهم يف خمتلف �لن�شطة 
�لطالبية �لتي ك�شفت عن �لعديد من �لقدر�ت �لتي حتتاج منهم �ملتابعة 
�لوطن  ت�شتطيع خدمة  و�ل�شحيحة حتى  �لالزمة  يف �شقلها ورعايتها 
�ملتميزين و�ملتفوقني على جهودهم يف  يف رقيه وتقدمه كما هناأ �شموه 
�لقا�شمي  بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أنف�شهم.و�أ�شار �شاحب  تطوير 
وهو  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لنه�شة  للتنمية  �أ�شا�شي  رك��ن  �لتعليم  �أن  �إىل 
يحظى باهتمام بالغ من �شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة و�شاحب �ل�شمو 

نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي .
و�عد�ً  م�شتقباًل  ميثلون  و�ملبدعني  �ملتميزين  �لطلبة  �إن  �شموه  وق��ال 
وم�شاعدة  ومب�شاهمة  �لتعليم  يعمل  �أن  يف  �أمله  عن  معرباً  ملجتمعهم 
على  �لتعليمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ش  مبنطقة  �لتدري�شية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �لأ���ش��ر 
�لرتقاء بالطلبة علمياً وثقافياً خللق جيل قادر على مو�جهة �لتحديات 

يف �مل�شتقبل . 
 130 بتكرمي  �خليمة  ر�أ����ش  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ق��ام  �حلفل  وخ��الل 
مد�ر�ش  يف  و�ملتميزين  �ملبدعني  من  وموؤ�ش�شة  وطالبة  وطالباً  معلماً 
�ملنطقة م�شيد� مب�شرية �لتعليم يف �لإمارة .�إ�شافة �إىل تكرمي �لفائزين 
�لوملبياد�ت  م�شتوى  على  �لفائزين  �لطلبة  فئة  وهي  �جلائزة  فئات  يف 
و�مل�شاركات �خلارجية وفئة �لأ�شرة �ملتميزة وفئة �ملعلم �ملتميز و�لأخ�شائي 
�لجتماعي �ملتميز وفئة �لطالب �ملبدع و�ملتميز وفئة �ملدر�شة �حلا�شنة 
لالبد�ع كما كرم �شموه �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لد�عمة للجائزة وهي بنك 
ر�أ�ش �خليمة �لوطني و�شركة �شمنت �خلليج و�شركة �خلليج لل�شناعات 

�لدو�ئية جلفار وكرم ممثلي و�شائل �لعالم بالمارة.

عيد العزة والكرامة :
 ومن جانبه قال معايل حميد حممد عبيد بن قطامي ووزير �لرتبية 
�لريادة  �أعلى درج��ات  �أىل  �ل�شعوب و�لرقي  �لعلم هو منارة  �أن  و�لتعليم 
�أي  م��ن  ج���زء�ً  �لإب��د�ع��ي  �لفكر  ي�شكل  و  و�ل���دويل  �ملحلي  �ل�شعيد  على 
موقف تعليمي يت�شمن �أ�شلوب حل �مل�شكالت وتوليد �لأفكار ويجب �أن 
�لإب��د�ع��ي ل يقت�شر  �لتفكري  �أن تنمية  �ملعلمون و�أول��ي��اء �لأم��ور  يعرف 
درجة  تنمية  ت�شمل  ولكن  �إنتاجهم  وزي��ادة  �لطالب  تنمية مهار�ت  على 
وتنمية  وت�شور�تهم  مد�ركهم  وتو�شيع  �إدر�كهم  وتنمية  عندهم  �لوعي 
�للحمة  ع��ل��ى  ق��ط��ام��ي  ب��ن  و�أك����د   . ب��ال��ق��درة  ���ش��ع��وره��م  وتنمية  خيالهم 
لدولتنا  �أف�شل  م�شتقبل  نحو  �لطريق  و�أن  �مل�شتد�مة  للتنمية  �لوطنية 
يبد�أ من �ملدر�شة، موؤكد� �أن �لوز�رة �شتظل م�شتمرة بف�شل ودعم �لقيادة 
�لر�شيدة على �ملبد�أ �لذي �شارت عليه دولتنا �حلبيبة ملدة �أثنني �أربعني 
�لإن�شان وتنميته ب�شفته خا�شة  �ل�شتثمار يف  و�أثبت جناحه وهو  عاما 
عن  �لقطامي  وو�شيلتها.و�أعرب  �لتنمية  غاية  هو  باأبنائه  �لوطن  لأن 

و�لهني بل كان نتاج جد و�جتهاد وحتد �شخ�شي ودعم ورعاية من �لأ�شرة 
و�ملدر�شة هذه فر�ش قل ما جند من يغتنمها ويفكر بها فهي �مل�شتقبل 
�لباهر وهي �ملك�شب �حلقيقي لالإن�شان �لعاقل �لذي يويل نف�شه �هتماما 
خا�شا بالن�شباط �لفكري و�لعلمي فهو �لتمكني �ل�شحيح وبذلك يكون 
حمل تقدير خا�شا من جميع �شر�ئح �ملجتمع .و�أ�شار �أن �لتفوق و�لإبد�ع 
يف  و�ل�شتمر�ر  و�جللد  و�ل�شرب  �ل���دوؤوب  بالعمل  بل  ب��الأم��اين  ياأتي  ل 
�ملغلوطة  ولي�شت  �ل�شحيحة  �ملعلومة  عن  و�لتنقيب  و�لإط���الع  �لبحث 
حيث �أ�شبحت �حلياة معقدة ومت�شابكة ول ي�شلح فيها �إل من تغلب على 
�خلا�شة  ه��وؤلء  و�أنتم من  ونبغ يف جمتمعه  �شلوكه  و��شتقام يف  �أهو�ئه 
بالتو��شل مع  بل  بالأماين  يتاأتى  ذلك ل  �أن  �إل  �لذين نح�شبكم منهم 
�مل�شوؤولة  باملو�طنة  �ل�شادقة  و�لرغبة  �لوطن  حب  �إىل  �لد�فعة  �ل��ذ�ت 
�لطالب  �شكرو�  و�لتدري�شية.و  �لإد�ري����ة  �لهيئة  �أع�شاء  على  مثنيا   ..
و�لطالبات �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�ش �خليمة على دعمه �مل�شتمر للتعليم 
وللجائزة وت�شريفه حفل تكرميهم .ق�شة �لبد�عوقدم خالل �لحتفال 
فيلم وثائقي ق�شري يحكي ق�شة �لب��د�ع ودع��م �لم��ار�ت لالبد�ع منذ 
عهد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 
و�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي رحمهم �هلل و�شول لهتمامات ودعم 
و�جناز�ت  �خليمة  ر�أ����ش  وح��اك��م  ونائبه  �ل��دول��ة  رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب 
�لعلماء �لكبار منطلقا من علماء �لعرب و�مل�شلمني �لو�ئل حتى �لع�شر 
�لهيثم  و�ب���ن  �لكو�كبي  �أم��ث��ال  �ملبدعني  م�شرية  ..م�شتعر�شا  �حل���ايل 
و�إ�شحق نيوتن و�لك�شندر جر�هام بل و�لربت  �لنفي�ش  و�لدري�شي و�بن 
�ني�شتاين و�حمد زويل و�شول للمبدع فيلب�ش �لذي حقق �على قفزة من 
�لف�شاء .و�أعرب �شموه يف نهاية �لحتفال على دور �جلائزة و�أهميته يف 
مو�كبة �لع�شر �حلديث مبا ي�شخر كل �لإمكانيات للمتميزين و�ملوهوبني 
و�لإب���د�ع ل يعرف �شن ول فئة  �لعلم  وب��اأن  �لعمريه  �لفئات  من جميع 
بعينها .معر�ش �جلائزة ويف نهاية �حلفل قام �شاحب �ل�شمو حاكم ر��ش 
�خليمة ير�فقه معايل وزير �لرتبية و�لتعليم بافتتاح معر�ش �لنتاجات 
�لتي  و�أعمالهم  م�شاريعهم  على  و�طلع  �ملتميزين  �لطلبة  من  ملجموعة 

�أ�شهم متيزهم يف �بتكارها 

اأ�صماء املكرمني :
ع�شو  �ل�شحي  ح��م��اد  ح�شن  ع��ب��د�هلل  �ل���ش��ت��اذ   : �ل����رو�د  ج��ي��ل  �أوًل:  ل 
�ل�شابق  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ���ش  منطقة  مدير  �جل��ائ��زة  �أم��ان��ة  جمل�ش 
و�لأ�شتاذة علياء عي�شى �لع�شيلي مديرة مدر�شة ن�شيبة للتعليم �لأ�شا�شي 
�شعيد علي حممد  �لطالب علي  �أ�شرة   : �ملتميزة  �لأ�شرة   : .ثانياً  �شابقا 
�إبر�هيم  وليد  �لطالب  و�أ���ش��رة  �ل��ربي��ر�ت  مبدر�شة  �حلب�شي  �لهبهوب 
�شامل �ملن�شوري مبدر�شة ر�أ�ش �خليمة �حلديثة �خلا�شة .ثالثاً : �لإد�ري 
�ملتميز : بدرية حممد �شالح �بر�هيم مبدر�شة �ملطاف - عائ�شة حممد 
�شعيد �حلميدي مبدر�شة مزون - موزة �أحمد حممد �لطابور �لنعيمي 
مبدر�شة �لبي�شاء .ر�بعاً : �ملعلم �ملتميز : �شيخة �أحمد �ل�شرهان مبدر�شة 
حمد  ها�شل  نفلة   - �لقري  �أم  مبدر�شة  عزيز  عبد�هلل  عائ�شة   - �لظيت 
مبدر�شة  �ملهبوبي  حممد  �شامل  ليلى   - عمر�ن  ت��رمي  مبدر�شة  �ملجرن 
�أحمد بن ماجد - �آمنة عبد�هلل �شامل �ملزروعي مبدر�شة عبد�هلل بن عمر 
بوعتابه  حممد  علي  بينه  �ملتميز:  �لجتماعي  �لخت�شا�شي   : .خام�شا 
عائ�شة   - خ��ت  مبدر�شة  علي  حممد  علي  �إب��ر�ه��ي��م   - �لظيت  مبدر�شة 
مبدر�شة  �شاكر  حممد  حمد  حم��م��ود   - �ليمامه  مبدر�شة  علي  �شعيد 
عثمان بن �بي �لعا�ش .�شاد�شا :�ملدر�شة �لفائزة بجائزة حا�شنة �لبد�ع 
مدر�شة �ل�شباحية للتعليم �لثانوي بنات .�شابعا : �لفائزين يف �مل�شابقات 
�خلليجية و�لدولية : ر��شد حممد �لهف �ملقدحي بثانوية ر�أ�ش �خليمة 
عبد�هلل   - �خلليجي  �مل�شتوى  على  �لربونزيه  �مليد�لية  على  حل�شوله 
حممد عبد�هلل �شاملني بثانوية م�شايف حل�شوله على �مليد�لية �لربونزيه 
على �مل�شتوى �خلليجي - عائ�شة �شالح عبد�لرحمن بن دروي�ش بثانوية 
 : �خلليجي.ثامنا  �مل�شتوى  على  �ل��ربون��زي��ه  �مليد�لية  على  حل�شولها 
ر��شد   - �لزعابي  �لياحد  �إبر�هيم  �شامل  �إبر�هيم  : حمد  �لتميز  فر�شان 
�أح��م��د حممد  ع��ارف  علي   - �ملقدحي  �لهف  ر����ش��د  �شعيد  ر����ش��د  حممد 
�لهنجري - ح�شة  �شعيد  �شعيد حممد  �آل علي - حممد  �حمد برحمة 
عبد�هلل  عبد�لكرمي  عي�شى  �شيماء   - جمالد  عبيد  ح�شن  علي  �إبر�هيم 
عبد�لكرمي – غاية عبد�لرحمن حممد �بر�هيم حممد �ملو�شى - موزة 
عبد�هلل حممد ح�شن حممد �ل�شبب.تا�شعا : �لطالب �ملبدع ذكور : �شيف 
�شيف   - �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  �لنعيمي مبعهد  �لبغام  �بر�هيم ح�شن 
�أحمد حممد �شعيد �لهنجري مبد�شة و�دي ��شفني - �أحمد حميد جمعة 
عبيد �ل�شام�شي مبدر�شة ترمي بن عمر�ن - عبيد يو�شف خلفان طحنون 
�ل�شهياري  �أحمد  عبد�هلل  ر��شد  ز�يد   - �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  مبعهد 
مبدر�شة عبد�هلل بن عمر - �شيبان وليد �شيبان مبدر�شة حممد �أبي بن 
�أحمد   - �ملنيعي  مبدر�شة  �ملقبايل  �شليمان  �شعيد  حممد  �أحمد   - كعب 
خالد �أحمد عبد�هلل �لزعابي مبدر�شة مو�شى بن ن�شري - يو�شف �بر�هيم 
علي بن ثالث مبدر�شة �ملعريي�ش- مرو�ن �شعيد �شيف عبد�هلل �ل�شهياري 
مبدر�شة عبد�هلل بن عمر- خالد وليد �بر�هيم �شامل �ملن�شوري مبدر�شة 
ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة �حل��دي��ث��ة �خل��ا���ش��ة - ي��و���ش��ف خليفه ي��و���ش��ف ب��ن كلبان 
مبدر�شة  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  يا�شر  عمر   - كعب  ب��ن  �أب���ي  مبدر�شة 
�ملن�شور .عا�شر�ً : �أو�ئل طلبة �ل�شف �لثاين ع�شر �لثانوية �لعامة علمي 
على م�شتوى منطقة ر�أ�ش �خليمة �لتعليمية - مو�طنني :عائ�شة عادل 
�أحمد  ع���ارف  علي   - �حل��دي��ب��ة  مب��در���ش��ة  �ل�شعدي  علي  حممد  يو�شف 
�بر�هيم  حمد   - �خليمة  ر�أ����ش  مبدر�شة  علي  �ل  برحمه  �أح��م��د  حممد 
عبد�هلل  عمر   - �جل��ودة  مبدر�شة  �لزعابي  �لياحد  �شامل  �بر�هيم  �شامل 

تقديره للرعاية �لكرمية �لتي يوليها �شاحب �ل�شمو حاكم ر��ش �خليمة 
�جلائزة  �م��ن��اء  جمل�ش  بجهود  وم�شيد�  �ملتفوقني  �ل��ط��الب  لت�شجيع 
�مليد�ن  تعزيز جهود  �لقا�شمي يف  �شقر  بن  في�شل  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 

�لتعليمي وحتفيز �ملعلمني و�لطلبة �لتعلم �لذكي .

امتالك الرادة ال�صيا�صية :
�أم���ني ع��ام �جل��ائ��زة يف كلمة  �إب��ر�ه��ي��م �ملن�شور  �ل��دك��ت��ور حممد   وق���ال 
�جل���ائ���زة �ن �ل���دول���ة �ح��ت��ف��ل��ت ق��ب��ل �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ب��ع��ي��د �لحت�����اد �لثاين 
لهذه  �ملجيد حيث خفقت  �لحت��اد  عيد  و�لكر�مة  �لعزة  عيد  و�لأربعني 
يرتقبها  وطنية  منا�شبة  م��ن  لها  وي��ا  �جلميع  قلوب  �لعزيزة  �ملنا�شبة 
ويتجدد  �لأج��ي��ال  بها  تتغنى  حقيقية  ملحمة  لت�شبح  ع��ام  كل  �جلميع 
�لدولة حفظه �هلل  رئي�ش  بقيادة  �لر�شيدة  و�لقيادة  للدولة  �لولء  فيها 
�لإم��ار�ت تفردت  �أن  و�أ�شاف   . �لأعلى لالحتاد  �ملجل�ش  �أع�شاء  و�أخو�نه 
�لتي ل تعد ول حت�شى  باإجناز�تها ومكت�شباتها  �ل��دول  عن غريها من 
يف �أربعة عقود م�شت وهي يف عمر �لدول ق�شرية جد� �إذ� ما قورنت يف 
عمر �لدول �لتي �شبقتنا .. فنحن حقا حمظوظون دوما دون �شو�نا من 
�ل�شعوب فما جنده يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من �حتاد ووحدة 
و�ملحكوم  �حلاكم  بني  ما  �لعالقة  يف  وت��ق��ارب  م�شتد�مة  وتنمية  و�أل��ف��ة 
�لذي قل ما جنده  �لقوية و�لتالحم بينهم  �لع�شوية  �لر�بطة  ليج�شد 
ف��ري��دة يف  �ل��ي��وم نعي�ش حالة  �ل���دول �لأخ���رى .وق���ال نحن  عند �شعوب 
يف  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  حتقق  �أن  �ل��دول��ة  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �لب�شرية  �لتنمية 
�ملوؤ�شر�ت و�أن حتتل �ل�شد�رة يف �لتقارير �لدولية يف �لرفاهية �لإن�شانية 
�إذ  للتعليم  �ل��دول��ة  تخ�ش�شه  �ل���ذي  �لكبري  �ل�شتثمار  بفعل  ه��ذ�  ك��ل 
�إجمايل  من  باملائة   6.31 نحو  على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ت�شتحوذ 
�لإم����ار�ت  تنفقه  م��ا  ب��خ��الف   2013 ع��ام  ل��ل��دول��ة يف  �ل��ع��ام��ة  �مليز�نية 
مبالغ  تخ�ش�ش  حيث  �أبوظبي  �إم��ارة  وخا�شة  �لتعليم  على  �نفر�د  على 
�شخمة للتعليم �لعام .و�أ�شار �ىل �جلهود �ملبذولة على م�شتوى �لتعليم 
�لكمية حيث  �ملوؤ�شر�ت  �لذي حدث يف  �لكبري  �لتقدم  .. لفتا �ىل  �لعام 
وتتجاوز  �لألفية  �لأه��د�ف  بالتز�ماتها جتاه  تفي  �أن  �لدولة  ��شتطاعت 
فنجد  �لنوعية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  حيث  م��ن  �أم���ا   2015 �شنة  يف  لها  �مل��ر���ش��وم 
تقدما هائال حدث يف م�شتوى �لهياكل �لتنظيمية و�ملناهج و�لتح�شيل 
و�أد�ء  و�لتقني  و�لعلمي  و�لفني  �لإد�ري  و�لتطوير  و�مل��ه��ار�ت  �لدر��شي 
�لدكتور  �لعمل.و�أ�شاد  و�شوق  �لتعليم  بني  ما  و�لعالقة  و�لطالب  �ملعلم 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  باملبادرة  �ملن�شور  حممد 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
للتعلم �لذكي �إ�شافة جديدة �شوف متكن �لطالب يف �لإمار�ت من جتاوز 
و�لإبد�ع  �لتميز  نحو  �لنطالق  �إىل مرحلة  �لتعليم  �لتقليد يف  مرحلة 
يف �لتفكري و�لبحث و�ل�شتدلل وبذلك تن�شد �لإمار�ت �إحد�ث حتولت 
بنيوية يف عقلية �لطالب من خالل �إيجاد مناخ بيئي و�جتماعي وعلمي 
و�إي��ج��اد ع��امل �فرت��شي  �لإب���د�ع���ي  �إط���الق خياله  �ل��ط��ال��ب م��ن  ميكن 
بل  فقط  �ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�ش  �ملناف�شة  على  ق��درة  يعطيه  لنف�شه 
�لعاملي �أي�شا .ولفت �ملن�شور �ىل �أن �لعبقرية لي�شت حكر� على �أحد و�أن 
من �أبدع ويبدع و�شاهم وي�شاهم يف �إ�شعاد �لب�شرية باكت�شافاته �لعلمية ما 
هم �إل �أ�شخا�ش و�شعو� خيالهم ومد�ركهم و�أطلقو� لها �لعنان فهي حلقة 
و�لتدريب  و�لتعلم  �لدر��شة  يف  و�ملتو��شل  �ملت�شل  �جلهد  من  مت�شلة 
وه��ن��اك �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و����ش��ح��ة وم���ب���ادر�ت وط��ن��ي��ة ك��ث��رية يف �لإم����ار�ت 
وما  و�لإب���د�ع  و�ملو�هب  �لتميز  لتحفيز  �لر�شيدة  �لقيادة  من  مدعومة 
�إىل  �إل �غتنام �لفر�ش و�لعمل باإخال�ش لال�شتفادة منها .ونوه  عليكم 
م�شتوى  على  �لتعليم  �لدولة يف خمرجات  ت�شهدها  �لتي  �لنجاحات  �أن 
�لتعليم �لعام و�لعايل ما هي �إل جهد م�شرتك بني �لقطاعات �لر�شمية 
وغري �لر�شمية يف �ملجتمع مدعومة برغبة �شادقة من �لقيادة �لر�شيدة 
من  علما  وي��ك��ون  م�شتقبله  يبني  لأن  جيلنا  �أم���ام  �لفر�شة  �إت��اح��ة  على 
�إننا يف �لإم��ار�ت منلك �لإر�دة  �إليهم بالبنان.وقال  �لأعالم �لذين ي�شار 
�ملو�هب  خللق  لزم��ة  مقومات  وهي  �لتفكري  بحرية  ونتمتع  �ل�شيا�شية 
�لطالب ونعمل على خلق جيل  وتعليم  تربية  �أن نح�شن  �إل  و ما علينا 
�إطار  يف  لطموحاته  حمققا  ووطنه  نف�شه  جت��اه  مل�شوؤولياته  م��درك  و�ع 
ح�شاد  جنني  �ليوم  نحن  وه��ا  �ل�شاحلة  و�ملو�طنة  �لوطنية  �ل�شرعية 
��شتثمار ب�شري �أنفقت عليه �لدولة �لأمو�ل �لطائلة حيث نحتفي �ليوم 
بنماذج متعددة ومتفردة من طالبنا وطالباتنا يف دورتنا �لعا�شرة جلائزة 
�شاحب  م��ن  كرمية  برعاية  �لتعليمي  و�لتميز  ل��الإب��د�ع  �خليمة  ر�أ����ش 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ر�أ�ش  �إم���ارة  �لطلبة يف  �شبيل منح  ياألو جهد� يف  �ل��ذي ل  ر�أ���ش �خليمة 
�خليمة �لفر�ش �لالزمة للنجاح و�لتفوق و�لإبد�ع .و�أ�شاف �ن �جلائزة 
�أ�شهمت كغريها من �جلو�ئز على �متد�د �لوطن يف �إيقاد جذوة �لتناف�ش 
دور�  و�أدت  ومو�هب  �إب��د�ع��ات  لديهم من  ما  �لطلبة ومنت  عند  و�لعزم 
حيويا وهاما يف �لرتقاء مب�شتوياتهم �لتح�شيلية ويف تزويدهم بالثقة 
�لكاملة يف قدر�تهم و�إعادة �كت�شاف ذو�تهم وحت�شني �لعملية �لتعليمية 
وتقدمي مناذج م�شرفة من �لطلبة يتاأ�شى بها �إخو�نهم و�أخو�تهم ف�شال 
�إىل  لتت�شامى  �ملحلي  �لإب���د�ع  م�شفوفة  يف  حقيقية  فر�ش  توفري  على 

�مل�شفوفة �لعاملية بعدئذ .

حب الوطن والولء للقيادة :
بتفوقكمنْ  لفخورون  �إن��ن��ا  قائال  و�لطالبات  �ل��ط��الب  �ملن�شور  وخ��اط��ب 
و�لتفوق  �لعلمي  �لتح�شيل  يف  متناهية  ج��د�رة  �أثبتم  فلقد  و�إبد�عاتكم 
على �لأقر�ن و�لتميز يف �ملجتمع هذ� �ل�شتحقاق مل يكن بالأمر �ل�شهل 

ر��شد �شعيد �لعبد مبدر�شة �لغيل - غاية عبد�لرحمن حممد �بر�هيم 
حممد �ملو�شى مبدر�شة �ل�شباحية - فاطمة علي ر��شد ر��شدوه �حلب�شي 
مبدر�شة �حلديبة - �شيخه خليفه عبد�لرحمن يعقوب حمد�ن �لزعابي 
مبدر�شة زينب - نورة خالد �شالح دربوحي �ل�شحي مبدر�شة نورة بنت 
 - �ل��روؤي��ة  مبدر�شة  �لطنيجي  �ل�شبب  حممد  ع��ب��د�هلل  م��وزه   - �شلطان 
 : ع�شر  .�حل��ادي  �لهمهام  مبدر�شة  �حلمودي  �شامل  �شعيد  ر��شد  خوله 
م�شتوى  على  �أدب��ي  �لعامة  �لثانوية   : ع�شر  �لثاين  �ل�شف  طلبة  �أو�ئ��ل 
منطقة ر�أ�ش �خليمة �لتعليمية - مو�طنني :فاطمه حممد �حمد دربول 
�ل�شحى مبدر�شة جلفار - نا�شر حممد نا�شر حممد �خلاطري مبدر�شة 
�حلمر�نية - حمد �شيف �شعيد حممد جمعه �ملحرزي مبدر�شة �ملنيعي - 
فاطمه �حمد عبد�هلل ��شماعيل �لهاجرى مبدر�شة جلفار - مرمي �شعيد 
عبيد  �شامل  - ح�شة  �ل�شباحية  �ملهريي مبدر�شة  عبد�هلل  ر��شد  خليفة 
علي ��شماعيل �ل�شام�شي مبدر�شة �لظيت - لولوه �شرور �شامل �بو حلقه 
�ل�شحي مبدر�شة �لروؤية - عائ�شه حممد �شالح قدور �ل�شحى مبدر�شة 
�شمية   - جلفار  مب��در���ش��ة  �ل�شحى  حممد  �ح��م��د  خ��ال��د  علياء   - جلفار 
�أو�ئ���ل طلبة   : .�ل��ث��اين ع�شر  �جل��ري  �ل�شحي مبدر�شة  �شامل ح�شن حله 
حممد  حمد�ن   : �لدوله  م�شتوى  على  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد 
�بر�هيم. بنى  ر�شيد  بنى  ر��شد  حممد  ر��شد   - �ل�شحى  لقيو�ش  �شعيد 
�ل�شف  �إىل  �ل�شاد�ش  �ل�شف  م��ن  �ل��ذك��ور  �لطلبة  �و�ئ���ل   : ع�شر  �لثالث 
�حلادي ع�شر: �ملنذر عبد�هلل عبد�لرحيم ح�شن عبد�هلل بالل �ملن�شوري 
مبدر�شة  �ل�شحي  �بر�هيموه  �هلل  عبد  عمر  مايد   - �ملعريي�ش  مبدر�شة 
 - �شمل  مبدر�شة  �لزعابي  �ل�شيخ  بن  �حمد  �شلطان  �حمد   - �ل��ربي��ر�ت 
في�شل �شامل عبيد حمد على �ملطوع مبدر�شة �شوكة - �شعود فهد خ�شيف 
مبدر�شة  �لغنبري  عبيد  علي  �شليمان  �شعيد   - خت  مبدر�شة  علي  ر��شد 
�لرم�ش - عبد�هلل حممد عبد�هلل �شاملني مبدر�شة م�شايف - �أحمد ح�شن 
�شامل ح�شن �شامل �ل�شرهان �لنعيمي مبدر�شة مو�شى بن ن�شري - جمال 
خمي�ش خلفان عبد�هلل �ملزروعي مبدر�شة و�دي ��شفني - حمد عبد �هلل 
حممد �شعيد حممد �لعبد مبدر�شة - ر��شد حممد عبيد ر��شد �ملزروعي 
مبدر�شة م�شايف - حممد �حمد حممد �ملهبوبي �ل�شحي مبدر�شة �لرم�ش 
- ر��شد حممد ر��شد �شعيد ر��شد �لهف بثانوية ر�أ�ش �خليمة - �شهيل عمر 
�أحمد �شعيد �حمد   - زي��د�ين مبدر�شة �جل��ودة  �بر�هيم ح�شني عبد�هلل 
�ملطوع �لهند��شي مبدر�شة �ملعريي�ش - عبد�هلل حممد عبد�هلل ر��شد بن 
علوي �ل�شميلي مبدر�شة �شمل - �شعيد �شيف علي حممد �ليليلي مبدر�شة 
و�دي �أ�شفني - حممد على عبد�هلل م�شبح �شامل مبدر�شة �شوكة - نا�شر 
حميد �شامل خلفان �ملحرزي مبدر�شة �ملنيعي - ماجد �شامل عبد�لرحمن 
ر��شد  حممد  ر����ش��د  حممد  حمد   - طنب  مبدر�شة  �ملن�شوري  جكه  ب��ن 
�لطوب مبدر�شة �لرم�ش.�لر�بع ع�شر : �و�ئل �لطلبة �لذكور يف �لتعليم 
�خلا�ش : �شيف �شعيد يا�شني بني حماد مبدر�شة ند�ء �لإ�شالم و�لطالب 
حممد عمر طار�ش مو�شى فريوز مبدر�شة �لرتبية �لإ�شالمية �خلا�شة.
مبدر�شة  �ل�شويدي  عبد�هلل  نوف   : �ملبدعات  �لطالبات  ع�شر:  �خلام�ش 
ر��شد  عائ�شة   - �لروؤية  �لبخيتي مبدر�شة  �شعيد  ر��شد  - �شحى  �لروؤية 
�ل�شويدي مبدر�شة �أم �لقرى - �آمنة علي �خل�شرمبدر�شة �لظيت - �شهد 
حممد عبيد كنف�ش مبدر�شة �لريادة - نورة حممد عبد�هلل حله مبدر�شة 
�شمية بنت  ر��شد خليفة بن كا�شب مبدر�شة  �لقرى  - عائ�شة جمال  �أم 
خباط - مرمي �إبر�هيم �أحمد �إبر�هيم �لقيو�ين مبدر�شة �لريادة - موزة 
ماجد �شامل بخيت �لنعيمي مبدر�شة �لظيت - ميثاء حممد علي ر��شد 
�أذن  �ملزروعي مبدر�شة  ر��شد حمد  �شعيد  - هند  �أذن  �ملزروعي مبدر�شة 
- نوف حميد جمعة عبيد �ل�شام�شي مبدر�شة ح�شة بنت �شقر - ح�شة 
طارق حمفوظ �ل�شحاري �ل�شحي مبدر�شة زهرة �ملد�ئن بنت �حلارث - 
مروة �أحمد حممد �شعيد �لهنجري مبدر�شة مزون - علياء ماجد حممد 
�لزعابي مبدر�شة ح�شة بنت �شقر - عائ�شة خالد علي حممد  ق�شيب 
�ل�شف  من  �لطالبات  :�و�ئ���ل  ع�شر  �ملطاف.�ل�شاد�ش  مبدر�شة  �ل�شحي 
علي  �شعيد  ع��ب��د�هلل  �شعيد  ح�شة  ع�شر:  �حل���ادي  �ل�شف  �إىل  �ل�شاد�ش 
مياع مبدر�شة �لو�دي - �أنو�ر عبد�لبا�شط حممد علي �لكاليل مبدر�شة 
�لبي�شاء - �شما �شليمان ح�شن �شليمان ح�شن بن ثالث مبدر�شة �أم �لدرد�ء 
- �شوق �شعيد �شليمان حممد �شليمان عالوي مبدر�شة �لو�دي - �لعنود 
�بر�هيم علي ح�شن  - ح�شة  عبد�هلل حممد ح�شنوه مبدر�شة �حلديبة 
عبيد جمالد مبدر�شة �لظيت - �أمل ر��شد علي ر��شد ح�شن �ل�شريدي 
مبدر�شة �لنجاح - مرمي عدنان حممد �أحمد جا�شم �حلمادي مبدر�شة 
�لدرد�ء  �أم  مبدر�شة  �شبيت  بن  علي  ر��شد  علي  ر��شد  حمده   - �ملطاف 
�ل��غ��ب - مرمي  �ل��دب��دوب مب��در���ش��ة  �ح��م��د �شيبان حممد علي  - م��ه��ره 
�أ�شماء  �ل�شيخة   - �لغب  ر��شد حممد �حلب�شي مبدر�شة  عبد�هلل حممد 
بنت �شلطان بن كايد �لقا�شمي مدر�شة �ل�شباحية - �ل�شيخة ح�شة بنت 
في�شل بن حميد بن حممد �لقا�شمي مبدر�شة نورة بنت �شلطان - ميثاء 
ر��شد جمعه عبيد �ل�شام�شى مبدر�شة زينب - نوره حممد يو�شف توير 
�ل�شويدي مبدر�شة �لريادة - خلود �شامل ح�شن �شعيد ح�شن حممد حلة 
مبدر�شة �لو�دي - ذكرى �شامل حممد ر��شد ح�شنوه �شعيد مبدر�شة �لغب 
- مزون �شامل علي م�شعد علي �لعودي مبدر�شة �لبي�شاء - فاطمة �أحمد 
ر��شد حامد  - عائ�شه  �لروؤية  عبد�لكرمي عبد�هلل عبد�لكرمي مبدر�شة 
�لنجاح - فاطمة �شليمان ح�شن �شليمان بن  عبد�هلل غنطو�ش مبدر�شة 
ثالث مبدر�شة �لروؤية.�ل�شابع ع�شر :�أو�ئل �لطالبات يف �لتعليم �خلا�ش 
: مروة ز�يد في�شل عبد �ملوىل وح�شة �شعيد عبد�هلل �حلمودي مبدر�شة 
عبد�هلل  حممد  عبد�للطيف  هند   - �خل��ا���ش��ة  �حل��دي��ث��ة  �خليمة  ر�أ����ش 
�لرتبية  مبدر�شة  �حلماد  عبد�هلل  حممد  عبد�للطيف  و��شماء  �حلماد 

�لإ�شالمية �خلا�شة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملو�هب 

CN 1261780:لعاملية لتجارة �للعاب رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��ش  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنظمة �ملبتكرة لعمال 

�لتكييف رخ�شة رقم:CN 1190875 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

فهد حممد ر�شول عبد�لرحيم حممد زنيل خوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

فهد حممد ر�شول عبد�لرحيم حممد زنيل خوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد �بو زيد

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ش �لرخ�شة 
رقم CN 1021843-1 بال�شم �لتجاري دملا �نترييورز 
ذ.م.م فرع 1 بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��ش  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة عبد�حلميد 

CN 1112194:لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شعيد حمد �جلر�حي �لنعيمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم علي حممد علي عبد�هلل �مل�شتكاء

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شعلة 

�ل�شرق لل�شيانة �لعامة وتن�شيق �حلد�ئق
رخ�شة رقم:CN 1135420 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل عبيد عبد�هلل عمري �لكتبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف حربوت �شلطان �لكتبي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فوك�ش �نتيجريد �شي�شتمز

 رخ�شة رقم:CN 1161393 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شلطان �شعيد عبد�هلل �لكتبي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيبو ماثيو من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شيبو ماثيو من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف ر��شد حممد ر��شد كليب �لهاملي
تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 8*4 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/فوك�ش �نتيجريد �شي�شتمز
FOCUS INTEGRATED SYSTEMS

�ىل/فوك�ش �نتيجريد �شي�شتمز ذ.م.م 
FOCUS INTEGRATED SYSTEMS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت �بو غيث ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1031989 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�جلليل عبد�هلل دغي�ش )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر عبد�هلل مطر �حلو�شني
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 7.05*0.80

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبرماركت �بو غيث ذ.م.م
ABU GHAITH SUPERMARKET WLL

�ىل/بقالة �بو غيث ذ.م.م 
ABU GHAITH BAQALA LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة - باجلملة )4630102(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت و�لو�ين �ملنزيل - بالتجزئة )4759007(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مون للت�شميم و�نتاج �لعالنات

 رخ�شة رقم:CN 1167680 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عي�شى �شالح حميد عبد�هلل �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غازي عبد�لعزيز �حمد �شعالن
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 5.40*1.50 �ىل 1*0.32

تعديل ��شم جتاري:من/مون للت�شميم و�نتاج �لعالنات
MOON DESIGNING & ADVERTISING PRODUCTION

�ىل/ماج�شتيك ماونتنز لل�شيانة �لعامة 
MAJESTIC MOUNTAINS GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم و�نتاج �لعالنات )7310006(

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10969 بتاريخ 2013/12/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هجولة كويف �شوب ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1013742 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 بدر �شالح �شامل ثابت باهي�شمي من 25% �ىل %40
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 عمر �شالح �شامل ثابت باهي�شمي من 25% �ىل %36
تعديل ن�شب �ل�شركاء

جمال عو�ش �شامل علي عامر من 25% �ىل %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ثابت �شالح �شامل ثابت باهي�شمي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 7*2 �ىل 4*1

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز هيل مند

 رخ�شة رقم:CN 1148480 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل مبارك عي�شى بخيت حويرب �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حممد عبد�هلل حممد ��شماعيل �ل�شحي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1.3 �ىل 2.90*1

فعلى كل من له حق �لعرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة برجيل  

رخ�شة رقم:CN 1441563 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جا�شم طار�ش عتيق �حمد �لقبي�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل جا�شم �حمد خمي�ش �حلو�شني
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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هاي رزوليو�صن لل�صور والطباعة الرقمية - ذ م م
و�خلا�ش  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
لل�شور  رزوليو�شن  )هاي  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
و�لطباعة �لرقمية - ذ م م( يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف 
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق 
�إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ش 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / نا�ش �ند ��شو�شيوت�ش
       GUINEA  : لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية

                                           
بتاريخ : 2012-1-9 �ملودعة حتت رقم :  167692 

تاريخ �يد�ع �لولوية :
با�شم  : ذ� �ي�شت �نديا كومباين هولدينجز بي تي �أي ليمتد    

وعنو�ن: 150 �شارع �ورت�شارد بالز� �شنغافورة 238841 �شنغافورة    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية :

خليط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن  منها  خايط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن  من  �مل�شنوعة  و�مليد�ليات  �لنقدية  �لقطع 
منها و�لب�شائع �مل�شنوعة من تلك �ملعادن �أو �ملطلية بها غري �مل�شنفة يف فئات �أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار 

�لكرمية ، �أدو�ت قيا�ش �لوقت و�لزمن �لدقيقة.
و�لو�قعة يف �لفئة: 14

و�شف �لعالمه: �لكلمة: Guinea   مكتوبة باحرف لتينية ويف �لعلى ر�شم ب�شكل مميز ب�شكل قلب كتبت 
فيه �لحرف EIC   و�على �لر�شم كتب �لرقم 4    

�ل�شرت�طات: 
على من لديه �عرت��ش على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل / نا�ش �ند ��شو�شيوت�ش
لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :        

                                            
بتاريخ : 2012-1-9 �ملودعة حتت رقم :  167693 

تاريخ �يد�ع �لولوية :
با�شم  : ذ� �ي�شت �نديا كومباين هولدينجز بي تي �أي ليمتد    

وعنو�ن: 150 �شارع �ورت�شارد بالز� �شنغافورة 238841 �شنغافورة    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية :

خليط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن  منها  خايط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن  من  �مل�شنوعة  و�مليد�ليات  �لنقدية  �لقطع 
منها و�لب�شائع �مل�شنوعة من تلك �ملعادن �أو �ملطلية بها غري �مل�شنفة يف فئات �أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار 

�لكرمية ، �أدو�ت قيا�ش �لوقت و�لزمن �لدقيقة.
و�لو�قعة يف �لفئة: 14

و�شف �لعالمه: �لكلمة : GUINEA مكتوبة باحرف لتينية 
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��ش على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2009/10/19   �ملودعة حتت رقم :134876 
بتاريخ:2010/07/08   �مل�شجلة حتت رقم :105933 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 م( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

كولونيا؛ عطور لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ عطر؛ لو�شن للج�شم؛ غ�شول للج�شم.
 3  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
 بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :  

بتاريخ:2009/08/10   �ملودعة حتت رقم :132685 
بتاريخ:2010/07/08   �مل�شجلة حتت رقم :105924 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

م(   رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�أحزمة )مالب�ش(؛ �شر�ويل �لبيجاما؛ �شر�ويل مالكمة ق�شرية؛ قبعات؛ معاطف؛ كنز�ت �شوفية من �شوف 
عرق  قم�شان  مقلن�شة؛  �شوفية  كنز�ت  قبعات؛  �شبا�شب؛  �خل��ر�ف؛  �شوف  من  ق�شرية  �شر�ويل  �خل��ر�ف؛ 
مقلن�شة؛ جاكيتات؛ جينز؛ قم�شان باأكمام ق�شرية؛ �شر�ويل للردهات؛ مالب�ش للردهات؛ �شر�ويل بيجاما؛ 
�شر�ويل؛ قم�شان بولو؛ كنز�ت �شوفية؛ قم�شان؛ �حذية؛ مالب�ش نوم؛ قم�شان عرق؛ �شر�ويل عرق ق�شرية؛ 
�شرت�ت؛ �شر�ويل �شباحة؛ تي-�شريت؛ �شرت�ت فوقية؛ معاطف خفيفة؛ مالب�ش د�خلية؛ �شد�ر�ت يف �لفئة 

25.  - �لو�ق�عة بالفئة: 25
 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  

 تن���ازل رقم :1 
  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
 بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :  

بتاريخ:2009/08/10   �ملودعة حتت رقم :132686 
بتاريخ:2010/07/08   �مل�شجلة حتت رقم :105925 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

م(   رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وحتديد�ً �ملالب�ش و�إك�ش�شو�ر�ت �ملالب�ش ومنتجات �لعناية 
�ل�شخ�شية، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة، )ولينطوي ذلك على خدمة 
وعرب  باجلملة  �لبيع  ومنافذ  �لتجزئة  حم��الت  خ��الل  م��ن  �خل��دم��ات  ه��ذه  مثل  ت��وف��ر  �أن  ميكن  �ل��ن��ق��ل(، 
كتالوغات �لطلبات �لربيدية �أو من خالل و�شائل �لت�شال �لكرتونية، على �شبيل �ملثال، �ملو�قع �ل�شبكية �أو 

بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية. فئة 35
 35  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 

  
بتاريخ:2009/10/19   �ملودعة حتت رقم :134877 
بتاريخ:2011/06/27   �مل�شجلة حتت رقم :147889 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 م( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري)ولينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وهي منتجات �لعناية 
�ل�شخ�شية و�ملالب�ش و�ملجوهر�ت و�حلقائب، لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة ميكن 
�أن توفر هذه �خلدمات من خالل حمالت جتزئة ومنافذ �لبيع باجلملة وعرب كتالوغات �لطلبات �لربيدية 

�أو من خالل و�شائل �لت�شال �لكرتونية، مثل �ملو�قع �ل�شبكية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية. 
 35  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2009/10/19   �ملودعة حتت رقم :134878 
بتاريخ:2010/07/08   �مل�شجلة حتت رقم :105897 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 م( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

ن�شائية؛  ���ش��د�ر�ت  �أث���و�ب؛  ق�شرية(؛  ن�شوية  )���ش��رت�ت  قمي�شولت  �ل�شتحمام؛  مالب�ش  وخا�شة  �ملالب�ش 
قم�شان من�شوجة؛ �شالت؛ قم�شان؛ �شر�ويل ق�شرية؛ مالب�ش �شباحة؛ قم�شان ن�شف كم )تي – �شريت(؛ 

قم�شان بال �كمام؛ مالب�ش علوية. �لفئة 25
 25  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2009/08/20   �ملودعة حتت رقم :132985 
بتاريخ:2010/07/08   �مل�شجلة حتت رقم :105926 

 با�ش��م:  �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 وعنو�نه: 6301، فت�ش باث، نيو �لباين، �وهايو 43054، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )130( – )2013/07/01 م( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

منتجات  متثل  �لغري،  ل�شالح  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  و�لت�شويق؛  و�لإع���الن  �لدعاية  خدمات 
�لعناية �ل�شخ�شية و�ملالب�ش و�ملجوهر�ت و�حلقائب، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة، )ولينطوي ذلك على خدمة �لنقل(، ميكن �أن مثل توفر هذه �خلدمات من خالل حمالت �لتجزئة 
ومنافذ �لبيع باجلملة وعرب كتالوغات �لطلبات �لربيدية �أو من خالل و�شائل �لت�شال �لكرتونية �أو �ملو�قع 

�ل�شبكية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية. فئة 35
 35  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعالمة: �بركرومبي �ند فت�ش تريدجن كو 
 ��شم �ملتنازل له : �بريكرومبي �ند فيت�ش يورب ��ش �يه 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شر� 

 عنو�نه وحمل �إقامته: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2010/08/27 

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/06/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر : 

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع رئي�ش 
جمعية  م��ن  ومب��ب��ادرة  لل�شياحة  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 
مع  وبالتن�شيق  بابوظبي  �لوطني  للرت�ث  �ل�شحوح 
بلدية مدينة �لعني ووز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�ملجتمع وبالتعاون مع كلية �لعلوم بجامعة �لمار�ت 
�لمار�تية  �جليولوجية  و�جلمعية  �ملتحدة  �لعربية 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر �ح��ت��ف��ل��ت �جلمعية  وج��م��ع��ي��ة �لم������ار�ت 
باحياء �ليوم �لدويل للجبال ع�شر �خلمي�ش و�لذي 
مبزرة  منتزة  يف  �لليل  م��ن  متاخرة  ل�شعاة  ��شتمر 

�ل�شياحي يف مدينة �لعني.
�شهد �لحتفال �شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي مدير 
عام هيئة مياه وكهرباء �بوظبي و�شعادة وليد ر��شد 
�لزعابي مدير �د�رة �لثقافة و�لفنون بوز�رة �لثقافة 
بيرت  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 

دورمان عميد كلية �لعلوم بجامعة �لمار�ت ووكيل 
ع��ن جمعية  م���ر�د وممثلني  �ح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لكلية 
�لمار�ت  وجمعية  �لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لم��ار�ت 

للجيولوجيا وعدد من �مل�شوؤولني وجمهور غفري .
و��شاد �شعادة وليد ر��شد �لزعابي مدير �د�رة �لثقافة 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ب��وز�رة  و�لفنون 
�لقائم باعمال وكيل �لوز�رة �مل�شاعد بجهود �لتنمية 
دولة  يف  �حلكيمة  �لقيادة  تبذلها  �ل��ذي  �حل�شرية 
�ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت 
�لدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة 
�لتي  �جلبلية  و�ملناطق  �جلبال  ل�شكان  �هلل  حفظه 
على  �جلمعية  وحر�ش  منوذجية  م��دن  �ىل  حتولت 
�ب���ر�ز ف��ن��ون وث��ق��اف��ة �ب��ن��اء �جل��ب��ال وع��م��وم �لرت�ث 
�لد�ئمة  ون�شاطاتها  فعالياتها  خ��الل  من  �لوطني 

و�شكر �لزعابي جمعية �ل�شحوح على �ملبادرة . 
و�قيم �حلفل �لرئي�شي �لكبري لليوم �لعاملي للجبال 
يف م��ن��ت��زة م��ب��زرة مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني ح��ي��ث ب���د� �حلفل 

بال�شالم �لوطني ثم �لقر�ن �لكرمي لحدى زهر�ت 
�ل�شيدة  ورح��ب��ت  �خليمة  ر����ش  م��ر���ش��د�ت  مفو�شية 
جمعية  رئي�ش  نائبة  �ل�شحي  �شعيد  عبد�هلل  م��رمي 
�خل��ي��م��ة مقدمة  ر�����ش  م��ر���ش��د�ت  رئي�شة  �ل�����ش��ح��وح 
ر��شد  حممد  ر����ش��د  �لقى  بعدها  باحل�شور  �حلفل 
ر��شد  عبد�هلل  �شعادة  كلمة  �جلمعية  ع�شو  �ل�شحي 
جمعية  �د�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ل�شحي  لقيو�ش�ش  بن 
بتعاون  فيها  ����ش��اد  �لتي  �لوطني  ل��ل��رت�ث  �ل�شحوح 
�مل�����ش��ارك��ة و�ك����د ت��ب��ن��ي �جل��م��ع��ي��ة فعاليات  �جل��ه��ات 
�لح��ت��ف��ال م��و�ك��ب��ة �ح��ت��ف��الت �ل��ع��امل ب��ه��ا وم�شيد� 
بجهود �لقيادة �حلكيمة . وقدمت زهر�ت مر�شد�ت 
�لكبري  �مل�شرح  على  كرنفالية  لوحة  �خليمة  ر����ش 
�شاحة مبزرة �جلبلية بعدها قدمت  �قامي يف  �لذي 
�حلربية  دب��ا  ف��رق  �لرت�ثية   �ل�شعبية  �لفنون  ف��رق 
�جلبلية  للمناطق  �حل�شني   حممد  �ل���رو�ح  وفرقة 
ب��دول��ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي �نطلقت 
ث��م �لدخلة  �ل��ن��دب��ة   ب��ل��وح��ة   م��ن قمة جبل حفيت 

�ل�شيد عبد�هلل  و����ش��ار   . و�ل���رو�ح  و�ل��رزي��ف  و�للقية 
�ل�شحوح  جمعية  رئي�ش  �ل�شحي  لقيو�ش  بن  ر��شد 
للرت�ث �لوطني رئي�ش �للجنة �لعليا لالحتفال �ىل 
�لهتمام �لول باملناطق �جلبلية �لتي �أولها �ملغفور 
له باذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان �ملوؤ�ش�ش 
�لباين حني �شمل برعايته �لتنموية �ملناطق �جلبلية 
بكافة  �ملناطق  و�شمل  عموما  �لدولة  مناطق  وبقية 
متطلبات �لتنمية و�ملعا�شرة للخدمات �حلديثة من 

موؤ�ش�شات �شحية وتعليمية و�جتماعية وتنموية .
و�جلهات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لعليا  �للجنة  رئ��ي�����ش  و���ش��ك��ر 
�لدويل  �ليوم  �ملعنية لتنظيم فعاليات مو�كبة لهذ� 
مبا يك�شف جهود �لمار�ت يف تنمية �ملناطق �جلبلية 
�ل��ث��ق��ايف و�لج��ت��م��اع��ي و�ل���رت�ث���ي ل�شكان  و�ل�����ر�ء 
�جل��ب��ال . وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ر����ش��د ب��ن لقيو�ش 
�ل�شحي رئي�ش جمل�ش �د�رة �جلمعية : ن�شكر معايل 
رعاية  بقبول  تف�شله  بن مبارك على  نهيان  �ل�شيخ 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �ل����دويل ل��ل��ج��ب��ال م��اي��وؤك��د حر�ش 

مبادرت  م��ع  �ل��ر�ئ��د  وتفاعلة  معاليه  و�ه��ت��ام  ودع��م 
�جلمعيات م�شري� لقيو�ش �أن �لحتفال �لذي ت�شتعد 
له �جلمعية منذ �شهر بعد م�شاركاتها باليوم �لوطني 
من  و�شينطلق  للجبال  �ل���دويل  باليوم  بالحتفال 
جبل حفيت مبدينة �لعني يهدف �ىل �يجاد �شر�كة 
فاعلة بني �ملوؤ�ش�شات �جلامعية و�حلكومية و�لعامة 
وجمعيات �لنفع �لعام يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
�لجتماعية  �حل���ي���اة  ج���و�ن���ب  و�ب�������ر�ز   ، ل��ل��ج��ب��ال 
و�لثقافية و�لقت�شادية ل�شكان �جلبال مع �لرتكيز 
ب�شكل خا�ش على م�شاركة �ل�شباب لإنهم �شيكونون 
�لفاعلني م�شتقبال. و��شاد من جانبه �شعادة عبد�هلل 
�شيف �لنعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء �بوظبي 
للرت�ث  �ل�����ش��ح��وح  جمعية  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�ل�شعبي  �لوطني بابوظبي يف �حلفاظ على �لرت�ث 
�لعربية  �لم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شعبي  �مل���وروث  و�ح��ي��اء 
�ملتحدة وبيئاتها �ملتعددة ويف مقدمتها بيئة �ملنطقة 
�جلبلية يف ظل �لتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه 
�هلل و�خيه �لفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �ل 
و�حلفاظ  �ل�شعبي  �ل��رت�ث  باحياء  �مل�شلحة  للقو�ت 

عليه من �لندثار وحتقيق تناقله بني �لجيال.
�مل�شاحب  �مل��ع��ر���ش  �ف��ت��ت��اح  �لح��ت��ف��ال مت  وب��ع��ده��ا 
للفعالية �لذي ت�شمن عر�شا ملقتنيات �هايل �جلبال 
�جلبلية  �حل��ي��اة  يف  �مل�شتخدمة  و�لقطع  ب��الم��ار�ت 
لقيو�ش  ب��ن  ع��ب��د�هلل  متحف  مب�شاركة  �لم��ار�ت��ي��ة 

ومتحف عبد�هلل �شاملني .
وكرم �حلفل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان 
على رعايته لالحتفال وبلدية مدينة �لعني ومت�شلق 
و�جلمعية  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  �لم�������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �جل���ب���ال 
�جليولوجية وجامعة �لمار�ت ومفو�شية مر�شد�ت 
مبزرة  �شاليهات  و�د�رة  �ملعلومات  ووكالة  �لم��ار�ت 
�ل�شحي  �هلل  م��ال  �حمد  �جلبلي  و�لفنان  �خل�شر�ء 

ومت�شلق �جلبال �لمار�تي �شالح عبيد�ن �ل�شحي.

•• ال�صارقة-وام: 
�لقا�شمي  �لرحمن  عبد  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  �فتتح 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  ع��ام  مدير 
�ل��ك��ربى يف ق�شر  ب��ال��ق��اع��ة  �مل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  �لليلة 
�لإمار�ت  مهرجان  من  �لتا�شعة  �ل��دورة  �لثقافة 
�مل�شرحيني  جمعية  تنظمه  �ل��ذي  �لطفل  مل�شرح 
بال�شارقة  �لثقافة و�لإع��الم  د�ئ��رة  وبالتعاون مع 

ووز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع.
�حلالية  �ل�������دورة  وب����ر�م����ج  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��ت��م��ر 
18 دي�����ش��م��رب �جل�����اري حيث  ل��ل��م��ه��رج��ان ح��ت��ى 
�أيامه ولياليه عرو�شا م�شرحية متميزة  �شت�شهد 

��شافة �ىل ور�ش وندو�ت متخ�ش�شة.

ح�شر �لفتتاح �شعادة عبد �هلل بن حممد �لعوي�ش 
عبد  و��شماعيل  و�لإع���الم  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�ش 
رئي�ش  للم�شرح  �ل��ع��رب��ي��ة  �لهيئة  ع���ام  �أم���ني  �هلل 
و�أحمد  �مل���ه���رج���ان  رئ��ي�����ش  �مل�����ش��رح��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
�لثقافة  ب��د�ئ��رة  �مل�����ش��رح  �د�رة  م��دي��ر  ب��و رح��ي��م��ة 
�د�رة  جمل�ش  رئي�ش  �جل�شمي  و�أح��م��د  و�لإع���الم 
م�����ش��رح �ل�����ش��ارق��ة �ل��وط��ن��ي وح��ب��ي��ب غ��ل��وم رئي�ش 
جلنة �لتحكيم باملهرجان و�لفنان �مل�شرحي ناجي 

�حلاي.
ت�شجيلي  فيلم  عر�ش  �لفتتاح  حفل  خ��الل  ومت 
مل�شرح  �لإم����ار�ت  مهرجان  م�شرية  ي��وث��ق  ق�شري 
بدعم   2005 �ل��ع��ام  يف  �نطالقته  منذ  �لطفل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �أب��وي��ة  ورع��اي��ة  �شخي 

�ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�ملجل�ش �لأع��ل��ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة وح��ت��ى �ل���دورة 
�مل��ا���ش��ي��ة م��ن��ه.. ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���ش �ل��ف��ي��ل��م �مل�شرية 
�لفنية و�لعملية لل�شخ�شيات �ملكرمة يف دورة هذ� 

�لعام من �ملهرجان.
على  فيها  �ثنى  كلمة  �هلل  عبد  ��شماعيل  و�أل��ق��ى 
رع���اي���ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ودعم 
موؤكد�  للمهرجان  و�ل���الحم���دود  �ل��د�ئ��م  �شموه 
يعد ظاهرة  �لطفل  مل�شرح  �لإم��ار�ت  �أن مهرجان 
�ل�شارقة  �إم��ارة  تبنتها  موؤثرة  �جتماعية  ثقافية 
ليبقى  و�مل�شرح  و�لفكر  و�ل��ف��ن  �لثقافة  عا�شمة 
�ملهرجان �شعلة م�شيئة تنر �لفرح بني �جلميع.

ليتمم  �أت��ى  �لطفل  م�شرح  مهرجان  �أن  و�أ���ش��اف 

�شروح �لب��د�ع �لتي ت�شيد يف دول��ة �لم��ار�ت من 
�أبناء  �ي��د  وعلى  �مل�شرحيني  جمعية  جهود  خ��الل 
�لتو�قة  و�ل���روح  �ملتجدد  �لفكر  �أ���ش��ح��اب  �مل�شرح 

للتطوير.
�شهدته  �ل�����ذي  �جل���م���اه���ريي  �ل���زخ���م  �ن  وق�����ال 
�لدور�ت �ل�شابقة هو �أكرب دليل على �ملكانة �لتي 

بلغها �ملهرجان يف قلوب �فر�د �ملجتمع.
وتقدم بال�شكر و�لتقدير لد�ئرة �لثقافة و�لعالم 
بال�شارقة ووز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
وقدم  �شاهم  من  ولكل  للم�شرح  �لعربية  و�لهيئة 

�لعون يف حتقيق �ملهرجان لأهد�فه �ملرجوه.
�ملهرجان  حتكيم  جلنة  �أع�شاء  تكرمي  مت  بعدها 
يف  وي�����ش��ارك  غلوم  حبيب  �ل��دك��ت��ور  ير�أ�شها  �لتي 

حويجة  و�أم��ل  عي�شى  �لر�شيد  من  كل  ع�شويتها 
وحافظ �أمان وخليفة �لتخلوفة .. كما مت تكرمي 
ح�شن  يو�شف  علياء  وه��م  �لأط��ف��ال  حتكيم  جلنة 

ومرمي حممد �ل�شتاذ و�شعيد خلفان �لناخي.
عقب ذلك مت دعوة �ل�شيخ �شامل بن عبد �لرحمن 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ي��ر�ف��ق��ه ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل ب���ن حممد 
بتكرمي  للتف�شل  �هلل  عبد  و�إ�شماعيل  �لعوي�ش 
�لفنان  ت��ك��رمي  �ل������دورة ح��ي��ث مت  ف��ر���ش��ان ه����ذه 
�ل�شخ�شية  �ل��زع��اب��ي  ع��ب��ي��د  ج��ا���ش��م  �لإم����ار�ت����ي 
�ملحلية �ملكرمة يف �ملهرجان وفرقة خيال للرتبية 

و�لفنون �للبنانية �شاحبة �لعر�ش �مل�شت�شاف.
�لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن  �شامل  �ل�شيخ  وو��شل 
ب��ع��د �ل��ت��ك��رمي م��ت��اب��ع��ة �ل��ع��ر���ش �مل�����ش��رح��ي من 

لفرقة  م��رج��ان  ينام  يلال  �للبنانية  �جلمهورية 
�ل���ن���وم ليتعرف  ي���ت���ن���اول ح��ك��اي��ة  خ���ي���ال و�ل������ذي 
مرحلة  كل  من  �ل�شتفادة  �شرورة  على  �لأطفال 
من مر�حل �لعمر وعدم تخطي �ملر�حل و�أهمية 

�للعب يف فرتة �لطفولة.
حكاية �مل�شرحية م�شتوحاة من ق�ش�ش �ألف ليلة 
ول��ي��ل��ة وت�����ش��ع��ى �ىل �دخ�����ال �جل��م��ه��ور �ىل عامل 
من  �مل�شرحية  عنا�شر  كل  عرب  �لعربية  �لثقافة 

مو�شيقى و�شينوغر�فيا و�زياء ودمى.
ينام  يلال  �أن عر�ش م�شرحية  �إىل  �لإ�شارة  جتدر 
مرجان م�شتمر منذ عام 1997 و�شاركت يف �أهم 

�ملهرجانات حول �لعامل.

�شيف بن حممد اآل نهيان يح�شر 
اأفراح بن عرار الظاهري

برعاية نهيان بن مبارك ومببادرة جمعية ال�صحوح باأبوظبي 

احتفالية الي�م الدويل للجبال ت�شيد بجه�د تنمية املناطق اجلبلية والعناية بفن�نها

�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي يفتتح مهرجان االإمارات مل�شرح الطفل يف ال�شارقة 

•• دبي-الفجر: 

�لكاتب و�لأكادميي  قال وليد علي، 
�لروك  من��ط  ومو�شيقي  و�مل��ح��ام��ي 
�لإ�شالمية  �لق�شايا  على  و�مل��ع��ل��ق 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة، خ���الل زي���ارت���ه �إىل 
ملناق�شة  دب��ي  يف  ول��ون��غ��ون��غ  جامعة 
مفهوم تعدد �لثقافات يف ��شرت�ليا، 
باأن �طالق �لعنان لبد�ع �لأمم هو 
جوهر �در�ك طبيعة تعدد �لثقافات 
وناق�ش  �مل���ج���ت���م���ع..  يف  �مل�����وج�����ودة 
ول��ي��د م��ع �ل��دك��ت��ور ف��ر����ش حمزة، 
�أ�شتاذ �لدر��شات �لدولية يف جامعة 
�شعادة  وبح�شور  دبي،  يف  ولونغونغ 
�ل�شرت�يل  �ل�����ش��ف��ري   ، ك��ان��غ  ب��اب��ل��و 
و�لأكادمييني  �لطالب  من  ولفيف 
و�لدفعات  �ل����ف����روع  خم��ت��ل��ف  م����ن 
و�للذين  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
حما�شرة  �إىل  لال�شتماع  جت��م��ع��و� 

علي. 
تعريف  ع���ن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���ش  ويف 
تعدد �لثقافات يف �ملجتمع �حلديث، 
قال وليد باأن �مل�شطلح يحمل معان 
ومفاهيم خمتلفة تعتمد على �إدر�ك 
مفهوم  ول���ي���د  وع�����رف  ل���ه���ا.  �لأمم 
�بد�ع �لأمم بكونه �شل�شلة �لثقافات 
ك��ل دول���ة ع��ن نف�شها  �ل��ت��ي حتملها 
وه���ي ���ش��م��ة رئ��ي�����ش��ي��ة حت���دد معامل 

تعدد �لثقافات يف �لأمم. 

ون��اق�����ش ول��ي��د، خ���الل ح��دي��ث��ه عن 
م��ا دع���اه �ل��ع��امل �ل��ق��دمي و �لعامل 
ب��ني �ملجتمع  ، �لخ��ت��الف  �جل��دي��د 
ي��ت��ك��ون م���ن ن�شبة  �ل�����ذي  �ل���غ���رب���ي 
ك���ب���رية م���ن ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة من 
حيث �للغة و�لعقيدة وبني �لوليات 
على  ح�شارتها  بنيت  �لتي  �ملتحدة 
حرية فردية مار�شت ثقافات و�أديان 

ولغات خمتلفة.
وقال باأن �لنمط �لأول من �ملجتمعات 
هي تطبيق لأكر من ثقافة و�حدة 
متعدد  جم��ت��م��ع  �أن  ح��ي��ث  م���و�زي���ة 
�لتعاي�ش  على  بني  كهذ�  �لثقافات 
ليت�شكل  �لثقافات  من  �لعديد  بني 
�لنوع  �أم���ا  �أك���ر جت��ان�����ش��اً.  جمتمع 
متعدد  �ع���ت���ب���اره  ف��ي��م��ك��ن  �ل����ث����اين 

�جلن�شيات بالفطرة لأن جمتمعاته 
ل متتلك قاعدة ثقافية بحد ذ�تها 
و�ختتم وليد باأن �ملحتمعات متعددة 
�جل��ن�����ش��ي��ات �حل��ق��ي��ق��ي��ة ت���اأت���ي بعد 
معينة  ثقافة  يف  �جن��از�ت��ه��ا  حتقيق 
��شرت�ليا  ذل��ك  على  م��ث��اًل  و���ش��رب 
بريطانية  �أ�شول  من  حتولت  �لتي 
حقوق  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  جم��ت��م��ع  �إىل 
�ملجتمع  معاملة  ع��ن  عو�شاً  �ل��ف��رد 
على �أ�شا�ش هوية ثقافية مفردة كما 
دور  ح��ول  بالنقا�ش  وليد  ��شتطرد 
تعدد  مفهوم  تفعيل  يف  �حل��ك��وم��ات 
�ل�شيا�شية  و�ل��ت��ح��دي��ات  �جلن�شيات 
�جلل�شة  و�ختتمت  لذلك.  �ملر�فقة 
�حل�شور  من  و�أجوبة  �أ�شئلة  بفقرة 

حول �ملفاهيم �لثقافية و�ملو�طنة.

•• دبا احل�صن -الفجر:

�حتفل جمل�ش �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات 
ب��دب��ا �حل�����ش��ن م�����ش��اء �أم�����ش �لأول مب��ق��ره يف 
مدينة دبا �حل�شن باختتام فعالياته مبهرجان 
فعاليات  �أقيم �شمن  و�ل��ذي  �لوطنية  �ملعارف 
بعد  للدولة  و�لأرب��ع��ني  �لثاين  �لوطني  �ليوم 
و�مل�شاركة  و�لع����د�د  �لتنظيم  يف  ب��اه��ر  جن��اح 

�ملجتمعية يف دبا �حل�شن .
مدير  �شفر  عبد�هلل  طالب  �لحتفال  ح�شر 
ب��ل��دي��ة دب���ا �حل�����ش��ن و���ش��ي��ف ح�����ش��ن �شليمان 
ومرمي  بالبلدية  �خلارجية  �لأق�شام  م�شوؤول 
ر��شد �ملعمري رئي�ش جلنة �لفعاليات باملجل�ش 

�ملوؤ�ش�شات  وم�����در�ء  �إد�رة  جم��ل�����ش  و�أع�����ش��اء 
و�أولياء �أمور �لفائزين .

ر�شود  ر��شد  حممد  �ألقاها  بكلمة  �حلفل  ب��د�أ 
�لأول  �لوطنية  �ملعارف  ملهرجان  �لعام  �ملن�شق 
ل��ك��اف��ة �جلهود  و�ل�����ش��ك��ر  ب��ال��ث��ن��اء  ت��وج��ه فيها 
�لوطن  ح��ب  يجمعها  ت��الق��ت  �ل��ت��ي  �ملخل�شة 
�ملعارف  م��ه��رج��ان  لتنظيم  ل��ق��ي��ادت��ه  و�ل����ولء 
�ل��وط��ن��ي��ة ���ش��م��ن ك��وك��ب��ة ف��ع��ال��ي��ات جمل�ش 
�أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�شن 
و�مل�شاهمة  للدولة  �لوطني  باليوم  لالحتفال 
�ملنا�شبة  باأن�شطة لها قيمتها وزخمها يف هذه 

�لغالية .
وح���ي���ا ر�����ش����ود ج���ه���ود �مل���وؤ����ش�������ش���ات و�لأف��������ر�د 

فعاليات  يف  و�لطالبات  و�ل��ط��الب  �ملتعاونني 
�ملجل�ش باليوم �لوطني 42 و�شكر فيها جميع 
�أن  �ملهرجان موؤكد�  و�أ�شهم يف جناح  بذل  من 
وفعاليات  ج��دي��د  ث���وب  يف  �شيكون  �مل��ه��رج��ان 

جديدة ومتميزة يف �لعام �ملقبل.
خا�شة  م��ن�����ش��ة  ك����ان  �مل���ه���رج���ان  �أن  و�ع���ت���رب 
�أبناء  �ل�����ربرة م���ن  ومم���ي���زة ل��ك��ل �مل��خ��ل�����ش��ني 
فعاليات  لتنفيذ  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �ملدينة 
و�لطالبات  ل��ل��ط��الب  ت��وج��ه  وه��ام��ة  ع��دي��دة 
لإبر�ز �لفرحة مبيالد �لمار�ت وبيان ما قام 
�آل  ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�ي��د  به �ملغفور له 
نهيان طيب �هلل ثر�ه من �أعمال لقيام �لحتاد 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حققه  وم��ا 

�لدولة حفظه �هلل من  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�إجن����از�ت ل��الم��ار�ت ي��ع��اون��ه �أ���ش��ح��اب �ل�شمو 

حكام �لمار�ت .
م�شابقة  يف  �لفائزين  عن  �لإع��الن  مت  بعدها 
ل��ف��ئ��ة �لأ����ش���رة  ك���ل د�ر  �ل������د�ر يف  م��ع��ل��وم��ات 
م�شابقة  يف  و�لفائزين  و�لطالب  و�ملوؤ�ش�شات 
عرب عن حبك للوطن و�أف�شل فكرة يف �ليوم 
�ل��وط��ن��ي ك��م��ا ح�����ش��ل �ل�����ش��اع��ر ر�����ش���د حممد 

�لن�شاي على جائزة �لتحكيم �خلا�شة.
ويف نهاية �حلفل قامت وف��اء �شامل طه نائب 
وحممد  �شفر  ر��شد  وعبد�هلل  �ملجل�ش  رئي�ش 
جميع  بتكرمي  �ملجل�ش  ع�شو�  �شليمان  ح�شن 

�مل�شاركني و�ملتعاونني و�لفائزين .

كرم الفائزين وامل�صاركني واملتعاونني

جمل�ض اأولياء اأم�ر الطلبة والطالبات بدبا احل�شن يختتم 
مهرجان املعارف ال�طنية االأول

قدمها خبري اأ�صرتايل بارز 

حم��ا�ش���رة ح����ل تع���دد الثقاف��ات 

•• العني -وام:
ح�شر �شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد �آل نهيان �حلفل �لذي �أقامه عبد �هلل بن عر�ر 
�لظاهري و�أحمد بن عر�ر �لظاهري مبنا�شبه زفاف �أجنالهم عر�ر عبد �هلل بن عر�ر 
�شهو�ن  �شرور بن  �إيل كرميتي علي  �لظاهري  �لظاهري وحممد عبد �هلل بن عر�ر 
�شهو�ن  �شرور بن  �إىل كرمية عبد �هلل  �لظاهري  �أحمد بن عر�ر  �لظاهري وحممد 
�لظاهري وذلك بقاعة �لإحتفالت باأر�ش �ملعار�ش بالعني. كما ح�شر �حلفل �ل�شيخ 
و�لأهل  �مل�شوؤلني  وكبار  �لقبائل  �ل�شيوخ ووجهاء  نهيان وعدد من  بن طحنون  ز�يد 

و�لأ�شدقاء . تخلل �حلفل عر�ش فنية لفرقة �لفنون �ل�شعبية �لإمار�تية .



السبت  -  14  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10969
Saturday   14   December   2013  -  Issue No   1096908

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1291  ا�صتئناف جتاري
�ل��ع��ام��ة ذ.م.م     ل��ل��ت��ج��ارة  ه���اي �شبيد  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -���ش��رك��ة  �ىل 
ب�شفته  �مل�شتاأنف /�شتيفني جون هانت-  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
وميثله:  ليمتد  كوميونيكا�شن  �ك�شت�شاجن  ل�شركة  �لق�شائي  �مل�شفي 
ر����ش��د �ح��م��د ر����ش��د ب��ن ���ش��ب��ي��ب    ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�شادر 
لها  وح��ددت   2013/8/5 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/145 رق��م  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2014/1/15  جل�شه يوم �لربعاء 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
اعالن باحلكم يف الدعوى التجارة اجلزئية  رقم 2013/23    

�شد/�خلط �لبني لتاجري �حلافالت ذ.م.م  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/2/25م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
للنقليات  �لظاهري  فا�شل  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لعامة    و�مل��ق��اولت 
�لف  و�رب��ع��ون  خم�شة   ( دره��م   45000 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
درهم( و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال 
لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل بعد �لن�شر.  �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/12/11
القا�صي/د. ا�صامة عبدالعزيز   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2013/243 جتاري - م ر- ق - اأظ(
عبد�لقادر  �ملحامي:  بوكالة  �لعامة  للمقاولت  مكرزل  �ملزروعي  موؤ�ش�شة   : �لطاعن 
�ئتالف  �ملزروعي  �يكين�شلر   : �شده  �ملطعون  �لمار�ت  �جلن�شية:  حممد  ��شماعيل 
�ملزروعي  �يكين�شلر    : �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملحامي:  بوكالة  م�شرتك 
�ئتالف م�شرتك بوكالة �ملحامي: �جلن�شية: �لمار�ت    �لعنو�ن: بالن�شر- وي�شلم ملكتب 
�ملحامي/ عبد�لقادر ��شماعيل حممد    مبا �ن �لطاعن قد طعن على حكم �ل�شتئناف 
�أ ظ �ل�شادر عن حمكمة ��شتئناف �بوظبي  فانه  رقم 2012/1058 جتاري - م ت- �ش 
يتعني عليك �ن تودع مذكرة بالرد على �شحيفة �لطعن خالل خم�شة ع�شر يوما من 

تاريخ ��شتالم �لعالن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة �لنق�ش �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2013/243 جتاري - م ر- ق - اأظ(
�ملحامي:  بوكالة  �لعامة  للمقاولت  مكرزل  �ملزروعي  موؤ�ش�شة   : �لطاعن 
�شلطان   : �شده  �ملطعون  �لمار�ت  �جلن�شية:  حممد  ��شماعيل  عبد�لقادر 
   : �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملحامي:  بوكالة  �لظاهري   ر��شد  بن 
�لعنو�ن:  �شلطان بن ر��شد �لظاهري  بوكالة �ملحامي: �جلن�شية: �لمار�ت    
قد  �لطاعن  �ن  مبا  حممد   ��شماعيل  عبد�لقادر  �ملحامي/  ملكتب  وي�شلم  بالن�شر- 
�ل�شادر  �أ ظ  �ش  م ت-   - 2012/1058 جتاري  رقم  �ل�شتئناف  طعن على حكم 
بالرد على  تودع مذكرة  �ن  عليك  يتعني  فانه  �بوظبي   ��شتئناف  عن حمكمة 
�شحيفة �لطعن خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ��شتالم �لعالن وذلك لدى 

قلم كتاب حمكمة �لنق�ش �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
    اعالن رقم 2013/581 بالن�صر

�ملزروعي  �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة حممد  �ملدعى :�شيف حممد �شعيد عبالن 
عتيق �لرحمن لالملنيوم - ميثلها حممد عتيق عبد�لرحمن  �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 
ف�ش  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد� 
�ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ،وعليك 
�يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل 

خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/325 ت اجر- م ر-ت-  ع ن(
طالب �لتنفيذ/ عبد�هلل �شامل �شلطان علي �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ 
�عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعميمي  �شامل  مغري  حارب   : �شده 
حارب مغري �شامل �لعميمي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 4410 درهم +200 

درهم م�شاريف �لدعوى  ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   531 /2013 عم  جز- م ر-ب-  ع ن

عليه:بيت  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  علي  حممد  حممود  ر��شد  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملباين  تنظيف  خلدمات  �لنظافه 
�ملباين  تنظيف  خلدمات  �لنظافه  بيت  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر) �آخر �جل( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة   �ملركز �لد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/529م بالن�صر

�ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر   �لعنو�ن:  �ل�شقاف   علوي  حممد  �شامل  عليه:  �ملدعي  �ىل 
2013/12/9 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شركة 
�بوظبي �لتجاري للعقار�ت حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري: بف�شخ عقد �ليجار �شند �لدعوى 
وباخالء �ملدعى عليه من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ش- 
وبالز�مه ب�شد�د �لجرة �مل�شتحقة عليه عن �ملدعى من 2011/1/2 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
وذلك بح�شب �لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �ملتفق عليها وقدرها )6945( درهم ��شافة �ىل �لزيادة 
��شتمر�ر  مع  �ل�شنوية  لزيادة  بالن�شبة  تاريخ 2013/11/10  حتى  �شنويا   %5 وقدرها  �لقانونية 
�ل�شد�د حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وبتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء، ورف�شت ماعد� ذلك 
من طلبات و�لزمت �ملدعى عليه بامل�شاريف.    يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل 

تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/12/12م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2556 

�ملحكوم �شده: مكتب �لتقنية لال�شت�شار�ت �لهند�شية   �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف 
�بوظبي( يف  �ملنازعات �ليجارية )  �د�رة جلان ف�ش  تاريخ 2013/11/25 �شدر حكم من قبل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له: ورثة �ل�شيخ حممد بن �شلطان �لظاهري حكمت 
�لعني  من  عليه  �ملدعى  وباخالء  �لدعوى  مو�شوع  �لعقد  بف�شخ   �حل�شوري:  مبثابة  �للجنة 
�ل�شو�غل  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  �ليجار  وعقد  �لدعوى  ب�شحيفة  �ملو�شحة  �ملوؤجرة 
و�ل�شخا�ش وبحالة جيدة و�شاحلة لال�شتعمال- مع �لز�مه �ملدعى عليه ب�شد�د مقابل �لجرة 
�شنويا  دره��م   38.585 ب��و�ق��ع  �لفعلي  و�لت�شليم  �لخ���الء  ت��اري��خ  لغاية   2013/4/1 ت��اري��خ  م��ن 
�ملقررة  �لقانونية  �ل��زي��ادة  مع  درهما(  وثمانون  وخم�شة  وخم�شمائة  �لفا  وثالثون  )ثمانية 
بو�قع 5% �شنويا ن نف�ش �ملدة، و�لزمته كذلك بتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء مع �لز�مه 
مب�شروفات �لدعوى و 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( 

يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/877   جتاري جزئي                
�لقامة  حمل  جمهول  كاجنا�ش  لوبيز  �ر  جي  لوي�ش   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي /بنك �خلليج �لول وميثله: حممد عبد�مللك م�شطفى �هلي  مبا 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عيه مببلغ وقدره 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   65918.27(
بالكفالة.    �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
�ش    8:30 �ل�شاعة   2013/12/17 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    .
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
ق�صم الق�صايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/522 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- فريجيليو دي�شكوتيدو �شابنو2- رودريجو �زو�شينا 
مالكيو جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي ) 
�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال    قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )124340( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: طريق اخلور للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 590632 �لعنو�ن: مكتب رقم )204( ملك �بناء ��شماعيل علي 
�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة  �ل�شكل  �لكبري  �ل�شوق  حممد - بر دبي- 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1004519 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م 
وذلك  �ع��اله  �ل��و�ردة  بال�شركة  �خلا�ش  �لرتخي�ش  �لغاء  بانهاب�شدد  بدبي 
مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��ش 

�لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: بانثيون للتجارة العامة    )�س. ذ.م.م(.
�ل�شكل  باقر   يو�شف  �شارع  دي��رة-  باقر-  يو�شف  3 ملك خالد  رقم  �لعنو�ن: مكتب 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    547541 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   63575 �لتجاري: 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/9/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ش  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/9/30
ل�شركة  ملك   )2016  -2105  -2104  -2103( رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  ماك  هــوروث 
�مورك�ش هولدينجنز  منطقة برج خليفة  هاتف  44473951-04 فاك�ش: 4473961-

04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��شم �مل�شفي/هوروث ماك
�مورك�ش  ل�شركة  ملك   )2016  -2105  -2104  -2103( رقم  مكتب  �لعنو�ن: 
هولدينجنز  منطقة برج خليفة  هاتف  44473951-04 فاك�ش: 04-4473961   
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
وذلك  )�ــس.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  بانثيون  لت�شفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/9/22 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى    2013/9/30 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/771   مدين جزئي                
�ىل  �مل��دع��ى عليه / ع��ادل �شعيد ر����ش��د �حمد جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود حجاج 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �بو جريدة  قد  عزب 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3001.12( وق��دره  مببلغ  عليه 
�ل�شد�د    مت��ام  وح��ت��ى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش بالقاعة 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/779   مدين جزئي                
�ىل  �ملدعى عليه / �شامية مطر بن حممد �جلابري  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  جريدة   �بو  عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4988.41( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2699 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  علي  مبارك  حممود  �شاهد  مدعي/   
�ملقنا�ش لتاجري للدر�جات �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لمار�ت  �جلن�شية:  للدر�جات  لتاجري  �ملقنا�ش  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
      اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2651 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد ��شفاق حممد عامل �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: مر�شى 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعقار�ت  لد�رة  �لقرم 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ مر�شى �لقرم لد�رة �لعقار�ت و�لديكور 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:بالن�شر حيث 
لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/11
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2668 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   �جلن�شية:  بيباري  �شم�ش  �يجال  حممد  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شعيد  �لباب 
للمقاولت  �ل�شعيد  �لباب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة 
 2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1350 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة عبد�هلل حممد ح�شن لد�رة �لعقار�ت ميثلها/ فخر �ل�شالم 
�جلن�شية:  كار�ج  بوكاد  جويل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  علم  �شاه 
�ملطلوب  درهم     36000 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني  
�عالنه/ جويل بوكاد كار�ج �جلن�شية: �لفلبني عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2769 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   �جلن�شية:  �حمد  منري  �ل�شالم  توفيق  مدعي/   
�لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  �ملركزي �جلن�شية:  �لتكييف  �شتار ليت ل�شيانة 
�ملركزي  �لتكييف  ل�شيانة  ليت  �شتار  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1829 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  بهاد�ر  �شري  �شديق  �بوبكر  مدعي/   
موؤ�ش�شة �جلارية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
للمقاولت  �جلارية  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة 
 2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2921 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ميجا  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  جول  نظري  جول  مينا  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شا�شات  تيك 
�لمار�ت      �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شا�شات  تيك  ميجا  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2598 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ جورج �ورليت�ش كارل �شم�شيدت �جلن�شية: �ملانيا  مدعي عليه: موؤ�ش�شة روؤية 
�جلن�شية:  �ملحريبي  �شقر  �شيف  �شامل  حممد  ل�شاحبها:  �لبيئة  خلدمات  �لمار�ت 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 3.500.000 درهم + تعوي�ش �ملطلوب 
�عالنه/ موؤ�ش�شة روؤية �لمار�ت خلدمات �لبيئة ل�شاحبها: حممد �شامل �شيف �شقر 
�ملحريبي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/05  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

متكنت جمموعة من �ملوقوفني على خلفية ق�شايا تتعلق بالرهاب من 
�لهرب من �شجن يف بغد�د �م�ش قبل �ن تقب�ش �لقو�ت �لمنية على 
عدد من �لفارين، ح�شبما �فادت م�شادر �منية. وقال م�شدر م�شوؤول 
�شجن  يف  موقوفا   26 �ن  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  �لد�خلية  وز�رة  يف 
بالرهاب  تتعلق  ق�شايا  خلفية  على  )�شمال(  �لكاظمية  يف  �لعد�لة 
�لعملية  �ثنان من �حلر��ش يف هذه  و��شاف قتل  �لفر�ر  متكنو� من 
بعدما جرى �ل�شتيالء على �شالحيهما د�خل �ل�شجن �لذي ت�شرف 
عليه �ل�شرطة �لحتادية، قبل �ن تتمكن قو�ت �لمن من �عتقال 14 
منهم بينما جتري مالحقة �لخرين . و�كد م�شدر م�شوؤول �خر يف 
وز�رة �لد�خلية فر�ر �ل�شجناء. �ل �نه مل يحدد عدد �لذي متكنو� من 
�لهروب، م�شري� �ىل �نه جرى �لقب�ش على عدد من �لهاربني وجتري 
حاليا مالحق ثمانية . من جهتها، قالت وز�رة �لد�خلية يف بيان على 
موقعها �للكرتوين �ن 22 موقوفا �دعو� وجود حالة �ن�شانية د�خل 
وفق  �لتعامل معها  �ىل  �حل��ر����ش  �ح��د  دف��ع  ما  �م�ش  �لتوقيف فجر 
ما متلي عليه �ن�شانيته �ل �ن هوؤلء �ملوقوفني عملو� على مهاجمة 
�ن قو�ت  �لبيان �ىل  و����ش��ار   . �لتوقيف  خ��ارج  و�ل��ه��روب �ىل  �حلر�ش 
�لمن قتلت �حد �ل�شجناء لدى هروبهم و�لقت �لقب�ش على جميع 
�ملوقوفني ماعد� ثالثة منهم يجري �لن �لبحث عنهم ، م�شيفا �ن 

هذ� �حلادث �دى �ىل ��شت�شهاد �حد عنا�شر �ل�شرطة .

 
�ىل  كانو� يف طريقهم  �شخ�شا   15 �إن  �أم��ن حمليون  م�شوؤولو  ق��ال 
حفل زفاف يف �ليمن قتلو� يف غارة جوية بعد �لعتقاد خطاأ باأنهم 
�لتي  �لطائرة  هوية  �مل�شوؤولون  يحدد  ومل  �لقاعدة  لتنظيم  قافلة 
لكن  �لبالد  بو�شط  �لبي�شاء  حمافظة  يف  وق��ع  �ل��ذي  �لهجوم  �شنت 
ب��دون طيار  �نها طائرة  قالت  �ع��الم حملية  وو�شائل  قبلية  م�شادر 
�شيارة يف  و�شربت  غ��ارة جوية هدفها  �أخ��ط��اأت  �أمني  م�شوؤول  وق��ال 
موكب زفاف. قتل ع�شرة ��شخا�ش على �لفور وتويف خم�شة �آخرون 
�مل�شوؤولون  و�أ�شاف  �مل�شت�شفى.  �ىل  نقلهم  بعد  با�شاباتهم  متاأثرين 
�ن خم�شة �أ�شخا�ش �آخرين ��شيبو� يف �لهجوم. و�أقر م�شوؤول �أمريكي 
�أ�شخا�ش يف  �لإع��الم عن مقتل  و�شائل  باأنباء  ��شمه  ين�شر  �أل  طلب 
لي�ش  �إ�شهاب  وق��ال دومن��ا  �لإره���اب  ملكافحة  زف��اف يف هجوم  موكب 
لدينا معلومات توؤكد هذه �لأنباء. وكثفت �لوليات �ملتحدة �لهجمات 
با�شتخد�م طائر�ت دون طيار يف �إطار حملتها على تنظيم �لقاعدة يف 
جزيرة �لعرب �لذي تعتربه و��شنطن �أكر �أجنحة �لتنظيم ن�شاطا. 
بني  من  و�ح��د  �لعرب  جزيرة  يف  للقاعدة  �لرئي�شي  �ملعقل  و�ليمن 
ب�شع دول تقر فيها �لوليات �ملتحدة با�شتخد�م �لطائر�ت دون طيار 

لكنها ل تعلق على �لهجمات.

ك�شفت و�شائل �عالم �مريكية �ن روبرت ليفن�شون �لعميل �ل�شابق يف مكتب 
�لتحقيقات �لفدر�يل �ف بي �ي �لذي فقد يف �ير�ن يف 2007 كان يعمل 
بالتعاقد و�ر�شل يف مهمة من قبل موظفني يف وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية 
عدة  ��شتمر  حتقيق  وبعد  �لقيادة.  مو�فقة  ب��دون  �ي��ه  �آي  �شي  �لمريكية 
بو�شت  و��شنطن  و�شحيفة  بي  �ي��ه  بر�ش  ��شو�شييتد  وكالة  ق��ررت  �شنو�ت، 
�ل�شتخبار�ت  وك��ال��ة  �رتكبتها  ج�شيمة  �خ��ط��اء  يظهر  لن��ه  �خل��رب  ك�شف 
ولن �خلاطفني باتو� بال �شك يعرفون �جلهة �لتي يعمل حل�شابها، ح�شب 
�ملتحدث  ورد  بر�ش.  ل�شو�شيتد  �لتنفيذية  �ملديرة  ك��ارول  كاثلني  قالت  ما 
با�شم �ل�شي �ي �يه تود �يبيتز ل تعليق لدينا حول �لعالقة �ملفرت�شة بني 
ليفن�شون و�حلكومة �لمريكية و��شاف �ن �حلكومة تبقى ملتزمة �ل�شعي 
�ىل �عادته �شاملا معافى �ىل عائلته و�عربت �د�رة �لرئي�ش �لمريكي بار�ك 
�وباما عن �ل�شف لك�شف ��شو�شييتد بر�ش هذه �ملعلومات. و�شرحت �ملتحدثة 
با�شم جمل�ش �لمن �لقومي كيتلني هايدن يف بيان من دون �لتعليق على 
وغريه  �لبي�ش  �لبيت  ف��ان  و�حلكومة،  ليفن�شون  بني  �ملفرت�شة  �لعالقة 
يف �حلكومة طلبو� بحزم من �لوكالة عدم ن�شر هذ� �ملقال ب�شبب خماوف 
على حياة ليفن�شون وتابعت ناأ�شف لقر�ر ��شو�شييتد بر�ش ن�شر هذ� �خلرب، 
�لمر �لذي ل ي�شاهم يف زيادة فر�ش عودة ليفن�شون �ىل دياره. �لتحقيق يف 

�ختفائه م�شتمر وجميعنا م�شممون على �عادته �شاملا �ىل عائلته .

عوا�صم

بغداد

وا�سنطن

�سنعاء

خالف بني الك�جنر�ض واملخابرات 
ح�ل ال�شج�ن ال�شرية 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ظهر خالف كبري بني جلنة �ملخابر�ت يف جمل�ش �ل�شيوخ �لمريكي ووكالة 
�للجنة  تقرير حت���اول  ح��ول  ���ش��ي.�ي.�ي��ه  �لمريكية  �مل��رك��زي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت 
باملحاكاة  ��شتكماله ينتقد ب�شدة ممار�شات ملكافحة �لرهاب منها �لغر�ق 
رئا�شة  بهم يف فرتة  �مل�شتبه  �ملخابر�ت ل�شتجو�ب  ��شتخدمته  ��شلوب  وهو 
و�ملخابر�ت  �لكوجنر�ش  يف  م�شوؤولون  و�أك��د  بو�ش.  ج��وج  �ل�شابق  �لرئي�ش 
على �ل�شو�ء �ن �ل�شي.�ي.�يه ماز�لت خمتلفة مع جو�نب مهمة يف م�شودة 
عام.  منذ  �ل�شيوخ  جمل�ش  يف  �ملخابر�ت  جلنة  عليها  و�فقت  �لتي  �لتقرير 
�أربع  ومنذ  عالية.  ب�شرية  حماطة  وه��ي  �ل�شحف  �لف  يف  �مل�شودة  وتقع 
�ملخابر�ت  جلنة  ب��د�أت  �لرئا�شة  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �لرئي�ش  ت��ويل  بعد  �شنو�ت 
فين�شتاين  د�ي��ان  �لدميقر�طية  �ل�شناتور  تر�أ�شها  �لتي  �ل�شيوخ  جمل�ش  يف 
حتقيقا مهما يف ممار�شات �د�رة بو�ش وفح�شت تقارير بالغة �ل�شرية تقع 
�ملت�شددين. ورغم تو��شل  �لتعامل مع  يف ماليني �ل�شفحات توثق لطرق 
�لتحقيقات �جلنائية فيما يت�شل بعمليات �ل�شتجو�ب �لتي جتريها �ل�شي.

�ي.�يه مل ت�شتجوب جلنة �ملخابر�ت يف جمل�ش �ل�شيوخ �شهود� رئي�شيني من 
بينهم م�شوؤولون يف وكالة �ملخابر�ت �شاركو� يف �أن�شطتها. ودفع ذلك موؤيدي 
�ل�شي.�ي.�يه �ىل �لت�شكيك يف مدى تو�زن �لتقرير �لذي تعده �للجنة وعلى 
مدى عام نقلت �ملخابر�ت حتفظاتها على �لتقرير كتابة وخالل �جتماعات 
مع م�شوؤولني يف �للجنة. وقالت فين�شتاين يف بيان نحن يف �ملر�حل �لخرية 
�لنتائج تنتقد  �لتقرير و�ن ظلت  �ل�شي.�ي.�يه يف  �دخ��ال جزء من رد  من 
و�ل�شتجو�ب  بالحتجاز  يتعلق  فيما  �ل�شي.�ي.�يه  �أن�شطة  كبرية  بدرجة 

ندد مبوا�صلة ال�صتيطان الإ�صرائيلي

االحتاد االأوروبي يعر�ض م�شاعدات غري م�شب�قة اإذا اأُبرم �شالم

للتهدئة تدع�  ووا�شنطن  ببنغالدي�ض  ا�شتباكات  يف  قتلى   4
•• داكا-وا�صنطن-وكاالت: 

قتل �أربعة �أ�شخا�ش يف بنجالد�ش 
����ش��ت��ع��ل غ�شب  �جل��م��ع��ة ح��ي��ن��م��ا 
�أن�����ش��ار �ل��زع��ي��م �ل���ش��الم��ي عبد 
�ع��د�م��ه لد�نته  �ل��ق��ادر م��ال بعد 
بارتكاب جر�ئم حرب خالل حرب 
�ل����ش���ت���ق���الل ع���ن ب��اك�����ش��ت��ان عام 

.1971
و�أث����ار ق���ر�ر �ع����د�م م��ال �لقيادي 
�جل����م����اع����ة  ح���������زب  يف  �ل��������ب��������ارز 
رئي�شي يف  وه��و ح��زب  �ل�شالمية 
�ئتالف �ملعار�شة �إد�نة و��شعة من 
حلفاء �شيا�شيني وجماعات دولية 

حلقوق �لن�شان.
لكن كثري� من �ملو�طنني �حتفلو� 
�دين  ل��رج��ل  �ع����د�م  ب����اأول عملية 
بارتكاب جر�ئم حرب يف بنجالد�ش 
ونفذ �حلكم يف وقت متاأخر �لليلة 
قبل �ملا�شية يف �شجن د�كا �ملركزي 
وقالت �شلينا ح�شني �لكاتبة �لتي 
خالل  للتعذيب  �أ�شرتها  تعر�شت 
�ل�شر�ع لرويرتز �نها هدية ر�ئعة 
مع  وتت�شق  �شخ�شيا  يل  بالن�شبة 
�لتحرير  �أج����ل  م���ن  ح��رب��ن��ا  روح 
و�أ�شافت �أنه تكرمي رمزي لأرو�ح 

�لتوتر�ت  م���ال  �ع������د�م  وي�����ش��ع��ل 
يهدد  مم����ا  �ل����ب����الد  يف  �ل���ق���ائ���م���ة 
باقت�شاد  ب��ال��غ��ة  �����ش���ر�ر  ب��احل��اق 
�ملالب�ش  �شناعة  وخا�شة  �ل��ب��الد 
�ل���ت���ي ت���ق���در ق��ي��م��ت��ه��ا ب��ن��ح��و 22 

مليار دولر.
ودع�������ت �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة كل 
�لأطر�ف يف بنغالدي�ش �إىل �شبط 
�ملتحدثة  ن��ائ��ب��ة  وق��ال��ت  �ل��ن��ف�����ش 
�لأمريكية  با�شم وز�رة �خلارجية 
م������اري ه�������ارف، ن���ح���ن ع���ل���ى علم 
�خلمي�ش،  ي���وم  �لإع�����د�م  بتنفيذ 
جد�ً  ح�شا�شة  �حل��ال��ي��ة  و�مل��رح��ل��ة 
يف ب��ن��غ��الدي�����ش، ل����ذ� ن��ح��ن نحث 
�لتحلي  على  �لأط����ر�ف  ك��ل  بقوة 
ب�����ش��ب��ط �ل��ن��ف�����ش و�لم���ت���ن���اع عن 
�ل��ع��ن��ف���، و�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �آر�ئ���ه���م 
ه����ارف لطاملا  و�أ����ش���اف���ت  ���ش��ل��م��ي��اً 
على  �لبنغالية  �ل�شلطات  حثينا 
�ملحاكمات عادلة  �أن تكون  �شمان 
�ملعايري  م��ع  وت��ت��م��ا���ش��ى  و���ش��ف��اف��ة 
�لدولية، كما حثينا كل �لأطر�ف 
ود�عميها على �لتعبري عن �آر�ئهم 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ل��م��ي، و�لم����ت����ن����اع عن 
�لعنف وتابعت هذ� هو يف �لو�قع 

ما نريد �أن ن�شهده .

�حلاكمة  ع��و�م��ي  ر�ب��ط��ة  ن�شطاء 
�شاتخري�  يف  �رب������ا  �رب������ا  ق��ط��ع��ا 
بجنوب غرب �لبالد وقتل �شخ�ش 
يف ��شتباكات بني �ل�شرطة و�أن�شار 
منطقة  يف  �ل�شالمية  �جلماعة 
نو�خايل �جلنوبية كما قتل �شائق 
�أن�����ش��ار �جلماعة  ط����ارده  ب��ع��دم��ا 

ثالثة ماليني �شهيد. 
ودفن مال يف �ل�شاعات �لأوىل من 
ر�أ�شه  م�شقط  يف  �جلمعة  �شباح 
ف���ري���د بور  م��ن��ط��ق��ة  ق���ري���ة يف  يف 
�جلنوبية وكان يعرف با�شم جز�ر 
م��ري ب��ور يف بنجالد�ش ل���دوره يف 

قتل �ملئات قبل 42 عاما.

ويف �أحدث موجة من �أعمال �لعنف 
�أ�شعل �أن�شار �جلماعة �ل�شالمية 
ونهبو�  وم��ن��ازل  �شيار�ت  يف  �ل��ن��ار 
بد�ئية  ق��ن��اب��ل  وف���ج���رو�  م��ت��اج��ر 
�ل�شنع وقطعو� �لطرق يف �لعديد 

من �أنحاء �لبالد.
و�أف�����ادت �ل�����ش��رط��ة �أن �ث��ن��ني من 

•• نيودلهي-يو بي اأي:

�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ش �لأف���غ���اين، حميد 
كرز�ي، �م�ش، �أن بالده لن تخ�شع 
ل��رته��ي��ب �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة من 
�لأمنية  �لإت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �أج����ل 
�أطر  �شتحدد  و�ل��ت��ي  �لبلدين  ب��ني 
�ل��وج��ود �ل��ع�����ش��ك��ري �لأم���ريك���ي يف 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان ب��ع��د �ن�����ش��ح��اب جنود 
ح��ل��ف ���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي �ل��ن��ات��و يف 

نهاية �لعام 2014 منها.
وق���ال ك����رز�ي ل��ق��ن��اة �ن دي ت��ي يف 
�لعد�ئي  �خل���ط���اب  �إن  �ل��ه��ن��دي��ة، 
ل�شنا  �لتوقيع..  على  يجربنا  ل��ن 
للرتهيب  باخل�شوع  ي��ع��رف  ببلد 
�ملتحدة  �لوليات  على  �أن  و�أ�شاف 
هذ�  ي��درك��و�  �إن مل  ذل���ك،  تعي  �أن 
�شيكون  ي��درك��وه،  �أن  عليهم  ب��ع��د، 
�شنوقعها  ذل��ك..  �إدر�ك  لهم  جيد�ً 
�لتوقيع  �أن  نتاأكد من  لكن عندما 

وي��ط��ل��ق عملية  �لأم������ن  ���ش��ي��ج��ل��ب 
حيث  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان،  يف  ل��ل�����ش��الم 

�شت�شعر �أفغان�شتان بالأمن .
تهدف  �لإت��ف��اق��ي��ة  �أن  �إىل  وي�����ش��ار 
ع�����ش��ك��ري- وج�������ود  ت�����ش��ك��ي��ل  �إيل 
�لعام  بعد  �أفغان�شتان  يف  �أم��ريك��ي 
�ن�شحاب  م���وع���د  وه����و   ،2014
معظم �لقو�ت �لأجنبية من �لبالد 
وك��ان��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة هددت 
�أفغان�شتان ب�شحب قو�تها بالكامل 

2014، يف ح���ال عدم  �ل��ع��ام  ب��ع��د 
توقيع �تفاقية �لأمن بني �لبلدين 

بالقريب �لعاجل.
�إىل  �لأفغاين و�شل  �لرئي�ش  وكان 
 4 ت�شتمر  ر�شمية  زي���ارة  يف  �لهند 
�مل�شوؤولني  م��ع  ف��ي��ه��ا  يلتقي  �أي����ام 
�لثنائية  �لق�شايا  لبحث  �ل��ه��ن��ود 
وم��ي��د�ن��ي��ا ق��ت��ل 5 م�����ش��ل��ح��ني من 
بعملية  ق���ي���ادي  ب��ي��ن��ه��م  ط���ال���ب���ان 
�أم���ن���ي���ة م�����ش��رتك��ة ل���ق���و�ت �لأم����ن 
�لدولية  �مل�شاعدة  وق��وة  �لأفغانية 
�إقليم  يف  )�إي�����ش��اف(  �أفغان�شتان  يف 

لغمان �شرق �أفغان�شتان.
باجهوك  �أن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ملكتب حاكم  ب��ي��ان  ع��ن  �لأف��غ��ان��ي��ة 
�أط��ل��ق��ت يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  لغ���م���ان 
مبكر  وق���ت  خ���ل، يف  ب���اي  منطقة، 
من �جلمعة، قتل خاللها �لقيادي 
يف ط��ال��ب��ان ع��ب��د �مل��ت��ني، وزم����الوؤه 
غ����ول،  ود�ي  �ل����رح����م����ن،  ���ش��م�����ش 

ورحمت غول، و�شري حممد.
ونقلت �لوكالة عن م�شادر �أن عبد 
�مل��ت��ني، ك��ان �ل��ق��ي��ادي �مل�����ش��وؤول عن 
�مل�شلحني باملنطقة �ملتوّرط يف عدد 
�مل��ن��اه�����ش��ة للدولة  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن 
و�أ�شار بيان �حلاكم �إىل عدم وقوع 

خ�شائر بني قو�ت �لأمن.

مقتل �شرطي واإ�شابة اآخر بداغ�شتان اآالف القتلى والنازحني يف اأفريقيا ال��شطى
•• مو�صكو-يو بي اأي:

�مل�شلحني يف  ��شتباك مع جمموعة من  �آخ��ر يف  و�أ�شيب  قتل �شرطي و�ح��د 
�ليوم(،  )رو�شيا  قناة  ونقلت  �لرو�شي  �لقوقاز  ب�شمال  د�غ�شتان  جمهورية 
عن م�شدر يف �لأجهزة �لأمنية �لد�غ�شتانية �أن ��شتباكاً وقع ليل �خلمي�ش-

�أخفاخ�شكي  �جلمعة بني قو�ت �لأمن وم�شلحني يف بلدة تليبي�شو مبنطقة 
رجل  مقتل  �إىل  ت�شري  �لأول��ي��ة  �لبيانات  �ن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف  د�غ�شتان.  يف 
�شرطة و�إ�شابة �آخر، كما �أ�شيب �أحد �مل�شلحني، لكنه لذ بالفر�ر ولفت �إىل 
وت�شهد  �لليل.  �ملنطقة منذ منت�شف  �لإره��اب يف  نظام مكافحة  �نه فر�ش 
�مل�شطربة،  �جلمهوريات  ت�شم  و�ل��ت��ي  ع��ام،  ب�شكل  �لقوقاز  �شمال  منطقة 
�ل�شي�شان، ود�غ�شتان، و�أنغو�شيا، �لعديد من �لهجمات �لتي ي�شّنها م�شّلحون 

�شد �ل�شرطة و�لقو�ت �لإحتادية و�مل�شوؤولني �ملحليني.

ميلي�شيات دفاع ذ�تي م�شيحية يف قرية يف غرب جمهورية �فريقيا 
حلقوق  �لعليا  �ملفو�شية  با�شم  متحدثة  �علنت  ما  على  �لو�شطى، 

�لن�شان �لتابعة لالمم �ملتحدة �جلمعة يف جنيف.
�لتي  �ملعلومات  بح�شب  �نه  لل�شحافيني  �شمد��شاين  ر�فينا  وقالت 
�لذ�تي معروفة  27 م�شلما بايدي ميلي�شيات للدفاع  وردتنا، قتل 
بامليلي�شيات �مل�شادة للبالكا يف قرية بوهونغ يف غرب �لبالد منددة 

بدو�مة متو��شلة من �لهجمات و�لعمال �لنتقامية .
يقيمون  �شخ�ش  �ل��ف   38 هناك  �لنازحني،  بني  �ن  �دو�ردز  وق��ال 
بالقرب م��ن �مل��ط��ار يف ظ��روف �شعبة ج��د�. و����ش��ار �ىل وج��ود 12 
�لقدي�ش جوزف موكا�شا ل ت�شلهم مياه  �آخرين حول كني�شة  �لفا 

�طالقا.

•• جنيف-اأ ف ب:

�عمال  �ن  �ملتحدة  �لتابعة لالمم  �لعليا لالجئني  �ملفو�شية  �علنت 
�لعنف يف �فريقيا �لو�شطى �دت �ىل مقتل �كر من 600 �شخ�ش 
يف  �جل��م��ع��ة  ن�شرتها  ج��دي��دة  ح�شيلة  بح�شب  �ل��ف��ا   159 ون����زوح 

جنيف.
و�فاد �ملتحدث با�شم �ملفو�شية �دريان �دو�ردز يف �لعا�شمة بانغي �دت 
�ملعارك و�لعنف �لطائفي يف �ل�شبوع �لفائت �ىل نزوح حو�ىل 159 
160 قتيال يف �شائر �نحاء  450 �ىل جانب  �لف �شخ�ش ومقتل 
�لبالد . وحتدث عن نزوح 159 �لف �شخ�ش يف �لعا�شمة وحدها. 
من  م�شلحني  بايدي  �خلمي�ش  م�شلما   27 قتل  �خ��رى،  جهة  من 

كرزاي يرف�ض ت�قيع االتفاقية االأمنية بالرتهيب 

�أن تعلم �أنه �إذ� و�شلت �ملفاو�شات 
طريق  �إىل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م���ع 
تتوقعو�  �أن  ف��ع��ل��ي��ك��م  م�������ش���دود 
و�شدد  �ل���ع���ق���وب���ات  م���ن  ط���وف���ان���ا 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي �لأوروب�����ي ع��ل��ى �أن 
�أ�شباب ف�شل �ملفاو�شات لي�ش مهما 
و�أنه كما تبدو �لأمور �لآن فاإنكم 

�خلا�شرون يف لعبة �لتهامات .
�أم�ش  مت���ت  �مل�����ش��ادق��ة  �إن  وق����ال 
خالل  �لقر�ر  م�شودة  على  �لأول 
�ج���ت���م���اع �ل��ل��ج��ن��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة-

�لأم���ن���ي���ة ل���الحت���اد �لأوروب��������ي يف 
بروك�شل ومب�شاركة �شفر�ء �لدول 

�لأع�شاء �ل28.
�لأوروب����ي  �لدبلوما�شي  و�أ���ش��اف 
�أن م�شروع �لقر�ر �لأوروبي �لذي 
جمل�ش  عليه  ي�����ش��دق  �أن  ي��ت��وق��ع 
�ملقبل  �لث��ن��ني  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء 
متت �شياغته بالتن�شيق مع وزير 
�خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي ك��ريي من 
�أج����ل دع���م ج���ه���وده ل��دف��ع �تفاق 
فل�شطيني   – �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  ���ش��الم 
�ل����دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  وب���دع���م 
�أملانيا،  �ل��ك��ربى، وه��ي  �لأوروب��ي��ة 
و��شبانيا،  وفرن�شا،  وبريطانيا، 

و�يطاليا.

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�إ�شر�ئيلية،  �إع���الم  و�شائل  ذك��رت 
وزر�ء  جمل�ش  �أن  �جلمعة،  �م�ش 
خ��ارج��ي��ة دول �لحت���اد �لأوروب����ي 
�ملقبل  �لأ���ش��ب��وع  تقرير�  �شي�شدر 
ب�شبب  �إ�شر�ئيل  ب�شدة  فيه  يدين 
بامل�شتوطنات،  �لبناء  مو��شلتها 
�إ�شر�ئيل  على  �شيعر�ش  وباملقابل 
م�شاعد�ت  رزم��ة  و�لفل�شطينيني 
غري م�شبوقة بحال �لتو�شل �إىل 

�تفاق �شالم.
يو��شل  وق�����ت  يف  ذل�����ك  وي�����اأت�����ي 
�لأمريكي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  فيه 
ك�����ريي، حم����اولت����ه لدفع  ج����ون 
�مل����ف����او�����ش����ات، ح���ي���ث و����ش���ل �إىل 
�إ�شر�ئيل �أم�ش ولنتقل �ىل ر�م �هلل 
حيث �لتقى �لرئي�ش �لفل�شطيني، 
�شيلتقي  حني  يف  عبا�ش،  حممود 
�لإ�شر�ئيلي،  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������ش 

بنيامني نتنياهو، �ليوم.
�إنها  م��ع��اري��ف  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
م�شروع  م�������ش���ودة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 
قر�ر �شي�شوت عليه جمل�ش وزر�ء 
يوم  �لأوروب�����ي،  �لحت���اد  خارجية 
�ل�شابع  �لبند  و�أن  �ملقبل،  �لإثنني 

وي�شفها  بالإ�شتيطان  يندد  فيه 
ب���اأن���ه���ا �أن�������ش���ط���ة ت���ل���ح���ق �����ش����رر�ً 

باملفاو�شات .
�ل���ق���ر�ر  م�������ش���روع  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
قلق عميق  �شيعرب عن  �لأوروب���ي 
ب�������ش���اأن �ل��ت��ح��ري�����ش و�لأح��������د�ث 
�ملحتلة  �مل����ن����اط����ق  يف  �ل���ع���ن���ي���ف���ة 
�لإن�شاين  و�لو�شع  �لبيوت  وهدم 
�مل��ت��ده��ور يف غ���زة، وم��ن تقوي�ش 
�لأم�����اك�����ن  �ل����ق����ائ����م يف  �ل����و�����ش����ع 
�ملوجودة  تلك  وب�شمنها  �ملقد�شة 

يف �لقد�ش .
�شحيفة  ذك�����رت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
�لأوروب������ي  �لإحت������اد  �أن  ه���اآرت�������ش 
ف�شل  ح�����ال  �أن������ه يف  م����ن  ي���ح���ذر 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  �ل�شالم  حم��ادث��ات 
�شيتم  ف����اإن����ه  و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
فر�ش عقوبات وعزلة دولية على 
�ملقاطعة  ق��ط��ر�ت  و�أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

�شتتحول �إىل طوفان .
دبلوما�شي  عن  �ل�شحيفة  ونقلت 
مل�����ش��وؤول يف وز�رة  ق��ول��ه  �أوروب�����ي 
�خل��ارج��ي��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة خالل 
لقائهما موؤخر� �إن و�شع عالمات 
على منتجات �مل�شتوطنات موجود 
يف حالة جمود حاليا، لكن عليك 

ب�شكل  �لأوروب�������������ي  �لحت���������اد  يف 
�لدولية  ع��زل��ت��ه��ا  م���ن  ي��خ��رج��ه��ا 
كما �شتح�شل على �شمانات �أمنية 
�إ�شرت�تيجية،  ب��ق�����ش��اي��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
�لإرهاب  وحم��ارب��ة  �إي���ر�ن  وبينها 

وتعاون ��شتخبار�تي.

وق����ال����ت ه����اآرت���������ش �إن�������ه يف ح���ال 
����ش���الم،  �ت�����ف�����اق  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل 
�شيمنح  �لأوروب������ي  �لإحت�����اد  ف����اإن 
رزمة  و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
م�شاعد�ت غري م�شبوقة و�شريفع 
م�����ش��ت��وى �ل��ع��الق��ات م��ع��ه��م��ا �إىل 

مع  �لعالقات  من  م�شتوى  �أعلى 
دول غ��ري �أوروب��ي��ة. و�إ���ش��اف��ة �إىل 
�لتي  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
فاإن  �لأوروب����ي  �لحت���اد  يعر�شها 
�إ�شر�ئيل �شت�شتفيد �شيا�شيا و�أمنيا 
�أي�شا من خالل حت�شني مكانتها 

م�شر ترحب مبتابعة اجلامعة 
العربية ال�شتفتاء الد�شت�ر

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لدول  جامعة  مب�شاركة  ترحيبها  �م�ش  �مل�شرية،  �خلارجية  وز�رة  دت  ج��دَّ
�لعربية يف متابعة �ل�شتفتاء على م�شروع �لد�شتور �مل�شري وقالت �لوز�رة، يف 
بيان، �إن نائب وزير �خلارجية لل�شوؤون �لأفريقية �ل�شفري حمدي �شند لوز�، 
��شتقبل �ليوم �ل�شفرية هيفاء �أبو غز�لة، �لأمني �لعام �مل�شاعد رئي�ش قطاع 
�لإعالم و�لت�شال باجلامعة �لعربية ورئي�شة بعثة �جلامعة �لعربية ملتابعة 
�جلامعة  مب�شاركة  �خلارجية  وز�رة  ترحيب  و�أكد  �لد�شتور،  على  �ل�شتفتاء 
�جلامعة  م�شاركة  �أن  و�أ�شافت  �لد�شتور.  م�شروع  على  �ل�شتفتاء  متابعة  يف 
خلطة  دعمها  يعك�ش  �مل�شري  �لد�شتور  م�شروع  على  �ل�شتفتاء  متابعة  يف 
وكانت  �مل�����ش��ري.  �ل�شعب  وخل��ي��ار�ت  �لنتقالية  للمرحلة  �لطريق  خ��ارط��ة 
�للجنة �لق�شائية �لُعليا لالنتخابات يف م�شر و�فقت على م�شاركة �جلامعة 
�لعربية، �شمن عدد كبري من �ملنظمات �حلكومية وغري �حلكومية �لإقليمية 
جرى  �لذي  �مل�شري  �لد�شتور  م�شروع  على  �ل�شتفتاء  متابعة  يف  و�لدولية، 
�مل�شت�شار عديل من�شور،  �ملوؤقت  �مل�شري  �لرئي�ش  ُي�شدر  �أن  تعديله وُينتظر 

غد�ً �ل�شبت، قر�ر�ً جمهورياً بدعوة �ملو�طنني لال�شتفتاء عليه.

مقتل �شرطي ب�شمال غرب باك�شتان 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

قتل �شرطي باك�شتاين، و��شيب �آخر بجروح، يف هجوم على حملة تلقيح �شد �شلل 
�لطفال، �جلمعة، يف منطقة �شو�بي باإقليم خيرب بختونخو� يف �شمال غرب �لبالد. 
ونقلت و�شائل �إعالم باك�شتانية عن م�شووؤلني يف �ل�شرطة �أن م�شلحني جمولني 
فتحو� �لنار على حملة تلقيح �شد �شلل �لأطفال كانت يف منطقة �شو�بي، ما �أدى 
�حلادثة،  وبعيد  بجروح.  ثاٍن  و�إ�شابة  لها،  مر�فق  �ل�شرطة  يف  عن�شر  مقتل  �إىل 
عمدت �ل�شرطة �إىل تطويق �ملنطقة وبد�أو� عملية بحث عن �مل�شلحني وي�شار �إىل 

�أن هجمات متكررة ��شتهدفت حمالت مكافحة �شلل �لأطفال يف باك�شتان.

دم�شق تقرر االإفراج
عن اأكرث من 350 �شجينًا 

•• دم�صق-اأ ف ب:

لأ�شباب  �ل�شورية  �ل�شلطات  قررت 
من  �ك��ر  �شبيل  �خ��الء   ، �ن�شانية 
حلب  ���ش��ج��ن  م��ن  �شجينا   350
يحا�شره  �ل��ذي  )�شمال(  �مل��رك��زي 
�أ�شهر  م���ن���ذ  �مل���ع���ار����ش���ة  م���ق���ات���ل���و 
ويحاولون �ل�شيطرة عليه، بح�شب 
م��ا �ف���ادت وك��ال��ة �لن��ب��اء �لر�شمية 
�ل�����ش��وري��ة )����ش���ان���ا( �جل��م��ع��ة. من 
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  ق�����ال  ج���ه���ت���ه، 
حلقوق �لن�شان �نه مت �لفر�ج عن 
�لحمر  �ل��ه��الل  ع��رب  �أوىل  دف��ع��ة 
�ل�شوري، و�ن غالبيتهم م�شجونني 
ل�شباب جنائية. وقالت �شانا �أخلت 
�جل���ه���ات �مل��خ��ت�����ش��ة ���ش��ب��ي��ل 366 
���ش��ج��ي��ن��ا م���ن ن�����زلء ���ش��ج��ن حلب 
�للجنتني  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�  �مل��رك��زي 
�خل��ا���ش��ت��ني �مل�����ش��ك��ل��ت��ني ب��ن��اء على 
ت��وج��ي��ه��ات وزي�����ر �ل���ع���دل ب���اإع���ادة 
ن���زلء �ل�شجن من  در����ش��ة �و���ش��اع 
ح�شار  نتيجة  �لن�شانية  �لناحية 
�لره���اب���ي���ني ل���ه وي�����ش��ت��خ��دم نظام 
�ل��رئ��ي�����ش ب�����ش��ار �ل����ش���د و�لع����الم 
لال�شارة  �رهابيني  عبارة  �لر�شمي 
�لذين  �مل���ع���ار����ش���ة  م���ق���ات���ل���ي  �ىل 
ي��و�ج��ه��ون �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف 

�لنز�ع �مل�شتمر منذ 33 �شهر�.
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عربي ودويل

ديلي تلغراف: العراق على �شفري الدولة الفا�شلة
•• لندن-وكاالت:

�ل��ت��ح��ذي��ر م��ن حت���ول �ل��ع��ر�ق �إىل 
دولة فا�شلة بعد مرور ع�شر �شنو�ت 
على �لقب�ش على �لرئي�ش �لر�حل 
�أح����د �مللفات  ���ش��د�م ح�����ش��ني، ك���ان 
�إليه بع�ش �ل�شحف  �لتي تطرقت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �م�����ش �جل��م��ع��ة �إىل 
كل  يف  �مل�شطربة  �لأو���ش��اع  جانب 
كتبت  فقد  وتايلند  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ن 
ديلي تلغر�ف تقرير� تقول فيه �إن 
هذ� �لبلد ما ز�ل ينزف بعد مرور 
ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت ع��ل��ى �ل��ق��ب�����ش على 
�ل��رئ��ي�����ش �ل���ر�ح���ل ���ش��د�م ح�شني، 
�لتي  �ل�شنوية  �لذكرى  �إن  وقالت 
تو�فق �جلمعة تاأتي يف وقت يكافح 
�لقاعدة  تنظيم  مترد  �لعر�ق  فيه 
ملعدل  م�شاعفا  �رت��ف��اع��ا  وي�����ش��ه��د 

�لقتلى قبل عقد من �لزمن.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لقاعدة 
�لبالد مالذ�  �لتي وج��دت يف هذه 
�آم����ن����ا ل��ل��ع��م��ل ف���ي���ه ����ش���ع���دت من 
خمتلف  يف  �مل���ت���ك���ررة  ���ش��رب��ات��ه��ا 
�إىل  معدلها  لي�شل  �لبالد،  �أنحاء 
�شهريا  ملغمة  ب�شيارة  هجمة   68
ه���ذ� �ل��ع��ام. فبعد �ل��ف��رتة م��ا بني 
تر�جع  �ل��ت��ي  و2011   2009
�لقاعدة  ظهور  �أدى  �لعنف،  فيها 
يف  بالياأ�ش  لل�شعور  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
ب���ات �ل�شباب  ب��غ��د�د ح��ي��ث  ���ش��و�رع 
�لبالد،  مغادرة  ب�شوى  يفكرون  ل 

�حلكومة ينغالك �شيناو�ت و�شلت 
�إىل حالة من �ن�شد�د يف �لأفق.

دع���وة  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أو����ش���ح���ت 
ي��ن��غ��الك لن���ت���خ���اب���ات م��ب��ك��رة مل 
�شوتيب  ب��زع��ام��ة  �ملعار�شة  ت��ر���ش 
�أ�شرت  و�ل���ت���ي  ����ش���وب���ان،  ت��ي��غ��ر�ك 
رئي�شة  �مل����ر�أة  تلك  تبقى  �أل  على 
حتى  �لأع��م��ال  ت�شريف  حلكومة 
�إجر�ء �لنتخابات، وهو ما ترف�شه 
ي���ن���غ���الك. وت���ت���اب���ع �أن������ه ح���ت���ى لو 
خ��ن��ع��ت رئ��ي�����ش��ة �حل��ك��وم��ة ملطالب 
�ملو�لني  �لنا�شطني  ف��اإن  �ملعار�شة 
لنظام ثاك�شني يف �إ�شارة �إىل �شقيق 
رئي�شة �حلكومة ثاك�شني �شيناو�ت 
بال�شتمر�ر  �ملعار�شة  تتهمه  �لذي 
�لطوعي  ن��ف��ي��ه  رغ�����م  �حل���ك���م  يف 
�لكو�لي�ش  �لبالد من خلف  و�إد�رة 
�حلكومة  ع���ن  ب���ال���دف���اع  ت���ع���ه���دو� 
�مل���ن���ت���خ���ب���ة دمي����ق����ر�ط����ي����ا. ورغ�����م 
للحزب  �ل�شيئ  �لنتخابي  �ل�شجل 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �مل����ع����ار�����ش �ل����ذي 
ينتمي �إليه �شوتيب، فاإن منا�شريه 
يقولون �إن جميع �لنت�شار�ت �لتي 
حققها نظام ثاك�شني جاءت بالر�شا 
�ل�شحيفة  وت��خ��ت��ت��م  و�ل���ت���زوي���ر. 
�إذ� م��ا ق��اط��ع �حلزب  �إن���ه  ب��ال��ق��ول 
�مل��ع��ار���ش �لن��ت��خ��اب��ات، ف����اإن ذلك 
�لطرف  ف��وز  م�شد�قية  �شيقو�ش 
�لآخر، ولكنه �أي�شا �شي�شدد �شفعة 
للدميقر�طية يف تايلند �لتي ت�شهد 

بالفعل حالة من �ل�شطر�ب.

�أ�شارت ذي �إندبندنت �إىل ما يعرتي 
بني  ح��ادة  �نق�شامات  من  �أوكر�نيا 
ر�أت  �لإقليمية،  و�لقوى  �لتقاليد 
جارتها  ت��رتك  �أن  مو�شكو  على  �أن 
كييف تطور عالقاتها مع �لحتاد 
رو�شيا  وم��ع  �لأوروب���ي من جانب، 
وكز�خ�شتان وبيالرو�شيا من جانب 
�لتايلندي،  �مل���و����ش���وع  ويف  �آخ�����ر. 
يف  �لأم����ور  �إن  �إيكونوم�شت  ق��ال��ت 
تايلند �لتي ت�شهد �حتجاجات منذ 
برئي�شة  بالإطاحة  تطالب  �أ�شابيع 

وف����ق ت��ع��ب��ري دي���ل���ي ت���ل���غ���ر�ف. ويف 
�ل�������ش���اأن �لأوك��������ر�ين، ت��ن��اول��ت ذي 
كييف،  يف  �لحتجاجات  �إندبندنت 
وق��ال��ت �إن �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى حق 
عندما ي�شعرون بالقلق من �لنو�يا 
�إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  �لرو�شية. 
�أن م�شهد �ملحتجني يف كييف وهم 
�شنعت  رم��ل  �أك��ي��ا���ش  على  يقفون 
من �لثلج، ويف درجة حر�رة متدنية 
�لربيطانيني  حتى  ي�شتوقف  جد� 
مع  �لتقارب  يف  يرغبون  ل  �لذين 

�لحت���اد �لأوروب�����ي. و�أو���ش��ح��ت �أن 
خم���اوف �لأوك��ر�ن��ي��ني م��ن رو�شيا 
م�شروعة ول �شيما �أن نو�يا مو�شكو 
�إم��������د�د�ت �لغاز  �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن 
باتت  كييف  على  لل�شغط  و�شيلة 
�أي وقت م�شى،  �أكر و�شوحا من 
�لرو�شي  �لرئي�ش  �أن  �إىل  م�شرية 
ي�����ش��ع��ى ل�شم  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري 
وكز�خ�شتان  وبيالرو�شيا  �أوكر�نيا 
�إىل كتلة �قت�شادية و�شيا�شية حتت 
����ش��م �لحت����اد �ل��رو���ش��ي. وب��ع��د �أن 

اآ�شيان تدع� لل�شالم وحل النزاعات االإقليمية 
•• طوكيو-رويرتز:

قال زعماء �لدول �لأع�شاء بر�بطة دول جنوب �شرق ��شيا 
�لر�بطة من عدم  تتيقن  �ن  �إنه يتعني  )��شيان( �جلمعة 
حتول �لنز�عات �لقليمية �ىل �شر�ع فيما �عادت �ليابان 
�ملالحة  حركة  بحرية  �لتز�مهما  على  �لتاأكيد  و�لفلبني 
�جلوية يف وقت تز�يدت فيه �ملخاوف ب�شاأن منطقة �لدفاع 

�جلوي �جلديدة �لتي �علنتها �ل�شني.
قارة  لل�شني خم��اوف يف  �ملتز�يد  �لع�شكري  �لنفوذ  و�أث��ار 
�آ���ش��ي��ا وز�د �ل��ت��وت��ر خ���الل �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي ع��ق��ب �عالن 
�لتي تغطي ج��زر� يف  �لدفاع �جل��وي  �ل�شني عن منطقة 

بحر �ل�شني �ل�شرقي تطالب �ليابان بال�شيادة عليها.
�حتجاجات  ف��ج��رت  ق��د  �جل���وي  �ل��دف��اع  وك��ان��ت منطقة 
وكوريا  �ليابان  وحليفتيها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  جانب  من 
�جلنوبية. وتخو�ش �ل�شني نز�عا �قليميا �ي�شا مع دول 
��شيوية �خرى منها �لفلبني على منطقة �شا�شعة من بحر 
�ل�شني �جلنوبي وقالت بكني �إنها قد تعلن هناك منطقة 

مماثلة للدفاع �جلوي.
يف  لل�شحفيني  �ك��ي��ن��و  بنينو  �لفلبيني  �ل��رئ��ي�����ش  وق����ال 
�بي  �شينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  ورئي�ش  لقائه  طوكيو عقب 
�أعدنا تاأكيد �لتز�منا بتعزيز حكم �لقانون ودعم �لت�شوية 
�جلوية  �ملالحة  حركة  حرية  وتاأكيد  للنز�عات  �ل�شلمية 

يف �مل��ج��ال �جل����وي �ل������دويل.  ومل ي�����ش��ل �ك��ي��ن��و �ىل حد 
و�شائل  �م��ام  �ب��ي  بال�شم خ��الل ظهوره مع  �ل�شني  ذك��ر 
�لع����الم. وج��ع��ل �ب���ي م��ن ت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات م��ع �لدول 
�لع�شر �لع�شاء يف ��شيان �ولوية وز�ر هذه �لدول جميعها 

خالل �لعام �لول له يف �شدة �حلكم.
�مل�شاعد�ت �لهائلة  �لياباين جليا من خالل  وبرز �ملوقف 
�ل�شتثمار�ت  ح��ج��م  وزي������ادة  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
يف  ��شيان  �ع�شاء  بتجمع  ذل��ك  طوكيو  وكللت  �خلا�شة 
�يام  ثالثة  وي�شتمر  �م�ش  ب��د�أ  �ل��ذي  �ليابانية  �لعا�شمة 
40 ع��ام��ا على  ب��ان��ه �لح��ت��ف��ال مب���رور  وي��و���ش��ف ر�شميا 

�لعالقات �لدبلوما�شية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أوباما  ب��ار�ك  �لمريكي  �لرئي�ش  حملة  �كت�شبت 
ملنع فر�ش عقوبات جديدة على �لربنامج �لنووي 
�للجنة  رئي�ش  تاأييد� هاما حني رف�ش  �لي��ر�ين 
ت�شديد  �لمريكي  �ل�شيوخ  جمل�ش  يف  �مل�شرفية 

�لعقوبات على طهر�ن �لن.
تيم  �لدميقر�طي  �ل�شناتور  �للجنة  رئي�ش  وق��ال 
جون�شون �نه متفق مع �د�رة �وباما على �ن مثل 

هذ� �لت�شريع قد يعطل مفاو�شات ح�شا�شة ت�شعى 
�للجنة  �لنووية وت�شرف  �ي��ر�ن  بر�مج  للحد من 
�مل�����ش��رف��ي��ة ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع �ل��ع��ق��وب��ات يف جمل�ش 

�ل�شيوخ.
وقال جون�شون خالل جل�شة يجب �ل نفعل �شيئا 
�لوحدة  يحطم  �ن  وميكن  عك�شية  بنتائج  يجيء 

�لغربية يف هذه �لق�شية. 
�ملحادثات  ف�شلت  �ذ�  �نه  نتاأكد  �ن  يجب  و�أ�شاف 

تكون �ير�ن هي �ملت�شببة يف ف�شلها. 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

للمجازر  �ل�شديدة  �إد�نتها  عن  �ملتحدة  �لوليات  عربت 
�ل��ت��ي ت��رت��ك��ب ب��ح��ق �مل��دن��ي��ني يف ���ش��وري��ا، و�أع���رب���ت عن 
ت�شامنها مع �ل�شعب �ل�شوري، جمددة �لدعوة ملحا�شبة 

�مل�شوؤولني عن هذه �لأعمال �لوح�شية .
ج��اء فيه  بياناً  �لأم��ريك��ي��ة  و�أ���ش��درت وز�رة �خل��ارج��ي��ة 
�لأخرية  �مل��ج��ازر  �ملمكنة  �ل��ع��ب��ار�ت  ب��اأق��وى  ندين  نحن 
�لتي �رتكبت بحق مدنيني �شوريني، يف منطقة �لقلمون 

وغريها .
وغالبيتهم  �ملدنيني،  من  كبرية  �أع��د�د  �لبيان  و�أ���ش��اف 
ن�شعر  ون��ح��ن  �لوح�شي،  للعنف  �شحية  ك��ان��و�  �أط��ف��ال، 
�قتحام  عن  وبع�شها  �ملروعة،  �لتقارير  �إز�ء  بال�شدمة 
وندين  ون�شري  وقتل،  �ختطاف  �عمال  وتنفيذ  منازل 

�أي�شاً جمزرة �ملدنيني يف عدر� .
�شد  �لوح�شية  �لأع��م��ال  ه��ذه  ب�شدة  ندين  فيما  وت��اب��ع 

•• فيينا-رويرتز:

قال �لحتاد �لأوروبي �م�ش بعد �أربعة �أيام من �ملحادثات 
�إن �جلانبني بحاجة ملزيد  بني �ير�ن و�شت قوى عاملية 
�ملطلوبة  �ملعقدة  �لفنية  �خلطو�ت  لتحديد  �لوقت  من 
طهر�ن  ب��رن��ام��ج  لكبح  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ه��ر  �ت��ف��اق  لتنفيذ 

�لنووي.
وقال مايكل مان �ملتحدث با�شم كاثرين �آ�شتون م�شوؤولة 
�ل�شيا�شة �خلارجية بالحتاد نظر� لتعقد �مل�شائل �لفنية 
م��و���ش��ع �ل��ب��ح��ث �أ���ش��ب��ح م��ن �ل��و����ش��ح �أن ه��ن��اك حاجة 
ملزيد من �لعمل و�أ�شاف �أنه �شتكون هناك م�شاور�ت يف 

�لعو��شم ومن �ملتوقع ��شتئناف �ملحادثات قريبا.
�إذ� كانت م�شائل بعينها قد  ومل يقدم �أي تفا�شيل عما 
�إن  �شابق  وق��ت  دبلوما�شيون يف  وق��ال  م�شكالت.  �أث��ارت 
 24 �ملوؤقت �لذي مت �لتو�شل �ليه يوم  حتويل �لتفاق 

�ملدنيني، نعزز ت�شامننا مع �ل�شعب �ل�شوري .
و�شدد على �ن هذ� �لعنف هو تذكري �شارخ باأن �ملدنيني 
�شوريا  �أج��ل  من  �ملعركة  يف  �لأك��رب  �لت�شحية  يقدمون 
�ملبا�شرة على مدنيني ل  بان �لعتد�ء�ت  ، مذكر�ً  حرة 
�لأ�شا�شية  �مل��ب��ادئ  تنتهك  عد�ئية  �ع��م��ال  يف  ي�شاركون 
ن�شال  ب��ه  �ت�شف  ل��ذي  �لقمع  م��ن  و�حل��ري��ة  للكر�مة 

�ل�شعب �ل�شوري .
عن  �مل�����ش��وؤول��ني  ملحا�شبة  �مل��ت��ك��ررة  بدعوتها  ذك���رت  و�إذ 
ه���ذه �لأع���م���ال �ل��وح�����ش��ي��ة، وخ�����ش��و���ش��اً م��وج��ة �لعنف 
�لأخرية �شد �ملدنيني �لأبرياء ، �أ�شارت وز�رة �خلارجية 
�لأمريكية �إىل ��شتمر�ر عملها مع �لنا�شطني �ل�شوريني 
�لعد�لة  لأدو�ت  �شليم  تفهم  لتطوير  �مل��دين  و�ملجتمع 
�لعد�لة  ع��م��ل��ي��ات  وم��ن��اق�����ش��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
دعمها  و�أك���دت  �ملحاكمات  مثل  �مل�شتقبلية،  �لنتقالية 
يف  مبا  يجري،  ما  لتوثيق  و�ل�شورية  �لدولية  �جلهود 

ذلك تدريب حمققني �شوريني.

نوفمرب ت�شرين �لثاين �إىل خطة عمل ملمو�شة مهمة 
�شديدة �لتعقيد.

�لنووي  برناجمها  �إىل �حلد من  �لتفاق طهر�ن  ودعا 
مقابل تخفيف حمدود للعقوبات �لقت�شادية �لدولية.

ويعد �لتفاق خطوة �أوىل نحو حل �أزمة م�شتمرة منذ 
رمبا  �ي���ر�ن  �أن  يف  �ل��غ��رب  �شكوك  ب�شبب  ���ش��ن��و�ت  ع�شر 
��شلحة نووية  ق��در�ت لمتالك  �إىل تطوير  ت�شعى �شر� 

وهو ما تنفيه طهر�ن.
و�أ����ش���ار م�����ش��وؤول��ون �ي���ر�ن���ي���ون ب��ع��د �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
�ملحادثات يوم �لثالثاء �إىل حدوث تقدم. لكنهم �متنعو� 

عن �لإدلء باأي ت�شريحات منذ ذلك �حلني.
و�شارك يف �ملحادثات خرب�ء من �ير�ن و�لوليات �ملتحدة 
و�لحتاد  ورو�شيا  و�ملانيا  وفرن�شا  وبريطانيا  و�ل�شني 
�لتابعة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  و�ل��وك��ال��ة  �لأوروب����ي 

لالأمم �ملتحدة.

يجب �ل نعطي �ير�ن �و دول �خلم�شة ز�ئد و�حد 
�نهيارها  م�شوؤولية  للقاء  ذريعة  �أخ��رى  دول  �و 

علينا ..
�ي���ر�ن حممد ج��و�د ظريف  وك��ان وزي��ر خارجية 
بفر�ش عقوبات جديدة  ق��ان��ون  �ي  �ن  �أع��ل��ن  ق��د 
�برم  �ل��ذي  �ملوؤقت  �لتفاق  يق�شي على  �ن  ميكن 
يف جنيف يوم 24 �غ�شط�ش �ب. ويف هذ� �لتفاق 
و�فقت �ير�ن على �حلد من تخ�شيب �ليور�نيوم 

مقابل تخفيف للعقوبات �لدولية.

البيت االأبي�ض مينع عق�بات جديدة على اإيران

وا�شنطن تدين املجازر يف �ش�ريا 

االحتاد االأوروبي: حمادثات ن�وي اإيران حتتاج وقتًا

الطق�ض ال�شيء ي�ؤجل م�شاعدات اإن�شانية اإىل �ش�ريا

•• نيويورك-لندن-وكاالت:

�لدولية  �ل��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  �ت��ه��م��ت 
�جلمعة �لدول �لأوروبية بتح�شني 
�ل�شوريني  لالجئني  جتنبا  نف�شها 
�لذين لن ت�شتقبل منهم �إل �أعد�د� 
�لعام  ، و�عترب �لأم��ني  قليلة ج��د� 
�أن  ب��ي��ان  يف  �شتي  �شليل  للمنظمة 
ف�����ش��ل ف�شال  �لحت������اد �لأوروب���������ي 
ذريعا يف �لقيام بدوره يف ��شتقبال 
�لالجئني �ل�شوريني �لذين فقدو� 
ك���ل ����ش���يء. وق���ال���ت �مل��ن��ظ��م��ة �لتي 
ت���د�ف���ع ع���ن ح���ق���وق �لإن�������ش���ان �إن 
�أع�شاء �لحتاد �لأوروبي �قرتحو� 
�ألف   12 �أب���و�ب���ه���م حل����و�يل  ف��ت��ح 
لجئ �شوري من بني �لأكر فقر� 
�لذين فرو� من �شوريا، �أي 0.5% 
فقط من �أ�شل 2.3 مليون لجئ 

فرو� من بالدهم.
�أملانيا تعهدت  �إن  �ملنظمة  و�أ�شافت 
لجئ  �آلف  ع�������ش���رة  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 
�لحتاد  ت��ع��ه��د�ت  م��ن   80% �أي 
�لأوروب��ي ، يف حني عر�شت فرن�شا 
����ش��ت��ق��ب��ال خ��م�����ش��م��ائ��ة لج����ئ �أي 
�لأ�شخا�ش  ع���دد  م��ن   0.02%
و�أ�شارت  �شوريا.  م��ن  ف��رو�  �ل��ذي��ن 
�لحت������اد  يف  دول�������ة   18 �أن  �إىل 
�لأوروبي من بينها �ململكة �ملتحدة 
�أي  ��شتقبال  تعر�ش  مل  و�إيطاليا 
مع  �أن��ه  �ملنظمة  و�أو�شحت  لج��ئ. 
�قرت�ب �ل�شتاء فاإن �شروط �حلياة 
حلو�يل 2.2 مليون لجئ مقيمني 
يف �لدول �ملجاورة ل�شوريا تتدهور 
�لتخاذل  �أن  �إىل  م�شرية   ، �شريعا 
�لالجئني  بع�ش  ي��دف��ع  �لأوروب����ي 
عن  �خلا�شة  نفقتهم  على  لل�شفر 

طريق �لبحر.
ونددت �ملنظمة بالت�شرف �لعنيف 
�أح��ي��ان��ا م��ن ق��ب��ل �ل�����ش��رط��ة وخفر 

وكذلك  �ل���ي���ون���ان،  يف  �ل�������ش���و�ح���ل 
لالعتقال  �أحيانا  �ملزرية  �لظروف 

كما هو �حلال يف بلغاريا.
��شتقبال  ع��ر���ش  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
�لدول  قبل  من  �شخ�ش  �ألف   12
�ألف   55 �لأوروبية، متكن حو�يل 
لجئ �شوري من �لدخول �إىل دول 
�لحتاد �لأوروبي وبدوؤو� �إجر�ء�ت 

طلب �للجوء، بح�شب �ملنظمة.
من جهة ثانية قال تقرير مفت�شي 
��شتخد�م  ب�����ش��اأن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�إن  ���ش��وري��ا  يف  �لكيميائي  �ل�����ش��الح 
ه��ن��اك دلئ���ل ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م هذ� 
�ل�������ش���الح يف خ��م�����ش��ة م����و�ق����ع من 
�لتحقيقات،  �شملتها  �شبعة  �شمن 
وذل�����ك ع��ل��ى �م����ت����د�د ���ش��ن��ت��ني من 

�لثورة يف �شوريا.
وق���د رف���ع رئ��ي�����ش ف��ري��ق �ملفت�شني 
�ل���دول���ي���ني �مل��ك��ل��ف ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

وه����و ي��غ��ط��ي ���ش��ب��ع��ة م���و�ق���ع حقق 
فيها �لفريق �لأممي، وقد ��شتبعد 
و�ل�شيخ  بحر�يا  كليا موقعني هما 
�أدلة  توجد  ل  �إن��ه  وق��ال  مق�شود، 
�لكيميائي  �ل�شالح  ��شتخد�م  على 
ف���ي���ه���م���ا. وحت������دث �ل���ت���ق���ري���ر عن 
وب�شكل  لل�شالح  و����ش��ع  ����ش��ت��خ��د�م 
بينما  �لغوطة،  منطقة  يف  قطعي 
�مل����و�ق����ع بلغة  ب��ق��ي��ة  حت�����دث ع����ن 
جازمة يف مو�قع �أخرى، نظر� لأن 
بعد  مت  م��و�ق��ع  ع���دة  يف  �لتحقيق 
�شهاد�ت  على  و�نبنى  طويلة  فرتة 

ل ميكن تاأكيدها ب�شكل م�شتقل.
وك�����ان ف���ري���ق �مل��ف��ت�����ش��ني ق���د �شلم 
�ملا�شي  ���ش��ب��ت��م��رب-�أي��ل��ول  �شهر  يف 
��شتخد�م  فيه  �أثبت  �أول��ي��ا  تقرير� 
�شالح كيميائي يف منطقة �لغوطة 
�أغ�شط�ش-�آب  يف  دم�����ش��ق،  ري��ف  يف 
�ملا�شي، وهي �ملنطقة �لتي �شهدت 

����ش��ت��ع��م��ال �أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
�شيل�شرتوم،  �آك���ي  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ز�ع 
�إىل  �لنهائي  تقرير بعثة �لتفتي�ش 
ل���الأمم �ملتحدة بان  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
ك��ي م���ون. وق���ال ب��ان ك��ي م��ون �إنه 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �شيحيط 
�مل��ت��ح��دة مب��ح��ت��وى �ل��ت��ق��ري��ر، كما 
بفحو�ه  �لأم����ن  جمل�ش  �شيحيط 

يوم �لثنني �ملقبل.
�لأمني  ق��ال  �لتقرير،  تلقيه  وبعد 
��شتعمال  �إن  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام 
�نتهاكا  ي�شكل  كيميائية  �أ���ش��ل��ح��ة 
خطري� للقو�نني �لدولية ، و�أ�شاف 
نتاأكد  كي  حذرين  نبقى  �أن  يجب 
من �أن هذه �لأ�شلحة �خلطرية قد 
�أزيلت، لي�ش فقط يف �شوريا ولكن 

يف �أي مكان يف �لعامل .
وي���ق���ع �ل���ت���ق���ري���ر �ل���ن���ه���ائ���ي �ل����ذي 
ت�شلمه بان كي مون يف 82 �شفحة 

ما ُعرف مبجزرة �لغوطة.
بو�شوح  ي�شر  مل  �لتقرير  �أن  غري 
�إىل �لطرف �لذي ��شتخدم �ل�شالح 
تلميحات  �أع��ط��ى  و�إن  �لكيميائي، 
ت�شمنت م�شوؤولية �لنظام �ل�شوري 
ع����ن ه�����ذ� �ل���ه���ج���وم �ل������ذي �أوق�����ع 
�ملدنيني  �شفوف  يف  �لقتلى  مئات 
�ل�شوريني. وكانت منطقة �لغوطة 
دم�شق  بريف  و�لغربية  �ل�شرقية 
ب�شالح  ل��ه��ج��م��ات  ت��ع��ر���ش��ت��ا  ق����د 
�أغ�شط�ش-�آب   21 يف  ك��ي��م��ي��ائ��ي 
�لهجمات  ح���دث���ت  وق����د  �مل���ا����ش���ي، 
بعد ث��الث��ة �أي���ام م��ن و���ش��ول بعثة 
دم�شق.  �إىل  �ل��دول��ي��ني  �ملفت�شني 
�مل��ب��دئ��ي لفريق  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
21 من  ه����ج����وم  ع����ن  �مل��ف��ت�����ش��ني 
�إىل تورط �حلكومة  �أغ�شط�ش-�آب 
�للوم  تلقيان  ورو�شيا  �شوريا  لكن 

على �ملعار�شة.
�لرئي�ش  ح���ك���وم���ة  و�ف�����ق�����ت  ق�����د 
تدمري  على  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري 
�لكيماوية  �لأ�شلحة  من  تر�شانتها 
معاهدة  �إىل  �أي�������ش���ا  و�ن�������ش���م���ت 
بعد هجوم  �ل��ك��ي��م��اوي��ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لوليات  ج��ع��ل  و�ل�����ذي  �ل��غ��وط��ة 
ت���ه���دي���د�ت ب�شن  ت��ط��ل��ق  �مل���ت���ح���دة 

�شربات جوية.
و�أ�����ش����در جم��ل�����ش �لأم�����ن �ل����دويل 
يق�شي  �شبتمرب-�أيلول  يف  ق���ر�ر� 
يف  تو�شطت  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  بتنفيذ 
�ملتحدة  �لوليات  ب�شاأنه  �لتفاو�ش 
ورو�شيا ويلزم �شوريا بالك�شف عن 
كامل تفا�شيل �أ�شلحتها �لكيماوية 
وتدمريها  �لرت�شانة  ه��ذه  و�إز�ل���ة 

بحلول منت�شف عام 2014
ومت تكليف منظمة حظر �لأ�شلحة 
�ل����ك����ي����م����اوي����ة وم�����ق�����ره�����ا له������اي 
تر�شانة  �إز�ل�������ة  ع��ل��ى  ب���الإ����ش���ر�ف 

�شوريا من �لأ�شلحة �لكيماوية.

التقرير الأممي يوؤكد ا�صتخدام الكيميائي يف �صوريا

العف� الدولية تتهم اأوروبا بخذالن الالجئني ال�ش�ريني

اإيران تفرج عن �شل�فاكيني 
احتجزا بتهمة التج�ش�ض 

•• براج-رويرتز:

باملظالت  �ل��ق��ف��ز  ه���و�ة  م��ن  �ث��ن��ني  �ن  �م�����ش  �ل�شلوفاكية  �حل��ك��وم��ة  ق��ال��ت 
�جر�ء  ي��وم من  بعد  �لوطن  �ىل  ع��اد�  �لتج�ش�ش  بتهمة  �ي��ر�ن  �حتجزتهما 
رئي�ش �لوزر�ء حمادثات يف طهر�ن وكان �لثنان �شمن ثمانية من �ل�شلوفاك 
�حتجزو� يف �ير�ن يف مايو �يار لال�شتباه يف �لتقاطهم �شور� ملناطق حمظور 
وقالت �حلكومة  �يلول  �شبتمرب  �شتة منهم يف  و�ف��رج عن  فيها.  �لت�شوير 
�ل�شلوفاكية يف موقعها �للكرتوين �ن رئي�ش وزر�ء �شلوفاكيا روبرت فيكو 
هذه  ح��ول  �خلمي�ش  طهر�ن  يف  �ير�نيني  م�شوؤولني  مع  حم��ادث��ات  �أج��رى 

�مل�شاألة.

•• بغداد-اأ ف ب:

دف��ع��ت �ل���ظ���روف �مل��ن��اخ��ي��ة �ل�����ش��ع��ب��ة �م�����ش �ىل تاجيل 
�ملتحدة  �لمم  مل�شاعد�ت  �جل���وي  �جل�شر  رح���الت  ب��دء 
من  �ن��ط��الق��ا  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ال  يف  ل��الج��ئ��ني  �ملخ�ش�شة 

�لعر�ق، وذلك لليوم �لثاين على �لتو�يل.
ملنطقة  لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  وقال 
�ل�شرق �لو�شط بيرت كا�شلر يف ت�شريح لوكالة فر�ن�ش 
�ن  يبدو  لكن  مغلقا  م���از�ل  �لقام�شلي  مطار  �ن  بر�ش 

�لظروف �جلوية باجتاه �لتح�شن .
هناك،  �ل�شلطات  م��ن  ��شعار  ي�شلنا  �ن  ن��اأم��ل  و����ش��اف 
ع�شى �ن يكون نهاية �ليوم �و رمبا غد� ، م�شري� �ىل �ن 
بالرحالت  �لبدء  هذ� �لمر �شيعطينا فكرة عن موعد 

�جلوية وكان كا�شلر �علن �خلمي�ش عن تاجيل رحالت 
�لتي ت�شرب  �لثلجية  �لعا�شفة  ب�شبب  ذ�تها  �مل�شاعد�ت 

�ملنطقة حاليا.
من  �لوىل  �ملرحلة  �خلمي�ش  تبد�  �ن  �ملقرر  من  وك��ان 
مو�فقة  على  ح�شلت  �لتي  �مل�شاعد�ت  هذه  نقل  عملية 
�شبع  ت�شمل  و�ل��ت��ي  و�ل�����ش��وري��ة،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حلكومتني 
�لقام�شلي  �ىل  �رب���ي���ل  م���ن  �مل��ق��ب��ل��ة  �لي�����ام  يف  رح����الت 

و�حل�شكة يف �شمال و�شمال �شرق �شوريا.
�مل�شاعدة  ه��ذه  �ن  لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية  و�ع��ل��ن��ت 
�ن يتم نقلها بر�  وهي �لوىل من نوعها كان يفرت�ش 
�ل�شيطرة  تغيري  ب�شبب  ب��ذل��ك  �ل��ق��ي��ام  ��شتحالة  لكن 
على �لطريق دفعها �ىل �تخاذ قر�ر بار�شالها جو� رغم 

تكلفتها �لعالية.
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عربي ودويل
جمل�ض االأمن يدع� دول ال�شاحل ملكافحة االإرهاببان كي م�ن يت�شلم التقرير النهائي لبعثة التحقيق با�شتخدام االأ�شلحة الكيميائية يف �ش�ريا 

•• نيويورك-يو بي اأي:

دول  د�عياً  �لأفريقية،  �ل�شاحل  �لتي وقعت يف منطقة  �لإرهابية  بالهجمات  �ل��دويل  �لأم��ن  ندد جمل�ش 
وجدد  ومتكامل.  �شامل  ب�شكل  �لإره��اب  ملكافحة  �لتعاون  �إىل  �أفريقيا،  وغ��رب  �لعربي  و�ملغرب  �ل�شاحل 
جمل�ش �لأمن �لإعر�ب عن قلقه �إز�ء �لو�شع يف منطقة �ل�شاحل �لأفريقية، م�شدد�ً على �لتز�مه �مل�شتمر 
رئا�شياً،  بياناً  �ملجل�ش  و�أ�شدر  �ملنطقة.  تو�جهها  �لتي  �ملعقدة  و�ل�شيا�شية  �لأمنية  للتحديات  بالت�شدي 
يف  موؤخر�ً  �رتكبت  �لتي  �لإرهابية  �لهجمات  فيه  �د�ن  �أفريقيا،  يف  و�لأم��ن  �ل�شلم  خالل يف جل�شة حول 
على  �لأم��ن  جمل�ش  و�أك��د   . �ملدنيني  ت�شتهدف  �لتي  �لعنف  و�أعمال  �لإن�شان  حقوق  و�نتهاكات  �ملنطقة، 
�أهمية �تباع نهج متما�شك و�شامل ومن�شق ي�شمل ق�شايا �حلكم و�لأمن و�ملجال �لإن�شاين وحقوق �لإن�شان 
لتلك  �لكامنة  �لأ�شباب  ومعاجلة  �ل�شاحل  مبنطقة  للتهديد�ت  �لت�شدي  �أجل  من  �لإمنائية  و�جلو�نب 
�لتحديات. ودعا دول منطقة �ل�شاحل وغرب �أفريقيا و�ملغرب �لعربي �إىل تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق لو�شع 

��شرت�تيجيات �شاملة وفعالة ملكافحة �أن�شطة �جلماعات �لإرهابية بطريق �شاملة ومتكاملة .

•• نيويورك-وام:

ت�����ش��ل��م �لأم�����ني �ل���ع���ام ل���المم �مل��ت��ح��دة ب���ان كي 
�ل��ت��ق��ري��ر �لنهائي  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل  م���ون 
��شتخد�م  يف  للتحقيق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  لبعثة 
�لأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا من رئي�ش �لبعثة 

�لربوف�شور �وكا �شال�شرتوم.
وقال بان كي مون يف ت�شريح لل�شحفيني عقب 
ت�شلمه للتقرير �أنه مل يقر�أ �لتقرير بعد ولكنه 
ن�شر  �شيتم  �أن��ه  م�شيفا  مبا�شرة  ذل��ك  �شيفعل 
�لتقرير يف وقت لحق على �ملوقع �ل�شبكي ملكتب 

�لأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا يف مار�ش �ملا�شي 
�أ�شلحة  فاحلكومة �ل�شورية �قرت باأنها متتلك 
�تفاقية �لأ�شلحة  �إىل  كيمائية و�ن�شمت لحقا 
من  م�شرتكة  بعثة  �إن�����ش��اء  ومت  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.. 
و�لأمم  �لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ح��ظ��ر  منظمة 
على  �لق�شاء  على  �لإ���ش��ر�ف  وتو��شل  �ملتحدة 
�لوقت  ل�شوريا يف  �لكيميائية  �لأ�شلحة  برنامج 
و�أكد   . �أم��ان��ا  �ملمكنة  �ل��ط��رق  ب��اأك��ر  �مل��ن��ا���ش��ب 
�لأ�شلحة  ��شتخد�م  �ن  �ملتحدة  �لأمم  �أمني عام 
�لكيميائية يعد �نتهاكا خطري� للقانون �لدويل 

و�إهانة لالإن�شانية �مل�شرتكة.

�شوؤون نزع �ل�شالح كما �شيعمل �ملتحدث �خلا�ش 
���ش��ب��ك��ة �لتو��شل  ن�����ش��ره ع���رب  ل���ه ع��ل��ى ���ش��م��ان 

�لجتماعي تويرت يف �أقرب وقت ممكن.
و�أكد �أنه يعتزم تقدمي �إحاطتني للجمعية �لعامة 
وجم��ل�����ش �لأم����ن ب�����ش��اأن ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر م�شيد� 
ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا ف��ري��ق �خل����رب�ء بقيادة 
�لربوف�شور �شال�شرتوم وبالعمل �لهام و�ل�شجاع 
�لذي قامو� به.. وقال �أنهم نفذو� مهامهم وفقا 
�ملهنية يف مو�جهة  �ل��ك��ف��اءة  م��ن  لأع��ل��ى درج���ة 
�لعديد من �لأخطار. و��شاف �إن �أحد�ثا كثرية 
حدثت يف �شوريا منذ �ملز�عم �لأوىل با�شتخد�م 

اإعادة دمج �شعبة للمتمردين يف النيل االأزرق الفروف يلتقي اآ�شت�ن ب�شاأن اأوكرانيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

�خلارجية  وزي���ر  �ن  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �علنت 
�شريغي لفروف �شيلتقي �لثنني يف بروك�شل م�شوؤولة 
�ل�شوؤون �خلارجية يف �لحتاد �لوروبي كاثرين ��شتون 
للبحث يف �لو�شع يف �وكر�نيا خ�شو�شا. وقال م�شوؤول 
�نرتفاك�ش  �ل��رو���ش��ي��ة  �لن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  �ل����وز�رة  يف 
����ش��ت��ون خالل  م��ع  �شيبحث  لف����روف  �ن  ت�����ش��ري��ح��ات��ه 
�ملحادثات �آفاق �لتطور بني رو�شيا و�لحتاد �لوروبي يف 
�طار �ل�شتعد�د لقمة بني �جلانبني. ومل تتمكن وكالة 
�لتحدث  �ت�شالت مع �خلارجية، من  بر�ش يف  فر�ن�ش 
�ىل �ي ناطق با�شمها وكان �لرئي�ش �لرو�شي فالدميري 
بني  لتقارب  �لقت�شادية  باملز�يا  �خلمي�ش  ل��وح  بوتني 

لوروبا  �ملو�لون  �ملعار�شون  بد�أ  بينما  ورو�شيا  �وكر�نيا 
�ل�شلطات  تر�جع  بعد  �لحتجاج  من  �لر�بع  ��شبوعهم 
�لوك���ر�ن���ي���ة ع���ن ت��وق��ي��ع �ت���ف���اق ����ش���ر�ك���ة م���ع �لحت����اد 
�لوروب��ي. وبد�أت �لتظاهر�ت غري �مل�شبوقة بعد رف�ش 
�ل�شلطات توقيع �تفاق �شر�كة مع �لحتاد �لوروب��ي يف 
نهاية ت�شرين �لثاين-نوفمرب، وقامت ببع�ش �خلطو�ت 
لتقارب مع رو�شيا. و�ت�شعت حركة �لحتجاج بعد قمع 
وعربت  �لثاين-نوفمرب.  ت�شرين   30 يف  �ملتظاهرين 
�وروبا و�لوليات �ملتحدة عن ت�شامنهما مع �ملحتجني، 
�حتمال  ع��ن  بو��شنطن �ىل �حل��دي��ث  �لم���ر  و���ش��ل  ب��ل 
فر�ش عقوبات على نظام �لرئي�ش فيكتور يانوكوفيت�ش، 
فيما �كد بوتني �ليوم �ن باب �لحتاد �جلمركي مفتوح 

لوكر�نيا و�ن م�شروع �لتكامل هذ� �ف�شل لكييف.

•• الدمازين-ال�صودان-اأ ف ب:

على  عامني  منذ  �ل�شود�نية  �لزرق  �لنيل  ولية  تعي�ش 
حيث  �خلرطوم،  وق��و�ت  �ملتمردين  بني  �ملو�جهات  وقع 
حت���اول �لمم �مل��ت��ح��دة �حل���د م��ن �ل��ع��ن��ف ع��رب تدريب 
�ل�شكان  م�شاركة  و���ش��ط  مهنة  على  �شابقني  مقاتلني 

�ملحليني.
�لبحري  �ل�شيد  �شباك  حلت  �لدمازين  مدينة  وق��رب 
من  تدريبا  تلقو�  �شابا   70 ي��دي  ب��ني  �ل�شلحة  مكان 

منظمة حملية.
�ىل جانب هوؤلء �لرجال �لذين كانو� �عد�ء يف �ملا�شي 
ك��ي��ف��ي��ة جت��ف��ي��ف وتدخني  ���ش��ي��دة   30 ت��ت��ع��ل��م ح�����و�ىل 
�مل�شروع  مديرة  �شري  وف��اء  �و�شحت  ما  على  �ل�شماك 

و�شحافيني  ودبلوما�شيني  حكوميني  م�شوؤولني  لوفد 
�ملنطقة يف جنوب �شرق  ن���ادرة �ىل ه��ذه  زي���ارة  ي��ج��رون 

�ل�شود�ن.
ت�شهد  �ل�شود�ن  جنوب  و��شتقالل   2011 �شيف  منذ 
�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى حدود  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �ل��ن��ي��ل �لزرق  ولي���ة 
�لدولتني مو�جهات بني متمردين قاتلو� مع �جلنوبيني 
�ثناء �حلرب �لهلية 1983-2005 وقو�ت �خلرطوم 

�لتي حتاول فر�ش �شلطتها.
ل��ك��ن يف �ل��دم��ازي��ن �ق��ن��ع��ت ع���ائ���د�ت �ل�����ش��ي��د �لبحري 
هذه  ك��ان��ت  �ل�����ش��اب��ق  يف  فيما  م��ع��ا  ب��ال��ع��م��ل  �ملع�شكرين 
ي�شكل  �لتي  �شري  بح�شب  كقبيلتني  مق�شومة  �ملنطقة 
يف  �خ��رى  منطقة   90 يف  �شيطبق  من��وذج��ا  م�شروعها 

�لعام �ملقبل.

امل�صافحة بني اأوباما وكا�صرتو 

ر�شالة �شيا�شّية.. اأم حركة عف�ّية عابرة..؟

�شخ�شية ثانية باأ�شرع وقت ممكن، 
بالّنظر  �ملنال  ب��دوره ع�شري  وه��ذ� 
�ل�شابقة  �لأح�������ز�ب  م���و�ق���ف  �إىل 
ل�شم  �لنه�شة  ح��رك��ة  و����ش��ت��ع��ادة 
وهو  لها  كمر�شح  �مل�شتريي  �حمد 
ما ترف�شه �غلب مكونات �ملعار�شة 
وم���ن �ل�����و�رد �أي�����ش��ا �لإع�����الن عن 
لالأطر�ف  ج���دي���دة  ف��ر���ش��ة  م��ن��ح 
يف  �لتمديد  خ��الل  من  �ل�شيا�شية 
�لتو�فق  �أّن  ب��ذري��ع��ة  �حل���و�ر  �أم���د 
ح�����ش��ل ل��ك��ن ظ���رف���ا ط���ارئ���ا حال 
�لإع���الن  و�أخ�����ري�،  جت�شيمه  دون 
وتلك  �لوطني،  �حل���و�ر  ف�شل  ع��ن 
مفرد�تها  ت�����ش��ت��م��ّد  �أخ����رى  ��ة  ق�����شّ
من �ملجهول. ه��ذ�، و �أك��دت بع�ش 
بني  م����ن  �����ش���م���ني  �أن  �مل���������ش����ادر، 
�لأ���ش��م��اء �مل��ق��رتح��ة خل��الف��ة علي 
�إيجابي  بت�شويت  حظيا  �لعري�ش 
و�لنه�شة،  �مل��ع��ار���ش��ة  ط���رف  م��ن 
�أحمد  و  �شالمة  بن  حمودة  وهما 
�ملدب  ر����ش��ي  ��شم  �أن  كما  ع��ظ��وم، 
م�������از�ل م���ط���روح���ا ل��ل��ن��ق��ا���ش مع 
�إمكانية بروز �أ�شماء �أخرى و�أكدت 
ذ�ت �مل�شادر، �أن �لرباعي و�لأحز�ب 
حري�شون على �خلروج بحل قبل 
منت�شف ليلة �أم�ش، م�شرية �إىل �أن 

ل �شيء حم�شوم �إىل حد �لآن..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

�لوطني  �حل��و�ر  م�شل�شل  �أّن  يبدو 
ربة  بال�شّ ������ش����ق����ط  ت����ون���������ش  يف 
�مل�شل�شالت �لدر�مية  �لقا�شية كل 
مبا فيها تلك �ل�شادرة عن عا�شمة 
�ل�شلطان �لعثماين �جلديد، �إذ بلغ 
�أم�����ش م��ن �لإث�����ارة و�ل��غ��م��و���ش يف 
ماله ومفرد�ت نهايته ما مل تبلغه 

��شد �مل�شل�شالت �إثارة.
ويف ظل �لو�شع �حلايل، وتطور�ت 
�لأم�����ش، وم��ا مت��ّي��ز ب��ه م��ن تو�تر 
وتناق�شها،  وت��ع��ار���ش��ه��ا  �لأخ���ب���ار 
باإمكانية  �لتكهن  ممكنا  يعد  مل 
�لتو�شل �إىل �تفاق من عدمه، ول 
ميلك �أّي مر�قب �إّل �أن ينتظر ما 
�شتحمله �ل�شاعات �لقليلة �لقادمة 

من �أخبار. 
�لرباعي  ي���ك���ون  �أن  وي���ف���رت����ش 
قد عقد  �لوطني،  للحو�ر  �لر�عي 
عامة  �جلمعة، جل�شة  �أم�ش  م�شاء 
�ل�شخ�شية  يف  ن��ه��ائ��ي��ا  ل��ل��ح�����ش��م 
�حلكومة  رئا�شة  لتويل  �ملر�شحة 
قبل �نتهاء �ملهلة �ملحددة منت�شف 

�ليوم �ل�شبت.
م����رّد �ل��غ��م��و���ش، �ن���ه ب��ع��د �إع���الن 
�لتو�شل  �خلمي�ش  م�شاء  �لرباعي 
�شخ�شية  ح��������ول  �ت������ف������اق  �إىل 
�لفياليل  م�����ش��ط��ف��ى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�أكد  �جل��دي��دة،  �حلكومة  لرئا�شة 
هذ� �لأخري، �أم�ش �جلمعة، �إّنه مل 
�حلكومة  رئ��ا���ش��ة  ملن�شب  ي��رت���ّش��ح 
�ملهّمة،  بهذه  يقبل  ومل  �جلديدة، 
ت���ويّل هذه  �أّن���ه �شريف�ش  م��وؤّك��د� 

�مل�شوؤولّية. و�أو�شح �أّن عامل �ل�شّن 
و�لبيئة  �مل�����ش��وؤول��ي��ات  و���ش��خ��ام��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة غ���ري �ل��و����ش��ح��ة هي 
�ملن�شب  ل��ه��ذ�  رف�����ش��ه  �ل�����ش��ب��ب يف 
�لفياليل  ودع��������ا  ق����ول����ه  ح�������ش���ب 
�إىل  للنظر  �ل�شيا�شي��ة  �لأط����ر�ف 
�شناً  م���ن���ُه  �لأ����ش���غ���ر  �ملُ���ر����ش���ح���ني 
و�لأقدر على �إد�رة �شوؤون �لبالد يف 

�ملرحلة �ملقبلة وفق تعبريه.
ل�شت  �ل��ف��ي��اليل:  م�شطفى  وق��ال 
لرئا�شة  م���رت����ش���ح���ا  ول  ر�غ����ب����ا 
�لأم����ر  م���ا يف  ك���ل  و�أن  �حل��ك��وم��ة 
�لفكرة  ع��ل��ّي  عر�شت  �أط��ر�ف��ا  �أّن 
لن  �أف��ّك��ر  �أن  منها  طلبت  ولكنني 
ق����ر�ر� ب��ه��ذ� �حل��ج��م ل مي��ك��ن �أن 

يكون رهن �شاعات.
و�أ�شاف �لفياليل ل�شت فر�ش رهان 
�شيا�شية،  جهة  �أّي  ول  ح��زب  لأي 
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا ق��ب��ل��ت �ل��ت��ف��ك��ري يف 
�لأمر فقد كان ذلك �نطالقا من 

حرية �ل�شمري .
�لقريبة  �مل�����ش��ادر  ب��ع�����ش  وذك����رت 
�أّن م�شطفى  من �حلو�ر �لوطني، 
�ل���ف���ي���اليل ق���د ي���ك���ون �����ش���ت���اء من 
�ل���ت���اري���خ وجعل  ن��ب�����ش يف  ع��م��ل��ي��ة 
ع���ام���ا( حمّل  �ل�����ش��ن )92  ع��ام��ل 
�لتو��شل  ���ش��ف��ح��ات  ع��ل��ى  ج����دل 
�لج��ت��م��اع��ي وع���رب �أم�����و�ج بع�ش 

�لأثري. 
�أكد  قد  �لفياليل  وك��ان م�شطفى 
�شاعة  �إعالمه �خلمي�ش يف  �نه مت 
متاأخرة من �لليل بتو�فق �لأحز�ب 
�ل�شيا�شية عليه لرئا�شة �حلكومة، 
وق����ال �ن����ه مل ي��ر���ش��ح ن��ف�����ش��ه لأي 

عامة للحو�ر �لوطني لكن ت�شربت 
متطابقة،  م�شادر  م��ن  معلومات 
�أكدت �نه مت �لتفاق على �شخ�ش 
م�شطفى �لفياليل لتويل من�شب 

رئي�ش �حلكومة.
��شم  ع��اد  �لفياليل،  �ع��ت��ذ�ر  وبعد 
�ح��م��د �مل�����ش��ت��ريي م��ن ج��دي��د �إىل 
���ش��ب��اق رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة، حيث 
�شارعت حركة �لنه�شة على ل�شان 
����ش���ورى �حلركة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
�إّن  �ل���ق���ول  �إىل  �ل���ع���ي���ادي،  ف��ت��ح��ي 
باأحمد  متم�شكة  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�حلكومة  ل���رئ���ا����ش���ة  �مل�������ش���ت���ريي 
�عتذر  �أن  ب��ع��د  �ل��ق��ادم��ة،خ��ا���ش��ة 

م�شطفى �لفياليل عن تر�أ�شها.
هو  �مل�����ش��ت��ريي  �ح���م���د  �أّن  ي���ذك���ر 
�حلليف  �ل��ت��ك��ت��ل  ح�����زب  م���ر����ش���ح 
للنه�شة يف �حلكم،  �ل�شرت�تيجي 
وحر�شت �لنه�شة على دعمه منذ 
ب��د�ي��ة �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي ..يف حني 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����ش  �ل��ن��ائ��ب  ق����ال 
�إّن  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي خ��م��ي�����ش ق�����ش��ي��ل��ة، 
��شم  �ق��رتح��ت  تون�ش  ن��د�ء  حركة 
�حلبيب �ل�شيد، وزير �لد�خلية يف 
حكومة �ل�شب�شي ووزير� م�شت�شار� 
يف ح���ك���وم���ة ح����م����ادي �جل����ب����ايل، 
�حلكومة  رئ��ا���ش��ة  ل��ت��ويل  كمر�ّشح 
�جلميع  ب��ت��و�ف��ق  يحظى  �ل��ق��ادم��ة 
ح�شب تقديره. �إىل جانب �لكفاءة 

و�خلربة �لتي يتمّتع بها.
�لنه�شة  حركة  يف  �لقيادي  وق��ال 
لي�ش  �حل��رك��ة  �أن  �لعري�ش  عامر 
تر�شيح  ع���ل���ى  حت���ف���ظ  �أي  ل���ه���ا 
رئا�شة  �إىل  �ل�������ش���ي���د  �حل���ب���ي���ب 

ي����درك حمدودية  و�ن����ه  م��ن�����ش��ب، 
�لعمر  ب��ح��ك��م  ط��اق��ت��ه �جل�����ش��دي��ة 
�مل���ت���ق���دم، ل��ك��ن��ه ق��ب��ل �مل��ه��م��ة حتت 

�ل�شغط �لأخوي كما قال. 
�ل��ف��ي��اليل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل���رو�ئ���ي 
�لتون�شّية  �لدولة  موؤ�ش�شي  و�ح��د 
�لزعيم  ورف��ي��ق  �ل���ش��ت��ق��الل  ب��ع��د 
�ل��ن��ق��اب��ي ف��رح��ات ح�����ش��اد، ك���ان قد 
�أكد �أّن �لو�شع �لذي تعي�شه تون�ش 
�حلكومة  رئ���ا����ش���ة  ي��ق��ب��ل  ج��ع��ل��ه 
�لأحز�ب  معول يف ذلك على دعم 
تعد  مل  تون�ش  لن  ل��ه  و�ملنظمات 

تتحمل �لتجاذبات �ل�شيا�شية.
�لإحت���اد  ع���ام  �أم���ني  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لتون�شي لل�شغل، ح�شني �لعبا�شي، 
�لفرقاء  تو�شل  �أعلن عن  قد  كان 
��شم  ح��ول  تو�فق  �إىل  �ل�شيا�شيني 
�ل�شخ�شية �لوطنية �لتي �شرت�أ�ش 
�حلكومة �لتون�شية �جلديدة، خلفاً 
�لبارز  �ل��ق��ي��ادي  ل��ع��ري�����ش،  ل��ع��ل��ي 
�لإ�شالمية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  يف 
ت�شريحات  يف  �ل��ع��ب��ا���ش��ي،  وق�����ال 
لل�شحافيني يف �شاعة متاأخرة من 
�أعقاب  يف  �خلمي�ش-�جلمعة،  ليل 
�ج���ت���م���اع م���و����ش���ع ب����ني �لأح��������ز�ب 
�لوطنية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لوطني،  للحو�ر  �لر�عية  �لأرب���ع 
��شم  �تفاق حول  �إىل  تو�شلنا  لقد 

رئي�ش �حلكومة �ملقبلة .
�ل����ذي كان  �ل��ع��ب��ا���ش��ي،  ومل ي��ذك��ر 
�لر�عية  �ملنظمات  با�شم  يتحدث 
�ل�شخ�شية  ه����ذه  �����ش���م  ل���ل���ح���و�ر، 
�لوطنية، و�كتفى بالقول �إنه �شيتم 
ع���ر����ش ه����ذ� �ل����ش���م ع��ل��ى جل�شة 

�أّن حزب �لتكتل  حيث �أعلن �شابقا 
�ل�������ش���رع���ي حلركة  �ل�����وري�����ث  ه����و 
�لدميقر�طيني �ل�شرت�كيني �لتي 
م�شطفى  فيما  �مل�شتريي،  �أ�ش�شها 
�لفرقاء  ك��اف��ة  �ن��ت��ق��د  �ل��ف��ي��اليل 

�ل�شيا�شيني.
�إىل وجود  �لأخ�����ش��ر  زي���اد  و�أ����ش���ار 
مب�شاعي  ت��ق��وم  �شيا�شية  �أط����ر�ف 
لإق������ن������اع م�������ش���ط���ف���ى �ل���ف���ي���اليل 
عميد  و�أك��د  موقفه  عن  للرت�جع 
�لر�شمي  و�ل����ن����اط����ق  �مل����ح����ام����ني 
للحو�ر  �ل��ر�ع��ي��ة  �ملنظمات  با�شم 
�لوطني، حممد �لفا�شل حمفوظ 
�لتو�فق  ب��ال��ف��ع��ل  مت  �أن�����ه  �أم�������ش 
�لفياليل  م�شطفى  �ق���رت�ح  على 
�أنه  و  �مل��ق��ب��ل��ة  للحكومة  ك��رئ��ي�����ش 
عر�ش  يتم  �أن  �ملفرت�ش  م��ن  ك��ان 
�حلو�ر  �مل��ق��رتح على جمل�ش  ه��ذ� 

�لوطني م�شاء �أم�ش.
حمفوظ  �لفا�شل  حممد  و�أ�شاف 
�حلو�ر  يف  �مل�شاركة  �لأط����ر�ف  �أن 
ي���رت�ج���ع  �أن  ���ل  ت���ف�������شّ �ل����وط����ن����ي 
للمن�شب،  رف�����ش��ه  ع��ن  �ل��ف��ي��اليل 
�إ�شر�ره  �شورة  يف  �نه  �إىل  م�شري� 
�أ�شماء  ط���رح  �شيتم  م��وق��ف��ه  ع��ل��ى 

�أخرى.
عن  �لفياليل  تر�جع  �أّن  �شك  ول 

ق��ب��ول �مل��ن�����ش��ب، ���ش��ريب��ك موقف 
�لأزم����ة  �إّن  �ل����ذي ظ���ن  �ل���رب���اع���ي 
�نفرجت، و�نه مّت جتاوز �ل�شيناريو 
�ل������ش�����و�، وه�����و �ل���ف�������ش���ل، و����ش���ارع 
ب�����الإع�����الن ع����ن ذل�����ك ح���ت���ى قبل 
�ملوعد �لذي �شبق �أن حدده �ليوم ، 
ولكن رياح �لفياليل جرت مبا مل 

تكن ت�شتهيه �شفينة �لرباعي.
لأّن  ن��ظ��ري��ا،  يف�شل  مل  ف���احل���و�ر 
�شخ�شية  ح����ول  ح�����ش��ل  �ل���ت���و�ف���ق 
�أّن  ي���ع���ن���ي  ل��ك��ن��ه��ا رف�������ش���ت، مب����ا 
ف�شل  �إع��الن  ي�شتطيع  �لرباعي ل 
كما  �مللف،  وغلق  �لوطني  �حل��و�ر 
كان مقرر� يف �شورة عدم �لتو�فق، 
�لرباعي  ع��ل��ى  �شي�شعب  �ن���ه  ك��م��ا 
�ل��ت��م��دي��د يف �مل��ه��ل��ة جم�����دد�، لّن 
و�لأمنية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأو����ش���اع 
ب��ذل��ك، ف�شال عن  ت�شمح  تعد  مل 
هذ�  ط���ول  م���ّل���و�  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني  �أّن 
ي��دور يف  �ل��ذي بد� وكاأّنه  �مل�شل�شل 

حلقة مفرغة.
وه��ن��ا ت���ربز ���ش��ي��ن��اري��وه��ات عديدة 
�لأزم��ة �جلديدة  حمتملة لتجاوز 
باأحدها، من ذلك  �لتكّهن  ي�شعب 
�ل�شعي لإقناع م�شطفى �لفياليل 
ب��ال��رت�ج��ع ع���ن م��وق��ف��ه، وه���و ما 
يبدو �أمر� �شعبا، �أو �لتو�فق حول 

�أح���م���د  �أن  م�����وؤك�����د�  �حل����ك����وم����ة، 
�ملرحلة. من  �مل�شتريي يظل رجل 
�أحمد  �جلمعة  �أم�����ش  �أع��ل��ن  جهته 
جن���ي���ب �ل�������ش���اب���ي، زع���ي���م �حل����زب 
�لفرقاء  �أن  �ملعار�ش،  �جلمهوري 
للحو�ر  �شي�شطرون  �ل�شيا�شيني 
�شخ�شية  لخ���ت���ي���ار  �أخ������رى  م����رة 
ج���دي���دة ل��رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة بعد 
رف�����ش �ل��وزي��ر �لأ���ش��ب��ق م�شطفى 

�لفاليل �ملن�شب.
�إذ�عي:  ت�شريح  يف  �ل�شابي  وق��ال 
نحن نقدر موقف �ل�شيد م�شطفى 
رئا�شة  ملن�شب  برف�شه  �ل��ف��اليل 
للرجوع  و���ش��ن�����ش��ط��ر  �حل���ك���وم���ة 
�شخ�شية  �خ��ت��ي��ار  ق�����ش��د  ل��ل��ح��و�ر 

�أخرى ، وفق تعبريه.
من جانبه، �أكد �لقيادي يف �جلبهة 
�ل�شعبية زياد �لأخ�شر، �أن �لتو�فق 
�حلا�شل حول �شخ�شية م�شطفى 
رئي�ش  من�شب  ل��ت��ويل  �ل��ف��ي��اليل 
�أ�شا�شا  ي��ع��ود  �ل��ق��ادم��ة  �حل��ك��وم��ة 
وتتخذ  م�شتقلة  �شخ�شية  �أنه  �إىل 
نف�ش �مل�شافة من خملف �لأطر�ف 

�ل�شيا�شية.
م�شاألة  �أن  �لأخ�شر  زي��اد  و�أ���ش��اف 
�ل�����ش��ن ه���ي ن�����ش��ب��ّي��ة، م�����ش��ري� �إىل 
مل�شطفى  �ل�������ش���ح���ي���ة  �حل������ال������ة 
�لو�شع  م����ن  �أف�������ش���ل  �ل���ف���ي���اليل 
�مل�شتريي، موؤكد�  �ل�شحي لأحمد 
�أن �مل�شاألة �لبيولوجية خارجة عن 

�إر�دة �لإن�شان.
�لأخ�شر،  �أك���د  �أخ���رى  جهة  وم��ن 
�مل�شتريي مرفو�ش لأنه  �أحمد  �أن 
�لتكتل  ح�����زب  م����ن  ج�����د�  م���ق���رب 

قطار املفاجاآت ل يتوقف يف تون�س

احل�ار ال�طني: ما ُيعلن الي�م.. متح�ه الّرياح غدًا..!
ة اإ�صافّية! م�صطفى الفياليل يرتك اجلميع يف الّت�صّلل.. وُيجرب الفرقاء على لعب ح�صّ

م�شطفي �لفياليل �ملر�شح �ملن�شحب

�شدفة خري من �لف ميعاد

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

كان موكب تاأبني نيل�شون مانديال، 
�لرئي�شني  بني  مل�شافحة  منا�شبة 
�لأمريكي و�لكوبي.. فهل ُترتجم 
�ل���ّل���ق���ط���ة ت���ق���ارب���ا ح��ق��ي��ق��ّي��ا بني 
عفوّية  ح��رك��ة  ه��ي  �أم  �ل��ط��رف��ني، 
نف�ش  يف  �ل��ت��و�ج��د  حّتمها  ع��اب��رة 

�لف�شاء؟
�لتي  �لكلمة  ه��ي  تلك   ، تاريخّية 
نيل�شون  ت��اأب��ني  موكب  بعد  ���ش��ادت 
كّل  ت���رتّدد على  وك���ادت   ، مانديال 
�مل�شافحة  و�شف  يف  وذل��ك  ل�شان، 
ر�وؤول  �ل���ك���وب���ي  �ل���رئ���ي�������ش  ب����ني 
كا�شرتو ونظريه �لأمريكي بار�ك 
�أّن��ه��ا حجبت،  درج���ة  �إىل  �أوب���ام���ا، 
�لأمريكية،  �لإع������الم  و���ش��ائ��ل  يف 
�مل��وك��ب، مبا يف ذلك  ما تبّقى من 
�ل���ولي���ات �ملتحدة  خ��ط��اب رئ��ي�����ش 

نف�شه.
�ل�شورة،  جت���اوزن���ا  م��ا  �إذ�  ول��ك��ن، 
ب�شان  �مل�شافحة  تقوله  �ل���ذي  م��ا 
ب���ني ع���دوي���ن قدميني؟  �ل��ع��الق��ة 
�أو جمّرد  هل هي بد�ية م�شاحلة 
ي�شتقيم  وه��ل حّقا  ع��اب��رة؟  حركة 
ر�وؤول  ب����ني  �مل�������ش���اف���ح���ة  و����ش���ف 
باأّنها  �أوب����ام����ا  ب�����ار�ك  و  ك��ا���ش��رتو 

خطوة وحركة تاريخية ؟
�أّن �لأم���ر  �مل��ح��ل��ل��ني،  ب��ع�����ش  ي���رى 
بالتاريخية  نعنيه  يتوّقف على ما 
، فاإذ� كان هذ� �لقول يعني �أّن هذه 
�ل��ت��اري��خ �لتي  �مل���ّرة �لأوىل يف  ه��ي 

يف �حلقيقة، قطار �لتقارب �نطلق 
�أوب���ام���ا �لقيود  ع��م��ل��ّي��ا، ف��ق��د رف���ع 
على �مل�شافرين �لكوبيني، وتي�شري 
�لبلدين.  ب��ني  �مل��ال��ي��ة  �مل��ع��ام��الت 
طبعا هذ� ل يعني �أّن كل �خلالفات 
�آلن  فق�شّية  ت�شويتها،  مّت��ت  ق��د 
غ���رو����ش، �لأم��ري��ك��ي �مل�����ش��ج��ون يف 
�لتج�ّش�ش، على �شبيل  كوبا بتهمة 
�لر�أي  �ملثال، ماز�لت تثري حتّفظ 

�لعام و�ل�ّشا�شة �لأمريكان .
ع����دة عو�مل  ه���ن���اك   ، ذل����ك  وم����ع 
�لتقارب،  حت��ق��ي��ق  يف  ُت�����ش��ه��م  ق���د 
�لكوبية يف  �جل��ال��ي��ة  �أّن  ذل��ك  م��ن 
تقليدّيا  هي  �لتي  فلوريد�،  ولي��ة 
م��ن��اه�����ش��ة ل��ك��ا���ش��رتو، وم����ن ثّمة 
�لذين  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني  م�������ش���ان���دة 
ومت�شّددة  حازمة  �شيا�شة  يتبّنون 
�شد كوبا، �شّوتو� باأغلبية �شاحقة 
�لأخرية.  �لن��ت��خ��اب��ات  لأوب��ام��ا يف 
وهذ� يدل على �أن �ل�شباب �لكوبي، 
نظام  على  �ل���ر�أي  نف�ش  يحمل  ل 
كا�شرتو، كما �شاغه �آباءهم �لذين 
�لد�خل.  يف  �لنظام  ذ�ك  عاي�شو� 
ويبدو �أّن لدى هذ� �ل�ّشباب وجهة 
نظر �أكر و�قعية وبر�غماتّية، قد 
ت�شاعد على ت�شهيل م�شار �لتقارب 

من  مبجموعة  ب��اإمي��ان��ه��ا  مت��ّي��زت 
�مل�شاحلة  ���ش��د�رت��ه��ا  يف  �ل���ق���ي���م، 

و�ل�شالم و�لت�شامح و�لعتد�ل. 
���ورة،  ل���ق���د جت�������ّش���د يف ت���ل���ك �ل�������شّ
تطابق  م�������ش���ادف���ة،  �أو  وع����ي  ع���ن 
ب��ني �ل��ّرم��ز وف�����ش��ائ��ه.. فقد كتب 
ت���اري���خ���ا جديد�  ح���ّي���ا،  م���ان���دي���ال 
�أل����غ����ى م����ن ���ش��ف��ح��ات��ه م����ف����رد�ت 

بني �لدولتني.
هناك �أي�شا، رغبة بار�ك �أوباما يف 
�لباردة،  جت��اوز ���ش��ر�ع��ات �حل��رب 
�لتي، ح�شب ر�أيه، �أ�شبحت تنتمي 
�وب��ام��ا عام  �مل��ا���ش��ي لقد ول��د  �إىل 
�لعمر  م��ن  ل��ه  �أّن  �أي   ،  1961
���ش��ن��ت��ني ف��ق��ط ع��ن��د �ن�����دلع �أزم���ة 
جيل  من  �ن��ه  �لكوبية،  �ل�شو�ريخ 
�أن تلك �ملحّطات هي �ليوم  يعترب 
ج��زء م��ن �ل��ت��اري��خ. وب��ه��ذ� �ملعنى، 
�أثارته  وما  �مل�شافحة،  �شورة  فاإن 
قد  ف����ع����ل،  ردود  م����ن  و����ش���ت���ث���ريه 
وحال  نب�ش  يج�ّش  ب��اأن  له  ت�شمح 
�ل����ر�أي �ل��ع��ام �لأم���ريك���ي، وكذلك 
�ملهاجرين �لكوبيني، يف ما يخ�ّش 
م�����ش��األ��ة �ل���ت���ق���ارب �مل��ح��ت��م��ل بني 

�لبلدين.
و�أّيا كانت �لنتائج �ل�شيا�شّية لتلك 
�أّن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  ت��ب��ق��ى  �ل��ل��ق��ط��ة، 
�ل�ّشياق �لذي مّتت فيه �مل�شافحة، 
يجعل من �ل�شورة جزء من �لتحية 
�حلرّية  لأيقونة  �ملوجهة  �لعاملية 
بني  فالتقارب  مانديال،  نيل�شون 
ع���دّوي���ن ق��دمي��ني ي��ن��ا���ش��ب متاما 
�لعامل  ت���د�ف���ع  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ����ش���ورة 
�شخ�شّية  وت��ك��رمي��ه��ا،  ل��ت��ح��ّي��ت��ه��ا 

فهل  و�لنتقام،  د�م  و�ل�شّ �لعد�وة 
�شّكلت وفاته فر�شة لبد�ية تاريخ 
جديد، على م�شرح �آخر وب �أبطال 
�آخرين، ُينهي ف�شال من �ملو�جهة 
�ملحكم، ميتّد�ن  �ل�ّشر�شة، و�لعد�ء 
منا�ش،  �ل��ب��اردة؟ ل  �حل���رب  منذ 
ك��م��ا يقول  �لأم�������ل..  م���ن  ب����ّد  ول 

�لّر�حل مانديال.

�لبلدين،  روؤ����ش���اء  فيها  يت�شافح 
و�مل�شطلح  �لو�شف  �عتبار  ميكن 
�مل�شتخدم مبالغ فيه، لأنها لي�شت 
كا�شرتو  ف��ي��دل  ق��ام  فقد  �لأوىل. 
وبيل كلينتون عام 2000، بنف�ش 
�حل��رك��ة، �ل��ف��ارق ه��و �أن���ه يف �شنة 
بل  �شور،  هناك  تكن  2000، مل 
�إّن �لبيت �لأبي�ش �شارع يف �لبد�ية 
يرت�جع  �أن  ق��ب��ل  ذل���ك،  ن��ف��ي  �إىل 

ويوؤكد �ملعلومة بعد ب�شعة �أيام .
مل يكن ملا حدث يف جنوب �إفريقيا 
�ل�شورة  ُبّثت  فقد  �لتاأثري،  نف�ش 
�لوليات  يف  �ل�����ّش��اع��ة  م����د�ر  ع��ل��ى 
�ملتحدة �لأمريكية، �إىل حّد حجب 
بقية �مل��وك��ب، مب��ا يف ذل��ك خطاب 
م�شافحة   ، ك��ان��ت  ..ك���م���ا  �أوب���ام���ا 
�أوب���ام���ا ، �لأك����ر تد�ول  ك��ا���ش��رتو 
�لأمريكية،  �لإن��رتن��ت  �شبكة  على 
و�ل���������ش����ورة �ل����ت����ي �أث���������ارت �أع���ل���ى 
�ل�شحافة  يف  �لتعاليق  م��ن  ن�شبة 

�لأمريكية .
�لأمريكي،  �لعام  �ل��ر�أي  ردود فعل 
ف��ف��ي �شحافة  ك��ع��ادت��ه��ا،  ت��ب��اي��ن��ت 
�ل������ر�أي �مل���و�ل���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ني ، 
�شديد،  نقد  �إىل  �ل�شورة  تعّر�شت 
�لتقليدية،  �حلجج  ��شتخد�م  ومّت 

�أوب��ام��ا �ملفرت�ش  م��ن ذل��ك �شعف 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  �أع��������د�ء  ����ش���د 

�لأمريكية.
�لإعالم  و�شائل  ك��ان��ت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
وحتّفظا،  ح�����ذر�  �أك�����ر  �لأخ������رى 
و�ك��ت��ف��ى ك��ث��ريون ب��ال��ّت�����ش��اوؤل عن 
�ل�شورة، هل هو حدث  تك�شفه  ما 
كا�شرتو  ر�وؤول  ك��ان  فقد  عفوي؟ 
�أوباما  ي�شادفه  دول��ة  رئي�ش  �أول 
ة لإلقاء  �إىل �ملن�شّ وهو يف طريقه 
قبل  �شافحه  يكون  وق��د  خطابه، 
�أن يدرك، متاأخر�، وبعد مّد يده، 

�نه �لرئي�ش �لكوبي. 
يف هذه �حلالة ، لن يكون ملا حدث 
م���ن جهة  �ّن�����ه،  غ���ري   . ت���اأث���ري  �أّي 
�أخ�����رى، مي��ك��ن �ل���ق���ول �أي�����ش��ا، �أن 
ويف   ، يفعل  �إدر�ك مبا  كان  �أوباما 
هذه �حلالة، ميكن �عتبار �للقطة، 

حلظة تاريخية .
�أّن  �إىل  �مل��ر�ق��ب��ني،  بع�ش  وي�����ش��ري 
، ميكن  ب��دّق��ة  �ل�شورة  �مل��ت��اأّم��ل يف 
�وباما  ب�����اأّن  �إح�����ش��ا���ش  ي��ن��ت��اب��ه  �أن 
و�شاءت  له،  �متدت  يد  �أّول  �شافح 
ر�وؤول  ي����د  ت���ك���ون  �أن  ���دف���ة  �ل�������شّ
ك��ا���ش��رتو، يف ح��ني ي���رى �آخ����رون، 
، لأنه على  �أوباما لي�ش �شاذجا  �أن 

ع��ل��م ب��ال��ربوت��وك��ول، وي��ع��رف من 
ه���و �حل���ا����ش���ر يف �مل�����درج�����ات، ويف 
بان  �لّت�شليم  ي�شعب  �حلالة  ه��ذه 

�ملبادرة كانت متاما عفوّية. 
قليال  �نحنى  �أوباما  �أن  و�لالفت، 
بعد م�شافحة نظريه �لذي �نحنى 
ب�������دوره. ول���غ���ة �جل�������ش���د، ك��م��ا هو 
و�لنتباه،  �لهتمام  تثري  معلوم، 
�أن  وحّمالة ملعان ودللت، وميكن 
�أوباما  ت��ق��ارب:  فيها عالمة  ن��رى 
، ثم ينحني  ر�أ�شه  ، يرفع  ي�شافح 
ك���ان ميكن  �إذ�  وب��ال��ت��ايل   ، ق��ل��ي��ال 
�عتبار �خلطوة �لأوىل عفوّية ، فان 

�لثانية و�لثالثة ل تخطئان..! 
ي�شار �إىل �أنه خالل حفل تن�شيب 
جلنوب  رئي�شا  م��ان��دي��ال  نيل�شون 
�آل  حتا�شى   ،1994 ع��ام  �إفريقيا 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب   ، غ���ور 
وق��ت��ه��ا، ب��ع��ن��اي��ة م�����ش��اف��ح��ة فيدل 
�أن  �أوب��ام��ا  باإمكان  وك��ان  كا�شرتو. 
وباختياره  �ل�����ّش��يء،  ن��ف�����ش  ي��ف��ع��ل 
يدرك  ك��ان  كا�شرتو،  ر�وؤول  حتّية 
ورمزي،  �شيا�شي  بعمل  ي��ق��وم  �أن���ه 
على  ُيبني  �شوف  ما  �نتظار  يبقى 
�حلدث  يعك�ش  ف��ه��ل  �ل��رم��ز  ه���ذ� 

رغبة يف �لتقارب بني �لدولتني ؟
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العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/422   جتاري جزئي                  
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شركة ب�شت هوم �لمار�ت �لعقارية �ش.ذ.م.م     جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/10 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ عبد�ملطلب عبد�هلل خربا�ش مالك موؤ�ش�شة 
�لف  �ثنى ع�شر  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  للتنظيف  ي��ورو 
درهم  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 
2013/3/10 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/299 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  �شريينيو  فين�شينت  روميل  جو�ش  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني وميثله/ خالد  
كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )56564.67( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/519 تنفيذ مدين
ب��در �لزمان جمهول حمل �لقامة  ب��در بن  �ملنفذ ���ش��ده/1- همري  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني �ش م ع  وميثله/ خالد  
كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )22690.72( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/298 تنفيذ جتاري
�ملنفذ �شده/1- جليفري بريناردو جا�شينتو جمهول حمل �لقامة  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني وميثله/ خالد  كلندر 
�مل��ذك��ورة �عاله  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليكم  ع��ب��د�هلل ح�����ش��ني   ق��د 
طالب  �ىل  دره��م   )24887.62( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/755   جتاري جزئي                

�ىل  �ملدعى عليه / خالد �ل�شيد عبد�هلل حممد   جمهول  حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني �ش م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
من   %2.50 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   8249.94(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى   2012/11/8 �ل�شتحقاق  تاريخ 
لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �ش   8:30 �ل�شاعة   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
.)�مرت  �لقل  �يام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  مذكر�ت 

بتق�شري مدة ميعاد �مل�شافة ل�شبوع(
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1218   جتاري كلي                
�ىل  �ملدعى عليهما / مهند حممود م�شطفى عالونه 2- و�ئل حممد م�شطفى 
عالونه  جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /طارق جا�شم عبد�هلل جا�شم 
مكي �ل مكي وميثله: بدر عبد�هلل خمي�ش عبد�هلل    قد �قام عليك �لدعوى 
وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة بتعيني حم��ك��م يف �ل���دع���وى م��ع �ل����ز�م �مل��دع��ي عليهم 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/12/16 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/951   جتاري كلي                
�ىل  �ملدعى عليه / حممد ح�شن عبد�هلل عبا�ش  جمهول   حمل �لقامة مبا 
�لقبي�شي  جمعة  عبد�هلل  حممد  وميثلها/   - ع  م  �ش  �لتمويل  /د�ر  �ملدعي  �ن 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  وميثله: ر��شد عباهلل علي بن ع���رب      قد �ق��ام عليك 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )116.896 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch2.E.21
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/803   جتاري كلي                
حممود   -2 �لرفاعي  �حمد  �ل�شيد  عبد�ملجيد  عبد�لوهاب  زي��د  عليهما/  �ملدعى  �ىل  
عبد�لوهاب عبد�ملجيد �ل�شيد �حمد �لرفاعي جمهويل   حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

بنك �لمار�ت دبي �لوطني وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال   قد �قام عليك 
يوؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
تاريخ  �شنويا من   %12 بو�قع  و�لفائدة  درهم(   227.489.658.53( وقدره  مبلغ  للبنك 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  .ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1341   جتاري كلي                
�ىل  �ملدعى عليه / ميثاء ح�شن علي عبد�هلل �لهرموزي   جمهول   حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /د�ر �لتمويل �ش م ع - وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي 
وميثله: ر��شد عباهلل علي بن عرب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   1117758( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
�لتام.      �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch2.E.21
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .))مع تق�شري مدة �مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1306   جتاري كلي                

�ل�شالفة  جمهول   حمل �لقامة مبا  �ىل  �ملدعى عليه / خالدمبارك  بالل 
�لقبي�شي  جمعة  عبد�هلل  حممد  وميثلها/   - ع  م  �ش  �لتمويل  /د�ر  �ملدعي  �ن 
ومي��ث��ل��ه: ر����ش��د ع��ب��اهلل ع��ل��ي ب��ن ع���رب ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   121.077( مببلغ  عليه   �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.     
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch2.E.21
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/601   جتاري جزئي                
.ذ.م.م  جمهول  حمل  �لتموين �ش  �ملدعى عليه/ جود بالترز خلدمات  �ىل  
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�ملدينة للتغليف �ش ذ.م.م وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم 
�جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )26.863 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
لذ� فانت مكلف   ch2.D.19 ملو�فق 2013/12/29 �ل�شاعة 8:30 �ش بالقاعة�
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1726   جتاري كلي                

�شيد  نعيم  �شيد  )ذ.م.م(2-  �لعطور  لتجارة  �ل�شول  �شركة   -1 عليهما/  �ملدعى  �ىل  
عمر  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة جلف بيوتى �نرتنا�شيونال )ذ.م.م( 
وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
متام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  من   %9 بو�قع  �لقانوينة  و�لفائدة  دره��م(   800.000(
لها  �ملحاماة. وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  �ملدعى  �ل�شد�د مع حتميل 
لذ�   ch1.C.15 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2013/510  جتاري جزئي
�ل�شحي جمهول حمل  �بو حلقي  �ملدعى عليه/1- هدى �شرور �شامل فريوز  �ىل 
�لتمويل �ش م ع - وميثلها- حممد عبد�هلل جمعه  د�ر  �ن �ملدعي /  �لقامة مبا 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  �لقبي�شي    قد 
بتاريخ 2013/11/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور �جلدول- وتكون 
ع�شى  وما  فيها  �ملقدمة  �مل�شتند�ت  �لدعوى  ملف  على  �لط��الع  كالتي:  مهمته 
�ملر��شالت  على  و�لط��الع  �لدعوى  ط��ريف  ملقر�ت  �لنتقال  �خل�شوم.  يقدمه  �ن 
�لورقية...   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/7 �ل�شاعة 

 ch1.A.1 8.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2011/479  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة بروبرتي لينك للو��شطة �لعقارية2- �شركة د�يز�رت 
درمي للو�شاطة �لعقارية جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / مرمي عبد�هلل 
حممود حميد�ن حماد قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�خلرب�ء  �ح���د  ب��ن��دب  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حل��ك��م   2013/10/28 ب��ت��اري��خ  حكمت 
على  لالطالع  باملحكمة  �خل��رب�ء  بجدول  �ملقيدين  من  �ملخت�شني  �لهند�شيني 
�تعاب  ذم��ة  على  وق���درت  ل��ه  يقدمه  �ن  ع�شى  وم��ا  وم�شتند�تها  �ل��دع��وى  �ور�ق 
�خلبري �مانة مقد�رها 15000 �لف درهم و�لزمت �ملدعية بايد�عه خز�نة �ملحكمة، 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ش  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  �مل�شروفات.  �لف�شل يف  و�بقت 

 ch1.A.1 2014/1/16 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/808  ا�صتئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ 1 -حممد جافيد �كيل حممد �شيد �شيد جمهول  
ذ.م.م وميثله:  �رت�ش لالن�شاء�ت �ش  �مل�شتاأنف /7  �ن  �لقامة مبا  حمل 
ب���در ع��ب��د�هلل خمي�ش ع���ب���د�هلل   ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�شادر 
بتاريخ 2013/8/28  وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2013/237 مدين كلي 
جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2013/177 طعن عقاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ د�ينا�شتي زرعوين �ي �ن �شي  وميثله: حبيب حممد �شريف 
عبد�هلل �ملال  باعالن �ملطعون �شدهم /1- عمر ف��اروق حممد �شافد�ر 
خان 2- �شازية عمر 3- �شيفيلد ريل ��شتيت- �ش م ح - ذ.م.م وميثلها/ 
���ش��روف    جمهويل حمل �لقامة. نعلنكم بان �لطاعن  �بو علي مالك 
�قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة 

�لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/14     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/8 مد كل- ب �ض- ب- اأظ

بنك  يونايتد  عليه:  مدعي  موريتانيا  �جلن�شية:  �لطيب  ولد  حممد  مدعي/ 
ليمتد  �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة باحلق �ملدين و�لتعوي�ش 
�ملطلوب �عالنه/يونايتد بنك ليمتد �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/12/25 موعد� 
بني  �لكائنة   - �لبتد�ئية  يا�ش  بني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  يا�ش  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة  بني يا�ض البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1084 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ حلمي عبد�لفتاح �حمد �ل�شطالوي �لعنو�ن بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/12/11م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �لنجم �لحمر لاللومنيوم 
و�لزجاج بالتايل: بالز�مد �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
و�مل�����ش��اري��ف ورف�ش  و�ل��ر���ش��وم  دره����م  �ل���ف  ���ش��ب��ع��ون  دره����م(   70.000(
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  ماعد� ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم 
2013/12/12  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/حممد عمر مقن�صه                                   
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2058و2057 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعيان/ 1- عمر فاروق حممد هارون  2-حممد حبيب �هلل حمبوب �لعامل 
�لعامة  للمقاولت  �لذهبي  �لبارجيل  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  �جلن�شية: 
�عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لبارجيل �لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/12/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2307 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�ش  �جلن�شية:  علي  مبارك  فرهاد  خليل  �بر�هيم  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملحرتفون  ركن  عليه: 
للمقاولت  �ملحرتفون  ركن  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/19
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2707 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�ش    �جلن�شية:  بي�شو��ش  علي  ح�شن  بي�شو��ش  �لدين  نا�شر  مدعي/   
مدعي عليه: ديزيرت هاربور للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
للمقاولت  هاربور  ديزيرت  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
�و  ز�يد �شخ�شيا  �لكائنة مبدينة حممد بن   - �بوظبي �لبتد�ئية  ب� حمكمة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2768 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شوبيل �حمد ب�شري مياه �جلن�شية: بنغالدي�ش مدعي عليه: �حلاجب 
للمقاولت و�لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �حلاجب للمقاولت و�لعقار�ت و�ل�شيانة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2698 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ك�شيوري لل جورديال �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: موؤ�ش�شة �لبي�ش 
للديكور �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/  موؤ�ش�شة �لبي�ش للديكور �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/12/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت �ملو�طنه /�صبا �صوده فرج �صوده احلارثي  /بطلب �ىل 
��شمها  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 

من )�شبا ( �ىل ) �صاره(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��ش  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�صت�صار/ حممد �صامل املن�صوري    
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املال والأعمال
رئي�ض حك�مة اأوكرانيا يحّذر من تقل�ض التجارة مع رو�شيا 

�لنهو�ش بحجم �لتبادل �لتجاري مع رو�شيا بتنفيذ م�شاريع كبرية للتعاون 
�مل�شرتك بني رو�شيا و�أوكر�نيا يف �شناعة �ل�شفن و�لطائر�ت و�ل�شيار�ت ومكنات 
�لطاقة، وهي م�شاريع �شيبحثها �لرئي�ش �لأوكر�ين فيكتور يانوكوفيت�ش، مع 
�لذين  �لأوكر�نية  �ملعار�شة  �لرو�شي فالدميري بوتني. وكان زعماء  �لرئي�ش 
دخول  تاأجيل  قر�رها  على  �حتجاجاً  للحكومة  مناه�شة  مظاهر�ت  نظمو� 
�أوك��ر�ن��ي��ا يف ���ش��ر�ك��ة م��ع �لحت���اد �لأوروب�����ي، ق��ال��و� �إن �إح���دى �ل��وث��ائ��ق �لتي 
�أوكر�نيا  ُتلزم  دي�شمرب  �لأول  كانون   17 يف  وبوتني  يانوكوفيت�ش  �شيوقعها 
بالن�شمام �إىل �لحتاد �جلمركي �ملكّون من رو�شيا وبيالرو�شيا وكاز�خ�شتان. 
وقال �أز�روف يف �جتماع حكومته يوم �لأربعاء �ملا�شي، �إن �لرئي�شني �لأوكر�ين 
و�إن  �جلمركي،  �لحت���اد  ح��ول  �ملرتقب  �للقاء  خ��الل  يتحادثا  ل��ن  و�ل��رو���ش��ي 

�حلكومة �لأوكر�نية ل تقوم باإعد�د �أية وثائق.

•• كييف-يو بي اأي:

تدهور  �أن  م��ن  �م�����ش  �أز�روف،  ن��ي��ك��ولي  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  رئي�ش  ح���ّذر 
�لعالقات �لتجارية و�لقت�شادية مع رو�شيا يهّدد بانهيار �لقت�شاد �لأوكر�ين، 

و�عد�ً باأن تبذل حكومته ما بو�شعها لرتميم هذه �لعالقات.
لقائه  خالل  قوله  �أز�روف  عن  لالأنباء  �لرو�شية  )نوفو�شتي(  وكالة  ونقلت 
ب�شناعيني وزر�عيني �أوكر�نيني، �إنه لكي نتجّنب �لنهيار �لقت�شادي �ملمكن 
نعيد  �أن  رو�شيا، يجب  �لتجاري مع  �لتبادل  تقّل�ش حجم  ج��ّر�ء  حدوثه من 
�لتبادل �لتجاري مع رو�شيا �إىل حجمه �ل�شابق. و�أكد �أن حكومته �شتبذل كل 
�أوكر�نيا  �أن حجم �لتبادل �لتجاري بني  �إىل  ما بو�شعها لتحقيق ذلك، لفتاً 
ورو�شيا بلغ نحو 55 مليار دولر يف وقت �شابق. و�أ�شاف �أن �حلكومة تعتزم 

وول �شرتيت ع�ش� بريد االإمارات متنح 
م�شرتكي بطاقة دفع الرواتب مزايا جديدة 

•• دبي-وام:

�لمار�ت  بريد  �لع�شو يف جمموعة  لل�شر�فة  �شرتيت  وول  �شركة  �أطلقت 
مميز�ت وخدمات �أخرى �إ�شافية على باقتها يف دفع �لأجور و�لتي �أطلقتها 
نطاق  خدمات  تو�شيع  يف  لروؤيتها  ��شتكمال  بالر�تب  �أه��ال  م�شمى   حتت 
�مل��ن��ت��ج��ات �مل�����ش��رف��ي��ة. وت��ع��د �مل��ي��ز�ت �جل��دي��دة و�ح����دة م��ن ب��ني جمموعة 
للعمال  ���ش��و�ء  لعمالئها  �شرتيت  وول  متنحها  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �خل��دم��ات 
تامي  ب��اي  خ��دم��ة   بطاقة  وم�شتخدمي  حاملي  م��ن  و�لعمالء  و�ل�شركات 
لدفع �لأجور و�لتي تتكامل مع �أنظمة وز�رة �لعمل يف نظام حماية �لأجور 
�أن توفر خدمات م�شرفية  و�مل�شرف �ملركزي للدولة. ومن �شاأن �لبطاقة 
�خلدمات  على  �حل�شول  من  �لأف���ر�د  من  �لعديد  متكني  عرب  م�شتد�مة 
�ل�شحب  م��ع  ق��ب��ل ل�شيما  م��ن  ل��دي��ه��م  م��ت��و�ف��رة  ت��ك��ن  �ل��ت��ي مل  �مل�شرفية 
لل�شركات  �لرو�تب  دفع  بطاقة  وت�شمح   . دوليا  و  حمليا  و�ل�شر�ء  �لنقدي 
و�ملوؤ�ش�شات دفع �أجور �لعمال و�ملوظفني �شهريا و�إجر�ء �لعمليات �مل�شرفية 
خالل  م��ن  �لنقدي  �ل�شحب  على  ر���ش��وم  دون  �لآيل  �ل�شر�ف  �أج��ه��زة  ع��رب 
�أكر من 600 جهاز �شر�ف �آيل يف �لإم��ار�ت مع توفري �جلهد و �لوقت 
و�إفادتهم بتقارير تف�شيلية و�إ�شعار�ت بو��شطة �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية 
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  خر�شم  بن  �شلطان  وق��ال  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  و 
وول �شرتيت لل�شر�فة �إن ميز�ت باقة بطاقة دفع �لرو�تب �شمن مبادر�ت 
وروؤى وول �شرتيت لل�شر�فة من �شاأنها تو�شيع �خلدمات �مل�شرفية جلميع 
فئات �ملجتمع ودعم وتطوير �لقطاع �لقت�شادي ومنح ميز�ت �إ�شافية لها 

وملن�شوبيها من �لعمال و�ملوظفني.
 

الذهب ي�شتقر بعد هب�ط على مدى جل�شتني 
•• �صنغافورة-رويرتز:

�رتفع �شعر �لذهب قليال �م�ش �جلمعة بعد هبوطه نحو ثالثة باملئة يف �جلل�شتني �ل�شابقتني لكن 
�ملعنويات ماز�لت �شعيفة ب�شبب تز�يد �لتوقعات ببدء �شحب �لتحفيز �لنقدي �لأمريكي قريبا.

ومن �ملنتظر �أن ي�شجل �ملعدن �لأ�شفر �أول �نخفا�ش �شنوي يف 13 عاما �إذ ي�شحب �مل�شتثمرون بع�ش 
��شتثمار�تهم يف �لذهب ويحولونها �إىل �لأ�شول عالية �ملخاطر مثل �لأ�شهم يف ظل �نتعا�ش �لقت�شاد 
�لعاملي. وقال مارك كينان رئي�ش ق�شم �أبحاث �ل�شلع �لأولية يف �آ�شيا لدى �شو�شيتيه جر�ل من �ل�شعب 
�أن تتكون �أي قوة حقيقية يف �أ�شو�ق �لذهب يف ظل خروج �ل�شتثمار�ت من �شناديق �ملوؤ�شر�ت �ملدعومة 
�لأون�شة  لالأوقية  دولر�   1227 �إىل  باملئة   0.3 �لفورية  �لتعامالت  يف  �لذهب  و�رتفع   . بالذهب 
بحلول �ل�شاعة 0747 بتوقيت جرينت�ش وهبط �لذهب �أكر من �ثنني باملئة م�شجال 1223.30 
دولر. و�نخف�شت �لف�شة 0.15 باملئة �إىل 19.42 دولر لالأوقية و�رتفع �لبالتني 0.09 باملئة �إىل 

لالأوقية. دولر   714.47 عند  يذكر  تغري  دون  �لبالديوم  و��شتقر  لالأوقية  دولر   1359.99

االأوراق املالية واأكادميية ات�شاالت ت�قعان مذكرة تعاون مبجال التاأهيل والتدريب

ماين�ر التايالندية تعلن عن اإ�شافة رقم 100 مللكيتها الفندقية

ل�ك�شمب�رغ ترتبع على
 قائمة اأغنى بلد مبنطقة الي�رو

الع�ش� املنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي 
يلتقي ب�فد من بنك اأت�ض اأ�ض بي �شي

�لحتاد.  دول  جميع  يف  و�خلدمات  �ل�شلع  من  �لقدر 
و�أ�شبحت �لنم�شا ثاين �أغنى بلد يف �لحتاد �لأوروبي 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي م��ع �رت��ف��اع ن�شيب �ل��ف��رد م��ن �لناجت 
 2011 يف   129 م��ن   130 �إىل  �لج��م��ايل  �ملحلي 
و127 يف 2010 متقدمة على هولند� �لتي �أظهرت 
منو� �أ�شعف ن�شبيا مع تر�جع ن�شيب �لفرد من �لناجت 
�ملحلي �لجمايل �إىل 128 �لعام �ملا�شي من 129 يف 

.2010 يف  و130   2011
ومن �ملفارقات �أن �إيرلند� �لتي ��شطرت لطلب �إنقاذ 
�ليورو يف  �ل��دويل ومنطقة  �لنقد  مايل من �شندوق 
�أو�خر 2010 ب�شبب عدم قدرتها على �لقرت��ش من 
�لأ�شو�ق ظلت ثالث �أغنى دولة يف �لحتاد �لأوروبي �إذ 
 129 بلغ ن�شيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
بال تغيري منذ 2010. لكن بيانات يورو�شتات �لتي 
-وهو  �لفعلي  �ل�شتهالك  م��ن  �ل��ف��رد  ن�شيب  تقي�ش 
�ملادية  �لرفاهة  عن  �أف�شل  ب�شلك  يعرب  بديل  موؤ�شر 
�نخف�ش  �إيرلند�  ث��روة  م�شتوى  �أن  �أظهرت  لالأ�شر- 
من 102 يف 2010 �إىل 98 يف 2012 و�أنها كانت 
يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ب���ني �أغ���ن���ى دول �لحت���اد 
�أي�شا وفقا  �لأوروب��ي. وتبقى لوك�شمبورغ �أغنى دولة 
تليها  �لفعلي  �ل�شتهالك  م��ن  �ل��ف��رد  ن�شيب  ملوؤ�شر 

�أملانيا ثم �لنم�شا.

دبي  وم��ي��اه  ب��ني هيئة كهرباء  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  �إط���ار  يف 
وبنك �ت�ش ��ش بي �شي و�لإطالع على �مل�شاريع �مل�شتقبلية 
�لوفد  �أم����ام  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  ���ش��ع��ادة  ن���وه  وق���د  للهيئة. 
كهرباء  لهيئة  و�ل�شتثمارية  �ل�شرت�تيجية  باخلطط 
ومياه دبي ، حيث تتمتع �لهيئة بقوة �أد�ء ومبالءة مالية 
�لهيئة  بها  تتمتع  �لتي  �لثقة  ت��وؤك��ده  �لأم��ر  وه��ذ�  قوية، 
�أمام �شركاءها ومورديها وكافة �ملتعاملني، و�لتي �نعك�شت 
�يجاباً على �إمارة دبي وموؤ�ش�شاتها و�لقاعدة �ل�شلبة �لتي 

تنطلق منها م�شاريعها �ل�شتثمارية.

برنت ي�شتقر ف�ق 108 دوالرات 
•• �صنغافورة-رويرتز:

للربميل  دولر�ت   108 ف��وق  ب��رن��ت  خل��ام  �لآج��ل��ة  �ل��ع��ق��ود  �أ���ش��ع��ار  ��شتقرت 
ليبيا  �شرق  يف  نفطية  مر�فئ  فتح  �إع��ادة  �ملتعاملون  يرتقب  �إذ  �جلمعة  �م�ش 
�ملقبل  �لأ�شبوع  يف  �لأمريكي  �ملركزي  �لبنك  �جتماع  �إىل  �أي�شا  يتطلعون  كما 
حت�شبا لأي تغيري يف برنامج �لتحفيز �ل�شخم. وعززت بيانات �قت�شادية قوية 
من �لوليات �ملتحدة تكهنات �ل�شوق باحتمال �لبدء يف تقلي�ش برنامج �شر�ء 
�لأمريكية  �لعملة  تدعم  قد  خطوة  وهي  �ملقبل  �لأ�شبوع  �لأمريكي  �ل�شند�ت 
وت�شعف �لطلب على �ل�شلع �لأولية �ملقومة بالدولر مثل �لنفط. لكن �لبيانات 
�لقوية قد توؤدي �أي�شا �إىل �رتفاع �لطلب على �لوقود يف �أكرب م�شتهلك للنفط 
�إىل  �شنتات  ت�شعة  �لثاين  كانون  يناير  عقود  يف  برنت  خام  و�رتفع  �لعامل.  يف 

. جرينت�ش  بتوقيت   0745 �ل�شاعة  بحلول  للربميل  دولر   108.76

•• بروك�صيل-رويرتز:

ل تز�ل لوك�شمبورغ �أغنى دول �ليورو �ملكونة من 28 
�لحتاد  دول  كاأفقر  بلغاريا  ��شتمرت  ح��ني  يف  ب��ل��د�ً، 
�لأوروبي ولل�شنة �لثالثة على �لتو�يل، رغم �لتح�شن 
بيانات  �قت�شادها. وبح�شب  �لذي طر�أ على  �لطفيف 
يورو�شتات،  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يف  �لإح�شاء�ت  مكتب 
�مل��ح��ل��ي �لإجمايل  ف����اإن ن�����ش��ي��ب �ل���ف���رد م���ن �ل���ن���اجت 
يف   263 �شجل  �ل�شر�ئية  �لقدرة  مبعيار  عنه  معرب� 
قدره  متو�شط  مع  مقارنة  �ملا�شي  �لعام  لوك�شمبورغ 
-�لتي  بلغاريا  و�شجلت  �لأوروب��ي.  �لحتاد  يف   100
�ن�شمت مع رومانيا يف 2007 �إىل �لحتاد �لأوروبي- 
74 وهو �أدنى م�شتوى للروة مقا�شا بن�شيب �لفرد 
م��ن �ل��ن��اجت �ملحلي �لج��م��ايل. وك��ان��ت روم��ان��ي��ا ثاين 
�أفقر دولة و�شجلت 50. و�حتلت لوك�شمبورغ �ملرتبة 
�إىل عدد كبري من �لعمال  �لأوىل فيما يرجع جزئيا 
�ملحلي  �لناجت  ي�شاهمون يف  �لذين  للحدود  �لعابرين 
�لإجمايل للبالد لكن ل يجري �إدر�جهم يف �لإح�شاء 
�ل�شكاين لأنهم يعي�شون يف �أملانيا �أو فرن�شا �أو بلجيكا 
وهي دول جماورة. ومعيار �لقدرة �ل�شر�ئية هو عملة 
��شطناعية ت�شتبعد �لختالفات يف م�شتويات �لأ�شعار 
بني �لدول ولهذ� فاإن �لوحدة �لو�حدة ت�شرتي نف�ش 

��شتقبل �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�ش �لد�رة 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش  �ملنتدب 
�أ���ش بي �شي �شم كل  �أت�ش  بالهيئة وفد من بنك  مبكتبه 
من عبد �لفتاح �شرف، �لرئي�ش �لتنفيذي للبنك يف دولة 
�لرئي�ش  روبن�شون،  ، جوناثان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �مل�����ش��اري��ع  مت��وي��ل  لإد�رة  �لتنفيذي 
و�لأ�شو�ق  �لعاملية  �مل�شرفية  �خلدمات  �أفريقيا،  و�شمال 
�حلكومية- �ملوؤ�ش�شات  قطاع  رئي�ش  �شالمة،  وحممد   ،

�لزيارة  وت��اأت��ي  و�لأ����ش���و�ق.  �لعاملية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
تعاون  مذكرة  �ت�شالت  و�أكادميية 
بر�مج  م����ن  ب���الإ����ش���ت���ف���ادة  ت��ت��ع��ل��ق 
يقدمها  �لتي  و�ل��ت��دري��ب  �لتاأهيل 
يكفل  مب�����ا  ل�����الآخ�����ر  ط�������رف  ك�����ل 
تطوير عمل �أ�شو�ق �ملال يف �لدولة 
و�لأن�شطة و�خلدمات �ملالية ب�شفة 
�لأد�ء  مب�شتوى  و�لرت���ق���اء  ع��ام��ة 
�ملجال  ه����ذ�  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  �مل��ه��ن��ي 
�مل���ذك���رة عن  وق���ع  خ��ا���ش��ة.  ب�شفة 
�لهيئة �لدكتور عبيد �لزعابي مدير 
�أكادميية  وع��ن  ب��دب��ي  �لهيئة  ف��رع 
بالوكالة  �ل��ع��ام  مديرها  �ت�شالت 
�ملذكرة  وتت�شمن  �ل��ق��اي��دي  ع��ل��ي 
�لطرفني  ب���ني  �ل��ت��ع��اون  جم����الت 
وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت و�ل����در������ش����ات 
جمالت  ب�شاأن  بينهما  و�لتن�شيق 
�لتي  و�لتعليم  و�لتدريب  �لتاأهيل 
ينظمها �لطرفان و�إقرت�ح �لرب�مج 
�لعاملني  ل��ل��م��ه��ن��ي��ني  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
بهدف  �ملالية  �خل��دم��ات  يف جم��ال 
مب�شتوياتهم  و�لرتقاء  تطويرهم 
�جليدة  �ملعرفة  يحقق  مبا  �ملهنية 
باملنتجات و�لأدو�ت �ملالية �ملتد�ولة 

و�لتطوير  �ل���ت���دري���ب  جم�����ال  يف 
خا�شة  �ملجالت  خمتلف  يف  �ملهني 
�مل���ال���ي���ة  يف جم��������الت �خل������دم������ات 
�إن  و�أ�شاف  �لقت�شادية.  و�لتنمية 
�لهيئة يف  �لأكادميية �شتتعاون مع 
تخ�ش�شية  تدريبية  ب��ر�م��ج  و�شع 
يف جمالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
للعاملني  �ملهني  �مل�شتوى  لتطوير 
يف جمال �خلدمات �ملالية ..و�شيتم 
�مل�شرتك  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  ذل�����ك 
و�لندو�ت  عمل  وور�ش  للموؤمتر�ت 
�ملذكرة  ومبقت�شى  �ملتخ�ش�شة. 
و�لبحوث  �ل���در�����ش���ات  ت��ب��ادل  ي��ت��م 
و�مل��ط��ب��وع��ات �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا كل 
�أنظمة  م��ع  يتعار�ش  ط��رف مب��ا ل 
و���ش��ي��ا���ش��ات �ل��ط��رف �لآخ������ر.. كما 
بال�شتفادة  �لهيئة  ملوظفي  ي�شمح 
من �ملكتبة و�ملعلومات و�لإح�شاء�ت 
..ويتيح  �لأكادميية  لدى  �ملتوفرة 
�ل��ط��رف �لآخر  ك��ل ط��رف ملوظفي 
ف��ر���ش��ة �ل���ش��ت��ف��ادة و�مل�����ش��ارك��ة يف 
�لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل����دور�ت 
بني  �لت����ف����اق  ومت  و�مل�������وؤمت�������ر�ت. 
ت�������ش���ك���ل جلنة  ع����ل����ى  �ل����ط����رف����ني 
�ملذكرة  لتفعيل  بينهما  م�شرتكة 
و�ختيار �ل�شبل �ملنا�شبة لتنفيذها.

�لتبادلية  و�ل���زي���ار�ت  و�مل�����ش��اور�ت 
و�إج������������ر�ء ب�����ر�م�����ج وم�������ش���روع���ات 
توجهات  وتن�شط  تدعم  م�شرتكة 
و�أه�����د�ف �ل��ط��رف��ني .  م��ن جانبه 
�أن  �إىل  �ل��ق��اي��دي  �ل��دك��ت��ور  �أ����ش���ار 
ه���ذه �مل��ذك��رة خ��ط��وة ن��ح��و تطوير 
ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك مع 
و�ل�شلع  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ه��ي��ئ��ة 

و�لندو�ت  �لعمل  وور���ش  �ملوؤمتر�ت 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة وذل�����ك يف �مل���ج���الت 
�ملالية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  ت��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��ي 
و�لقت�شادية و�لتنمية و�أن تطبيق 
ن�����ش��و���ش��ه��ا م���ن ���ش��اأن��ه رف���ع كفاءة 
�لعاملني و�ملهتمني بهذه �ملجالت. 
و�أ�شاف �إن �ملذكرة توؤكد على تعزيز 
�لجتماعات  و�مل�شاركة يف  �لتن�شيق 

و�لت�شجيع  �مل���ال���ي���ة  �لأ������ش�����و�ق  يف 
و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  ع��ل��ى 
�ملالية.  �ملهني يف جم��ال �خل��دم��ات 
�أن  �ل��زع��اب��ي  �ل��دك��ت��ور عبيد  و�أك���د 
�مل���ذك���رة حت���دد �أط����ر �ل��ت��ع��اون بني 
�ل���ت���دري���ب  �جل����ان����ب����ني يف جم������ال 
و�ل�شت�شار�ت  و�لتوعية  و�لتاأهيل 
وتنظيم  و�لتطوير  و�لدعم  �ملهنية 

•• ابوظبي-الفجر:

ت�����و�������ش�����ل جم����م����وع����ة م����اي����ن����ور 
عمليات  �ل��ت��اي��الن��دي��ة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
بالإعالن  تايالند  د�خ��ل  �لتو�شع 
عن تغيري �ل�شم �لتجاري لفندق 
ماي  �شيانغ  م���اي  �شيانغ  ���ش��ي��دي 
�لذي  �شيانغ  �أنانتار�  منتجع  �إىل 
�لفندق  مل��ح��ف��ظ��ة  �����ش���اف���ت���ه  مت 
يف   100 رق���م  �ل���ش��اف��ة  لي�شبح 
فيها  تقوم  �لتي  �حلياز�ت  �شل�شلة 

�ملجموعة. 
�لفندق مزيجا فريد� من  ويقدم 
ماي  �شيانغ  مدينة  �ن  �ذ  �لذو�ق 
هي ثاين �كرب مدينة يف تايالند 
�لثقافية  �ل�شمال  عا�شمة  وه��ي 
وي���ق���ع �ل���ف���ن���دق ع���ل���ى ب���ع���د �أرب�����ع 
�شاعات من �ملثلث �لذهبي ملع�شكر 
فر�ش  يخلق  مما  �لفيل  ومنتجع 
و�لر�حة  �لطبيعة  ل��روؤي��ة  مثرية 
وقال  و�شجتها  �مل���دن  ع��ن  ب��ع��ي��د� 
�لرئي�ش  ر�جاكارير  ديليب  �ل�شيد 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م��اي��ن��ور �إن 

اأ�شهم اأوروبا تالم�ض اأدنى 
م�شت�ياتها يف �شهرين 

•• لندن-رويرتز:
لم�����ش��ت �لأ���ش��ه��م �لأوروب���ي���ة �أدنى 
�م�ش  ����ش���ه���ري���ن  يف  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا 
�جلمعة ب�شبب خماوف من �حتمال 
�لنقدي  �لتحفيز  �شحب  يف  �لبدء 
يف �لوليات �ملتحدة �لأ�شبوع �ملقبل 
م�شتويات  �إن  ق��ال��و�  حمللني  لكن 
�لدعم �لفنية قد حتول دون تفاقم 

�خل�شائر.
�لتاأمني  ����ش���رك���ة  ���ش��ه��م  �ن  غ����ري 
�آر.�إ�������ش.�إي������ه ه��ب��ط 17 ب��امل��ئ��ة يف 
�أعقاب ��شتقالة �لرئي�ش �لتنفيذي 
�شاميون يل بعد �أن حذرت �ل�شركة 

من هبوط �أرباح 2013.
وهبط �شهم بيجو �شيرتوين 9.8 
باملئة بعد �أن �أعلنت جر�ل موتورز 
�شبعة  ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي  ب���ي���ع ح�����ش��ت��ه��ا 
�ل�شيار�ت  �شناعة  �شركة  يف  باملئة 
بيجو  وقالت  باأكملها.  �لفرن�شية 
مليار   1.1 �شطبت  �إنها  �خلمي�ش 
من  دولر(  م��ل��ي��ار   1.52( ي���ورو 

قيمة عملياتها �خلارجية.

�لإع�����الن ع��ن �مل��ل��ك��ي��ة رق���م 100 
للمجموعة  ه��ام��ا  معلما  ي�شكل 
لتحقيق  ج����د�  ف���خ���ورون  ون���ح���ن 
�ل��ه��دف و�حل��ق��ي��ق��ة �ن هذه  ه���ذ� 

ومركز  م��رت   34 ب��ط��ول  �شباحة 
�أنيق  ب�شكل  م�شمم  بدنية  لياقة 
م���ع �إط���الل���ة ع��ل��ى �ل��ن��ه��ر وتوفر 
�ىل  ����ش��اف��ة  �ل�شاملة  �ل��ع��الج��ات 

جد�  ه��ام��ة  ����ش��اف��ة  تعترب  �مللكية 
�ط���ار  يف  وت���ات���ي  حم��ف��ظ��ت��ن��ا  �إىل 
��شرت�تيجية تنموية بعيدة �ملدى.  
بركة  �لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  وت�شمل 

�أرب��ع��ة مطاعم وح��ان��ات مب��ا فيها 
حانة �لردهة �لرئي�شية �لتي تقدم 
و�ملو�شيقى  �ل�شباح  يف  �مل��رط��ب��ات 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة عند  �ل���ت���اي���الن���دي���ة 
�لأعمال  مر�فق  وت�شمل  �ل��غ��روب 
�ج��ت��م��اع��ات ع��ام��ة و قاعة  ق��اع��ة 
ومعد�ت  �لإد�رة  جمل�ش  لجتماع 
�شمعية وب�شرية متطورة وخدمات 
دعم �لأعمال �لتجارية ��شافة �ىل 
و�ماكن  �لزفاف  حفالت  خدمات 
نحو  ت�شتقبل  �ل�شدقاء  للقاء�ت 

�شيف.  200

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 191020                      بتاريخ: 2013/4/30
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

     .E ZONE  EST با�ش��م:  مو�ش�شة �ي زون
وعنو�نه : دبي/ ديرة  �ش. ب:91119  هاتف: 04/6235562 فاك�ش: 04/5499326

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات بليارد و �لألعاب �لإلكرتونية ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية  

�لو�ق�عة بالفئة: 41
و�شف �لعالمة: كتبت �مل�شمى �ي زون  باحلروف �لعربية، باللون �لأ�شود، ب�شورة متميزة، وحتته كتب  نف�ش 
�مل�شمى EZONE  باحلروف �لالتينية، باللون �لأ�شود، ب�شورة متميزة، �أي�شا، وعلى �جلانب �لأي�شر من 

�مل�شمى يوجد ت�شميم ب�شكل كرة �لقدم باللون �لأ�شود و �لأبي�ش. �لعالمة على خلفية بي�شاء.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 191018                      بتاريخ : 2013/4/30
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

      .E ZONE  EST با�ش��م:  مو�ش�شة �ي زون
وعنو�نه : دبي/ ديرة  �ش. ب:91119  هاتف: 04/6235562 فاك�ش: 04/5499326

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�شتقبالت �شمعية وب�شرية ، �شماعات هو�تف ، �أجهزة لالأقمار �شناعية ، �أقمار �شناعية للغايات  �لعلمية ،  حا�شب �ليل 
، �دو�ت حا�شب �ليل ، طابعات ت�شتخدم مع �أجهزة �حلا�شوب ، لوحات  مفاتيح لأجهزة  حا�شوب ، ذ�كر�ت حا�شوب ، بر�مج 
م�شجلة لت�شغيل �حلا�شوب ، �أجهزة ملحق  باحلا�شوب ، بر�مج   حا�شوب م�شجلة ، بر�مج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل 
(، برجميات حا�شوبية  )م�شجلة(، بر�مج �لعاب حا�شوب ، �أجهزة �حلا�شب �ليل ولو�زمه،)غري �لو�ردة �شمن فئات �خري ( 
، م�شتلزمات �حلا�شب �ليل  ومعاجلة �لبيانات ، بر�مج �لعاب حا�شوب ، تلفيزون ، ر�ديو ، �أجهزة    ر�ديوللمركبات ، يف �شي 
دي ، دي يف دي ، �لت ت�شوير ) فوتو غر�فية  و�لكرتو�شتاتية ، وحر�رية ( �لت  فاك�ش ، كامر�ت فيديو ، كامري�ت ت�شوير 
�أ�شرطة فيديو ، لفافات تخزين  �شينمائى ، �لهاتف �ملتحرك و�دو�ت �لهاتف متحرك م�شغالت �أقر��ش �لفيديو �لرقمية ، 

�ألعاب �لفيديو .
�لو�ق�عة بالفئة: 9

�مل�شمى  نف�ش  كتب   وحتته  متميزة،  ب�شورة  �لأ���ش��ود،  باللون  �لعربية،  ب��احل��روف  زون   �ي  �مل�شمى  كتبت  �لعالمة:  و�شف 
�لأ�شود، ب�شورة متميزة، �أي�شا، وعلى �جلانب �لأي�شر من �مل�شمى يوجد ت�شميم  باللون  �لالتينية،  EZONE  باحلروف 

ب�شكل كرة �لقدم باللون �لأ�شود و �لأبي�ش. �لعالمة على خلفية بي�شاء.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 191019                      بتاريخ : 2013/4/30
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

     .E ZONE  EST با�ش��م:  مو�ش�شة �ي زون
وعنو�نه : دبي/ ديرة  �ش. ب:91119  هاتف: 04/6235562 فاك�ش: 04/5499326

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لكافترييات ، �ملقاهي ، �ملطاعم ، خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات )غري كحوليه(

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعالمة: كتبت �مل�شمى �ي زون  باحلروف �لعربية، باللون �لأ�شود، ب�شورة متميزة، وحتته كتب نف�ش 
�مل�شمى EZONE  باحلروف �لالتينية، باللون �لأ�شود، ب�شورة متميزة، �أي�شا، وعلى �جلانب �لأي�شر من 

�مل�شمى يوجد ت�شميم ب�شكل كرة �لقدم باللون �لأ�شود و �لأبي�ش. �لعالمة على خلفية بي�شاء.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :   56873            تاريخ �لإي�د�ع: 02 /  11  /  2003
با�ش��م :  �ش.جنيب قادري للتجارة   (�ش. ذ.م.م   )

وعنو�نه : دبي   �ش. ب: 33765   هاتف: 04/3400569  فاك�ش:  04/3479818
و�مل�شجلة حتت رقم : )   47022  (  بتاريخ:   06/  06  /2004 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف :    /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969
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العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
مذكرة    اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1304  ا�صتئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ 1 -درر للخياطة و�لتطريز  جمهول  حمل �لقامة 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ح��م��د   غ��ل  �حمد  /علي  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
  2013/8/14 بتاريخ  جزئي  عمايل   2013/2270 رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/12/26 �ملو�فق  �خلمي�ش  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
�شباحا بالقاعة ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/748  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/1- روتري هوم �م �ند�ي للخدمات يو �ي �يه ذ.م.م   
�ي��رو���ش للمعد�ت  �مل��دع��ي / �شركة  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
بان  نعلنكم  �ل��ق��اري  عبد�حلميد  علي  �ح��م��د  ومي��ث��ل��ه:  �لهند�شية 
�لدعوى  يف   2013/12/8 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة 
�ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/1/5  يوم �لحد  �لدعوى وقد حتددت جل�شة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1505   جتاري كلي                  
�ىل  �ملدعي عليهما / فلوتيك �ش.ذ.م 2- رفيق رزق كو�شا  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /بنك �ل�شارقة �ش م ع- فرع دبي- وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري    
وقدره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
�لقانونية من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   7.179.538.92(
لها  �ل�����ش��د�د. وح���ددت  �ملطالبة وحتى مت��ام  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا  ب��و�ق��ع %12   2013/5/1
لذ�   ch2.E.21 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1484   جتاري كلي                  
�ىل  �ملدعي عليه / فيك ديو�ش �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
��شو�شيي�شن وميثله: فرج عبد�هلل  �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �وف �مريكا نا�شونال 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حني�ش    �شالح  �حني�ش 
عليها مببلغ وقدره )9.700.488 درهم( و�لر�شو م ومل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��شتالم �ملدعى عليها للمبلغ بطريق �خلطاأ يف 2011/7/7 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �ش 
�يام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/650   عمايل كلي                  
�ىل  �ملدعي عليه / �شوبر �شاين �وتو كري �ش ذ.م.م وميثلها مديرها   جمهول 
وميثله:  كا�شيناثان  كا�شيناثان  �فينو  /�شينغار  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�قام عليك  خمتار حممد باقر غريب وميثله: خمتار حممد باقر غريب قد 
درهم(   114362( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
��شد�ر  ت��اري��خ  م��ن  عليها  �ملرتتبة  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
�حلكم رقم �ل�شكوى )2012/122217(.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/12/18 �ل�شاعة 9:30 �ش بالقاعة ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/3277   عمايل جزئي                  
�ىل  �ملدعي عليه / مرحبا للخدمات �لفنية وتنظيف �ملباين �ش.ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شم�ش �لدين �حمد بخ�ش قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  دره���م(   8479( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2013/151352( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �ش   8:30 �ل�شاعة   2014/1/5 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
�لدعوى  بان  .علما  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

جمددة من �ل�شطب. 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/4658   عمايل جزئي                  

�ىل  �ملدعي عليه / د�ر �لعز للخدمات �لفنية ���ش.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /منظور �لهي عبد�لغني قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9503 درهم( و�لر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    .)2013/158908( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف 
 ch1.A.5 بالقاعة  �ش   8:30 �ل�شاعة   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�لقل . 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/4428   عمايل جزئي                  

�ىل  �ملدعي عليه / ماي�شن تيليكوم �شي�شتمز- �ش.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /و� ك��ري �هلل �شعد ع��اي��ز خ���ان   ق��د �ق���ام عليك 
 18163( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف يف  �ل�شكوى �لعمالية رقم )2013/156725(.  
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
�و من ميثلك قانونيا  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch1.A.5 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/120 بيع عقار مرهون  
مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار  �ملطلوب �عالنه 
�ملنفذ �شدهما /1- مانوج بوثان�شريي بوثان فيتيل 2- �شو�بنا كانديور جمهول 
حمل �لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة 
�مل��ر�ب��ع- رق��م �لر���ش 1787 رقم  ن��وع �لعقار: فيال- �ملنطقة:  وه��ي عبارة عن 
�لعقار: 271 �مل�شاحة 3.687.64 قدم مربع حتت يد د�ئرة �لر��شي و�لمالك 
وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )1.767.863/08( درهم وذلك للعلم ما جاء فيه 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/115 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ر��ش م�شكور  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
بنك �ت�ش ��ش . بي.�شي. �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد ح�شن رم�شان 
ل�شد�د  �عالنكم   2013/11/18 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  علي   �آل 
�لتنفيذ �عاله و�ل بيع  �ملطالبة وقدرها )1876023.22 دره��م( يف ملف  قيمة 
�لعقار حمل �لرهن )�ملنطقة : تالل �لمار�ت �لثالثة- رقم �لر�ش : 905- نوع 
�لعقار- فيال- رقم �لعقار 331- �مل�شاحة : 1.856.68 قدم مربع( خالل 30 يوم 

من تاريخ �لعالن .
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1339   احوال نف�ض م�صلمني                     

�ىل  �ملدعي عليه / �شالح �لدين عونى م�شطفى جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شلفانا ديب �شبيح    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
دعوى �ثبات طالق  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و   ch1.C.13 �ل�شاعة 8:30 �ش بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 رئي�ض الق�صم                          

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2011/3568 تنفيذ عمايل
لل�شحن و�ملالحة ومتثلها/ فاتن  ��شمارين  �شركة   �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/  �ن ط��ال��ب  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��رتج��م��ان جم��ه��ول حم��ل  ��شماعيل 
حممود �بر�هيم دهمان وميثله: م��رو�ن حممد �حمد نور �مل���ازم     قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام 
�ملنفذ به وق��دره )52284( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )523( �ىلمبلغ   بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/2729 تنفيذ عمايل
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- خ��ال��د و �ل��ي��ون�����ش ل��ل��م��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة )������ش.ذ.م.م(     
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جاهد �ل�شالم عبد�لقادر        
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )7411( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )396( �ىلمبلغ   بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر
�                    �ىل �ملدعي عليه/ح�شن حممد �شفر للخدمات �لفنية  جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و� عليكم  �ملدعيني قد  ب��اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل 
�ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 

�ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4061/2013/13
4062/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
عثمان غني عبد�لغني

حممد نعيم حممد حنيف           

مبلغ �ملطالبة
6600 درهم

9667 درهم   

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                   �ىل �ملدعي عليه/�لقمة �ل�شريعة لقاة �ل�شقالت �ش ذ.م.م )حاليا( 
�لقمة �ل�شريعة لل�شيانة �لعامة )�شابقا( جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/7 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4286/2013/13
4284/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
ز�هد حممود جول ز�ر خان

�شهز�د قيوم عبدل �حمد     

مبلغ �ملطالبة
7585 درهم �شامل تذكر �لعودة
9742 درهم �شامل تذكر �لعودة

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�صر

                      �ىل �ملدعي عليه/ديتيتك�ش كرو خلدمات �حلر��شة �ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4429/2013/13

4430/2013/13

م
1

2

��شم �ملدعي
حفيظ حممد عثمان رحيم 

خالد حممود رحيم        
�شهريار حممد جعفر 

مبلغ �ملطالبة
15900 درهم �شامل تذكرة �لعودة

14700 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
    اعالن بالن�صر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2012/564 (�يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
من  و�ملرفوعة  �لر�بعة  �للجنة  �ليجارية)�بوظبي(  �ملنازعات  ف�ش 
�ملدعي/ موؤ�ش�شة �ملدينة للخدمات �ل�شت�شارية وذلك �عالن �ملدعى 
عليها/ حممد عبد�لعزيز �ل�شريف ن�شر� وقد حتدد لنظر �لدعوى 
م�شاء يف   06.00 �ل�شاعة  2013/12/22 يف  �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة 

مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1482 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�شده  �ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  متلي  حممد  عارف   حممد  �لتنفيذ/  طالب 
: �شما �ملدينة للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب �عالنه: 
�شما �ملدينة للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  -م  جز  عم   2013/1219
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/22 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/417 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شوجون ميا حممد �شليم �لدين �جلن�شية: بنغالدي�ش    �ملنفذ 
�لمار�ت    �جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  �لبال�شرت  لعمال  بيور  موؤ�ش�شة   : �شده 
�جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  �لبال�شرت  لعمال  بيور  موؤ�ش�شة  �عالنه:   �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/937 عم جز -م ع- ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية    باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/195 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�ش   �جلن�شية:  مياه  جهار  ميا  �شومان  �لتنفيذ/  طالب 
�شقر �ل�شام للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  �شقر �ل�شام 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3136 عم جز 
-م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1572 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�ش   �جلن�شية:  �ز�د  �لكالم  �بو  ح�شني  ر��شيد  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �لديكور  لعمال  �ل�شرقية  �وتار  موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ 
�ملطلوب �عالنه:  موؤ�ش�شة �وتار �ل�شرقية لعمال �لديكور �جلن�شية: �لمار�ت   
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2013/30 عم جز -م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   957 /2013 جت  جز- م ت-ب- اأظ

�كرب  علي  فريوز  قانونا/  وميثله  و�ولده  كاظم  �حمد  عبد�لو�حد  �شركة  مدعي/   
وكيال عن نورة �لدين  عبد�لو�حد �حمد كاظم �ملدير و�ل�شريك �جلن�شية: �لمار�ت  
�عالنه/  �ملطلوب  درهم   27240 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  عليه:   مدعي 
موؤ�ش�شة �حلذيفة �لعابد للتجارة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2013/12/26 �ملو�فق  �خلمي�ش  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل  نهيان 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2499 /2013 جت  كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ ر�بد �شلو�شون لهند�شة �ملعد�ت - ميثلها: بونام باثييل �جلن�شية: �لمار�ت    
�جلن�شية:  بخيت  �شعيد  عبد�هلل  ميثلها:  �لقاب�شة  �لنخبة  عليه:جمموعة  مدعي 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية  150.000 درهم �ملطلوب �عالنه : جمموعة 
عنو�نه:بالن�شر  �جلن�شية:�لمار�ت   بخيت  �شعيد  عبد�هلل  ميثلها:  �لقاب�شة  �لنخبة 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2014/1/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام 
مبع�شكر �آل  نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
          اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2013/243 جتاري - م ر- ق - اأظ(
�ملحامي:  بوكالة  �لعامة  للمقاولت  مكرزل  �ملزروعي  موؤ�ش�شة   : �لطاعن 
عبد�لقادر ��شماعيل حممد �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطعون �شده : �يليا �شيف 
مكرزل بوكالة �ملحامي �جلن�شية: لبنان �ملطلوب �عالنه : �يليا �شيف مكرزل 
�جلن�شية: لبنان �لعنو�ن: وي�شلم ملكتب �ملحامي/ عبد�لقادر ��شماعيل حممد  
بالن�شر مبا �ن �لطاعن قد طعن على حكم �ل�شتئناف رقم 2012/1058 جتاري 
- م ت- �ش �أ ظ �ل�شادر عن حمكمة ��شتئناف �بوظبي  فانه يتعني عليك �ن 
تودع مذكرة بالرد على �شحيفة �لطعن خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

��شتالم �لعالن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة �لنق�ش �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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املال والأعمال
الدوالر باأعلى م�شت�ى يف 5 �شن�ات مقابل الني 

•• طوكيو-رويرتز:

�رتفع �لدولر �لأمريكي �إىل �أعلى م�شتوى يف خم�ش �شنو�ت مقابل �لني يف �لتعامالت �لآ�شيوية �جلمعة بعد بيانات 
�لتجزئة �لأمريكية �لقوية �لتي �أثارت توقعات باحتمال �لبدء يف تقلي�ش برنامج �لبنك �ملركزي �لأمريكي ل�شر�ء 
�آخر �جتماع له هذ�  �لأمريكي(  �ملركزي  �ملقبل. و�شيعقد جمل�ش �لحتياطي �لحتادي )�لبنك  �لأ�شبوع  �ل�شند�ت 
�لعام يومي �لثالثاء و�لأربعاء �لقادمني وي�شتعد �ملتعاملون لحتمال �شدور قر�ر ب�شاأن �شحب �لتحفيز و�أظهرت 
بيانات �شدرت �أم�ش �خلمي�ش �أن مبيعات �لتجزئة �لأمريكية �رتفعت كثري� يف نوفمرب ت�شرين �لثاين. ودفع ذلك 
بع�ش �ملحللني �إىل رفع تقدير�تهم لنمو �لناجت �لإجمايل يف �لربع �لر�بع من �لعام نحو ن�شف نقطة مئوية �إىل 
�أن �شجل  103.82 ين بعد  �إىل  باملئة   0.4 �لدولر  �رتفع  �لتعامالت  �أحدث  �أ�شا�ش �شنوي. ويف  باملئة على   2.2
103.88 ين على من�شة �إي.بي.�إ�ش للتد�ول �لإلكرتوين وهو �أعلى م�شتوى منذ �أكتوبر ت�شرين �لأول 2008.
�أدنى  عن  ليبتعد  �لني  مقابل  �لأمريكية  �لعملة  �رتفاع  بف�شل   80.263 �إىل  باملئة   0.1 �ل��دولر  موؤ�شر  و�شعد 

م�شتوى يف �شتة �أ�شابيع �لبالغ 79.757 �لذي �شجله يوم �لأربعاء.

�ل�شركات  �أب�������رز  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
�لإمار�تية �مل�شاركة يف �ملعر�ش كال 
 3M ،من جونيبو �ل�شرق �لأو�شط
جلف مليتد، �شركة �آركون للنحا�ش، 
م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ف���ج���ر، �أ�����ش����ا �أب����ل����وي 
�ل�شرق  �أت��ي�����ش  �لأو�����ش����ط،  �ل�����ش��رق 
كوميونيكي�شنز  �أك�ش�ش  �لأو���ش��ط، 
فاير  بري�شتول  �لأو���ش��ط،  �ل�����ش��رق 
�إي�شت  م���ي���دل  ك�����اردز  �إجن����ن����ريجن، 
ترين�شتيل،  جولدن  دب��ي  تريدجن، 
ميدل  هانيويل  �لإم��ار�ت،   G4S
نيد�ب  �ن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال،  �إي�������ش���ت 
FZE، م�شنع ر�أ�ش �خليمة ملعد�ت 
�لوقاية من �حلر�ئق )فاير كينج(، 
وفاجنارد   FZE ج��روب  �شرتيت 

�إنتجريتد �شوليو�شنز وغريهم. 
�أق�شام  �أربعة  �إىل  �إنرت�شك  ينق�شم 
قطاعات  ك���اف���ة  ت��غ��ط��ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 
�شناعات �لأمن و�ل�شالمة و�لوقاية 
من �حلر�ئق وهي: �لأمن �لتجاري 
و�ل�شالمة  �مل����ع����ل����وم����ات،  و�أم��������ن 
و�ل�����ش��ح��ة، و�حل����ر�ئ����ق و�لإن����ق����اذ، 

و�لأمن �لوطني و�ل�شرطة. 
�شبكة  م����ن  ج������زء  ه����و  �إن����رت�����ش����ك 
�لتي  �ل���ع���امل���ي���ة  �لأم�������ن  م���ع���ار����ش 
و�لتي  فر�نكفورت  مي�شي  تنظمها 
�لهند،  ���ش��ك��ي��وت��ي��ك  �أي�������ش���ا  ت�����ش��م 
�شكيوتيك  ت���اي���و�ن،  يف  �شكيوتيك 
�آير�ش،  بيون�ش  �إنرت�شك  تايالند، 
و�شيجورك�شبو  فيتنام،  �شكيوتيك 

بوين�ش �آير�ش. 

•• دبي-الفجر:

�إنرت�شك  م��ع��ر���ش  م��ن��ظ��م��و  �أك�����د 
مي�شي  �إي��������ب��������وك  يف   2014
ف���ر�ن���ك���ف���ورت �ل�������ش���رك���ة �لأمل���ان���ي���ة 
على  �لتجاري،  للمعر�ش  �ملنظمة 
عدد  وزي���ادة  �ملحلية  �مل�شاركة  من��و 
�لإم���ار�ت  دول��ة  جناح  يف  �ل�شركات 
ب�����دورة  م���ق���ارن���ة   11% ب��ن�����ش��ب��ة 
�ملعر�ش �ل�شابقة. و�أكدت �ل�شركات 
�ملحلية  و�جل�����ه�����ات  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�ل���������دورة �جل����دي����دة  �مل�������ش���ارك���ة يف 
�إنرت�شك و�لذي ينطلق يف  ملعر�ش 
�لنتائج  �أهمية  على  �ملقبل،  يناير 
م�شاركة  حققتها  �لتي  �لإيجابية 
�إمار�تية يف  155 �شركة  �أكر من 
�ل�شركات  وخا�شة  �ل�شابقة  �ل��دورة 
مكافحة  م���ع���د�ت  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�حلر�ئق ووحد�ت �ملر�قبة و�لأمن.
�لرئي�ش  ب���اول�������ش  �أح����م����د  وق������ال 
مي�شي  �إي������ب������وك  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�أن  فر�نكفورت: جتدر �لإ�شارة �إىل 
دورة �إنرت�شك 2014 �لتي ينتظر 
�أن تكون �لدورة �لأكرب حتى �لآن يف 
�شناعات �لأمن و�ل�شالمة و�لوقاية 
من �حلر�ئق �شوف ت�شهد �مل�شاركة 
�لإمار�تية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �لأك����رب 
لديها  �ملحلية  �ل�شركات  �أن  حيث 
م����ن �لإ�����ش����ه����ام����ات �ل���ك���ث���ري �ل����ذي 
و�ل�شالمة  �لأم���ن  لقطاع  تقدمه 
يف �لإم��ار�ت و�ملنطقة بوجه عام يف 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة و�أو����ش���ح 
حم��م��د م���ر�د �أح��م��د، ن��ائ��ب رئي�ش 
�إدر�ك  ظ����ل  يف  ق����ائ����ال:  �ل�������ش���رك���ة 
�ملطورين و�ل�شركات للحاجة �ملا�شة 
و�ل�شالمة  �لأم����ن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�لتطور�ت  �شوء  ويف  �ملجتمعات  يف 
�حل���دي���ث���ة ي���ت���ز�ي���د �ل���ط���ل���ب على 
�لتدريب  ذوي  م��ن  �لأم����ن  رج����ال 

�لحرت�يف . 
�إنرت�شك  يف  �مل�شاركني  �أب���رز  وم��ن 
�ملعروفة  ن��اف��ك��و  ���ش��رك��ة   2014
وماكينات  معد�ت  يف  و�ملتخ�ش�شة 

جانبه  من  �حل��ر�ئ��ق.  من  �لوقاية 
مدير  ح�����الب�����ي،  ر�������ش������و�ن  ق�������ال 
�ل��ت�����ش��دي��ر يف ن��اف��ك��و: ن��اف��ك��و هي 
�مل�����ش��ّن��ع �لأك������رب مل��ن��ت��ج��ات �لأم����ن 
كما  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  و�ل�شالمة 
�ملنتجات  ف��خ��ر  وب��ك��ل  ن��دع��م  �أن���ن���ا 
مناف�شينا  و�شط  �ل�شنع  �إم��ار�ت��ي��ة 
�ل���ع���امل. وت��ع��د �شناعة  م���ن ح���ول 
�لقطاعات  م����ن  و�ح��������دة  �لأم��������ن 
يعد  كما  �ملنطقة  �لأ���ش��رع من��و� يف 
�إنرت�شك و�حد من �أف�شل �ملن�شات 

لالأمن و�ل�شالمة يف �لعامل . 

وقت ت�شهد فيه عملية منو وحتّول 
غ����ري م�����ش��ب��وق��ة و���ش��ي��ت�����ش��ح ذلك 
�أك���ر يف ظ��ل ����ش��ت��ع��د�د �إم����ارة دبي 

لإك�شبو2020. 
وتابع باول�ش قائال: يرجع �لف�شل 
�ل�شناعة  ه�����ذه  وت����ط����ور  من����و  يف 
تقدمه  �ل���ذي  �ل���د�ع���م  �ل����دور  �إىل 
حكومة �لإم��ار�ت. ويف هذ� �ل�شياق 
�لأعمال  تطوير  دع��م  �إىل  نتطلع 
برعاية  ن���ق���وم  ث���م  وم����ن  �مل��ح��ل��ي��ة 
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لأول  �جل��ن��اح 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية  ر����ش��د 

مكتوم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ملوؤ�ش�شة  ر���ش��م��ي  ج��ن��اح  مب�����ش��ارك��ة 
�مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ُينظم  �ل��ذي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�لتنمية  د�ئ������رة  م���ع  ب���ال����ش���رت�ك 
�لق��ت�����ش��ادي��ة. ي�����ش��ارك م��ن خالل 
�شغرية  م�������ش���اري���ع   10 �جل����ن����اح 
نف�شها  ت��ق��دم  دب��ي  م��ن  ومتو�شطة 
على �ل�شاحة �لدولية للمرة �لأوىل 

من خالل �إنرت�شك. 
وت��ع��د م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر��شد 
ل���ت���ن���م���ي���ة �مل���������ش����اري����ع �ل�������ش���غ���رية 

و�ملتو�شطة يف �ملعر�ش و�لذي يوفر 
لدعم  �ملحلية  لل�شركات  �لفر�شة 
�شاهم  ك��م��ا  �أع���م���ال���ه���م.  وت���ط���وي���ر 
�لتفاعل �مل�شتمر مع رو�د �ل�شناعة 
�ل��دول��ي��ني و�لط�����الع ع��ل��ى �أحدث 
من  �ل�شناعة  وت��ط��ور�ت  توجهات 
خ���الل �أح������د�ث م��ث��ل �إن��رت���ش��ك يف 
تطوير ون�شج �ل�شناعة �لإقليمية 

ب�شكل كبري 
ت���ت���ع���زز �مل�������ش���ارك���ة �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
يقام  �ل�������ذي   2014 �إن����رت�����ش����ك 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 

و�مل��ت��و���ش��ط��ة وك���ال���ة ف��ع��ال��ة تهدف 
�مل�شاريع  وت��ط��وي��ر  من���و  دع���م  �إىل 
ويتمثل  و�مل��ت��و���ش��ط��ة.  �ل�����ش��غ��رية 
ريادة  ت�شجيع  يف  �لرئي�شي  هدفها 
�إن�شاء  يف  و�مل�������ش���اع���دة  �لأع�����م�����ال 
مناذج  �إىل  وت��ط��وي��ره��ا  �ل�����ش��رك��ات 

�أعمال ناجحة. 
و���ش��رح��ت ���ش��رك��ة �أرك������ان ، �مل����ورد 
�لإد�رة  �ل��ر�ئ��د حل��ل��ول  �لإم���ار�ت���ي 
�لرئي�شي ملعر�ش  �لأمنية و�لر�عي 
متطلبات  �أن   ،2014 �إن��رت���ش��ك 
موردي �لأمن �لحرت�فيني تتز�يد 

معر�ض االأمن وال�شالمة الدويل الرائد ي�شهد اجلناح االأول مل�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة

امل�شكن لال�شت�شارات الهند�شية تف�ز بجائزة عاملية 

األ�ان  6 وب�  االأر�ض  حتت  الريا�ض  مرتو  من   %40

االحتاد للطريان تعلن عن اإطالق وجهة داال�ض خالل عام 2014
�لأم��ري��ك��ي��ة وج����ذب م��زي��د م��ن �مل�����ش��اف��ري��ن يف منطقة 
جيم�ش  وعّقب  �لهندية.  �لقارة  و�شبه  �لأو�شط  �ل�شرق 
هوجن، رئي�ش �ملجموعة و�لرئي�ش �لتنفيذي يف �لحتاد 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  متثل  ق��ائ��اًل:  ل��ل��ط��ري�ن، 
�أب���رز �لأ���ش��و�ق بالن�شبة ل��الحت��اد للطري�ن  و�ح���دة م��ن 
�ل�شركة،  وجهات  �شبكة  �إىل  د�ل���ش  ن�شيف  �أن  وي�شرنا 
لريتفع بذلك عدد وجهات �ل�شركة يف �لوليات �ملتحدة 
  .2014 ع���ام  ب��ح��ل��ول  وج��ه��ات  �إىل خم�ش  �لأم��ري��ك��ي��ة 
وت��اب��ع ه��وج��ن ق���ائ���اًل: ت�شهم �ل���رح���الت �جل���دي���دة يف 
توطيد �لعالقات �لتجارية و�لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
ويعتمد  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  �ملتحدة  �لعربية 
�لطلب يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �لأ�شا�ش على 
مع  قوية  بعالقات  يحظى  �ل��ذي  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع 
�أي�شاً  ي�شتند  كما  �لأو�شط،  و�ل�شرق  �أبوظبي  �لعا�شمة 
�إىل وجود 20 �شركة يف د�ل�ش و52 �شركة يف تك�شا�ش 

و�لتي تاأتي �شمن قائمة فورت�ش 500 .

بدر��شة  �لعاملية،  �ل�شت�شارية  �ملكاتب  كربى  من  خرب�ء  مب�شاركة  بالهيئة 
عدد من ت�شاميم �لعربات �ملقّدمة من �ل�شركات �ملُ�شنعة للقطار�ت، وفقا 
�إعطاء  �إىل  �لقطار،  عربات  ت�شاميم  توحيد  ويهدف  �جلزيرة.  ل�شحيفة 
�لريا�ش(،  �لعام مبدينة  للنقل  �لعزيز  �مللك عبد  ل� )م�شروع  �شمة مميزة 
كما ي�شاهم يف ت�شهيل ��شتخد�م �ل�شبكة للركاب عرب توحيد �ألو�ن كل من 
�ش �مل�شروع  �لعربات مع �ألو�ن �مل�شار�ت �ل�شتة لل�شبكة يف �ملدينة، حيث خ�شّ
�للون �لأزرق لعربات وم�شار )حمور �لعليا – �لبطحاء(، وخ�ش�ش �لأحمر 
لعربات وم�شار )حمور طريق �مللك عبد�هلل(، فيما خ�ش�ش �لأ�شفر لعربات 
وم�شار )حمور طريق �ملدينة �ملنورة - طريق �لأمري �شعد بن عبد�لرحمن 
�لأول(، و�ختري �لربتقايل لعربات وم�شار )طريق مطار �مللك خالد �لدويل(، 
�ش  وخ�شّ عبد�لعزيز(،  �مللك  )طريق  وم�شار  لعربات  �لأخ�شر  حدّد  بينما 
�لبنف�شجي لعربات وم�شار )حمور طريق عبد�لرحمن بن عوف – طريق 
�لريا�ش،  قطار  عربات  ت�شميم  يف  روع��ي  كما  ح�شني(.  بن  ح�شن  �ل�شيخ 
�لركاب،  م��ن  ف��ئ��ات  ع��دة  ل�شتيعاب  �ل��د�خ��ل  م��ن  �ل��ع��رب��ات  ف�شل  �إمكانية 
خدمات  توفر  �إىل  �إ�شافة  �لأوىل(،  و�ل��درج��ة  و�لعائالت  )�لأف���ر�د  ت�شمل 
)م�شروع  يف  �لعربات  ع��دد  و�شيبلغ  �لعربات.  د�خ��ل  �لت�شالت  �لإن��رتن��ت 
�مللك عبد �لعزيز للنقل �لعام مبدينة �لريا�ش( عند �فتتاح �مل�شروع 202 
عربة قطار، تكون قابلة للزيادة م�شتقباًل �ىل 338 عربة، و�شتبلغ �لطاقة 
�ل�شتيعابية �ليومية للعربات من �لركاب عند �فتتاح �مل�شروع 1.16 مليون 
ر�كب يومياً، قابلة للزيادة �إىل 3.6 ماليني يف �مل�شتقبل مب�شيئة �هلل، وذلك 

مع زيادة عدد �لقطار�ت وتقلي�ش زمن �لرحلة.

•• الريا�ص-وكاالت:

%40 من خط �شري مرتو �لريا�ش �شيكون من  �أن  �أكد م�شوؤول �شعودي 
حتت �لأر�ش م�شدد�ً على �أنه لن يعيق حركة �ملو��شالت وبح�شب �شحيفة 
�ل�شرق، �أو�شح مدير �إد�رة �مل�شاريع �ملعمارية يف �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة 
بالدرجة  �عتمد  �لعام  �لنقل  �أن م�شروع  �لهز�ين،  �ملهند�ش خالد  �لريا�ش 
�لأوىل على در��شات �قت�شادية و�شكانية و�أمنية، لذلك فهو ل يتعار�ش مع 

م�شاريع �لبناء و�لعمر�ن، بل يرتبط �رتباطاً وثيقاً بها.
�ملدينة،  �شكان  بع�شهما يف خدمة  يكمالن  �مل�شروعني  �أن  �لهز�ين  و�أ�شاف 
ب��اأن خط �شري �مل��رتو مير بن�شبة %40 حتت �لأر���ش و%60 على  علماً 
يغري  �أن  �ملتوقع  م��ن  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  م�شتو�ها،  ف��وق  �أو  �لأر����ش  م�شتوى 
�آثار  �أي  م�شتبعد�ً  عالية،  بدرجة  م�شتو�ها  ويرفع  �ملدينة  �شكل  �مل�شروع 
حمتملة تعيق حركة �لتطوير �لعمر�ين يف �ملدينة، خا�شة و�أن �لهيئة �لعليا 
لتطوير مدينة �لريا�ش بد�أت خطتها للم�شروع منذ 11 عاماً كو�حد من 
روؤية  مع  يت�شق  ومب��ا  �لريا�ش،  ملدينة  �ل�شرت�تيجي  �ملخطط  خمرجات 

�ملدينة بعد خم�شني عاماً.
و�أك����د �أن �مل��خ��ط��ط �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي مل��دي��ن��ة �ل��ري��ا���ش ي��ع��ت��رب م��رج��ع��اً لكل 
�جلهات �لتي تعمل �شمن منظومة و�حدة ومن�شجمة كجزء من �ملخطط 
�ل�شعودية  �مل��دن  باقي  عن  �لريا�ش  مدينة  مييز  ما  وه��ذ�  �ل�شرت�تيجي؛ 
و�خلليجية و�لعربية. �إىل ذلك، �أقرت �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ش 
�ملخت�شني  من  فريق  قيام  بعد   ، �لريا�ش  قطار  لعربات  موحد�ً  ت�شميماً 

ك�����ش��ف��ت �لحت�����اد ل���ل���ط���ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي لدولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �لنقاب عن ت�شغيل رحالتها 
تك�شا�ش خالل  بولية  ورث  ف��ورت  د�ل���ش  �إىل  �ملبا�شرة 
�لوليات  يف  �خل��ام�����ش��ة  وج��ه��ت��ه��ا  ل��ت��ك��ون   2014 ع���ام 

�ملتحدة �لأمريكية.
وياأتي �إ�شافة ثالث رحالت �أ�شبوعية على وجهة فائقة 
�لطول، �عتبار�ً من 3 دي�شمرب 2014، مبثابة �شهادة 
و�ق��ع��ي��ة ع��ل��ى �ل��ت��ز�م �لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن ن��ح��و مو��شلة 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف  وجهاتها  �شبكة  تعزيز 
مبا ي�شهم يف مو�كبة �لطلب �ملتز�يد من جانب م�شافري 

�لأعمال و�لرتفيه.
ع��م��ل��ي��ات ت�شغيلية  م���رك���ز  و�أه�����م  �أك�����رب  مت��ث��ل د�ل������ش 
ل��ل��خ��ط��وط �جل���وي���ة �لأم��ري��ك��ي��ة، �أح����د ���ش��رك��اء �لرمز 
�لأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  ل��ل��ط��ري�ن  ل��الحت��اد 
�لناقل  ح�شور  تعزيز  يف  �جل��دي��دة  �ل��رح��الت  وت�شهم 
�لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة د�خل �لأ�شو�ق 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�أع������ل������ن������ت م�����وؤ������ش�����������ش�����ة �مل�������ش���ك���ن 
فوزها  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
�لأعمال  لريادة  �لعاملية  باجلائزة 
)THE BIZZ( لعام 2013، 
�لتي متنح �شنويا من قبل �لحتاد 
�لعاملي لالأعمال ل�شالح �ملوؤ�ش�شات، 
يف  �لتميز  حتقيق  يف  تنجح  �ل��ت��ي 
معايري  وف��ق  �لأع��م��ال،  تطبيقات 

�جلهة �ملنظمة للجائزة. 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ن  ���ش��در  لبيان  ووف��ق��ا 
�ل���ف���ائ���زة، �ل��ت��ي مت��ل��ك ف��رع��ني يف 
ر�أ�ش �خليمة و�أبوظبي، تعد جائزة 
)The Bizz( من �أهم �جلو�ئز 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأع����م����ال  ع����امل  يف 
�ل�شركات  ت��ر���ش��د  وه����ي  �ل���ع���امل، 
�لر�ئدة عامليا، من ناحية �إجناز�تها 

وتقيم  �ل���ع���امل،  يف  دول�����ة   100
حتكيم  جلنة  خ��الل  م��ن  �لبيانات 
معايري  وف�����ق  ل�����الحت�����اد،  ت���اب���ع���ة 
حمددة يف جمالت �لقيادة وجودة 
�خل����دم����ات و�لإب����������د�ع و�لب���ت���ك���ار 
ونتائج  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�لأعمال و�شهاد�ت �لتميز و�جلودة 
بالتميز  �ل���دول���ي���ة  و�لع����رت�ف����ات 
�لعاملي  �لحت���اد  وي�شم  و�ل��ت��ف��وق. 
جهة   3000 م��ن  �أك��ر  لالأعمال 
ويهدف  �ل����ع����امل.  يف  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
�لتعليم  ب��ق��ط��اع��ات  �ل��ن��ه��و���ش  �إىل 
�لوظيفي  و�ل���ت���ط���وي���ر  و�مل���ع���رف���ة 
و�لقيادة يف قطاع �لأعمال، وتكوين 
�أجل  م��ن  ل��الأع��م��ال،  عاملية  �شبكة 
�إي���ج���اد ع��الق��ات وف��ر���ش جديدة، 
و�لرتكيز على �لتميز يف �لأعمال، 

و�شول �إىل حتفيز �لنمو.

�لتميز  �أهمية  و�إدر�ك  وموظفني، 
�لعمل،  يف  و�لإخ���ال����ش  �لأد�ء  يف 
فكر  لتطبيق  �ل�شعي  من  �نطالقا 
�لتميز  �إىل  �لر�مي  �لدولة،  قيادة 

يف خمتلف �ملجالت.
وب���ح�������ش���ب �ل���ب���ي���ان �ل���������ش����ادر عن 
ت��ع��ت��م��د �لآل����ي����ة، �لتي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة، 
لالأعمال  �لعاملي  �لحت��اد  يتبناها 
يف �لرت�شيح للجو�ئز، على قو�عد 
ب��ي��ان��ي��ة و�إح�������ش���اء�ت ����ش���ادرة عن 
دولية مرموقة يف جمالت  جهات 
�لأع���م���ال وب��ح��وث �لأ����ش���و�ق، مثل 
�إ�شافة  و)ك���وم���ب���ا����ش(،  )ز�وي�������ة( 
ل��ل��ب��ي��ان��ات، �ل���ت���ي ت���وف���ره���ا غرف 
�ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة يف �أك���ر من 

و�لتفاين  و�لب����ت����ك����ار  و�ل����ت����ع����اون 
م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �خل��دم��ات، �لتي 
تر�شي �لعمالء، �نطالقا من روؤية 
لالرتقاء  �حلكيمة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة 
بالإمار�ت لتكون يف م�شاف �أف�شل 
دول �لعامل يف �شتى �لقطاعات، من 
وطنية،  كموؤ�ش�شة  �للتز�م،  خالل 
وتطبيق  �لتميز  لتحقيق  بال�شعي 

�ملعايري �لعاملية.
�ل�شحي،  خليفة  ب��ن  ع��ل��ي  و�أ����ش���ار 
�مل�شكن  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
لال�شت�شار�ت �لهند�شية، �إىل �أن فوز 
لريادة  �لعاملية  باجلائزة  �ملوؤ�ش�شة 
�لأعمال جاء نتيجة لت�شافر جهود 
�إد�رة  من  عليها،  �لقائمني  جميع 

و�مل�شوؤولية  �لأع���م���ال  جم���ايل  يف 
�لجتماعية.

�مل�شكن  �أن  �إىل  �ل���ب���ي���ان  و�أ������ش�����ار 
باتت،  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
ع�شو�  �لعاملية،  باجلائزة  بفوزها 
ل���الأع���م���ال  �ل����ع����امل����ي  يف �لحت���������اد 
�إىل   ،)WORLDCOB(
�ل�شركات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ج����ان����ب 
�ل��ك��ربى م��ن �أك���ر م��ن 75 دولة 

حول �لعامل.
�ل���و�ح���د  و�أك�������د م. م���و����ش���ى ع���ب���د 
�إد�رة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  �ل�������ش���ح���ي، 
�ملوؤ�ش�شة، �أن تتويج )�مل�شكن( يعك�ش 
�لوطنية،  للموؤ�ش�شة  �ملثايل  �لأد�ء 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  �ل���ق���ائ���م 

ارتفاع عدد االأ�شهم املتداولة وقيمتها يف ب�ر�شة بريوت 
و�ملهجر  ل��ب��ن��ان  ل��ب��ن��ك  ���ش��ه��م��ا   365150
كان  بينما  دولر�   3.012.488 قيمتها 
مت خ����الل �ل����ش���ب���وع �مل�����ايل �مل���ا����ش���ي ت����د�ول 
7000�شهم لبنك بيمو قيمتها 704600 

دولر .
وج��رى خ��الل �ل�شبوع �مل��ايل �حل��ايل تد�ول 
�لعقارية  �شوليدير  ل�شركة  164214�شهما 
كان مت  بينما  دولر�   1.850.664 قيمتها 
خالل �ل�شبوع �ملايل �ملا�شي تد�ول 90226 
 1.013.493 ق��ي��م��ت��ه��ا  ل��ل�����ش��رك��ة  ���ش��ه��م��ا 

دولر� .

•• بريوت-يو بي اأي:

�رت���ف���ع ع���دد �ل���ش��ه��م �مل���ت���د�ول���ة وق��ي��م��ت��ه��ا يف 
�ملايل �حلايل  �ل�شبوع  بور�شة بريوت خالل 

قيا�شاً �إىل �ل�شبوع �ملايل �ملا�شي .
وذكر تقرير دوري �م�ش �أنه مت خالل �ل�شبوع 
�ملايل �حلايل تد�ول 826800 �شهم قيمتها 
7.473.307 دولر�ت بينما كان مت خالل 
�ل�شبوع �ملايل �ملا�شي تد�ول 196641�شهما 

قيمتها 3.416.347 دولر�.
ومت خ����الل �ل����ش���ب���وع �مل����ايل �حل����ايل ت����د�ول 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �إل �إل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :4721 
 با�ش��م: �شركة فالكون للزيوت �ملحدودة 

 وعنو�نه: �ش. ب. 3461، �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بتاريخ:1995/08/01   و�مل�شجلة حتت رقم:2116 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف :2014/01/26  وحتى تاريخ: 2024/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �إل �إل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :57541 
با�ش��م: �إنفورما �أي بي جي �إم بي �ت�ش 

 وعنو�نه: جوبل�شرت��ش 11، 6300، زوج ، �شوي�شر� 
بتاريخ:2005/10/22   و�مل�شجلة حتت رقم:55733 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2013/12/09  وحتى تاريخ: 2023/12/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  دي�صمرب 2013 العدد 10969
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العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/4502   عمايل جزئي                  
���ش.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية-  �لعيايل لالعمال  �ىل  �ملدعي عليه / 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د �ح�����ش��ن رح��م��ت خ���ان  ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8386 درهم(

�ل�شكوى  رقم   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وتذكرة عوده مببلغ)2000 
)2013/157941(.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من   ch1.A.5 ل�شاعة 8:30 �ش بالقاعة�
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/3653   عمايل جزئي                  

�ىل  �ملدعي عليه / �لو�دى �لخ�شر لالعمال �لفنية-�ش.ذ.م.م  جمهول 
�قام  بيزد  قد  �شلطان  ع��امل  �شاه  �ملدعي /حممد  �ن  �لقامة مبا  حمل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  مببلغ)2000  عوده  درهم(وتذكرة   30493(
�لحد  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت     .)2013/153936( �ل�����ش��ك��وى  رق���م   .
�ملو�فق 2013/12/15 �ل�شاعة 8:30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                    �ىل �ملدعي عليها/�لحالم �خل�شر�ء لت�شميم �حلد�ئق  جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/08 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4615/2013/13
4649/2013/13
4651/2013/13
4650/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
 لطف �لرحمن حممد عبد�لرب

كار�نغول جاجان ر�و كي نريان
بادمار�و كافورو �شور�ينا �ينا

لنكا  ناجابهاو�شانام  لنكا  كومار  برمي 

مبلغ �ملطالبة
4250 درهم �شامل تذكرة �لعودة

11095 درهم �شامل تذكرة �لعودة
3600 درهم �شامل تذكرة �لعودة
3600 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                        �ىل �ملدعي عليها/لبرميري للمقاولت �لبناء )�ش.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
لها  �ملحكمة  وح��ددت  �أدن��اه  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  عليكم  �قامو�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/18 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4274/2013/13
4277/2013/13
4276/2013/13
4275/2013/13
4273/2013/13

م
1
2
3
4
5

��شم �ملدعي
حممد عبد�جلبار عبد�لغفور

حممد �شاهد �ل�شالم عبد�لقا�شم
حممد عالم جري جبل �حلق

حممد �شميم �حمد حممد حار�ش �هلل
�بو �لب�شر �شيخ �حمد

مبلغ �ملطالبة
16332 درهم �شامل تذكرة �لعودة
17150 درهم �شامل تذكرة �لعودة
19422 درهم �شامل تذكرة �لعودة
18460 درهم �شامل تذكرة �لعودة
18789 درهم �شامل تذكرة �لعودة
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 يف الدعوى رقم 2013/2052    

�ملدعى : د�ر �لتمويل
�ملدعى عليه: �حمد حممد �شعيد �حمد �لبل

�ملطلوب �عالنه: �حمد حممد �شعيد �حمد �لبل
زياد  بن  طارق  �شارع  �خلالدية  فرع  �لوطني  �بوظبي  بنك  �عالنه:  �ملطلوب  عنو�ن 
هاتف متحرك رقم 0501023334 مبوجب حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ) �لد�ئرة 
�لتجارية �لكلية �لوىل( �ل�شادر يف 2013/11/19 ومو�شوعه: مطالبة مالية وحيث 
�نه مل ي�شتدل عليكم بالعنو�ن �ملبني �عاله لذ� فاننا نعنكم بطريق �لن�شر باجلريدة 
ب�شرورة �حل�شور �مام �خلبري يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/17 ويف متام �ل�شاعة 12 
ظهر� بالعنو�ن �لتايل: مبكتب د�ر �لتمويل باخلالدية- �بوظبي- علما بانه يف حالة 

عدم ح�شوركم �و �لوكيل �ملعتمد، ف�شوف ن�شتمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن للح�صور امام خرب

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
 يف الدعوى رقم 2013/560  عقاري كلي  

مكتب /هادف و�شركاوؤه
وكيل �ملدعية: �شركة �مالك للتمويل ) �ش م ع(  �لعنو�ن: فاك�ش رقم )4292888-04( دبي 

�ملدعى عليها: �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار-  بناء على قر�ر 
حمكمة دبي �لبتد�ئية �لبتد�ئية بندب �حد �خلرب�ء  �ملخت�شني  �ملقيدين  باجلدول فقد مت ندبي لعمال 
�خلربة، وعلى ذلك يرجى من �لطر�ف �ملذكورة �حل�شور لجتماع �خلربة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 
�لثانية ع�شر و�لن�شف  ظهر� )12.30 ( يف غرفة �لجتماعات رقم 4- �ملبنى  B - د�ئرة �لتنمية  �ل�شاعة 
�لقت�شادية- قرية �لعمال- بجانب دو�ر �ل�شاعة. �لرجاء تزويد �خلبري بجميع �ملذكر�ت و�لدعاوي وبكافة 
�لور�ق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد �دعائكم. بال�شافة �ىل ذلك يرجى من �ملدعى عليها تزويد �خلبري بالتي: 
ك�شف �حل�شاب RT02 و RT04 �ملقدرة �ملالية، �شبب �لتاأخري، ما يفيد ت�شجيل �لوحدة با�شم �ملدعية يف 
�ل�شجل �ملبدئي �لرخ�شة �لتجارية. ويرجى من �ملدعية تزويد �خلبري باأ�شل عقد �لبيع وما يفيد �ل�شد�د 

و�ح�شار �ملحا�شب 

اخلبري املهند�ض/ علي احمد غافان 
فاك�ض 2030394-04 نقال/ 050-6969653

دعوة لجتماع خربة

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   720 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

 مدعي/ �شعيد �حمد خا�شال خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: بنتو هاو 
لدر مد�شور�ن هاولدر �جلن�شية: بنغالدي�ش مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة مببلغ 
�جلن�شية:  هاولدر  مد�شور�ن  لدر  هاو  بنتو  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   2.200
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  بنغالدي�ش 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ    حمكمة ابوظبي البتدائية

 يف التنفيذ رقم )2012/172ت ت�صل-م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية: �لمار�ت 

�ملنفذ �شده : خالد �حمد بطي �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب 
�عالنه: خالد �حمد بطي �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى   وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثالثة باد�رة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ- 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�صاء

 �ل�شبت 14 دي�شمرب 2013 �لعدد 10969      

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/257   عقاري كلي                
�جلن�شية    ق��ط��ري  �لنعيمي-  �ملن�شور  م��ب��ارك  ر����ش��د   / �مل��دخ��ل   �خل�شم  �ىل  
عبد�لوهاب وميثله:  �شليمان  /�ح��م��د  �مل��دع��ي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
�حمد �حل��اج  خ��ادم بطي �مليدور �ملهريي قد �ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة باخالء �لعقار وت�شليمه  للمدعي خاليا من �ل�شو�غل  مع �لز�م �ملدعى 
�لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ش   9:30 �ل�شاعة   2014/1/13 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الدعاوي العقارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/681   مدين كلي                  

�ىل  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه     / حممد ف���وؤ�د �ل�شيد جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
حممد  �ب��ر�ه��ي��م  علي  وميثله:  عبد�حل�شني  كاظم  /����ش��و�ق  �مل��دع��ي  �ن 
ب��ن��دب خبري  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق���ام عليك  ق��د  �حل��م��ادي  
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  متخ�ش�ش مع 
.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 �ل�شاعة 9:30 �ش 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا   ch2.E.21 بالقاعة
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا املدنية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/550   مدين كلي                  
�ىل  �ملدعي عليه / وليد عبد�لكرمي حممد عبد�لكرمي عبد�هلل عن نف�شه وب�شفته مالك 
موؤ�ش�شة على �لوقت خلدمات رجال �لعمال  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شيماء 
�بر�هيم متام �ل�شيد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 180000 درهم تعوي�ش عما ��شابها من ��شر�ر مادية و�دبية 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ملطالبة �لق�شائية. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2013/12/19 �ل�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.18 بالقاعة  �ش 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/1302  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- م�شنع �لمار�ت للورق �ملحدود  جمهول  حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة فريت �ند لوج�شتك�ش �شريف�شي�ش �ش م ح   قد �قام �لدعوى 
�لتمهيدي  �حلكم   .... بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة 
�لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري 
��شبوع-تكون  �حل�شابي �شاحب �لدور- مامل يتفق �خل�شوم على ت�شميته خالل 
�ن يقدمه  �لدعوى وما بها من م�شتند�ت وما ع�شى  �ور�ق  مهمته بعد مطالعة 
�ملدعية و�ملدعي عليه لالطالع على مالديهم من  �خل�شوم منها  �لنتقال ملقر 
م�شتند�ت.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 �ل�شاعة 

 ch1.B.8 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    
  اعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/4298 جزئي مدين
�ىل �ملدعى عليه:1/جمدي حممد كمال �شدقي ط�شطو�ش- �ردين �جلن�شية 
حيث �ن �ملدعي: هيثم عبد�هلل حممد �بو حمادة- �ردين �جلن�شية   �أقامت 
عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبك فيها مببلغ وقدره 
)67.000 درهم( �شبعة و�شتون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 12% بال�شافة 
هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم 
�ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 
2013/12/24   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/12/9م. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1016   جتاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شركة �لهدى للمقاولت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/5/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
بالز�م   - �بوبكر  عبد�حلميد  غ��ازي  وميثلها  ذ.م.م  �لعام  للنقل  �حمد  جمال  ل�شالح/ 
وت�شعة  )م��ائ��ت��ان  دره���م(   299.425( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(  وع�شرون  وخم�ش  و�ربعمائة  �لفا  وت�شعون 
تاريخ2012/6/6 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2011/564  ا�صتئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ 1 -حممد عليه بهيمجي  جمهول  حمل �لقامة 
وميثله:  ن��ر�ق��ي  ز�ده  ن��اظ��م  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  /�م���ري  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �مل�شرب     قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2009/13 عقاري كلي بتاريخ 2013/11/10  وحددت لها 
جل�شه يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2013/12/19 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/92   جتاري جزئي                  

�ىل �ملحكوم عليه /1- كاتالينو رينا ريفري�  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/10/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�عاله ل�شالح/ �شركة �ش �ش لوتاه للخر�شانة �جلاهزة- ذ.م.م بحكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري/ بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 21.105 درهم 
�لف  ومبلغ  �مل�شاريف  و�لزمته  در�ه��م(  وخم�شة  ومائة  �لف  وع�شرون  )و�ح��د 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/795   مدين جزئي                
�ىل  �ملدعى عليه / �شاناو��ش فاليافا لبيل حممد جمهول  حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  جريدة   �بو  عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   14145.40( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/783   مدين جزئي                
�ىل  �ملدعى عليه / عبيد طار�ش عبيد �خلر�شي �لعليلي  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  جريدة   �بو  عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   3807.12( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch2D.17 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/493   مدين جزئي                
�ىل  �ملدعى عليه / مبارك حممد �شلطان علي �لكتبي  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  جريدة   �بو  عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   41032.10( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/549   مدين جزئي                
�لق��ام��ة مبا  �خ��رت حممد طفيل جمهول  حمل  �ملدعى عليه / حميون  �ىل  
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �ش م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  جريدة   �بو  عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   92647.52( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10969 بتاريخ   2013/12/14     
    يف الق�صية 2013/388 جتاري جزئي

�ملرفوعة من : بنك �م �لقيوين �لوطني بوكالة خالد كلندر عبد�هلل ح�شني �شد: 
نورة دروي�ش علي عبد�هلل �شريوك- بال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي �لبتد�ئية 
�لدعوى  يف  منتدبا  م�شرفيا  خ��ب��ري�  تكليفي  و�ملت�شمن   2013/12/11 �مل���وؤرخ 
�ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لق�شية �ملذكورة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 �ل�شاعة 12.00 ظهر� وذلك على �لعنو�ن �لتايل: 
مكتب �خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث مكتب رقم 
هاتف   بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتاأمني-  �لوطنية  دبي  بناية   302
لديكم  ما  كافة  وتقدمي  �ملذكور  �ملوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  لذ�   04-2999000

من م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم القيد )111(          

الهالل كابيتال
 اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/436 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
يحيى خلف �شلطان �ملطرو�شي �جلن�شية:�لمار�ت  وطلب �لت�شديق على  حمرر 
 ) للحالقة   ــارات  الم قمر  )�صالون  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
�مللف )39518(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:قا�شم غالم حيدر 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  غ��الم 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/1015 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد علي حميد حارب �ل�شام�شي  �جلن�شية:�لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )حمم�صة نور العرب   ( 
�مللف )59638(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:علي �حمد حممد 
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  بحلوق  علي 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان البلدية       

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10969 بتاريخ 2013/12/14    

  اعالن مدعي عليه بالن�صر
يف الدعوى رقم 2013/4530 مدين جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:1/حممد �خرت ح�شني ب�شفته مدير �لنخيل لقطع غيار 
�لعامة    للت�شويق و�لتجارة  �ملدعي: موؤ�ش�شة �خلربا�ش  �ن  �ل�شيار�ت   حيث 
�أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالبك فيها مببلغ 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  درهم(   55.580( وقدره 
يف  �لوىل(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه 
متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/12/23   وذلك لالجابة على 
�لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�لدعوى يف  �شتبا�شر نظر  �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة  �ر�شال وكيل عنك يف 

غيابك.حرر يف 2013/11/25م. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية
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الفجر الريا�ضي

رئي�ش �حتاد  �لدرعي  ثعلوب  بن  �شعادة حممد  هناأ 
بوك�شينج  و�لكيك  و�جل���ودو  للم�شارعة  �لإم����ار�ت 
�أمني خزينة  �لتميمي �لأمني �لعام لالحتاد  نا�شر 
�لحتاد �لدويل للجودو رئي�ش بعثة منتخبنا �لوطني 
للجودو خالل �لت�شال �لهاتفي �لذي �أجر�ه �أم�ش 
منتخب  لع��ب  بح�شول  �ل�شني  جمهورية  يف  معه 

�لربونزية  �مليد�لية  على  ماركتان  �لإم���ار�ت  �شباب 
يف بطولة �أ�شيا �ل�شابعة لل�شباب �لتي �ختتمت �أم�ش 
�لأول يف مدينة هاينان، �ل�شينية و�شط م�شاركة 25 
دولة من بينها �ل�شعودية و�لعر�ق و�إير�ن و�لهند..

�ل��ربون��زي بعد ف��وز لعبنا علي  وق��د ج��اء �لتتويج 
�شينغ �ل�شيني و�لالعب �لقرقي�شتاين �ملر�شح �لأول 

وكي مون �لكوري ،فيما خ�شر يف قبل �لنهائي �أمام 
�ل��الع��ب �ل��ي��اب��اين ك��ي��م،وج��اء ف��وزه بالربونزية يف 
مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع علي �لالعب 
�لثالث يف ختام  �ملركز  ليح�شل علي  �لرتكم�شتاين 
مباريات �لبطولة �لتي �شهدت تتويج منتخب �شباب 
�ل�شني م�شت�شيف �لبطولة بلقب �لبطولة �لذهبي 

 2 5 ميد�ليات ذهبية،و3 ف�شية و  بالفوز بر�شيد 
برونزية، وجاءت كوريا �جلنوبية يف مركز �لو�شيف 
3 ميد�ليات  و  ذهبية  3 ميد�ليات  بر�شيد  بالفوز 
،�أوزبك�شتان  ثم  كاز�خ�شتان  منتخب  وحل  برونزية 
يف �ملركزين �لثالث و�لر�بع يف �لرتتيب �لعام لفرق 
�لإمار�تي  �جل���ودو  م�شاركة  ج���اءت  وق��د  �لبطولة 

خالل  �ملدر�شية  لالمتحانات  ن�شبه  و�ح��د  بالعب 
�إد�رة �لحت��اد علي  تلك �لفرتة حر�شا من جمل�ش 
ومر�كز  �لأن���دي���ة  لع��ب��ي  م���ن  �ل���ط���الب  م�شتقبل 
ثمن  �لدولة..وقد  م�شتوى  علي  �ملختلفة  �لتدريب 
�لبطولة  يف  �لإم���ار�ت���ي  �جل���ودو  م�شاركة  �ل��درع��ي 
�لأ�شيوية �ل�شنية �لتي ت�شب يف نطاق �ل�شتعد�د�ت 

يف  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيفها  �لتي  �أ�شيا  غ��رب  لبطولة 
�لحتاد  لنجاحات  مو��شلة  �حل��ايل  دي�شمرب  نهاية 
�ل�����ذي �شهدته  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��ج��اح  ب��ع��د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ب��ط��ول��ة �جل���ائ���زة �ل��ك��ربى ل��ل��ج��ودو �ل��ت��ي �ختتمت 
موؤخر� مبركز �أر�ش �لإمار�ت و�شهدت فوز �جلودو 

�لإمار�تي باملركز �لأول عربيا و�لر�بع عامليا .

حممد بن ثعلوب هناأ التميمي 

االإمارات حترز برونزية بط�لة �شباب اآ�شيا للج�دو 

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �لإم���ار�ت  عزبة  ت�شارك 
�لإبل و�لذي  �لظفرة ملز�ينة  �لدولة، يف مهرجان  �ل�شمو رئي�ش  �شاحب 

تنطلق فعالياته يف �ملنطقة �لغربية باأبوظبي.
وقد مت �نتقاء وتاأهيل �أجمل �ملطايا من فئة �ملحليات �لأ�شايل للم�شاركة 
�إبل  �لإم���ار�ت يف كل دورة، حيث حققت  ك��د�أب عزبة  �ملز�ينة  �أ���ش��و�ط  يف 
وح�شدت  �لظفرة  ملهرجان  �ل�شابقة  �ل���دور�ت  يف  �مل��ر�ك��ز  �أق���وى  �لعزبة 
�أهم �جلو�ئز. وعلى ر�أ�شها بريق مهرجان �لظفرة )�شوط �جلمل 50( 

لدورتني متتاليتني.
و�أج��ود �شاللت  �أف�شل  �آل نهيان  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  وميتلك �شمو 

�لتي  �ل��ع��زب  �أه��م  م��ن  �لإم����ار�ت  عزبة  وتعترب  �لأ�شيلة،  �لعربية  �لإب���ل 
تقتني وتنتج نخبة �ل�شاللت �لأ�شيلة، بهدف �حلفاظ عليها وتنقيتها 
من �أي �شو�ئب �أو تهجني، حيث يوجه �شموه د�ئما باملحافظة على �أف�شل 

�ل�شاللت �لعربية �لأ�شيلة و�لبتعاد عن �لتهجني.
�لإمار�ت  عزبة  �شهدتها  �لتي  و�ل�شتعد�د�ت  �لتح�شري�ت  على  وقيا�شا 
موؤخر�، وقيا�شا على ما حققته �لعزبة يف م�شاركاتها �ل�شابقة يف مهرجان 
�لعديد من  �لعزبة �شتح�شد  �إبل  �أن  توؤكد  �ملوؤ�شر�ت  �لظفرة فاإن جميع 
كما عودت جمهورها  �ل�شد�رة  �لأوىل وحتافظ على مكانتها يف  �ملر�كز 

يف كل مو�شم.

نهيان ممثل  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �إىل رعاية ودعم  و�إ�شافة 
�شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة رئي�ش نادي تر�ث �لإمار�ت ملهرجان �شلطان 
بن ز�يد �لرت�ثي لالإبل يف �شويحان �لذي يعترب من �أهم �ملهرجانات على 
�أطلق �شموه �لعديد من �ملبادر�ت بهدف  م�شتوى �ملنطقة و�لعامل، فقد 
حتفيز �ملالك وت�شجيعهم على �قتناء و�نتاج �ل�شاللت �لأ�شيلة بعيد� عن 
�ل�شاللت  باإطالق م�شروع توثيق  �آخرها مبادرة �شموه  �لتهجني، وكان 
من خالل �إ�شد�ر�ت خا�شة ملركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لإعالم مت 
خاللها توثيق كافة �ملطايا )�ملحليات �لأ�شايل و�ملجاهيم( �لتي �شاركت 
�نتهاء مبز�ينة بينونه  �ملو�شم  �ملز�ينات منذ �نطالقتها بد�ية  يف جميع 

لالإبل �لتي �نتهت موؤخر�.
و�إ�شافة �إىل م�شاركة عزبة �لإم��ار�ت يف مناف�شات مز�ينة �لظفرة لهذه 
�لدورة فقد وجه �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد باإ�شد�ر كتاب خا�ش يوثق 
�ل�شاللت  لتوثيق  �شموه  م�شروع  �لظفرة �شمن  مز�ينة  فعاليات  لكافة 

�لأ�شيلة.
و�جلدير بالذكر �أن عزبة �لإمار�ت كانت ت�شمى )�لعزبة �لذهبية( وقد 
�شمو  بتوجيهات  �ملا�شي  �لعام  يف  �لإم���ار�ت  عزبة  �إىل  �مل�شمى  تغيري  مت 
�إمار�تية وطابعا  �لعزبة خ�شو�شية  ز�يد بهدف منح  �شلطان بن  �ل�شيخ 

حمليا. 

حققت يف الدورات املا�صية اأف�صل املراكز وفازت ببريق املهرجان يف اآخر دورتني

ع���زب���ة االإم���ارات ت�ش���ارك باأجم���ل املطاي����ا يف ال���دورة ال�شابع����ة ملهرج����ان الظف��رة

�ملدير  م�شفر  عبد�هلل  �لدكتور  جدد 
�ل��ف��ن��ي ل��ن��ادي �ل��ظ��ف��رة ح��دي��ث��ه عن 
�أه���م���ي���ة ن���ق���اط م����ب����ار�ة دب����ي �شمن 
ل�����دوري �خلليج  �ل��ع��ا���ش��ر  �لأ����ش���ب���وع 
�أنها  �لعربي بالن�شبة للظفرة بحيث 
متثل نقلة و�بتعاد نوعي عن �ملناطق 

�خللفية يف �لرتتيب.
ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
باملبار�ة و�لتي �شتقام م�شاء  �خلا�ش 
عقده  و�ل���ذي  دي�شمرب   14 �ل�شبت 
باأبوظبي  �ل�����ن�����ادي  مب���ق���ر  م�����ش��ف��ر 
12-12-2013م  �خلمي�ش  م�شاء 
عبد�هلل  �ل��ف��ري��ق  لع���ب  وب�شحبته 

�ل�شيعري.
قبل  مايقلقه  �أك��ر  �أن  م�شفر  وق��ال 

�ملبار�ة �ملعنية هو م�شاعدة �لالعبني 
على �ل�شت�شفاء و��شرتجاع لياقتهم 
�لبدنية بعد �ملجهود �لكبري �ملبذول 
ي����ا�����ش �شمن  ب���ن���ي  م�����ب�����ار�ة  خ�����الل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ك��اأ���ش  �ل16  دور 
�ملبار�تني  و�أن  خا�شة  �لدولة  رئي�ش 
�أي��ام للعمل  ليف�شلهما �شوى ثالث 
ب�����دين وذهني  ���ش��غ��ط  ي�����ش��ك��ل  مم����ا 
ل  �ل�شغط  �أن  �ىل  لف��ت��اً  للالعبني 
جميع  �أن  حيث  فقط  فريقه  ي�شمل 
�ل��ف��رق ت��ت�����ش��اوى ف��ي��ه ول��ك��ن �لفرق 
�ملبار�ة  خ���الل  �مل���ب���ذول  �مل��ج��ه��ود  يف 
فبع�ش �ملباريات كانت �شهلة و�أخرى 
كانت قوية مثل مبار�ة �لظفرة وبني 
�لظفرة  م�����درب  �أ�����ش����ار  ي��ا���ش،ح��ي��ث 

قائمة  �لغيابات يف  بع�ش  وج��ود  �ىل 
علي  �حل��ار���ش حممد  مثل  �ل��ف��ري��ق 
غلوم مع ��شتمر�ر غياب عبد�لرحيم 
جمعة و�شامي ربيع و�نتظار �لتقرير 
�لذي  جنارين  ب��الل  لالعب  �لطبي 
ملبار�ة  �ل�شايف  �لوقت  ��شيب خالل 
��شتكمال  ع��ل��ى  و�����ش���ر  ي���ا����ش  ب��ن��ي 
�ملبار�ة ومتنى م�شفر �أن ي�شكل �لفوز 
�مل�شابقة  نهائي  رب��ع  �ىل  و�ل��و���ش��ول 
�لأغلى د�فع معنوي لالعبني وطاقة 
كما  �ل��ف��رح  يف  �ف���ر�ط  دون  �يجابية 

حدث يف بع�ش �ملباريات �ل�شابقة.
ومل ي���وؤك���د م����درب �ل��ظ��ف��رة �ج����ر�ء 
ولكنه  �لفريق  ت�شكيلة  يف  تعديالت 
�لأخرية  �ل��ف��رتة  يف  �لفريق  �أن  �أك��د 

ك�شب بع�ش �لوجوه �جلديدة �ملميزة 
وعبد�هلل  عبد�لرحمن  ح�شن  مثل 
وعبد�هلل  ر�ق����ع  وح��م��د  �ل�����ش��ي��ع��ري 
ليعاين  �ل��ف��ري��ق  جعل  مم��ا  �لنقبي 

كثري�ً حال حدوث غيابات.
فيما  للحكام  �نتقاده  وو��شل م�شفر 
يخ�ش �لبطاقات �ل�شفر�ء لالعبيه 
وخ���ا����ش���ة �ل�����ش��ن��غ��ايل دي������وب �ل����ذي 
ي��ل��ع��ب ك����رة ق��ان��ون��ي��ة ول���ك���ن متثيل 
�ملناف�ش ي�شعه حتت طائلة �لبطاقة 
�ل�شفر�ء وهو مظلوم مثلما حدث يف 
�وروبا  حكام  عك�ش  يا�ش  بني  مبار�ة 

�لذين يطبقون �لقانون جيد�ً.
وعن مناف�شه �لقادم دبي قال مدرب 
�ل��ظ��ف��رة �أن���ه ف��ري��ق ج��ي��د وك��ان��ت له 

مبار�ته  يف  �ل�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  �ف�����ش��ل��ي��ة 
�ل�شاعه �لأوىل  رب��ع  �لأخ���رية خ��الل 
لل�شباب  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  �ل���ق���وة  ول���ك���ن 
وف������ارق �لم���ك���ان���ي���ات �ل���ف���ردي���ة كان 
لديهم  �أن  ك��م��ا  �ل�����ش��ب��اب  ل�����ش��ال��ح 
�ملر�كز  ب��ع�����ش  يف  ج��ي��دي��ن  لع���ب���ني 
�مل���ب���ار�ة  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  ومت���ن���ى م�����ش��ف��ر 
ل�شالح فر�شان �لغربية خا�شة و�أنها 
�آل  ز�ي��د  بن  �شتاد حمد�ن  على  تقام 

نهيان.
�ملتميز يف  �ل��الع��ب  �شكر  م��ن جانبه 
�ل�شيعري  عبد�هلل  �لأخ��رية  �لفرتة 
�ملوؤمتر  خ��الل  م�شفر  ر�ف���ق  و�ل���ذي 
�ل�����ش��ح��ف��ي م��درب��ه ع��ل��ى ث��ق��ت��ه �لتي 
و���ش��ع��ه��ا ف��ي��ه يف �ل���ف���رتة �لأخ�����رية 

ك��الع��ب��ني يطمحون  �أن���ه���م  م���وؤك���د�ً 
من   15 �لنقطة  �ىل  �ل��و���ش��ول  �ىل 
�مل��ب��ار�ة دون �لنظر �ىل  خ��الل ه��ذه 
و�أنهم  �مل�شابقة خا�شة  دبي يف  و�شع 

�ملميزه  �لفرق  دبي من  ب��اأن  يعلمون 
ن��ت��ائ��ج��ه وي�شم  ع��ل��ى ع��ك�����ش  ف��ن��ي��اً 
لعبني مميزين م�شري�ً �ىل �ن عودة 
�ل��ف��ري��ق ع��ب��د�ل�����ش��الم جمعه  ق��ائ��د 

و�ملد�فع ح�شن زهر�ن �شتمثل ��شافة 
قوية للفريق،و�أ�شار �لالعب �ىل �أنه 
ي��ح��ب��ذ �ل��ل��ع��ب ع��ل��ى �لأط������ر�ف رغم 

�إجاته لأكر من خانه يف �مللعب. 

م�شفر.. اأمتنى اأن ميثل الف�ز على بني يا�ض حافزًا وطاقة 
اإيجابية لالعبني يف مباراة دبي

�أ�شاد فخامة �لرئي�ش بروني�شالف كوموروف�شكي رئي�ش 
بتميز  �لبالد  ي��زور  �ل��ذي  �ل�شديقة  بولند�  جمهورية 
�لحتاد  دول  يف  �ملتو��شلة  �لم���ار�ت  منطاد  م�شاركات 
�لأوروبية وبالأخ�ش م�شاركاته يف جمهورية بولند� �لتي 
�ملا�شية..  �لع�شره  �لع��و�م  خالل  �لكبري  �لنجاح  نالت 
جاء ذلك خالل لقاء فخامته �لليلة �ملا�شية بالكابنت 
طيار عبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري رئي�ش فريق منطاد 
�لمار�ت يف فندق �أرماين دبي يف برج خليفه �شمن حفل 
على  بولند�  جمهورية  �شفارة  نظمته  �لتي  �ل�شتقبال 
�حتفال  �لدولة  ل��دى  �لبولندي  �لرئي�ش  زي��ارة  �شرف 
�ملتميزة  �لعالقات  على  عاما  وع�شرين  خم�ش  مب��رور 

بني �لبلدين. كما �كد فخامة �لرئي�ش �لبولندي على 
�همية دور فريق منطاد �لم��ار�ت يف تفعيل �لعالقات 
�لحتاد  دول  و���ش��ب��اب  �لإم�����ار�ت  ���ش��ب��اب  ب��ني  �ل�شبابية 
�لأوروبي ومنها بولند� �لتي تهتم بامل�شاركات �ل�شبابية 
�لوطنية و�لتي ترمي للتعريف بالهوية �لوطنية �لتي 
بولند�  يف  جلمهوره  �لم����ار�ت  منطاد  ف��ري��ق  يحملها 
من خالل طري�نه ملنطاد خليفة �لقائد يف �ملهرجانات 
�لوطنية يف وليات جمهورية بولند� �ل�شديقة.  و�شكر 
بدوره �شعادة �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري 
�لذي  �لكبري  �له��ت��م��ام  على  �لم����ار�ت  منطاد  رئي�ش 
و�لذي  �لبولندي  �لرئي�ش  فخامة  م��ن  �لفريق  لق��اه 

�أعرب لفخامته عن �لتميز �لكبري �لذي ي�شهده فريق 
على  م��وؤك��د�  �ل��دول��ي��ة  م�شاركاته  يف  �لم����ار�ت  منطاد 
برئا�شة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  قبل  م��ن  �لكبري  �له��ت��م��ام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �أل نهيان رئي�ش 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل و�ل��ذي متثل يف �لرعاية 
�ل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ول  �لفريق  �لكرمية ل�شمو 
للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة جلولت �لفريق �لدولية و�لتي جت�شد �هتمام 
يف  ي�شب  ماهو  ولكل  �لم����ار�ت  �شباب  متيز  يف  �شموه 

خدمة �لوطن وقيادته �لر�شيدة.
ومن جهته ك�شف �لعالمي عبد�لرحمن عبد�هلل نقي 
منطاد  فريق  م�شاركات  تعدد  �لفريق  مدير  �لب�شتكي 
�لدولية  �ملناطيد  وب��ط��ولت  مهرجانات  يف  �لم����ار�ت 
وعمق  �ل�شقيقة  ب��ول��ن��د�  وت�شت�شيفها  تنظمها  �ل��ت��ي 
باندية  �لم���ار�ت  منطاد  فريق  تربط  �لتي  �لعالقات 
عر�شو�  من  للكر  و��شت�شافتها  �لبولندية  �ملناطيد 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب�����ش��ور  �مل��ت��وج��ة  �لم�����ار�ت  مناطيد 
ل���دول���ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ق���ط���ار جمل�ش 
�مل�����ش��ارك��ة يف مهرجاين  �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي و�ب���رزه���ا 

جد�ن�ش وغريها .

اأ�صهمت يف تعزيز العالقات بني �صباب البلدين ال�صديقني 

الرئي�ض الب�لندي ي�شيد مب�شاركات منطاد االإمارات يف الفعاليات الب�لندية

�أ�شبح �لتقليد �لر��شخ يف كرة �لقدم �لرب�زيلية باإقامة مع�شكر�ت 
�إعد�د قبل �ملباريات وعزل �لالعبني عن �إغر�ء �جلن�ش و�لكحوليات 
يو�جه تهديد� �لآن بعدما �تخذ �لالعبون موقفا �شببه �لتاأخر يف 
دفع م�شتحقاتهم. وحتى �لآن هذ� �لعام رف�ش �لالعبون يف فرق 
للمع�شكر�ت  �لن�شمام  جاما  د�  وفا�شكو  وبورتوجيز�  بوتافوجو 
�لأمر  �أن  ورغ��م  �ملحدد  �لوقت  يف  رو�تبهم  على  ح�شولهم  لعدم 
�نتهى باقت�شار �ملقاطعة على لعبي بوتافوجو فاإن حتركهم �أدى 
لإعادة تقييم ذلك �لتقليد و�أثار ت�شاوؤلت حول �لتز�م �لالعبني 
�لرب�زيليني. وقال لو�شيو �شوروبني مدير �لكرة يف نوتيكو �لذي 
�أ�شا�شها �لنتائج ولو  هبط موؤخر� من دوري �ل�شو�ء كرة �لقدم 
مع�شكر�ت  ب��دون  �أف�شل  �أد�ء  تقدمي  يف  وبوتافوجو  فا�شكو  جنح 

�شتحذو فرق �أخرى حذوهما. 
و�أ����ش���اف ل��ك��ن �لأم�����ر ���ش��ع��ب.. ل���و ك���ان ل���دي لع��ب��ني يتحلون 
يف  لأت���ردد  �أك��ن  فلم  �لح���رت�ف  ويطبقون  و�لرتكيز  بامل�شوؤولية 

�إنهاء �شيا�شة �ملع�شكر�ت. لكني ل �أملك مثلهم. 
لل�شيطرة  ي�شتخدم  ر����ش��خ  تقليد  �لطويلة  �ملع�شكر�ت  و�إق��ام��ة 
�لتدريبات  مقار  �أو يف  فنادق  �لفرق يف  وتتجمع  �لالعبني.  على 
لإد�رة  ليت�شنى  �ملباريات  قبل  ليلتني  �أو  لليلة  بالأندية  �خلا�شة 
�لفريق مر�قبة �لالعبني و�إعد�دهم للعب و�إبعادهم عن �ملوؤثر�ت 
تاأخر  ب�شبب  �لعام  بد�ية  بوتافوجو يف  �خلارجية. ومت��رد لعبو 
للمع�شكر�ت  �لن�����ش��م��ام  ورف�����ش��و�  ع���دي���دة  لأ���ش��اب��ي��ع  رو�ت��ه��ب��م 
رغم  و��شتمرت  جناحها  �لتجربة  و�أث��ب��ت��ت  ه��ذ�  على  �حتجاجا 

ح�شول �لالعبني على ما لهم من م�شتحقات.
ومر بوتافوجو ومقره ريو دي جانريو بو�حد من �أف�شل مو��شمه 
�يار  مايو  يف  للولية  �ملحلية  بالبطولة  ف��وزه  بعد  �شنو�ت  منذ 
�ملا�شي ثم �حتل �ملركز �لر�بع يف �لدوري لي�شمن �للعب يف كاأ�ش 

ليربتادوري�ش يف �أمريكا �جلنوبية للمرة �لأوىل منذ 1996.
دف��اع بوتافوجو وهو و�ح��د من �ملخ�شرمني  وق��ال بوليفار قلب 
يف �لفريق �إن �لالعبني يدركون ت�شلط �لأ�شو�ء عليهم ويعتنون 

ببع�شهم �لبع�ش.

العب�ن يف ال�ربازيل يتحدون 
�شيا�شة املع�شكرات 
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الفجر الريا�ضي

يتخذ  و�ل��ذي  لل�شطرجن  �لعربي  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 
من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً د�ئماً له �جتماعه �ملو�ّشع 
رئي�ش  �لبناي  �إب��ر�ه��ي��م حممد  �لإم��ار�ت��ي  ت��ر�أ���ش��ه  و�ل���ذي  �أل�22 
لرئي�ش  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ح��م��د  ي��و���ش��ف  بح�شور  �ل��ع��رب��ي  �لحت����اد 
�لحتاد )قطر( و�لأع�شاء يف �ملكتب �لتنفيذي، ظافر عبد �لأمري) 
)�ل�شود�ن( وه�شام  ون��ادر �شمري  �مل��ج��ايل-�لأردن(  وبا�شم  �لعر�ق( 
�جلندي)م�شر( وم�شطفى بلخري)م�شر( وخالد �لناعم) ليبيا( 
�ملا�شية  للفرتة  و�مل��ايل  �لإد�ري  �لتقريرين  مناق�شة  خالله  ومت 
�لإم����ار�ت،  دول���ة  يف  عقد  �ل���ذي  �ل�شابق  �ملح�شر  على  و�مل�����ش��ادق��ة 
و�إقر�ر  �لتنفيذية  �للجنة  لنتخابات  �ملر�شحني  �أهلية  در��شة  ثم 

ن�شاطات �لعام )2014(.
للرجال  �ل��ف��ردي��ة  �ل��ع��رب  بطولة  دول��ة قطر  �أن حتت�شن  وت��ق��رر 

بطولة  و  �خل��اط��ف  �ل�شطرجن  )بطولة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لن�شاء 
دولة  ممثل  قبل  م��ن  بعر�شني  �ل��ت��ق��ّدم  ومت  �لن�شط(  �ل�شطرجن 
قطر فيما تقرر �أي�شاً �أن ي�شت�شيف �لعر�ق بطولة �لعرب �لفردية 
�أيلول  �لعر�قية يف  �لأر���ش  �لتي �شتقام على  حتت )8-14( �شنة 
�جتماع  با�شت�شافة  �ل��ع��ر�ق  حق  على  �ملو�فقة  �إىل  �إ�شافة  �ل��ق��ادم 
�للجنة �لتنفيذية و�لذي لقي مو�فقة �جلميع، وبعد �أن مت عر�ش 
�أ�شماء �ملر�شحني ملنا�شب وع�شوية �ملكتب �لتنفيذي، تقرر �عتماد 
�لأ�شماء �لتالية �لتي وقع عليها �لختيار �لنهائي بعد �أن �لتزمو� 
ب�شروط �لعملية �لنتخابية وهو.. �إبر�هيم حممد �لبناي �لإمار�ت 
ملن�شب �لرئي�ش.  بجانب يو�شف �حمد قطر ملن�شب نائب �لرئي�ش 
وظافر عبد �لأمري �لعر�ق ملن�شب نائب �لرئي�ش ود.ه�شام �جلندي 
م�شر ملن�شب نائب �لرئي�ش ود.ي�شري �لد�يل تون�ش ملن�شب نائب 

�لرئي�ش وللع�شوية م�شطفى مز�ل �ملغرب وبا�شل �ملجايل �لأردن 
ونادر �شمري �ل�شود�ن ونبيل بدر لبنان وخالد عز �لدين فل�شطني 
موريتانيا  �أركاكيد  خمتار  وعايل  �لكويت  جمعة  رم�شان  وح�شن 
�ليمن وعلي  �ملوىل  ود.�شربي  ليبيا  وحممد م�شطفى حمجوب 
�حمد �شويطر �لبحرين.. ومت دعوة �جلمعية �لعمومية لالنعقاد 
�لتنفيذي و�ل�شروع  �ملكتب  �أيام )14و15و16( �جلاري حلل  يف 
بالنتخاب �جلديدة وبعد �لجتماع �شرح ظافر عبد �لأمري رئي�ش 
�لحتاد �لعر�قي ع�شو �ملكتب �لتنفيذي للموفد �ل�شحفي وقال.. 
تو�جدي يف �ملكتب �لتنفيذي ثابت كع�شٍو فيه، لكني �شاأر�ّشح على 
من�شب �لنائب لأننا نعلم بقدرتنا على تقدمي �خلدمات لالحتاد 
�لعربي ولول �أننا نعرف قدرتنا يف خدمة �لآخرين مل �أكن لأر�ّشح 

نف�شي.

ق�����رارات املكت����ب التنفي����ذي ل�شطرن����ج الع�������رب

ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  بدعم ورع��اي��ة م��ن �شمو 
جمل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل�شياحي  �مل��ي��ن��اء  يف  �ل�شتار  ي�شدل  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي 
ب��دب��ي �ل��ي��وم ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات ج��ائ��زة دب���ي �لكربى 
�ل�شابعة  �جل��ول��ة  ك���ات(  )�ك�����ش  �ل�شريعة  ل���ل���زو�رق 
دبي(  د�ي��ف  )�شكاي  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  و�خلتامية 
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظمها  و�لتي   2013
�لبحرية مب�شاركة 14 زورقا متثل �لنخبة �لعاملية 
�ليوم  �ل�شريعة. وت�شهد �جلولة  �ل��زو�رق  ريا�شة  يف 
باإقامة  �لعاملية  �لبطولة  ومناف�شات  مر�حلها  �آخ��ر 
د�يف  )�شكاي  ��شم  يحمل  و�ل��ذي  �لرئي�شي  �ل�شباق 
للزو�رق  �لعاملية  للموؤ�ش�شة  �لر�شمي  �ل�شريك  دبي( 
�ل�شباق  �شينطلق  حيث  �أي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو  �ل�شريعة 
�لرئي�شي بد�بة من �ل�شاعة �لثانية و�لن�شف ظهر� 
�لزو�رق  كل  ومب�شاركة  �ل�شياحي  �مليناء  مياه  على 
�ل���ت���ي ظ���ه���رت خ����الل م��ن��اف�����ش��ات �ل���ي���وم���ني �لأول 
و�لثاين. و�شيكون زورق فز�ع 3 بقيادة �لثنائي عارف 
يف  �ملنطلقني  �أول  ه��ن��دي  ب��ن  ون����ادر  �ل��زف��ني  �شيف 
�ل�شباق �لرئي�شي �ليوم بعدما جنح طاقمه وباقتد�ر 
لأف�شل  �ع��م��ار  �شباق  مناف�شات  ���ش��د�رة  �ن��ت��ز�ع  يف 
جميع  على  متفوقا  �أم�ش  �شباح  ج��رت  و�لتي  زم��ن 

�مل�شاركني وم�شجال زمنا قدره 2.30.6 دقيقة.
وه����ذ� �لأم����ر مي��ن��ح �ل��ف��ري��ق �أف�����ش��ل��ي��ة ك��ب��رية لدي 
�لنطالقة �لأوىل يف �ل�شباق و�أف�شلية يف �للتفاف 
بع�ش  مطمئنا  يجعله  مم��ا  دور�ن  نقطة  �أول  عند 
�لرتتيب  وقمة  �ل�شد�رة  على  �ملحافظة  على  �ل�شئ 
�جل  م��ن  �لنت�شار  �إىل  �ل���زورق  يحتاج  حيث  �ل��ع��ام 
بعدها  و�ل��ت��ت��وي��ج  �ل��ع��ام  للرتتيب  ���ش��د�رت��ه  �شمان 
�لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  �لكبري  �لعاملي  باللقب 
خم�ش  وبعد  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �لتتويج  يف  جناحه  بعد 

جولت جرت بني �بوظبي ودبي و�لفجرية.

الرتتيب العام
ويت�شدر زورق )فز�ع 3( بقيادة �لثنائي عارف �لزفني 
ونادر بن هندي �لبطولة حاليا بر�شيد 1501 نقطة 
 )50 )معو�ش  زورق  �ملبا�شر  مناف�شه  على  متقدما 
بقيادة �لثنائي عمر د�نيال )�شوي�شر�( وغاري بالوغ 
بر�شيد1290  �لثاين  �ملركز  يحتل  و�ل��ذي  )�أمريكا( 
�ل��ث��ال��ث غ��ري بعيد عن  �مل��رك��ز  ي��اأت��ي يف  نقطة فيما 
بقيادة   )7 دب��ي  د�ي���ف  )���ش��ك��اي  زورق  �للقب  ���ش��ر�ع 
�لثنائي بطلنا �شلطان �لظاهري )�لإمار�ت( وزميله 

جي بر�ي�ش )�أمريكا( حيث ميلك 1206 نقطة.
موقفها  لتح�شني  �مل�����ش��ارك��ة  �ل�����زو�ر  ب��اق��ي  وت�����ش��ع��ي 
وهي  �لأوىل  �لثالث  �مل��ر�ك��ز  على  �لكبار  ومز�حمة 
�ل�شيد  طالب  �لثنائي  بقيادة   33 �لفيكتوري  زورق 
 11 دب��ي  روح  وزورق  �ل��ع��دي��دي  و���ش��امل علي  �شرف 
و�حمد  �مل��ري  خليفة  ر����ش��د  �لعاملي  �لثنائي  بقيادة 
�لثنائي  بقيادة   94 قطر  وزورق  �ل�شويدي  ح�شن 
زورق  و  �لن�شر  وعبد�لرحمن  �لن�شر  ن�شر  حممد 
عبد�للطيف  �ل��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   17 ره��ي��ب  ف��ري��ق 
�لعماين وجا�شم �لدخيل. ويناف�ش على لقب �جلولة 
�ليوم �لزو�رق �لخرى ومنها �لزورق �ليطايل )6( 
توما�شو  وب��ويل  )�يطاليا(  نيكوليني  لوكا  بقيادة 
)وي�شرتلوند  �ل�������ش���وي���دي  و�ل��������زورق  )�ي���ط���ال���ي���ا( 
ود�نيال  )�ل�����ش��وي��د(  ك��وم��ل��ني  ب��ق��ي��ادة ج��و�ك��ي��م   )8
)�لفجرية  �ليطايل  و�لزورق  )�ل�شويد(  �شيفن�شون 

20( بقيادة �شر�فينو باليزي )�يطاليا( وربورتو دي 
بيانو ) �إيطاليا( و�لزو�رق �ليطايل بقيادة ريت�شارد 
)�إيطاليا(  ب��اروين  و�لي�شاندرو  )بريطانيا(  ج��ورج 
�لفارو  بقيادة   )22 �إل  �أن��د  )�إل  �ليطايل  و�ل��زورق 
وزورق  )�يطاليا(  بيني�شي  وماركو  )�يطاليا(  �ماتو 
30( بقيادة بال فرييك نيل�شون  )�شوق دبي �حلرة 
)�ل��روي��ج( وت���وم ب���اري ك��وت��ري )����ش��رت�ل��ي��ا( وزورق 
)جبل طارق 66( مارك و�لكر )بريطانيا( و�شكوت 

وليامز )بريطانيا(.

بطولتان وتبقت واحدة لفزاع 3
توج زورق فز�ع 3 بقيادة �لثنائي عارف �شيف �لزفني 
زمن  لأف�شل  �عمار  بطولة  بلقب  هندي  بن  ون��ادر 
نقطة   2125 ج��ام��ع��ا   2013 �حل����ايل  ل��ل��م��و���ش��م 
وبفارق 100 نقطة فقط عن مناف�شه زورق �شكاي 
و�لأمريكي  �لظاهري  �شلطان  بقيادة   7 دب��ي  د�ي��ف 
جي بر�ي�ش �شاحب �ملركز �لثاين بينما يحتل زورق 
و�شامل  �شرف  �ل�شيد  طالب  بقيادة   33 �لفيكتوري 
علي �لعديدي �ملركز �لثالث بر�شيد 1143 نقطة 

مما يعني �أن �ملر�كز �لثالثة �لأوىل �إمار�تية.
�ملو�شم  يف  خل��ز�ئ��ن��ه  �لثني  �للقب  �ل��ف��ري��ق  و�أ���ش��اف 
لقب  �ل�شني  �ملا�شية يف  �جلولة  ومنذ  بعدما ح�شم 
لل�شرعة وبفارق كبري عن  �شوق دبي �حل��رة  بطولة 

�قرب مناف�شيه زورق قطر 94.

اآفاق  اإىل  احلــدث  تنقل  العاملية  املوؤ�ص�صة 
اأرحب

�لكتبي: �أجنزنا �لعديد من �خلطو�ت �لناجحة هذ� 
�ملو�شم

دبليو  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  حققت 
�حلايل  �ملو�شم  يف  للبطولة  كبرية  نقلة  �أي��ه  بي  بي 
�إىل  وخ��روج��ه  �لعاملية  �إىل  �حل��دث  بتحول   2013
ع���دة حم��ط��ات خ��ارج��ي��ة ب����د�أت يف �ي��ط��ال��ي��ا موؤخر� 
�لر�بعة  �جل��ول��ت��ني  ف��ع��ال��ي��ات  ����ش��ت�����ش��اف��ت  و�ل���ت���ي 
و�لو�قعتني  و�رون��ا  �شرتي�شا  مدينتي  يف  و�خلام�شة 
ع��ل��ى ���ش��ف��اف ب��ح��رية م��اج��ي��وري �خل��الب��ة وي�شتمر 
�ل��ت��ال��ي��ة وه���ي م��دي��ن��ة نينغبو  �مل��ح��ط��ة  �ل��ن��ج��اح يف 
�ل�شينية قبل �أن تعود �لبطولة �لعاملية يف حمطتها 
يحت�شن  و�ل��ذي  �لعربي  �خلليج  مياه  �إىل  �حلالية 
ي�شدل  و�لتي  و�خلتامية  �ل�شابعة  �جلولة  مناف�شات 
�ل�شتار على �أحد�ثها �ليوم يف �مليناء �ل�شياحي حتت 
 . �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي  �شيافة 
وثمن �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�ش جمل�ش 
–دبليو بي  �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعاملية للزو�رق �ل�شريعة 
بي �أيه- �لرعاية �لكرمية و�لهتمام �لر�ئع و�مل�شتمر 
من قبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�لريا�شي  دبي  جمل�ش  رئي�ش  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
خا�شا  �هتماما  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  ي��ويل  و�ل���ذي 
حدث  برعاية  �شموه  تف�شل  �أن  �إىل  منوها  وكبري� 
�ل�شتار  ي�����ش��دل  �ل��ت��ي  و�خل��ت��ام��ي��ة  �ل�شابعة  �جل��ول��ة 
عليها �ليوم �أ�شاف �لكثري و��شهم بال �شك يف �لنجاح 
�ملبكر للحدث. وقال �لكتبي �أن جمل�ش �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�لعاملية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي بي �أيه ��شتطاع �أن 
يعرب بحدث بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة –�ك�ش 
ب��ن��ج��اح ويف وق���ت ق�����ش��ري بعد  ك����ات- �إىل �لأ����ش���و�ء 
�نتقالها عام 2012 وحتديد� بعد توقيع �لتفاقية 

�أم يف  �أي  ل��ل��زو�رق �ل�شريعة يو  �ل��دويل  مع �لحت��اد 
دي�شمرب  �شهر  �لعرب  ب��رج  فندق  يف  �ل�شهري  �للقاء 
�ملا�شي لتبد�أ م�شرية جديدة تبلورت يف قمة جناحها 
يف ظهور �حلدث يف عدة حمطات عاملية يف �أوروبا يف 

�يطاليا ثم �لعمالق �لآ�شيوي �ل�شني
و�أ�شاف �أن جمل�ش �لإد�رة �أجنز �لعديد من �خلطو�ت 
�ملوؤ�ش�شة  �أطلقت  �جلديد  �لتاأ�شي�ش  خطو�ت  فبعد 
و�ل�شالمة يف  �لأمن  بتاأ�شي�ش جائزة  مبادر�تها  �أول 
�أف�شل  لأ�شحاب  �شنويا  لتمنح  �لبحرية  �ل�شباقات 
�ملمار�شات يف دعم هذ� �جلانب �ملهم يف ريا�شتنا �شمن 
للزو�رق  �ل��دويل  �لحت��اد  لأ�شرة  �ل�شنوي  �لحتفال 
�ل�شريعة –يو �أي �أم- يف موناكو وقد رد �لحتاد منح 
�لحتاد �لدويل �إمارة دبي �جلائزة يف دورتها �لأوىل 
�ل�شباقات  مكانة  تعزيز  يف  �ل��ر�ئ��د  ل��دوره��ا  تقدير� 
بعد  �لإد�رة  جمل�ش  قام  �لكتبي:  و�أ�شاف  �لبحرية. 
�لر�شمي  �ملقر  د�شن  حيث  مت�شارعة  بخطو�ت  ذلك 
�شارع  �لكونكورد يف  برج  �لعاملية يف مبني  للموؤ�ش�شة 
�ل�شفوح كتاأكيد على مدي �جلدية لي�شرع بعد ذلك 
يف �لعديد من �خلطو�ت �ملهمة و�لتي جاءت ثمارها 
بعد ذلك يف �لك�شف عن مدي �لحرت�فية يف �لعمل 
�لتي  �للوج�شتية  �لتجهيز�ت  خ��الل  من  �لريا�شي 
ومنها  للمت�شابقني  تقدمي خدمة  �شبيل  �أجن��زت يف 
ت�شميم حاويات خا�شة وور�ش متكاملة لكل �لفرق 
ف�شال عن �ملوقع �ملتكامل و�ملتحرك للبطولة �لأمر 
�لذي جعل �ملدن ت�شعي خلطب ود �ملوؤ�ش�شة من �جل 
بكفاء�ت  ت���د�ر  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  وتنظيم  ��شت�شافة 

وكو�در �إمار�تية متميزة.
بد�أت  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  بالقول  حديثه  و�ختتم 
�ت��خ��اذ �حل��دث كمن�شة  روؤي���ة عظيمة يف  يف حتقيق 
و�إمارة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  للرتويج 

دبي .

مرا�صم التتويج
�شتجري �ليوم وعقب نهاية �ل�شباق �لرئي�شي جلائزة 
ك���ات �جلولة  �ك�����ش  �ل�شريعة  ل��ل��زو�ر  �ل��ك��ربى  دب���ي 
�ل�����ش��اب��ع��ة و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 2013 
للجولة  �لرئي�شي  �ل�����ش��ب��اق  �أب��ط��ال  ت��ت��وي��ج  م��ر����ش��م 
)�شكاي د�يف دبي( ثم يلي ذلك تتويج �أبطال �ملو�شم 
يف ثالث بطولت هي �لرتتيب �لعام و�شباقات �عمار 

لأف�شل زمن و�شباقات �شوق دبي �حلرة.

ا�صتعرا�س قبالة برج العرب
للمرة �لثانية هذ� �ملو�شم وبعد �ل�شتعر��ش �جلميل 
قبالة فندق برج �لعرب يف �جلولة �لثالثة من بطولة 
�لدويل  دبي  ن��ادي  �حت�شنها  و�لتي   2013 �لعامل 
�شيتكرر  م��ار���ش  �شهر  خ��الل  �لبحرية  للريا�شات 
�ل�شابعة  �ملنظر من جديد خالل مناف�شات �جلولة 
و�خلتامية �لتي ي�شدل �ل�شتار على �أحد�ثها يف �مليناء 
�لزو�رق وت�شتعر�ش  �ليوم حيث �شتطوف  �ل�شياحي 
متام  يف  �حل�شاري  �ملعلم  قبالة  �مل�شغر  �لكور�ش  يف 

�ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وملدة ن�شف �شاعة فقط.

ميال بحريا م�صافة ال�صباق الرئي�صي  66
يبلغ �جمايل م�شافة كور�ش �ل�شباق �لرئي�شي جلائزة 
ك��ات �جلولة  �ك�ش  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ك��ربى  دب��ي 
�ل�����ش��اب��ع��ة و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 2013 

و�لتي  �لبد�ية  لفة  ت�شمل  بحريا  66 ميال  م�شافة 
ي�شل طولها �إىل 3.6 ميال بحريا و18 دورة على 
 3.3 �إىل  طولها  ي�شل  و�ل��ت��ي  �ملعتادة  �ل�شباق  لفة 

ميال بحريا.

الــتــجــارب  يف  الأفــ�ــصــل  الفيكتوري33 
الر�صمية

طالب  �لثنائي  ب��ق��ي��ادة   33 �لفيكتوري  زور  �شجل 
توقيت  �أف�شل  �لعديدي  علي  و�شامل  �شرف  �ل�شيد 
خالل �لتجارب �لر�شمية ل�شباق جائزة دبي �لكربى 
�ل�شابعة  �جل���ول���ة  ك����ات  �ك�������ش  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل����ل����زو�رق 
دبي(  د�ي��ف  )�شكاي  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  و�خلتامية 
�مليناء  يف  �ل�شباق  كور�ش  على  ج��رت  و�لتي   2013

�ل�شياحي ع�شر يوم �أول من �أم�ش.
دقيقة   2.37.04 ق�����دره  زم���ن���ا  �ل������زورق  و���ش��ج��ل 
لقطع  ��شتغرقها  �ل��ت��ي  �لزمنية  �مل���دة  �إج��م��ايل  ه��ي 
ميال   3.3 �إىل  و�شلت  �ل��ت��ي  �ل�شباق  لفة  م�شافة 
بحريا متفوقا على باقي �ملناف�شني ومنهم مت�شدر 
فز�ع  زورق  �للقب  وحامل  للبطولة  �لعام  �لرتتيب 
�لعاملي عارف �شيف �لزفني ونادر  �لثنائي  3 بقيادة 
 2.40.14 ق��دره  توقيتا  �شجل  و�ل���ذي  هندي  ب��ن 
�ل�شباق  و�لعديدي  �شرف  �لثنائي  ويخو�ش  دقيقة. 
ع��ل��ى م��نت زورق��ه��م��ا �جل��دي��د و�ل����ذي �خ��ت��رب�ه �أول 
من  �خلتامية  وقبل  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  خ��الل  م��رة 
�لبطولة �لعاملية و�لتي جرت على مياه بحر �ل�شني 
تعر�شا  و�لتي  �ملا�شي  نوفمرب  �شهر  �ل�شرقي خالل 
فيا حلادث �نقالب مفاجئ خالل �لتجارب �لر�شمية 
ل��ك��ن �ل��ف��ري��ق و�ل��ط��اق��م �ل��ف��ن��ي مت��ك��ن م��ن �إ�شالح 
�لزور  ك��ان  حيث  بنجاح  �مل�شاركة  ومبا�شرة  �ل���زورق 

مناف�شات عنيد� على �للقب.

رئي�س الحتاد الدويل ي�صيد باحلدث
�أ�شاد �لدكتور ر�فئيلي كيويل رئي�ش �لحتاد �لدويل 
�لذي  �ملتميز  بامل�شتوي  �م  �أي  يو  ل�شريعة  للزو�رق 
�ل���ع���امل للزو�رق  ب��ط��ول��ة  �إل���ي���ه م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ل��ت 
ل���ش��ري��ع��ة �ك�����ش ك���ات وح��ج��م �ل��ع��م��ل �مل��ت��و����ش��ل من 
ق��ب��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة دبليو 
ب��ي ب��ي �ي��ه و�ل��ت��ي ق��دم��ت �أمن��وذج��ا ر�ئ��ع��ا ومتفرد� 
يف �ل��ت��ن��ظ��ي��م �لح������رت�يف م���ن خ����الل �ل��ن��ق��ل��ة �لتي 
ويتابع  �لبحرية وجتهيز�تها  �ل�شباقات  �أحدثتها يف 
رئي�ش �لحت��اد �ل��دويل �حل��دث من خ��الل ح�شوره 
�لأمني  دي��ن��ي  �ن��دري��ه  برفقة  �م�����ش  ي��وم  �ل�شخ�شي 

�لعامل لالحتاد �لدويل.

بن هندي يعود اإىل مونديال )اك�س كات(
ب��ع��د غ��ي��اب ع��ام��ني ي��ع��ود ب��ط��ل��ن��ا �ل��ع��امل��ي ن����ادر بن 
م���ن ج��دي��د يف بطولة  �ل���ق���ي���ادة  ق��م��رة  �إىل  ه��ن��دي 
لزميله  مر�فقا  كات  �ك�ش  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل 
3 مت�شدر  عارف �شيف �لزفني يف قيادة زورق فز�ع 
�لرتتيب �لعام وحامل �للقب و�لطامح بقوة ملعانقة 

�للقب �لعاملي من جديد �ليوم.
�ملخ�شرم  �لعاملي  �ملت�شابق  م��ك��ان  ه��ن��دي  ب��ن  وي��ح��ل 
حم��م��د ���ش��ي��ف �مل����ري و�ل�����ذي ����ش���ارك م���ع ع����ارف يف 
�لفريق  حققها  �لتي  و�ل��ب��ط��ولت  �لجن���از�ت  �شنع 
بطولة  بلقب  �لفوز  �شيما  ل  �ملا�شيني  �لعاميني  يف 

�لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�ش كات �ملو�شم �ملا�شي 

وك���ان ب��ن ه��ن��دي ق��د �شجل ع���ودة ق��وي��ة م��ن خالل 
بطولة  م��ن  و�خلتامية  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  مناف�شات 
جرت  و�لتي  �لأوىل  �لفئة  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل 
وحقق  �لبحري  �بوظبي  مهرجان  فعاليات  �شمن 
�ل�شباق  يف  د�ري���ن  نيكل�شون  �ل���ش��رت�يل  م��ع  �ل��ف��وز 
��شرت�ليا  �لأول على منت زورق فيكتوري  �لرئي�شي 

7 موؤكد� عودته �لقوية على �ل�شاحة.
ه��ن��دي ميلك  ب��ن  ن���ادر  �أن بطلنا  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�شجال حافال باعتباره و�حد� من �ملع جنوم موؤ�ش�شة 
�شباقات  ع��امل  يف  جنمه  �شطع  كما  تيم  �لفيكتوري 
�أوروبا  �لعاملية يف  �لألقاب  �ملائية حا�شد�  �لدر�جات 
له فوزه بجائزة �شاحب  تتويج  و�أمريكا وكان خري 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد لالإبد�ع �لريا�شي يف 
دورتها �لثالثة عام 2010 و�أ�شبح �أول ريا�شي من 

�أ�شرة �لريا�شات �لبحرية يفوز باللقب.

وال�صويدي مع )روح دبي 11(
�ل���ك���ربى للزو�ر  دب����ي  و���ش��ج��ل م��ن��اف�����ش��ات ج���ائ���زة 
�ل�شريعة �ك�ش كات �جلولة �ل�شابعة و�خلتامية من 
بطولة �لعامل 2013 عودة بطلنا �حمد �ل�شويدي 
�إىل �مل�����ش��ارك��ة يف م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل��ي��ة من 
�لعاملي  �ملت�شابق  برفقة   11 دب��ي  روح  فريق  ب��و�ب��ة 
�شامل  �لعاملي  �ملت�شابق  ومكان  �ملري  ر��شد  �ملخ�شرم 
برفقة  قبل  من  �ل�شويدي  و�شارك  �لهاملي.  فا�شل 
طالب �ل�شيد �شرف يف قيادة زورق �شكاي د�يف دبي 
7 يف �جلولة �لأوىل بابوظبي ثم ظهر مع �شر�يفينو 
باليزي يف قيادة زورق �لفجرية 20 ليتكون حمطته 
�ملو�شم مع زورق روح دبي وقد جنح يف  �لثالثة هذ� 
يف  �لثاين  �ملركز  على  �حل�شول  من  �لأوىل  �جلولة 

�شباق �أف�شل زمن.

على  التعليق  يف  متميزة  وم�صرية  بو�صقر 
احلدث

يو��شل �لزميل �ملتاألق جمال بو�شقر يف قناة �مل�شاهري 
�لأح���د�ث  على  �لتعليق  يف  م�شرية  �لريا�شية  دب��ي 
عقد  نهاية  منذ  ر�فقها  و�لتي  �لبحرية  �لريا�شية 
كبري�..و�شيعلق  مت��ي��ز�  فيها  وح��ق��ق  �لت�شعينيات 
�لزميل بو�شقر على �أحد�ث �ل�شباق �لرئي�شي �ليوم 
�أي�شا  و�شيقوم  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  من  بد�ية 

باإد�رة �حلو�ر يف �ل�شتديو �خلا�ش.

الرتتيب العام لبطولة العامل:
)ف���ز�ع 3( ع��ارف �ل��زف��ني )�لإم�����ار�ت( ن��ادر بن   1-

هندي )�لإمار�ت( 1501 نقطة
غاري  )�شوي�شر�(  د�ن��ي��ال  عمر   )50 -2)معو�ش 

بالوغ )�أمريكا( 1290 نقطة
-3)�شكاي د�يف دبي 7( �شلطان �لظاهري)�لإمار�ت( 

جي بر�ي�ش )�أمريكا( 1206 نقطة
نيكوليني  م��اث��ي��و   )6 ���ش��ور  �أوف  -4)نيكوليني 

)�يطاليا( بويل توما�شو )�يطاليا( 862 نقطة
5- �لفيكتوري 33( طالب �ل�شيد )�لإمار�ت( �شامل 

�لعديدي )�لإمار�ت( 803 نقطة

الرتتيب العام لبطولة اعمار لأف�صل زمن:
)ف���ز�ع 3( ع��ارف �ل��زف��ني )�لإم�����ار�ت( ن��ادر بن   1-

هندي )�لإمار�ت( 2125 نقطة

�لظاهري  ���ش��ل��ط��ان   )7 دب�����ي  د�ي������ف  -2)�شكاي 
)�لإمار�ت( جي بر�ي�ش )�أمريكا( 2025 نقطة

-3)�لفيكتوري 33( طالب �ل�شيد )�لإمار�ت( �شامل 
�لعديدي )�لإمار�ت( 1143 نقطة

نيكوليني  م��اث��ي��و   )6 ���ش��ور  �أوف  -4)نيكوليني 
)�يطاليا( بويل توما�شو )�يطاليا( 1029 نقطة

غاري  )�شوي�شر�(  د�ن��ي��ال  عمر   )50 -5)معو�ش 
بالوغ )�أمريكا( 839 نقطة

-6)قطر 94( حممد �لن�شر )قطر( عبد�لرحمن 
�لن�شر )قطر( 755 نقطة

من�صات  على  ي�صيطرون  الإمـــارات  اأبطال 
التتويج

ف���ز�ع 3 ب��ط��ل )���ش��وق دب���ي �حل����رة( وروح دب���ي 11 
�لعاملي  �لثنائي  بقيادة   3 ف���ز�ع  زورق  ت��وج  و�شيفاً 
ل�شباق  بن هندي بطال  ون��ادر  �لزفني  �شيف  ع��ارف 
�شوق دبي �حلرة لل�شرعة �شمن مناف�شات جائزة دبي 
�لكربى للزو�رق �ل�شريعة �ك�ش كات �جلولة �ل�شابعة 
دبي(  د�ي��ف  )�شكاي  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  و�خلتامية 
2013وذلك بعد تفوقه يف �ملو�جهة �لنهائية �لتي 
جمعته مع زورق روح دبي 11 بقيادة �لثنائي ر��شد 
خليفة �ملري و�حمد ح�شن �ل�شويدي و�لذي ��شتحق 

�لتاأهل �إىل هذه �ملرحلة و�ملناف�شة على �للقب.
يوؤكد  و�ل���ذي  بالفوز   3 ف��ز�ع  زورق  طاقم  و�حتفل 
�لعام لهذه  �أحقية طاقمه بالفوز ب�شد�رة �لرتتيب 
�جلولة  ومنذ  مبكر�  �أم��ره��ا  ح�شم  و�ل��ت��ي  �مل�شابقة 
�لثنائي عارف ونادر  �إ�شر�ر  �ملا�شية يف �ل�شني لكن 
�ل��ل��ق��ب يف �جل���ول���ة �خلتامية  ك��ب��ري� لن���ت���ز�ع  ك���ان 

ومو��شلة عزف �حلان �لتفرد.
وو�جه زورق فز�ع يف �ملرحلة �لأوىل زورق 6 �ليطايل 
�لقطري  �ل�����زورق  ب��ع��ده��ا  ليق�شي  �إي�����اه  متخطيا 
وي�شرتلوند  زورق  مناف�شه  �أن يجهز على  قبل   94
�ل�شويدي يف �ملو�جهة قبل �لنهائية وي�شعد ملو�جهة 
ت��خ��ط��ي عقبة  ب��ع��دم��ا  ت��اأه��ل  11 و�ل����ذي  روح دب���ي 
20 لتبت�شم له �لقرعة  �ل��زورق �ليطايل �لفجرية 
وتعفيه من مو�جهة ربع �لنهائي ليقابل زورق �شكاي 
د�يف دبي 7 ويتفوق عليه بجد�رة متاأهال للنهائي 

وحمتال �ملركز �لثاين خلف زورق فز�ع 3.
وذه���ب �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف ه���ذه �مل��ن��اف�����ش��ة �إىل زورق 
7 بقيادة بطلنا �شلطان �لظاهري  �شكاي د�يف دبي 
و�لأمريكي جي بر�ي�ش وذلك بعد تفوقه على زورق 
حتديد  مو�جهة  يف   8 رق��م  �ل�شويدي  وي�شرتلوند 

�ملركزين �لثالث و�لر�بع.

احمد بن ح�صر والكتبي يتوجان الأبطال
جرت  �لتتويج  من�شة  وعلى  �ملناف�شات  ختام  وبعد 
مر��شم �لتتويج ل�شباقي �عمار لأف�شل زمن و�شوق 
دبي �حلرة لل�شرعة بح�شور �لبطل �لوملبي �ل�شيخ 
�حمد بن ح�شر �آل مكتوم و�شعادة �شيف بن مرخان 
�لكتبي رئي�ش جمل�ش �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعاملية للزو�رق 
حممد  �إبر�هيم  و�حمد  �أي��ه  بي  بي  دبليو  �ل�شريعة 
�لبحرية  للريا�شات  �لإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�ش  ن��ائ��ب 
و�شالح تهلك نائب �أول �لرئي�ش لالت�شال �ملوؤ�ش�شي 
يف )�شوق دبي �حلرة( وعلي جمعة بن غليطة �ملدير 
�لتنفيذي بالوكالة يف نادي دبي �لدويل للريا�شات 

�لبحرية.

اإ�صدال ال�صتار على مونديال )اإك�س كات( اليوم

زورق���ًا تتن���اف�����ض عل���ى ل��ق���ب ج��ائ����زة دب���ي الكب����رى لل����زوارق ال�ش��ريع��������ة  14
فزاع 3 بطل )اإعمار( واأول املنطلقني يف ال�صباق الرئي�صي 
اأبطال الإمارات ح�صموا بطولتني باملو�صم وتبقى الأهم الليلة

ي�شعر �لفرن�شي �ر�شني فينجر مدرب �ر�شنال بتفاوؤل قبل مو�جهة 
�شعبة لفريقه خارج �أر�شه �مام مان�ش�شرت �شيتي �ليوم �ل�شبت يف 
�لدوري �لجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم رغم �لهزمية �مام نابويل 

�ليطايل هذ� �ل�شبوع يف دوري �لبطال.
يو�جه  عندما  �ل�شد�رة  يف  �لبقاء  على  قدرته  �ر�شنال  و�شيخترب 
�شيتي وت�شيل�شي يف جولتني متتاليتني مع �زدحام جدول �ملباريات 

قبل نهاية �لعام.
لكن �شيتي فاز يف �ملباريات �ل�شبع على �أر�شه هذ� �ملو�شم يف �لدوري 
�نه  كما  فقط  مرتني  �شباكه  و�ه��ت��زت  هدفا   29 خاللها  و�شجل 
�شيدخل لقاء �ليوم مبعنويات مرتفعة بعد فوزه 3-2 على بايرن 
�لثالثاء  ي��وم  �لب��ط��ال  دوري  يف  �للقب  ح��ام��ل  �لمل���اين  ميونيخ 

�مل��ا���ش��ي. وتلقى �ر���ش��ن��ال لطمة ق��وي��ة ي��وم �لرب��ع��اء �مل��ا���ش��ي بعد 
هزميته 2-�شفر �مام نابويل ليفقد �لفريق �شد�رة جمموعته يف 
�ل�شتة  �أ�شهل يف دور  دوري �لبطال وفر�شة �حل�شول على قرعة 
ع�شر. ورغم هذ� تركزت �فكار فينجر على �ن فريقه �مامه فر�شة 
مثالية لتو�شيع �لفارق مع �شيتي �ىل ت�شع نقاط وقال فينجر يف 
�مل��رء يف  كان  �ذ�  �نه  نن�شى  دعنا ل  �ليوم �جلمعة  موؤمتر �شحفي 
نقاط لذلك توجد  بت�شع  �شيتاأخر عنا  فانه  �شيتي وخ�شر  موقف 

�شغوط �شلبية عليه �أكر منا. 
و��شاف هذ� �شغط �يجابي بالن�شبة لنا �ن ن�شتطيع تو�شيع �لفارق 
مع �ملناف�ش لذلك دعنا ننظر �ىل �لأمر من هذه �لز�وية ورغم �ن 
�ر�شنال �شيح�شل على ر�حة �أقل من �شيتي �ل �ن فينجر يعتقد �ن 

هذ� يف �شالح فريقه. ويحل ليفربول �شاحب �ملركز �لثاين �شيفا 
�شيو�جه  ت�شيل�شي  �ن  كما  �لحد  بعد غد  توتنهام هوت�شبري  على 

كري�شتال بال�ش غد� �ل�شبت بعد مبار�ة �ر�شنال و�شيتي.
ليفربول  على  نقاط  بخم�ش  فريقه  يتقدم  �ل��ذي  فينجر  وق��ال 
�ل�شبت  ي��وم  �ل��ف��ارق  لتو�شيع  فر�شة  �مامنا  �ن  �عتقد  وت�شيل�شي 
و�شنلعب �ول و�مامنا فر�شة لرفع �لفارق من خم�ش �ىل ثماين 

نقاط وهذ� ر�ئع. 
ومل يخ�شر �ر�شنال خارج �أر�شه يف �لدوري هذ� �ملو�شم �شوى مرة 
�شيتي  وتاألق  �للقب  يونايتد حامل  �مام مان�ش�شرت  و�حدة وكانت 
ب�شدة على �أر�شه هذ� �ملو�شم بعدما �شحق توتنهام ب�شد��شية �ل�شهر 

�ملا�شي لكن فينجر يقول �ن فريقه �شيهاجم يف لقاء �لغد.

رونالدو يراهن على ف�ز مي�شي بالكرة الذهبية فينج���ر : �شغ����ط �شيت���ي اأكث����ر من اأر�شن������ال
باأنه  �ملعتزل رونالدو،  �لرب�زيلي  �لقدم  �شرح جنم كرة 
مهاجم  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  ف��وز  على  ي��ر�ه��ن 
�لتي  لع��ب  لأف�شل  �لذهبية  �ل��ك��رة  بجائزة  بر�شلونة 
مينحها �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( لهذ� �لعام.

فعالية  يف  م�شاركته  خ���الل  ب��ه��ا  �أدىل  ت�شريحات  ويف 
خريية مع لعب �لتن�ش �لإ�شباين ر�فائيل ناد�ل ونقلتها 
�شحيفة )ماركا( على موقعها �لإلكرتوين �جلمعة، قال 
رونالدو: �أنا �أر�هن بكل �شيء على مي�شي للفوز بالكرة 
�لذهبية. فهو لعب ر�ئع، وقدم �أد�ء جيد� رغم �إ�شابته 

�لفرتة �ملا�شية .

وبالرغم من ذلك، يرى رونالدو �أن عدم فوز �لربتغايل 
كري�شتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بالكرة �لذهبية 
�أد�ء جيد� مثل  �أم��ر� غري ع��ادل، نظر� لأن��ه قدم  �شيعد 

مي�شي.
وكري�شتيانو  مي�شي  �أن  رون��ال��دو  �أك��د  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
هما �أف�شل لعبي كرة �لقدم خالل �لأعو�م �خلم�شة �أو 

�ل�شتة �ملا�شية .
ويتناف�ش كري�شتيانو ومي�شي و�لفرن�شي فر�نك ريبريي 
هذ� �لعام على �لكرة �لذهبية �لتي �شيتم ت�شليمها خالل 

حفل مبدينة زيورخ �ل�شوي�شرية يف 13 يناير �ملقبل.
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الفجر الريا�ضي

�لفردية  �ل����ع����رب  ب���ط���ول���ة  �ق����رتب����ت 
لفئة  ع�������ش���رة  �ل���ث���ال���ث���ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
 2013 ل���ع���ام  �ل���رج���ال و�ل�������ش���ي���د�ت 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا بفندق  ت��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي 
رعاية  حتت  �أبوظبي  �إنرتكونتننتال 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
وتنمية  و�ل�������ش���ب���اب  �ل���ث���ق���اف���ة  وزي������ر 
�ملجتمع، رئي�ش �لهيئة �لعامة لرعاية 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ت��ي �قرتبت 
�لثنني  غ��د  بعد  م�شاء  نهايتها  م��ن 
14 دولة عربية  مب�شاركة منتخبات 
تفاعل  ،و�شط  �جلن�شني  من  �شقيقة 
�حتاد  م��ن  م�شتمرة  وم��ت��اب��ع��ة  ك��ب��ري 
�ملقبايل  �شعيد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ط��رجن 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش 
وح�شني �خلوري نائب رئي�ش �للجنة 
�أبوظبي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
لبدر  �مل�شتمر  و�ل��ت��و�ج��د  لل�شطرجن 
�لبطولة  م��دي��ر  خ���وري  عبد�جلليل 
�أبوظبي  جم��ل�����ش  ل���دع���م  ����ش��ت��ث��م��ار� 
�ل��ري��ا���ش��ي و���ش��رك��ة ب���رتول �أب���و ظبي 

�لوطنية )�أدنوك( وجا�شكو .
وق��ب��ل �أن ي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار م��ن خالل 
�شهدت  ف���ق���د  �مل���ت���ب���ق���ي���ة  �جل���������ولت 
�لرجال  ب��ط��ول��ة  �لأول  �أم�����ش  ج��ول��ة 
�خلام�شة  جولتها  عقب  �لكال�شيكية 
با�شم  �مل�����ش��ري  و�ل�����ش��اد���ش��ة ����ش���د�رة 
�شمري و�لقطرية زو�شني حيث كانت 
�لإث�����ارة ح��ا���ش��رة يف م��ب��ار�ة �مل�شري 
ب��ا���ش��م �شمري �أم���ني وب��ط��ل �لإم����ار�ت 
�شامل عبد �لرحمن و�لتي جرت علي 
�ل�شلب(  )�ل��ك��اروك��ان  دف���اع  ط��ري��ق��ه 
�لطرفان  �لبد�ية حر�ش  وو�شح من 
ع��ن �خل���روج ع��ن �خل��ط��وط �ملاألوفة 
كالهما  و�ب��������دي  �ل����ف����وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
حامية  م��ع��رك��ة  خل���و����ش  �����ش���ت���ع���د�د 
حيث قام �شامل بت�شحية �حد �جلنود 
مناف�شه  ل��دى  �شعف  نقاط  لتحقيق 
�لدفاع  ت�شكيل  يف  جنح  با�شم  �إن  ،�إل 

م�شاد ب�شكل جيد وكان �ملوقف ي�شري 
�لوقت  ولكن �شغط  م��ت��و�زن  ب��اجت��اه 
�لذي تعر�ش له �شامل عبد �لرحمن 
نقلة  بعد  �لقطع  �ح��د  خ�شارة  كلفه 

خاطئة و�ملبار�ة .
لقاء  يف  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل���ط���اول���ة  وع���ل���ى 
ت�������ش���ادم���ي ح�������اول ف���ي���ه �ل���ط���رف���ان 
�ليمني  ت��ع��ادل  باملناف�شة  �ل�شتمر�ر 
لعب  م��ع  �لقدميي  ب�شري  �ملخ�شرم 
�أد�ء  بعد  ك�����ش��و�ين  في�شل  �لإم�����ار�ت 
وعلي   .. �ل���الع���ب���ني  م����ن  م�����ت�����و�زن 
�لطاولة �لثالثة يف و�حدة من �غرب 
�جلز�ئري  ف���از  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 
حممد حدو�ش على مناف�شه �مل�شري 
و��شح  ت��ع��ادل  موقف  يف  �شكر  �شامي 
�شامي  من  قاتل  خطاأ  ب�شبب  للغاية 
يف �للحظات �لأخرية من �ملبار�ة مما 
�لطاولة  ..وعلي  �ملبار�ة  نتيجة  كلفه 
للقطري  �لفوز  نغمة  ع��ادت  �لر�بعة 

�مل��خ�����ش��رم حم��م��د �مل�����ش��ي��ح��ك��ي �أم���ام 
�لقطري  ع��م��وم��ت��ه  و�أب�����ن  م��ن��اف�����ش��ه 
ح�شني ع��زي��ز ب��ع��د م��ب��ار�ة ق��وي��ة من 
�لطرفان . ويف �جلولة �مل�شائية ��شتمر 
�مل�شري با�شم �شمري يف �لإبد�ع و�لتاألق 
كبرية  خطوة  يف  مهما  ف��وز�  ليحقق 
فوزه  عقب  �لبطولة  بقمة  لالنفر�د 
�لقدميي..  ب�شري  �ليمن  لع��ب  علي 
في�شل  حقق  �لثانية  �لطاولة  وعلي 
�ملفاجئة بفوز م�شتحق علي  ك�شو�ين 
���ش��امل ع��ب��د �ل��رح��م��ن وك��اله��م��ا من 
�لإم�����ار�ت ب��ع��د �أن و���ش��ح ت��اأث��ر �شامل 
علي  يكن  فلم  �ل�شباحية  لهزميته 
م�شتوي �أد�ءه �ملعهود بالبطولة وكان 
�ثر  �لفوز  لتحقيق  ك�شو�ين  لإ�شر�ر 
�إليها  �نتهت  �لتي  �لنتيجة  جيد علي 
و��شل  �لثالثة  �لطاولة  وعلي  �ملبار�ة 
عرو�شه  ت����ق����دمي  ح����دو�����ش  حم���م���د 
�لقوية بفوز هام علي �لقطري حممد 

يف  �لثاين  باملركز  لينفرد  �مل�شيحكي 
�لطاولة  وع��ل��ي  �ألن  حتى  �لبطولة 
من  �شحرور  �إبر�هيم  و��شل  �لر�بعة 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة للغاية  ل��ب��ن��ان حت��ق��ي��ق 
ب��ت��ع��ادل��ه م���ع ح���ام���ل �ل��ل��ق��ب حممد 
�ملوقف  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �ل�شيد  ن��ا���ش��ر 
بعد نهاية �جلولة �ل�شاد�شة يف �لقمة 
منفرد� با�شم �شمري من م�شر بر�شيد 
خ��م�����ش ن���ق���اط ون�����ش��ف �ل��ن��ق��ط��ة ويف 
�لثاين لعبان في�شل ك�شو�ين  �ملركز 
م��ن �لإم������ار�ت وحم��م��د ح��دو���ش من 
�لبطولة  فعاليات  وتتو��شل  �جلز�ئر 
�قوي  بلقب  للظفر  م�شتحق  �شعي  يف 

بطولة عربية حتى �لآن .
�ل�������ش���ي���د�ت حققت  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
ف������وز�ن يف غاية  زو����ش���ني  �ل��ق��ط��ري��ة 
�لأهمية لت�شع قدما يف من�شة �لتتويج 
�ل�شباحية  �جل���ول���ة  ع��ق��ب  ق���وة  ب��ك��ل 
حيث كان �للقاء �ملرتقب بني زو�شني 

مايا  تكن  ومل  جلول  مايا  و�للبنانية 
�لقطرية  �إ�����ش����ر�ر  م���ع  �مل���وع���د  ع��ل��ي 
و�كتفت  بالنقطة  �لفوز  حتقيق  علي 
ب��ال��دف��اع م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة ح��ت��ي متكنت 
زو�شني من �إحر�ز نقطة �ملبار�ة كاملة 
خالد  مني  �مل�شرية  تعادلت  ..بينما 
ف��وؤ�د بعد مبار�ة  �لأردن��ي��ة ناتايل  مع 
،و�لو�شول  �ل��ط��رف��ني  م��ن  مفتوحة 
لنهاية وزيرين مل تتمكن �أحد�ها من 
�لطاولة  ..وعلى  �لخ��ري  علي  �لفوز 
ناجي  �شروق  �مل�شرية  قدمت  �لثالثة 
لعبة  مناف�شتها  �أم���ام  ج��ي��د�  عر�شا 
�لفوز  لتحقق  ك��م��ال  ك��اري��ن  �ل���ع���ر�ق 
�أم��ي��ن��ة مزيود  �جل���ز�ئ���ري���ة  ،وع������ادت 
للفوز بعد مبار�ة �شيقة مع مناف�شتها 

خلود �لزرعوين من �لإمار�ت.
للبطولة  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  و�شمن 
�مل��وع��د بتحقيق  ك��ان��ت زو���ش��ني ع��ل��ي 
�مل�شرية �شروق  �لفوز علي مناف�شتها 

�ل���ت���ف���وق مبكر�  ن���اج���ي ح��ي��ث و����ش���ح 
يف  �ل��ق��ط��ع  �ح���د  بت�شحية  وق���ام���ت   ،
�مل����ب����ار�ة ب�شكل  ل��ت��ن��ه��ي  �مل���ل���ك  ج���ن���اح 
جميل و�شريع وتنفرد بقمة �لبطولة 
..وعلى  �ل��ن��ق��اط  م��ن  ك��ام��ل  بر�شيد 
�لطاولة �لثانية قدمت �مل�شرية مني 
خالد عر�شا جيد� بعد �ن قامت ب�شن 
مناف�شتها  م��ل��ك  ع��ل��ي  ق����وي  ه���ج���وم 
و�أجربتها  ج���ل���ول  م���اي���ا  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
���ش��ري��ع عقب  ب�شكل  �لن�����ش��ح��اب  ع��ل��ي 
تعر�شها لهجوم مميت لتنفرد باملركز 
ون�شف،  نقاط  �أري���ع  بر�شيد  �ل��ث��اين 
وعلي �لطاولة �لثالثة تعادلت لعبتا 
دلهد�ل  ولوجني  ف��وؤ�د  ناتايل  �لأردن 
يف مبار�ة هادئة ن�شبيا ،وعلي �لطاولة 
لقاء  يف  خمتلفا  �ملوقف  ك��ان  �لر�بعة 
�لأطر�ش  �شابرينا  �جل��ز�ئ��ر  لع��ب��ت��ا 
و�أمينة مزيود حيث حاولت �لبطلتان 
�ل���ف���وز ب��ك��ل ق����وة ح��ت��ى حت��ق��ق �لفوز 

ل�شابرينا لتلحق بركب �ل�شد�رة .
�حلا�شمة  �ل�����ش��اب��ع��ة  �جل���ول���ة  ت�����ش��ه��د 
ل��ق��اء ط��اب��ع��ة �ل��ت�����ش��وي��ق و�لق�����رت�ب 
�ل��ذه��ب��ي��ة حيث  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن من�شة 
جتمع بطولة �لرجال لعب �لإمار�ت 
�لطموح في�شل ك�شو�ين مع مناف�شه 
هامة  جولة  يف  �شمري  با�شم  �مل�شري 
له  يتيح  ك�شو�ين  ف��وز  ككل  للبطولة 
ب��ال��ذه��ب ،وفوز  �ل��ظ��ف��ر  �ل��ط��م��وح يف 
ب��ا���ش��م ي��ح�����ش��م �لأم�����ر ل�����ش��احل��ه بكل 
ق���وة ح��ي��ث ي��ك��ف��ي��ه ت���ع���ادل ف��ق��ط من 
�لثانية  �ل��ط��اول��ة  وع��ل��ى  ج��ول��ت��ني.. 
�جل����ز�ئ����ري حم��م��د حدو�ش  ي��ل��ت��ق��ي 
)حامل  نا�شر  حممد  �ل��ق��ط��ري  م��ع 
�شكل  ����ش���ت���ح���دد  ج���ول���ة  يف  �ل���ل���ق���ب( 
�لبطولة  م��ي��د�ل��ي��ات  ع��ل��ي  �مل��ن��اف�����ش��ة 
�شامي  �مل�شري  يلتقي  ،فيما  �لثالثة 
�شكر مع �شامل عبد �لرحمن يف لقاء 
�لتعوي�ش  برغبة  قمة  �لكل  ينتظره 

�شحرور  �إب��ر�ه��ي��م  �للبناين  ،ويلتقي 
مع �ملخ�شرم �ليمني ب�شري �لقدميي 
�ل�شيد�ت تلتقي  وعلي �شعيد بطولة 
�لأردن  لع��ب��ة  م��ع  زو���ش��ني  �لقطرية 
ناتايل ف��وؤ�د يف لقاء قد يتوج زو�شني 
ب���ل���ق���ب �ل���ب���ط���ول���ة م���ب���ك���ر� ، وت���ع���ود 
للظهور  �لرفيعي  �إمي��ان  �ملخ�شرمة 
خالد  منى  �مل�شرية  مناف�شتها  �أم���ام 
يف ل��ق��اء ق��م��ة يف �ل��ت��ح��دي و�لإث�����ارة 
بالظفر  ���ش��وي  تر�شي  ل��ن  فكالهما 
�لطاولة  ..وع���ل���ى  ك��ام��ل��ة  ب��ال��ن��ق��ط��ة 
�لذي  �لتحدي  لقاء  �شيكون  �لثالثة 
ن��اج��ي )م�شر(  ����ش���روق  ب���ني  ي��ج��م��ع 
و����ش���اب���ري���ن���ا �لأط�����ر������ش )�جل����ز�ئ����ر( 
�ل�����ش��ع��ي للفوز  ���ش��ت��و����ش��ل  و�ل���ف���ائ���زة 
ياأتي  فيما  �لتفوق،  ميد�ليات  باأحد 
ل��ق��اء م��اي��ا ج��ل��ول م��ن لبنان وكارين 
كمال من �لعر�ق كفر�شة �أخرية لهم 

ملو��شلة �ملز�حمة يف �شباق �ملقدمة .

العربي  ــــاد  الحت اجــتــمــاعــات 
لل�صطرجن 

ت��ف��ت��ت��ح �ل���ي���وم �ج���ت���م���اع���ات �لحت����اد 
خلو�ش  ��شتعد�د�  لل�شطرجن  �لعربي 
�ملقبلة  ل��ل��دورة   ،2014� �ن��ت��خ��اب��ات 
على  ت���ق���ام  �ل���ت���ي   2018-2014
�أبوظبي  يف  �لعربية  �لبطولة  هام�ش 
، وي����ر�أ�����ش �لج��ت��م��اع��ات �لإم����ار�ت����ي 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ب��ن��اي �ل���ذي �ع��ت��رب فائز� 
على  �ل�شر�ع  يحتدم  فيما  بالتزكية 
وع�شوية   ، �لرئي�ش  ن��ائ��ب  من�شبي 
 10 له  تقدم  �لذي  �لتنفيذي  �ملكتب 
مر�شحني وتبد�أ مر��شم �لجتماعات 
و�ملو�زنة  �لن�شاط  ب��رن��ام��ج  مناق�شة 
،و��شتعر��ش   2014 للعام  �ل��ع��ام��ة 
�لفرعية،  �للجان  �جتماعات  تقارير 
بند�ً   12 �لأع���م���ال  ج����دول  وي�����ش��م��ل 
�أه��م��ه��ا ب��ن��د �ن��ت��خ��اب �أع�����ش��اء �ملكتب 

. �لتنفيذي لدورة 2018-2014 

�أق��ي��م �م�����ش ���ش��ب��اق ب��ر دب���ي ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة و�ملهجنة 
و��شتمل  �لر�بع على م�شمار جبل على  �ل�شباق  �لأ�شيلة 
على �شتة �أ�شو�ط. ويف �ل�شوط �لأول مل�شافة �ألف و400 
مرت برعاية بنك دبي �لتجاري فاز �حل�شان �نرى ل�شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم يليه تت�ش جولد ل�شمو 
و�ملهر  ثانيا  نهيان  �آل  �شلطان بن خليفة  �لدكتور  �ل�شيخ 
ثالثا.  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  دي���رم 
�ملدير  مكي  حممد  ع��ام��ر  �ل�شيد  ق��ام  �ل�����ش��وط  وبنهاية 
�لتجاري  دبي  ببنك  �لإ�شرت�تيجي  للتخطيط  �لرئي�شي 
بت�شلم جو�ئز �ل�شوط. ويف �ل�شوط �لثاين برعاية �ل�شعفار 

لالإ�شتثمار مل�شافة �ألف و200 مرت فاز �حل�شان ل تخف 
�ل�شيخ  ل�شمو  �ل��ر�زي  يليه  �لنابوده  خليفة  خالد  لل�شيد 
دوها�شا  و  ثانيا  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور 

ل�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ثالثا.
ويف نهاية �ل�شوط قام �ل�شيد في�شل �ل�شعفار نائب رئي�ش 
جمل�ش �إد�رة �ل�شعفار لالإ�شتثمار بت�شليم جو�ئز �ل�شوط.
�آل  ر��شد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  ل�شمو  وي��ل  يا  �حل�شان  وف��از 
�إ�شطبالت  برعاية  و�لرئي�شي  �لثالث  بال�شوط  مكتوم 
�شادويل �لعائدة ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
ومل�شافة �ألف و400 مرت يليه كنف ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن 

د�يل  لإي���ه  د�ن�����ش��ر  و�و�شي�شل  ثانيا  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
ثالثا.

�ل�شيخ  �شمو  مكتب  م��دي��ر  �ل�شايغ  م���ريز�  �شعادة  و�شلم 
ت�شلم  حيث  �ل�شوط  جو�ئز  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�شمو  مكتب  ع��ام  مدير  نائب  �حللو�ين  �شريف  �ملهند�ش 
�لفائز  �آل مكتوم جائزة �حل�شان  ر��شد  �أحمد بن  �ل�شيخ 

باملركز �لأول نيابة عن �شموه.
برعاية  م��رت  و900  �أ�ل���ف  مل�شافة  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  وف��ى 
�حل�شان  ف��از  للتاأمني  �ل�شكندنافية  �لعربية  �ل�شركة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  كر�كد�ون 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  ل�شمو  مزياد  و  مكتوم 
بالعبيدة  ع��ب��د�هلل  حممد  لل�شيد  ر����ش��د  د�ر  و�مل��ه��ر  ثانيا 
ثالثا .. وفى نهاية �ل�شوط قام �أ�حمد حمد �ل�شويد من 

�ل�شكندنافية للتاأمني بت�شليم جو�ئز �ل�شوط.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  بيلت  ���ش��ت��ورم  �حل�����ش��ان  وف���از 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم فى �ل�شوط �خلام�ش وم�شافته 
�ألف و800 مرت برعاية �مل�شرق خلدمات �لري يليه �إزعاج 
ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ثانيا 
ومتاجر ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد ثالثا وقام �شهيل 

�لنجار من �ل�شركة �لر�عية بت�شليم جو�ئز �ل�شوط.

برعاية  مرت  و950  �أل��ف  مل�شافة  �ل�شاد�ش  �ل�شوط  وف��ى 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  هركالرى  �ملهر  فاز  فريالند 
حممد بن ر��شد �ل مكتوم يليه �ملهر كنارى و�رف لل�شيد 
�ل�شيخ حمد�ن  �أقزمية ثانيا وف�شة ل�شمو  فتحى حممد 
مديرعام  خ��وري  مي�شيل  �ل�شيد  وق��ام  ثالثا..  ر����ش��د  ب��ن 
على  �ل�شباق  و�إ�شتمل  �ل�شوط.  جو�ئز  بت�شليم  فريالند 
جائزة �أجمل خيل فى كل �شوط قدمت جو�ئزها بطولة 
�ل��دول��ي��ة ل��ل��ج��و�د �ل��ع��رب��ى.. و�إ���ش��ت�����ش��اف �مل�شمار  دب���ي 
�شمت  بال�شني  للخيول  د�رىل  م��ن  متدربني  جمموعة 

. وطالبة  طالبا   22

ت�شلي����م ج�ائ����ز من����اف�ش�����ات ال�شب������اق الراب�����ع للخي�������ل بجب�����ل عل�����ي

بط�لة العرب الفردية لل�شطرجن لفئة الرجال وال�شيدات لعام 2013 ت�ا�شل فعالياتها

يونايتد يبحث عن طوق النجاة

اأحالم اأر�شنال ت�شطدم بن�ش�ة �شيتي يف اأق�ى االختبارات 

يو�جه فريق �ر�شنال �أ�شعب �ختبار يف رحلته للتتويج بلقب �لدوري 
�لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم عندما يخرج ملالقاة م�شيفه 

مان�ش�شرت �شيتي �ليوم �ل�شبت يف �ملرحلة �ل�شاد�شة ع�شرة 
من �مل�شابقة. ويت�شدر �ر�شنال جدول ترتيب �مل�شابقة 
�قرب  �أم���ام  ن��ق��اط  خم�ش  ب��ف��ارق  نقطة،  بر�شيد35 

يف  �شيتي  وياأتي  وت�شيل�شي،  ليفربول  مالحقيه، 
�ملركز �لر�بع بر�شيد 29 نقطة.

وخ�����ش��ر �مل��دف��ع��ج��ي��ة م����رة وح���ي���دة منذ 
خ�شما  يو�جه  ولكنه  �ملو�شم  بد�ية 

عنيد� ��شتقبلت �شباكه هدفني 
فقط خالل �شبع مباريات 
خا�شها على ملعبه وحقق 

فيها �لفوز. ويعي�ش �شيتي 
�ملمزوجة  �لن�شوة  من  حالة 

بايرن  على  ف���وزه  بعد  بالثقة 
ميونيخ �لأمل��اين حامل لقب دوري 

�أب��ط��ال �أوروب����ا ، م�شاء �ل��ث��الث��اء يف 
للبطولة  �مل���ج���م���وع���ات  دور  خ���ت���ام 
مقابل  �أه�������د�ف  ب��ث��الث��ة  �ل���ق���اري���ة 

هدفني.
وقال �لأرجنتيني بابلو ز�باليتا قلب 

�أننا عائدين �إىل  دفاع �شيتي: �أعتقد 
مان�ش�شرت ونحن ن�شعر بثقة كبرية.. 

لأننا فزنا على �أف�شل فريق يف �لعامل، 
�أمر مهمة للغاية حقا . وبالن�شبة  وهذ� 

لر���ش��ن��ال ت��اأت��ي �مل��ب��ار�ة بعد ت��ع��ادل �شعب 
م���ع �إي���ف���رت���ون ب��ه��دف مل��ث��ل��ه يف �ل����دوري 

�لإجن��ل��ي��زي، ث��م �ل��ه��زمي��ة ع��ل��ى ملعب 
يف  نظيفني  بهدفني  �لإي��ط��ايل  نابويل 
دوري �أبطال �أوروبا، ولكن هذه �لهزمية 

مل تعرقل و�شول �لفريق �إىل دور �ل�شتة 
ع�شر للبطولة �لأوروبية.

�ملدير  فينجر  �ر���ش��ني  �ل��ف��رن�����ش��ي  وق���ال 
ثابت، يف  لدينا فريق  �لفني لر�شنال: 

�لتناوب  �شيا�شة  �تبع  �ملر�كز  بع�ش 

عن�شر  �لثبات  فيها  يكون  �لتي  �أخ��رى  مر�كز  من  �أك��ر 
ع��الم��ات كبرية  ل��دي��ن��ا  لي�ش  ع���ام  ب�شكل  ول��ك��ن  ه���ام، 
على �لنهاك �لبدين . وقد يلجاأ فينجر �إىل جنمه 
ث��ي��و و�ل���ك���وت م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة �أم����ام �شيتي رغ���م عدم 
م�شاركته يف مبار�ة نابويل. ويخرج ليفربول �شاحب 
�ملركز �لثاين غد� �لأحد ملالقاة توتنهام، �لذي حقق 

�نت�شارين متتاليني.
ود�نييل  ج��ري�رد  �شتيفني  جهود  �إىل  ليفربول  ويفتقد 
�شتوريدج ب�شبب �إ�شابة �لأول يف �لأوتار و��شابة �شتوريدج 
يف �لكاحل. وقال بر�ندن رودجرز �ملدير �لفني لليفربول: 
�شتيفني لعب مهم بالن�شبة لنا، ولكننا منتلك لعبني 
على  يح�شلو�  �أن  وينبغي  �ل��ف��ري��ق  يف  فاعلني  �آخ��ري��ن 
�لثالث  �مل��رك��ز  �شاحب  ت�شيل�شي  ويلتقي   . فر�شتهم 
حقق  �ل���ذي  ب��ال���ش  كري�شتال  �شيفه  م��ع  �ل�شبت  ي��وم 
�نت�شارين متتاليني حتت قيادة مدربه �جلديد توين 

بولي�ش.
ويلتقي مان�ش�شرت يونايتد حامل �للقب يوم �لأحد مع 
قيادة  حت��ت  مان�ش�شرت  ويعي�ش   . فيال  ��شتون  م�شيفه 
مدربه ديفيد موي�ش حالة من �لرتباك �لو��شح بعد �أن 
ف�شل �لفريق يف حتقيق �أي �نت�شار خالل �أربع مباريات 
يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز. وقال ��شلي يوجن جناح 
�مل���درب  ي���ح���دث..  ع��م��ا  م�����ش��وؤول  �جل��م��ي��ع  مان�ش�شرت 
و�جلهاز �لفني و�لالعبني.. نحن نفوز معا ونخ�شر 

معا .
متذيل  �شندرلند  يخرج  �ل��ق��اع،  مباريات  �أب���رز  ويف 
�ل�شبت،  يونايتد  وي�شتهام  ملالقاة  �لرتتيب  ج��دول 
كما يخرج فولهام �لذي حقق �أول فوز له حتت قيادة 
مدربه �جلديد رينيه ميولن�شتني ، ملالقاة �إيفرتون، 
�ملو�شم �حل���ايل. ويف  �ل��ذي خ�شر م��رة و�ح���دة فقط 
���ش��اوث��ه��امن��ب��ت��ون مع  �أخ����رى غ����د�، يلتقي  م��ب��اري��ات 
م�شيفه نيوكا�شل يونايتد وكارديف �شيتي مع �شيفه 
م�شيفه  مع  �شيتي  و�شتوك  �لبيون  بروميت�ش  و�شت 
�شيفه  م��ع  �شيتي  نورويت�ش  ويلتقي  �شيتي.  ه��ال 

�شو�نزي �شيتي يوم �لأحد.

بها  �لتي مني  تنا�شي �خليبة  و�ملت�شدر عن  �للقب  يوفنتو�ش حامل  يبحث 
�شا�شوولو  �ملتو��شع  ي�شتقبل  عندما  ��شطنبول  يف  �ل�شبوع  منت�شف  خالل 
ت�شهد  �لتي  �ليطايل  �ل��دوري  من  ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  �لح��د يف  غ��د� 
و�ن��رت ميالن من جهة وميالن  نابويل  �لثقيل بني  �لعيار  مو�جهتني من 
�لفر�شة  �شتكون   ، �شتاديوم  يوفنتو�ش  �خ��رى. على ملعب  وروم��ا من جهة 
�شانحة �مام يوفنتو�ش لتحقيق فوزه �لثامن على �لتو�يل وتنا�شي خروجه 

�وروبا  �بطال  دوري  مل�شابقة  �لول  �ل��دور  در�ماتيكية من  ب��ط��ري��ق��ة 
على يد غلطة �شر�ي �لرتكي.

�ل�شيدة  ف���ري���ق  م�������ش���و�ر  و�ن���ت���ه���ى 
�لوروبية  �مل�شابقة  يف  �لعجوز 
من  ودع  �ن  ب��ع��د  ب���اك���ر�  �لم 

�مام  بخ�شارته  �لول  �ل��دور 
�شر�ي  غ��ل��ط��ة  م�����ش��ي��ف��ه 

يف  �لرب�����ع�����اء  �شفر-1 
�ملبار�ة �مل�شتكملة بينهما 
�ل�شاد�شة  �جل���ول���ة  يف 
مناف�شات  �لخرية من 

�ملجموعة �لثانية.
لكن  �لثالثاء  �ملبار�ة مقررة  وكانت 

على  دقيقة   31 بعد  بايقافها  ت�شببت  �لثلوج 
�لتايل  �ل��ي��وم  يف  ��شتكملت  ث��م  �لبد�ية  �شافرة 
و�شط ظروف �شيئة مللعب علي �شامي ين �شبور 
تناقل  دون  �ل��وح��ول  ح��ال��ت  ح��ي��ث  كومبلك�شي 

�لكرة بال�شكل �ملطلوب.
وجن����ح �ل��ف��ري��ق �ل���رتك���ي يف ن��ه��اي��ة �مل���ط���اف يف 
بف�شل  �ملجموعة  �لثاين يف  ف��وزه  ه��دف  خطف 
�لهولندي وي�شلي �شنايدر، ما �شمح له بالتاأهل 
�ىل �لدور �لثاين برفقة ريال مدريد �ل�شباين.

�ىل  بحاجة  ك��ان  �ل��ذي  ليوفنتو�ش  بالن�شبة  �م��ا 
نقطة �لتعادل من �جل �حل�شول على �لبطاقة 
�لثانية يف �ملجموعة، ف�شيكتفي باكمال م�شو�ره 

�لقاري يف م�شابقة �ل��دوري �لوروب��ي يوروبا 
ليغ .

كونتي  �نتونيو  يوفنتو�ش  م��درب  يكن  ومل 
�ملبار�ة،  ر��شيا على �لط��الق عن ظ��روف 
وه���و ق���ال ب��ان��ه ط��ل��ب م����ر�ر� م��ن �حلكم 
���ش��وء �ر�شية  ب�����ش��ب��ب  ت��اأج��ي��ل��ه��ا جم����دد� 
بطريقة  معاقبتنا  متت  م�شيفا  �مللعب، 
ق��ا���ش��ي��ة ج�����د�. �ه���ن���ىء لع���ب���ي فريقي 
لنهم قدمو� كل ما لديهم على �ر�شية 

م��ل��ع��ب مل ت��ك��ن م��الئ��م��ة مل���ب���ار�ة يف 
كان  �لو�قع  وهذ�  �لقدم،  كرة 

مبثابة �لعقاب �لكبري 

�ملبار�ة  تاأجل حتى هذه  تاأهلنا  �ن  �ملوؤ�شف هو  �لم��ر  وو��شل   . لنا  بالن�شبة 
�لخرية. ناأمل �ن نكون تعلمنا �مثولة للم�شتقبل و�شي�شب يوفنتو�ش �لذي 
يحل �شيفا على �تالنتا قبل عطلة �لعياد ثم ي�شتقبل روما يف �ول مبار�ة 
له يف 2014، �لن تركيزه �لكامل على �لدوري رغم �كماله م�شو�ره �لقاري 
�ل��ذي يف�شله عن  �لثالث  �لنقاط  ف��ارق  ياأمل تو�شيع  ، وهو  يف يوروبا ليغ 
للغاية  �شعبا  �ختبار�  يخو�ش  �لخ��ري  �ن  خ�شو�شا  روم��ا  مالحقيه  �ق��رب 
�لثاين  �ل��دور  �ملنت�شي من بلوغه  �لثنني خارج قو�عده يف مو�جهة ميالن 
مل�شابقة دوري �بطال �وروبا على ح�شاب �ياك�ش �م�شرتد�م �لهولندي بتعادله 
م��ع �لخ���ري �شفر-�شفر �لرب���ع���اء. وي��اأم��ل روم���ا �ل���ذي ع��اد �ل��ي��ه قائده 
�ل�شطوري فر�ن�شي�شكو توتي، يف مو�جهة ميالن �لذي يقبع يف �ملركز 
عن  نقطة  و14  يوفنتو�ش  غرميه  ع��ن  نقطة   22 ب��ف��ارق  �لتا�شع 

�ملو�شم  �لبطال  �ملوؤهل �ىل دوري  �لثالث  ومل �ملركز  �ملقبل 
ي����ح����ق����ق 
���������ش��������وى 
و�حد  ف����وز 
مبارياته  يف 
�لخرية  �ل�شبع 
�ن  �ل���������������دوري،  يف 
�ل�شتفاقة  ي���و�����ش���ل 
�ملرحلة  يف  حققها  �ل��ت��ي 
�شيفه  ح�شاب  على  �ل�شابقة 
�لقوي فيورنتينا )2-1( بعد �شل�شلة من �ربعة 

تعادلت على �لتو�يل.
�م���ا ن��اب��ويل �ل��ث��ال��ث ف��ه��و ي��ب��ح��ث �م����ام �ن���رت م��ي��الن �لذي 
يحتل �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ب��ف��ارق 4 ن��ق��اط ع��ن ف��ري��ق مدربه 
�ل�شابق �ل�شباين ر�فايل بينيتيز، عن تعوي�ش خروجه 
�لتي  �لبطال  دوري  م�شابقة  من  �ي�شا  �لدر�ماتيكي 
ودع���ه���ا �لرب���ع���اء رغ���م ف����وزه ع��ل��ى ���ش��ي��ف��ه �ر�شنال 
�لنكليزي 2-�شفر و�نهائه �لدور �لول على نف�ش 
�للندين ومناف�شه �لخري  �لفريق  �مل�شافة من 
�لبطل،  و�شيف  �لملاين  دورمتوند  بورو�شيا 
وذلك ب�شبب فارق �ملو�جهات �ملبا�شرة مع 

�لخريين.
ويتخلف نابويل �لذي ��شبح �ول فريق 
يودع �لدور �لول مل�شابقة دوري �لبطال 
5 نقاط  12 نقطة، بفارق  ويف جعبته 

عن روما �لثاين و8 عن يوفنتو�ش.
�ل��ي��وم �ل�����ش��ب��ت مببار�ة  �مل��رح��ل��ة  وت��ف��ت��ت��ح 
حيث  �لح��د  وت�شتكمل  وف��ريون��ا،  كاتانيا 
مع  ولت�شيو  �شمبدوريا،  مع  كييفو  يلعب 
و�ودينيزي  ك��ال��ي��اري،  م��ع  وب��ارم��ا  ليفورنو، 
وفيورنتينا  �تالنتا،  مع  تورينو، وجنوى  مع 

مع بولونيا.

ي�فنت��ض يبحث عن تع�ي�ض خيبة ا�شطنب�ل



�شاب متيم يعرث على �شديقته عرب في�شب�ك
من  نيوزيلندي  �شاب  متكن   ، في�شبوك  موقع  ع��رب  �لبحث  م��ن  �شنة  بعد 

�لعثور على �شديقته �لتي تعرف عليها بال�شدفة. 
وقالت �شحيفة نيوزيلند هري�لد �إن �ل�شاب ري�شي ماكي )25 عاما( تعرف 

على �شابة خالل ليلة ر�أ�ش �ل�شنة �حلالية 2013 يف هوجن كوجن. 
تلك  يف  �ملدينة  يف  معا  وجت��ول  �لحتفال  خ��الل  لفرتة  معا  �ل�شابان  بقي 
��شمها كاتي و�أنها من دي �شي  �أن  �ل�شاب عن �لفتاة  �لليلة. وكل ما عرفه 
�شورة  �إىل  �إ�شافة  و��شنطن(،  �لأمريكية  �لعا�شمة  ل�شم  �خت�شار  )وه��ي 
على  يح�شل  �أن  �ل�شاب  ح��اول  �فرت�قهما،  �أثناء  �لتقاطها.   ��شتطاع  منها 
عنو�ن �لفتاة لكنها �أجابته قائلة: �عر علي .  عاد �لفتى �ملتيم وبد�أ يفكر 
يف طريقة للعثور على �شديقته. ما كان منه �إل �أن �أطلق حملة على موقع 
من  طالبا  و��شنطن،  م��ن  وكونها  و��شمها  �لفتاة  ���ش��ورة  ون�شر  في�شبوك 

�جلمهور م�شاعدته يف �لعثور عليها. 
�ل�شابة وكيف تعرف عليها  �ل�شورة و�لدعوة ق�شته مع  �ل�شاب مع  و�أرف��ق 
بال�شدفة.  وبالفعل، عر �ل�شاب على من �أ�شرت قلبه يف تلك �ل�شاحرة عله 
يحظى بليلة ر�أ�ش �شنة ثانية معها.  وقد �شاعدته �حلملة بالفعل على �إيجاد 
�لفتاة و�لتعرف على مكان �إقامتها و�شفحتها على في�شبوك لكنها يف �لوقت 
�آلف �لر�شائل �لتي باتت كاتي تتلقاها ما  ذ�ته حرمته من روؤيتها ب�شبب 

جعلها تغلق كل �شفحاتها على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.

تربئة مرمي ح�شن من مهاجمة تارا ريد 
بّر�أت حمكمة يف لندن �مر�أة من تهمة مهاجمة �ملمثلة �لأمريكية تار� ريد 

يف حانة.
وذكرت و�شائل �إعالم بريطانية �أن حمكمة �شاوثو�رك �مللكية يف لندن بّر�أت 
عار�شة �لأزياء �ل�شابقة مرمي ح�شن، من تهم حتطيم زجاج يف وجه تار� ريد، 

فيما كانت حتتفل بعيد ميالدها يف حانة بلندن يف نهاية عام 2012.
بجروح  �إ���ش��اب��ت��ه��ا  �إث���ر  �مل�شت�شفى  �إىل  حينها  يف  �أدخ���ل���ت  ق��د  ري���د  وك��ان��ت 

وكدمات.
�لتفّوه  تهمة  من  �شنة،   27 �لعمر  من  �لبالغة  ح�شن،  �ملحكمة  ب���ّر�أت  كما 

بكالم عن�شري �شد حار�ش يف �لنادي �لليلي.
للعمى  تتعّر�ش  �أن  من  خ�شت  �إنها  �ملحاكمة،  يف  بيان  يف  قالت  ريد  وكانت 

نتيجة �لإ�شابة.
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حذاء جل�ردان 
ب�100 األف دوالر 

بيع حذ�ء ريا�شي �رتد�ه جنم كرة 
جورد�ن،  مايكل  �لأمريكي،  �ل�شلة 
خالل مبار�ة نزلة �لربد �ل�شهرية 
توقيعه،  ويحمل   ،1997 �لعام  يف 
�ألف  �ل�100  ف���اق  ق��ي��ا���ش��ي  ب�����ش��ع��ر 

دولر.
فاللنيل  غ���������ر�ي  د�ر  وذك����������رت 
للمز�د�ت �لتي باعت حذ�ء جورد�ن 
يف مز�د بنيويورك �نه حقق �شعر�ً 
و765  �آلف   104 ه���و  ق��ي��ا���ش��ي��اً 

دولر.
�لأحمر  �حل�����ذ�ء  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
ج���ورد�ن،  توقيع  يحمل  و�لأ����ش���ود 
وقد �رتد�ه خالل �لربع �لأول من 
�ملبار�ة 5 �ل�شهرية يف �لعام 1997، 
�أد�وؤه  يكن  ومل  جد�ً  وكان مري�شاً 
�لريا�شي كالعادة يف �لبد�ية، ولذ� 
�لربد  نزلة  لعبة  ��شم  �أطلق عليها 
جهد�ً  بذل  لكنه   ،)Flu Game(
قبل  لفريقه  �لفوز  و�شمن  كبري�ً 
�نتهاء  ثانية فقط على   26 م��رور 
�شخ�شاً   15 �أن  �إىل  و�أ�شار  �ملبار�ة. 
�لك�شف  �مل��ز�د، من دون  �شاركو� يف 

عن هوية �لفائز.

حار�ض اأمن يتح�ل اإىل 
ملي�نري

مل يدر يف خلد �ل�شاب عو�ش �لأحمد �أنه �شوف ي�شبح من 
�شاعد  �أن��ه  ملجرد  و�شحاها،  ع�شية  بني  �ملاليني  �أ�شحاب 

رجل �أعمال على ت�شهيل �شر�ئه لقطعة �أر�ش.
�أوردتها  �ل��ت��ي  �لتفا�شيل  بح�شب  �ل�����ش��اب،  ق�شة  ب����د�أت 
�شحيفة عكاظ �ل�شعودية، عندما كان يعمل حار�ش �أمن 
كان يقف  وبينما  �ملنورة،  باملدينة  يف مركز جت��اري كبري 
و�شاأله  �أعمال  رجل  جاءه  للمركز  �لرئي�شة  �لبو�بة  �أم��ام 
ع��ن ق��ط��ع��ة �لأر������ش �مل���ج���اورة ل��ل�����ش��وق م��ب��دي��اً رغ��ب��ت��ه يف 

�شر�ئها .
وبح�شن نية وطيبة خاطر، وعد حار�ش �لأمن باأنه �شوف 
�متد  بحث  وب��ع��د  ب��اخل��رب،  وي��اأت��ي��ه  �شاحبها  ع��ن  يبحث 
�إىل �شاحب �لأر���ش وعر�ش  �أ�شهر تو�شل   3 لأك��ر من 

عليه بيعها لرجل �أعمال ر�غب فيها.
�ل�شفقة  مت��ت  ب��ال��ف��ع��ل  �إن���ه  ب��ال��ق��ول  �ل�شحيفة  و�أن���ه���ت 
�ل�شفقة  قيمة  م��ن  �لو�شيط  مبلغ  على  عو�ش  وح�شل 
ري��ال فيما مل تذكر تفا�شيل  5  ماليني  �لتي جت��اوزت 

حول جن�شية حار�ش �لأمن �أو ��شم رجل �لأعمال. 

مزحة تل�شق امراأة 
مبقعد حمام 

�لت�شقت �مر�أة �أمريكية مبقعد حمام بعد �أن و�شع عليه 
م�شتهرت مادة �شديدة �للت�شاق. 

�ملر�أة  �إن  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  بثه  تقرير،  وقال 
من  ق��ري��ب  م�شتودع  يف  �حل��م��ام،  مبقعد  ملت�شقة  ظلت 
منزلها يف مدينة �أتالنتا، ل�شاعات �إىل �أن خل�شها رجال 

�لدفاع �ملدين با�شتخد�م مادة مقاومة للغر�ء. 
وق���د �أ���ش��ي��ب��ت �مل������ر�أة ب���ج���روح وح�����روق ب�����ش��ب��ب �ملكونات 
�مل�شت�شفى  �إىل  ذل��ك  �إث��ر  على  ونقلت  للمادة  �لكيميائية 

حيث ما ز�لت تتلقى �لعالجات. 
بد�أ رجال �لأمن يف �لبحث عن �جلاين لكنهم مل يتمكنو� 

بعد من توجيه �لتهمة لأحد. 

اأراد تقليد امل�شارعة فقتل 
�شقيقته

�أه��م��ي��ة دور �لأه���ل يف مر�قبة  ت��وؤك��د م��دى  ج��رمي��ة قتل 
�ل���رب�م���ج �ل��ت��ي ي�����ش��اه��ده��ا �أب���ن���اوؤه���م، م��ث��ل ه���ذ� �لطفل 
�لأمريكي �لذي قتل �أخته تقليد�ً للحركات �لتي ي�شاهدها 

يف بر�مج �مل�شارعة �حلرة.
�لأمريكية،  لويزيانا  ولي��ة  يف  حمكمة  ع��ن  حكم  �شدر 
بو�شع �شبي يبلغ من �لعمر 13 عاماً يف من�شاأة �لأحد�ث 
بعد قتله ل�شقيقته �لبالغة من �لعمر 5 �شنو�ت ون�شف، 

ل�ض ينا�شد ال�شحية بطلب ال�شرطة
نا�شد ل�ش �شاحب منزل حاول �شرقته ��شتدعاء �ل�شرطة �لربيطانية، بعد �أن علقت قدماه يف نافذة حمامه وتدىل 

منها ج�شمه وبات ر�أ�شه �إىل �لأ�شفل.
وقالت �شحيفة ديلي �شتار �إن مالك �ملنزل �كت�شف �لل�ش، د�نيال �شيفرين)27 عاماً(، وهو معلق من نافذة �حلمام 
بعد �أن �شمع �أنينه حني نه�ش من �لنوم للذهاب �إىل �لعمل، وكان يرتدي قفاز�ت مطاطية ويحمل حقيبة لو�شع 

�ملو�د �مل�شروقة فيها.
و�أ�شافت �أن �لل�ش، غري �لظريف، مل يتمكن من طلب �مل�شاعدة جر�ء وقوع هاتفه �ملحمول من جيبه يف �حلمام بعد 

�أن عّلق يف نافذته، وترجى مالك �ملنزل، ريت�شارد ويل�شون، �أن ي�شاعده وطلب منه ��شتدعاء �ل�شرطة.
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن ويل�شون طلب من زوجته ��شتدعاء �ل�شرطة، وقام بالتقاط �شورة لل�ش د�نيال وهو معلق، 

بينما ت�شل �ل�شرطة �إىل منزلهما يف بلدة هاودن مبقاطعة يورك�شاير �ل�شرقية.
وقالت �إن �لل�ش كان ممتناً ب�شكل غري متوقع عند و�شول �ل�شرطة، �إىل درجة �أنه �دىل باعرت�ف كامل للعائلة باأنه 

�أر�د �شرقة حاجيات ثمينة من منزلها لبيعها، و�عرتف باأنه مدمن على �لهريويني.
وق�شت حمكمة �لتاج مبدينة هال ب�شجن د�نيال ملدة �شنتني، بعد �عرت�فه بذنب �ل�شرقة وحيازة �شالح هجومي 

وحبوب خمدرة.
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حتمل جنينًا يف بطنها 40 عامًا
تعاين  �لتي  �ل�شديدة  �لآلم  �أن  كولومبية  عجوز  ببال  يخطر  مل 
منها يف بطنها، يرجع �شببهها �إىل وجود جنني متحجر يعي�ش يف 

بطنها منذ 40 عاماً، بح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
�إىل  دخلت  �لثمانينية  �أن  �ل�شحيفة  �أوردت��ه��ا  �لتي  �لتفا�شيل  ويف 
�لأطبار  فاكت�شف  �ملربحة،  �لآلم  بعد عجزها عن حتمل  �ملت�شفى 
بعد ت�شوير �إ�شعاعي وجود جنني متحجر منا خارج �لرحم، وعلى 

�لفور �أخ�شعوها لعملية جر�حية ل�شتخر�جه.
وقال �لدكتور يف م�شت�شفى تونخويليتو يف �لعا�شمة بوغاتا كرمر 
ر�مري�ز �إن هذه �حلالة نادرة حتدث عندما ميوت �جلنني خالل 
�حلمل خارج �لرحم، لكنه يكون كبري�ً بحيث ل ميكن للج�شم �أن 

يخرجه، ثم ي�شاب بالتكل�ش، �أي يغطيه �لكال�شيوم.
هذه �حلالة مل تكن �لأوىل من نوعها بح�شب �ل�شحيفة، ففي عام 
�أح�شاء  60 عاماً يف  عا�ش  �لأطباء جنيناً متحجر�ً  �كت�شف   2009
ت�شعينية �شينية، وحالة �أخرى لمر�أة �شينية �كت�شف بعد مماتها 

�أنها كانت حاماًل بجنني متحجر. 

خنزير بفمني و6 عي�ن واأن�ف
وثالث  بفمني  ب��ولدة خنزير  غان�شانغ  دو  �ل�شيني  �مل��ز�رع  تفاجاأ 
عيون و�أن��وف يف مزرعته مبدينة نانت�شانغ يف مقاطعة جيانغ�شي 

�شرق �ل�شني، بح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
وتو�فد �شكان �ملدينة نحو �ملز�رع لروؤية هذ� �ملخلق �لغريب، و�أ�شار 
�أن  غان�شانغ �إىل �أنه مل يتوقع ولدة خنزير بهذ� �ل�شكل، مرجحاً 

تكون ولدته �ملبكرة �شبباً يف هذه �لت�شوهات �خللقية.
وقال �مل��ز�رع �إىل �أن �خلنزير �حتار من �ملكان �لذي �شري�شع منه 
بعد ولدته، وبح�شب �ل�شحيفة هذ� �خلنزير لن تكتب له �حلياة 
ب�شبب هذه �لت�شوهات �لتي �شتمنعه من �لأكل و�ل�شرب و�لتنف�ش 

ب�شكل طبيعي.
حيو�نات  فيها  تولد  �لتي  �لأوىل  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  �أن��ه��ا  ��ذك��ر  ُيّ
بر�أ�شني  �شلحفاة  ولدة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �شهد  �إذ  خ��ل��ق��ي��ة،  ب��ت�����ش��وه��ات 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  جنمة  و�أ���ش��ب��ح��ت  طبيعي  ب�شكل  عا�شت  لكنها 

�لإجتماعي. 

قط يطرد متا�شيح
فيديو  مقطع  �لإج��ت��م��اع��ي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  م�شتخدمو  ت���د�ول 
�لتما�شيح  من  جمموعة  يو�جه  نحياًل  قطاً  يظهر�ً  يوتيوب  على 
و�إجبارهم  �إخافتهم  ��شتطاع  �أنه  �ل�شخمة بكل �شجاعة، و�لأغرب 

على �لعودة �إىل �ملياه.
و�أظهر مقطع فيديو �لذي �شجله �أحد �لز�ئرين للمحمية، �لقط 
وهو يتجول بكل ثقة على حافة بحرية ممتلئة بالتما�شيح �جلائعة 
ب���د� كيف  �مل��ق��ط��ع  ن��ه��اي��ة  �مل��ح��م��ي��ات �لطبيعية، ويف  �إح����دى  د�خ���ل 

تر�جعت �لتما�شيح �إىل �ملياه خوفاً من هذ� �لقط.
و�أثار هذ� �ملقطع �إعجاب �ملعلقني على �لفيديو �لذين حولوه �إىل 
مثال لل�شجاعة، �إذ من �مل�شتحيل �أن ي�شتطيع قط �لوقوف منفرد�ً 
بوجه جمموعة من �لتما�شيح �ل�شخمة من دون �أن ي�شبح فري�شة 

اإلي�صا غودي خالل حفل توقيع ن�صخ من كتابها اجلديد Two Good Rounds Superstars يف مدينة نيويورك. )يو بي اآي(�شهلة �ملنال لهم.

بي�ن�شي تهدي معجبيها 
األب�مًا جديدًا 

بيون�شي  �لعاملية  �لنجمة  ق��ّدم��ت 
ه���دي���ة م��ب��ك��رة ل��ع��ي��د �مل���ي���الد �إىل 
فاجاأتهم  �أن  ب���ع���د  م��ع��ج��ب��ي��ه��ا، 
ب��اإط��الق��ه��ا �أل���ب���وم���اً ج���دي���د�ً على 

تطبيق �آيتونز .
عن  ع��ام��اً(   32( بيون�شي  و�أعلنت 
�أل��ب��وم��ه��ا �جل���دي���د �لذي  �إط�����الق 
ب���ي���ون�������ش���ي على  ع�����ن�����و�ن  ي���ح���م���ل 
في�شبوك  م��وق��ع  ع��ل��ى  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 
دون  من  �إن�شتاغر�م  تطبيق  وعلى 

�أي �إ�شارة �أو تنبيه م�شبقني.
هي  �أغ��ن��ي��ة،   14 �لأل���ب���وم  وي�شمل 
 ، Haunted و ، Pretty hurts
زوجها  مع   Drunk in Love و 
 no angel  ،  blow و  زي،  ج��اي 
و   ،  jealous و   ،  partition و   ،
�ملغني  م��ع   ،  mine و   ،  rocket
و   ،  flawless و   ،  xo و  در�ي�����ك، 
superpower مع فر�نك �أو�شن، 
و heaven ، و Blue مع طفلتها 
ُبعيد  بيون�شي  وق��ال��ت  �آي��ف��ي.  بلو 
بيان �شحفي  �لأل��ب��وم يف  �إطالقها 
�أ����ش���ع���ر ب����اأن����ه مي��ك��ن��ن��ي �حل���دي���ث 

بطريقة مبا�شرة مع معجبيي .

�شاراندون دخنت 
احل�شي�شة باحلفالت

ك�����ش��ف��ت �ل��ن��ج��م��ة �لأم���ريك���ي���ة عن 
لديها  �لفكاهة  وح�ش  ر�حتها  �شر 
خالل �لإطاللة يف حفالت توزيع 
دخنت  �نها  قائلة  �لفنية،  �جلو�ئز 
�حلفالت  ه��ذه  كل  قبل  �حل�شي�شة 

يف ما عد� �لأو�شكار .
و�أفادت و�شائل �إعالم �مريكية، �نه 
طلب من �شار�ندون 67 �شنة خالل 
حدث  ت�شمية  تلفزيونية  مقابلة 
�ملاريجو�نا  فيه  دخنت  هوليوودي 

فاأجابت مبت�شمة و�حد�ً فقط؟ .
و�أ���ش��اف��ت ���ش��اأق��ول كلها يف م��ا عد� 

حفالت توزيع جو�ئز �لأو�شكار .
حائزة  ����ش���ار�ن���دون  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
متتد  �ل��ت��ي  �ملهنية  حياتها  خ��الل 
8 جو�ئز  43 �شنة على  على مدى 
تر�شيحات جلائزة  كرة ذهبية، و4 
�إميي ، بالإ�شافة �إىل 5 تر�شيحات 

جلو�ئز �أو�شكار وفازت باإحد�ها.

ك�شفت در��شة حديثة عن عقار يقلل من خطر �لإ�شابة 
عقار  وي�شتخدم  م�شبوق،  غ��ري  ب�شكل  �ل��ث��دي  ب�شرطان 
�أنا�شرتوزول يف عالج �شرطان �لثدي، لكنه �أثبت، بح�شب 
�لدر��شة، فاعلية كبرية �إذ� ما ��شتخدم كدو�ء وقائي عند 

�لن�شاء �ملوؤهبات لالإ�شابة ب�شرطان �لثدي.
وبح�شب �لدر��شة �لتي ن�شرت يف جملة ذ� لن�شت ، فاإن 
تناول حبة و�حدة يومياً )1 ملغ( من عقار �أنا�شرتوزول 
مل���دة خم�ش ���ش��ن��و�ت م��ن ق��ب��ل �ل��ن�����ش��اء �ل��ل��و�ت��ي جتاوزن 
يقلل  �لثدي  ب�شرطان  لالإ�شابة  و�ملوؤهبات  �لياأ�ش  �شن 
وهي  �لن�شف،  بن�شبة  بال�شرطان  �إ�شابتهن  �حتمال  من 
�لتي  �لتقليدية  بالعقاقري  مقارنة  م�شبوقة  غري  ن�شبة 

ت�شتخدم لهذ� �لغر�ش.
�إذ� كانت  وتكون �ملر�أة موؤهبة لالإ�شابة ب�شرطان �لثدي 
�إذ�  �خلطورة  وت��زد�د  باملر�ش،  م�شابة  قريباتها  �إح��دى 
ما حققت و�حدة من �ل�شروط �لتالية: لها قريبتان �أو 
�أكر �أ�شيبتا ب�شرطان �لثدي، �أو لها �أم �أو �أخت �أ�شيبت 
�أو  �أم  لها  �أو  عاماً،  �خلم�شني  �شن  قبل  �لثدي  ب�شرطان 
�أو كانت  �لثديني،  �لثدي يف كال  ب�شرطان  �أ�شيبت  �أخت 

هي م�شابة باأمر��ش معينة يف �لثدي لها قابلية �لتطور 
�إىل �شرطان. وي�شتخدم عقار ��شمه تاموك�شيفني ب�شكل 
ت��ق��ل��ي��دي يف �ل��وق��اي��ة م��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي ع��ن��د هوؤلء 
�ل�شيد�ت، �إل �أن هذه �لدر��شة �حلديثة تقرتح ��شتبد�له 
بعقار �أنا�شرتوزول طاملا �أنه �أثبت فاعلية �أكرب، ويتوقع 
هذ�  �ع��ت��م��اد  �إىل  �لعاملية  �ملنظمات  ت�����ش��ارع  �أن  �لعلماء 
�لعقار كخيار �أمثل للوقاية من �شرطان �لثدي، و�أن تبد�أ 
�لأ�شا�ش،  ذلك على هذ�  بعد  �لأدوي��ة برتويجه  �شركات 
تبدو  �جلديد  للعقار  �جلانبية  �لأع��ر����ش  �أن  خ�شو�شاً 
�لع�شلية  �لآلم  بع�ش  على  وتقت�شر  �شابقه،  من  �أخ��ف 

عند بع�ش �لن�شاء.
ويقارن �لربوفي�شور جاك كوزيك، كاتب �لدر��شة و�أحد 
نعتقد  بقوله  �لعقارين  علماء جامعة كوين مريي بني 
�أن عقار �أنا�شرتوزول يجب �أن يكون �خليار �لأول ب�شبب 
�آث���اره  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ن��ظ��ريه،  ت��ت��ف��وق ع��ل��ى  �ل��ت��ي  فعاليته 
�جلانبية �لأقل، لكن يجب �أن يبقى تاموك�شيفني خيار�ً 
ل�  حمتملة  غري  جانبية  �آث���ار�ً  يختربن  �للو�تي  للن�شاء 

�أنا�شرتوزول كاآلم �ملفا�شل �ل�شديدة .

دواء يقي من �شرطان الثدي 

تغريدة مي�شال االأكرث تناقاًل
لئحة  مونتيث،  ك��وري  �ملمثل  حبيبها،  وف��اة  ح��ول  مي�شال،  ليا  للنجمة،  تغريدة  ت�شدرت 

�لتغريد�ت �لأكر تناقاًل عرب موقع تويرت للتو��شل �لإجتماعي عام 2013.
وذكر موقع هوليوود ريبورتر �أن �لبيانات �لتي ن�شرها تويرت يظهر �أن تغريدة مي�شال مت 

تناقلها �أكر من 408 �آلف مّرة يف 133 بلد�ً.
غلي  م�شل�شل  يف  وزميلها  حبيبها  مونتيث،  وف��اة  بعد  �أ�شبوعني  �نتظرت  مي�شال  وكانت 
�ل�شعب من  �لوقت  �أ�شكركم كلكم على م�شاعدتي يف هذ�  �لتغريدة، وقالت  تن�شر  ، كي 

خالل حبكم ودعمكم.. كوري �شيبقى يف قلبي �إىل �لأبد . و�أتت يف �ملرتبة �لثانية، تغريدة 
�أك��دو� خرب وفاته يف حادثة �شري يف وقت  �لذين  �ملمثل، بول وولكر،  �مل�شوؤولني عن ح�شاب 

�شابق هذ� �ل�شهر، ومت تناقلها �أكر من 400 �ألف مّرة. وحّلت يف �ملرتبة �لثالثة تغريدة ع�شو 
فرقة وون د�يرك�شن ، نيال هور�ن، ملنا�شبة عيد ميالده �ل� 20.


