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ق�صة جناح اإماراتية: مرمي املر بن حريز 
اأول مواطنة تعالج مر�صاها بالطاقة 

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

تايلنديون يقطعون 
الكهرباء عن مقر احلكومة 

•• دبي-وام: 

�آل مكتوم  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي 
رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �م�س معايل هاج 
جينغوب رئي�س وزر�ء ناميبيا حيث تبادل �شموه و�ل�شيف 
�حلديث حول �شبل تعزيز �لعالقات �القت�شادية بني دولة 

�المار�ت وناميبيا.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�م�س  م�شاء  زعبيل  يف  �شموه  بق�شر  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

�ل�شيد �أولو�شيجون �أوبا�شاجنو �لرئي�س �ال�شبق جلمهورية 
زيارته  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم  �ل��ذي  نيجرييا 

للدولة.
وج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���دد م��ن �مل��و����ش��ي��ع �ملت�شلة 
ب��ال��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني �الم�������ار�ت ون��ي��ج��ريي��ا خا�شة 

�القت�شادية منها.
وقد هناأ �لرئي�س �لنيجريي �الأ�شبق ..�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم على �لنجاح �لذي حققته دولة 
معر�س  با�شت�شافة  �لفوز  على  �ملناف�شة  خ��الل  �الم���ار�ت 
�إك�شبو 2020 وفوز دبي با�شت�شافة هذ� �لتجمع �لتجاري 

�ل�شياحي �لثقايف �لعاملي.                      )�لتفا�شيل �س2(

   

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني 
مروان ال�سوالح وكيال لوزارة الرتبية والتعليم

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
وكيال  �ل�شو�لح  �شالح  �أحمد  م��رو�ن  �شعادة  بتعيني  �حتاديا  مر�شوما  �هلل 

لوز�رة �لرتبية و�لتعليم.
ترقية  على  �الأوىل  مادته  2013 يف  ل�شنة   )  167  ( رق��م  �ملر�شوم  ون�س 
�مل�شاندة يف وز�رة  �مل�شاعد للخدمات  �ل��وز�رة  �ل�شو�لح وكيل  م��رو�ن  �شعادة 
�لرتبية  ل����وز�رة  وك��ي��ال  وي��ع��ني  وز�رة  وك��ي��ل  درج���ة  �ىل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 

و�لتعليم.
كما ن�س �ملر�شوم يف مادته �لثانية على �ن يقوم وزير �لرتبية بتنفيذ هذ� 

�ملر�شوم وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.                
)تفا�شيل �خرى �س7(

حملة اإغاثة طارئة من الهالل 
الأحمر للنازحني ال�سوريني

•• بريوت-وام:

�أطلق �لهالل �الحمر �المار�تي وبا�شر�ف �شفارة �لدولة يف �جلمهورية 
لبنان  �شوريا �ىل  �لنازحة من  �غاثة طارئة لالأ�شر  ..حملة  �للبنانية 
درجات  وت���دين  �لثلجية  و�ل��ع��و����ش��ف  �ل��ب��ارد  �مل��ن��اخ  ظ��ل  يف  خ�شو�شا 
�حلر�رة. وتبلغ قيمة �مل�شروع ما يقارب �ملليون دوالر �أمريكي وت�شتفيد 
منه �أكرث من 15 �لف �أ�شرة نازحة . وت�شمل �مل�شاعد�ت طرود� غذ�ئية 
- بطانيات �شوفية - مالب�س �شتوية وقد جرى توزيعها على �لنازحني 
يف عر�شال وبعلبك وجميع مناطق �لبقاع �لتي تغطيها �لثلوج وتكرث 
�ىل  �جلزيل  بال�شكر  �مل�شتفيدون  وتوجه  �ل��ن��ازح��ني..  خميمات  فيها 

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س وزر�ء ناميبيا )و�م(

ا�ستقبل الرئي�س الأ�سبق لنيجرييا
 حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س 

وزراء ناميبيا تعزيز العالقات

اختيار مهدي جمعة رئي�سا حلكومة تون�س
•• تون�س-وكاالت:

رئي�شاً  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  �ن���ُت���خ���ب 
�جلل�شة  يف  �لتون�شية  للحكومة 
رئي�س  الن����ت����خ����اب  �خل����ت����ام����ي����ة 
للحكومة، وذلك بعدما �شوتت 9 
�أبرزها  تون�شية ل�شاحله،  �أحز�ب 
�ن�شحبت  بينما  �لنه�شة،  حركة 
�جلل�شة،  م����ن  �الإن�����ق�����اذ  ج��ب��ه��ة 
�لذي  تون�س  ن��د�ء  ح��زب  وكذلك 

مل ي�شارك يف �لت�شويت.
و�ع������ت������ر �ئ������ت������الف �مل���ع���ار����ش���ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ه���ذ� �ل��ت�����ش��وي��ت غري 
�شرعي، حيث �إنه ال ميكن �أن يتم 
�شمن  �شخ�س  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��وي��ت 

�حلكومة �حلالية.
كما قالت م�شادر يف جبهة �الإنقاذ 
رئي�س  �خ���ت���ي���ار  �إن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة، 
ال  �جل��دي��د  �لتون�شية  �حل��ك��وم��ة 
�لتغيري،  ���ش��ق��ف  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي 
بع�س  ع��ن  ممثلون  �ع��ت��ر  فيما 

�أن  �لتون�شية  �ملعار�شة  �ل��ت��ي��ار�ت 
لرئا�شة  ج��م��ع��ة  م��ه��دي  �خ��ت��ي��ار 
�حلكومة �جلديدة لن ي�شع نهاية 
�لبالد،  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل���الأزم���ة 
وال �شيما مع وج��ود خم��اوف من 
ت�شمية  يف  �لنه�شة  حركة  تدّخل 

�أع�شاء �حلكومة �جلديدة.
وقبل �نتخاب جمعة، كان �حلو�ر 
ق��د ع��ل��ق مل���دة ن��ح��و ���ش��اع��ة بهدف 

�شخ�شيات  ث��الث  ح��ول  �لت�شاور 
�حلكومة،  ل���رئ���ا����ش���ة  م���ر����ش���ح���ة 
و�فقت  �لنه�شة  ح��رك��ة  �إن  ق��ي��ل 
�مل�شتريي،  �أح���م���د  وه����ي  ع��ل��ي��ه��ا، 
ومهدي جمعة، وزير �ل�شناعة يف 

�حلكومة �حلالية، وجلول عياد.
لالحتاد  �ل����ع����ام  �الأم�������ني  وق������ال 
�لتون�شي لل�شغل، ح�شني �لعبا�شي، 
�حلكومة  ����ش���ح���ايف،  م���وؤمت���ر  يف 
�لقادمة �شتكون حكومة حمايدة، 
ويجب علينا يف �لفرتة �النتقالية 
جنعل  لكي  ونتكاتف  ن��ت��ع��اون  �أن 
�الأع�����و�م �خلم�شة  ب��الدن��ا خ���الل 
�نتظر  �لقادمة يف �شالم، ف�شعبنا 
جهود  بف�شل  و�أ����ش���اف  �ل��ك��ث��ري. 
�الأحز�ب �مل�شاركة ومن �شاند هذ� 
�حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي، ����ش��ت��ط��اع هذ� 
لي�شل  طريقة  يحقق  �أن  �حل��و�ر 
ل��ه��ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة �جل���ي���دة، وهذه 
لن  تون�س  يف  �ل�شيا�شية  �الأزم����ة 

حتل �إال باحلو�ر.

ناقلة وقود تدخل قطاع غزة �لذي يعاين من �نقطاع �لكهرباء )رويرتز(

ماكني يحر�س �ملحتجني على مو��شلة �لتظاهر  )رويرتز(

باري�س ت�سكك يف جناح م�ؤمتر جنيف 2

ع�سرات القتلى واجلرحى يف ق�سف على حلب

•• غزة-وكاالت:

ر مدير عام �خلدمات �لطبية  حَذّ
يف �حلكومة �ملقالة �أن قطاع غزة 
مل  �إذ�  �شحية  ك��ارث��ة  على  مقبل 
يتحرك �لعامل فور�ً الإنقاذها من 

�آثار �ملنخف�س �جلوي �حلاد.
�أن  �إىل  �ل��ك��ح��ل��وت  �ل��ع��ق��ي��د  ون��ب��ه 
�الآن يف  ���ش��ت��ج��ري  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
و�خلدمات  �ل�شحية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل��ط��ب��ي��ة ل���ت���ف���ادى �آث������ار م���ا بعد 
�أمر��س  �أن  من  حم��ذر�ً  �لكارثة، 
لدى  �شتظهر  وج��ل��دي��ة  ���ش��دري��ة 
�الأط���ف���ال يف ظ��ل نق�س �الأدوي����ة 

و�مل�شتلزمات �لطبية.
��شر�ئيل  ���ش��م��ح��ت  �الث�����ن�����اء  يف 
من  ل����رت  �أل�������ف   450 ب����دخ����ول 
قيمته  ق���ط���ر  �����ش����ددت  �ل�����وق�����ود 
ل���ق���ط���اع غ�����زة �م�������س �الأح�������د كي 
يت�شنى ملحطة �لكهرباء �لوحيدة 

يف �لقطاع ��شتئناف �لعمل.
ويعاين قطاع غزة �لذي يبلغ عدد 
ن�شمة  مليون   1.8 نحو  �شكانه 
للكهرباء  �ن���ق���ط���اع  ف�����رت�ت  م���ن 

يف  كبري�  م�شوؤوال  م��وؤخ��ر�  �لتقى 
و�أبلغه  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�ل�شنة  يف  �شتو�جه  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن 
�لدولية  �لعزلة  �إزدي����اد  �ل��ق��ادم��ة 
�الأخ������ط������ر ع���ل���ي���ه���ا. و�أ�����ش����اف����ت 
وزير  ك��ريي  ج��ون  �أن  �ل�شحيفة 
�خل���ارج���ي���ة �الأم����ريك����ي ك����ان قد 
حذر رئي�س �حلكومة �الإ�شر�ئيلية 
نتنياهو من حملة عدم  بنيامني 
يف  ومقاطعتها  �إ�شر�ئيل  �شرعية 
حال ف�شل �ملفاو�شات مو�شحا �أن 
هدف مقاطعة �إ�شر�ئيل هو �شرب 
�ملوؤ�ش�شات  وج��م��ي��ع  �مل�شتوطنات 

ذ�ت �لعالقة مع �ال�شتيطان. 
�شبكات  �أن  هارت�س  تقرير  و�أك���د 
�لت�شوق يف �أوروب��ا ب��د�أت مقاطعة 
�لتمر  مثل  �مل�شتوطنات  منتجات 
�ل������ذي ت��ن��ت��ج��ه �مل�����ش��ت��وط��ن��ات يف 
بع�س  وم��ن��ت��ج��ات  �الأردن  غ����ور 
هناك  �أن  �إىل  �مل�����ش��ان��ع..م�����ش��ري� 
ع�شية  �مل��ن��ت��ج��ات  مل��ق��اط��ع��ة  حملة 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �مليالد  عيد 
وكند�  و�إي���ط���ال���ي���ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  و 

و��شرت�ليا. 

منذ  يوميا  �شاعة   12 �ىل  ت�شل 
�لوحيدة  �لكهرباء  توقف حمطة 
نظر�  ي��وم��ا   43 قبل  �لعمل  ع��ن 

لنق�س �لوقود .
و������ش����ت����ج����اب����ت ق����ط����ر مل���ن���ا����ش���دة 
غ����زة بعد  �مل���ق���ال���ة يف  �حل���ك���وم���ة 
مد�ر  على  غزيرة  �مطار  هطول 
�دت  �شيول  يف  ت�شببت  �أي��ام  �أربعة 
ملقتل �شخ�شني و�جالء �كرث من 
خم�شة �آالف �شخ�س غمرت �ملياه 

لعدد  �لو�شول  ويتعذر  منازلهم 
منها �إال بالقو�رب.

على �شعيد �خر حذر دبلوما�شي 
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  �أوروب���������������ي 
�الإ������ش�����ر�ئ�����ي�����ل�����ي�����ة م�������ن ف����ر�����س 
م�شبوقة  غ��ري  وع��زل��ة  م��ق��اط��ع��ة 
ف�شل  ح�����ال  يف  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ع���ل���ى 
�لفل�شطينيني.  م��ع  مفاو�شاتها 
وذكرت �شحيفة هارت�س �لعرية 
�الأوروبي  �لدبلوما�شي  �أن  �م�س 

الحتاد الأوروبي يعلق اأعماله ح�ل اتفاق ال�سراكة مع اوكرانيا

ماكني يوؤكد للمتظاهرين دعم اأمريكا لهم
•• بروك�سل-كييف-اأ.ف.ب:

علق �الحتاد �الوروبي �عماله حول �تفاق �شر�كة مع �وكر�نيا ب�شبب عدم 
�لذي  �لوثيقة  بتوقيع هذه  يانوكوفيت�س  للرئي�س فيكتور  �لتز�م و��شح 
رف�شه �ل�شهر �ملا�شي. و�كدت بروك�شل الوكر�نيا �ن ��شتمر�ر �ملحادثات 
بالتوقيع )لكنها( مل تتلق �ي جو�ب على ما �شرح  بالتز�م و��شح  رهن 

�ملفو�س �الوروبي للتو�شيع �شتيفان فويلي يف ر�شالة على موقع تويرت.
و��شاف �ن �لهوة تت�شع بني �قو�ل و�فعال �لرئي�س و�حلكومة يف �وكر�نيا 

�ملتعلقة باتفاق �ل�شر�كة. وقال �ن حججهما ال ت�شتند �ىل حقائق.
�وكر�ين  �ل��ف   200 �حت�شد  فيما  �لت�شريحات  بهذه  فويلي  �دىل  وق��د 
موؤيد الوروبا على �القل �الحد يف �شاحة �ال�شتقالل بكييف لل�شغط على 

يانوكوفيت�س وحمله على توقيع �التفاق مع �الحتاد �الوروبي.
�التفاق  ب��ني  لالختيار  كثيفة  ل�شغوط  �الوك���ر�ين  �لرئي�س  ويتعر�س 
مع �الحت��اد �الوروب��ي �و �الن�شمام �ىل �الحت��اد �جلمركي �ل��ذي تر�أ�شه 

مو�شكو وي�شم رو�شيا وبيالرو�شيا وكاز�خ�شتان.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل�����ش��ن��ات��ور �جل��م��ه��وري و�مل��ر���ش��ح �ل�����ش��اب��ق لالنتخابات 
�لرئا�شية �المريكية جون ماكني �الحد يف كييف ملئات �الف �ملعار�شني 

�ملوؤيدين الوروبا �ن �لواليات �ملتحدة تدعمهم. ومن �شاحة �ال�شتقالل 
�لتي �شميت �ي�شا �مليد�ن، �علن �ن �مريكا معكم. وت�شهد هذه �ل�شاحة 
�حتجاجات منذ ثالثة ��شابيع، ويتظاهر فيها ما بني 200 و300 �لف 
�لتي غريت موقفها  �الوكر�نية  �ل�شلطة  �حتجاجا على  �الحد  �شخ�س 
وتخلت عن �لتكامل �الوروبي من �جل �لتقارب مع رو�شيا. و��شاد ماكني 
و�شالم  الوك��ر�ن��ي��ا  �شالم  وق��ال  �الوك��ر�ن��ي��ة  باللغة  باملتظاهرين  �ي�شا 
للميد�ن. و��شاف �ن قدركم �ن تكونو� يف �وروبا. �شتكون �وروبا �ف�شل 

مع �وكر�نيا، و�وكر�نيا �شتكون �ف�شل مع �وروبا.

•• عوا�سم-وكاالت:

ق�����ش��ف بالر�ميل  �الأق�����ل يف  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ش��ا  ث��الث��ني  ق��ت��ل 
�ملتفجرة على حي �أر�س �حلمر� يف حلب، كما �شقط جرحى 
جر�ء ق�شف �شالح �جلو مدينة �ل�شمري يف ريف دم�شق، يف 
حني ما ز�لت �لقو�ت �لنظامية تو��شل ق�شفها �لعديد من 

�ملناطق �لتي ت�شهد �أي�شا ��شتباكات مع قو�ت �ملعار�شة.  
ق�شف حي �أر�س �حلمر�ء ياأتي بعد �شاعات من ق�شف مماثل 
للنظام  �لتابع  �حلربي  �لطري�ن  نفذه  �ملتفجرة  بالر�ميل 
على �أحياء يف حلب،مما �أ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى يف 

�شفوف �ملدنيني.
وقالت وكالة �شمارت لالأنباء �إن ع�شرة مدنيني، بينهم �أربعة 
�إ�شقاط  ج��ر�ء  �ل�شبت  �الأول  �أم�س  قتلو�  و�م��ر�أت��ان،  �أطفال 
مروحيات �لنظام لر�ميل متفجرة على حي �حليدرية يف 

مدينة حلب.
وجاء ذلك بعد �شاعات من مقتل �شتة مدنيني و�إ�شابة عدد 

�آخر، يف ق�شف مماثل على حي �ملي�شر باملدينة.
يف �ملقابل، ��شتهدف �جلي�س �حلر وكتائب �إ�شالمية، ب�شو�ريخ 
حملية �ل�شنع، مقر�ت قو�ت �لنظام يف بلدتي نبل و�لزهر�ء 
بريف حلب، فيما ق�شفت قو�ت �لنظام، بالر�شا�شات �لثقيلة، 
بلدة دير حافر، كما تعر�شت بلدة بيانون لق�شف باملدفعية 

�لثقيلة، �أ�شفر عن تهدم عدد من �ملباين �ل�شكنية.
��شتباكات  ب���اأن  و�ل��در����ش��ات  للتقارير  م�شار  �شبكة  و�أف����ادت 
فجرو�  �ل��ث��و�ر  و�أن  بحلب،   80 �ل��ل��و�ء  حميط  يف  �ندلعت 
مق�شود  �ل�شيخ  حي  يف  �لنظام  لقو�ت  تابعا  ع�شكريا  مبنى 

وقتلو� ع�شرة منها. 
وُقتل خم�شة من مقاتلي �جلي�س �حلر و�جلبهة �الإ�شالمية 
خالل مو�جهات عنيفة مع قو�ت �لنظام يف مناطق خمتلفة 

بدير �لزور.
ب��اإغ��الق �ملد�خل  �ل��ن��ظ��ام  �أم���ا يف درع���ا ح��ي��ث ت�شتمر ق���و�ت 
فت�شهد  �ل��ت��و�يل،  على  �ل��ر�ب��ع  لليوم  �إزرع  ملدينة  �ل�شرقية 
�شيطرة  بعد  �لنظام  لقو�ت  �لع�شكري  �ال�شتنفار  من  حالة 

�لرمي  حقل  وك��ذل��ك  و�لنقل  �لت�شليح  كتيبتي  على  �حل��ر 
قرب ب�شر �حلرير.

�شقطو�  �إن جرحى  �شوريون  نا�شطون  قال  دم�شق  ريف  ويف 
جر�ء ق�شف �شالح �جلو مدينة �ل�شمري.

�شيا�شيا �أعرب وزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س عن 
ت�شاوؤمه حيال �لو�شع يف �شوريا، وقال �إن لديه �شكوكا قوية 
يف جناح موؤمتر جنيف2 �ملزمع عقده �ل�شهر �ملقبل الإيجاد 
�أن �ملعار�شة تو�جه �شعوبات،  حل لالأزمة �ل�شورية، خا�شة 
"�شيناريوهات  من  وحتذير  بدعمها  �أم��ريك��ي  تعهد  و�شط 

مرعبة" يف �شوريا.
وقال فابيو�س يف موؤمتر �ل�شيا�شة �لعاملي �ملنعقد يف موناكو 
مت�شائم  �إنه  ب�شوريا  �الأو�شاع  تعليقه على  �إط��ار  بفرن�شا يف 
جنيف2،  ملوؤمتر  �ملحتملة  �لتوقعات  �شقف  من  وقلل  ج��د�، 
كثرية  �أخ��ط��اء  ل��ه  �الأ���ش��د  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  �إن  قائال 
ولكنه لي�س غبيا، مو�شحا ال ن�شتطيع �أن نرى �شببا يجعله 

ي�شلم كل �شلطاته.

تل�يح اأوروبي بعزل ا�سرائيل يف حال ف�سل مفاو�ساتها مع الفل�سطينيني

كارثة �سحية تهدد غزة واإدخال وقود لتخفيف اأزمة الكهرباء

طعن القن�سل الياباين يف اليمن
•• �سنعاء-وكاالت:

تعر�س �لقن�شل �لياباين باليمن 
بال�شالح  الع���ت���د�ء  �م�����س  ���ش��ب��اح 
م�شلحني  ي�����د  ع���ل���ى  �الأب����ي���������س 
�شنعاء  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  جم��ه��ول��ني 
عمله،  �إىل  متوجها  ك��ان  عندما 
دون �أن يت�شح �لهدف من �لهجوم 
وما �إذ� كان �الأمر يتعلق مبحاولة 
�لهجوم  �أن  ووق������ع  �خ���ت���ط���اف. 
�لعا�شمة، وهي  و�شط  بحي حدة 
منطقة توجد فيها عدة �شفار�ت، 
عندما كان �لقن�شل يقود �شيارته، 
با�شم  م���ت���ح���دث  �أو������ش�����ح  ف���ي���م���ا 
�ل�شفارة �أنه كان -وقتها- يتحرك 

من دون حر��شة.
)تاك�شي(  �أج����رة  ���ش��ي��ارة  وت��وق��ف 
فجاأة �أمام �شيارة �لقن�شل، وخرج 
م��ن��ه��ا �أرب����ع����ة م�����ش��ل��ح��ني ح����اول 
بخم�س  ف��اأ���ش��ي��ب  م��ق��اوم��ت��ه��م، 

طعنات يف يديه ور�أ�شه.

مواقــيت ال�سالة
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الهالل الأحمر الإماراتية توزع 
15 األف ك�سوة على اأطفال جامبيا

•• باجنول-وام:

وزعت هيئة �لهالل �الأحمر 
على  ك���������ش����وة  �أل����������ف   15
�الأط������ف������ال �مل����ح����روم����ني يف 
وذلك   .. غامبيا  جمهورية 
�لثانية  �مل����رح����ل����ة  ����ش���م���ن 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة  م���ن 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

نائب رئي�س �لدولة.

باجلي�س  ���س��اب��ط  اغ��ت��ي��ال 
ب���ن���غ���ازي يف  ال���ل���ي���ب���ي 

•• بنغازي-وكاالت:

باجلي�س  عقيد�  م�شلحون  �غتال 
�لليبي �شباح �م�س �الأحد بعد �أن 
�أطلقو� عليه و�بال من �لر�شا�س 
ثم الذو� بالفر�ر، يف �ملدينة �لتي 
ت�شهد تدهور� �أمنيا و�شط تو��شل 

�شل�شلة �الغتياالت و�لتفجري�ت.
ونقلت وكالة �الأنباء �لليبية )و�ل( 
ع���ن رئ��ي�����ش��ة �مل��ك��ت��ب �الإع���الم���ي 
�أن  للحو�دث  �جل��الء  مب�شت�شفى 
م�شعود  ���ش��ع��د  وي���دع���ى  �ل��ق��ت��ي��ل، 
�جل��م��ل��ي وي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 51 
ع��ام��ا، ف��ارق �حل��ي��اة قبل و�شوله 
�مل�شت�شفى جر�ء تعر�شه الإطالق 
�لوحدة  م�شعل  مدر�شة  عند  ن��ار 

بحي �ملهاجرين يف بنغازي.
�ملجل�س  ����ش��ت��ن��ك��ر  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�ملحلي يف بنغازي �غتيال �جلملي، 
�لتي  �الأفعال  وجدد رف�شه لهذه 
و�الإجر�مية.  �جلبانة  ب�  و�شفها 
�الأمنية  �جلهات  �ملجل�س  وطالب 
يعملون  �ل���ذي���ن  �جل���ن���اة  ب��ك�����ش��ف 
باملدينة منذ فرتة  ب�شكل ممنهج 

طويلة.
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حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س وزراء ناميبيا تعزيز العالقات 
•• دبي-وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �م�س معايل هاج 
جينغوب رئي�س وزر�ء ناميبيا حيث تبادل �شموه و�ل�شيف �حلديث حول �شبل تعزيز 

�لعالقات �القت�شادية بني دولة �المار�ت وناميبيا.
كما هناأ رئي�س وزر�ء ناميبيا ..�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي بفوز دولة �المار�ت با�شت�شافة دبي الإك�شبو 2020 .
من  �لتقدير  ه��ذ�  مثل  ت�شتحق  �لتي  �لعاملية  �مل��دن  من  هي  دب��ي  مدينة  ب��اأن  .منوها 

�لتي توفرها  و�لت�شهيالت  �لتحتية  ببنيتها  ل�شمعتها ومتيزها  �لدويل نظر�  �ملجتمع 
للم�شتثمرين ورجال �العمال وغريهم.

و�شكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بدوره �ل�شيد جينغوب على دور 
بالده يف دعم تر�شيح مدينة دبي.

ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
دولة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  ومعايل رمي  �الإم���ار�ت  ط��ري�ن  �الأع��ل��ى ملجموعة 
ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة 
�ملر�فق  و�لوفد  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 

لل�شيف . 

حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�س الأ�سبق لنيجرييا
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بق�شر 
�شموه يف زعبيل م�شاء �م�س �ل�شيد 
�لرئي�س  �أوبا�شاجنو  �أولو�شيجون 
�لذي  �ال�شبق جلمهورية نيجرييا 

ح��ق��ق��ت��ه دول������ة �الم����������ار�ت خالل 
با�شت�شافة  �ل��ف��وز  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ة 
دبي  2020 وفوز  �إك�شبو  معر�س 
�لتجاري  �لتجمع  هذ�  با�شت�شافة 

�ل�شياحي �لثقايف �لعاملي.
رئي�شا  نيجرييا  �شموه  �شكر  وق��د 
لرت�شيح  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  وح���ك���وم���ة 
دولة �المار�ت ال�شت�شافة �ملعر�س 
..مقدر� �شموه وقوف جميع �لدول 

مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  قدم 
زيارته للدولة.

وج����رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث عدد 
بالعالقات  �ملت�شلة  �ملو��شيع  م��ن 
ونيجرييا  �الم���ار�ت  ب��ني  �لثنائية 

خا�شة �القت�شادية منها.
وقد هناأ �لرئي�س �لنيجريي �الأ�شبق 
..�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم على �لنجاح �لذي 

مما  دول��ت��ن��ا  ج��ان��ب  �ىل  �ل�شديقة 
�شاعد يف فوز دبي بهذ� �ال�شتحقاق 
�ل���ع���امل���ي �مل���ه���م ال���ش��ت�����ش��اف��ة هذ� 
�شموه  م����ق����در�  �ل�������دويل  �حل������دث 
م���و�ق���ف �ل�����دول �الأف��ري��ق��ي��ة �لتي 
�الم����������ار�ت يف هذ�  دول������ة  دع���م���ت 

�ال�شتحقاق �لعاملي.
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن 

�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ري�ن  دب����ي 
ملجموعة طري�ن �الإمار�ت ومعايل 
�إبر�هيم �لها�شمي وزيرة  رمي بنت 
�إبر�هيم  حم��م��د  وم���ع���ايل  دول�����ة 
�ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  �ل�شمو 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
بدبي  و�ل�������ش���ي���اف���ة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 

و�لوفد �ملر�فق لل�شيف .

�سيف بن زايد ي�ستقبل ال�سفري الإندوني�سي
•• ابوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�م�س  مكتبه  �لد�خلية يف  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�شعادة �شلمان �لفار�شي �شفري جمهورية �إندوني�شيا لدى 
�لق�شايا ذ�ت  �للقاء بحث عدد من  �لدولة. ومت خالل 

�الهتمام �مل�شرتك و�شبل تعزيز وتطوير �لعالقات بني 
�لبلدين �ل�شديقني. ح�شر �للقاء �للو�ء �لدكتور �أحمد 
ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �لري�شي  نا�شر 
�أبوظبي و�لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون 
�لقيادة ل�شرطة �أبوظبي و�لعقيد �شعود �ل�شاعدي مدير 

�شكرتارية مكتب �شمو �لوزير.

هزاع بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة هيئة الهوية بح�سور �سيف بن زايد 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
�لوطني  �الأم���ن  م�شت�شار  نهيان 
هيئة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
�أهمية مو��شلة  للهوية  �الإم��ار�ت 
�لعمل على تطوير م�شروع بطاقة 
م���ن دور حموري  ل���ه  مل���ا  �ل��ه��وي��ة 
�لدولة  موؤ�ش�شات  خمتلف  ميكن 
وتطويرها  ت�شهيل �خلدمات  من 

وتعزيز فعاليتها.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س �شموه 
هيئة  �إد�رة  جم���ل�������س  �ج����ت����م����اع 
�الإمار�ت للهوية بح�شور �لفريق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر 
�الإم�������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
للهوية �إىل جانب �أع�شاء �ملجل�س 

ومدير عام �لهيئة.
ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ودع��ا 
�إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ك�������و�در  ن���ه���ي���ان  �آل 
حتقيق �لتميز و�لريادة يف تقدمي 
تطوير  يف  و�ال�شتمر�ر  �خلدمات 
�لهوية  ملنظومة  �لتحتية  �لبنى 
�ل��ذك��ي��ة ح��ت��ى ت��غ��دو ب��ني �الأك���رث 

ت��ق��دم��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل يف 
�إطار روؤية �الإمار�ت 2021.

وح���ث ���ش��م��وه �أ����ش���رة �ل��ه��ي��ئ��ة على 
تقدمي  يف  �جل����ه����ود  م�����ش��اع��ف��ة 
خ�����دم�����ات م���ت���ك���ام���ل���ة و����ش���ام���ل���ة 
�جلمهور  �أف���ك���ار  م���ع  و�ل��ت��ف��اع��ل 
و�ل����وق����وف على  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
�ملعامالت  الإجن����از  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
ب�����ش��ه��ول��ة وي�������ش���ر وب����اأع����ل����ى دقة 

ممكنة.
�الجتماع  خ��الل  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
ع����ل����ى و�ق���������ع م���������ش����روع �ل����رب����ط 
�الإل�����������ك�����������رتوين ب��������ني �ل���ه���ي���ئ���ة 
�لدولة  يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 

�ملت�شوق  ت���ق���ري���ر  ن���ت���ائ���ج  وع���ل���ى 
�شوؤون  �أعدته وز�رة  �لذي  �ل�شري 
�لرئا�شة حول م�شتوى �أد�ء �لهيئة 

وجودة خدماتها.
تقرير  �مل���ج���ل�������س  ن����اق���������س  ك����م����ا 
�للجنة  وتقرير  �ملحا�شبة  دي���و�ن 

�لهوية  �إد�رة  ملجل�س  �لتنفيذية 
 2013 ل�شنة  �لثالث  �لربع  عن 
وم�����ش��روع ����ش��ت��الم م��ر�ك��ز �لطب 
�لوقائي من �شركة �إميا�س وو�قع 
�الإلكرتونية  �ال���ش��ت��م��ارة  �إط���الق 

�جلديدة.

ح�شر �جتماع جمل�س �إد�رة هيئة 
ك��ل م��ن معايل  �الإم����ار�ت للهوية 
���ش��ق��ر ب���ن غ��ب��ا���س ���ش��ع��ي��د غبا�س 
وزير �لعمل ع�شو جمل�س �الإد�رة 
�أح��م��د حممد �حلمريي  وم��ع��ايل 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ع��ام  �أم��ني 
و�شعادة  �الإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�ل�شحي  �أح��م��د  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د 
ع�شو  �الق���ت�������ش���اد  وز�رة  وك���ي���ل 
�للو�ء  و���ش��ع��ادة  �الإد�رة  جم��ل�����س 
�لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي من 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
جانب  �إىل  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو 
���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س علي 
ع��ام هيئة  حممد �خل���وري مدير 

�الإمار�ت للهوية. 

الهالل الأحمر الإماراتية توزع 
15 األف ك�سوة على اأطفال جامبيا

•• باجنول-وام:

�ألف ك�شوة على �الأطفال �ملحرومني يف   15 وزعت هيئة �لهالل �الأحمر 
جمهورية غامبيا .. وذلك �شمن �ملرحلة �لثانية من �حلملة �لتي �أطلقها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
بك�شوة مليون طفل حم��روم حول  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�لعامل. و�شارك يف عملية �لتوزيع �شعادة حمد �شعيد �لزعابي �شفري �لدولة 
لدى جمهورية �ل�شنغال �شفري غري مقيم لدى جمهورية غامبيا وذلك 
�لذين  �لغامبيني  �مل�شوؤولني  باجنول وعدد من  �لعا�شمة  بح�شور حاكم 
رحبو� باملبادرة و�عتروها خطوة متقدمة لرعاية �لطفولة حول �لعامل 
وحت�شني �أو�شاعها �الإن�شانية و��شتفاد من �لك�شوة يف غامبيا �الأيتام و�أبناء 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة وذوي �الإعاقة. ومت�شي هيئة �لهالل �الأحمر قدما يف 
تنفيذ مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف �لدول 
�لتي مل ي�شملها �لتوزيع حتى �الآن يف �أفريقيا و �آ�شيا وغريها من �ملناطق 
�لتي ت�شهد �شعفا يف �أو�شاعها �الإن�شانية. وو�شعت �لهيئة خطة ت�شري على 
هديها لتو�شيع مظلة �الأطفال �مل�شتهدفني من �ملبادرة �لتي حققت جناحا 
كبري� حتى �الآن وتركت �شدى طيبا يف �الأو�شاط �الإن�شانية �إقليميا ودوليا 
و��شتطاعت �أن حت�شد دعم وم�شاندة �ملترعني لفعالياتها �لتي ت�شتهدف 
تخفيف معاناة �الأطفال �ملحرومني يف كل مكان . وج�شدت مبادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدور �ملتعاظم لدولة �الإمار�ت 
وقيادتها �لر�شيدة يف تلبية �الحتياجات �الإن�شانية وحت�شني حياة �ل�شعفاء 
وجاءت ��شتكماال جلهود �الإمار�ت يف حت�شني �أو�شاع �لطفولة حول �لعامل 
بجانب  �الأخ���رى  �ل�شرورية  و�خل��دم��ات  �لتعليم  و  �ل�شحة  جم��االت  يف 
توفري �حتياجات �الأطفال و�الهتمام بهم و�إدخال �لبهجة و�ل�شرور على 
نفو�شهم. وتعك�س هذه �ملبادر�ت مردود� �إيجابيا على م�شتقبل �لطفولة يف 
�لعامل حيث ي�شتفيد منها ماليني �الأطفال �لذين يعانون وطاأة �لظروف 

�لتي حرمتهم من �لكثري من حقوقهم �الأ�شا�شية. 

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

بتاريخ 2012/8/16م   �ملودعة حتت رقم: 178152 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملعلومات  توفري  �الإنرتنت؛  على  �ملرتكز  بالرتويج  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت  خدمات  �الأعمال؛  تقييم  �الأعمال؛  توجيه  �الأعمال؛  �إد�رة 
�لتجارية  �ملعلومات  خدمات  �لبيانات؛  مبعاجلة  �ملت�شلة  �ملعلومات  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خالل  من  �ملنتجات  بت�شويق  �ملتعلقة 
�ملقدمة من خالل �لدخول على قاعدة بيانات حا�شوبية؛ خدمات �ال�شتق�شاء و�لرتويج �لتجاري؛ �ملحا�شبة؛ خدمات ترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لدعاية و�الإعالن وتوزيع �ملو�د �الإعالنية؛ �الأبحاث �لتجارية؛ حتليل و�أبحاث �ل�شوق و�ملعلومات �الإح�شائية عن �الأعمال 
و�ل�شوق؛ تاأجري �مل�شاحات �الإعالنية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتنمية �لتجارة و�لفر�س �لتجارية؛ �إعد�د �لتقارير وتوفري �ملعلومات 
فيما يتعلق باخلدمات �شالفة �لذكر؛ توفري كافة �خلدمات �لتجارية عر �الإنرتنت �أو مبا�شرة �أو غريها من �لو�شائط �الإلكرتونية؛ 
خدمات متاجر �لتجزئة؛ جتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب �لغري )با�شتثناء �لنقل( مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة هذه 
�ملنتجات ب�شكل مالئم و�شر�ئها من منفذ جتزئة �أو من كتالوج ب�شائع عامة بالطلب �لريدي �أو بو��شطة و�شائل �الت�شاالت �ملختلفة 
�أو من موقع �إلكرتوين للب�شائع �لعامة يف �شبكة �الت�شاالت �لعامة  �أو من متجر متعدد �الأق�شام �أو من �شوبر ماركت؛ جتميع �لقو�ئم 
�خلدمات  ال�شتخد�م  �ل��والء  ومكافاأة  ترويج  بغر�س  �إعالنية  و/�أو  دعائية  و/�أو  جتارية  لغايات  �مل�شتهلكني  والء  خدمات  �لريدية؛ 
�لرتفيهية وحتديد� �الألعاب وخدمات �لبار�ت وخدمات �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س و�شاالت �لكوكتيل و�ملطاعم و�لفنادق و�ملنتجعات 
�لفندقية ومناطق �مللكية �مل�شرتكة يف �لفنادق؛ خدمات والء �ملتعاملني وحتديد� توفري برنامج والء لل�شفر و�لفنادق يقدم نقاط والء 
و�أ�شعار خمف�شة ومنافع تقديرية لغايات جتارية و/�أو دعائية و/�أو �إعالنية؛ �الإعالن بالريد �ملبا�شر؛ خدمات �لتنظيم و�الإد�رة فيما 
يتعلق بتقدمي �ملنافع �خلا�شة بر�مج والء �ملتعاملني و�مل�شرتي �لد�ئم �أو �مل�شافر �لد�ئم؛ تنظيم و�إد�رة بر�مج والء �ملتعاملني؛ تنظيم 
وت�شغيل و�الإ�شر�ف على بر�مج والء �ملتعاملني وبر�مج �حلو�فز؛ تنظيم و�إد�رة �خلدمات فيما يتعلق بتقدمي �ملنافع �خلا�شة بر�مج 
والء �ملتعاملني وبر�مج نو�دي �ملتعاملني لغايات جتارية و/�أو دعائية و/�أو �إعالنية؛ تنظيم وت�شغيل و�الإ�شر�ف و�إد�رة �أعمال �ملبيعات 
وبر�مج �حلو�فز �لرتويجية وبر�مج بطاقات �لوالء وبر�مج و�أنظمة �حلو�فز وبر�مج �ملكافاآت وبر�مج �لنقاط وبر�مج حو�فز والء 
�لنقاط  بر�مج مكافاآت  و�إد�رة  و�الإ�شر�ف  �لنقاط؛ تنظيم وت�شغيل  و�أنظمة  �ملكافاآت  و�أنظمة  �ملكافاآت و�ال�شرتد�د  �ملتعاملني وبر�مج 
�لتحفيزية للمتعاملني؛ �ملعلومات �لرتويجية وخدمات �مل�شورة �لتي يتم تقدميها �إىل �أع�شاء وم�شرتكي بر�مج �لوالء �لتحفيزية مبا 
يف ذلك توفري �ملعلومات �لرتويجية عر �لريد �الإلكرتوين؛ �خلدمات �لرتويجية فيما يتعلق بال�شفر و�الإقامة؛ خدمات ترويجية 
على هيئة بر�مج مكافاآت للمتعاملني و�أنظمة والء �ملتعاملني؛ خدمات ترويجية وحتديد� ت�شغيل برنامج حو�فز ي�شمح لنزالء �أحد 
�لفنادق �أو �ملوتيالن من ك�شب نقاط ميكن ��شتبد�لها باإقامة جمانية �أو خمف�شة �أو تذ�كر طري�ن �أو تاأجري �شيار�ت �أو رحالت بحرية 
�أو هد�يا �أو ب�شائع؛ ترويج �ملبيعات من خالل بر�مج والء �ملتعاملني )لالآخرين(؛ ترويج �ملبيعات من خالل �الأن�شطة وبر�مج �ملكافاآت 

 �لتحفيزية )لالآخرين(؛ تقدمي �ملنافع فيما يتعلق بر�مج حو�فز �ل�شفر؛ وجميعها و�ردة يف �لفئة 35. 
 �لو�ق�عة بالفئة: 35 

 FRASER و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من جمموعة من ثالثة عالمات. تتكون �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة من �لكلمات
WORLD"" مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة باللون �لبني �لغامق، و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على �شكل 
باأحرف �جنليزية بطريقة  FRASER WORLD"" مكتوبة  �لكلمات  �ملجموعة من  �لثانية يف  �لعالمة  تتكون  �أر�شية.  كرة 
�ملجموعة  يف  �لثالثة  �لعالمة  وتتكون  �أر�شية  كرة  �شكل  مميزة باللون �لبني �لفاحت، و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على 
 ""WORLD يف كلمة ""O مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة، و �حلرف ""FRASER WORLD من �لكلمات

على �شكل كرة �أر�شية.
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

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

بتاريخ 2012/8/16   �ملودعة حتت رقم: 178151 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م:فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لكتب؛  م��و�د جتليد  �ملطبوعات؛  �أخ��رى؛  و�ردة يف فئات  �مل��و�د وغ��ري  ه��ذه  �مل�شنوعة من  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل��ورق  �ل��ورق 
فر��شي  �لفنانني؛  م��و�د  منزلية؛  لغايات  �أو  �لقرطا�شية  يف  �مل�شتعملة  �لل�شق  م��و�د  �لقرطا�شية؛  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور 
�لدهان �أو �لتلوين؛ �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �الأجهزة(؛ مو�د �لتغليف 
�ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ �لدوريات؛  �أخرى(؛ حروف �لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(؛  �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات 
بطاقات  �لوريقات؛  �جل��ر�ئ��د؛  �الأدل���ة؛  �لكر��شات؛  �لكتيبات؛  �لن�شر�ت؛  �ل��دوري��ة؛  �الإخبارية  �لن�شر�ت  �ملجالت؛  �لكتب؛ 

�لتهنئة؛ �ملو�د �الإعالنية و�لدعائية.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لكلمات  من  �ملجموعة  يف  �الأوىل  �لعالمة  تتكون  ع��الم��ات.  ثالثة  من  جمموعة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
مميزة باللون �لبني �لغامق، و �حلرف O"" يف كلمة  بطريقة  �جنليزية  باأحرف  FRASER WORLD"" مكتوبة 
 ""FRASER WORLD على �شكل كرة �أر�شية. تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من �لكلمات ""WORLD
كرة  �شكل  مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة باللون �لبني �لفاحت، و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على 
�جنليزية  ب��اأح��رف  مكتوبة   ""FRASER WORLD �لكلمات  م��ن  �ملجموعة  يف  �لثالثة  �لعالمة  وتتكون  �أر�شية 

بطريقة مميزة، و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على �شكل كرة �أر�شية.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

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

بتاريخ 2012/8/16م   �ملودعة حتت رقم: 178154 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات حجز �لفنادق و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ �لنزل وتاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة )�لفنادق/�لنزل(؛ توفري �أماكن �الإقامة 
و�ل�شر�ب  �لطعام  توفري  و�ملوؤمتر�ت؛ خدمات  و�لندو�ت  �ملعار�س  ت�شهيالت  توفري  و�لغرف؛  و�لفنادق  �لبيوت  �ملوؤقتة مثل 
وخدمات �ملطاعم و�لتموين و�ملاآدب؛ خدمات �شال�شل �ملطاعم و�لكافيرتيات و�لكافيهات ومطاعم �لوجبات �خلفيفة ومقاهي 
�جللو�س و�ملقاهي �لتي تقدم �لقهوة ل�شربها خارجاً وغرف �ل�شاي؛ خدمات حجز �ملطاعم �لتي يتم تقدميها فيما يتعلق 
بر�مج والء �ملتعاملني �أو بر�مج �مل�شرتي �لد�ئم؛ �الإقامة �ملوؤقتة )فنادق وموتيالت ومنتجعات(؛ خدمات �حلجز �لتي يتم 

تقدميها فيما يتعلق بر�مج والء �ملتعاملني �أو بر�مج �مل�شرتي �لد�ئم؛  وجميعها يف �لفئة 43.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لكلمات  من  �ملجموعة  يف  �الأوىل  �لعالمة  تتكون  ع��الم��ات.  ثالثة  من  جمموعة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
بطريقة مميزة باللون �لبني �لغامق، و �حلرف O"" يف كلمة  �جنليزية  باأحرف  FRASER WORLD"" مكتوبة 
 ""FRASER WORLD على �شكل كرة �أر�شية. تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من �لكلمات ""WORLD
WORLD"" على �شكل كرة  O"" يف كلمة  مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة باللون �لبني �لفاحت، و �حلرف 
�جنليزية  ب��اأح��رف  مكتوبة   ""FRASER WORLD �لكلمات  م��ن  �ملجموعة  يف  �لثالثة  �لعالمة  وتتكون  �أر�شية 

بطريقة مميزة، و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على �شكل كرة �أر�شية.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

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

بتاريخ 2012/8/16م   �ملودعة حتت رقم: 178149 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شوؤون �لعقارية؛ خدمات �لوكاالت �لعقارية؛ خدمات وكاالت تاأجري �أماكن �الإقامة ووكاالت �ل�شكن؛ ترتيب تاأجري �ل�شقق؛ تقييم 
و�مللكيات  و�لديار  و�ملباين  �لفندقية  و�ل�شقق  و�ل�شكنية  �لعقارية  �ملمتلكات  و��شتئجار  تاأجري  �الإيجار؛  حت�شيل  خدمات  �لعقار�ت؛ 
�لعقارية �مل�شرتكة و�ل�شقق وم�شروعات �لتطوير؛ �إد�رة �ملحافظ؛ �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �إد�رة �لديار و�ل�شقق؛ ��شت�شار�ت 
يف  �ال�شتثمار  �ال�شتثمار؛  خدمات  �ملباين؛  �إد�رة  بالعقار�ت؛  تت�شل  وجميعها  و�لتن�شيق؛  �مل�شاريع  و�إد�رة  و�لتقييم  و�لتطوير  �الإد�رة 
�لعقار�ت؛ �لو�شاطة �لعقارية؛ تثمني �لعقار�ت؛ �إد�رة �الأ�شول؛ �ال�شتثمار�ت �لعقارية؛ خدمات �شناديق �ال�شتثمار؛ �إد�رة �ل�شناديق؛ 
�ملايل؛  و�لتحليل  �لتقييم  �ل�شناديق؛  تاأ�شي�س  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �ل�شناديق؛  خدمات  �ال�شتثمار؛  �أم��ن��اء  خدمات 
تلك  و�لر�شوم وجميع  و�ل�شر�ئب  و�ملنتجات و�خلدمات  �ل�شر�ئب  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �لتمويل؛  �ملالية؛ خدمات  �لتقييمات 
�ل�شابقة؛  باخلدمات  �ملتعلقة  �لتقارير  �إعد�د  �ل�شكن؛  �أماكن  و/�أو  �ملقار  و/�أو  �لعقارية  �الأمالك  و/�أو  بالعقار�ت  �خلدمات مرتبطة 

خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميعها و�ردة يف �لفئة 36.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

 CAPRI BY تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. تتكون �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة من �لكلمات و�شف �لعالمة:  
�جنليزية بطريقة مميزة باللون �الأرجو�ين، و�لكلمة" CAPRI "، مكتوبة بحجم و��شح �كر  باأحرف  FRASER"" مكتوبة 
من �لكلمة BY FRASE"".تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من �لكلمات CAPRI BY FRASER"" مكتوبة باأحرف 

.""BY FRASE مكتوبة بحجم و��شح �كر من �لكلمة ،" CAPRI "جنليزية بطريقة مميزة، و �لكلمة�
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

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

بتاريخ 2012/8/16م   �ملودعة حتت رقم: 178153 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شكن؛  ووك��االت  �الإق��ام��ة  �أماكن  تاأجري  وك��االت  خدمات  �لعقارية؛  �ل��وك��االت  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شوؤون 
�لعقارية  �ملمتلكات  و��شتئجار  تاأجري  �الإي��ج��ار؛  حت�شيل  خدمات  �لعقار�ت؛  تقييم  �ل�شقق؛  تاأجري  ترتيب 
�لتطوير؛  وم�شروعات  و�ل�شقق  �مل�شرتكة  �لعقارية  و�مللكيات  و�لديار  و�ملباين  �لفندقية  و�ل�شقق  و�ل�شكنية 
�إد�رة �ملحافظ؛ �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �إد�رة �لديار و�ل�شقق؛ ��شت�شار�ت �الإد�رة و�لتطوير و�لتقييم 
يف  �ال�شتثمار  �ال�شتثمار؛  خدمات  �مل��ب��اين؛  �إد�رة  بالعقار�ت؛  تت�شل  وجميعها  و�لتن�شيق؛  �مل�شاريع  و�إد�رة 
�شناديق  خدمات  �لعقارية؛  �ال�شتثمار�ت  �الأ�شول؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  تثمني  �لعقارية؛  �لو�شاطة  �لعقار�ت؛ 
�ال�شتثمار؛ �إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �أمناء �ال�شتثمار؛ خدمات �ل�شناديق؛ خدمات �إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات 
�لعقاري؛  �لتمويل  �لتمويل؛  خدمات  �ملالية؛  �لتقييمات  �مل��ايل؛  و�لتحليل  �لتقييم  �ل�شناديق؛  تاأ�شي�س 
خدمات �ل�شر�ئب و�ملنتجات و�خلدمات و�ل�شر�ئب و�لر�شوم وجميع تلك �خلدمات مرتبطة بالعقار�ت و/
�إ�شد�ر  �ل�شابقة؛  باخلدمات  �ملتعلقة  �لتقارير  �إع��د�د  �ل�شكن؛  �أماكن  و/�أو  �ملقار  و/�أو  �لعقارية  �الأم��الك  �أو 
فيما  �لقيمة  ذ�ت  �لق�شائم  �أو  �لبطاقات  �إ�شد�ر  �ملتعاملني؛  والء  بر�مج  يتعلق  فيما  �لقيمة  ذ�ت  �لق�شائم 
يتعلق بتقدمي �ملنافع �خلا�شة بر�مج والء �ملتعاملني وبر�مج �مل�شرتي �لد�ئم؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة 

و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميعها و�ردة يف �لفئة 36.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من ثالثة عالمات. تتكون �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة من 
�لغامق،  �لبني  باللون  باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة  FRASER WORLD"" مكتوبة  �لكلمات 
و �حلرف O"" يف كلمة WORLD"" على �شكل كرة �أر�شية. تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من 
�لكلمات FRASER WORLD"" مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة باللون �لبني �لفاحت، و 
�ملجموعة من  �لثالثة يف  �لعالمة  وتتكون  �أر�شية  �شكل كرة  WORLD"" على  كلمة  O"" يف  �حل��رف 
O"" يف  �حل��رف  و  مميزة،  بطريقة  �جنليزية  ب��اأح��رف  FRASER WORLD"" مكتوبة  �لكلمات 

كلمة WORLD"" على �شكل كرة �أر�شية.
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

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

بتاريخ 2012/8/16م   �ملودعة حتت رقم: 178150 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: فريزر �آند نيف، ليمتد 
 وعنو�نه:438 �ليك�شاندر� رود، # 21-00 �ليك�شاندر� بوينت، �شنغافورة    119958، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات حجز �لفنادق و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ �لنزل وتاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة )�لفنادق/�لنزل(؛ توفري �أماكن �الإقامة 
و�ل�شر�ب  �لطعام  توفري  و�ملوؤمتر�ت؛ خدمات  و�لندو�ت  �ملعار�س  ت�شهيالت  توفري  و�لغرف؛  و�لفنادق  �لبيوت  �ملوؤقتة مثل 
وخدمات �ملطاعم و�لتموين وملاآدب؛ خدمات �شال�شل �ملطاعم و�لكافيرتيات و�لكافيهات ومطاعم �لوجبات �خلفيفة ومقاهي 

�جللو�س و�ملقاهي �لتي تقدم �لقهوة ل�شربها خارجاً وغرف �ل�شاي؛ وجميعها يف �لفئة 43
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

 CAPRI تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. تتكون �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة من �لكلمات و�شف �لعالمة:  
مكتوبة   ،"  CAPRI "و�لكلمة �الأرج���و�ين،  باللون  مميزة  بطريقة  �جنليزية  باأحرف  مكتوبة   ""BY FRASER
 CAPRI BY �لكلمات  من  �ملجموعة  يف  �لثانية  �لعالمة  BY FRASE"".تتكون  �لكلمة  من  �ك��ر  و��شح  بحجم 
FRASER"" مكتوبة باأحرف �جنليزية بطريقة مميزة، و �لكلمة" CAPRI "، مكتوبة بحجم و��شح �كر من �لكلمة 

.""BY FRASE
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ل�شركة �لوطنية لل�شر�فه
  NATIONAL EXCHANGE COMPANY ل�شركة �لوطنية لل�شر�فة� N E C :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:186399       بتاريخ:2013/2/6 م
با�ش��م:�ل�شركة �لوطنية لل�شر�فه

وعنو�نه:�شارع ليو� ، �س.ب:3888 ، هاتف: 6268849 ، فاك�س: 6274902
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 ��شتبد�ل �لعمالت )حمالت �شر�فة( .

و�شف �لعالمة:�شكل د�ئري وبد�خلها مكتوب باللغة �الجنليزية N E C باللون �الخ�شر و�شوره �بوظبي 
وخريطه �المار�ت باللون �البي�س و�خللفية باللون �الزرق.  

�ال�ش��رت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �الحرف )NEC( مبعزل عن �لعالمة وباالو�شاع 
�الخرى. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971
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اأخبـار الإمـارات
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
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نيابة اأموال اأبوظبي حتيل موظفا حكوميا ملحكمة اجلنايات بتهمة اختال�س نحو مليون درهم
م�شتفيدة بالتعاقد مع جهة عمله. وبالتحقيق مع �ملتهم �عرتف 
عمله  بجهة  �الإ���ش��ر�ر  بهدف  �ملبلغ  على  ��شتوىل  و�أن���ه  �أ�شند  مب��ا 
و�أعاد �ملتهم كامل �ملبلغ مبا يف ذلك �ملبالغ �لتي ��شتقطعها �لبنك 
�أن  يذكر  �ملتهم.  على  للبنك  ال�شتحقاقات  ��شتيفاء  عليه  �ملحول 
�لقانون �الإمار�تي يعاقب على جرمية �الختال�س بال�شجن �إ�شافة 
�مل��د�ن مبلغ ي�شاوي قيمة  �مل�شتوىل عليه وتغرمي  �ملبلغ  �إع��ادة  �إىل 
�الأمو�ل �لتي �ختل�شها. و�أكد م�شدر م�شوؤول يف مكتب �لنائب �لعام 
الإمارة �أبوظبي �أن �ملركز �ملتقدم �لذي حازته دولة �الإمار�ت �إقليميا 
�لقطاعات  جهود  ت�شافر  نتيجة  ج��اء  �لف�شاد  مكافحة  يف  وعامليا 
�حلكومية كافة مع �جلهات �لقانونية مما �أ�شهم يف �إر�شاء �قت�شاد 

قوي يحظى بثقة �مل�شتثمرين حول �لعامل. 

•• اأبوظبي-وام:

�إحدى �ملوؤ�ش�شات  �أبوظبي خليجيا يعمل لدى  �أمو�ل  �أحالت نيابة 
����ش��ت��غ��الل وظيفته  ب��ت��ه��م��ة  �جل���ن���اي���ات  �إىل حم��ك��م��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أل���ف دره���م م��ن �الأم���و�ل   980 و�ال���ش��ت��ي��الء دون ح��ق على مبلغ 
�أ�شفرت عن  �ململوكة جلهة عمله. وكانت حتقيقات نيابة �الأم��و�ل 
�كت�شاف �جلهة �حلكومية �ملجني عليها قيام �ملتهم بتحويل 980 
�ألف درهم من ح�شاب جهة عمله �إىل ح�شابه �ل�شخ�شي لدى �أحد 
�لبنوك �لعاملة يف �لدولة م�شتغال �شفته �لوظيفية و�ل�شالحيات 
�لتي متنحها له بالدخول �إىل نظام �لتحويالت �ملالية �الإلكرتوين 
ب��اع��ت��ب��اره �مل�������ش���وؤول ع���ن �إج�����ر�ء �ل��ت��ح��وي��الت �مل��ال��ي��ة �إىل جهات 

ناجم عن ارتفاع �سغط الدم ل�سيدة اإماراتية

اأطباء م�ست�سفى املفرق ومدينة خليفة الطبية ينجحون يف عالج نزيف دماغي
•• ابوظبي- الفجر

�ملفرق  م�شت�شفى  م���ن  ف��ري��ق  ق���ام 
�لطبية  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  وم��دي��ن��ة 
�لعناية  وح����دة  م��ع  �لتن�شيق  ب��ع��د 
�مل�����رك�����زة و�ل����ت����خ����دي����ر و�أم�����ر�������س 
�لدموية  �الأوع��ي��ة  وج��ر�ح��ة  �لقلب 
باإ�شر�ف  و  �لتد�خلية  و�لع�شبية 
�ال�شت�شاري  ���ش��اه  ح��ي��در  �ل��دك��ت��ور 
�لطبية  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
�ل�شيدة  �ملري�شة  حالة  بت�شخي�س 
ت��ع��اين من  �ل��ت��ي  و  �لبلو�شي  م���وزة 
�لبالغة  و  �ل��دم  �شغط  �رتفاع  
من �لعمر 75 عاماً وتنفيذ عملية 
�الأوعية  مت��زق  حالة  لعالج  طارئة 
�ملخ  ن��زي��ف  ع��ن  �لناجمة  �ل��دم��وي��ة 
حت����ت �ل��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة م����ن �ل���درج���ة 
�خلام�شة ب�شبب �إ�شابتها بارتفاع يف 

�شغط �لدم. 
و ق����ال �ل���دك���ت���ور ح���ي���در ����ش���اه �أن���ه 
غالباً  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  تنفيذ  ي��ت��م 
و�لدعم  �ل��ل��ف  تقنيات  با�شتخد�م 
ل���������ش����م����ان �حل��������د م������ن �ل����ت����دخ����ل 

�ل�شر�يني  الإغ������الق  �جل���ه���از  ه����ذ� 
و ال يجري  باجلروح  �الإ�شابة  بعد 
�ل�شريان  الإغ��الق  ع��ادة  ��شتخد�مه 

بعد �إجر�ء تدخلي ع�شبي. 
�شغط  �رت��ف��اع  �أن  بالذكر  جدير  و 
�ل����������دم ي����ع����ت����ر ع���ن�������ش���ر �خل���ط���ر 
�لقلبية  لل�شكتات  �مل�شبب  �لرئي�شي 
�الإقفارية  و�لنوبات   50% نحو  و 
باالإ�شافة �إىل دوره يف زيادة خماطر 
�الإ�شابة بال�شكتة �لدماغية �لنزفية 
يف �لعامل و ت�شري تقدير�ت منظمة 
�شغط  �رتفاع  ب��اأن  �لعاملية  �ل�شحة 
�شخ�س  ل���دى  �ل��وف��اة  ي�شبب  �ل���دم 
�أ�شخا�س  ث���م���ان���ي���ة  ك����ل  ب����ني  م����ن 
للوفيات  م�شبب  �أك��ر  ثالث  ليكون 
يف �ل��ع��امل ك��م��ا ت��وؤث��ر ه���ذه �حلالة 
دولة  �شكان  م��ن   30% نحو  على 
�أكرث  �أي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 

ب�%20 من �ملعدل �لعاملي. 
�شاه  ح����ي����در  �ل����دك����ت����ور  و�أ�������ش������اف 
�ل����ع����و�م����ل �ل����ور�ث����ي����ة ت���ع���ت���ر من 
�شغط  الرتفاع  �لرئي�شية  �مل�شببات 
�ل����دم ل��ك��ن ���ش��ك��ان دول����ة �الإم������ار�ت 

لعالج  باأكر قدر ممكن  �جلر�حي 
بال�شبل  م��ق��ارن��ة  �ل�����ش��ر�ي��ني  مت���دد 
لذلك  ونتيجة  �ملتبعة  �لتقليدية 
ب�شورة  �ملري�شة  تتعافى  �أن  نتوقع 
�أن غ��ال��ب��اً م��ا يتم  �أ����ش���رع م��و���ش��ح��اً 
����ش��ت��خ��د�م ه����ذه �ل��ط��ري��ق��ة لعالج 
�ملر�شى يف �وروبا و �مريكا �ل�شمالية 
لكنها مل تعتمد على نطاق و��شع يف 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي . 
للمرة  �لفريق �جلر�حي  و��شتخدم 
عر  م���ق���ارب���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �الأوىل 
�ل�����ش��ري��ان �ل�����ش��ب��ات��ي ل��ع��الج متدد 
�الأوعية �لدموية �لدماغية �لو�قعة 
يف م��ن��ط��ق��ة ع��م��ي��ق��ة و�ل�������ش���ري���ان 
�الأورط���������ي �مل���ت���ع���رج م����ن �ل���درج���ة 
�ل��ث��ال��ث��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل م���ن �لعالج 
يف  م�شتحياًل  �أم���ر�ً  �لتدخلي  غ��ري 
�الأوىل  كثري من �حل��االت و للمرة 
�الأطباق  ��شتخدم  �أي�شاً  �ملنطقة  يف 
�ملتطور   StarClose ج���ه���از 
الإغ�����الق �ل�����ش��ري��ان �ل�����ش��الت��ي بعد 
�لوعائي  �لتمدد  ل��ف  عملية  �أن��ه��اء 
لعالج �لنزيف �لدماغي و ي�شتخدم 

ب�شورة  معر�شون  �ملتحدة  �لعربية 
من  �لعديد  ب�شبب  ملخاطره  �أك���ر 
�لعو�مل ومنها �خلمول و�الأمر��س 
�ملرتبطة باأ�شاليب �حلياة �لع�شرية 
غري �ل�شحية مثل �لبد�نة �ملفرطة 
�حلميات  تنظيم  و���ش��وء  و�ل�شكري 
هو  �الأم��ر  يف  �جليد  لكن  �لغذ�ئية 
من  يعتر  �ل���دم  �شغط  �رت��ف��اع  �أن 
منها  �لوقاية  ميكن  �لتي  �حل��االت 

ومعاجلتها ب�شورة فعالة . 
من  �لكثري  هنالك  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
ح����االت �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل����دم �لتي 
ومعاجلتها  ت�����ش��خ��ي�����ش��ه��ا  ي���ت���م  ال 
�تباع  �مل��ع��ه��م  وم����ن  �الإم���������ار�ت.  يف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وق���ائ���ي���ة و�إج������ر�ء 
�لدورية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح�����ش��و���ش��ات 
ب�شورة  �الإ������ش�����اب�����ة  وت�������ش���خ���ي�������س 
�لعالج  ت��وف��ري  ل�شمان  دق���ة  �أك���رث 
ي�شاهم  �ل�����ذي  �الأم�����ر  �ل�������ش���روري 
ب����������دوره يف �حل�������د م�����ن م����ع����دالت 
�الإ����ش���اب���ة ب��ال�����ش��ك��ت��ات و�الأم���ر�����س 
نن�شح  نحن  و  �ل��دول��ة  يف  �لقلبية 
د�ئ����م����اً ب����زي����ارة �ل��ط��ب��ي��ب م����رة كل 

عن  �ملبكر  �لك�شف  الأن  �أ�شهر  �شتة 
�ل�شيطرة  �شهولة  �حلالة يزيد من 
�لغذ�ئية  �حلمية  خالل  من  عليها 

�ل�شحية و�الأدوية �ملنا�شبة . 
تطلب  �الإج��������ر�ء  ه����ذ�  �أن  �أب������ان  و 
تعاوناً كبري�ً من قبل فريق متعدد 
�الخت�شا�شات من م�شت�شفى �ملفرق 
�لطبية  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  وم��دي��ن��ة 
�الإد�ري  �ل��ف��ري��ق  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ل�شّباقة  �خل���ط���وة  ه����ذه  ت��ع��ر  و 
ع���ن �مل��ك��ان��ة �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي تتمتع 
جمال  يف  ���ش��ح��ة  م�شت�شفيات  ب��ه��ا 
�لدقيقة  و�الإج��������ر�ء�ت  �ل��ع��م��ل��ي��ات 

�حلرجة  �حل��االت  الإد�رة  و�ملبتكرة 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي .

م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال خ����ال����د م���ب���ارك 
�أن  �مل���ري�������ش���ة  ق����ري����ب  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
ع��م��ت��ي ت���ع���اين م���ن �رت���ف���اع �شغط 
�ل�شن  ل��ت��ق��دم��ه��ا يف  ون���ظ���ر�ً  �ل�����دم 
يودي  �أن  �ل��دم��اغ��ي  �ل��ن��زي��ف  ك���اد 
�جلر�حني  ف���ري���ق  ل��ك��ن  ب��ح��ي��ات��ه��ا 
متكن من �إد�رة �حلالة بدقة فائقة 
وقدمو� لنا جمموعة من �خليار�ت 
من  �ملتوقعة  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �جل��ر�ح��ي��ة 
�ل���دك���ت���ور �شاه  �أ���ش��ك��ر  ك���ل م��ن��ه��ا و 
�ل�����ذي �أط���ل���ع �ل��ع��ائ��ل��ة ب���دق���ة على 

تفا�شيل هذ� �الإجر�ء و على تطور 
�لذي  �الأم��ر  با�شتمر�ر  حالة عمتي 
مع  �لتكيف  ع��ل��ى  جميعاً  ���ش��اع��دن��ا 
�حلالة و�كت�شاب ثقة كبرية بفريق 
على  �مل�شرفني  و�مل�شت�شفى  �الأطباء 
�أن  ع��ن �م��ل��ه يتيح  �حل��ال��ة م��ع��رب��اً 
هذ� �لتعاون �إمكانية �ال�شتفادة من 
خر�ت �الخت�شا�شيني �ملميزين من 
�لطرفني و نعمل معاً على �الرتقاء 
�إىل  ب��امل��ر���ش��ى  �ل��ع��ن��اي��ة  مب�شتويات 
�آفاق جديدة من �لتميز من خالل 
�ملرجوة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 

�شمن �أي من م�شت�شفيات �شحة .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بنجالدي�س مبنا�سبة يوم الن�سر لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية 
تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س حممد عبد�حلميد رئي�س جمهورية بنجالدي�س �ل�شعبية 
وذلك مبنا�شبة يوم �لن�شر لبالده . كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة 
مماثلة �إىل فخامة رئي�س جمهورية بنجالدي�س �ل�شعبية . كما بعث �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

برقية تهنئة مماثلة.

طحنون بن حممد ي�ستقبل ال�سفري اللبناين
•• العني-وام: 

�ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�م�س..�شعادة ح�شن  �لعني �شباح  �ل�شرقية يف مكتبه يف ديو�ن �شموه يف مدينة 
يو�شف �شعد �ل�شفري �للبناين لدى �لدولة �لذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة 
ت�شلمه مهام عمله �شفري� لبالده لدى �لدولة . ورحب �شمو �ل�شيخ طحنون بن 
�لبلدين  تربط  �لتي  �الأخ��وي��ة  بالعالقات  م�شيد�   .. �للبناين  بال�شفري  حممد 
وتبادل   . و�الجتماعية  و�الإقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملجاالت  �ل�شقيقني يف خمتلف 
 .. �لبلدين يف خمتلف �ملجاالت  �جلانبان �حلديث حول تطوير ودعم عالقات 
�لدولة . ح�شر  بالتوفيق يف مهامه يف  وعر �شموه عن متنياته لل�شفري �شعد 
�للقاء �ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 

�ل�شرقية وعدد من �مل�شوؤولني يف ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية .

ح�سرها اأكرث من 250 من ممثلي ال�سركاء ال�سرتاتيجيني واملكاتب ال�ست�سارية 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة عمل حول اآليات احل�سول على خدمات التقدمي 
الإلكرتوين لالعتمادات التخطيطية مل�سارات م�سروعات خطوط البنية التحتية والطرق 

 •• اأبوظبي –الفجر: 

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ور�شة 
عمل تثقيفية حول �آليات �حل�شول 
على خدمات �لتقدمي �الإلكرتوين 
مل�شار�ت  �لتخطيطية  لالعتماد�ت 
و�لطرق  �لتحتية  �لبنية  خطوط 
�لعمل  ب�����دء  �إخ����ط����ار  وم����و�ف����ق����ات 
من   250 م����ن  �أك�������رث  ح�������ش���ره���ا 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  ممثلي 
�ملتخ�ش�شة  �ال�شت�شارية  و�ملكاتب 
م�شروعات  وت�شميم  تخطيط  يف 

�لبنية �لتحتية و�لطرق.
قد  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وك��ان��ت 
�لكرتونية  خدمة  م��وؤخ��ر�  �أطلقت 
خدمات  �إت��اح��ة  يف  تتمثل  ج��دي��دة 
لالعتماد�ت  �الإلكرتوين  �لتقدمي 
م�شروعات  مل�����ش��ار�ت  �لتخطيطية 
و�لطرق  �لتحتية  �لبنية  خطوط 
�لعمل  ب�����دء  �إخ����ط����ار  وم����و�ف����ق����ات 
خ���الل  م����ن  وذل�������ك  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت 
�إد�ر�ت  ب���ني  و�ل���ت���ك���ام���ل  �ل���ت���ع���اون 
وتر�خي�س  �حل�شري،  �لتخطيط 
قطاع  يف  �ملكانية  و�لبيانات  �لبناء، 
تخطيط �ملدن وبالتن�شيق مع كافة 
قطاعات �لبلدية وجهات �خلدمات 
حيث  �ملعنية  و�لهيئات  و�ل�شركات 
�الإلكرتوين  �لتقدمي  تطبيق  يبد�أ 
خلدمات �ملرحلة �لثالثة يف 2 يناير 
و �أكد �ملهند�س خلفان    . 2014م 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لنعيمي 
تخطيط �ملدن باالإنابة �أثناء �فتتاح 
�لور�شة  ه���ذه  �أن  �ل��ور���ش��ة  �أع���م���ال 
�لبلدية  حر�س  �إط���ار  �شمن  ت��اأت��ي 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع����الق����ات �ل���ت���ع���اون 
وعمالئها  �شركائها  مع  و�لتكامل 
كافة  على  �طالعهم  منطلق  وم��ن 
باخلدمات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�حل�������ش���اري���ة �ل���ت���ي حت���ر����س على 

و�أ�شار  �ل��ع��م��الء.  ل��ك��اف��ة  تقدميها 
�الإلكرتونية  �خلدمة  �أن  �لنعيمي 
�جل����دي����دة ج�����اءت ت��ن��ف��ي��ذ�ً خلطة 
وبلدية  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�������ش���وؤون  د�ئ�����رة 
�أب���وظ���ب���ي الأمت���ت���ه جميع  م��دي��ن��ة 
�لبلدية  و�خل����دم����ات  �الإج��������ر�ء�ت 
جميع  �ل���ب���ل���دي���ة  �أجن���������زت  ح���ي���ث 
بالتقدمي  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
�الإل�������ك�������رتوين ل����ه����ذه �خل����دم����ات 
خطوط  مب�������ش���روع���ات  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�شر�ئح  و�ل��ط��رق  �لتحتية  �لبنية 
خ����دم����ات �ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة عر 
لبلدية مدينة  �الإلكرتوين  �لنظام 
ت��اأت��ي ه��ذه �خلطوة  �أب��وظ��ب��ي، كما 
حققته  �ل���ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
من  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ب��ل��دي��ة 
يونيو  يف  �مل�������ش���روع  ه�����ذ�  �إط�������الق 
2012م و�لتي �شملت �العتماد�ت 
خدمات  خل���ط���وط  �ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة 
�ملرحلة  ويف  �ملنزلية  �لتو�شيالت 
و�لتي  �شبتمر2012م  �لثانية يف 
يف  �لعمل  ت�شاريح  �إ���ش��د�ر  �شملت 
�أ�شول �لبلدية.  و�أو�شح �أن �لور�شة 
�لتعريف  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�لتقدمي  وم��ق��ت�����ش��ي��ات  ب����اإج����ر�ء�ت 
هذه  ع��ل��ى  للح�شول  �الإل���ك���رتوين 
�لتقدمي  �أن  م�����ش��ري�ً  �خل����دم����ات، 
�الإل�������ك�������رتوين ل����ه����ذه �خل����دم����ات 
لكافة  �إيجابية  ج��و�ن��ب  ع��دة  يتيح 
�لعمل  و�أ���ش��ح��اب  �ملعنية  �جل��ه��ات 
و�ل�شادة  �حلكومية  �ل�شركات  م��ن 
�ملطورين حيث ميكن متابعة �شري 
و�حل�شول على  �لكرتونياً  �ملعاملة 
�ملخت�شني  وتوجيهات  مالحظات 
�ملو�فقات  و�����ش���ت���الم  �ل��ب��ل��دي��ة  يف 
�لنظام  عر  �ملعتمدة  و�ملخططات 
�لوقت و�جلهد  توفري  مبا ي�شمن 
م�شروع  �إد�رة  ل��ف��ري��ق  مي��ك��ن  ك��م��ا 
�إج����ر�ء�ت  متابعة  �ل��ع��م��ل  ���ش��اح��ب 

ومعرفة  �ل����ك����رتون����ي����اً  �مل����و�ف����ق����ة 
و����ش���ع �مل���و�ف���ق���ات و����ش���ه���اد�ت عدم 
معلومات  على  للح�شول  �ملمانعة 
�ملعاملة  �شري  ع��ن  ودقيقة  موثقة 
و�مل�������الح�������ظ�������ات و�ل����ت����وج����ي����ه����ات 
�ل���������ش����ادرة ع����ن �ل���ب���ل���دي���ة. وح����ول 
�خلدمة  م����ن  �ال����ش���ت���ف���ادة  �آل����ي����ات 
�أو�����ش����ح �أن�����ه ي��ت��م �حل�������ش���ول على 
مل�شار�ت هذه  �لتخطيطية  �ملو�فقة 
�ملالكة  �جلهة  قبل  من  �مل�شروعات 
خلط �خلدمة �و �ال�شت�شاري �ملكلف 
يف مرحلة �لت�شميم ويتم �لتقدمي 
ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة �إخ���ط���ار ب���دء �لعمل 
من قبل �ملقاول يف مرحلة �لتنفيذ 
�لتخطيطية  �الع��ت��م��اد�ت  وت�شدر 
�لعمل  ب�����دء  �إخ����ط����ار  وم����و�ف����ق����ات 
ب��در����ش��ة �مل�����ش��ار�ت وح����دود �لعمل 
�لبلدية  يف  �مل��خ��ت�����ش��ني  ق��ب��ل  م���ن 
�لتز�م �جلهات �شاحبة  للتاأكد من 
و�ال�شت�شاري  �خل���دم���ات  خ��ط��وط 
و�مل�������ق�������اول مب�����������ش�����ار�ت و�����ش����ر�ئ����ح 
تخطيطياً  �مل���ع���ت���م���دة  �خل����دم����ات 
و�ملعايري  �ملعنية  �جلهات  قبل  من 

و�ملياه  �ل��ع��ذب��ة  �مل��ي��اه  وت��وزي��ع  نقل 
�مل��ع��اجل��ة و�مل���ي���اه �مل�����ردة، خطوط 
�لرئي�شية  �ل�������ش���ح���ي  �ل���������ش����رف 
و�ل��ف��رع��ي��ة، خ��ط��وط ���ش��رف مياه 
و�لفرعية،  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �الأم����ط����ار 
�لطاقة  وت�����وزي�����ع  ن���ق���ل  خ���ط���وط 
�لنفط  نقل  خ��ط��وط  �لكهربائية، 
�لبرتولية  و�ملنتجات  و�لغاز  �خلام 
�ل��ك��رب��ون، كابالت  �ك�����ش��ي��د  وث����اين 
�لب�شرية،  و�الأل���ي���اف  �الت�����ش��االت 
و�لرئي�شية  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل����ط����رق 
�شبكات  �خل�������دم�������ات،  و������ش�����ر�ئ�����ح 
ت��وزي��ع �خل��دم��ات و�ل��ط��رق ونقاط 
�لتو�شيل للم�شروعات �لتطويرية، 
�ملياه  يف  �لتحتية  �لبنية  وخطوط 
�الإقليمية. و�أ�شاف �أديب �أنه خالل 
�لتخطيطي  �الع��ت��م��اد  �إج�������ر�ء�ت 
ي��ت��م حت��دي��د ج��ه��ات ع���دم �ملمانعة 
�لتخطيط  م��ه��ن��د���ش��ي  ق���ب���ل  م����ن 
للدر��شة  ك���م���خ���رج  �ل���ب���ل���دي���ة  يف 
�الأول���ي���ة ل��ل��م�����ش��ار ب��االع��ت��م��اد على 
�لتحتية  للبنية  �ملكانية  �لبيانات 
�أي�شاً  ويتم  �لبلدية،  لدى  �ملتوفرة 

�ملعتمدة يف �عتماد �ملخططات.
�خلدمة  ه���ذه  يف  للبلدية  وي��ك��ون 
���ش��الح��ي��ات��ه��ا يف هذه  وب��ح�����ش��ب   -
تخطيطي  رق��اب��ي  دور  �حل��وك��م��ة- 
يكون  ح���ي���ث  �الأوىل  ب����ال����درج����ة 
م�شوؤولني  و�مل���ق���اول  �ال���ش��ت�����ش��اري 
و�لتنفيذ  �لت�شميم  ���ش��الم��ة  ع��ن 
بح�شب �لقو�نني �لنافذة يف �لدولة 
وع�����ن �ت����ب����اع ج��م��ي��ع �الإج����������ر�ء�ت 
ل�شمان  �ل�شلة  ذ�ت  و�الحتياطات 
�أ�شر�ر للممتلكات  �أية  عدم حدوث 
�ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ش��ة �ل��و�ق��ع��ة �شمن 

نطاق تاأثري �أعمال �مل�شروع. 
ت�����ش��م��ن��ت �ل���ور����ش���ة ورق����ت����ي عمل 
�ليا�س  �أواله��ا للدكتور مازن  كانت 
�مل�شروعات  �إد�رة  م�شت�شار   - �أدي��ب 
ببلدية  �مل������دن  ت��خ��ط��ي��ط  ب���ق���ط���اع 
خاللها  من  -�أك��د  �أبوظبي  مدينة 
و��شتكمال  �ل��ط��ل��ب��ات  ت���ق���دمي  �أن 
ن��ظ��ام بلدية  �الإج�����ر�ء�ت يتم ع��ر 
م���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي �الإل�����ك�����رتوين 
لرت�خي�س �لبناء و�لبنية �لتحتية 
جلميع �مل�شروعات لت�شمل خطوط 

�أبوظبي  جم��ل�����س  م����ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
للتخطيط �لعمر�ين ود�ئرة �لنقل 
مل�شار�ت  �العتماد  �إج����ر�ء�ت  �شمن 
�خل����ط����وط �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�ل���ط���رق 
�ملقاول  ويكون  �خل��دم��ات  و�شر�ئح 
ح�شب  كل  م�شوؤولني  و�ال�شت�شاري 
ن���ط���اق ع��م��ل��ه ع���ن �حل�����ش��ول على 
�لنظام  عر  �ملمانعة  عدم  �شهاد�ت 
�الإلكرتوين، وتقوم �لبلدية بعدها 
�لتخطيطي  �الع���ت���م���اد  ب���اإ����ش���د�ر 
�ال�شت�شاري  �أو  �ل��ع��م��ل  ل�����ش��اح��ب 
�ملو�فقة  �أو  ب��ال��ت�����ش��م��ي��م  �مل���ك���ل���ف 
للمقاول،  �لعمل  ب��دء  �إخ��ط��ار  على 
�لبلدية  دع��ت  فقد  �لغر�س  ولهذ� 
ممثلي 25 جهة حكومية وخا�شة 
ت�شدر حاليا �شهاد�ت عدم �ملمانعة 
حل�����ش��ور ور���ش��ة ع��م��ل ب��ت��اري��خ 17 
�إ����ش���د�ر  ل���ب���دء   2013 دي�����ش��م��ر 
�ل�������ش���ه���اد�ت ع���ر �ل���ن���ظ���ام �ب���ت���د�ء 
�أن  و�أ���ش��ار    .2014 يناير   2 م��ن 
فر�شة  يتيح  �الإلكرتوين  �لتقدمي 
�مل�����ش��روع��ات بقاعدة  ب��ي��ان��ات  رب���ط 
مر�حل  �أثناء  �جلغر�فية  �لبيانات 
و�لت�شميم  �لرئي�شي  �لتخطيط 
و�لتنفيذ من دورة حياة �مل�شروعات 
�ملكانية  �لبيانات  الإد�رة  يتيح  مما 
وحديثة  موثقة  معلومات  تقدمي 
ل��ل��ج��ه��ات �أ����ش���ح���اب �مل�����ش��ل��ح��ة عن 
�أم����اك����ن �مل�������ش���روع���ات �حل���ال���ي���ة �أو 
�مل�شتقبلية لتفادي تعار�س �مل�شار�ت 
بني  �حلفريات  �أع��م��ال  لتن�شيق  �أو 
خمتلف �جلهات �ملعنية مبا ي�شمن 
�أو  �لوقت و�جلهد و�لتكلفة  توفري 
�أعمال  وتفتي�س  وم��ر�ق��ب��ة  ملتابعة 
مبقت�شيات  و�ل��ت��ز�م��ه��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�إخطار  م��و�ف��ق��ات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�لثاين  �مل���ح���ور  ويف  �ل���ع���م���ل.  ب����دء 
�لعظيم  عبد  �ل�شيد  ق��دم  للور�شة 
�لبيانات  �إد�رة  -خ��ب��ري  �ل��ن��وي��ري 

عنو�ن  ورق��ة عمل حت��ت   - �ملكانية 
�ملخططات  وم��و����ش��ف��ات  م��ع��اي��ري 
تف�شيليا  عر�شا  خاللها  من  ق��دم 
مل����ع����اي����ري وم����و������ش����ف����ات �����ش���ت���الم 
للطرق  �لتخطيطية  �مل��خ��ط��ط��ات 
و�لبنى �لتحتية و�شر�ئح �خلدمات، 
�لتقدمي  نظام  بتفعيل  �أن��ه  م�شري�ً 
�اللكرتوين �شيتمكن �ال�شت�شاريون 
�ملخططات  حتميل  من  و�ملقاولون 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة و�ل����ر�����ش����وم����ات يف 
للح�شور  �حل���اج���ة  دون  �ل���ن���ظ���ام 
�ملخططات.   ه��ذه  لت�شليم  للبلدية 
عدد�  هنالك  �أن  �لنويري  و�أو���ش��ح 
كبري�ً من �ال�شت�شاريني و�ملقاولني 
و�ملطورين �لذين يعملون يف �مارة 
وحتميل  تدقيق  �شياأخذ  �أب��وظ��ب��ي 
حتميلها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  �مل��خ��ط��ط��ات 
ب��و����ش��ط��ت��ه��م وق���ت���ا وج���ه���د� كبري� 
�ذ�  �ملعنيني  �لبلدية  موظفي  م��ن 
و�ملعايري  �مل���و�����ش���ف���ات  ت���وح���د  مل 
�أحد  ك��ان  ل��ذل��ك  �ملخططات  ل��ه��ذه 
�أن  �اللكرتوين  �لتقدمي  متطلبات 
تكون �ملخططات �لتخطيطية �لتي 
يتم حتميلها يف �لنظام تتبع منطاً 
حتتويه  ما  يحدد  م��وح��د�ً  ونظاما 
�أي �شريحة من �شر�ئح �لر�شومات 
وكيفية  ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  ب��ي��ان��ات  م���ن 
�ملخططات  ه�����ذه  م����ن  ك����ل  ر����ش���م 
كجزء  �لو�شفية  بياناتها  و�إدر�ج 
وباتباع هذه  �لر�شومات،  من ملف 
�ملعايري �شيكون با�شتطاعة �لبلدية 
�أوتوماتيكيا  �مل��خ��ط��ط��ات  ت��دق��ي��ق 
لهذ�  تطويرها  مت  برجميات  عر 
�لغر�س وحتميلها يف قاعدة بيانات 
ن���ظ���ام �مل���ع���ل���وم���ات �جل���غ���ر�ف���ي���ة يف 
بو��شطة  در��شتها  لتتم  وقت وجيز 
ومطابقتها  �مل��ع��ن��ي��ني  �مل��ه��ن��د���ش��ني 
�مل��ت��وف��رة يف قاعدة  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ع 

�لبيانات. 

�سيف بن زايد ي�ستقبل �سابا لبنانيا نال �سهادة املاج�ستري بتفوق من جامعة احل�سن
•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �ط��ل��ع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لد�خلية.. وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 

�الإد�رة  يف  ماج�شتري  �شهادة  على 
ل�شاب لبناين ح�شل عليها بتفوق 
بت�شجيع من  من جامعة �حل�شن 
�أحمد  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  بن ز�ي��د 
�ل�شاب  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل  وذل�����ك 
�للبناين يف مكتبه. و�أهدى جنيب 
عبد�حلي  جن���ي���ب  ع��ب��د�حل��م��ي��د 

يدفعه للت�شجيل يف �جلامعة لنيل 
درج����ة �ل���دك���ت���ور�ة. وب�����ارك �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�لد�خلية �جتهاد �لطالب ون�شحه 
مبو��شلة در��شة �لدكتور�ة متمنيا 
���ش��م��وه ل���ه �ل��ت��وف��ي��ق. م���ن جانبه 
و�لد   - جنيب  عبد�حلميد  �أع��رب 
وتقديره  ���ش��ك��ره  ع���ن   - �ل��ط��ال��ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  ل�شمو 
وت�شجيعه  دع����م����ه  ع���ل���ى  ن���ه���ي���ان 
�ل��ط��ل��ب��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى �أرف�����ع 
و�أع���ل���ى �ل���درج���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي 
�لوطن  تنمية  بالفائدة على  تعود 

�أحمد بن  �إىل روح �لفقيد  جناحه 
ز�ي��د �ل��ذي ك��ان ل��ه �أك��ر �الأث���ر يف 
�لدر��شة  مو��شلة  على  ت�شجيعه 
و�حل�شول  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ل 
�شائال  �أف�شل م�شتوى علمي  على 
هذ�  ي���ك���ون  �أن  وج�����ل  ع����ز  �مل������وىل 
�لنجاح و�لتفوق يف ميز�ن ح�شناته 
و�شحيفة �أعماله. وتقدم بخال�س 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان على �إتاحة 
وت�شجيعه  �ل��ل��ق��اء  ل��ه��ذ�  �لفر�شة 
�لدر��شي  �لتح�شيل  على مو��شلة 
�لت�شجيع  ه����ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 

�مل����ج����االت  وت�����ط�����وره يف خم���ت���ل���ف 
م�����ش��ي��د� ب���رع���اي���ة ح���ك���وم���ة دول����ة 
�الإمار�ت الأفر�د �ملجتمع كافة من 
مو�طنني ومقيمني وز�ئرين لهذ� 
�ل��ب��الد �مل��ع��ط��اء. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء..
�لنعيمي  خلريباين  نا�شر  �ل��ل��و�ء 
�أمني عام مكتب �شمو نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لظاهري  خلفان  علي  �لعميد  و 
ل�شرطة  �لقيادة  �شوؤون  عام  مدير 
�ل�شاعدي  �شعود  و�لعقيد  �أبوظبي 
�شمو  م��ك��ت��ب  ����ش���ك���رت���اري���ة  م���دي���ر 

�لوزير 
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وزارة ال�سوؤون الجتماعية والوطني لالإعالم يوقعان مذكرة تفاهم
ل��ل��وز�رة كونها  �أهمية  �إن ه��ذه �ملذكرة ذ�ت   :  وق��ال �شعادة ناجي �حل��اي 
�لطرفني  قيام  وت�شتهدف  ��شرت�تيجيتها  لتنفيذ  �الأ�شا�شية  �ملهام  من 
بالتن�شيق فيما بينهما يف �ملجاالت �مل�شرتكة وما يدخل �شمن �خت�ش����ا�س 
�ملجل�س  به  يقوم  �ل��ذي  بالدور  منوها  بها..  يت�ش������ل  ما  وكل  �لط����رفني 

�لوطني لالإعالم يف ت�شهيل �لو�شول �ىل �الأهد�ف �مل�شرتكة. 
ومن جانبه �أثنى �شعادة �شعيد عبد�هلل بن بدوه �لدرمكي على �لدور �لكبري 
�لذي تبذله وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية يف �شبيل توطيد عالقات �ل�شر�كة 
فيما بينهما ..م�شري� �ىل �أن قطاع �ل�شوؤون �العالمية باملجل�س متمثال 
باإد�رتي �لرت�خي�س �العالمية و�د�رة متابعة �ملحتوى �العالمي ي�شعدها 
�ن تكون وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية من �شمن �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني 
لتنفيذ  �ل��الزم��ة  �لت�شهيالت  كل  بتقدمي  �الد�رت���ان  هاتان  و�شتقوم  لها 

مذكرة �لتفاهم وتطوير �لعالقات بني �جلانبني.

•• اأبوظبي -وام:

مذكرة  ل��الإع��الم  �لوطني  و�ملجل�س  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  وقعت 
�لطرفان.  بها  �لتي يخت�س  �ملجاالت  �لتعاون يف  لتعزيز وتن�شيق  تفاهم 
وقع �ملذكرة �شعادة ناجي �حلاي وكيل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية باالإنابة 
لل�شوؤون  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��درم��ك��ي  ب���دوه  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �شعيد  و���ش��ع��ادة 
�لعابد  �بر�هيم  �شعادة  بح�شور  �لوطني لالعالم  �ملجل�س  �العالمية يف 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعيدرو�س  حممد  عبد�هلل  و�شعادة  �ملجل�س  عام  مدير 
للخدمات �مل�شاندة وعلياء �ليا�شي مديرة �إد�رة �الت�شال �حلكومي و�مين 

خ�شاونه �مل�شت�شار �لقانوين للمجل�س �لوطني لالإعالم. 
و�لتقنية  �لفنية  �ملجاالت  يف  �جلانبني  بني  �لتن�شيق  �إىل  �ملذكرة  تهدف 
منهما  كل  عمل  مبجال  تتعلق  �لتي  و�الإجر�ئية  و�لتدريبية  و�لقانونية 

. كما تت�شمن �ملذكرة تبادل �ملعرفة و�لتجارب  وتنظيم �لعالقة بينهما 
و�لعمل  �لنافذة  �لقانونية  للنظم  وفقا  �مل�شتويات  كافة  على  �ملوؤ�ش�شية 
�لتي تتعلق مبجاالت �لعمل  �لبيانات و�ملعلومات و�مل�شتند�ت  على تبادل 
كما  وحتديثها.  �لبيانات  ه��ذه  �إىل  �لو�شول  �شهولة  ل�شمان  �مل�شرتكة 
متثل �ملذكرة �إطار� عاما للتفاهم بني �لطرفني يف جمال �العالنات �لتي 
تهم �لطفل ب�شكل خا�س و�شرورة �لعمل على و�شعها يف �الإطار �ل�شليم 
�لذي يتنا�شب وما ورد يف �الأنظمة و�خلطط �لتي تتبناها وز�رة �ل�شوؤون 
عن  �ل�شادر  و�الع��الين  �العالمي  �ملحتوى  معايري  ونظام  �الجتماعية 
�الأخبار  ن�شر  ت�شهيل  �ملذكرة  ت�شمنت  كما  ل��الإع��الم..  �لوطني  �ملجل�س 
و�ملعلومات و�لبيانات و�لت�شريحات �خلا�شة بوز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية 
�الإم��ار�ت على هذه  �أنباء  وكالة  �الإعالميني ومر��شلي  وت�شهيل ح�شول 

�الأخبار و�ملعلومات .

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع جمهورية بيالرو�سيا

 •• اأبوظبي-وام:

�ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ملطرو�شي  عبد�هلل  بدر  �شعادة  ��شتقبل 
�الأوربية باالإنابة مبكتبه بديو�ن عام وز�رة �خلارجية �شعادة 
 . �لدولة  لدى  بيالرو�شيا  جمهورية  �شفري  فت�شنكو  روماند 
جرى خالل �للقاء بحث �شبل تعزير �لعالقات و�لتعاون بني 

دولة �الإمار�ت وجمهورية بيالرو�شيا .

الدورة ال�سابعة من مهرجان الظفرة توا�سل فعالياتها املتميزة يف مدينة زايد

حتت رعاية من�س�ر بن زايد

اأبوظبي للتعليم التقني يطلق مبادرة نعم للعمل مب�ساركة 800 طالب  

هيئة البيئة - اأبوظبي : الدولة تعد موطنا لأربعة اآلف راأ�س من املها العربي 

����ش���ع���ادة مبارك  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي  �شعيد 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
�لثانية  �ملرحلة  �أن  �ملهني  و  �لتقني 
�مل��ب��ادرة ت�شهد زي���ادة كبرية يف  م��ن 
عدد �لطلبة �مل�شاركني بن�شبة تقدر 
باملرحلة  م��ق��ارن��ة   167% بنحو 
خالل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  �ل���ت���ي  �الويل 
�شهر �أغ�شط�س �ملا�شي و�لتي �شارك 
،كما  300 مو�طن ومو�طنة  فيها 
ت�شهد �ملرحلة �لثانية تو�شعا كبري� 
يف �ملناطق �لتي تطبق فيها لت�شمل 
كل من �أبوظبي و�لعني ودبي فيما 
�أبوظبي  �الأويل  �ملرحلة  ��شتهدفت 
تعميم  بهدف  ذلك  و  و�لعني فقط 

•• ابوظبي- الفجر

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي�������ر �����ش����وؤون 
�لرئا�شة و مبنا�شبة �لعيد �لوطني 
�أط����ل����ق مركز  �ل����ث����اين و�الرب�����ع�����ني 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
�لثانية  �ملرحلة  �الأح��د  و�ملهنياأم�س 
للعمل  نعم  �لوطنية  مبادرته  م��ن 
�شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  تن�شجم  �ل��ت��ي 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�أب�����ش��ر ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة �ل���ك���و�در 
�ل���ع���م���ل حيث  ����ش���وق  �ل���وط���ن���ي���ة يف 
ت�شتهدف �ملبادرة �لطلبة �ملو�طنني 
�ل�شتوية  �الأج��ازة  خالل  لت�شغيلهم 
�ملكافاآت و�ل��دو�م �جلزئي يف  بنظام 
كٍل  يف  خُم��ت��ارة  جت��اري��ة  موؤ�ش�شات 
وذلك  دب��ي  و  �لعني  و  �أبوظبي  من 
دي�شمر   15 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�جل����اري وح��ت��ى �ل��ث��اين م��ن يناير 

�لقادم.
�مل��ه��ن��د���س ح�شني  ���ش��ع��ادة  و�أع������رب 
�إبر�هيم �حلمادي مدير عام مركز 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
للدور  وتقديره  �شكره  عن  و�ملهني 
�ل��ق��ي��ادي و�ل��ري��ادي �ل��ذي يقوم به 

�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�أد�ء  م��ن  �مل��رك��ز  لتمكني  �مل�����ش��ل��ح��ة 
دوره �لوطني �ملنوط به على �لوجه 
�شمو  �ىل  مو�شول  و�ل�شكر  �الأكمل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
يوليها  �ل���ت���ي  �ل���ك���رمي���ة  ل��ل��رع��اي��ة 
�لتي  �لوطنية  �ملبادرة  لهذه  �شموه 
�لثانية منها  �ملرحلة  �إنطالق  تاأتي 
بالعيد  �مل��رك��ز  �إح��ت��ف��االت  �إط����ار  يف 
للدولة  و�الرب��ع��ني  �لثاين  �لوطني 
�أن حب  و ذلك بهدف �لتاكيد على 
بالعمل  ي��رت��ب��ط  �ن  ي��ج��ب  �ل��وط��ن 
رفعة  �شبيل  يف  و�الج��ت��ه��اد  و�جل���د 
�شو�عد  �ىل  ي��ح��ت��اج  �ل���ذي  �ل��وط��ن 
�ملجاالت  ك���اف���ة  يف  �مل���ه���رة  �أب���ن���ائ���ة 
�إح���ت���ي���اح���ات �خلطة  ت��غ��ط��ي  �ل���ت���ي 
 2021 ل��ل��دول��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وروؤية �بوظبي 2030 موؤكد�ً على 
�ملبادرة �شت�شاهم ب�شكل كبري يف  �أن 
�لعمل  على  �ل��دول��ة  �شباب  ت�شجيع 
و�ال�شتثمار  �خل���ا����س  �ل��ق��ط��اع  يف 
�ل��ه��ام��ه، مبا  يف خمتلف جم��االت��ه 
و  �لتعليمية  �لطلبة  م�شرية  يعزز 
�لعمل  �شوق  يف  للم�شاركة  يوؤهلهم 
تفيدهم  جديدة  وخ��ر�ت  بفاعلية 

خالل �لدر��شة و�لعمل.

•• اأبوظبي-وام 

ت��و����ش��ل��ت �م�����س ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
�لظفرة  م��ه��رج��ان  م���ن  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�ل�������ذي ت���ن���ظ���م���ه ه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي 
للثقافة و�لرت�ث يف مدينة ز�يد يف 
�ملنطقة �لغربية . وقد �شهد �ل�شوق 
�ل�����ش��ع��ب��ي �ل����ذي ي��ق��ام ���ش��ن��وي��ا على 
�إقباال  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  هام�س 
�ل����زو�ر م��ن �ملو�طنني  و����ش��ع��ا م��ن 
�شو�ء  حد  على  و�ل�شياح  و�ملقيمني 
يدوية  مبا يحتويه من م�شغوالت 
وح��رف��ي��ة و�أغ����ر������س ق���دمي���ة �إىل 
جانب كونه يروي تاريخ هذ� �لبلد 
على  �ل�شوء  ي�شلط  فيما  �لعريق 
�مل��������ر�أة و�ل����رج����ل يف  دور ك����ل م����ن 
ت�������ش���ك���ي���ل ح����ي����ات����ه �الق���ت�������ش���ادي���ة 
و�الجتماعية يف �لبيئتني �لبحرية 
خلفان  عبيد  و�أك��د  و�ل�شحر�وية. 
�ملزروعي مدير �لفعاليات �لرت�ثية 
�لظفرة  م����ز�ي����ن����ة  م����ه����رج����ان  يف 
�ل��ع��ام �حل����ايل ي�شهد  ل����الإب����ل..�أن 
و�لر�مج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  م��زي��د� 
�ل���ت���ي ت��ل��ب��ي �إح���ت���ي���اج���ات �الأ����ش���ر 
متابعة  على  �حلري�شة  و�لعائالت 
م���ا ت��ن��ظ��م��ه �ل��ل��ج��ن��ة ل����ل����زو�ر من 
خم��ت��ل��ف �جل��ن�����ش��ي��ات م��و���ش��ح��ا �أن 
و�شيقة  ع���دي���دة  م���ف���اج���اآت  ه���ن���اك 
����ش��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �جل��م��ه��ور ب����دء� من 
�إن  �مل��زروع��ي  . وق���ال  �الأول  �ل��ي��وم 
للتظاهرة  �إ�شتكماال  يعتر  �ل�شوق 
�إد�رة  �لتي حتر�س جلنة  �لرت�ثية 
�ملهرجانات و�لفعاليات �لرت�ثيةيف 
ثقافتها  ن�شر  على  �أبوظبي  �إم���ارة 
ع�شاق  بها  لي�شتمتع  �ملجتمع  ب��ني 
�لرت�ث و�الأ�شالة مبا ي�شتمل عليه 
م���ن حم����ال جت���اري���ة ق���ارب���ت هذه 
ملو�طنات  حم����ال   180 �ل��������دورة 
�مل�شنوعات  ي��ق��دم��ن  �إم����ار�ت����ي����ات 
�لزو�ر  كل  �أبهرت  �لتي  �لتقليدية 
�ل�شابقة  �ل����دور�ت  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 
مبا يعك�س روح �ل�شحر�ء و�لثقافة 
�ل�شوق  ز�ئ��ر  �أن  و�أ���ش��اف  �لعربية. 
�لذي  �ل��دور �حليوي  �شيطلع على 
�لبدوي  �القت�شاد  يف  �مل���ر�أة  تلعبه 
�لفلكلوري �لعريق وكيف �أنها تعد 

يتمكن  ب��ح��ي��ث  �ل��ع�����ش��ب��ي  �ل�������ش���وق 
�ل��ز�ئ��ر م��ن �الط���الع على �لرت�ث 
�الإمار�تي وطرق عي�س �الإمار�تيني 
نف�س  يف  ويت�شوق  وحديثا  ق��دمي��ا 
�ل�شوق  ت�شميم  مت  ح��ي��ث  �ل��وق��ت 
ل���ي���ج���م���ع ب������ني ع������ر�ق������ة �مل���ا����ش���ي 
ك����ل ما  وم������ف������رد�ت �حل����ا�����ش����ر يف 
جميلة  �أج����و�ء  و���ش��ط  فيه  يعر�س 
�الإمار�تي  �ل��ع��ط��اء  مفهوم  تر�شخ 
�الأ���ش��ي��ل. م��ن جهة �أخ���رى عرت 
�حل�����رف�����ي�����ات و�ل�����ع�����ار������ش�����ات عن 
�ل�شوق  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ن 
�ل�شعبي يف مهرجان يعد من �أكر 
�إىل  و�أ�شرن  �ملنطقة  �ملهرجانات يف 
�أنهن عر�شن يف هذ� �ل�شوق كل ما 
ويج�شد  �الإمار�تية  �الأ�شرة  يخ�س 
�ل���ت���ق���ال���ي���د �ل����رت�ث����ي����ة و�ل�����ع�����اد�ت 
�ملر�أة  متكني  يف  وي�شاهم  �ل�شعبية 
�لعطاء  مو��شلة م�شرية  �أج��ل  من 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
جانب  �إىل  �الإجن����������از�ت  وي���ر����ش���خ 
باملوروث  �الأج��ي��ال  تعريف  �أهمية 
وجتديد  ودعم  �لقدمي  �حل�شاري 
بها  متيز  �لتي  �ليدوية  �مل�شغوالت 
�حلرف  خا�شة  �الإمار�تي  �ملجتمع 
و�ل�شناعات �ليدوية مثل �خلو�س 
و�ل�شدو  �لنخيل  و�شعف  و�حلياكة 
و�ل���غ���زل و�ل��ت��ل��ي و�ل��ت��ط��ري��ز . �أما 
مهرجان  يف  �لطفل  قرية  فعالية 
�ل���ظ���ف���رة ب����دورت����ه �ل�����ش��اب��ع��ة فقد 
زو�ر  م�����ن  �ل����ع����دي����د  �����ش���ت���ق���ط���ب���ت 
و�لعائالت  �الأطفال  من  �ملهرجان 
لتعليم  فر�شا  �لقرية  وفرت  حيث 
�ل�شغار �لقر�ءة و�لتلخي�س وتعلم 
و�لرق�س  �ل���ي���دوي���ة  �مل�������ش���غ���والت 
و�لر�شم �حلر و�شط �أجو�ء تثقيفية 
توجيهية ال تهمل �ملتعة �إىل جانب 
و�الأن�شطة  �لفعاليات  م��ن  �لكثري 
�لرت�ثية �الإمار�تية تاأتي �ليولة يف 
�أجو�ء  �لقرية  وت��وف��ر   . مقدمتها 
منا�شبة جلميع �الأعمار باحتو�ئها 
�لفرق  ف���ي���ه  ت���ق���دم  م�������ش���رح  ع���ل���ى 
�مل�شرحية جمموعة من �مل�شرحيات 
منها  �ملهرجان  �أي��ام  طيلة  �لهادفة 
و�الأ�شد  و�لقط  �لغابة  يف  �أبوعابد 
وياأمي و�لدب �لطماع ..�إ�شافة �إىل 

�ملنطقة  م��ز�رع��ي  جل��ه��ود  �مل�شتمر 
�لتمور  تعد  حيث  عموما  و�لدولة 
�لثقايف  �مل��وروث  �أ�شا�شيا من  ج��زء� 
و�حل���������ش����اري ل����دول����ة �الإم���������ار�ت 
فارقة  عالمة  �الإرث  ه��ذ�  وي�شكل 
�ل��غ��رب��ي��ة �لتي  �مل��ن��ط��ق��ة  ت���اري���خ  يف 
ت���زخ���ر ب�����اأج�����ود �أن��������وع �ل���ن���خ���ي���ل . 
�أربعة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وح�����ددت 
وهي  للمز�ينة  �ل��ت��م��ور  م��ن  �أن����و�ع 
�ل���ف���ر����س و�ل����دب����ا�����س و�خل���ال����س 
و�ل�����ش��ي�����ش��ي ك��م��ا ح����ددت جمموعة 
م�������ن �ل�����������ش�����و�ب�����ط و�ل�����������ش�����روط 
تغليف  م�شابقتي  يف  ل��ال���ش��رت�ك 
��شتحدثت  �لتي  ومز�ينتها  �لتمور 
مهرجان  من  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  يف 
خلفان  ع��ب��ي��د  و�أع����ل����ن   . �ل���ظ���ف���رة 
�ملزروعى مدير �لفعاليات �لرت�ثية 
�ل�شو�بط  �ل���ظ���ف���رة  مب���ه���رج���ان 
�ل��ع��ام��ة مل�����ش��اب��ق��ة ن��خ��ب��ة �ل��ت��م��ور � 
�حلالية  �ل���دورة  يف  �لتمور  تغليف 
�ل��ت��م��ر من  ي��ك��ون  �أن  م��ت��ج��ل��ي��ة يف 
�الإن���ت���اج �مل��ح��ل��ى ل���دول���ة �الإم�����ار�ت 
�مل�شابقة  يف  �لرطب  تقبل  ال  حيث 
و�أن يكون من �إنتاج مو�شم 2013 
�إن����ت����اج �مل����زرع����ة �ل���ت���ي تعود  وم����ن 
ملكيتها للم�شارك مع �لتاأكيد على 
�خلا�شة  �الأور�ق  �إح�شار  ���ش��رورة 
مب��ل��ك��ي��ة �الأر��������س �ل���زر�ع���ي���ة عند 
�لت�شجيل و�شرورة �اللتز�م بت�شليم 
�ل����ف����رتة�مل����ح����ددة يف  �ل���ع���ي���ن���ات يف 
للفرد  ي��ح��ق  �إذ  �ل�����ش��ع��ب��ي  �ل�����ش��وق 
�مل�شاركة يف م�شابقة و�حدة تغليف 
�لتمور �أو نخبة �لتمور م�شري� �إىل 
�أنه �شيتم قبول �مل�شاركات من كافة 
�����ش����رك����ات �ل����ت����م����ور �الإم�����ار�ت�����ي�����ة 
ومو�طني دولة �الإمار�ت فقط مع 
وجوب �خل�شوع �إىل قر�ر�ت جلنة 
�لتحكيم . وت�شكل م�شابقة �حلالب 
فعاليات  �إط���������ار  يف  ت����ق����ام  �ل����ت����ي 
27 من  ي����وم  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان 
����ش���ه���ر دي�������ش���م���ر �حل����ايل..رك����ن����ا 
حلب  ميثله  ملا  �أركانه  من  �أ�شا�شيا 
�ل������ن������وق م������ن ع�����������اد�ت وت���ق���ال���ي���د 
�ل�����ش��ح��ر�ء ك��ج��زء م��ه��م م��ن تر�ث 
 . �أهل �ملنطقة فيها  �الإب��ل وعالقة 
�ختيار  �إىل  تهدف  �لتي  و�مل�شابقة 

تقدمه  م��ا  لتجميع  مهما  حم���ور� 
�ل��و�ح��ة م��ن خري�تها وك��ي��ف ترث 
�أ�شاليب  �أم��ه��ا وج��دت��ه��ا  �مل����ر�أة م��ن 
�ال�����ش����ت����غ����الل �الأم������ث������ل خل�����ري�ت 
وك���ي���ف مي��ك��ن حفظها  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
�شيكت�شف  ك��م��ا  م��ن��ه��ا  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
�لبدوية  �الأ����ش���رة  ت��الح��م  �ل���ز�ئ���ر 
�لقبيلة  ن��ط��اق  ���ش��م��ن  ورع��اي��ت��ه��ا 
مهرجان  ه���و  �ل�������ش���وق  �أن  وك���ي���ف 
�خلر�ت  فيه  تلتقي  د�ئ���م  حملي 
ويعاد يف دكاكينه �إنتاج �لرت�ث عر 
مهرة  و�أو������ش�����ح�����ت   . �الأج�������ي�������ال 
�ل�شعبي  �ل�شوق  م�شوؤولة  �ملزروعي 
�أن �ل�شوق تعر�س به جمموعة من 
�لبيوت  وربات  �حلرفياتو�ملبدعات 
�لرت�ثية  �ل��ي��دوي��ة  م�����ش��غ��والت��ه��ن 
�أن  �إىل  م��ن��ه��ا و�مل��ع��ا���ش��رة م�����ش��رية 
للمر�أة  نادرة  فر�شة  ي�شكل  �ل�شوق 
على  قدرتها  لتو�شيح  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وتطوير  �لع�شر  حتديات  مو�كبة 
�أذو�ق  ي��ر���ش��ي  مب���ا  م��ن��ت��وج��ات��ه��ا 
�ملا�شري  ع�����ش��اق  م���ن  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  جن���ح���ت  ح���ي���ث 
و�مل����ر�أة م��ن خ��الل ه��ذ� �ل�����ش��وق يف 
�حلياة  �شور  من  حية  �شورة  نقل 
�ملعي�شية �لتي عاي�شها �أبناء �ملنطقة 
بكل ما فيه من مقتنيات وب�شائع 
وث��ي��اب وم��الب�����س و�أع���م���ال يدوية 
غطت كافة م�شتلزمات �حلياة من 
�ل�����ش��دو و���ش��ع��ف وخو�س  ���ش��ن��اع��ة 
�لعطور  �ل��ن��خ��ي��ل و���ش��ن��اع��ة خ��ل��ط 
على  �لر�شم  �إىل  �إ�شافة  و�لدخون 
و�الأك�ش�شو�ر�ت  �مل��ن��زل��ي��ة  �الأو�ين 
وتطوير  �لتلي  و�شناعة  و�ملالب�س 
م���ن حياكة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �مل��الب�����س 
ت�شتخدم  ك��ان��ت  ب��اأق��م�����ش��ة  ح��دي��ث��ة 
ق�شم  تخ�شي�س  مت  ك��م��ا  ب��امل��ا���ش��ي 
و�حللويات  �الأك���الت  الأب���رز  خا�س 
�ل�شعبية �لتي عرفها �أبناء �ملنطقة 
�إت��اح��ة �لفر�شة  �أج���ل  ق��دمي��ا م��ن 
و�الأ�شر  و�حل���رف���ي���ات  ل��ل��م��ب��دع��ات 
�الإم��ار�ت��ي��ة عموما  و�مل���ر�أة  �ملنتجة 
و��شتغالل  مبنتجاتها  للتعريف 
�إنتاجها  لت�شويق  �ملهرجان  فر�شة 
�للجنة  �أن  �إىل  ولفتت  و�إب��د�ع��ه��ا. 
فعاليات  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت 

و�حلرف  يومية  ثقافية  م�شابقات 
�ل������رت�ث������ي������ة ل����ل����ب����ن����ات ك����احل����ن����اء 
و�ل���ك���اج���وج���ة و�خل����و�����س و�إع������د�د 
�ل��ق��ه��وة و�ل���زي �الإم���ار�ت���ي للبنات 
�لق�شرية.  و�لق�شة  �حلر  و�لر�شم 
م�شوؤولة  �لقبي�شي  ليلى  وق��ال��ت 
�ل��ق��ري��ة �إن �ل��ه��دف �الأ���ش��ا���ش��ي من 
وجعله  �لطفل  تعليم  هو  �مل�شروع 
�ل���ه���و�ي���ات �مل��ف��ي��دة منها  مي���ار����س 
لتتم  وتلخي�شها  �لق�ش�س  ق���ر�ءة 
ق��ر�ءت��ه��ا م��ن ق��ب��ل جل��ن��ةت��ن��ظ��ر يف 
�أ�شا�شه  على  �ل��ذي  �لتلخي�س  ه��ذ� 
فعالية  تعتر  حيث  ج��ائ��زة  مينح 
لهم فعالية مهمة  بالن�شبة  �ملكتبة 
�لقر�ءة  ع���ادة  تر�شيخ  �إىل  ت��رم��ي 
عند�لطفل . و�أ�شافت �أنه يوجد يف 
بالت�شوير  خ��ا���س  ق�����ش��م  �ل��ق��ري��ة 
لالأطفال  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �ل���ف���وري 
ع��ن��ه مديرية  م�����ش��وؤول��ة  وذوي���ه���م 
�لغربية..�إ�شافة  �ملنطقة  �شرطة 
�لذين  �ملهرجني  فقرة  وج��ود  �إىل 
ي�����ش��ت��خ��دم��ون �ل��ع�����ش��ا �مل��رت��ف��ع��ة يف 
حت���رك���ات���ه���م ع���ل���ى �الأر����������س وهي 
�شخ�شيات جتذب �جلمهور �شغار� 
 . معها  و�للعب  مل�شاهدتها  وك��ب��ار� 
�ليومني  خ������الل  �أن�������ه  وك�������ش���ف���ت 
�شتجرى  �ملهرجان  من  �الأخ��ريي��ن 
م�شابقة  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �لت�شفيات 
�ل��ي��ول��ة ب���ني خ��م�����ش��ة �أط���ف���ال يتم 
�ن��ت��ق��اوؤه��م م���ن ب���ني �مل��ت��اأه��ل��ني يف 
�الأيام �ل�شابقة حيث �شيمنح �الأول 
و�ل���ث���ال���ث جو�ئز  و�ل���ث���اين  م��ن��ه��م 
و�أع����ل����ن����ت جلان   . ق��ي��م��ة  ن���ق���دي���ة 
�����ش���ت���الم �الأع�����م�����ال �مل�������ش���ارك���ة يف 
م�شابقة مز�ينة �لتمور �أنها �شتبد�أ 
�لدبا�س  م�شاركات  با�شتالم  عملها 
�ليوم  �ل�شعبي  �ل�شوق  منطقة  يف 
�شباحا  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  �ل�������ش���اع���ة  م����ن 
ولغاية �ل�شاد�شة م�شاء على �أن تتم 
عملية �لتحكيم يف �ليوم ذ�ته بينما 
�شتعلن �لنتائج غد� يف نف�س �ملكان 
على  �ملنظمة  �للجنة  وح��ر���ش��ت   .
�لتمور  م��ز�ي��ن��ة  م�����ش��اب��ق��ة  تنظيم 
ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ���ش��م��ن  وذل����ك 
�لظفرة �إميانا منها باأهمية �لتمور 
كمنتج �إ�شرت�تيجي وتقدمي �لدعم 

ع���ل���ى �إك�������ش���اب �ل��ط��ل��ب��ة �خل�����ر�ت 
�لعملية �لالزمة لتمكينهم من �أد�ء 
ب�شكل  بالعمل  �ملتعلقة  �ملهام  كافة 
�ح�����رت�يف ك���ام���ل ،م����وؤك����د�ً ع��ل��ى �أن 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
�ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي ���ش��ي��ح��ر���س على 
ت����ط����وي����ر م�������ه�������ار�ت �ل����ط����ل����ب����ة يف 
��شتخد�م �حلا�شب �الآيل و�لو�شائل 
باملرونة  ومت��ت��ع��ه��م  �الإل��ك��رتون��ي��ة، 
�ل��ق��درة على  و  باملو�عيد  و�الل��ت��ز�م 
كفريق  و�لتعاون  �جلماعي  �لعمل 
عمل و�أهمية فهم و�إتباع �لتعليمات 
�ل�������ش���ف���وي���ة و�خل���ط���ي���ة و�حل���ف���اظ 
�ملطلوب  �ل���ر����ش���م���ي  �مل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى 
يف  �مل�شاركني  �أن  �إىل  الف��ت��اَ  للعمل 
�إعد�دهم  و  تاأهيلهم  �شيتم  �ملبادرة 
بور�س  �إحلاقهم  خ��الل  من  للعمل 
�إحدى  يف  �أ���ش��ب��وع  مل��دة  �شة  متخ�شّ
�أبوظبي  م��رك��ز  م��د�ر���س  و  معاهد 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
باملوؤ�ش�شات  �إحلاقهم  يتم  ثم  من  و 
�لتدريب  مت  ما  لتطبيق  �لتجارية 
�لفعلي  �ل���و�ق���ع  م��ع��اي�����ش��ة  و  ع��ل��ي��ه 

للعمل ملدة �أ�شبوعني.
وث���م���ن م���ب���ارك �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل����دور 
�لكبري �لذي تقوم به �شركة �أربتك 
�لثانية  �ملرحلة  لرعاية  �لقاب�شة 
للعمل  نعم  م��ب��ادرة  م��ن  �لثالثة  و 

�ل���ف���و�ئ���د �ل���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا �مل����ب����ادرة 
لت�شمل خمتلف �إمار�ت �لدولة.

و�أ�شاف مبارك �ل�شام�شي �أن �ملركز 
�لب�شرية  �الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ميلك 
لتنفيذ  �لالزمة  و�لفنية  و�لتقنية 
هذه �ملبادرة �لقيمة �لتي ت�شتهدف 
�شباب وفتيات �لوطن ممن ترت�وح 
– 18 عاماً   15 �أع��م��اره��م مابني 
�لتقّدم  ل���ل���ر�غ���ب���ني  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
عر  �لكرتونياَ  �اللتحاق  بطلبات 
�أبوظبي  مل���رك���ز  �ل��ر���ش��م��ي  �مل���وق���ع 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
 w w w .a c t v e t .a c .a e
�أبنائهم  لت�شجيع  �ملو�طنني  د�ع��ي��ا 
�لوطنية،  �مل��ب��ادرة  بهذه  لاللتحاق 
و�لتي �شيح�شلون من خاللها على 
يف  معتمد  وموؤهل  جمزية،  مكافاأة 
�لتخ�ش�شات  و  �مل��ب��ي��ع��ات  خ��دم��ات 
�الأخ��������رى مب����ا ي��ف��ت��ح ل���ه���م �أب������و�ب 
�لقطاع  عامل  يف  و�لنجاح  �مل�شتقبل 
�ملبادرة  �أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً  �خل���ا����س 
�شتوفر للم�شاركني فر�س �لتدريب 
�ل��ع��م��ل��ي يف جم����االت ع��دي��دة منها 
�ملبيعات وخدمة �لعمالء و مر�قبة 
�لتجميل  ����ش��ت�����ش��ار�ت  و  �مل����خ����ازن 
وذل����ك يف م��وؤ���ش�����ش��ات جت���اري���ة يتم 
ي�شمن  مب����ا  و  ب���دق���ة  �خ���ت���ي���اره���ا 
قادر  متكامل  عمل  بنظام  متتعها 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبلت هيئة �لبيئة �أبوظبي 40 ر�أ�شا من �ملها �لعربي جاءت من �لواليات 
ياأتي  �لعربي �لذي  �ملها  �إكثار  �ملتحدة �الأمريكية لتكون جزء� من برنامج 
�شمن برنامج �إمارة �أبوظبي �لطموح الإعادة توطني �ملها �لعربي. ومت نقل 
�لدليكة وهو عبارة عن م�شيجات لرعاية  �إىل م�شروع  �لعربي  �ملها  قطيع 
�إكثار  و�شيتم  �لهيئة.  تديره  باالنقر��س  �ملهددة  �لرية  �حليو�نات  و�إكثار 
ذكر�   15 ي�شم  و�ل���ذي  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن  �ل��ق��ادم  �لعربي  �ملها  قطيع 
�لدليكة.  م�شروع  �شمن  �أبوظبي  يف  �مل��وج��ود  �ملها  قطيع  م��ع  �أن��ث��ى   25 و 
�إىل تعزيز  �أبوظبي �شمن برنامج �الإكثار  �إىل  ويهدف نقل هذه �ملجموعة 
تنوعا  �أك��رث  �أع��د�د  الإنتاج  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لعربي  للمها  �جليني  �لتنوع 
و�شحة من هذ� �لنوع. و�نقر�شت �ملها �لعربية يف بد�ية �ل�شبعينيات حيث 
�ملغفور له  1972..فيما كان لتوجيهات  �آخر مها عربية يف عام  مت �شيد 
ث��ر�ه بعد مالحظة  �آل نهيان طيب �هلل  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  ب��اإذن �هلل 

يف  �لطبيعية..دور حم��وري  �ملها يف مو�طنها  �أع��د�د  يف  �لكبري  �النخفا�س 
�لنوع و�ملحافظة عليه من �النقر��س. وتعتر دولة �الإمار�ت  حماية هذه 
�لعربي يف  �ملها  �ليوم بف�شل توجيهاته رحمه �هلل موطنا الأك��ر عدد من 
�لعامل �إ�شافة �إىل �أن م�شروع �إكثار و�إعادة توطني �ملها �لعربي �لذي ي�شم 
برناجمي �الإكثار و�إعادة �الإطالق ..يحظى بدعم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة. وكنتاج جلهود �ملحافظة �لتي تبذلها هيئة �لبيئة �أبوظبي تعتر 
�أبوظبي �ليوم موئال لثالثة �آالف ر�أ�س من �ملها �لعربي مما يعنى �أن عددها 
�الإجمايل يف �لدولة ي�شل �أربعة �آالف ر�أ�س. وقالت �لدكتورة �شيخة �شامل 
و�لبحري يف  �لري  �لبيولوجي  �لتنوع  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري 

هيئة �لبيئة �أبوظبي يف ت�شريح لها بهذه �ملنا�شبة..�إن م�شروع �إكثار و�إعادة 
�ال�شرت�تيجية  �لهيئة  �أول��وي��ات  �إح��دى  مع  يتما�شى  �لعربي  �ملها  توطني 
�لقائمة على حماية �لتنوع �لبيولوجي و�لرت�ث �لطبيعي يف �إمارة �أبوظبي. 
و�أكدت �أهمية �لتنوع �جليني ل�شمان ��شتد�مة جميع �أنو�ع �حليو�نات على 
�أن �لهيئة ��شتقبلت هذ� �لقطيع ل�شمان ��شتمر�ر  �ملدى �لبعيد..مو�شحة 
��شتد�مة �الأجيال �لقادمة من هذ� �لنوع..حمذرة من �ملخاطر �لتي ميكن 
�أن يتعر�س لها �أي نوع من �الأنو�ع �لرية. و�أ�شارت �إىل �أن وجود تنوع جيني 
حمدود يعني �أن كل فرد من �لقطيع ميلك �ل�شفات �جلينية نف�شها �لتي 
ميلكها باقي �الأفر�د وعليه فاإذ� تعر�س �أحد �أفر�د هذ� �لقطيع للمر�س فمن 
�ملحتمل �أن يوؤثر على باقي �أفر�د �لقطيع نف�شه و�إن وجود جمموعات حتمل 

�شفات جينية متنوعة مينح فر�شا �أكر للبقاء. و�أ�شافت �لظاهري �أنه من 
خالل توطني هذ� �لقطيع �جلديد �شمن برنامج �الإكثار �شي�شهم يف �مل�شي 
�ل�شلبية للتهجني على  �ملوؤثر�ت  �أع��د�د �ملها �لعربي من  قدما نحو حماية 
�ملدى �لبعيد.. م�شرية �إىل �أنه بعد جناح عملية �الإكثار �شتطلق �لهيئة عدد� 
من �ملها �لعربي �إىل �لرية. و�أن�شاأت هيئة �لبيئة �أبوظبي م�شروع �لدليكة 
خالل عام 2010 الإكثار �حليو�نات و�ملحافظة عليها وهو يقع يف منطقة 
�خلزنة جنوب �إمارة �أبوظبي وميتد على م�شاحة تقدر ب� 5 ر3 مليون مرت 
�لعربي  �ملها  �أن���و�ع  ثالثة  ت�شم  حيو�ن  �آالف  خلم�شة  موطنا  ويعد  مربع 
و�لغز�ل �جلبلي و�لغز�ل �لرملي . وخالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية قامت 
هيئة �لبيئة �أبوظبي عدد� من بر�مج �الإطالق للمها �لعربي يف �الإمارة ففي 
�أم �لزمول  98 ر�أ�شا من �ملها �لعربي �إىل حممية  �إط��الق  2007 مت  عام 
ويف عام 2010 مت �إطالق 87 ر�أ�شا �إىل نف�س �ملحمية. و�أد�رت �لهيئة بني 
عامي 2010 - 2012 عدد� من بر�مج �إطالق �ملها �لعربي يف و�دي رم يف 

�الأردن من خالل �ل�شر�كة مع �شلطة منطقة �لعقبة �القت�شادية. 

للحليب  �إدر�ر�  �الأك�������رث  �ل����ن����وق 
وت�شجيع مالك �الإبل على �قتنائها 
�أي��ام �شمن فعاليات  ت�شتمر ثالثة 
�مل����ه����رج����ان وت�������ش���م���ل �الأ�����ش����اي����ل 
و�أكد   . �ملهجنة  و�الإب���ل  و�ملجاهيم 
مدير  �مل��ه��ريي  عا�شد  ب��ن  حممد 
تخ�شع  �مل�����ش��اب��ق��ة  �أن  �مل�����ش��اب��ق��ة 
للعديد من �ل�شروط �لتي ت�شمن 
دقة �لنتائج وعدم �لتدخل يف كمية 
ومنها  �لناقة  ت��دره  �ل��ذي  �حلليب 
بامل�شاركة  ���ش��خ�����س  ل��ك��ل  �ل�����ش��م��اح 
يكون  و�أن  ف���ق���ط  و�ح�������دة  ب���ن���اق���ة 
�حل��ل��ب ع���ن ط��ري��ق �مل���ال���ك �أوم���ن 
ي������ر�ه م��ن��ا���ش��ب��ا و�ل���ط���ا����ش���ة وع����اء 
�حل���ل���ي���ب ت��ع��ط��ى م����ن ق���ب���ل جلنة 
�مل���ه���ريي على  �ل��ت��ح��ك��ي��م . و����ش���دد 
�شرورة منع م�شاركة �الإبل �ملهجنة 
�أو  يف ���ش��وط �مل��ح��ل��ي��ات �الأ����ش���اي���ل 
وعدم  �الأ���ش��اي��ل  �ملجاهيم  �أ���ش��و�ط 
�الأ�شايل  �ملحليات  مل�شاركة  �ل�شماح 
�ملهجنات.  ���ش��وط  يف  �مل��ج��اه��ي��م  �أو 
�لتي و�شل  �مل�شابقة  �أن هذه  يذكر 
جمموع جو�ئزها �إىل �ملليون درهم 
كانت تقام �شابقا بني �أبناء �لقبائل 
�أنو�ع �حلليب  للتعرف على �أف�شل 
و�أغزره �مل�شتخل�شة من �لنوق وقد 
�لتي  �ل����ب����د�وة  روح  م���ن  ����ش��ت��ق��ت 
ت��ع��ط��ي �الإب����ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
حياتها �ليومية �الأمر �لذي يجعل 
�لبدوي ميعن يف تربيتها وتغذيتها 
�أف�شل  على  باملقابل  يح�شل  حتى 
ما عندها . وت�شتحوذ �مل�شابقة على 

�هتمام عدد كبري من مالك �الإبل 
�ل��دول��ة وح�شب بل  لي�س يف د�خ��ل 
على م�شتوى دول جمل�س �لتعاون 
�لعامل حيث  دول  وبقية  �خلليجي 
�مل�شابقة يف  �مل�شاركني يف  �أع��د�د  �أن 
�إد�رة  . وتقيم جلنة  تز�يد م�شتمر 
�لثقافية  و�ل���ر�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
�شمن  �أب����وظ����ب����ي  يف  و�ل����رت�ث����ي����ة 
ف���ع���ال���ي���ات �ل��������دورة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
مهرجان �لظفرة .. �شباق �خليول 
�لعربية �الأ�شيلة يوم 20 دي�شمر 
يف  �الأوىل  ل��ل��م��رة  وذل����ك   2013
و�ل�شباق   .. �ملهرجان  دور�ت  تاريخ 
�لعربية  �خل��ي��ول  مل��الك  خم�ش�س 
�الأ�شيلة توليد حملي ويتكون من 
خم�ش�س  �الأول   .. �أ���ش��و�ط  ثالثة 
للخيول �ملبتدئة من ثالث �شنو�ت 
و  �أل��ف  �شنو�ت ومب�شافة  �أرب��ع  �إىل 
�لتي  للخيول  و�لثاين  مرت   200
�شنو�ت  �أرب��������ع  ع����ن  ���ش��ن��ه��ا  ي���زي���د 
200 مرت بينما  �ألف و  ومب�شافة 
للخيول  �لثالث  �ل�شوط  خ�ش�س 
�ل�����ش��ن مفتوح  �ل��ع��رب��ي��ة �الأ���ش��ي��ل��ة 
ولكل  م��رت   500 و  �أل���ف  مب�شافة 
للفائزين.  م���ر�ك���ز  �أرب���ع���ة  ���ش��وط 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  و�أع��ل��ن��ت 
و�ل��رت�ث��ي��ة يف  �لثقافية  و�ل��ر�م��ج 
�أب��وظ��ب��ي ع��ن ���ش��روط �مل�����ش��ارك��ة يف 
���ش��ب��اق �الإب����ل �ل��رت�ث��ي �ل���ذي يقام 
ل��ل��م��رة �ل���ر�ب���ع���ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 
�لغربية.  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة 
و�حد�  �لرت�ثي  �الإب��ل  �شباق  ويعد 

�ملحببة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  �أك�������رث  م����ن 
�إقامة  من  �لهدف  �أن  �إذ  للجمهور 
�لرت�ث  �شون  ه��و  �مل�شابقات  ه��ذه 
�الإم����ار�ت����ي و�ل��ت��ع��ري��ف ب���ه �شمن 
�لذي  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  فعاليات 
كاأهم  م��ك��ان��ت��ه  �ن����ت����ز�ع  �����ش���ت���ط���اع 
يف  �الإب����ل  يف  متخ�ش�س  م��ه��رج��ان 
�لفعالية  ه���ذه  وتتميز   . �ملنطقة 
و�لت�شويق  �الإث������ارة  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
�لكثيف ممن  ف�شال عن �حل�شور 
ي���ع�������ش���ق���ون ه������ذه �ل���ري���ا����ش���ة من 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �مل��و�ط��ن��ني 
و�ل�����ش��ي��اح . وي��ت��ك��ون �ل�����ش��ب��اق من 
�أرب�����ع�����ة �أ������ش�����و�ط مل���و�ط���ن���ي دول����ة 
كيلومرت�ت   3 �الإم��ار�ت وم�شافته 
من �شن 18 �إىل 29 �شنة و ثالثة 
كيلو مرت�ت من �شن 30 �إىل 39 
�شن  من  كيلومرتين  بجانب  �شنة 
 200 �أل��ف و  49 �شنة و  �إىل   40
�شنة.   70 �إىل   50 �شن  م��ن  م��رت 
�لرت�ثية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��دي��ر  و�أك����د 
�لعليا  �للجنة  �أن  �مل��زروع��ي  عبيد 
�ملنظمة للمهرجان وجهت بتذليل 
ج��م��ي��ع �ل��ع��ق��ب��ات �ل���ت���ي مي��ك��ن �أن 
ت�شادف ع�شاق �لريا�شات �لرت�ثية 
�مل�شابقات  تلك  تلبي  الأن  و�ل�شعي 
ومتطلبات  �ح����ت����ي����اج����ات  ك����اف����ة 
�جلمهور و�الأهايل ممن يحر�شون 
على �لتم�شك بالريا�شات �لرت�ثية 
�ملهريي  وق��ال حممد بن عا�شد   .
مدير مز�ينة �الإبل يف �ملهرجان يف 
ت�شريح �شحفي �أن �إد�رة �ملهرجان 

كبري�ً  دع��م��اً  �ل�شركة  قدمت  حيث 
للتعاون مع مركز �أبوظبي للتعليم 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف تنفيذ 
ه���ذه �مل���ب���ادرة ع��ل��ى �ل��وج��ه �الأكمل 
�ل���دور  يعك�س  �ل����ذي  �ل��ع��م��ل  ه��و  و 
�ل��وط��ن��ي �ل���ذي ي��ج��ب �أن ت��ق��وم به 
كافة �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لوطنية 
و�خلا�شة بالدولة ،معرباً عن �شكره 
و�ل�شركات  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �جل���زي���ل 
�لتى ��شتقبلت �مل�شاركني يف �ملبادرة 
للعمل  �لفعلي  �ملجال  لهم  و وفرت 
ب��ه��ا وم���ن ه���ذه �مل��وؤ���ش�����ش��ات �شركة 
�أدنوك  للبرتول  �لوطنية  �أبوظبي 
و موؤ�ش�شة �الم��ار�ت لالإت�شاالت ،و 
جمعية �أبوظبي �لتعاونية ،و �شركة 
�الحتاد للطري�ن ،وم�شرف �لهالل 
�لوطنية  �مل��اج��د  جمعة  ،وموؤ�ش�شة 

،و�شنرت بوينت ،وكارفور،وجمموعة 
�شلهوب ،وفندق جمري� �بر�ج �الحتاد 
،و�شركة �شرف دي جي ،د�عيا كافة 
مب�شوؤولياتها  �لقيام  �ىل  �ل�شركات 
�ل���وط���ن���ي���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف �ع�����د�د 
للم�شتقبل  �الم��ار�ت  وفتيات  �شباب 
�ملهام  بكافة  �لقيام  من  ومتكينهم 
يف خمتلف قطاعات �لعمل ،موؤكد�ً 
�ملوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  �ل��ت��ام��ة  ث��ق��ت��ه 
�لوطنية وحر�شها على  و�ل�شركات 
رع��اي��ة ودع���م ك��اف��ة �مل���ب���ادر�ت �لتي 
ت�شب يف �شالح �لوطن و�ملو�طن. و 
�كد نائب مدير عام مركز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
مبادرة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أن 
ت��ت��و�ف��ق م��ع �الأه����د�ف  ن��ع��م للعمل 
�الحتفال  من  بها  �ملنوط  �لوطنية 

�لدولة  الإحت�����اد  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د 
�لدور  ي��ع��ي �جل��م��ي��ع  �أن  ���ش��رورة  و 
�ل��وط��ن��ي �ل���ذي ي��ج��ب �أن ي��ق��وم به 
�جلميل  لرد  ومو�طنة  مو�طن  كل 
،الفتاً  �لر�شيدة  و�لقياددة  للوطن 
�ىل �أن نعم للعمل تعمل على تنمية 
بامل�شوؤولية  و�ل�شعور  �لعمل  قيمة 
�ل�������ش���ب���اب و�ل���ف���ت���ي���ات جتاه  ل�����دى 
�ل���وط���ن، م���ع �إك�����ش��اب��ه��م �خل����ر�ت 
مر�حل  يف  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  و�مل����ه����ار�ت 
�لثقة  ي���ع���زز  ع��م��ري��ة م��ب��ك��رة مب���ا 
�إقامة  ع��ل��ى  وي��ح��ف��زه��م  ب��ال��ن��ف�����س 
�مل�شاريع �لتجارية �خلا�شة و يحقق 
طموحات �لقيادة �لر�شيدة يف �شباب 
�لوطن �لقادر على تلبية متطلبات 
تعي�شة  �ل���ذى  �الق��ت�����ش��ادى  �لتقدم 

�المار�ت حالياً وم�شتقباًل.
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اختتام املرحلة التاأهيلية لربنامج اإعداد وتاأهيل املحكمني 2014  طبية راأ�س اخليمة تثقف موظفي الكهرباء بال�سعافات الأولية 

ودور �الإر�دة يف �لتحكيم و�لفرق بني �لتحكيم و�لق�شاء و�ملحكم و�لقا�شي 
و�ملركز �لقانوين للمحكم وحقوق وو�جبات �ملحكم قبل بدء �لتحكيم و�أثناء 
�ملخت�شة  �ملحكمة  ومفهوم  �لتحكيم  �نتهاء  وبعد  �لتحكيم  �إج���ر�ء�ت  �شري 
كما  بالتحكيم.  �ملعنية  �لدولية  و�لهيئات  �ملر�كز  و�أهم  �لنز�ع  بنظر  �أ�شال 
قدم �مل�شت�شار �لدكتور جمدي �بر�هيم قا�شم �ملدير �لتنفيذي ملركز �أبوظبي 
للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري وكبري �مل�شت�شارين �لقانونيني ملركز �لتحكيم 
�لتجاري لدول جمل�س �لتعاون رئي�س حمكمة ��شتئناف �لقاهرة حما�شرة 
يف �ليوم �الأخريتناول فيها �إ�شكاليات عملية يف �لتحكيم وذلك من خالل 
�لفنية  �جلو�نب  ملعرفة  �مل�شاركني  على  طرحها  مت  عملية  ق�شايا  تقدمي 
�لتي متثل  �لنقاط �جلوهرية  وما هي  بها  �ل�شعف  ونقاط  �لقوة  ونقاط 
ق�شور� يف عمل �ملحكم �أو هيئة �لتحكيم من �لناحية �لفنية و�الإجر�ئية ودور 

حمكمة �ملو�شوع �أثناء نظر دعوى ت�شديق �حلكم �أو دعوى �لبطالن.

•• ال�سارقة-وام:

�ملحكمني  وتاأهيل  �إع��د�د  �لتاأهيلية لرنامج  �ملرحلة  �أعمال  �م�س  �ختتمت 
2014 - �ل�شهادة �الحرت�فية - �لذي نظم بالتعاون بني مركز �ل�شارقة 
للتحكيم �لتجاري �لدويل ومركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون 
باالإ�شافة  تاأهيلية  مرحلة  من  �لرنامج  ويتكون  �لعربية.  �خلليج  ل��دول 
 2014 مايو   14 �شهرية حتى  ب�شفة  ت�شتمر  �أخ��رى  مر�حل  �إىل خم�س 
تعريفا  متو��شلة  �أي��ام  �أربعة  ��شتمرت  �لتي  �لتاأهيلية  �ملرحلة  وت�شمنت   .
�لدكتور  �مل�شت�شار  �لقانونية. وقدم  وبيان طبيعته  �لتحكيم  ملفهوم  �شامال 
عبد�حلميد جنا�س �لزهريي �أ�شتاذ �لقانون �خلا�س �مل�شارك بكلية �لقانون 
�لدولة  ق�شايا  هيئة  رئي�س  ونائب  و�لتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  بجامعة 
ومميز�ته  و�أن��و�ع��ه  �لتحكيم  مفهوم  تعريف  ت�شمنت  حما�شر�ت  مب�شر 

فاأهم عامل هو كيفية �لتعامل �ملبا�شر مع هذه �حلالة �لطارئة بالطريقة 
�الأ�شخا�س  ت�شتقطب  كونها  م��ن  �أهميتها  �ل���دورة  وتكت�شب  �ل�شحيحة. 
�لذين يتعاملون مع بيئة عمل مهياأة الأخطار �ال�شابة ويتم تنفذ �لفعاليات 
على �أربع جمموعات نظريا وعمليا مت�شمنة �لتعريف باالإ�شعافات �الأولية 
�مل�شعف،  �شفات  �الأول��ي��ة،  �الإ�شعافات  �أهمية  �الأول��ي��ة،  �الإ�شعافات  مفهوم   ،
�لك�شور  �أن���و�ع  �ملنزلية،  �حل���و�دث  �الأول��ي��ة،  �الإ���ش��ع��اف��ات  حقيبة  حمتويات 
�أنو�ع   ، �إ�شعافها  طريقة  و  و�ل��ك��دم��ات  �جل���روح  �أن���و�ع  ��شعافها،  وطريقة 

�حلروق و�ل�شدمات �لكهربائية وطرق �إ�شعافها
ويف ختام �ل��دورة �أع��رب �ملتدربني عن �شعادتهم بح�شور هذه �ل��دورة �لتي 
حياتهم  يف  تفيدهم  �ل��ت��ي  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن  �لكثري  لهم  �أ���ش��اف��ت 
�ليومية،كما عر �ملتدربني عن �شكرهم الإد�رة �لتثقيف و�الإعالم �ل�شحي 

لتنظيم هذه �لدورة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

يف �طار جهودها �لتوعوية �ملجتمعية نظمت منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية 
�ملدر�شية دورة  �ل�شحة  و�إد�رة  �ل�شحي  �لتثقيف و�الإع��الم  �إد�رة  متمثلة يف 
يف �الإ�شعافات �الأولية ملوظفي �لكهرباء و�ملاء ملدة يومني �عتبار� من �ليوم 
�الأحد حتت �شعار )ك��ن م�شتعد�ً(، وذلك يف قاعة �ملحا�شر�ت �لتابعة الإد�رة 

�لتثقيف و�الإعالم �ل�شحي.
�لطبية  ر�أ���س �خليمة  �لنعيمي مدير منطقة  يا�شر عي�شى  �لدكتور  و�شرح 
جميع  وتزويد  �الأول��ي��ة  �الإ�شعافات  ثقافة  ن�شر  يف  �ملتمثلة  �ل��دورة  �أه��د�ف 
�أفر�د �ملجتمع باملهار�ت و�ملعلومات �لكافية و�لالزمة الإ�شعاف �مل�شابني مما 
�مل�شابني، وذل��ك الأن �حلادث  �أو تقليل �خلطر على  �إنقاذ حياة  �إىل  ي��وؤدي 
�أو �حلالة �لطارئة يحدث يف مو�قف �شتى وعن�شر �ملفاجاأة ال يخلو منها، 

ويل عهد ال�سارقة يفتتح خميم الأمل الرابع والع�سرين
•• ال�سارقة-وام: 

توجه �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد و نائب 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شارقة  حاكم 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة على دعمه 
�ملوؤ�ش�شات  من  للعديد  �إن�شائه  خ��الل  من  �الإع��اق��ة  ذوي  لفئة  �ل��الحم��دود 
للعديد  �لكرمية  ورعايته  و�ملوؤثرة  �ملهمة  �لفئة  هذه  تخدم  �لتي  و�لدو�ئر 
له  وت��وف��ر  �مل��ع��اق  تخدم  �لتي  �مل��ج��االت  �شتى  يف  و�لفعاليات  �الأن�شطة  م��ن 
�لبيئة �الإبد�عية ومنها خميم �الأمل �لذي حر�س �شموه على رعايته منذ 
�لفئة  �شموه على دمج هذه  دليل على حر�س  �ليوم وهو  �إىل  ن�شاأته  بد�ية 
يف �ملجتمع وجعلهم عنا�شر موؤثرة وفعالة يف من حولهم. كما �أثنى �شموه 
على جهود �ل�شيخة جميلة بنت حممد �لقا�شمي مديرة عام مدينة �ل�شارقة 
و  �ملنا�شبة  ه��ذه  تنظيم  ��شتمر�ر  على  حتر�س  �لتي  �الإن�شانية  للخدمات 
على  ونحر�س  بها  نعتز  �لتي  �لهامة  �ملنا�شبات  من  جعلها  مما  تطويرها 
ح�شن �نتظامها. وقال �شموه �إن خميم �الأمل بال�شارقة و�حد من �برز و�هم 
فعاليات و�ن�شطة �مارة �ل�شارقة �لتي حتمل يف طياتها م�شامني ومدلوالت 
�ملنا�شبة  ه��ذه  على  �لقائمون  يطالعنا  �شنة  ك��ل  ففي  وم��ت��ج��ددة..  عميقة 
ذوي  من  �الأ�شخا�س  وم�شتقبل  حياة  مت�س  هامة  بق�شية  فيها  و�مل�شاركون 
�الإعاقة وحقهم يف �حلياة �أ�شوة بباقي فئات �ملجتمع و�ليوم ن�شهد �نطالقة 
خميم �الأمل �لر�بع و�لع�شرين �لذي تنظمه �ملدينة حتت �شعار �بت�شامتي يف 
�شحتي ��شتمر�ر� لذ�ت �لتوجه �جلاد ذي �مل�شامني �لعالية يف تبيان حقوق 
و�قعا  �إنفاذها وجعلها  ثم  و�لدفاع عنها ومن  �الإعاقة  �الأ�شخا�س من ذوي 
ملمو�شا... كون �ل�شحة هي مفتاح �البت�شامة و�ل�شعادة وهي حق لكل �إن�شان 
مهما كان وبغ�س �لنظر عن �إعاقته من غريها. و�أكد �شموه على �ن خميم 
�الأمل لي�س جمرد منا�شبة �حتفالية جتمع بني �الأطفال �ملعاقني من دول 
بني  للتالقي  منا�شبة  وال  �لعربية..  �ل��دول  من  و�أقر�نهم  �لعربي  �خلليج 
جديد  مك�شب  هو  بل  وح�شب..  و�ملعارف  �خل��ر�ت  لتبادل  معهم  �لعاملني 
ي�شاف �إىل �ملكا�شب �لتي ��شتطاع �الأ�شخا�س من ذوي �الإعاقة حتقيقها هنا 
يف دولة �الإمار�ت وغريها من �لدول �لعربية و�لعامل للو�شول �إىل حقوقهم 
�أقرتها �لقو�نني �ملحلية و�ملعاهد�ت �لدولية حلقوق �الأ�شخا�س  كاملة كما 
�ملعاق. جاء ذلك خالل حفل �فتتاح فعاليات خميم �الأمل �لر�بع و�لع�شرين 

�ألقى كلمة �لوفود �مل�شاركة �شالح �ل�شاوي من وفد �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
تقدم بال�شكر و�المتنان لكل متطوع يف هذ� �ملخيم على ح�شن �ل�شيافة وكرم 
لها  كان  كال�شارقة  مدينة  من  �مل�شرق  �الأم��ل  ��شتمر�ر  ومتنى  �ال�شتقبال.. 
�أبنائنا من ذوي �الإعاقة يف وطننا �لعربي �لكبري  �إ�شعاد  �ل�شبق و�ملبادرة يف 
�ملنا�شبة نتوجه بال�شكر و�لتقدير  وخليجنا �لو�حد. و�أ�شاف �ل�شاوي بهذه 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  لهذه  �لكرمية  رعايته  على  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى 
قلوبنا جميعا وهي فر�شة �شانحة نتوجه فيها بالتهنئة �إىل �شموه مبنا�شبة 
بكلمات  كلمته  و�ختتم  �الإ�شالمية.  للثقافة  �ل�شارقة عا�شمة  �إم��ارة  �ختيار 
�شاعرية �رجتلها للمنا�شبة قال فيها: يا ب�شمة �ملطر تعايل و�بت�شمي لها من 
بني ماليني �لب�شر �كتبي يا خميم �الأمل و�إن فقدت كل �شيء فتعلمي تعلمي 
�ل�شحكة تعلمي �لب�شمة من �أجل �شعادة �الآخرين ياب�شمة �ملطر عي�شي معانا 
على �أر�س خميم �الأمل 24 نوري �شمانا فن و�إبد�ع و�بت�شامة. �عقب ذلك 
مدينة  بعنو�ن  �لقدر�ت  لتنمية  �لوفاء  مدر�شة  لطالب  �مل�شرحي  �لعر�س 
زميلتهم  فيها  يحثون  �ل�شعادة  ع��ن  مغناة  فقرة  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �ل�شعادة 
للتخلي عن حزنها وم�شاركتهم �لفرحة و�ل�شعادة كما ت�شمن �حلفل عر�س 
فلم ت�شجيلي يحكي م�شرية �لعطاء يف �لدولة ويف �إمارة �ل�شارقة على وجه 
�خل�شو�س و�لتي �أر�شى قو�عدها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة من خالل 
�ملجتمع  من  �لفئة  ه��ذه  ترعى  �لتي  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات  �ن�شاء 
�لثقة للمعاقني. بعدها  �ل�شارقة للخدمات �الن�شانية ونادي  ومنها مدينة 
تف�شل �شمو ويل عهد �ل�شارقة بتكرمي �لرعاة و�لد�عمني و�مل�شاهمني من 
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة وهم: بلدية �ل�شارقة و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�شارقة وغرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة و�الأمانة �لعامة لالأوقاف باإمارة 
�لغاز  لت�شييل  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �ل�شارقة 
و�شركة  جيبيكا  ���ش��رك��ات  وجم��م��وع��ة  �لتعاونية  �ل�شارقة  وجمعية  �شالكو 
برتول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك ومركز ميغامول و�شركة �شفن �شتارز �يفنت 
على  وح�شل  �الإعالمي.  �لر�عي  لالإعالم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �إىل  باالإ�شافة 
و�شام �ملدينة كل من �ملهند�شة �أمل �خلمي�س وكلثم عبيد �ملطرو�شي تقدير� 
و�لوطن  �لدولة  يف  �ملعاقني  �الأ�شخا�س  ومتكني  منا�شرة  يف  الإ�شهاماتهما 
�الإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  لر�مج  �ملتو��شل  ودعمهما  �لعربي 
�لقا�شي �شمو ويل  �للطيف  �ل�شيد عبد  �ملخيم  ��شتاأذن نائب قائد  . بعدها 

�ل�شيخ  �ل�شمو  يقام برعاية كرمية من �شاحب  �لذي  �بت�شامتي يف �شحتي 
�ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �لدكتور �شلطان بن حممد 
و تنظمه مدينة �ل�شارقة للخدمات �الإن�شانية وذلك �شباح �ليوم يف منطقة 
�لريموك مب�شاركة و��شعة من وفود دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وي�شتمر 
بنت  جميلة  �ل�شيخة  �الفتتاح  حفل  ح�شر  �جل��اري.  دي�شمر  من   20 �إىل 
رئي�شة  �الن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  ع��ام  مدير  �لقا�شمي  حممد 
�للجان �ملنظمة ملخيم �الأمل �لر�بع و�لع�شرين و�ل�شيخة نو�ر بنت �أحمد بن 
للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  و�لر�مج يف  �الت�شال  م�شوؤولة  �لقا�شمي  حممد 
�للو�ء  �شعادة  و  �الأم���ريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �ل�شيخ  ب��ن  �أح��م��د  ر����ش��د  و�شعادة 
�ملو�شى  ذي��اب  حممد  و�شعادة  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  �لهديدي  حميد 
�مل�شت�شار يف �لديو�ن �الأمريي و�شعادة طارق �شلطان بن خادم رئي�س د�ئرة 
�ملو�رد �لب�شرية و�للو�ء طار�س عيد �ملن�شوري مدير �الإد�رة �لعامة للمو�رد 
�لب�شرية ب�شرطة دبي و ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي 
للمعاقني وريا�س عبد�هلل عيالن مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة وعدنان 

حمد �حلمادي نائب رئي�س �ملجل�س �ال�شت�شاري �إمارة�ل�شارقة. 
و��شتهلت فعاليات �حلفل بال�شالم �لوطني و تالوة عطرة من �لذكر �حلكيم 
�بت�شامتي يف �شحتي  �لعر�ق فقرة وقفة مع  �لعقابي من  زينب  ثم قدمت 
��شتعر�شت فيها جتربتها مع �الإعاقة حيث ت�شبب خطاأ طبي يف برت رجلها 
يف �شن �ل�شاد�شة ورغم �الإعاقة �لتي تعانيها مل مينعها من �لتميز و�الإبد�ع 
يف �ملجاالت �ملختلفة و مو��شلة در��شتها �لعليا يف جمال �ل�شيدلة بجامعة 
�أنها مل ت�شت�شلم ومل تفقد �الأم��ل يوما بل و�ظبت  �ل�شارقة. و�أك��دت زينب 
على �الهتمام ب�شحتها و �إجر�ء �لتحاليل �ل�شرورية كل فرتة د�عية جميع 
�ملعاقني �إىل �أخذ زمام �ملبادرة يف مو�شوع �الهتمام ب�شحتهم الأنها من �أهم 
�لعقابي  وحثت  و�لتحديات.  �ل�شعوبات  مو�جهة  لهم  تكفل  �لتي  �الأم���ور 
�ملعاقني بالتحلي باالأمل و�البت�شامة وعدم �ال�شتهانة بالقدر�ت �لتي حباها 
�هلل للمعاق و�أن �الإعاقة ال متنع �لفرد من ممار�شة ن�شاطاته و�إبد�عاته يف 
�ملجاالت �ملختلفة. و�شردت �لعقابي جتربتها يف تعلم �ل�شباحة عندما ن�شحها 
�أحد �الأطباء بعد �ملعاينة بالقيام بريا�شة �ل�شباحة ومل متنعها نظرة �لنا�س 
�ل�شباحةفو�ظبت  �لذي رو�ده��ا يف تعلم  �ملبتورة من حتقيق �حللم  لرجلها 
�أمام �جلميع دون �الكرت�ث لنظر�ت �الآخرين ومع  على ممار�شة �ل�شباحة 
مرور �لزمن حققت �إجناز�ت متميزة يف �ل�شباحة مل�شافات طويلة. بعد ذلك 

و�لع�شرين  �لر�بع  �الأم��ل  خميم  يف  �مل�شاركة  للبلد�ن  �الأع��الم  برفع  �لعهد 
�ل�شارقة  عهد  �شمو ويل  ق��ام  ث��م  �ملخيم.  ب��ه يف  �ملعمول  �ل��رت��وك��ول  �شمن 
�مل�شاركة  �ل��وف��ود  على  و�لتعرف  �الفتتاح  حلفل  �مل�شاحبة  �ل��ور���س  بتفقد 
و�لتي  �لفئة  و�ال�شتمر�ر يف خدمة هذه  �لعطاء  �ملخيم وحتفيزهم على  يف 
�أقيمت  �لتي  �الإ�شالمية  �ملجوهر�ت  ور�شة  �مللون  �ل�شري�ميك  ور�شة  �شمت 
فيها  �مل�شاركني  �ملخيم  �أطفال  لتعليم  �ل�شارقة  متاحف  �إد�رة  مع  بالتعاون 
كيفية �شنع هذه �ملجوهر�ت وو�شع �لنقو�س عليها. ومن �لور�س �أي�شا ور�شة 
�لر�شم على �ل�شناديق وتزيينها بالر�شومات و ور�شة �شنع بع�س �ملج�شمات 
�مل�شتخدمة باالإ�شافة  �ملو�د غري  �مللونة يف خطوة الإع��ادة تدوير  باالأ�شالك 
ت�شكيل  يف  �الأر����س  عنا�شر  ت�شخري  على  �عتمدت  �لكتاب  �أر���س  ور�شة  �إىل 
�للوحات �لفنية من خالل مزج �لرت�ب مع �الألو�ن. وبدورها �أكدت �ل�شيخة 
جميلة بنت حممد �لقا�شمي مدير عام مدينة �ل�شارقة للخدمات �الن�شانية 
رئي�شة �للجان �ملنظمة ملخيم �الأمل �لر�بع و�لع�شرين �أن من �أهد�ف خميم 
�الأمل بال�شارقة منذ �نطالقته �الأوىل يف يناير 1986 هي �إ�شعاد �الأطفال 
مو�هبهم  عن  و�لك�شف  وجوههم  على  �البت�شامة  ور�شم  �الإع��اق��ة  ذوي  من 
ولفتت  �ن��ع��ق��اده.  �أي���ام  ط��و�ل  ط��اق��ات خالقة  م��ن  يختزنونه  و�لتعبري عما 
�ل�شوء  �شلط  �أن  بال�شارقة  �الأم��ل  ملخيم  �شبق  قد  �أن��ه  �إىل  جميلة  �ل�شيخة 
ذوي  من  �الأ�شخا�س  وم�شتقبل  حياة  مت�س  �لتي  �لق�شايا  من  �لكثري  على 
نقل هذه  و�إجن���از� هناك وجن��ح يف  هنا  تقدما  �أن يحرز  و��شتطاع  �الإع��اق��ة 
�لتعليم  يف  �حلق  �لق�شايا  هذه  ومن  و�لتطبيق  �ملمار�شة  حد  �إىل  �لق�شايا 
و�حلث على حتمل �مل�شوؤولية �ملجتمعية وحفظ كر�مة �الأ�شخا�س من ذوي 
�الإعاقة وممار�شة حقهم يف �ختيار �لقر�ر �لذي مي�س حياتهم .. وحقهم يف 
�الأمن و�الأمان و�لعي�س ب�شالم و�شعادة.. وغريها من �لق�شايا �لتي طرحها 
�ل�شارقة كجزء من توجهها �الأ�شيل  �إم��ارة  بال�شارقة وتبنتها  �الأمل  خميم 
�لتي  و�ملادية  �لثقافية  �لقيم  كل  تنتج عنها  عليا  كقيمة  �الإن�شان  بناء  نحو 
�الأمل  خميم  �شعار  :�ن  قائلة  حديثها  جميلة  �ل�شيخة  و�ختتمت  نعرفها.. 
�لر�بع و�لع�شرين �بت�شامتي يف �شحتي و�إن كان ال يخلو من �شياغة �شاعرية 
�لر�شا  �لعالقة بني  و�قعيته من  وي�شتمد  �أبعد �حل��دود  �إىل  و�قعي  �أنه  �إال 
و�البت�شام و�ل�شحة ك�شرط البد منه لتحقيق �شعادة �الإن�شان بغ�س �لنظر 
عن �إعاقته..فلنعمل جميعا باإخال�س وتفان من �أجل ر�شم �البت�شامة على 

وجوه �أطفالنا من ذوي �الإعاقة كحق لهم ال �إح�شان . 

وفد من وزارة العمل يطلع على خربات بلدية عجمان يف التميز املوؤ�س�سي

برعاية ات�سالت 

اقبال جماهريي كبري على فعاليات عوايف

•• عجمان ـ الفجر 

�أم�س  �ل��ع��م��ل  وز�رة  م���ن  وف����د  ز�ر 
�لبلدية  ل���د�ئ���رة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل���ق���ر 
و�لتقى  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
ع�����دد�ً م���ن �مل�����ش��ئ��ول��ني ف��ي��ه��ا وذلك 
�الإ�شرت�تيجية  ل��ل�����ش��ر�ك��ة  ت��رج��م��ة 
بينهما يف تبادل �خل��ر�ت و�ملعارف 
�ملوؤ�ش�شية يف جمال �لتميز �ملوؤ�ش�شي 
و�الإط����الع على جت���ارب �ل��د�ئ��رة يف 
حملية  تناف�شات  يف  للخو�س  ذل��ك 

و�إقليمية مبختلف جو�ئز �لتميز.
و�شم وفد وز�رة �لعمل �لذي تر�أ�شه 

تقدمي عر�س بور بوينت مكون من 
��شتعر��س  �شمل  �الأول  حم��وري��ن 
رحلة �لتميز يف �لد�ئرة وما حققته 
�إجن��������از�ت يف جمال  �ل����د�ئ����رة م���ن 
�ملوؤ�ش�شي ،فيما تكون �ملحور  �لتميز 
�ملتبعة  لالآليات  ��شتعر��شا  �لثاين 
يف �لد�ئرة الإعد�د طلبات �لرت�شيح 
للجو�ئز �ملختلفة ، و�أ�شاليب عر�س 
�لنتائج ، وكيفية �لربط بني �ملعايري 
، و��شتعر��س بع�س �لنماذج لطلبات 
�لد�ئرة  بها  �شاركت  �لتي  �لرت�شيح 
يف جو�ئز �لتميز و�لتي ح�شلت فيها 

على نتائج متيز متقدمة.

كل  ير�فقه  ع��ف��ره،  ب��و  �شالح  خالد 
من عبد�هلل علي �ملن�شوري ،ور��شد 
�لنعيمي  �شعيد  ،وه��الل  ر�شود  علي 
�لبلدية  د�ئ���رة  ف��ري��ق  ت��ك��ون  فيما   ،
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط م���ن ك���ل م���ن فاطمة 
بر�مج  ق�شم  رئي�شة   � �مل���ال  حم��م��د 
�ل��ت��م��ي��ز،وع��ب��د�هلل حم��م��د �جلفري 
�ل��ت��م��ي��ز ، عبيد  ب��ر�م��ج  �أخ�����ش��ائ��ي   �
�لت�شريفات  وح���دة  م��ن  �ل�شام�شي 

بق�شم �لعالقات �لعامة بالد�ئرة.
�مل�شرتك  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ل��ق��اء  وخ����الل 
�الإ�شرت�تيجية  ق��ط��اع  ف��ري��ق  ب���ني 
مت  �لز�ئر  و�لوفد  �ملوؤ�ش�شي  و�الأد�ء 

ك��م��ا ت�����ش��م��ن �ل��ل��ق��اء ت��ق��دمي �شرح 
ت��ف�����ش��ي��ل��ي ح����ول جت���رب���ة �ل���د�ئ���رة 
�لتقيمية  ل��ل��زي��ار�ت  �لتح�شري  يف 
�لد�ئرة  بها  ت�شارك  �لتي  للجو�ئز 
وتخلل �لعر�س نقا�شات م�شتفي�شة 
ح�����ول خم��ت��ل��ف �مل�����ح�����اور �ل���ت���ي مت 
ط���رح���ه���ا و�ل�����ت�����ي �أث���������رت خ�����ر�ت 
�لطرفني يف �لتبادل �ملعريف بينهما.

ويف نهاية �للقاء تقدم رئي�س �لوفد 
ب��ال�����ش��ك��ر و�الم���ت���ن���ان ل��ف��ري��ق عمل 
�ال�شتقبال  ح�����ش��ن  ع��ل��ى  �ل����د�ئ����رة 
و�ل�������ش���ي���اف���ة ، م�����ش��ي��د� ب����اإجن����از�ت 
�لتميز  جم��ال  يف  �ملتميزة  �ل��د�ئ��رة 

ب�شمعة  �ل��د�ئ��رة حتظى  ب��اأن  موؤكد� 
خا�شة  �ل����دول����ة  �أن����ح����اء  يف  ط��ي��ب��ة 
و�مل���ن���ط���ق���ة �خل���ل���ي���ج���ي���ة ع����ام����ة ملا 
حققته من �إجناز�ت الفتة، و مثمنا 
�لد�ئرة  �ملبذولة من فريق  �جلهود 
خ�����ر�ت متميزة  م���ن  ع��ر���ش��ه  مب���ا 
�ل���ز�ئ���ر م���ن وز�رة  ل��ل��وف��د  �أ����ش���اف 
�ل��ع��م��ل م��ع��رف��ة حل��ج��م �الإجن�����از�ت 
�لتي حتققت فيها بدعم من قيادة 
�لد�ئرة و بجهود موظفيها و�لتعاون 
عن  معربا   ، قطاعاتها  بني  �لوثيق 
�شر�كة  بعقد  �لعمل  وز�رة  تطلعات 

م�شتقبلية مع �لد�ئرة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أك������دت   
موؤ�ش�شة  رع���اي���ة  ع����و�يف  مل��ه��رج��ان 
)�ت�شاالت(  لالت�شاالت  �الإم���ار�ت 
ل������ل������دورة �حل������ادي������ة ع���������ش����رة من 
�خليمة،  ر�أ����س  يف  ع��و�يف  مهرجان 
�ل��ت��ي ت��ت��و����ش��ل ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا خالل 
كانون  دي�شمر   12 م��ن  �ل��ف��رتة 
�ل��ث��ال��ث من  ح��ت��ى  �جل����اري  �الأول 
عو�يف  منطقة  يف  �ل���ق���ادم،  �ل�شهر 
ر�أ�س  ب��اإم��ارة  �ل�شياحية  �لطبيعية 
�ملنظمة  �للجنة  و�أ���ش��ارت  �خليمة. 
حاليا،  �مل���ت���و�����ش���ل  ل���ل���م���ه���رج���ان، 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  رع��اي��ة  �أن  �إىل 
ت�����ش��ك��ل دع��م��ا مل�شرية  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة،  �لتنمية 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ع��ل��ى غ�����ر�ر باقي 
قطاعات  وت�شمل  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت 
�لقطاعني  ال����ش���ي���م���ا  خم���ت���ل���ف���ة، 
ل�شياحي و�لتجاري، وجت�شد رعاية 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �لتز�م  �ملهرجان 

وتعزيز  �لوطنية  �جل��ه��ود  متكني 
م�شرية �لتنمية يف خمتلف �إمار�ت 
باهتمام  �لطنيجي  ون��وه  �ل��دول��ة. 
�ملهرجان بالفعاليات، �لتي تخاطب 
�شر�ئح  ب��ق��ي��ة  ب���ج���ان���ب  �الأ������ش�����رة 
بال�شوؤون  �الهتمام  عر  �ملجتمع، 
�ملجتمعية،  و�ل��ق�����ش��اي��ا  �الأ����ش���ري���ة 
لتلبية  �ملهرجان  �إد�رة  ت�شعى  فيما 
�ل�شر�ئح  و�هتمامات  ميول  كافة 

مب�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا �الج���ت���م���اع���ي���ة، 
�الأن�شطة  خمتلف  دعم  يف  �ملتمثلة 
ورعاية �لفعاليات، �لتي حتت�شنها 
�أح����م����د عبيد  وق������ال  �الإم������������ار�ت. 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي، �مل�������ش���رف �ل���ع���ام على 
�شر�كة  �إن  ع���������و�يف:  م����ه����رج����ان 
)�ت�������ش���االت( م��ع م��ه��رج��ان عو�يف 
بد�أت منذ �نطالق دورته �الأوىل، يف 
�شورة تعك�س حر�س �ملوؤ�ش�شة على 

و�ملر�حل  �الأخ������رى  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�شجل  فيما  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل��ع��م��ري��ة 
الفتا  ح�شور�  �لرتفيهي  �جل��ان��ب 
باقة  �شمن  �لفعاليات،  ج��دول  يف 
ريا�شية  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ج���ت���م���اع���ي���ة 
يج�شد  م����ا  م���ت���م���ي���زة،  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
ف��ل�����ش��ف��ة �مل���ه���رج���ان �ل��ق��ائ��م��ة على 
بالفائدة.  و�لرتفيه  �ملتعة  �قرت�ن 
و�أ�شار �مل�شرف �لعام على �ملهرجان 
من  �الأوىل  �لثالثة  �الأي���ام  �أن  �إىل 
مت�شاعد�  �إقباال  �شهدت  �ملهرجان 
ومر�فق  وم��و�ق��ع  �لفعاليات  على 
�ملنطقة �لطبيعية �ل�شياحية بر�أ�س 
�للجنة  ع���زت���ه  م���ا  �خل��ي��م��ة، وه����و 
�لعليا �ملنظمة �إىل جاذبية برنامج 
بدقة  و�خ���ت���ي���اره���ا  �ل���ف���ع���ال���ي���ات، 
ومنا�شبة  موجهة  لتكون  وعناية، 
الهتمامات وميول خمتلف �شر�ئح 
�نطالقة  تز�من  بجانب  �ملجتمع، 
�مل����ه����رج����ان م����ع ع���ط���ل���ة �مل����د�ر�����س 
�لتعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات  و�جل��ام��ع��ات 
�لعايل، و�لطق�س �ملعتدل و�جلميل 

باقي  غ��ر�ر  ر�أ����س �خليمة، على  يف 
�الإمار�ت، �إ�شافة للمز�يا �لطبيعية 
مناظرها  و���ش��ح��ر  ع����و�يف  مل��ن��ط��ق��ة 
�الأ�شر  �لرية و�لطبيعية، و�عتياد 
و�الأه������ايل ع��ل��ى �رت��ي��اده��ا يف مثل 

هذه �لفرتة من �لعام.
رو�د  �أن  �ل���ط���ن���ي���ج���ي  و�أو��������ش�������ح 
�لثالثة  �الأي�����ام  خ���الل  �مل��ه��رج��ان 
خمتلف  �إىل  ي����ع����ودون  �مل���ا����ش���ي���ة 
�إم�������ار�ت �ل���دول���ة وع�����دد م���ن دول 
جم���ل�������س �ل�����ت�����ع�����اون �خل���ل���ي���ج���ي، 
من  متنوعة،  جلن�شيات  وينتمون 
و�ل�شياح،  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
رو�د  �أع��م��ار  تنوع الف��ت يف  بجانب 
و�ل�شباب  �الأط��ف��ال  من  �ملهرجان، 
�جلن�شني،  ومن  و�مل�شنني،  و�لكبار 
وه���و م��ا يعني جن���اح �مل��ه��رج��ان يف 
�لرئي�شية،  �أه���د�ف���ه  �أح���د  حتقيق 
�إىل  �لفعاليات  توجيه  يف  �ملتمثلة 
و�لرتويج  �ملجتمع،  فئات  خمتلف 
�جلن�شيات  جميع  بني  للمهرجان 

ويف دول خمتلفة.

مركز �سرطة املدينة ال�سامل ب�سرطة عجمان 
ينظم حفل تكرمي لل�سركاء واملتعاونني

•• عجمان-وام:

�شهد �شعادة �لعميد علي عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد 
تدريب  مبعهد  �الإم����ار�ت  قاعة  يف  عجمان  �شرطة  ع��ام 
�ل�شرطة �حلفل �لذي نظمه مركز �شرطة �ملدينة �ل�شامل 
و�إد�رة مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة ب�شرطة عجمان لتكرمي 
�ل�شركاء و�ملتعاونني خالل عام 2013 . ح�شر �حلفل 
�ملو�رد  �ل�شام�شي مدير عام  �لعقيد عمر حممد  �شعادة 
وروؤ�شاء  �الإد�ر�ت  م��در�ء  من  وعدد  �مل�شاندة  و�خلدمات 

و�جلهات  و�الأف��ر�د  �ل�شباط  و�شف  و�ل�شباط  �الأق�شام 
و�الإد�ر�ت  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت  خمتلف  م��ن  �مل��ت��ع��اون��ة 
و�لقطاعات  و�ل�شحية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �الأمنية 
. ومت خ���الل �حلفل  ب��ال��دول��ة  �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة 
�إ�شتعر��س �الإجناز�ت و�لنتائج �ملثمرة �لتي حتققت على 
�أر�س �لو�قع من خالل تعاون موظفي �شرطة عجمان 
و�ل�شركاء من كافة قطاعات �ملجتم�ع . ويف نهاية �حلفل 
قام �شعادة �لعميد علي عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد 

عام �شرطة عجمان بتكرمي �ملتعاونني و�ل�شركاء.



االثنني  -  16  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10971
Monday   16   December   2013  -  Issue No   1097106

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�النطباع لالعالنات ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1130128 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/دلة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملر��شم خلدمات �الفر�ح
رخ�شة رقم:CN 1161217 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �خلليج �ليوناين للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1286532 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.40*0.60 �ىل 0.60*0.30
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �خلليج �ليوناين للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

GULF GREEK GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�خلليج �ليوناين للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة ذ.م.م 
GULF GREEK REINFORCED CARPENTRY LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال حديد �لت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت �شفارى  

رخ�شة رقم:CN 1019549 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8.21*0.90

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبرماركت �شفارى
SAFARI SUPERMARKET

�ىل/بقالة �شفاري 
BAQALA SAFARI

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي )�شوبرماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �حل�شارة لتعليم 

CN 1005498:للغات و�لكمبيوتر و�الد�رة ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2.14*3 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/مركز �حل�شارة لتعليم �للغات و�لكمبيوتر و�الد�رة ذ.م.م

AL HADARAH LANGUAGES COMPUTER INSTITUTE & TRAINING MANAGEMENT C

�ىل/مهد �حل�شارة للتدريب ذ.م.م 
CIVILIZATION CRADLE TRAINING LLC

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد يو�شف لبيع 

مو�د �لبناء رخ�شة رقم:CN 1103210 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد يون�س حممد يو�شف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�شف �حمد ح�شني
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حممد يو�شف لبيع مو�د �لبناء
MOHD YOUSIF BUILDING MATERIALS EST

�ىل/موؤ�ش�شة حممد يون�س حممد يو�شف لبيع مو�د �لبناء 
MOHAMMED YOUNUS MOAMMED YOUSIF BUILDING MATERIALS EST

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
للمعجنات  �للذيذ  �لطعم  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1464254 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شري علي عبد�هلل �شعيد �لق�شعوري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ليونيال هري موجيني�س �شان�شيز )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد �شالح عامر �شجاع �لعفيفي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم حممد

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 7.5*1 �ىل 1*0.6
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موناليز� للخياطة  

رخ�شة رقم:CN 1016600 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة وردة �شامل ح�شني �حلامد �لها�شمي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حم�شن هادي ح�شني �حلامد
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بابريكا للبهار�ت  

رخ�شة رقم:CN 1496509 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ها�شم حممد �شريف حممد �مريي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمريه عمر �حمد عي�شه �لعامري
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اعالن الغاء رخ�سة قبل �سدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1099206 باال�شم �لتجاري 
/ هاي كريف �المار�ت لال�شت�شار�ت �الد�رية وميلكها �ل�شيد / 

خليفة عي�شى حممد مبارك �خليلي - �مار�ت
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

�لغاء �لرتخي�س
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شخرة للكمبيوتر

 رخ�شة رقم:CN 1047090 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ بدر �شالح �شامل ثابت باهي�شمى من 50% �ىل %40

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمر �شالح �شامل ثابت باهي�شمى من 50% �ىل %36
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمال عو�س �شامل علي عامر )%24(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شخرة للكمبيوتر

THE ROCK COMPUTERS
�ىل/�ل�شخرة للكمبيوتر ذ.م.م 

THE ROCK COMPUTERS LLC
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة و��شالح �الت �حلا�شب �اللكرتوين )9511001(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتديو �ل�شامل  

رخ�شة رقم:CN 1146990 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منال �حمد يو�شف بن كلبان بن و�ئل )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حممد �شيف حممد قطري �ملن�شوري
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 4*1

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو �ليازي للحلويات 

�لعمانية رخ�شة رقم:CN 1093669 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 6*1.2 �ىل 5*1

تعديل ��شم جتاري:من/�بو �ليازي للحلويات �لعمانية
�ىل/�بو �ليازي للحلويات �لعمانية 

ABU YAXI OMANI SWEETS

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10971 بتاريخ 2013/12/16   

 اإعـــالن �صطب قيد
فا�شيليتي  لينك  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�شرف�شيز � ع م ذ.م.م )�جلن�شية : �لواليات �ملتحدة( قد تقدمت 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )2737( رقم  حتت 
وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��س �ن 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر 
من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة 

�لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بر�ندز ني�شن
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:zoma shawarma & more زوما �شاورما �ند مور  

�ملودعة بالرقم:199338       بتاريخ:2013/10/9 م
با�ش��م:بر�ندز ني�شن

وعنو�نه:�شارع خليفة ، �س.ب:60220 ، هاتف: 026433020 ، فاك�س: 026433020
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 كافرتيا توفري م�شروبات باردة و�شاخنة .

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل �شاورما )ر�شمة( باللون �البي�س بحدود باللون �ال�شود وعلى ميينها 
�ند مور( باللون  كلمة )زوم��ا( باللون �البي�س بحدود باللون �ال�شود ب�شكل كبري ومميز يدنوها )�شاورما 
�البي�س بحدود باللون �ال�شود وعلى ي�شار �ل�شكل )ZOMA( باللون �البي�س بحدود باللون �ال�شود ب�شكل 
و�ل�شكل على  �ال�شود  باللون  �البي�س بحدود  باللون   )shawarma & more( كبري ومميز يدنوها

خلفية باللون �لبني �لفاحت.  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�مرية �شي فودز �نرتنا�شيونال م.د.م.�س
  AMIRA:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:202057       بتاريخ:2013/12/4 م
با�ش��م:�مرية �شي فودز �نرتنا�شيونال م.د.م.�س

www.amirafoods.com :وعنو�نه:دبي ، �س.ب:184481 ، هاتف: 0552424248 ، فاك�س:  ، �لريد �اللكرتوين
�الرز  �ال�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة  بالفئة:30  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو  �لتابيوكا 
)�لتو�بل(  و�ل�شل�شات  �مللح �خلردل �خلل  �ال�شود �خلمرية وم�شحوق �خلبيز  و�لع�شل  �لنحل  �ملثلجة ع�شل 

�لبهار�ت �لثلج .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل د�ئرة كبريه ويخرج من �جلهة �ليمنى منها �شكل �شهم متجهة �ىل 

�على ود�خلها �شكل �شنبله ويدنو �لد�ئرة كلمة AMIRA بخط كبري .  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�مرية �شي فودز �نرتنا�شيونال م.د.م.�س
  AMIRA:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:202056       بتاريخ:2013/12/4 م
با�ش��م:�مرية �شي فودز �نرتنا�شيونال م.د.م.�س

www.amirafoods.com :وعنو�نه:دبي ، �س.ب:184481 ، هاتف: 0552424248 ، فاك�س:  ، �لريد �اللكرتوين
�الرز  �ال�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة  بالفئة:30  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو  �لتابيوكا 
)�لتو�بل(  و�ل�شل�شات  �مللح �خلردل �خلل  �ال�شود �خلمرية وم�شحوق �خلبيز  و�لع�شل  �لنحل  �ملثلجة ع�شل 

�لبهار�ت �لثلج .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل د�ئرة كبريه ويخرج من �جلهة �ليمنى منها �شكل �شهم متجهة �ىل 

�على ود�خلها �شكل �شنبله ويدنو �لد�ئرة كلمة AMIRA بخط كبري .  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�يفي للزهور ذ.م.م
  IVY FLOWERS طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�يفي للزهور

�ملودعة بالرقم:192520       بتاريخ:2013/5/30 م
با�ش��م:�يفي للزهور ذ.م.م

وعنو�نه:جزيرة �بوظبي ، �س.ب:41434 ، هاتف: 026262050 ، فاك�س:026262030
�لغري  ل�شالح  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة 

��شتري�د .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل زهرة باللون �لبنف�شجي ود�خلها خلفيه باللون �ال�شفر وعلى ميني 
�ل�شكل �يفي باللون بالبنف�شجي ويدنوها للزهور باللون �لبنف�شجي ب�شكل مائل �ىل ��شفل وعلى ي�شار �ل�شكل 

  . ��شفل  �ىل  مائل  ب�شكل  �لبنف�شجي  باللون   FLOWERS و��شفلها  �لبنف�شجي  باللون   IVY
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مربط مندره للخيول �لعربية
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:MANDARA STUD مربط مندره  

�ملودعة بالرقم:198001       بتاريخ:2013/9/17 م
با�ش��م:مربط مندره للخيول �لعربية

وعنو�نه:�بوظبي ، �لرحبة ، �س.ب:2621 ، هاتف: 026222444 ، فاك�س: 026222005
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 تربية �خليول .

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل ر�أ�س خيل باللون �ال�شود كبري على خلفية �شكل �شبه د�ئرة باللون 
  MANDARA STUD الخ�شر �لغامق ويدنو �ل�شكل �شكل قو�س باللون �الخ�شر �لغامق ويدنو �لقو�س�

باللون �ال�شود ��شفلها مربط مندرة باللون �ال�شود و�ل�شكل على خلفية باللون �البي�س.  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ملتكاملة للخدمات �لغذ�ئية ذ.م.م
  ifs integral food services L.L.C طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�ملتكاملة للخدمات �لغذ�ئية ذ.م.م

�ملودعة بالرقم:192004       بتاريخ:2013/5/21 م
با�ش��م:�ملتكاملة للخدمات �لغذ�ئية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، م�شفح ، �س.ب:105823 ، هاتف: 025594900 ، فاك�س: 025594904
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم .

و�شف �لعالمة:كلمة �ملتكاملة للخدمات �لغذ�ئية ذ.م.م باللون �الخ�شر وبجانبها عالمة مربعه تنق�شم �ىل 
�الزرق حرف  �للون  �للون �الخ�شر حرف )I( وبد�خل  و�زرق يف�شلهما حرف )F( وبد�خل  لونان �خ�شر 
)S( حيث تكون �لكلمة �لتي بد�خل �ملربع )I F S( و��شفل �جلملة �لعربية جملة �جنليزية وحتتوي على 
)integral food services L.L.C( و��شفلها خط بطول �جلملة باللون �الخ�شر و��شفل �خلط 

  .)Commitment for Quality service value( جملة باالجنليزية
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�صمرب 2013 العدد 10971
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�سن را�سد

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ر���ش��وم  مب��وج��ب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وتبعه   ، �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
مل����ع����ايل حميد  �ل����������وز�ري  �ل�����ق�����ر�ر 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �لقطامي 
تويل  ت��ق��رر   ،  2013-851 رق��م 
للوز�رة،  وك��ي��اًل  �ل�����ش��و�ل��ح  م����رو�ن 
وق��د ك��ان ي�شغل م��ه��ام وك��ي��ل وز�رة 
�لرتبية �مل�شاعد للخدمات �مل�شاندة 
على  ح�شلت  ق��د  �ل��ف��ج��ر  وك��ان��ت   ،
�لثالثة  �ل������ق������ر�ر�ت  م����ن  ن�����ش��خ��ة 
تبعه  حيث   ، �ل�شاأن  بهذ�  �ل�����ش��ادرة 
�ل�شويدي  ميحد  علي  بنقل  ق���ر�ر� 
�مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  وظيفة  من 
�ملدر�شية،  و�لبيئة  �الأن�شطة  لقطاع 
�مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  وظيفة  �إىل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س، ويلغى  ل��ق��ط��اع 
ب���اأع���م���ال وكيل  ب���ال���ق���ي���ام  ت��ك��ل��ي��ف��ه 
�شدور  تاريخ  من  باالإنابة  �ل���وز�رة 
�لقر�ر، وكذلك �إلغاء تكليف فوزية 
ح�شن وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لقطاع 
�لعمليات �لرتبوية، بالقيام باأعمال 
لقطاع  �مل�������ش���اع���د  �ل���������وز�رة  وك���ي���ل 
، وذل��ك بعد تويل  �لتعليم �خلا�س 
يبقى  فيما   . �ل��ق��ط��اع  ل��ه��ذ�  ميحد 
�لو�شع بعد ذلك قائما بتويل خوله 
�لتعليمية  �ل�شيا�شات  قطاع  �ملعال 

، وحكم �لها�شمي  يف وز�رة �لرتبية 
 ، �ملدر�شية  و�لبيئة  �الأن�شطة  قطاع 
ليبقى من�شب وكيل وز�رة �لرتبية 
�مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد 
وك��ي��ال جديد�ً،  �ن��ت��ظ��ار  ���ش��اغ��ال يف 
حيث ترددت �أقاويل كثرية يف �أروقة 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم طو�ل �أم�س 
، برت�شيح عبيد �لقعود مدير �إد�رة 
للقطاع   ، �ل���وز�رة  �ملالية يف  �مل���و�رد 

�ل�شاغر حاليا �خلدمات �مل�شاندة.
بعد  �الأول  �ل�شحفي  ت�شريحه  ويف 
توليه مهامه �جلديدة رفع مرو�ن 
�لرتبية،  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��و�ل��ح 
�إىل  و�الم��ت��ن��ان  �ل�شكر  �آي���ات  �أ�شمى 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  مقام �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�شمو  ، و�أخيه �شاحب  حفظه �هلل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل ، على 
متعهد�ً  �لغالية،  بالثقة  ت�شريفه 

يحقق  مب��ا  �جل��ه��د،  وب���ذل  بالعمل 
وز�رة  وت��ط��ل��ع��ات  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة 

�لرتبية يف �لو�شول �إىل �أف�شل نظم 
�ل�شو�لح  ب��د�أ  �ل��ع��امل.   يف  �لتعليم 

ب��ع��د تخرجه  �ل��وظ��ي��ف��ي  م�����ش��و�ره 
1996، ب��ت��ويل ع��دد من  يف �ل��ع��ام 

م��ن موؤ�ش�شة  �أك���رث  �مل�����ش��وؤول��ي��ات يف 
مت�شلة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ك���ان���ت  وه���ي���ئ���ة، 

مبجاالت �لتعليم و�لتدريب وتنمية 
�مل��و�رد �لب�شرية، و�جل��ودة و�لتميز، 

�لتخ�ش�شية  �ملجاالت  من  وغريها 
�حليوية.

•• املنطقة الغربية- الفجر:

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ت�����ش��ارك 
�الإبل  ملز�ينة  �لظفرة  مهرجان  يف 
و�ل�����ذي يقام  �ل�����ش��اب��ع��ة  يف دورت�����ه 
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وتنظمه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�لثقافية و�لرت�ثية يف �لفرتة من 
14 وحتى 28 من �شهر دي�شمر 

�حلايل. 
وقال �شعادة خليفة �شامل �ملن�شوري 

�لغربية  �ملنطقة  بلدية  عام  مدير 
د�ئماً  حتر�س  �لبلدية  �إن  باالإنابة 
�لظفرة  �مل�شاركة يف مهرجان  على 
�ملهرجانات  ك��ل  ويف  �الإب���ل  مل��ز�ي��ن��ة 
من  �نطالقاً  باملنطقة،  تقام  �لتي 
لدورها  وتعزيز�ً  ور�شالتها  روؤيتها 
يف �ملنطقة �لغربية لتقدمي �أف�شل 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �خل��دم��ات 
ودع���م���اً ل��ل��م��ه��رج��ان ل��الإ���ش��ه��ام يف 
حتقيق �الأهد�ف �ملرجوه. و�أ�شاف 
قامت  �ل���ب���ل���دي���ة  �إن  �مل���ن�������ش���وري 
�ل��ت��ح��ي��ة ملوقع  �ل��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ج��ه��ي��ز 
�ملوقع  �ملهرجان من خالل ت�شوية 
وفتح �لطرق �ملوؤدية للمهرجان �إىل 

�ل��ع��زب للمالك  ج��ان��ب فتح ط��رق 
د�خل  �ملهرجان من  و�مل�شاركني يف 
�ل�شقيقة من  �ل��دول  وم��ن  �لدولة 
وقال  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
حتتفل  وبالدنا  ياأتي  �ملهرجان  �إن 
و�الأربعني  �لثاين  �لوطني  بالعيد 
بقيادة  �لر�شيدة  حكومتنا  ظل  يف 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�أول  �ل��ف��ري��ق  و�ه��ت��م��ام  �هلل  حفظه 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 

ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�ملنطقة �لغربية.  من جانبه �أو�شح 
�إد�رة  م��دي��ر  �لهاملي  ���ش��امل  حمد 
�لعالقات �لعامة و�الت�شال ببلدية 
تقوم  �لبلدية  �أن  �لغربية  �ملنطقة 
خالل فرتة �ملهرجان بتوفري �ملياه 
للحد  باملياه  �لطرق  ور���س  للعزب 
من �الأتربة وتثبيتها ب�شورة جيدة 
لت�شهيل حركة مرور �ل�شيار�ت،�إىل 
وتنظيف  �حل��ط��ب  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
وتنظيف  �ل�����رم�����ال  م����ن  �ل����ط����رق 

مهبط �لطائر�ت �لعمودية.
و�أ�شار �لهاملي �إىل �أن موقع بلدية 
بجو�ر  يقع  �لذي  �لغربية  �ملنطقة 

�شكل  على  �شمم  �ل�شعبي  �ل�شوق 
�رب��ع قالع م�شتمد من  ح�شن ذي 
�لرت�ث �الإمار�تي و�شي�شهد �ملوقع 
�ملتنوعة،  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
متنوعة  م�����ش��اب��ق��ات  ت��ن��ظ��م  ح��ي��ث 
ت���وزي���ع جو�ئز  ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا 
توعوية  وحم���ا����ش���ر�ت  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  ح��ول 
مب�شاركة مكتب �لطو�رئ بالبلدية 
با�شتقبال  �ل��ط��و�رئ  مكتب  ويقوم 
�لرقم  ع��ل��ى  �ل��������و�ردة  �ل���ب���الغ���ات 
993، وي�شم موقع �لبلدية جناح 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ملركز  خا�س 

�ملتكامل مت . 

•• العني - الفجر:

قامت �إد�رة �لتخطيط �لتقني ببلدية مدينة 
حول  توعوية  حملة  بتنظيم  م��وؤخ��ر�َ  �لعني 
�ملعلومات  تقنية  و�شيا�شات  �ملعلومات  �أم��ن 
تفعيل  ط��ري��ق  ع��ن  �لبلدية  يف  بها  �مل��ع��م��ول 
�لن�شر�ت  و�إر���ش��ال  �ل��ري��د �الل��ك��رتوين  دور 
�ملوظفني  كافة  �ىل  دوري  ب�شكل  �لتوعوية 
و�لعمل على جعل جميع �ل�شيا�شات مبتناول 
�شعي  م��ن  �نطالقا  وذل���ك  �ملوظفني  جميع 
بلدية مدينة �لعني نحو تعزيز �لوعي لدى 
�ملعلومات  �أم���ن  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���د�ئ���رة  م��وظ��ف��ي 

ورف�����ع م�����ش��ت��وى �ل��ث��ق��ة ب��خ��دم��ات �ل���د�ئ���رة 
ل�شيا�شة  �الإلكرتونية لدى عمالئها، ودعماَ 
ومعايري حكومة �أبوظبي �اللكرتونية الأمن 
�لعامة  �الأمانة  قبل  من  �ملعتمدة  �ملعلومات 

للمجل�س �لتنفيذي باإمارة �أبوظبي.
عدد�ً  �لتقني  �لتخطيط  �إد�رة  ت��وف��ر  فيما 
�ل��ت��ي تعمل على  �ل��ت��ق��ن��ي��ات و�الأن��ظ��م��ة  م��ن 
�آمنة  بطريقة  �الإلكرتونية  �لتعامالت  دعم 
تكاملية  على  عالوة  عالية  م�شد�قية  وذ�ت 
وتر�بط �الأنظمة مبا ميّكنها من �إد�رة تدفق 
�لبيانات وتبادلها ب�شكل �إلكرتوين ، وتتنوع 
�إد�رة  ك��م��ا حت��ر���س  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �الأن��ظ��م��ة 

�لتخطيط �لتقني على عمل ��شتبيان دوري 
حول معايري �أمن �ملعلومات لقيا�س م�شتوى 
�لفهم �لعام وبناء خطط م�شتقبلية للتوعية 
بناء على نتائج �ال�شتبيان، كما قامت �الإد�رة 
�أب��وظ��ب��ي لالأنظمة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز  و 
ب��اإط��الق برنامج  �الإل��ك��رتون��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات 
الأمن  �ل��دول��ي��ة  �لرخ�شة  ل�شهادة  ت��دري��ب��ي 
�لكمبيوتر  م�شتخدمي  ل��ت��زوي��د  �ملعلومات 
و�شبكة �الإنرتنت باملهار�ت �الأ�شا�شية �لالزمة 
حماية  على  �لعادي  �مل�شتخدم  قدرة  لتعزيز 
بياناته �لرقمية ل�شمان خ�شو�شية و�شرية 
�لثغر�ت  �شّد  عن  ف�شاًل  �ملتعاملني،  بيانات 

�أو  �مل��ن��زل��ي��ة  �الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى �شبكة �الإن���رتن���ت 
�ملّطرد يف معدالت  �الرت��ف��اع  �ملكتبية يف ظل 
 ، نف�شه  �الإط��ار  ويف  �الإلكرتونية.   �جلر�ئم 
بالتعاون مع  �لتقني  �إد�رة �لتخطيط  قامت 
�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية وجامعة �أبوظبي بطرح 
6 دور�ت تدريبية خالل عام 2013 ل�شهادة 
�لرخ�شة �لدولية الأمن �ملعلومات ، وبلغ عدد 
�مل�شجلني يف �لرنامج �لتدريبي 78 موظف 
من خمتلف قطاعات �لبلدية. وتعمل �الإد�رة 
على و�شع خطة للعام �لقادم لرفع م�شتوى 
�لتغري�ت  وملو�كبة  �ملعلومات  باأمن  �لتوعية 

و�ملخاطر �لتقنية �ملتجددة. 

•• اأبوظبي - الفجر:

�عتمد جمل�س �إد�رة �شركة �أبوظبي 
خل�����دم�����ات �ل���������ش����رف �ل�������ش���ح���ي يف 
�جتماعه �لذي عقد باملقر �لرئي�شي 
ل���ل�������ش���رك���ة يف م���ب���ن���ى ����ش���ك���اي ت����اور 
ب��ج��زي��رة �ل����رمي ب��اأب��وظ��ب��ي �خلطة 
�ال�شرت�تيجية �خلم�شية )2014-
2018( و�طلع على حالة �مل�شاريع 
ح�شر   2013 لعام  �لرت�شية  قيد 
�شعادة  ت���ر�أ����ش���ه  �ل������ذي  �الج���ت���م���اع 
عبد�هلل علي م�شلح �الأحبابي رئي�س 
�أع�شاء  م���ن  ع���دد  �الإد�رة  جم��ل�����س 
ر��شد  �شعادة   : ه��م  �الإد�رة  جمل�س 
�أبوظبي  جهاز  عام  مدير  �ل�شريقي 
ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، و���ش��ع��ادة فالح 
�الأحبابي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
و�شعادة  �ل����ع����م����ر�ين،  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

عام  مدير  �لنعيمي  مطر  �لدكتور 
بلدية �لعني. 

طاهر  ب��ن  ن��ادر  �ملهند�س  ��شتعر�س 
مدير �إد�رة �لتخطيط �ال�شرت�تيجي 
و�الت�شال باالإنابة بال�شركة مالمح 
�خلم�شية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�شملت  و�ل��ت��ي   )2018-2014(
و�لقيم  و�مل��ه��م��ة  �ل����روؤي����ة  حت���دي���ث 
مع  �لعالقة  �إد�رة  و�أي�شاً  �ملوؤ�ش�شية 
وحتديد  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
�ل��ع��م��ل وم��وؤ���ش��ر�ت �الأد�ء  �أول���وي���ات 
�ملقبلة  �خلم�س  لل�شنو�ت  �ملوؤ�ش�شي 
و�لرتكيز على �إجناز م�شاريع �لبنية 
تر�شيخ  �ل��ع��م��الء،  �إر���ش��اء  �لتحتية، 
و�ملمكنات  �ال����ش���ت���د�م���ة  م��ف��اه��ي��م 
�مل���وؤ����ش�������ش���ي���ة. وم�����ن ج��ه��ت��ه حتدث 
�ملهند�س عمر �لها�شمي مدير قطاع 
م�شاريع  ح��ال��ة  ع��ن  �الأ����ش���ول  �إد�رة 

�لرت�شية  قيد  �لر�أ�شمالية  �ل�شركة 
2013 و�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا �شتة  ل��ع��ام 
قدرها  �إجمالية  مبيز�نية  م�شاريع 

716 مليون درهم. 

ح�����ش��ر �الج���ت���م���اع ع����دد م���ن فريق 
�الإد�رة �لعليا لل�شركة هم : �ملهند�س 
�شركة  ع���ام  م��دي��ر  ث��وم�����ش��ون  �آالن 
�أبوظبي خلدمات �ل�شرف �ل�شحي، 

�لظاهري  عبيد  م��ب��ارك  و�ملهند�س 
�أحمد  و�ل�شيد  �ل��ع��ام،  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب 
�ل����ن����ي����ادي م���دي���ر ق���ط���اع �الأع����م����ال 

�مل�شاندة.

•• ابوظبي-وام:

�لرنامج  �أع����م����ال  �م�������س  ب�������د�أت 
�لثالثة-  �ل���دف���ع���ة  �ل���ت���اأه���ي���ل���ي- 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  مل��وظ��ف��ي 
�لتميز  خ���ب���ري  دب����ل����وم  �أب����وظ����ب����ي 
يف  تنظيمه  ياأتي  و�ل��ذي  �ملوؤ�ش�شي 
ثقافة  لن�شر  �لغرفة  مبادرة  �إط��ار 
قطاعات  ب���ني  و�ل��ت��م��ي��ز  �جل������ودة 
�ملختلفة  �لغرفة  وم��ر�ك��ز  ودو�ئ���ر 
�لغرفة  موظفي  و�إع����د�د  وت��اأه��ي��ل 
هذه  يف  للتميز  ���ش��ف��ر�ء  ل��ي��ك��ون��و� 
. وي�شارك يف  �لقطاعات و�الإد�ر�ت 
�لرنامج �لذي ي�شتمر �ربعة �أ�شهر 
عدد كبري من �لعاملني يف �لغرفة 
يف  و�لعليا  �لو�شطى  �لقياد�ت  من 
غرفة �أبوظبي. و�أكد �شعادة حممد 
ه���الل �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام غرفة 
�لرنامج  ه��ذ�  تنفيذ  �أن  �أبوظبي 
�لتاأهيلي ياأتي يف �إطار حر�س �إد�رة 
�لغرفة على �إك�شاب �لعاملني فيها 
و�مل��ه��ار�ت يف  و�خل����ر�ت  للمعارف 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  و  �جل��ودة  جم��ال 
�لغرفة  �ل��ع��م��ل يف  م�����ش��رية  ل��دع��م 
�أف�شل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وح����ر�����ش����ا 
و�شركات  مل���وؤ����ش�������ش���ات  �خل����دم����ات 
�لقطاع �خلا�س و�مل�شتثمرين وكافة 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن خدمات  �جل���ه���ات 
هذ�  تنفيذ  �أن  �إىل  م�شري�  �لغرفة 
من  مهما  ج���زء�  يعتر  �ل��رن��ام��ج 

وتعزيز  ل��ن�����ش��ر  �ل���غ���رف���ة  م����ب����ادرة 
و�جلودة  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ثقافة 
و�الإبد�ع يف خدمة �لعمالء . وقال 
�لتميز  يف  �ملهني  �لدبلوم  ط��رح  �إن 
�ملوؤ�ش�شي و هذه �لدورة �ملخ�ش�شة 
ليعزز  ج���اء  �ل��غ��رف��ة  يف  للعاملني 
�أبوظبي  لغرفة  �ملوؤ�ش�شية  �ل��ق��درة 
ب��ن��اء وت��اأه��ي��ل وتعزيز  م��ن خ���الل 
للعاملني  �ل���ب�������ش���ري���ة  �ل�����ق�����در�ت 
�لوظائف  ت��وط��ني  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال �جل�����ودة 
�أن  مو�شحا   .. �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��م��ي��ز  دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
ك���ان���ت ق���د ط��رح��ت��ه �ل���غ���رف���ة قبل 
وموؤ�ش�شات  ل�شركات  �أع��و�م  ثالثة 
وعلى  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
مت  �ملا�شية  �شنو�ت  �ل��ث��الث  م��دى 
�ملو�طنني  �لعاملني  مئات  تخريج 
يف ه������ذه �مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل����ذي����ن مت 
ت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ي�����ش��ب��ح��و� خ������ر�ء يف 
�ل��ت��م��ي��ز �مل���وؤ����ش�������ش���ي و�جل��������ودة يف 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م وي�����ش��اه��م��و� يف دعم 
�أن  �ىل  �مل��ه��ريي  و�أ���ش��ار  م�شريتها. 
دبلوم  ب���رن���ام���ج  ط���رح���ت  �ل���غ���رف���ة 
 2009 �لعام  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز 
وهو �الأول من نوعه على م�شتوى 
�لدولة وقد متت �شياغته من قبل 
غرفة  يف  و�لتميز  �جل���ودة  خ���ر�ء 
خر�تها  م��ن  م�شتفيدة  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجال  ه��ذ�  يف  و�لطويلة  �لعريقة 

�لهيئة  قبل  من  �عتماده  مت  حيث 
�لريطانية للجودة وهي �أحد �أهم 
�ملجال.  هذ�  يف  �لعاملية  �ملرجعيات 
و�أو�شح �ملهريي �أن موظفي �لغرفة 
�مل�شاركني يف برنامج دبلوم �لتميز 
نخبة  �شي�شكلون  �لذين  �ملوؤ�ش�شي 
حيث  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  خ��ر�ء  من 
�شيتم تاأهيلهم وتدريبهم ليتمكنو� 
يف  للتميز  �ل��ف��ع��ل��ي  �لتطبيق  م��ن 
وي�شبحو�  ودو�ئ��ره��م  قطاعاتهم 
ل��ت��دري��ب زمالئهم  ك��ذل��ك خ���ر�ء 
للتطوير  �لفعلية  �مل�شوؤولية  و�أخذ 
بدو�ئرهم  و�ل���ت���م���ي���ز  �مل���وؤ����ش�������ش���ي 
ويت�شمن  �ملختلفة.  وقطاعاتهم 
�لتميز  خ���ب���ري  دب�����ل�����وم  ب����رن����ام����ج 
�ملوؤ�ش�شي �لذي �شي�شتمر حتى �شهر 
�ب��ري��ل م��ن �ل��ع��ام �ل���ق���ادم جل�شات 
تدريبية وتاأهيلية �شتغطي معايري 
�ملعتمدة  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �جلودة 
عامليا وهي �لتوعية بنموذج �لتميز 
ومنهجية �لر�د�ر ومعايري �لقيادة 
�لعاملني  ونتائج  و�ال�شرت�تيجية 
و�لعمليات  و�مل������و�رد  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
على  و�شيقوم  �ملتعاملني.  ونتائج 
تنفيذ �لرنامج خر�ء وم�شت�شارو 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  ج����ائ����زة  ب���رن���ام���ج 
بالكفاءة  ل��ه��م  �مل�����ش��ه��ود  ل��الم��ت��ي��از 
وه���م مقيمون  �ل��ع��ايل  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
�ملوؤ�ش�شة  ق���ب���ل  م����ن  م���ع���ت���م���دون 

�الأوروبية الإد�رة �جلودة .

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أعلن �مل�شت�شار �أحمد حممد �خلاطري رئي�س د�ئرة �ملحاكم 
بر�أ�س �خليمة عن نتائج تقييم �مل�شاركني يف م�شابقة منارة 
�ل��ت��ي تنظمها   2013 ل��ع��ام  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ت��م��ي��ز يف دورت���ه���ا 
وم�شرفيها  �لتنظيمية  وح��د�ت��ه��ا  م�شتوى  على  �ل��د�ئ��رة 
و�الد�ريني و�لفنيني وموظفي خدمة �ملتعاملني. وياأتي 
ذلك يف �إطار �شعي �لد�ئرة لتحقيق �أعلى م�شتوى ممكن 
�لفعالة  للم�شاركة  يوؤهلها  مب��ا  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  م��ن 
يف   2013 ل��ع��ام  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ج��ائ��زة  يف  و�ملتميزة 
ر�أ�س �خليمة و�لتي  �إم��ارة  �لثامنة على م�شتوى  دورتها 
وذكر  �حلكومي.  للتميز  �شقر  �ل�شيخ  برنامج  ينظمها 

يف  �الول  باملركز  �لفائز  �أن  �خل��اط��ري  �أح��م��د  �مل�شت�شار 
فئة �الإد�رة �ملتميزة هي �إد�رة �لق�شايا �ملدنية و�الأحو�ل 
فاز  ح��ني  يف  درج��ة   490 درج���ات  مبجموع  �ل�شخ�شية 
درجات  مبجموع  �لفنية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  �ل��ث��اين  باملركز 
�الأول  باملركز  ف��از  �ملتميز  �لق�شم  فئة  ويف  درج��ة   440
ق�شم �لتوجيه و�ال�شالح �الأ�شري مبجموع درجات 510 
درجات وفاز باملركز �لثاين ق�شم �لكاتب �لعدل مبجموع 
درجات 440 درجة وفاز باملركز �لثالث ق�شم �الإ�شهاد�ت 
350 درج��ة وف��از باملركز  و�لتوثيقات مبجموع درج��ات 
 300 درجات  و�ملو�ريث مبجموع  �لرتكات  ق�شم  �لر�بع 
ب��امل��رك��ز �خل��ام�����س ق�شم �حل��ف��ظ مبجموع  درج���ة وف���از 

درجات 270 درجة.

•• دبي-وام:

ب����د�أت جل��ن��ة �ل��ت��دق��ي��ق و�مل��ر�ج��ع��ة ب��ج��ائ��زة ح��م��د�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم �ليون�شكو - ملكافاأة �ملمار�شات و�جلهود 
�ملتميزة لتح�شني �أد�ء �ملعلمني يف دورتها �لثالثة �ملرحلة 
�الأوىل من عملية �لتحكيم �لدويل وهي فرز خطابات 
من  تر�شيحا   99 �إىل  ع��دده��ا  و���ش��ل  �ل��ت��ي  �ل��رت���ش��ي��ح 
�بتد�ء من  �أقاليم   5 مناطق جغر�فية خمتلفة غطت 
�لهادي  و�ملحيط  �لعربية  و�ل��دول  و�آ�شيا  �أفريقيا  ق��ارة 
و�أوروبا و�أمريكا �ل�شمالية و�جلنوبية وجزر �لكاريبي. 
وقال �لدكتور علي �لكعبي من�شق عام �جلائزة ورئي�س 

مناف�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ات  �أع����د�د  �أن  �الأول  �ل��ف��رز  جلنة 
�ملائة  يف   400 بن�شبة  ز�دت  �حلالية  ل��ل��دورة  �جل��ائ��زة 
كان  �ل�شابقة  �ل��دورة  �مل�شاركات يف  �ن عدد  �إىل  م�شري� 
33 م�شاركة. و�أ�شاف �أن �مللفت يف هذه �لدورة هو عدد 
�مل�شاركات من �لدول �لعربية حيث تو�جدت م�شاركات 
�أن  م��وؤك��د�   .. و���ش��وري��ا  وم�����ش��ر  ل��ب��ن��ان وفل�شطني  م��ن 
�ل��ت��ف��اع��ل �ل��ع��رب��ي م��ع �جل��ائ��زة يف من��و و�أن ذل���ك ينم 
ت�شتحق  �ملعلمني  �أد�ء  يف  متميزة  ممار�شات  وج��ود  عن 
�أن تكون حتت �ملجهر بهدف �ال�شتفادة منها ون�شرها. 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �الأن�������ش���اري  ���ش��ل��ي��م��ان  ���ش��ع��ادة  وك����ان 
م�شيد�  و�ملر�جعة  �لتدقيق  جلنة  �أم�س  تفقد  للجائزة 

بدعم منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم 
- �ليون�شكو - جلائزة حمد�ن �ليون�شكو ومتكينها من 
�أد�ء ر�شالتها يف �الرتقاء باأد�ء �ملعلمني وت�شجيعهم على 
�بتكار �أ�شاليب تعليمية جديدة ترفع من كفاءة �لعملية 
�لتعليمية وكذلك بحر�س �للجان �لعاملة على تر�شيخ 
حمكمي  بتكرمي  �شعادته  وق��ام  و�لعمل.  �لتميز  م��ب��د�أ 
�للجنة �لدكتور علي �لكعبي و�لدكتور �إبر�هيم �ملجيني 
�شعبان  حممد  و�ل��دك��ت��ور  حم��ف��وظ  جنيب  و�ل��دك��ت��ور 
�لو��شحة  بجهودهم  و��شاد  �إفثيميو..  �إيفي  و�لدكتور 
�لتعليمي  �لتميز  م��ب��ادئ  تر�شيخ  يف  �لفعال  و�شعيهم 

باأفق دويل.

بدء فرز خطابات الرت�سيح جلائزة حمدان بن را�سد اليون�سكو -ملكافاأة املمار�سات واجلهود املتميزةحماكم راأ�س اخليمة تعلن عن الفائزين بجائزة منارة التميز

ال�سوالح وكيال للرتبية وميحد للتعليم اخلا�س واخلدمات امل�ساندة بات �ساغرا

بل��دي��ة املنط�ق���ة الغربي���ة ت�س��ارك يف مهرج���ان الظف����رة

بلدية مدينة العني ت�سعى لتعزيز الوعي الإلكرتوين الأمني

اعتماد اخلطة ال�سرتاتيجية اخلم�سية )2014-2018( ل�سركة اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي

غرفة اأبوظبي تطلق برناجما تطويريا ملوظفيها 
للح�سول على دبلوم خبري التميز املوؤ�س�سي
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العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1879   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �لنبال �لعاملية لل�شر�فة    حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة كول�شمر ) م م ح( وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �مل��رزوق��ي  
مببلغ وقدره )306.140 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
و�شمول �حلكم  �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/26 
�و من  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س    9:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�صم الق�صايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1331   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - �شيخه خليفه �حمد 2- ر��شد على بو قفيل  جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�لبيت �لع�شرى للمقاوالت ) �س.ذ.م.م(   وميثله: عامر �شيد 
حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )471.410 درهم( عن باقي �لثمن �ملتفق عليه طبقا للعقد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   2004/10/13 بتاريخ  بينهما  �مل��رم 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/12/25 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.22 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 �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1268   جتاري كلي                
و�لبيتومينات  للبرتوكيماويات  جولد  ب��الك  �شركة   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
و�لعو�زل �ملائية ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حكيم على ز�ده   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي 
�الحد �ملو�فق 2014/1/5 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.C.15 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 �القل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/308   عقاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شريجي كابت�شوك   جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�لبنك �لعربي �س م ع وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   1884204.46( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/1/5 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س    11:00
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�صم الق�صايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1572   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - فهد �لطنيجي لتجارة مو�د �لبناء- موؤ�ش�شة فردية- مالكها 
�لطنيجي   �ل��ك��ا���س  �ب��ر�ه��ي��م  �ح��م��د  فهد   -2 �لطنيجي  �ل��ك��ا���س  �ب��ر�ه��ي��م  �ح��م��د  فهد 
فرع   ( ملتد  �نرتنا�شيونال  ريل  �نفر�  /�شاغر  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  جمهويل  حمل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  لوتاه   عبد�لرحمن  علي  دب��ي( وميثله: ح�شني 
 10.000( و�لز�مهما مببلغ  درهم(  عليهما مببلغ)3.239.000  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
درهم( تعوي�س و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�التعاب.  . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/31 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س    9:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1894   جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - موؤ�ش�شة ميدلينك للتجارة �لعامة 2- عبد �ملجيد حبيب جعفر علي 
/ �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �لعامة    للتجارة  ميدلينك  ملوؤ�ش�شة  مالكا  ب�شفته 

�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بخيت حديجان    عبد�لقادر ح�شني  ع وميثله:  م  �س  �ال�شتثمار  بنك 
ومو�شوعها �ملطالبة �شم ملف �المر على عري�شة رقم 2013/298 جتاري و��شد�ر �مر باعالن  
2013/298 جتاري  �الم��ر   عليهما يف  �ملدعي  �شد  �ل�شادر  �م��ر �حلجز  ب�شحة  و�حلكم  �ملدعى 
وقدره   مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي�شدد�  ب��ان  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  و�حل��ك��م  �حل��ج��ز  ه��ذ�  وتثبيت 
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  دره��م   6.377.842.54
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/1/2 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة 
ch2.E.21 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 �القل. 

ق�صم الق�صايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1210 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �ل�شاهني لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة حماده حممد �حمد عبد�لد�مي 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �حمد عبيد �شرور خمي�س �خلزمي �جلن�شية  
�عالنه/   �ملطلوب  درهم   49.000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
�حمد عبيد �شرور خمي�س �خلزمي �جلن�شية  �المار�ت   عنو�نه:بالن�شر  حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/12/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طنة /بخيته خلفان را�سد �سالح املزروعي 
/بطلب �ىل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية ق�شم �لتوثيقات 
لديه  �سالمه(  فمن   ( ��شمها من )بخيته( �ىل  بتغيري 
�عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خالل 15 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   13-2013 التما�س 33-2013 عمايل - م ع-�س- اأظ
�مللتم�س  �المار�ت   �جلن�شية:  للمقاوالت  جميل  حممد  �شكيل  حممد  �مللتم�س/ 
�شده: حممد و�شيم �ف�شل حممد �ف�شل �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لطلب: 
حممد  �ف�شل  و�شيم  حممد  �عالنه:  �ملطلوب  �حلكم   يف  �لنظر  �عادة  �لتما�س 
�ف�شل �جلن�شية: باك�شتان    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �مللتم�س �قام �لطلب �ملذكور 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 موعد لنظر �لطلب،لذ� 
فانت مكلف باحل�شور�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية �لكائنة  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد،  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
على  �يام  بثالثة  �لطلب  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك 

�القل.�شدر بتاريخ : 2013/11/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1108 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �م دي عبد�لودود �م دي �بو �شفيان �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ 
�شده : ت�شي�س للت�شميم �لد�خلي �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه:  ت�شي�س 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �لد�خلي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  للت�شميم 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/188 عم جز- م 
ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1359و2013/1357 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
خان  �هلل  �ح�شان   -2 باك�شتان  �جلن�شية:  خان  �هلل  ع�شمت  �لتنفيذ/1-  طالب 
�جلن�شية: باك�شتان  �ملنفذ �شده : ��شبي�س هوريزون ثري دي للمقاوالت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:  ��شبي�س هوريزون ثري دي للمقاوالت 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  جز-  عم  397و2013/388  �لدعوى   يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/295 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ عطاور رحمن عبدول علي �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : 
غفور جول للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه:  غفور جول 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/681 عم جز- م 
ع-ب - �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/256 تنفيذ جتاري
�لعامة  للتجارة  وع��ب��د�ل��روؤوف  حممد  نياز  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�س.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة دهنجر� 
ر�ي�س �ند جرن�ل ميلز وميثلها/ جوربندير �شينغ وميثله: بدر عبد�هلل 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليكم  ق��د  خمي�س ع��ب��د�هلل   
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )353434( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/3 تنفيذ مدين
�القامة  حم��ل  جمهول  للعقار�ت   �لبجعة  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد عبد�للطيف �حمد �شالح وميثله: جمال 
حممد عقيل �ل�شيد حممد �لقري�شي    قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )89464( درهم �ىل 
وعليه  و�مل�شاريف.  للر�شوم  �شامال  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1281  ا�صتئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1 -بريد فورت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- بهادر 
ك��اك��اج��ان م��ريز�ئ��ي   جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل�شتاأنف / بنك 
�شادر�ت �ير�ن فرع �شوق مر�شد وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
 2012/275 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لقا�شم  
�ملو�فق   �الثنني  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/8/1  كلي  جت��اري 
وعليه يقت�شي   ch1.A.4 2014/1/27 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا   
رئي�س الق�صم                             

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1281  ا�صتئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -�وميت للتجارة �لعامة -�س.ذ.م.م  جمهول  حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن فرع �شوق مر �شد     وميثله: 
�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  وح��ددت   2013/8/1 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/275 رق��م  بالدعوى 
جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق  2014/1/27 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�صم                             

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16    
اعادة اعالن  للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1516 )جتاري كلي( بوا�صطة الن�صر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �ل�شاحل �لعربي 
خلدمات �ل�شحن ذ.م.م  �قام �ملدعي/هادي بن حمد بن همام �ل همام- �شعودي �جلن�شية 
عنو�نه:دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- منطقة �بر�ج بحري�ت �جلمري�- بعد مول �المار�ت- 
برج AG �لف�شي- �لطابق 28 مكتب F هاتف 0501858119 �لدعوى برقم 2013/1516 
-جتاري - كلي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 9.774.000 درهم+ �لفائدة بو�قع 
12% من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية 
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 15 من 
يف  حت��ري��ر�  عليه.  مدعى  بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2014 ل�شنة  يناير  �شهر 

2013/12/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16    
  اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1516 )جتاري كلي( بوا�صطة الن�صر
فا�شل  عبا�س  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبد�ملح�شن- عر�قي �جلن�شية  �قام �ملدعي/هادي بن حمد بن همام �ل همام- �شعودي 
�ب��ر�ج بحري�ت �جلمري�- بعد مول  ز�ي��د- منطقة  �ل�شيخ  �شارع  �جلن�شية عنو�نه:دبي- 
�المار�ت- برج AG �لف�شي- �لطابق 28 مكتب F هاتف 0501858119 �لدعوى برقم 
�ملطالبة مببلغ 9.774.000 درهم+  2013/1516 -جتاري - كلي- عجمان- ومو�شوعها 
��شتحقاق كل �شيك فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة  �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ 
عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 
�ملو�فق يوم 15 من �شهر يناير ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/12/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/155  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/1- عبد�لكرمي حممد جعفر �لهرمودي  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حاجي �حمد �شاه فقريي ولد فقري 
�حمد وميثله: جو�شلني �شبلي خري �هلل   نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/12/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
 9.30 �ل�شاعة   2013/12/31 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  حت���ددت 

�شباحا بالقاعة ch1.C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/914 عقاري  كلي                
�ن  �القامة مبا  ليمتد  جمهول  حمل  �لبريتا   1325994 �شركة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
قد  علي    �آل  رم�شان  ح�شن  �حمد  وميثله:  ليمتد  �ي�شتيت  ريل  �لد�نة  /�شركة  �ملدعي 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببطالن �شرط �لتحكيم �لو�ردة باتفاقية �لبيع 
و�شر�ء لعدد 8 وحد�ت و�ملوؤرخة يف 2007/12/26 وب�شفة م�شتعجلة بوقف دعوى �لتحكيم 
رقم 2012/78 و�ملنظورة لدى مركز دبي للتحكيم �لدويل حلني �شدور حكم يف �لدعوى 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملاثلة 
�ملو�فق 2013/12/23 �ل�شاعة 11:00 �س  بالقاعة ch1.B.8 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 �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2013/83 بيع عقار مرهون

�القامة  �مل�شلح جمهول حمل  عبد�ل�شالم  �شائد حممد   -1 �ملنفذ �شده:  �ىل 
مبا �ن �لطالب �لتفنيذ: بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب 
�لناخي �آل علي     نعلنكم بانه م �حلجم على �مو�لكم وهي عبارة �شقة �شكنية-   
�شكنية- �ملنطقة: مر�شى دبي- رقم �الر�س- 165- رقم �ملبنى 2- ��شم �ملبنى : 
دي �ي �شي تاورز تي 2- رقم �لعقار : T2-  1802 رقم �لطابق -18 �مل�شاحة: 
138.50 قدم مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )1792150.83 ( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2013/92 بيع عقار مرهون

مرهون   عقار  عن  عبارة  مرهون  م��ال  بيع  �ذن  طلب  �لق�شية:  مو�شوع 
�ملطلوب �عالنه �ملنفذ �شده /1- �بي عالء �لدين �حلاطوم جمهول حمل 
�القامة- مو�شوع �العالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة 
رقم  خليفة  ب��رج  �ملنطقة:  �شكنية-  �شقة  �ل��ع��ق��ار:  ن��وع  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
�الر�س- 198- ��شم �ملبنى- ريحان 6- رقم �ملبنى : 20- رقم �لعقار- 211- 
�الر��شي  د�ئ��رة  يد  : 87.70 مرت مربع حتت  �مل�شاحة   -2 : �لطابق  رقم 
وذلك  دره��م   )2.445.482( وق��دره  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء�  و�الم���الك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1284 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ب��د�ل��رح��م��ان �ن���ور حم��م��د �ن����ور  جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شهاب �حمد حممد �مني عبد�لرحمن 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليكم  ق��د  �لب�شتكي     ك��الت 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )53783( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/233 تنفيذ مدين
�الق��ام��ة مبا  ���ش��ده/1- حمود حمدو �حلمود جمهول حمل  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام عليكم �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/ فادي �شيف �لدين هوي�س  قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )117534( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة للر�شوم و�لتكاليف.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عمان-وام:

�الجتماع  �أعمال  يف  �لدولة  �شاركت 
وزر�ء  مل��ج��ل�����س   41 �ل����  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي 
�ل�شوؤون �الجتماعية يف دول جمل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لذي 
عقد �أم�س �الول يف فندق رويال يف 
ع��م��ان. ت��ر�أ���س وف��د �ل��دول��ة معايل 
�لرومي  خلفان  حممد  بنت  م��رمي 
�الجتماعية.  �ل���������ش����وؤون  وزي��������رة 
�لر�شيد  ذك����رى  م��ع��ايل  و����ش��ت��ه��ل��ت 
وزيرة �ل�شوؤون �الجتماعية يف دولة 
�حلالية  �ل������دورة  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ك��وي��ت 
�الجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  ملجل�س 
�الجتماع   .. �لتعاون  ل��دول جمل�س 
وزر�ء  مب��ع��ايل  فيها  رح��ب��ت  بكلمة 
يف  �الجتماعية  و�لتنمية  �ل�����ش��وؤون 
�ل�شكر  وج��ه��ت  ك��م��ا  �مل��ج��ل�����س  دول 
�حل�شني  ب����ن  ع����ب����د�هلل  �مل���ل���ك  �إىل 
�لها�شمية  �الأردن���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة ب����الده �أع���م���ال �ل����دورة 
وزر�ء  ملجل�س  و�ل��ث��الث��ني  �ل��ث��ال��ث��ة 

�ل�شوؤون �الجتماعية �لعرب.
وع���ر����ش���ت م����ع����ايل م������رمي حممد 
�ل�شوؤون  وزي�����رة  �ل���روم���ي  خ��ل��ف��ان 
�لذي  �لكبري  �الإجن���از  �الجتماعية 
حققته �الإم��ار�ت يف جمال �لع�شف 
�لذهني ملو�شوعي �ل�شحة و�لتعليم 
�لدولة  ت��ل��ق��ي  ع���ن  �أث���م���ر  و�ل������ذي 
�أك����رث م���ن 85 �أل����ف م�����ش��ارك��ة من 
فرز  مت  وق���د  وم��ه��ت��م��ني  خمت�شني 
�القرت�حات �شمن خم�شة حماور يف 
�ل�شحة وخم�شة حماور يف �لتعليم . 
و�قرتحت �لرومي باأن يكون يف دول 
للع�شف  ف��ر���س  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
�لذهني يف �ملجال �الجتماعي كونه 
�ل�شحة  �أهمية عن جم��ايل  يقل  ال 

و�لتعليم و�أن يثمر هذ� �لع�شف عن 
ت�شهم يف  و�أفكار جديدة  �قرت�حات 
دول  يف  �الجتماعي  �لعمل  تطوير 
�ل��ت��ع��اون . وح���از �الق���رت�ح  جمل�س 
ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة �مل��ج��ل�����س وت���ق���رر �أن 
�تخاذ  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب  ي���ت���وىل 
�الإج��ر�ء�ت وو�شعه مو�شع �لتنفيذ 
�لر�بعة  �ل���������دورة  ع���ل���ى  وع���ر����ش���ه 
و�شتعر�س   . للمجل�س  و�ل��ث��الث��ني 
�شتناق�س  �لتي  �ملو�شوعات  �ملجل�س 
يف �لدورة �لثالثة و�لثالثني ملجل�س 
�لعرب  �الجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء 
و�لذي �شيعقد �ليوم يف عمان وذلك 
الت����خ����اذ م���وق���ف م���وح���د م����ن تلك 
�لعمل  �مل��و���ش��وع��ات وه��و م��ا يعطي 
�ل��ع��رب��ي �الج��ت��م��اع��ي زخ��م��ا كبري� 
جمل�س  دول  ق���ر�ر�ت  ت�شاهم  حيث 
�لتعاون بدور كبري يف تفعيل قر�ر�ت 
�الجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  جمل�س 

�لعرب . وكان على ر�أ�س �ملو�شوعات 
�لعربي  �ل�شندوق  وميز�نية  بر�مج 
�ل�����ذي يلعب  ل��ل��ع��م��ل �الج���ت���م���اع���ي 
�ل�����دول  م�������ش���اع���دة  يف  م��ه��م��ا  دور� 
�لعربية �الأقل منو� يف تنفيذ بر�مج 
وم�شاريع ت�شهم يف تخفيف �الأعباء 
ع��ن ت��ل��ك �ل����دول ك��م��ا ت��وف��ر �لدعم 
لبع�س �لفئات مثل �الأ�شخا�س من 
ذوي �العاقة و�الأحد�ث و�جلانحني 
و�أخذت   . لالجيئن  �لدعم  وتوفري 
دولة فل�شطني �الهتمام �الأكر من 
تلك �مل�شاريع وذلك نتيجة للظروف 
�ل�شعب  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف ظ����ل �الح���ت���الل 
�ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ح���ي���ث ه���ن���اك طلب 
ل��دع��م م��ر�ك��ز �الأح����د�ث �جلانحني 
�ملهني وم�شروع  �لتاأهيل  من خالل 
تزويد �لطالب �ملكفوفني باملد�ر�س 
حممول  حا�شب  بجهاز  و�جلامعات 

نقدية  م��ب��ال��غ  تخ�شي�س  وك��ذل��ك 
ل��دع��م �مل�����ش��روع��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�مل�شاريع  تلك  وم��ن  فل�شطني  دول��ة 
�لعربي  �ل�شندوق  من  يطلب  �لتي 
للعمل �الجتماعي دعمها .. م�شروع 
ت��دري��ب��ي��ة يف دور  �إن�������ش���اء م�����ش��اغ��ل 
ودعم  �الأردن  يف  �الأح������د�ث  رع��اي��ة 
�ملوحد  �ل��دل��ي��ل  م�����ش��روع حت���دي���ث 
و�لرتبية  �الإع�����اق�����ة  مل�����ش��ط��ل��ح��ات 
ناق�س  ك��م��ا   . و�ل��ت��اأه��ي��ل  �خل��ا���ش��ة 
ق����ر�ر�ت  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  �الج��ت��م��اع 
�لقمة �لعربية �لتنموية �القت�شادية 
و�الجتماعية �لذي عقد يف �لريا�س 
و�لتح�شري  و�الإع���د�د   2013 ع��ام 
و�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��ق��م��ة 
و�الج���ت���م���اع���ي���ة �ل����ر�ب����ع����ة �مل���زم���ع 
 2015 يناير  يف  تون�س  يف  عقدها 
�أي�����ش��ا ت�شكيل  . ون��اق�����س �الج��ت��م��اع 
وزر�ء  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 

�لذي  �لعرب  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
�شيبد�أ �أعماله من دي�شمر 2013 
وتنتهي يف دي�شمر 2015 وي�شكل 
دولة  من  كل  من  �لتنفيذي  �ملكتب 
ومملكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�لتون�شية  و�جل��م��ه��وري��ة  �لبحرين 
�لدميقر�طية  �جلز�ئر  وجمهورية 
و�ململكة  ج���ي���ب���وت���ي  وج���م���ه���وري���ة 
�ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل��ع��رب��ي��ة كونها  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة 
وقد   . �مل��ج��ل�����س  يف  د�ئ����م����ا  ع�������ش���و� 
�ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �الجتماع  �تخذ 
�جتماع  يف  �إق����ر�ره����ا  ���ش��ي��ت��م  �ل���ت���ي 
�الجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  جمل�س 
�لعرب و�ل��ذي يعقد �ليوم �الأح��د . 
وقالت معايل مرمي حممد خلفان 
وزر�ء  جمل�س  �جتماع  �ن  �ل��روم��ي 
�لتعاون  �ل�شوؤون �الجتماعية بدول 
ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ك���ان ب��ن��اء وق���د �ت�شمت 
�أعماله باحلر�س على وحدة موقف 
دول جم��ل�����س �خل��ل��ي��ج��ي م��ن��وه��ة يف 
�ملجل�س  دول  ب��ح��ر���س  �ل�����ش��دد  ه���ذ� 
ليكون لها روؤية موحدة �إز�ء �لق�شايا 
منها  حر�شا  و�لعربية  �الجتماعية 
�لعربي  �لعمل �الجتماعي  على دعم 
�مل�شتويات  �أف�شل  �إىل  ب��ه  و�الرت��ق��اء 
�لعربية  ل��ل��دول  �مل�����ش��اع��دة  وت��وف��ري 
�لتي تعاين من بع�س �لعقبات �لتي 
�مل�شاريع  بع�س  متويلها  دون  حت��ول 
�لتنموية و�الجتماعية ور�أت �أنه من 
�لدول  لتلك  �لدعم  توفري  �لو�جب 
و�لتنمية  �لرعاية  بعملية  للنهو�س 
�الج��ت��م��اع��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف �ل��ع��بء عن 
. ومتنت  �ل������دول  ت��ل��ك  يف  �مل����و�ط����ن 
الأعمال  و�لتوفيق  �لنجاح  �ل��روم��ي 
�ل����دورة �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ث��الث��ني ملجل�س 

وزر�ء �ل�شوؤون �الجتماعية �لعرب . 

جمعية ال�سرطة الن�سائية ورواق عو�سة يوقعان اتفاقية تعاون
•• ابوظبي-وام:

�الإمار�تية  �لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية  وق��ع��ت 
و�الجتماعي  �لثقايف  ح�شني  بنت  عو�شة  ورو�ق 
�تفاقية �لتعاون يف �ملجالني �لثقايف و�الجتماعي 
�ملجتمعية  �مل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  �مل��������ر�أة  ول��ت��ح��ف��ي��ز 
و�ل���ث���ق���اف���ي���ة. ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء �ل���ر�ئ���د 
جمعية  رئي�شة  �لبلو�شي  خمي�س  حممد  �آم��ن��ة 
�لدكتورة  م��ع  �الإم���ار�ت���ي���ة  �لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة 
ح�شني.  بنت  عو�شة  رو�ق  رئي�س  غبا�س  م���وزة 

و�أعمال  ن�شاطات  عن  �شرحا  �لبلو�شي  وقدمت 
�جلمعية �لتي ��شت�شافت وفود� دولية يف �ملوؤمتر 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة وع����ن �ختيار  ل��ل�����ش��رط��ة  �الإق��ل��ي��م��ي 
�الأو�شط لل�شرطة  �ل�شرق  �أبوظبي مقر� الإقليم 
16 يف �جلمعية  �الإقليم رقم  �لن�شائية لي�شبح 
�لعاملية لل�شرطة �لن�شائية. و�و�شحت �ن جمعية 
�لدر��شات   - جل���ان  ت�شم  �لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة 
و�لبحوث.. و�الجتماعية و�لثقافية .. و�ل�شحية 
�لد�خلية  و�ل���ع���الق���ات   .. �مل���ع���اق���ة  و�مل��������ر�أة   ..
و�خلارجية .. و�لتدريب و�لتطوير و�الإعالمية 

-. وقالت �لدكتورة موزة غبا�س �إن رو�ق عو�شة 
يف  يعمل  مركز  �الجتماعي  �لثقايف  ح�شني  بنت 
وي�شهم  و�خلريية  و�لفكرية  �لثقافية  �ملجاالت 
يف تعزيز ثقافة وهوية جمتمع �الإم��ار�ت وذلك 
عر  �الأ���ش��رة  قيم  وجت�شيده  تبنيه  خ��الل  م��ن 
جو�ئزه �ل�شنوية و�لتي ت�شمل جائزة �الأم �ملثالية 
�ملبدعني. وحتدثت عن  و�ملعاقني  �ملثايل  و�الأب 
�ل�شعيد  على  ح�شني  بنت  عو�شة  رو�ق  �أه���د�ف 
بامل�شوؤولية  �ل�شعور  تنمية  يف  و�ملثمثلة  �خلريي 
على  وحثهم  �ل��دول��ة  م��و�ط��ن��ي  ب��ني  �ملجتمعية 

�ل��ت��رع و�مل�����ش��ارك��ة و�مل���ب���ادرة يف خ��دم��ة �ملجتمع 
�ملت�شررين من  �إغ��اث��ة  و�الإ���ش��ه��ام يف  وت��ط��وي��ره 
�لطبيعية و�الجتماعية وغريها  �لكو�رث  جر�ء 
�أفر�د  ل��دى  �ل��ت��ط��وع  ثقافة  تعزيز  �ىل  ����ش��اف��ة 
�لتي  للجهود  تقديرها  ع��ن  وع���رت  �ملجتمع. 
�الإمار�تية  �لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية  تقدمها 
يف جمال تعزيز عمل �ملر�أة يف �لقطاع �ل�شرطي 
بني  �ل��ت��ع��اون  �أن  م���وؤك���دة  �ملجتمعية  و�جل���ه���ود 
�الجتماعي  �ل��ث��ق��ايف  ع��و���ش��ة  ورو�ق  �جل��م��ع��ي��ة 

�شي�شهد �لعديد من �مل�شروعات �مل�شرتكة. 

••  دبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل حم��م��د �أح���م���د �ملر 
يف  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
م��ق��ر �الأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة يف دب���ي معايل 
�الحتاد  رئي�س  �ل��ر����ش��ي  ع��ب��د�ل��و�ح��د 
�لرملاين �لدويل. ح�شر �للقاء �شعادة 
�لقبي�شي  �أم�����ل  �ل���دك���ت���ورة  م����ن:  ك���ل 
�لنائب �الأول لرئي�س �ملجل�س �لوطني 
�ملن�شوري  ع��ب��ي��د  و�أح���م���د  �الحت������ادي 
وفي�شل  �ل�����ش��ري��ق��ي  حم��م��د  ور������ش����د 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ع���ب���د�هلل 
جمموعة  �أع�����ش��اء  �الحت���ادي  �لوطني 
�ل���رمل���ان �ل������دويل و�ل���دك���ت���ور حممد 
�شامل �ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س 

�لعام  �ل�شام�شي �الأمني  وعبد�لرحمن 
�مل�شاعد لل�شوؤون �لت�شريعية و�لرملانية 
�لعام  �الأم�������ني  ����ش���ون���غ���ون���غ  وم�����ارت�����ن 
ب��االإن��اب��ة ل��الحت��اد �ل��رمل��اين �لدويل. 
مباحثات  ج��ل�����ش��ة  �جل���ان���ب���ان  وع���ق���د 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ب���ح���ث  خ���الل���ه���ا  ج�����رى 
�لوطني  �ملجل�س  �لتعاون بني  عالقات 
�الحت���ادي و�الحت���اد �ل��رمل��اين �لدويل 
�مل���ج���االت. ورح����ب معايل  يف خم��ت��ل��ف 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت�����ادي 
مب���ع���ايل رئ���ي�������س �الحت�������اد �ل���رمل���اين 
�ل��دويل يف دول��ة �الإم��ار�ت ومب�شاركته 
م�شيد�  �ل��رمل��اين  �الإع���الم  منتدى  يف 
مب�������ش���اه���م���ات���ه و�جن������از�ت������ه �مل���ت���ع���ددة 
و�لتي  �ل���رمل���ان���ي���ة  م�����ش��ريت��ه  خ�����الل 

�أجهزة  خمتلف  ن�شاط  على  �نعك�شت 
�لعربية  �ل��ق�����ش��اي��ا  وخ���دم���ة  �الحت�����اد 
و�الإ���ش��الم��ي��ة و�ل��دول��ي��ة. و�أك���د معايل 
�مل�������ر ح����ر�����س �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���رمل���ان���ي���ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف جميع  �الإم���ار�ت���ي���ة ع��ل��ى 
ن�شاطات و�جتماعات �الحتاد �لرملاين 
و�ملبادر�ت  �ملقرتحات  وتقدمي  �لدويل 
و�الأفكار �لتي تتناول خمتلف �لق�شايا 
�لدعم  تقدمي  يف  �لتعاون  �إىل  �إ�شافة 
�لعمل  وتنظيم  لتطوير  �للوج�شتي 
يف �الحت���اد �ل��رمل��اين �ل���دويل م�شيفا 
هو  �ل����رمل����اين  �الإع�������الم  م��ن��ت��دى  �أن 
�إح����دى ث��م��ر�ت ه���ذ� �ل��ت��ع��اون وتبادل 
�خل�����ر�ت و�ل��ن��ق��ا���ش��ات ال���ش��ي��م��ا و�أن����ه 
مت������ت دع���������وة خ���������ر�ء م������ن �الحت�������اد 

يف  ومتخ�ش�شني  �ل�����دويل  �ل���رمل���اين 
�الإع��الم �لرملاين من �ل��دول �لعربية 
�جلامعات  م��ن  و�أك��ادمي��ي��ني  �ل�شقيقة 
�الإم�����ار�ت�����ي�����ة م����ن ك���ل���ي���ات �الت�������ش���ال 
�ملنتدى.  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  و�الإع���������الم 
عبد�لو�حد  م���ع���ايل  �أع�������رب  ب�������دوره 
لدعوته  وتقديره  �شكره  عن  �لر��شي 
�ملنتدى  ه����ذ�  �أع����م����ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ولتعاون �ملجل�س مع �الحتاد �لرملاين 
يعد  �ل���ذي  �ملنتدى  تنظيم  يف  �ل���دويل 
�لوطن  م�شتوى  على  نوعه  من  �الأول 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أن  م���وؤك���د�  �ل��ع��رب��ي 
�الحت��ادي يعد �شريكا فاعال يف جميع 
ن�شاطات و�أعمال �الحتاد ملا يقدمه من 
م�شاهمات ومبادر�ت ومقرتحات. ودعا 

�ملنتدى  ��شتثمار  �شرورة  �إىل  �لر��شي 
م�شاعدة  يف  وت��و���ش��ي��ات��ه  وم��ن��اق�����ش��ات��ه 
�لدميقر�طية  تعزيز  على  �ل��رمل��ان��ات 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ر 
ن��ظ��ر� الأهمية  �ل��رمل��ان��ي��ة و�مل��و�ط��ن��ني 
�لتي  �ل���ق���ر�ر�ت  يف  �جل��م��ه��ور  م�شاركة 
حياتهم  ب�����ش��وؤون  مبا�شرة  ع��الق��ة  لها 
مبنية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أن  �إىل  م�شري� 
�حلريات  �شمان  �الأوىل  ركيزتني  على 
�الإن�����ش��ان و�ل��ت��م��ت��ع باحلقوق  وك���ر�م���ة 
و�لثانية  و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م�شاركة �ملو�طن يف كل ما يعنيه. وقال 
�إن �الحتاد �لرملاين �لدويل يتطلع �إىل 
�أن يتم ��شتثمار دور �ملجل�س ليكون �شلة 
و�شل بني �الحتاد و�ملوؤ�ش�شات �لرملانية 

�لعربية ملا تتمتع به دولة �الإمار�ت من 
��شتقر�ر وحرية ودميقر�طية وتطور يف 
�لطيبة  وعالقاته  �لقطاعات  خمتلف 

و�ملوؤ�ش�شات  �ل���ع���ام  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع 
دور  �إىل  �جلل�شة  وت��ط��رق��ت  �ل��دول��ي��ة. 
�ل���دويل يف م�شاعدة  �ل��رمل��ان  �الحت���اد 

�لدول �لتي ت�شهد تغيري�ت �شيا�شية يف 
تعزيز �شلطة ودور �ملوؤ�ش�شات �لرملانية 

فيها.

املر يبحث تعزيز التعاون مع رئي�س الربملان الدويل

•• دبي-وام:

مقر  يف  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أح��م��د  حممد  معايل  ��شتقبل 
�لعام  �الأم��ني  بو�شكوج  �لدين  نور  �شعادة  �م�س  بدبي  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة 
�لدكتور  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء  خالل  جرى  �لعربي.  �لرملاين  لالحتاد 
حممد �شامل �ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س �لوطني �الحتادي بحث عالقات 
تطويرها  و�شبل  �ل��ع��رب��ي  �ل��رمل��اين  و�الحت����اد  �ملجل�س  ب��ني  �لقائمة  �ل��ت��ع��اون 
�ملجل�س  بني  �لتعاون  �أهمية  �ملجل�س  رئي�س  معايل  و�أك��د  �ملجاالت.  خمتلف  يف 
�لرملاين  �لعمل  تطوير  على  بالفائدة  يعود  مبا  �لعربي  �ل��رمل��اين  و�الحت���اد 
�لرملانية  �ملحافل  �الإمار�تية يف  �لرملانية  �ل�شعبة  ن�شاط  �لعربي..م�شتعر�شا 
�أ�شاد �شعادة نور �لدين بو�شكوج بالدور  �لعربية و�الإ�شالمية و�لدولية. بدوره 
�أعمال  يف  م�شاركته  خ��الل  من  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  به  ي�شطلع  �ل��ذي 
ملا  �ل��رمل��اين  �الإع���الم  منتدى  �أهمية  �إىل  �لعربي..م�شري�  �ل��رمل��اين  �الحت���اد 
وبرملانيني  خ��ر�ء  مب�شاركة  عمل  �أور�ق  وتقدمي  مناق�شات  من  خالله  �شيتم 

و�أكادمييني .

•• القاهرة-وام: 

���ش��ارك��ت دول���ة �الم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف �أع��م��ال �الجتماع 
�خلارجية  وز�ر�ت  �مل�شئولني من  كبار  للجنة  و�لع�شرين  �لثالث 
يف �لدول �لعربية و�الأمانة �لعامة للجامعة �لعربية و�ملخ�ش�س 
للتح�شري ملوؤمتر �الأمم �ملتحدة 2012 �ملوؤجل و�خلا�س بان�شاء 
�ل�شامل  �ل��دم��ار  و�أ�شلحة  �لنووية  �الأ�شلحة  من  خالية  منطقة 
يعقد  �ل���ذي  �الج��ت��م��اع  وي�شتمر   . �الأو���ش��ط  �ل�شرق  �الأخ���رى يف 
مبقر �المانة �لعامة للجامعة �لعربية على مدى يومني. مثل 
�د�رة  مدير  نائب  �ل�شام�شي  حممد  �مل�شت�شار  باالجتماع  �لدولة 

�ل�شفري و�ئل  ب��وز�رة �خلارجية. وقال  �لتعاون �المني و�ل��دويل 
�الأ�شد مدير �إد�رة �لعالقات متعددة �الأطر�ف باجلامعة �لعربية 
باالإعد�د  يتعلق  فيما  �إىل مرحلة مف�شلية  و�شلت  �ملناق�شات  �إن 
ملوؤمتر �الأمم �ملتحدة 2012 �ملوؤجل ومن بني �لق�شايا �ملف�شلية 
�الجتماعات  م��ن  ع��دد  يف  �ل��دخ��ول  ه��ي  �للجنة  تناق�شها  �ل��ت��ي 
�ملتحدة  �الأمم  �ل��دويل خا�شة  �ملوؤمتر  مع منظمي  �لتح�شريية 
�أج����ل �أن تكون  و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا ورو����ش���ي���ا م���ن 
�ملفاو�شات �لتح�شريية لهذ� �ملوؤمتر فعالة . و�أ�شاف �الأ�شد- يف 
ت�شريح لل�شحفيني على هام�س �الجتماع - �إن �الجتماع هدفه 
�ملوقف  �لتنازل عنها يف  �لتي ال يجوز  و�شع �خلطوط �حلمر�ء 

هذه  وبني  بينه  �لتفاو�س  �شيتم  �ل��ذي  �الأعلى  و�ل�شقف  �لعربي 
�أخرى  د نحن مقبلون على جولة  وت��اب��ع   . �حل��م��ر�ء  �خل��ط��وط 
من �ملفاو�شات يف �شهر فر�ير �ملقبل مع �ملنظمني وعلينا كعرب 
�أن نحدد مو�قفنا من �لق�شايا �لتف�شيلية و�ملف�شلية مثل �شكل 
�ملوؤمتر و�مل�شاركني و�آلية �لت�شويت يف �ملوؤمتر و�لنتائج �ملتوقعة 
منه م�شري� �إىل �أن كل هذه �الأمور حتتاج �إىل بلورة من جلنة كبار 
�مل�شئولني يف هذه �ملرحلة ويف �لوقت نف�شه �إعد�د ت�شور متكامل 
هذ�  �أن  �إىل  الفتا  �ملو�شوع  هذ�  يف  �لعربية  �ال�شرت�تيجية  حول 
�لت�شور �شريفع �إىل �جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب يف �جتماعه 

�لقادم .

•• دبي-وام:

وز�رة  وك��ي��ل  �لعلماء  �شليم  حممد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ز�ر 
�ل�شحة مركز �ملليحة �ل�شحي يف �ل�شارقة ر�فقه خاللها 
�مل�شاعد  �ل�شح�ة  وز�رة  وكيل  �ل�شركال  يو�شف  �لدكتور 
�الت�شال  م��دي��رة  بوحميد  وود�د  �مل�شت�شفيات  ل��ق��ط��اع 
�حل��ك��وم��ي ب����ال����وز�رة. وت��ف��ق��د �ل��ع��ل��م��اء خ���الل �جلول�ة 
مركز  مدير  ح��ارب  بن  عبد�هلل  �شعيد  فيها  �شارك  �لتي 
�ملليحة �ل�شحي �ملركز وما يحتوي�ه من �الأق�شام �لعاملة 
كق�شم �ملختر�ت و�الأ�شعة وعياد�ت �الأ�شنان وما يقدم�ه 
بع�س  و�أب��دى  و�لعالجية  �ل�شحية  �ملركز من �خلدمات 
�ملالحظات �لتي من �شاأنها تطوير و�الرتقاء ب�شري �لعمل 
�لالزم��ة  و�لت�شهيالت  �لالزم  �لدعم  و تقدمي  �ملرك�ز  يف 
للمر�شى و�ملر�جعني. كما ز�ر �لدكتور �لعلماء م�شت�شفى 
�لفجرية �لعام يف �مارة �لفجرية حيث �لتقى عبيد خلفان 
�خلدمي مدير �مل�شت�شفى و�لعاملني فيه و��شتمع الآر�ئهم 
�ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل���ر�ك���ز  يف  �ل��ع��م��ل  ح���ول  �ملختلفة 
ب�شرورة  ووج���ه  �مل�شتقبلية  وتطلعاتهم  و�حتياجاتهم 
حتقيق  على  للحفاظ  �ملعهودة  بالكفاءة  �لعمل  ��شتمر�ر 
�ل�شحة على  �لتي حتر�س وز�رة  �لعاملية  �الأد�ء  معدالت 
�لكلى  م��رك��ز  على  �ل��زي��ارة  خ��الل  �ط��ل��ع  كما  تطبيقها. 

�أكرث  يخدم  �ل��ذي  �لعام  �لفجرية  م�شت�شفى  يف  �جلديد 
من 40 مري�شا يتلقون عالجا �شبه يومي حلو�يل �أربع 
�ملر�شى  م��ن  ع��دد  مل��الح��ظ��ات  و��شتمع  ���ش��اع��ات  �شت  �إىل 
�ملركز  تزويد  �لعالج حيث وجه ب�شرورة  يتلقون  �لذين 
�الإنرتنت  خدمة  تت�شمن  و�لتي  �لرتفيه  و�شائل  بكافة 
�لال�شلكي و�أجهزة �حلا�شوب �للوحي و�حلا�شب �ملحمول. 
من  �لطيبة  �للفتة  ب��ه��ذه  �شعادتهم  ع��ن  �مل��ر���ش��ى  وع��ر 
حر�س  من  �نطالقا  تاأتي  �نها  موؤكدين  �ل�شحة  وز�رة 
من  ع��دد  ع��ر  فيما   .. �الأف�شل  تقدمي  على  �مل�شوؤولني 
�ملوظفني �لعاملني يف �ملركز عن تقديره�م لهذه �لزيارة 
�لتي تركت �آثر� طيبا يف نفو�شهم. ويف ختام �لزي�ارة حث 
�شعادة �لدكتور �لعلماء على توفري �ل�شبل كافة لتقدمي 
�أف�شل �خلدمات �لعالجية للمر�شى .. موؤكد� �أن �لزي�ارة 
�إىل  �لر�مية  �ل�شحة  وز�رة  ��شرت�تيجية  �إط��ار  يف  تاأتي 
تقدي���م �أف�ش�ل �خلدمات �ل�شحية للمو�طنني و�ملقيمني 
وتقدمي  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��و����ش��ل  لتعزي�ز  م��ب��ادر�ت��ه��ا  و���ش��م��ن 
خمتلف  ع��ل��ى  ل��ل��م��رتددي��ن  �ل�شحية  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
�لطبي  �لطاقم  وت�شجيع  بالدولة  و�مل�شت�شفيات  �ملر�كز 
و�لتمري�شي و�الإد�ري على بذل �جله��د وحتقيق �ملتابع���ة 
�شمن  تاأتي  و�لتي  �ملر�شى  �حتياجات  وتلبية  �مل�شتمرة 

�أولويات وز�رة �ل�شحة. 

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أخبار�ل�شاعة حر�س  ن�شرة  �أك��دت 
�إقامة  �ملتحدة على تعزيز �شر�كتها مع �لعامل �خلارجي و 
عالقات متميزة مع دول �لعامل �أجمع يف �ملجاالت كافة على 
�أ�شا�س �أن ذلك من �شاأنه �الطالع على �لتجارب و�خلر�ت 
�لتنموية �ملختلفة مبا يخدم �القت�شاد �لوطني و م�شرية 
�لتنمية يف �لد�خل..م�شرية �إىل �أن هذ� ما عرت عنه زيارة 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة جلمهوريتي 
مونتينيجرو �جلبل �الأ�شود و �شربيا موؤخر� و تاأكيد �شموه 
�أه��م��ي��ة تعزيز وت��ط��وي��ر ع��الق��ات دول���ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة بالدولتني وتو�شيعها لت�شمل خمتلف �ملجاالت مبا 
�ل�شر�كة  تعزيز  عنو�ن  حتت  و  جميعا.  م�شاحلها  يحقق 
�ل�شيخ  �شمو  ت�شريحات  �أن  �أ�شافت  �خل��ارج��ي  �لعامل  مع 
�آل نهيان تعك�س يف حقيقتها حر�س دولة  حممد بن ز�يد 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على بناء �شبكة عالقات متكاملة 
�لعامل وقو�ه �ملختلفة..ال تقت�شر على �لعالقات  مع دول 
�ل�شيا�شية فقط و�إمنا متتد �إىل �ملجاالت �ملختلفة �الأخرى 
و ذلك من  و�لعلمية وغريها  و�لثقافية  مثل �القت�شادية 
ب��اأن كل جمال من هذه �ملجاالت ي�شيف  منطلق �الإمي��ان 
برو�فد  يرفدها  و  �خلارجية  عالقاتها  �إىل  جديد�  بعد� 
�لن�شرة  وقالت  وتقويتها.  تطويرها  على  ت�شاعد  جديدة 
�ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �الإم�������ار�ت ل��ل��در����ش��ات و �لبحوث 
مع  �شموه  مباحثات  �ل�����ش��ي��اق..�إن  ه��ذ�  يف  �ال�شرت�تيجية 
ورئي�س  فويانوفت�س  فيليب  مونتينيجرو  رئي�س  من  كل 
تعزيز  �آل���ي���ات  نيكوليت�س..ناق�شت  ت��وم��ي�����ش��الف  ���ش��رب��ي��ا 
�لتعاون بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لدولتني يف 
�ل�شر�كات  قاعدة  تو�شيع  على  و�لعمل  �لقطاعات  خمتلف 
�القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية وتنويعها. وبينت �أن 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة جنحت يف تعزيز �شر�كتها 

مع �لعامل �خلارجي عر �إقامة �شبكة و��شعة من �لعالقات 
مع خمتلف �لقوى �لكرى و�ل�شاعدة و�لنا�شئة و��شتفادت 
يف  �لقوى  لهذه  �القت�شادية  �خل��ر�ت  من  كبرية  ب�شورة 
دعم �قت�شادها �لوطني..وو�شعت بذلك �الأ�ش�س و�لركائز 
لبناء تنمية م�شتد�مة يف �ملجاالت كافة. �أ�شافت �أن هذ� ما 
فدولة  �الإيجابية  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  يف  تلم�شه  ميكن 
دوليا  موقعا  حتتل  �أ�شبحت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
�متالك  عر  �شو�ء  �لعاملي  �ال�شتثمار  خريطة  يف  متقدما 
ح�ش�س يف �شركات عاملية �أو من خالل ��شتقطاب عدد كبري 
�شخمة  م�شاريع  الإقامة  �لعاملية  �ال�شتثمار  موؤ�ش�شات  من 
�أن���ح���اء �ل��ب��الد..ك��م��ا �أ���ش��ب��ح��ت م��رك��ز� جت��اري��ا وماليا  يف 
بعملياتها  لالنطالق  �لعاملية  لل�شركات  ووجهة  مرموقا 
�ملنطقة..  دول  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  م��ن 
مو�شحة �أن هذ� يعك�س بو�شوح �ملكانة �القت�شادية �لبارزة 
�جلاذبة  �ل���دول  �أك��رث  م��ن  باعتبارها  عليها  ح�شلت  �لتي 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ث��ق��ة  ع��ن  �ل��ع��امل..ف�����ش��ال  يف  لال�شتثمار 
�إز�ء خمتلف �لق�شايا �لتي  تكت�شبها توجهاتها و�شيا�شاتها 
يجعل  وه��ذ�  و�لعامل  �ملنطقة  يف  و�لتنمية  باالأمن  ترتبط 
ومتتني  عالقاتها  تنمية  على  حري�شة  �ملختلفة  �ل���دول 
كافة.  �ملجاالت  يف  معها  و�القت�شادية  �لتجارية  رو�بطها 
�أهم  �أن  �الفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخبار  و�أك��دت 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  مي��ي��ز  م��ا 
�ملتحدة هو �لن�شاط و�لفاعلية لي�س فقط لدورها يف تعزيز 
عالقاتها مع �لعديد من دول �لعامل..و�إمنا �أي�شا ملا تقوم 
�لتنمية و�القت�شاد  �أه��د�ف  به من جهد دبلوما�شي يخدم 
بو�شوح  ع��ن��ه  ع���رت  م���ا  ه���ذ�  �أن  �إىل  �ل��وط��ن��ي..م�����ش��رية 
�لثالثة  �الإمار�تية لالأعو�م  وز�رة �خلارجية  ��شرت�تيجية 
�إىل  �أهد�فها  2016 �لتي ت�شعى �شمن   - 2014 �ملقبلة 
منو  وت�شهيل  �ال�شرت�تيجية  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  دعم 
�لعالقات �القت�شادية و��شتثمار�ت �لدولة يف �خلارج ودعم 

�القت�شاد �لوطني.

املر ي�ستقبل اأمني عام الحتاد الربملاين العربي

المارات ت�سارك يف اجتماع لكبار م�سوؤويل وزارات اخلارجية بالدول العربية

الإمارات ت�سارك يف الجتماع التن�سيقي ال� 41 ملجل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية يف دول التعاون

وكيل وزارة ال�سحة يتفقد مركز املليحة ال�سحي 
بال�سارقة وم�ست�سفى الفجرية العام

اأخبار ال�ساعة: تعزيز ال�سراكة مع العامل اخلارجي
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اأخبـار الإمـارات

وزاره الأ�سغال تطلق برنامج رواد لإعداد كوادر مواطنة يف التخ�س�سات الهند�سية
•• دبي-وام:

�الأ�شغال  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  معايل  �أط��ل��ق 

�ملجاالت  مو�طنة يف  ك���و�در  �إع���د�د  �ىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  رو�د  برنامج  �ل��ع��ام��ة 
�إطالق  ي��اأت��ي  �ل�����وز�رة.  ع��م��ل  بطبيعة  �مل��رت��ب��ط��ة  �لتخ�ش�شية  �لهند�شية 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �إىل تطوير  �لر�مية  �ل��وز�رة  ��شرت�تيجية  �لرنامج �شمن 
وتنفيذ �شيا�شة �لتوطني �لتي �عتمدتها �لوز�رة وذلك خالل تنظيم ور�شة 
عمل عقدت �م�س مبقر �لوز�رة يف دبي و�شارك فيها قياد�ت وموظفو �لوز�رة 
ل�شرح �آليات تنفيذ �لرنامج. و قال معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي 
�ن �لرنامج ياأتي �شمن خطط �ل��وز�رة �ال�شرت�تيجية �لر�مية �إىل تاأهيل 
ورفع كفاءة �لكو�در �ملو�طنة وتزويدها باأحدث �ملعارف و�لتقنيات و�خلر�ت 

ل�شيا�شة  حتقيقا  �لتخ�ش�شية  و�لهند�شية  �لفنية  �مل��ج��االت  يف  �لعملية 
�ل��وز�رة وحتقيقا  �أن��ه نظر� لطبيعة عمل  �ل��وز�رة يف جمال �لتوطني حيث 
عالية  بدرجة  �الن�شائية  �مل�شاريع  بتنفيذ  �ملتعلقة  �ال�شرت�تيجية  الأهد�فها 
�إىل خر�ت هند�شية متخ�ش�شة  �ل��وز�رة بحاجة  من �جل��ودة و�لكفاءة فاإن 
�نه  �ملو�طنني. و�أ�شاف معاليه  قد ال تتوفر بالعدد و�لنوعية �ملطلوبة من 
�ملو�طنة  �لكفاء�ت  �ل��وز�رة منهجية مبنية على تطوير  نتيجة لذلك تبنت 
خالل  �ل���وز�رة  تتمكن  بحيث  �لدقيقة  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات  يف  �ل�شابة 
فرتة ق�شرية من �العتماد كليا على �ملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة ذ�ت �لتاأهيل 
�لقيادة  �لكو�در  هذه  لت�شكل  و�ملهار�ت  و�خل��ر�ت  �ملعرفة  حيث  من  �لعايل 
�لفنية للعمل �لهند�شي يف �لوز�رة وعلى م�شتوى �لدولة وذلك �نطالقا من 
�إال من  تتم  ال  و�لتي  �لعاملية  �لتناف�شية  نحو  �الحتادية  توجهات �حلكومة 
خالل �لعنا�شر �لب�شرية �لتي تقود عملية �لتغيري و�لتطوير. ومن جانبها 

��شتعر�شت �شعادة �ملهند�شة زهره �لعبودي وكيل وز�رة �الأ�شغال �لعامة باالإنابة 
�ن  .. مو�شحة  تنفيذه  و�آلية  للرنامج  �لرئي�شية  �الأه��د�ف  �لور�شة  خالل 
�لرنامج يعد �أحد �الآليات �لتي �عتمدتها �لوز�رة لتقييم وترقية �ملوظفني 
درجات  على  �حل�����ش��ول  �إىل  �ملهند�شني  ي��وؤه��ل  �ل��رن��ام��ج  �ج��ت��ي��از  �ن  حيث 
وظيفية متقدمة �شمن �مل�شار �لوظيفي �ملعتمد ملختلف �لتخ�ش�شات �لفنية 
و�الد�رية. ونوهت �أن �لرنامج هو �لثالث �شمن خطط �لوز�رة يف �لر�مج 
�لتدريب  بالتو�زي مع خطط  تاأتي  �ملتكاملة و�لتي  �لتخ�ش�شية  �لتدريبية 
�لعامة �ملعتمدة لكل �ملوظفني حيث �شبق و�أن �أطلقت �لوز�رة برنامج �إعد�د 
مدر�ء �مل�شاريع ثم برنامج �إعد�د �لقادة �لذي يغطي �لتخ�ش�شات �لهند�شية 
مبا�شر  باإ�شر�ف  تخ�ش�شية  جمموعات  تاأهيل  خ��الل  من  وذل��ك  �لدقيقة 
يجمع  متكامل  تدريبي  نظام  و�شمن  عامليا  �ملعتمدين  �خل���ر�ء  �أح��د  م��ن 
للم�شاريع  �مليد�نية  �لزيار�ت  ي�شمل  و�لعملية بحيث  �لعلمية  بني �جلو�نب 

�ملعيارية  �ملقارنات  و�إج��ر�ء  �لنقا�شية  و�حللقات  �لعمل  ور�س  وعقد  �ملتميزة 
�إ�شافة �إىل �مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �لعاملية يف جمال �لتخ�ش�س على 
�أن يح�شل �مل�شاركني يف نهاية �لرنامج على �شهاد�ت مهنية عاملية توؤهلهم 
ليكونو� مرجعا يف جمال �الخت�شا�س بدرجه ��شت�شاري �أو خبري على �أن يتم 
ذلك من خالل �ملمار�شة �لعملية ملهامهم �لوظيفية وتطبيقاتها لرفع كفاءة 
و�جلامعات  �ملوؤ�ش�شات  �لتن�شيق مع  �أنه جاري  �إىل  و�أ�شارت   . �لعمل  وج��ودة 
برنامج تدريبي متكامل لكل جمال بحيث  �لتخ�ش�شية لتطوير وت�شميم 
و�شع  م��ع  �ملتخ�ش�شني  �خل���ر�ء  خ��الل  م��ن  عليه  و�الإ���ش��ر�ف  تنفيذه  يتم 
منهجية لتقييم �مل�شاركني يف �لرنامج للتاأكد من حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة 
�آليه الختيار �مل�شاركني يف �لرنامج  �أن �لعمل جار الإع��د�د  منه. و�أو�شحت 
تعتمد على �ل�شفافية يف تطبيق معايري �الختيار و�لتي تعتمد على �لرغبة 

�ل�شخ�شية وتوفر �ملوؤهالت و�لقدر�ت �خلا�شة بكل برنامج .

•• دبي – حم�سن را�سد 

متكنت �الإمار�تية مرمي �ملر بن حريز 
�ل���ع���اد�ت  ت��ت��ح��دى  �أن  �ل��ف��ال���ش��ي م���ن 
�أول  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ل��ت�����ش��ب��ح  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 
�إم��ار�ت��ي��ة تعمل يف �ل��ع��الج ب��ال��ط��اق��ة ، 
لل�  ح��و�ر خا�س  بن حريز يف  وحتدثت 
�لفجر حول ردة فعل �ملجتمع، �إذ قالت 
و�ملقيمني  �الإم��ار�ت��ي��ني  م��ن  �لكثري  �إن 
حتى بالدول �لعربية �الأخرى يتعجبون 
ب��ال��ط��اق��ة ، ومنهم  �ل���ع���الج  م���ن ف��ك��رة 
فيما   ، ي���ق���ره  وال  ب���ه  ي���ع���رتف  ال  م���ن 
ومهنة  ودر��شة  علم  �الأوروب��ي��ة  بالدول 
و�ملخت�شني  �خل���ر�ء  فيها  يتخ�ش�س 
وما  كفاءتها  �إثبات  يف  رغبتها  وكانت   ،
ب��ع��دم��ا تعر�شها  ي��وم��ا م���ا  ل��ه��ا  ح����دث 
ملوقف باإحدى �لعياد�ت �لطبية ، عندما 
توجهت للترع بالدم فكادت �أن تكلفها 
�الإبرة �أو �حلقنة  �لتي حقنت بها �شلال 
بيدها ، عندما �أخطاأت �ملمر�شة ، وكانت 
تلك هي �لبد�ية فر�جعت �الأطباء هنا 
لدى  عالجها  وج��دت  �أن  �إىل   ، وهناك 
�لعالج  يف  م��ت��خ�����ش�����س  ل��ل��ب��الد  ز�ئ�����ر 
وبعد عدة  للعالج  ، فخ�شعت  بالطاقة 
تعاين  كانت  �شفيت متاما مما  جل�شات 
منه ، فقررت �أن تتعلم �لعالج بالطاقة 
، ومل تكتفي بالتعلم بل �أ�شرت على �أن 
، وكانت  متار�س مهنة �لعالج بالطاقة 
جتد يف �ل�شعوبات �لتي تو�جهها متعة 
كافة  تخطي  على  ق���ادرة  كانت  الأن��ه��ا   ،
�ل�شعاب . فخ�شعت بن حريز لدر��شة 
عر  و�خل���ارج  بالد�خل  �شنو�ت  لثالث 

�لرغم من  �أون الي��ن  وعلى  �النرتنت 
�أن����ه مل  وت��ع��ل��م   ، ل��ي�����ش��ت بطبيبة  �أن���ه���ا 
ملمار�شة  م��و�ط��ن��ا  �أو  م��و�ط��ن��ة  ي�شبقها 
�لبع�س  ن���ظ���رة  ك���ذل���ك   ، �مل��ه��ن��ة  ه����ذه 
به  مقتنعا  غ��ري  ن��ظ��رة  �ل��ب��دي��ل  للطب 
�لنية وو��شلت  �أنها عزمت  �إال   ، كعالج 
�ملعاهد  �إح��دى  مع  ،فتو��شلت  �مل�شرية 
لكل  ت��اأب��ه  ومل   ، �أوروب����ا  يف  �ملتخ�ش�شة 
�شعبة  �لعمل  بيئة  �أن  من  لها  قيل  ما 
بن حريز عن  يثنو�  �أن  ح��اول��و�  �أو من 
�لعالج  يف  م�شريتها  وو��شلت   ، عزمها 
�ل��ع��الج وهو  �أدو�ت  وم��ع��ه��ا   ، ب��ال��ط��اق��ة 
�شر�ءه  ، مت  لقيا�س هالة �جل�شم  جهاز 
�ألف   25 �ل�  من �خل��ارج وقيمته تفوق 

درهم ، ويعمل باالت�شال بجهاز �لالب 
توب ويقي�س وي�شجل بتقرير تف�شيلي 
ك���ل م���ا يف ج�����ش��م �الإن�������ش���ان م���ن طاقة 
باالأرقام  حم����دد�   ، و�شلبية  �إي��ج��اب��ي��ة 
% طاقاته  ب��ال���  و�مل���ع���دالت  و�ل��ن�����ش��ب 
ع�شقي  وت����ق����ول   . م��ت��ن��اه��ي��ة  وب����دق����ة 
، جعلني  ن�شاأتي  �لتطوعي منذ  للعمل 
�أي�شا �أنطلق فيما بد�أت فيه فافتتحت 
ع��ي��ادت��ه��ا مب��رك��ز ح��م��ر ع���ني ، وب����د�أت 
بالطاقة  بالعالج  عملها  مهام  متار�س 
مو�طنني  �ل��ع��ي��ادة  ع��ل��ى  �مل���رتددي���ن   ،
ومو�طنات مقيمني ومقيمات من كافة 
�الأعمار ، فيما �أكرث �حلاالت ��شتجابة 
ل��ل��ع��الج ب��ال��ط��اق��ة ك��ب��دي��ل ع��ن �لعالج 

�لتقليدي ، طالبات �جلامعة ملعاناتهن 
لها  يتعر�شن  �لتي  �ل�شغوط  ك��م  م��ن 
�لفتيات  وح��ر���س  در����ش��ت��ه��ن  نتيجة   ،
دونا عن �ل�شباب على �لتفوق �لدر��شي 
ب�شكل د�ئم ، تاأتي بعد ذلك �ملتزوجات 
و�لتي ت�شكل خالفاتهن �الأ�شرية عامال 
�أ�شا�شيا يف حياتهن ، ويت�شبب �أزو�جهن 
�لع�شبي  وت���وت���ره���ن  م��ع��ان��ات��ه��ن  يف 
�ملتز�يد ، بينما ال ي�شكل �لرجال ن�شبة 
كبرية من �ملرتددين ، وترر بن حريز 
�لكتمان  يجيدون  لكونهم  رمبا   ، ذلك 
مقارنة  معاناتهم  ع��ن  ي�شرحون  وال 
ب��ال�����ش��ي��د�ت . حت��دث��ت م����رمي �مل����ر بن 
�ملهنية  بد�يتها  عن   ، �لفال�شي  حريز 

ع��ن��دم��ا تعرف  ت��ع��ج��ب  ق���د   ، ف��ق��ال��ت 
�الآد�ب  بكالوريو�س  على  حا�شلة  �أنني 
م���ن جامعة  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة  يف 
، وتنقلت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�����ار�ت 
بعد  فعملت   ، وظ��ائ��ف  ع��دة  يف  للعمل 
�لتخرج لعامني يف د�ر �أ�شماء لتحفيظ 
يتبع ح��ي��ن��ذ�ك مكتب  وك���ان   ، �ل���ق���ر�آن 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  م��ك��ت��وم  �ل�����ش��ي��خ 
ل��ل��ع��م��ل يف  �ن��ت��ق��ل��ت  ث����م   ، رح���م���ه �هلل 
�ملجمع �خلا�س �لتابع لديو�ن حكومة 
، لتنتقل للعمل  1994 حينذ�ك  دبي 
تربية  كمعلمة  �شنو�ت   7 ل���  بالرتبية 
�إ�شالمية ، ثم موجهة تربوية ، لتنتقل 
من  لها  ملا  �ملجتمعي  للعمل  ذل��ك  بعد 
ع��الق��ات وط��ي��دة ، وم���ا تتمتع ب��ه من 
قدرة على ك�شب حب و�حرت�م �جلميع 
يف �أي مكان ما ، حتى بات لها عالقات 
�مل�شتويات  كافة  على  وط��ي��دة  و���ش��الت 
�إد�رة  م���دي���رة  ع��م��ل  م���ه���ام  ف��ت��ول��ت   ،
د�ما�س  جمموعة  يف  �ملجتمع  د�م��ا���س 
للمجوهر�ت ، لتنتقل بعد ذلك لتويل 
مبوؤ�ش�شة  �ملجتمع  ق�شم  م��دي��رة  مهام 
دبي لالإعالم . وت�شيف بن حريز من 
حمطة الأخرى ومن عمل الأخر �أ�شاف 
يل �لكثري من �خل��ر�ت ، حتى �أ�شتقر 
بي �ملطاف يف �ملحطة �الأخرية كخبرية 
بالطاقة  �ل����ع����الج  يف  وم��ت��خ�����ش�����ش��ة 
 ReikiHilling  – �ل����ري����ك����ي 
وظائف  ح���ري���ز  ب����ن  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت   ،
وحمطات عدة خمتلفة ولكن ما لفت 
 ، كافة حمطاتها ومهامها  �نتباهي يف 
هو �أنها خالفت �ملثل �ل�شائع 7 �شنايع 

لديها  بالفعل  كان  �إذ   ، �شايع  و�لبخت 
7 �شنايع ولكنها متيزت يف كل �شنعة 
على  ، حتى ح�شلت  �شنايع   7 �ل���  م��ن 
�شمو  م��ن  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه  درج���ة 
�أل�شيخه رو�شة بنت �أحمد بن جمعة �آل 
�ل�شيخ حمد�ن بن  مكتوم - حرم �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ، نائب حاكم دبي وزير 
�أن��و�ع �ملر�شى  وع��ن   2011 – �ملالية 
ب����ن حريز،  ع����ي����ادة  ع���ل���ى  �مل�����رتددي�����ن 
�أن  بال�شرورة  لي�س  �ن��ه  �مل��ر  �أو���ش��ح��ت 
ع�شوي  مر�س  من  يعاين  مر�جع  كل 
ممن  �الأ���ش��ح��اء  ي�شتهدف  ف��ال��ع��الج   ،
ي��ع��ان��ون م���ن ط���اق���ات ���ش��ل��ب��ي��ة وه����م يف 
�إع��ادة تو�زن مر�كز �لطاقة  �إىل  حاجة 
و�شفاء  �أريحية  �إع��ط��اء  بهدف  لديهم 
ذهني مع �لبعد عن �ملز�جية �لع�شبية 
، م�شرية �إىل �أن �لعالج و�جلل�شات ، �إما 
من خالل �للم�س ، �أو �لعالج عن بعد 
عالوة على �لعالج عن �لنقر باأ�شابعي 
يف عدة مو��شع معينة يف ج�شم �حلالة 
، و�لتي تكون مرتبطة مبر�كز �لع�شب 
فعند �لنقر يتم طرد �لطاقة �ل�شلبية، 
ويف معظم �حلاالت يتجاوبون �ملر�شى 
م��ع��ي ب�����ش��ك��ل �أف�������ش���ل م���ن �مل��ت��و���ش��ط ، 
يوفر  ب��ال��ط��اق��ة  �ل���ع���الج  �أن  م�����ش��ي��ف��ة 

�ملزيد من �لر�حة �لنف�شية للمر�شى .
وت�����ش��ي��ف ب���ن ح��ري��ز ���ش��اع��دين كثري� 
�الأحمر  �ل��ه��الل  �ل��ت��ط��وع��ي يف  ع��م��ل��ي 
بالطاقة  �لعالج  �الإمار�تي يف ممار�شة 
�ل�����ش��وري��ات �للو�تي  ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن 
 ، �لزعرت  بزيارتهن يف خميم تل  قمن 
وخ�شعت �أكرث من 40 حالة ل�شيد�ت 

وذويهن  �أوالده��������ن  ف���ق���دن  ����ش���وري���ات 
ماأ�شاوية  �أو�����ش����اع  وع�����ش��ن��ا  وب��ي��وت��ه��ن 
�إن���ه���ن حملن  ، وك���ان���ت م���ن ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا 
يف  وك��ن  فيهن  مرتكزة  �شلبية  طاقات 
�لبكاء  عن  ينقطعن  ال  ع�شبي  �نهيار 
للعالج  فخ�شعن   ، نهار  ليل  �ملتو��شل 
بالطاقة وجنحت يف �أن تخرجهن من 
. وتروي  و�لتوتر و�حل��زن  �لكاآبة  هذه 
ب���ن ح���ري���ز ق�����ش��ت��ه��ا م���ع �إح������دى هذه 
�بنها يف �حلرب  ف��ق��دت  ، الم  �حل���االت 
�أبنها  قتلو�  بعدما   ، ب�شوريا  �ل��د�ئ��رة 
وجاء   ، بالر�شا�س  رميا  عينيها  �أم���ام 
�ل���دور على �الب��ن �ل��ث��اين ، ومل ي�شفع 
يرتكوه  الأن  تو�شالتها  وال  �شر�خها 
بن  وت�شيف   ، �الأخ��ر  هو  فقتلوه   ، لها 
حريز كلما كنت �أقرتب منها كنت �أرى 
�أن  ��شتطعت  ل��ك��ن   ، ت��ت��وق��ف  ال  دم����وع 
لها طاقتها  و�أعيد   ، �أجن��ح يف عالجها 
ما  ك��ل  ذل��ك  يف  م�شتخدمة  �اليجابية 
�إ�شافة   ، بالطاقة  �ل��ع��الج  ع��ن  در�شته 
�إىل �أن در��شتي �لدينية �شاهمت كثري� 
�لتي  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  يف جن��اح��ات��ي،وت��رى 
�لتقرير  خ���الل  م��ن  �جل��ه��از  يظهرها 

بالن�شب بني �شخ�س  ، تتفاوت  �ملف�شل 
لو�شعية  �أي�����ش��ا  ذل���ك  وي���ع���ود   ، الأخ����ر 
�حل��ال��ة م��ن م��ل��ت��زم ب��ف��رو���س �ل�شالة 
ت����وه م���ن رحلة  ، ل��ع��ائ��د  ل���ت���ارك ل��ه��ا 
مقد�شة للعمرة �أو �حلج ، و�أمور عديدة 
�أخرى .، فهناك ر�بط قوي بني �حلالة 
�لنف�شية �لتي عليها �حلالة وخمرجات 
. وعن نظرة �ملجتمع و�الأ�شرة  �لنتائج 
ل��دي��ه��ا ، ق��ال��ت ب���ن ح��ري��ز �إن���ه���ا القت 
�لت�شجيع على �مل�شي قدما يف طريقها 
من �الأ�شرة ، وكلها �أمل �أن تتجه وز�رة 
�ل�شحة وهيئة �ل�شحة باالهتمام بهذ� 
�ل��ع��الج وتخ�شي�س معاهد  م��ن  �ل��ن��وع 
وم���ر�ك���ز ل��ت��دري�����ش��ه ك��م��ا ه��و �حل���ال يف 
�خل����ارج ، م��ع��رب��ة ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا الأنها 
ثقة  تكت�شب  �أن  �لوقت  مع  ��شتطاعت 
مر�شاها ، �لذين ير�جعونها من كافة 
�إمار�ت �لدولة ، بل ومن خارج �لدولة 
، خ�شو�شاً  دول خليجية جم��اورة  من 
و�ل�شمري  ب��االأم��ان��ة  يت�شم  عملها  و�أن 
حريز  ب��ن  متنت  مت�شل،  خ��ط  وعلى   ،
�أن تاأ�ش�س مركز� يدر�س فيه هذ� �لعلم 

�لعالج بالطاقة .

فعاليات  �الح��������د  �أم�����������س  �ن���ط���ل���ق���ت 
�لذي  �ل�شتوي  �لتكنولوجيا  مع�شكر 
للتعليم  �ب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه 
و�ملهني،مب�شاركة  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
�ل��ف��ى م��و�ط��ن وم��و�ط��ن��ة م��ن �لطلبة 
للحياة  م�����ه�����ار�ت  ب����رن����ام����ج  ����ش���م���ن 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للتعليم  �بوظبي  �لتطبيقية،ومعهد 
�المار�ت،  �ملهني،ومهار�ت  و�لتدريب 
تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ة   23 ومب�����ش��ارك��ة 
�م����ار�ت  مبختلف  وج��ام��ع��ي��ة  ث��ان��وي��ة 
�لدولة وذلك خالل �لفرتة من 15-
19 دي�شمر �جل��ارى حتت �شعار من 

�أجل �المارت نكت�شب �ملهار�ت .
وق����ال ع��ل��ى حم��م��د �مل���رزوق���ي رئي�س 
يعمل  �لرنامج  �أن  �الم���ار�ت  مهار�ت 
�لرنامج  ���ش��ع��ار  حت��ق��ق  حتقيق  ع��ل��ى 
�ملهار�ت  نكت�شب  �الم�����ار�ت  �أج���ل  م��ن 
كامل  �ىل  �ل��و���ش��ول  �شمان  وب��ال��ت��ايل 
�اله����د�ف �مل��رج��وة م��ن ذل���ك �ملعك�شر 
بامل�شتوى  �الرت��ق��اء  على  يعمل  �ل���ذي 
 2000 الأل����ف����ي  و�ل���ت���ق���ن���ي  �ل��ع��ل��م��ي 
جماالت  يف  مو�طنني  وطالبة  طالب 
�لطائر�ت،و  ���ش��ي��ان��ة  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 
�الجنليزية،وت�شميم  �للغة  م��ه��ار�ت 
م������������������و�ق������������������ع �الن���������������������رتن���������������������ت،و 

�الزي���اء،و�مل���ج���وه���ر�ت،و�ل���ت�������ش���م���ي���م 
ت  ما ملعلو � جيا لو تكنو و ، فيكي � جلر �
و�ل��������ك��������م��������ب��������ي��������وت��������ر،و�ل��������ع��������ل��������وم 
�ل���������������ش�������ح�������ي�������ة،وم�������ي�������ك�������ان�������ي�������ك�������ا 
�ملتحركة  �ل�����������ش�����ي�����ار�ت،و�ل�����ر������ش�����وم 
�الأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا  بالكمبيوتر 
،موؤكد�ً  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
للتعليم  �ب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  �ن  ع���ل���ى 
و�ل��ت��دري��ب �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي ق��د وفر 
�ل���الزم���ة لتحقيق  ك��اف��ة �الم��ك��ان��ي��ات 
ك��ام��ل �أه����د�ف ه��ذ� �ل��رن��ام��ج �ملتميز 
و�ل�شامل و�لذي يعد منوذجا يحتذى 
�لتي  و�لتقنية  �لرتبوية  �ل��ر�م��ج  يف 
ومنظومة  �لطلبة  م�شلحة  يف  ت�شب 

يت�شمنه  ،ملا  بالدولة  �لتقني  �لتعليم 
تنمية  ت�شتهدف  من فعاليات متميزة 

خمتلف �ملهار�ت.
�ملو�طنني  �لطلبة  �ملرزوقي  ودعا على 
�ل��ع��م��ل على  �ىل  �أم����وره����م  و�أول�����ي�����اء 
�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذ� �ل��رن��ام��ج �لذي 
من  ي��ت��م  ج��دي��دة  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي�شكل 
�ملو�هب  �كت�شاف  على  �لعمل  خاللها 
�مل����ب����دع����ة ل������دى �أب�����ن�����اء �ل����وط����ن من 
�لطلبة و�لطالبات خا�شة يف جماالت 
و�لعلوم  و�ل����ط����ري�ن  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�������ش���ح���ي���ة وغ�����ريه�����ا م�����ن �مل����ج����االت 
�أن����و�ع����ه����ا ومن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف 
ث��م �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ق��ل ه���ذه �ملو�هب 

�لرتبوية  ب���اال����ش���ال���ي���ب  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
و�لعلمية �ل�شليمة مما يجعلنا قادرين 
�لتخ�ش�شات  �بنائنا نحو  على توجيه 
�لعمل  ���ش��وق  �مل��ط��ل��وب��ة يف  �جل���دي���ده 
�القت�شاد  متطلبات  م��ع  تتفق  و�ل��ت��ي 
�ملعريف �ملن�شود لدي �لقيادة �لر�شيدة.

وم���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت �ل���دك���ت���ورة �آمنة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ملازمي 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر�أول  للمع�شكر 
فاطمة  كلية  يف  و�لطالبية  �الد�ري����ة 
ل��ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة �ن �ال�����ش����رت�ك يف 
باملجان  م��ف��ت��وح��اً  ز�ل  م���ا  �ل��رن��ام��ج 
و�لطالبات  �ل���ط���ل���ب���ة  ج���م���ي���ع  �م�������ام 
وحتى  �ل�شاد�س  �ل�شف  من  �ملو�طنني 
�لدولة  م��د�ر���س  بكافة  ع�شر  �ل��ث��اين 
�ال�شرت�ك  يف  للر�غبني  ميكن  حيث 
�اللكرتوين   �مل���وق���ع  ع���ر  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
http:www.skills4life.
من  �أي  يف  �ملبا�شر  بالت�شجيل  �أو   ae
كلية  وه��ي  �مل�شاركة  �ل23  �ملوؤ�ش�شات 
�أبوظبي  يف  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة 
و�ل����ع����ني ،وب���ول���ي���ت���ك���ن���ك �أب���وظ���ب���ي يف 
ك��ال م��ن �ب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني،و ثانويات 
باأفرعها  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
فرع  �أب���وظ���ب���ي،و�ل���ع���ني  يف  �ل�����ش��ب��ع��ة 
،ور�أ�س  ودبي  للطالبات  و�آخر  للطلبة 

�خليمة و�لفجرية،�إ�شافة �ىل مدر�شة 
�حل�شن �لعلمية يف جزيرة دملا،ومعهد 
�جل����زي����رة ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ، 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لريف  ومعهد 
للعلوم  �جلاهلي  �أبوظبي،ومعهد  يف 
للطلبة  ف��رع  �لعني  يف  و�لتكنولوجيا 
بينونة  وم���ع���ه���د  ل��ل��ط��ال��ب��ات  و�آخ�������ر 
�لغربية  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
ومركز  للطلبة  و�آخ��ر  للطالبات  ف��رع 
�ملهني  و�ل��ت��ط��وي��ر  للتعليم  �ل�شهامة 
�ل��ف��ن��ي��ة للبنني  �ل��ث��ان��وي��ة  ،و�مل����د�ر�����س 

و�لبنات يف كل من عجمان و�لعني.
�ن  �مل��ازم��ي  �آمنة  �لدكتورة  و�أو�شحت 
متنوعة  �شتكون  �ل��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات 
�شباحا  �لتا�شعة  م��ن  وت��ب��د�أ  مكثفة  و 
ثانويات  ،ف��ف��ي  ظ��ه��ر�ً  �لثانية  وح��ت��ى 
�شيتم  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�للغة  م���ه���ار�ت  تنمية  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
�لتكنولوجية  ،و�مل��ه��ار�ت  �الجنليزية 
�اللكرتونية  �ل�����ش��ف��ح��ات  ،وت�����ش��م��ي��م 
،وت�����ش��م�����ش��م �ل���رب���وت���ات،و�ل���رق���ائ���ق 
�حلا�شوب،  وتكنولوجيا  �اللكرتونية، 
على  ف�شريكز  �أبوظبي  بوليتكنك  �أم��ا 
للطائر�ت  �جل����دي����دة  �ل��ت�����ش��م��ي��م��ات 
�لطائر�ت  ،و���ش��ي��ان��ة  ،وحم���رك���ات���ه���ا 
بعامل  �ملتعلقة  �لتقنيات  ،وغريها من 

تدريبات  �ىل  �ل�شيق،�إ�شافة  �لطري�ن 
�النرتنت  مو�قع  ت�شميم  على  عملية 
،و�ل�شيانة �مليكانيكية،فيما تركز كلية 
مهار�ت  على  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة 
،و�ل�شيدلة  و�ل�����ط�����و�رئ  �ال����ش���ع���اف 
�الدوية  لتخزين  �ل�شليمة  ،و�ل��ط��رق 
وكيفية �لعناية بها وجتنب خماطرها 
�ل�شحة  م���ت���ط���ل���ب���ات  �يل  ،������ش����اف����ة 
،و�ملعايري  �مل�شت�شفيات  د�خ��ل  و�الم��ان 
�ليومية  حياتنا  يف  �ل�شليمة  �ل�شحية 
،�ما  و�مل��ج��ت��م��ع  �ال����ش���رة  ويف حم��ي��ط 
�لتابعة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  معاهد 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مل��ع��ه��د 
�لت�شوير  تقنيات  على  فرتكز  �ملهني 
�شبكات  وت�����ش��م��ي��م��ات  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف، 
و�ل�شيانة  ،و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �حل��ا���ش��وب 
�لكهربائية و�مليكانيكية وعامل هند�شة 

�لديكور ،وت�شميم �الزياء للطالبات.
ملع�شكر  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�أ���ش��ارت 
�ملع�شكر  �أن  �ىل  �ل�شتوي  �لتكنولوجيا 
�لذي  �لبيارق  برنامج  �ي�شا  يتميز 

�لقيادية  �مل��ه��ار�ت  تنمية  على  يعمل 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ج��م��ي��ع  وذل�����ك  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�شيتم  ح��ي��ث  �ل��رن��ام��ج  �شٌتنفذ  �ل��ت��ي 
�ل�شخ�شية  ب��ن��اء  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  خ��الل��ه 
خالل  م��ن  للطلبة  �ملبدعة  �لقيادية 
�ل�شليمة  �ملجتمعية  �مل��ع��اي��ري  غ��ر���س 
بالوطن  �رتباطا  �ك��رث  جتعلهم  �لتي 
،و�ن�������ش���ج���ام���ا ب��ال��ع��م��ل �مل�������ش���رتك مع 
�ل���زم���الء ب�����روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د يف 
�الد�ء  و�جل���دي���ة يف  �الي��ج��اب��ي��ة  ظ���ل 
�إ�شافة �ىل �لعمل على تنمية مهار�ت 
�لهند�شية  �ل��ت�����ش��م��ي��م��ات  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
،وتكنولوجيا  �اللكرتونية  و�لرقائق 
،و�لعلوم  �ل��ط��ري�ن  �حل��ا���ش��وب،وع��امل 
�ل�شحية، وكذلك �الهتمام باالن�شطة 
�ن  يعني  ،مم��ا  و�لثقافية  �لريا�شية 
ب��رن��ام��ج م���ه���ار�ت ل��ل��ح��ي��اة ي�����ش��ك��ل يف 
جمملة فر�شة كري تقدمها �لدولة 
البناء �لوطن ل�شناعة �أجيال �مارتية 
م��ب��دع��ة وق���وي���ة وق������ادرة ع��ل��ى تلبية 
يف  �مل�شرق  �لتقني  �مل�شتقبل  متطلبات 

دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ملازمي  �آم���ن���ة  �ل���دك���ت���ورة  و�خ��ت��ت��م��ت 
مع�شكر  �أن  ف�����ق�����ال�����ت  ح����دي����ث����ه����ا 
�لتكنولوجيا �ل�شتوي مت و�شعه لينفذ 
وفق �أحدث �الطر �لعلمية و�لرتبوية 
و�الك��ادمي��ي��ة �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي يتم من 
�ملناخ  ت���وف���ري  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  خ��الل��ه��ا 
فر�غ  �أوق���ات  ل�شغل  �ملنا�شب  �ل�شحي 
�لعطلة  �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات خ���الل 
ن��اف��ذة الكت�شاف  �ل��رن��ام��ج  ،ول��ي��ك��ون 
و�لتكنولوجية  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �مل���ي���ول 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة ل���دي �أب��ن��ائ��ن��ا مب��ا يفيد يف 
تكوينهم �لعلمي و�ل�شخ�شي ويوؤهلهم 
الن يكونو� متفوقني ومبدعني در��شيا 
�أع�شاء فاعلني وموؤثرين يف  ومن ثم 
�القت�شادي  �مل�شتقبل  ع���امل  �شناعة 
�ملجتمع  يف  �مل���ت���ق���دم  و�الج���ت���م���اع���ي 
�المار�تي،د�عية �لطلبة �ملو�طنني �ىل 
�لذي  �لرنامج  بالت�شجيل يف  �ملبادرة 
�شباب  �ل���وط���ن يف  ط��م��وح��ات  ي��ح��ق��ق 

وفتيات �المار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

�أك�������د م����وؤمت����ر ط����ب �ل������ط������و�رئ �ل����ذي 
�أعماله.. ختام  يف  �أبوظبي  ��شت�شافته 

�أهمية �لتعاون �لدويل وتبادل �خلر�ت 
يف جمال طب �لطو�رئ ملو�جهة �الآزمات 
دولة  و�م��ك��ان��ات  دور  و�لكو�رث..مثمنا 
يف  �ملتطورة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
ه��ذ� �مل��ج��ال. و�أ���ش��اد �مل��وؤمت��رون يف ختام 
�لقيادة  نظمته  �لذي  موؤمترهم  �أعمال 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي..بجهود �لدولة 
و�الإنقاذ  و�لبحث  �لطو�رئ  جماالت  يف 
�ل���ت���ي ت���ع���زز �جل���ه���ود �ل���دول���ي���ة يف هذ� 
�ل�شاأن. وكان �ملوؤمتر قد ناق�س جاهزية 
و��شتعد�د�ت �لطو�رئ و�لتخطيط لها..

�جلودة  ونظم  �ملعيارية  �الأ�ش�س  بجانب 
وتقييم �إخالء �مل�شابني وطو�رئ �لقلب 
�جل��وي.. و�الإ�شعاف  و�ل��ر�أ���س  و�مل�شنني 

�لب�شرية  �مل��و�رد  �إىل تطوير  كما تطرق 
يف هذ� �ملجال يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة. ون���اق�������س ط������و�رئ �الأح������د�ث 
�ملحاكاة  خمتر�ت  ��شتخد�م  و  �لكبرية 
يف �ل���ط���و�رئ ب��ج��ان��ب �أخ���الق���ي���ات طب 
�ل�شحية  �لرعاية  وم�شتقبل  �ل��ط��و�رئ 
ورفع  وتاأهيل  و�لتدريب  �ملجال  هذ�  يف 
كفاءة عنا�شر �لعاملني يف طب �لطو�رئ. 
�أح���م���د نا�شر  �ل���دك���ت���ور  �ل����ل����و�ء  وق�����ال 
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �لري�شي 
�أب��وظ��ب��ي.. �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  يف 

�إن دول��ة �الإم���ار�ت قطعت �شوطا كبري� 

يف  �ملوؤهلة  �لقياد�ت  و�إع���د�د  تطوير  يف 
�أف�شل دول  جمال �لطو�رئ لتكون من 
�لعامل و�ملنطقة يف تقدمي خدمات طب 
�لطو�رئ �ملتميزة للمو�طنني و�ملقيمني 
جهودها  �إىل  �الإمار�ت..م�شري�  وز�ئري 
يف دع���م �مل��ج��ه��ود�ت �ل��دول��ي��ة يف جمال 
طب �لطو�رئ ملو�جهة �لكو�رث وتقدمي 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �الآخ���ري���ن  �إىل  خ��ر�ت��ه��ا 
طب  ت���ط���ور  �إىل  �إىل  ول���ف���ت  �ل���ع���امل���ي. 
�ل��ط��و�رئ يف �الإم����ار�ت خ��الل �ل�شنو�ت 
�ل���ت���ي م�����ش��ت ومت���ي���ز �خل����دم����ات �لتي 
وتطوير  تاأ�شي�س  �إىل  م�شري�  يقدمها 
فريق �لبحث و�الإنقاذ �لدويل يف �شرطة 
دولية  مهام  بتنفيذ  ق��ام  �ل��ذي  �أبوظبي 
و�أ�شهمت �إد�رة �لعمليات �ملركزية ممثلة 

�لعامة  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  �إد�رت���ي  يف 
و�الأزمات و�لكو�رث يف �شرطة �أبوظبي..

بو�شطن  يف  تدريبية  فعاليات  بح�شور 
كاليفورنيا  يف  �مل������دن  درع  ومت����ري����ن 
مب��ج��ال ط���ب �ل����ط����و�رئ. وت���ط���رق �إىل 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  جهود 
و�إ�شهاماتها يف �الإغاثة �لطبية بالفلبني 
�لطبية  �خل����دم����ات  م����ع  ب����اال�����ش����رت�ك 
�لكو�رث من جامعة  و�شركائنا يف طب 
�أكادميية  �إن�شاء  على  �لعمل  و  هارفرد 
�ل�شرق  يف  م���رة  والأول  �ل���ط���و�رئ  ط��ب 
. و�عتر  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �الأو����ش���ط 
مدير  �لعامري  �إبر�هيم  حممد  �ملقدم 
�ل��ع��ام��ة يف  �ل��ط��و�رئ و�ل�����ش��الم��ة  �إد�رة 
�لطو�رئ  طب  موؤمتر  �أبوظبي  �شرطة 

..خطوة تدعم تطور هذ� �ملجال برفع 
وفق  �لعاملة  �لعنا�شر  كفاءة  وحت�شني 
�أف�شل  لتقيدم  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  روؤي���ة 
�لطو�رئ  ط��ب  �خل���دم���ات يف جم����االت 
�الإ�شعاف  وخدمات  �لكو�رث  ومو�جهة 
�مللكية  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن  ي���ذك���ر  و�الإن�����ق�����اذ. 
للجر�حني �لريطانية �عتمدت جميع 
عمله  وور���س  �لتعليمة  �ملوؤمتر  �شاعات 
�ل�شتة �شي �م �ي . وقال �لدكتور عامر 
ح�شني �ملدير �لتنفيذي الأكادميية طب 
�لطو�رئ يف �شرطة �أبوظبي..�إن �عتماد 
�مللكية  �لكلية  قبل  �ملوؤمتر من  برنامج 
ل��ل��ج��ر�ح��ني �ل��ري��ط��ان��ي��ة ي�����ش��ك��ل قمة 
وور�س  �ملوؤمتر  �شاعات  و�عتماد  �ملهنية 
ك���ف���اءة ومهارة  ي�����ش��ه��م يف رف���ع  �ل��ع��م��ل 

�ملوؤمتر  ح�����ش��رو�  �ل���ذي���ن  �الأ���ش��خ��ا���س 
و�أكرث  ع��م��ل  ور����س  ���ش��ت  �ل���ذي ت�شمن 
مو�شوعات  يف  ع��ل��م��ي��ا  ب��ح��ث��ا   20 م���ن 

�لطو�رئ..مب�شاركة  ب��ط��ب  خم��ت��ل��ف��ة 
�أ����ش���ات���ذه جامعة  ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن 
ه���ارف���رد و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة لها. 

وت�شمنت فعاليات ختام �ملوؤمتر تكرمي 
�مل�شاركني  وت�شليم  و�مل�شاهمني  �لرعاة 

�ل�شهاد�ت.

�سنايع والتميز يحالفها حتى ح�سلت على درجة الدكت�راه الفخرية  7

ق�سة جناح اإماراتية: مرمي املر بن حريز اأول مواطنة تعالج مر�ساها بالطاقة 
تع�سق العمل التط�عي واخلدمة املجتمعية ودرا�ستها للرتبية الإ�سالمية كانت وراء جناحاتها 

الت�سجيل م�ستمر جمانًا اأمام الطلبة امل�اطنني 

مهارات للحياة ينطلق يف 23 موؤ�س�سة مب�ساركة األفي مواطن مبختلف اإمارات الدولة
املرزوقي : ت�فري كافة الإمكانيات لتحقق �سعار من اأجل الإمارات نكت�سب املهارات
املازمي: الربنامج يحقق التك�ين العلمي وال�سخ�سي للطلبة وي�ؤهلهم للتف�ق والإبداع

طب الطوارئ يوؤكد اأهمية دعم اجلهود الدولية يف مواجهة الكوارث
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حوادث  و ق�ضايا

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

جتردت ربة منزل من م�شاعر �لرحمة و�الإن�شانية حينما قامت بالتخل�س من زوجها باالتفاق 
مع ع�شيقها وقتلته حتى يخلو لها �جلو بعد �أن �كت�شف �أمرها.

تبني من �لتحريات �أن �ملتهمني قاما بتوثيقه من قدميه و�أطلقا عليه �لر�شا�س حتى �شقط 
جثة هامدة و�ألقيا بجثته باملنطقة �لزر�عية باأو�شيم.

مت �شبط �ملتهمني، و�عرتفا �أمام م�شاعد �لوزير الأمن �جليزة مب�شر بارتكابهما �لو�قعة وتولت 
�لنيابة �لتحقيق.

تلقى مدير �الإد�رة �لعامة ملباحث �جليزة، بالًغا من �الأهايل بالعثور على جثة �شخ�س مقتواًل 
وملقى يف �إحدى �ملناطق �لزر�عية.

من  وتبني  �لو�قعة  مكان  �إىل  �جل��ي��زة،  ملباحث  �لعامة  �الإد�رة  مدير  نائب  �ل��ف��ور  على  �نتقل 
3 طلقات باأنحاء متفرقة من ج�شده، فتم نقله  �آثار  �أن جثة �ملجني عليه ملوظف وبه  �ملعاينة 

�إىل �مل�شت�شفى.
ومت ت�شكيل فريق بحث باإ�شر�ف رئي�س جمموعة �الأمن �لعام باجليزةم، ل�شرعة ك�شف غمو�س 
�لو�قعة ومت ��شتدعاء �الأهايل ل�شماع �أقو�لهم حول �لو�قعة وك�شفت �لتحريات �إىل �أن �ملجني 
عليه كان يتعاطى �ملخدر�ت د�خل منزله برفقه �أحد �أ�شدقائه و�أثناء تردده على �ملنزل يوميا 

ن�شاأت بني �شديقه وزوجة �ملجني عليه عالقة غري �شرعية.
وكان �ملتهم يذهب �إىل زوجة �ملجني عليه بعد �لتاأكد من خروجه وعلم �لزوج من �الأهايل �أن 
زوجته تخونه وعندما �شارحه مبا يقوله �الأهايل �أنكرت ما يدعه �الأهايل و�تفقت مع ع�شيقها 

على �لتخل�س من زوجها حتى يخلو لهما �جلو.
وح�شر �ملتهم ملنزل �ل�شحية ليلة �حلادث و�أطلق عليه �لر�شا�س حتى لفظ �أنفا�شه وفر هارًبا، 

مت �شبطه و�ل�شالح �مل�شتخدم يف �حلادث.

حينما كان ينظر �إليها وهي تعتني بو�لده وتنحني وتعتدل وتبت�شم 
يوقن  ك��ان  �ملالئكة  برقة  �ملغ�شولة  �لكلمات  وتنتقي  علمها  بحكم 
متاما �أنها �لكنز �لذي �شمع عنه يف �الأ�شاطري و�لذي حتوطه ع�شر�ت 

�حلر��س �لكا�شرة. 
�لكا�شح  �ل�شعور  هذ�  وتنمية  و�لنظر  باملر�قبة  �قنع  هذ�  �أج��ل  ومن 
به  ليعتني  �مل�شت�شفي �خلا�س  و�ل��ده يف  ير�فق  وه��و  يجتاحه  �ل��ذي 
جهدها  ق�شارى  تبذل  وهي  معها  و�حلديث  بروؤيتها  نف�شه  وميتع 
�ملطاردة �حلزن �لذي يعت�شره على و�لده �ملري�س ووجد نف�شه ي�شكو 

�إليها وكاأنه يعرتف.
�أم  �أم ينف�س عن نف�شه  �إذ� كان باعرت�فاته ي�شتدر عطفها  مل ير ما 
يقول لها �حلقيقة مف�شر� �شر �شر�وة �حلزن �لذي يفرت�شه ملر�س 
و�لده وخوف عليه فهما �الثنان يعي�شان معا بعد زو�ج باقي �الأخوة 
وظل كالهما ال يريد �لزو�ج وال يقدم عليها بعد وفاة �الأم �لتي كانت 
�شند� حقيقيا للزوج ولالبن معا ولكن كالهما مل يعلن �الآخر بهذه 

�لت�شحية .

املمر�سة اللغز
توحي  �لتي  �لتقاطيع  يتاأمل هذه  و�أن  �إليها  �أن يجل�س  �البن  �عتاد 
�إليها و�لكلمات تهبط من بني �شفتيها يف  بالطماأنينة و�أن ي�شتمتع 
رقة وعذوبة ولكنه مل ي�شتطع �أبد� ومل يجروؤ �أن يقول لها ما كان يود 
�أن يقوله كان ي�شده هذ� �ل�شموخ �لو��شح على حمياها و�آثار �خلرة 
�ملحنكة يف جبينها وكان يخ�شى �أن يذ�ع �شره لو� يبلغ �أمره ومن هنا 
�أنها مل تتجاوز  �إال ما كان يريده ورغ��م  �أن يرثثر يف كل �شيء  �آث��ر 
�لع�شرين �إال بعام و�حد و�أنه يكرها بخم�س �شنو�ت �إال �أنه كان ير�ها 
�أكر منه خرة وجتربة كانت �أ�شتاذة يف �لعو�طف وتروي�س �مل�شاعر 
ولعلها �أدرك��ت ما يجهد نف�شه يف عدم �لبوح به و�أن �شيئا ما ي�شده 

عن ذلك �إنه ال يريد �أن يعرتف باأنه يظل يف �مل�شت�شفي من �أجلها.
و�أقبل �ل�شفاء �شريعا لو�لده ومل يعد 
�لبقاء  �إىل  ح��اج��ة  يف 
يف �مل�شت�شفي وقال 
�الأط������ب������اء �أن����ه 
�أن  مي������ك������ن 
ي�����ق�����������ش�����ي 
ف�����������������������رتة 
�ل���ن���ق���اه���ة 
�لبيت  يف 
ول�����������ك�����������ن 
ل�����ي�����������س يف 
�ل��ب��ي��ت من 
به  ت����ع����ن����ي 
عت  تطو و
بنات  �إحدى 
�مل�������ت�������زوج�������ات 
وق���������ال���������ت �إن������ه������ا 
و�أن  ب��ه  تعتني  �شوف 
زوج���ه���ا ال مي��ان��ع بل 
ب��ه��ذ� ولكن  ي��رح��ب 
على  �أ���ش��ر  �الأب 
ت���������زوره  �أن 
�شة  ملمر �

�لتي كانت ترعاه يف �مل�شت�شفي الأنه ي�شرتيح �إليها وهي تعطيه �حلقن 
و�الأدوية ولكي يكون حتت مالحظتها و�إز�ء �إ�شر�ر �الأب و�البن معا 
�أن��ه��ا مل تفعلها م��ع مري�س من  ت��وؤك��د لهما  �ملمر�شة وه��ي  و�ف��ق��ت 

قبل. 
�لبيت ميكن  �أعماقه ففي  �أحالمه يف  �آم��ال �البن و�شاحت  و�ت�شعت 
يف  يقوله  �أن  ي�شتطيع  مل  ما  لها  ويقول  حبه  ويبثها  بها  ينفرد  �أن 
�لبي�شاء  مبالب�شها  وه��ي  بها  حتيط  �لتي  �لهالة  فهذه  �مل�شت�شفي 
وتعتقل ل�شانه �شوف ال تكون معها يف �لبيت عندما تزورهم.و�أطلق 
�لبيت  �إىل  �أن �شقيقته جاءت  �أو تنا�شى  �لعنان ون�شي متاما  خلياله 
�أثار  و�لن�شاء فقد  �لرجل  �الأخ��وة  بقية  بو�لدها مندوبة عن  لتعني 
�شدورهم �إ�شر�ر و�لدهم على �أن تالزمه �ملمر�شة يف �لبيت وغزتهم 
�أفلت من  �أنه  ع�شر�ت �لظنون فالرجل يت�شبث باحلياة وهو يتوهم 
�شنو�ت  يع�س  �أن  ي�شتطيع  و�أن��ه  قلبه  �أ�شابه يف  �ل��ذي  �ملر�س  بر�ثن 
�أخ��رى يعب فيها من �ملتعة �لتي حرم منها منذ زمن بعيد ويركن 
و�إذ� حدث  �لباقية  �شنو�ته  ت�شاعف من  �لتي قد  �ليد �حلانية  �إىل 
ذلك فقد حاق بهم �خلر�ب �مل�شتعجل ف�شوف ت�شاركهم �ملري�ث �لذي 
من  ينق�س  �شقيقا  لهم  تنجب  مل  �إذ�  هذ�  �ل�شر  بفارغ  ينتظرونه 
ن�شيب كل منهم مبا �شوف ي�شتو لي عليه ومن هذ� �ملنحني تطوعت 
وفو�شها �إخوتها لكي تكون جهاز ملر�قبة �لذي يدق �أجر��س �خلطر 
و�أ�شو�ت  و�الإ���ش��ر�ر  �لعيون  من  ه��ذ�  �الأب  و�أدرك  باالأ�شرة  �ملحدق 
وت�شاعف  حبه  و�زد�د  بالذ�ت  �ملمر�شة  ه��ذه  جت��يء  �أن  يف  �ملعار�شة 
البنه �الأ�شغر �لذي يقف �إىل جانبه وينت�شر لر�أيه �أمام �أ�شقائه حتى 

جاءت �ملمر�شة �إىل �لبيت فماذ� وجدت ؟

الأب يطلب الزواج من املمر�سة 
�أيام معدودة فقط و�أدركت �أن �البنة جاءت ال لرت�عي و�لدها و�إ نما 
لتحول بينه وبني ما قر�أته يف عينيه يكتم هو قد يكون ملح لها من 
�أياما  ل��ه  تتمنى  �لتي  �ل�شغرى  �بنته  �أن��ه��ا  معتقد�  قريب  �أو  بعيد 
طريقا  لها  جت��د  �أن  حت���اول  ه��ي  وبينما  حياته  �أخ��ري��ات  يف  �شعيدة 
ت�شلكه لتاأدية و�جبها لكي حت�شل على ما يرفع من دخلها ويحفظ 
لها كر�متها وت�شتبقي ما �شعرت به و�أح�شته وقر�أته يف مالمح �البن 
و�ل��ده وهي  ي�شهر معها يف غرفة  �مل�شت�شفى حينما كان  �الأ�شغر يف 
بني هذ� كله �كت�شفت �أن �لبنت �ل�شغرى �جتهدت �أن تلقي يف روعها 
�ملدججة  �ل�شاحة  هذه  و�شط  فيه  مرغوب  غري  �ملتكرر  وجودها  �أن 
�أذنها وهو �شاح يف متام  �مل�شاعر �ملتناق�شة هم�س �ل�شيخ �لعجوز يف 
�إيل  �أنهما لن ي�شتمعا  �بنته وول��ده وتاأكد  �شاألها عن  �أن  عقله وبعد 
هم�شه �شاألها فجاأة �إن كانت تر�شي �لزو�ج منه ومل جتد ر�د� �أخري� 
وردد  �الإج��اب��ة  من  نف�شها  تعفي  حتى  �ل�شحك  يف  ت�شتغرق  �أن  من 
�أعلى من �لهم�س �حلمد هلل و�ل�شكوت عالمة �لر�شا ..  هو ب�شوت 
ق�شماته  و�أ�شرقت  مالحمه  و�بت�شمت  �شر�يينه  يف  �لدماء  وتدفقت 
وكاأن �لرجل قد عادت �إليه كل مقومات �ل�شباب وحينما �نتهت من 
�شحكها ��شتحت �أن تعلنه بحقيقة م�شاعرها فرتتد فرحته معكو�شة 
تقتلع من �أعماقه �لرغبة يف �حلياة ور�أت �إن فعلت ذلك فقد �رتكبت 
جرمية وخانت �أب�شط مبادئ �شرف مهنتها فاوحت �إىل �بت�شامتها �أن 
تت�شع ومالت عليه تغمره غمر� بحنان فا�س من �أنوثتها كلنب �الأم 
�لذي يتدفق لروؤية �لر�شيع فاحتوت ر�أ�شه بني يديها وقبلت جبينه 

وهي ال تدري �إذ� كان ذلك مو�فق �أو ممانعة.

امل�ساعر املت�ساربة
�آخر  م��ن  �أول  ل��ه��ا  ت���دري  ال  �مل��دل��ول  �شبابية  م�شاعر  يف  وغ��رق��ت 
�الإ�شر�ق  ول��ك��ن 
م�شى  �ل���������ذي 
ق�شماتها  يف 
ك������������ان مي�������ش���ي 
�ل�شعادة  ب�������اأن 
�ملفاجئة قدمتها 
ع��ن��ي��ف��ا ك���م���ن رب���ح 
ط�����ائ�����ل�����ة عن  ث�����������روة 
ط��ري��ق �حل���ظ وح���ده وال 
بكل قو�ها  ت��دري هل تطبق 
و�لفر�شة  �ل������رثوة  ه����ذه  ع��ل��ى 
�لتي الحت لها �أم تزهد فيها الأنها 
حم���اط���ة ب���اأ����ش���و�ك �أ����ش���د خ���ط���ر� من 

�أ�شو�ك �لقنفذ.؟
و�أنقذتها �البنة حينما دخلت وهي حتمل 
طعاما جاءت به �إىل و�لدها و�أح�شت �أنها 
مل تعد مطالبة بالرد على �ملري�س �لذي 

�أن���ه ال يطلب  �أب��ل��غ م��ن �ل���رد بالل�شان وت�شور  �ع��ت��ر م��ا ح��دث ه��و 
�بنته  �أنظار  لفتت  ب�شهية  �الأك��ل  و�أقبل على  �أكرث من هذ�  �إف�شاحا 
ب�شر�هة  �الب��ن جال�شا يدخن  لتجد  �لغرفة  خ��ارج  �إىل  وت�شللت هي 
عينيه  من  و�أح�شت  ينتظرها  كان  �أن��ه  �أ�شعرها  ��شتقباال  و��شتقبلها 
�ملليئتني بامل�شاعر �لغام�شة �لرغبة يف �لكالم ور�أت يف عينيه ما يريد 
�أن يف�شي به يف �إحلاح ولكن ذلك مل يقف حائال دون �أن تتدفق عليه 
قائلة �أنها تريد �أن تنقل �إليها خر� ي�شعده �إذ� كان يريها �أن تظل يف 
�إنه �شوف يتوىل ذلك وقد جنح  �لبيت �إىل جو�ر و�لده ولكنه �شاح 
�أن  عليها  فقط  �آخ��رة  �إىل  �مل�شو�ر  يف  مي�شي  و�شوف  �الآن  حتى  فيه 
ت�شمعه ولكنها و�شعت يدها على فمه وقالت له و�ل��دك طلب مني 

�لزو�ج �الآن فهل تو�فق.؟ 
لتتلقى  �شفتيه  عن  �إ�شبعها  رفعت  �أن  بعد  فيه  حتملق  وهي  قالتها 
�أمعائه  �أمل يف  يعاين من  تتقل�س كمن  ر�أت��ه ومالحمه  لكنها  �ل��رد 
هل  الأخ��ط��اأت  ذل��ك  يريد  يكن  �أم  هي  وذهلت  �ل�شمت  يف  وي�شتغرق 
�أ�شابت من �ملوؤكد �أنها �رتكبت خطيئة غري معروفة لها علي �الأقل 
وطال �شمته وطال �شمتها حتى �أح�شت �أن عليها �أن تغادره وهو ما 
ز�ل يحملق فيها كاأنه ينظر �إىل جمنونة ولكنها مل تغادره وف�شلت �أن 
ت�شاأله عن �خلر �لذي كان �شيقوله لها قال يف �أ�شى �أم فقدت وليدها 
كنت �شاأعر�س عليك ما عر�شه �أبي ولكن �أنتهي �الأمر ودخلت �الأخت 
يف ثورة �شبقتها وهي ت�شحيح �أن �لكارثة �لتي كانو� يخ�شونها وقد 
و�أنها  �إنه �شوف يتزوج من هذه �ملمر�شة  وقعت و�أن و�ل��ده قال لها 
و�فقت وهكذ� حتققت �ملخاوف �لتي ��شت�شعرها �جلميع �إال هو الأنه 

كان �ل�شبب ومل يكن هناك بد� من �أن تغادر �لبيت.

واأطلقت لدم�عها العنان
وم�شت وهي يف حالة مل متر بها من قبل يف حياتها �إنها ال ت�شتطيع 
�أن ت�شتوعب �مل�شكلة �لتي �أطاحت بها و�لتي هي يف �لو�قع �أكر من 
كل �إمكانياتها �لذهنية و�لنف�شية ولك ب�شكل �أو باآخر �أح�شت برغبة 
يجري  �الب���ن  ودخ���ل  �لعنان  لدموعها  فاأطلقت  �لبكاء  يف  �شديدة 
�إىل غرفة و�لده فقد كان على يقني �أنه ��شتمع �إىل ماال ي�شره من 
�شقيقته دخل مهروال بعد �أن �شمع �شوت �أ�شياء ترتطم باالأر�س وقف 
مذهوال وهو يرى �شينية �لطعام و�الأطباق ملقاة و�الأب يف غيبوبة 
يف فر��شه وفقد �أع�شابه فر�ح يتهم �شقيقته باأنها قتلته و�أن و�لده 
حر يفعل ما يريد و�أ�شرعت �ل�شقيقة ت�شتدعي بقية �الأخوة وجل�س 

�البن �الأ�شغر مي�شغ �أحز�نه.

نك�سة مر�سية بالغة 
وح�شر �لطبيب �لذي قال �إن �شدمة عاتية �أ�شابته فانتك�س نك�شة 
بالغة �الأثر و�أنه حذرهم م�شبقا من تعر�شه الأي �نفعال.وطلبو� نقله 
�ملمر�شة  �أي��ن  �أن��ه ال ين�شحهم ثم قال  �مل�شت�شفي فقال يف حزم  �إ لى 
�إنها يف  �ل�شرورية وقال له �البن  �لتعليمات  �أفهمها بع�س  �أن  �أريد 
�لطبيب  بالهاتف.وبقي  بها  �ت�شل  �أن  بعد  �الآن  بيتهم  �إىل  طريقها 
�جتاز  �لعجوز  �أن  و�أك���د  تعليماته  لها  وق��ال  �ملمر�شة  و�شلت  حتى 
مرحلة �خلطر وعليها �أن تفعل كذلك وكذ� وعليها �أن تت�شل به �إذ� 

حت�شنت �شحته �أو �شاءت ال قدر �هلل. 
وو��شلت �ملمر�شة عملها يف �شمت وحقنته و�نتظرت و�لكل يف �شمت 
�أخذ  و�أخ��ري�  و�لرجال  �لبنات  دم��وع من  وه�شه�شات  �أنفا�س  �إال من 
�لعجوز �شهيقا طويال وزفري� ثم فتح عينيه بطء فلما وقع ب�شره 
على �ملمر�شة هتف با�شمها ثم عجز عن �لكالم و�نحدرت من عينيه 
يرفع  �أن  وهم  يعتدل  �أن  وح��اول  بيدها  فاأم�شكت  يده  ومد  �لدموع 
ر�أ�شه ولكنه تهاوى على �لو�شادة وترك يدها ف�شقطت يده بجانبه 
�لتنف�س  ع��ن  وك���ف  و�ط��م��اأن��ت ق�شماته  �ل��ر�ح��ة يف وج��ه��ه  و���ش��اع��ت 
وجرى  ي�شتجب  مل  �لقلب  ول��ك��ن  قلبه  ت��دل��ك  �ملمر�شة  و�أ���ش��رع��ت 
�الأ�شغر وهوي �شيح يف  �البن  �ملمر�شة و�شرخ  �لياأ�س على مالمح 
�إخوته قتلتموه يا ظلمة ..مل يكن ينتظر منكم هذ� �جلز�ء و�أنهار 
باإجر�ء�ت  يقومو�  لكي  �خل���ارج  �إىل  وت�شللو�  �شريره  ب��ج��و�ر  يبكي 
رحلته �إىل مثو�ه �الأخري فمثال دخلو� �إىل �أنف�شهم �أجمعو� على �أن 
�لتي  �الأخ��رية  �ملمر�شة قتلت و�لدهم باحلقنة  باأن  �ل�شرطة  يبلغو� 
�أعطتها له.وكانت �ملمر�شة قد �ت�شلت بالطبيب فح�شر على �لفور 
قبل و�شول �ل�شرطة �إىل �ملنزل وبينما هو يحرر �شهادة �لوفاة و�شلت 
وال  �الأ�شغر  �الب��ن  على  و�أغمي  وك��ان موقفا مزريا  �لنجدة  �شرطة 
يدري كم لبث يف غيبوبته ولكنه عندما �أفاق مل يجد بجو�ره �شوى 
من  �أك��رث  لي�س  �أن��ه  على  لل�شرطة  �ملوقف  �لطبيب  �ملمر�شة.و�شرح 
�أ�شرة مكلومة مل تتحمل �أع�شابهم �ل�شدمة ولي�شت هناك جرمية 
الأنه هو من نبه على �ملمر�شة باعطاءه هذه �حلقنة وهو �لذي كتبها 
لهو �ن�شرفت �ل�شرطة و�ملمر�شة وجل�س �البن �الأ�شغر يف غرفة �أبيه 

يبكيه ويبكي حظه.

متهمون بال جرمية

الزوجة تقتل زوجها رميًا بالر�سا�س
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          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1068 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طموح   : �شده  �ملنفذ  �جلز�ئر    �جلن�شية:  غر�شايل  ��شمهان  �لتنفيذ/  طالب 
للتطوير و�د�رة �مل�شاريع �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه:  طموح للتطوير 
و�د�رة �مل�شاريع �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م   - عمايل   2013/314 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
�ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر  يوم �الحد  ع-�س-�أظ  وحدد لنظره جل�شة 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1117 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �مل��زروع��ي    �ل�شاكوب  �شامل  عبيد  عفر�ء  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/12/11م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �شامل حممد �شامل بالهوميل �لعامري  
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
للمدعي مبلغا وقدره )58.000 درهم( )ثمانية  وخم�شون �لف درهم( مع �لز�م 
�ملدعى عليها مب�شروفات �لدعوى، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.    �شدر 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/12/15  حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/عمرو كرامة العامري                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        
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اىل من يهمه الأمر

ذ�ت  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م  حرة-  منطقة  �شريفي�شز  بي  �شي  دي  �يه  نحن/   
�حلرة  دبي  منطقة   يف  �خلا�شة  �ل�شركات  لقانون  وفقا  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية 
للتكنولوجيا و�العالم 2003 )قانون �ل�شركات �خلا�شة(  نود �الخطار باأنه ومبوجب 

�لبند رقم 9 من قانون �ل�شركات �خلا�شة، قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �ىل: 
�متام �شريفي�شز منطقة حرة ذ.م.م

على من يرغب باالعرت��س على هذ� �لتغيري �ن يقدم �عرت��شه كتابة خالل �ربعة 
ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �ال�شعار على �لعنو�ن �لتايل:

د�ئرة �لت�شجيل و�لرت�خي�س
�شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�العالم

�س ب:  73000 - دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة. فاك�س:  8992 368 4 971+

 اإ�صعار تغيري ا�صم �صركة منطقة
حرة ذات م�صوؤولية حمدودة
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      اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   522 /2013 جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�س التجاري
 مدعي/ عبد�لرحمان بن�شايف �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: �شركة �المار�ت 
�ملطلوب  تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  للتاأمني 
�عالنه/ خان حممد مريوبي خان �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1224 /2013 جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�س التجاري
 مدعي/ ��شيل خان عبد�جلالل �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �مني �هلل خان �ز�د 
 6000 مببلغ  �ل�شيارة  ت�شليح  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان   �جلن�شية:  و�خرون  خان 
�هلل خان  �مني  �عالنه/  �ملطلوب  درهم  �ال�شر�ر مببلغ 25000  تعوي�س عن   + درهم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  باك�شتان عنو�نه:بالن�شر حيث  �ز�د خان �جلن�شية: 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/19 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني 
�البتد�ئية - �لكائنة باملقر �لرئي�شي �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 �القل. �شدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   511 /2013 جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�ص�صة: امل�صارف  واملوؤ�ص�صات املالية    
�شلطان  �حمد  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لوطني  �بوظبي  بنك  مدعي/   
�شعيد م�شعود �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
489157.96 درهم �ملطلوب �عالنه/  �حمد �شلطان �شعيد م�شعود �ل�شام�شي �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/12/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   999 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  �ل�شود�ن   �جلن�شية:  �خل�شر  �حل�شني  حممد  �لدين  كمال  مدعي/    
حممد بن �شعيد بن علي �لعفاري �جلن�شية: �شلطنة عمان مو�شوع �لدعوى: �ثبات 
عقد �ملبايعة و�لتنازل عن �ل�شيارة مببلغ 2300 درهم   �ملطلوب �عالنه/ حممد بن 
�شعيد بن علي �لعفاري �جلن�شية: �شلطنة عمان عنو�نه:بالن�شر)جتديد �لدعوى من 
�ل�شطب( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/8 �ملو�فق 
�الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�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 �القل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1133 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �خرت ح�شني �شري�ج دين �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد    
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  طالب  �شهباز 
مبلغ 21000 درهم     �ملطلوب �عالنه/ حممد �شهباز طالب ح�شني �جلن�شية: 
باك�شتان عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�البتد�ئية - �لكائنة  �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 �القل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
    اعالن رقم 2013/645 بالن�صر

�ملدعى :ر��شد حميد �شعيد حممد �ل�شاعدي  �ملطلوب �عالنه: ثاين خبيب 
�ملذكورة  �لدعوى  رف��ع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لنعيمي  خمي�س 
�عاله وحدد يوم �الثنني �ملو�فق 2013/12/30 موعد� لنظرها لذ� فانت 
�اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�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 �العالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/324 ت اجر- م ر-ت-  ع ن(
طالب �لتنفيذ/ عبد�هلل �شامل �شلطان علي �لكعبي �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ 
�شده : حارب مغري �شامل �لعميمي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:  حارب 
مغري �شامل �لعميمي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 2310 درهم +200 

درهم م�شاريف �لدعوى  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: ك�الدي للتجارة العامة  )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 303- ملك ورثة حممد عبد�هلل �جلامع- ديرة- �ملرر  �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    649419 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1070692 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/11/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2013/11/19
اخل�سر وم�سارك�ه)حما�سب�ن قان�ني�ن( �لعنو�ن: مكتب رقم)306( ملك حمد 
حممد ح�شني �ل�شعايل- ديرة- �لق�شي�س  هاتف  2578853-04 فاك�س: 2578854 04 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  قان�ني�ن(  وم�سارك�ه)حما�سب�ن  اخل�سر  �مل�شفي/  ��شم 
رقم)306( ملك حمد حممد ح�شني �ل�شعايل- ديرة- �لق�شي�س  هاتف  2578853-
�لتنمية �القت�شادية بدبي  04 فاك�س: 2578854 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ك�الدي للتجارة العامة 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/11/19 و�ملوثق 
�أي  لديه  م��ن  وعلى    2013/11/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16    
 اعـــــــالن       

خورفكان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �لكلباين  حمد  �شعيد  حمد  ماجد 
على حمرر يت�شمن :تنازل وتغيري �ال�شم �لتجاري يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ال�شم 
�لتجاري )ور�سة ماجد الكلباين ل�سيانة ال�سيارات ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة مهنية رقم 523174 �ل�شادة بتاريخ 2003/9/8 
�لدين  خ��ري  حممد  خديجة  �ل�شيدة:  �ىل  خ��ورف��ك��ان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف 
�جلن�شية: �المار�ت وتغري �ال�شم �لتجاري من ور�شة ماجد �لكلباين ل�شيانة �ل�شيار�ت 
�لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �ل�شيار�ت    ل�شيانة  �لزبارة  �شقر  ور�شة  �ىل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
  الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/318  مدين  كلي                

�ملوؤجرة ذ.م.م جمهول حمل  �لركاب باحلافالت  �لر�فع لنقل  �ملدعى عليه/ 1 -  �ىل 
دين وميثله: حممد علي  �شودرى حممد  دين طاهر  �ملدعي /�حمد  �ن  �القامة مبا 
�شلمان �ملرزوقي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان 
ت�شدد للمدعى مبلغ 153.917  درهم و�لفو�ئد 12% منذ بدء �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
�لتام مع �لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة 
فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س   �ملو�فق 2013/12/22  �الحد  يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/42  ا�صتئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما /1- ر�جيندر� �شينج كو�شار 2- �مكو �لعاملية للتجارة 
�ملو�د  لتجارة  �نو�شا   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �لعامة 
�ع��اله وعليه نعلنكم بان  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  �لغذ�ئية 
�ملحكمة حكمت بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور باجلدول .    وحددت 
لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/1/19 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف 

 ch2.D.19 لقاعة�
  القا�صي                  

حماكم دبي

   حمكمة ال�صتئناف

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
    اعالن رقم 2013/551 بالن�صر

�ملدعى :خلفان مبارك فا�شل �شعيد �ملزروعي    �ملطلوب �عالنه: �شركة فن 
�لعامة/ ميثلها �شامح رفيق د�نيال �لعنو�ن: بالن�شر  �لق�شور للمقاوالت 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �الث��ن��ني �ملو�فق 
2013/12/30 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �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 �العالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/538  عقاري  كلي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - نائل �شاكر حممود جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�شتثمار  �لقاب�شة  /تعمري 
�ملرم  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حلفيتي 
�ل�شكنية رقم )1201( و�لز�م �ملدعى  بني �ملدعيه و�ملدعى عليه ب�شاأن �لوحدة 
يوم �خلمي�س  لها جل�شة  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه 
�ملو�فق 2013/12/26 �ل�شاعة 11:00 �س  بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/384   عقاري كلي                  

�شوبر�تو   -2 ذ.م.م  �لعقارية  كابيتال  كريدي�س  �شركة  عليهم/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
كابيتال  كريدين�س  �شركة   ( �الوىل  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  مالك  ب�شفته  �شاها 
�لعقارية ذ.م.م( 3- مادهور �شينغال- ب�شفته مدير �ملدعى عليها �الوىل ) �شركة 
كريدين�س كابيتال �لعقارية ذ.م.م(  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / هاين 
�ملحكمة قررت  بان  نعلنكم  �شيف عبيد علي �حلفيتي   �ل�شالح وميثله: حممد 
�خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/11/24 يف  �ملنعقدة   بجل�شتها 
�ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �الحد  �ل�شيد �خلبري  بورود تقرير 
�ملو�فق 2013/12/29 �ل�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على 

�لتقرير. 
ق�صم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2714 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ �شابول �حمد تاجمول علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: بورتلي 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  بورتلي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   
عنو�نه:بالن�س حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
 اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1976و1975 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعيان/ 1-�المني مياه يون�س مياه 2-�شاميم ميا مطالب ميا   �جلن�شية: 
�المار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �شوبرمان  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/   �شوبرمان للمقاوالت 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
موعد�   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
      اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2539 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ ب�شاجيت ري د� الخريي �و�شاري �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة نو �شهرة للمقاوالت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  موؤ�ش�شة نو �شهرة للمقاوالت 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات 
�ملو�فق 2013/12/24  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�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 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   395 /2013 عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  فل�شطني   �جلن�شية:  م�شطفى  عثمان  ر�شاد  ماهر  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لالن�شاء�ت  �لعاملية  فينو�س 
ذ.م.م  لالن�شاء�ت  �لعاملية  فينو�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�س  �المار�ت    �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
�و  ز�يد �شخ�شيا  �لكائنة مبدينة حممد بن   - �بوظبي �البتد�ئية  ب� حمكمة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/11/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2087 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

خم�س  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  حممد  نور  ح�شني  ز�هد  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ليدوية  للنجارة  جنوم 
�المار�ت    �جلن�شية:  �ليدوية  للنجارة  جنوم  �عالنه/خم�س  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء  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   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
    اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2206 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ خي�شر منري منري �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: غ�شن 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لورد 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ غ�شن �لورد للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت     
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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جنود،  بحق  تاأديبية  �إج����ر�ء�ت  �لريطانية،  �ل��دف��اع  وز�رة  �ت��خ��ذت 
�ل�شبكات  م��و�ق��ع  على  ع�شكرية  و�أ����ش���ر�ر�ً  ح�شا�شة  م���و�د�ً  لن�شرهم 
�شندي  �شحيفة  وق��ال��ت   . ي��وت��ي��وب  و  في�شبوك  مثل  �الإج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لعمليات  تفا�شيل عن  ت�شمنت  �حل�شا�شة  �مل��و�د  �إن  �م�س،   ، م��ريور 
�لع�شكرية،  �مل��ع��د�ت  ع��ن  و���ش��ور�ً  وليبيا،  �فغان�شتان،  يف  �لع�شكرية 
 . �إن  لينكد  و   ، فليكر  و   ، توتري  مو�قع  يف  �أي�شاً  عليها  �لعثور  ومت 
عمليات  �شملت  �أنها  ُيعتقد  �الأمنية  �خل��روق��ات  بع�س  �أن  و��شافت 
جندي  ق��ام  فيما  �لريطانية،  �خلا�شة  للقو�ت  �حل�شا�شية  فائقة 
�إن  لينكد  موقع  على  �إليها  ينتمي  �لتي  �ل�شرية  �ل��وح��دة  بت�شمية 
�لقو�ت  عمليات  ع��ن  دق��ائ��ق   10 مدته  فيديو  �شريط  �آخ��ر  ون�شر   ،
جنود  فيه  وظهر   ، يوتيوب  موقع  على  �أفغان�شتان  يف  �لريطانية 
�أن  �إىل  �ل�شحيفة  و��شارت  ح��رب.  �لقتالية يف منطقة  مع معد�تهم 
�آخرين ن�شرو� تفا�شيل عن �لطائر�ت و�الأ�شلحة  جنود�ً بريطانيني 
ليبيا على موقع  �لع�شكرية يف  �لعمليات  ��شتخد�مها يف  �لتي جرى 
فليكر ، ومعلومات �شرية على موقع تويرت ، ومت �بالغ وز�رة �لدفاع 
�لريطانية ب�7 حو�دث من هذ� �لقبيل يف �لعامني �ملا�شيني و�تخذت 
وز�رة  با�شم  متحدث  �إىل  ون�شبت  �ملخالفني  بحق  تاأديبية  �ج��ر�ء�ت 
�لدفاع �لريطانية، قوله نتوقع من �جلنود �شمان �أن يكون �شلوكهم 

على �شبكة �الإنرتنت قانونياً ومالئماً ومهنياً .

بتهمة  �شينيني  ثالثة  �شد  ب�شكوى  �المريكية  �حلكومة  تقدمت 
�لتج�ش�س على �شركات �ملنتجات �ملعدلة كيميائيا �المريكية ل�شرقة 

��شر�رها �ل�شناعية، بح�شب وثيقة حمكمة.
كن�شا�س  فدر�لية يف  �ملقدمة �ىل حمكمة  �شكوى �حلكومة  وبح�شب 
)و�شط( �خلمي�س فانه بد�ية من 17 ت�شرين �الول-�كتوبر 2010 
و�يكيانغ  ت��اآم��ر   2013 �الول-دي�����ش��م��ر  ك��ان��ون   11 وحتى  تقريبا 
ترتبط  ��شر�ر  لنقل  �آخرين  ��شخا�س  وم��ع  معا  ي��ان  ووينغي  زهانغ 
ب��و���ش��ائ��ل ت��ط��وي��ر وب����ذر وزر�ع�����ة وج��ن��ي وت��ن��ظ��ي��ف وت��خ��زي��ن بع�س 
 2012 �لثاين-نوفمر  ت�شرين  يف  وينغي  و�تهم  �لزر�عية  �لبذور 
بانه كتب تقرير� موجه لت�شريع �لعلوم �لزر�عية يف بلده �ال�شلي ، 

بح�شب �ل�شكوى.
ك��ان��ون �الول-دي�����ش��م��ر يف  ب��د�ي��ة  �خ��رى قدمت يف  و�تهمت �شكوى 
والية �يو� )و�شط( �شينيا �آخر مو هايلونغ بالتج�ش�س �ل�شناعي �شد 

�شركتني للمو�د �ملعدلة كيميائيا.

 
وجهت �لنيابة �لعامة يف �شيول، �الأحد، �لتهم ل�9 �أ�شخا�س ينتمون 
باأن�شطة  �لقيام  خلفية  على  �ل�شمالية  لكوريا  د�عمة  جمموعة  �إىل 
ونقلت  �لقومي.  �الأم��ن  قانون  و�نتهاك  يانغ  لبيونغ  موؤيدة  دعائية 
�لكورية �جلنوبية )ي��ون��ه��اب( ع��ن مكتب �الدع���اء يف  �الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
عقدو�  �ل�9  �الأ���ش��خ��ا���س  ب���اأن  ي�شتبه  ب��اأن��ه  �لو�شطى  �شيول  منطقة 

لقاء�ت �شرية منتظمة مو�لية لكوريا �ل�شمالية.
على  �جلنوبية يحظر  كوريا  �لقومي يف  �الأم��ن  قانون  �أن  �إىل  ي�شار 
�ملو�طنني ت�شكيل منظمات متدح �أو ت�شجع �أو تقوم باأية دعاية ل�شالح 
كوريا �ل�شمالية �ل�شيوعية. يذكر �أن منظمة �شوبونغ ومقرها �شيول، 
وتدعي  لل�شمال  م��وؤي��دي��ن  ن�شطاء  ي��د  ع��ل��ى   2006 ع���ام  ت�شكلت 
�إع��ادة توحيد �لكوريتني. وقال  �أن هدفها هو �لدعوة �إىل  �ملجموعة 
�إن �ملجموعة يقودها  �أحد �ملدعني �لعامني �ملطلعني على �لتحقيق، 
م�شيفاً   ، �ملعار�شة  على  �ملح�شوب  �ملوحد  �لتقدمي  �حل��زب  �أع�شاء 
�لنووية  �الإخ��ت��ب��ار�ت  ي��وؤي��دون  �حل��زب  �أع�شاء  ب��اأن  �أن هناك مز�عم 
م��وؤخ��ر� يف  �لتقدمي  وت���ورط �حل���زب  ي��ان��غ.  لبيونغ  و�ل�����ش��اروخ��ي��ة 
ف�شيحة مترد ويخ�شع �لنائب، يل �شوك كي، وعدة �أع�شاء �آخرين 
يف �حلزب حاليا للمحاكة بتهمة �لتاآمر لالإطاحة باحلكومة �لكورية 

�جلنوبية يف حال وقوع حرب بني �لكوريتني.

عوا�سم

لندن

�صيول

نيويورك

تربئة اأمني �سرطة مب�سر
 من قتل متظاهرين 

• القاهرة-يو بي اأي:

�أت حمكمة م�شرية، �م�س، �شابط �شرطة من تهمة قتل و�إ�شابة متظاهرين  برَّ
خالل �أحد�ث ثورة 25 يناير-كانون �لثاين 2011 وق�شت حمكمة جنايات 
�شمال �لقاهرة، برئا�شة �مل�شت�شار م�شطفى عي�شى، بر�ءة �أمني �ل�شرطة حممد 
متظاهرين  قتل  تهمة  من  �ل�ُشّني  حممد  با�شم  �ل�شهري  �ملنعم،  عبد  �إبر�هيم 
25 يناير- ث��ورة  �أح��د�ث  �ل��ز�وي��ة �حلمر�ء خ��الل  �أم��ام ق�شم �شرطة  �شلميني 

مبارك.  ح�شني  �الأ�شبق  �لرئي�س  بنظام  �أط��اح��ت  �لتي   2011 �لثاين  كانون 
وتعود وقائع �لق�شية، �لتي �شغلت �لر�أي �لعام الأكرث من عامني ون�شف، �إىل 
و�جلرحى  �لقتلى  من  عدد  �شقط  حينما   2011 �لثاين  يناير-كانون   28
�أمام ق�شم �شرطة �لز�وية �حلمر�ء بالقاهرة خالل �أحد�ث �لثورة، و�تهم �أمني 
�ملتظاهرين  �آخرين من   3 و�إ�شابة  �شخ�شاً   18 بقتل  �ل�ُشّني  �ل�شرطة حممد 
�أور�ق  باإحالة  وق�شت  ف��ر�ره،  ب�شبب  غيابياً  �جلنائية  للمحاكمة  �ملتهم  م  وق��دِّ

�ملتهم �إىل مفتي �لديار �مل�شرية ال�شتطالع �لر�أي �ل�شرعي يف �إعد�مه.

 اإخالء طائرة يف كراكا�س بعد اإنذار بقنبلة 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

من  �ل�شبت  م�شاء  تقلع  �ن  يفرت�س  ك��ان  �لفرن�شية  للخطوط  رحلة  تاخري  مت 
�لفرن�شية  �ل�شلطات  م��ن  �ن���ذ�ر  �ث��ر  �مل�����ش��اف��رون  و�خ��ل��ي  باري�س  ب��اجت��اه  ك��ر�ك��ا���س 
�لفنزويلية.  و�ل��ع��دل  �لد�خلية  وز�رة  �علنت  م��ا  بح�شب  قنبلة،  وج��ود  باحتمال 
�جهزة  من  معلومات  تلقينا  �لفنزويلي  للتلفزيون  تور�س  رودريغيز  ميغيل  وقال 
�ثناء رحلة  لتنفجر  �نه هناك متفجر�ت و�شعت  �لفرن�شية ويعتقد  �ال�شتخبار�ت 
�جهزة  يف  ع�شو�   65 من  فريق  ن�شر  ومت   . باري�س-كر�كا�س  �و  كر�كا�س-باري�س 

�ال�شتخبار�ت الجر�ء عملية تفتي�س �شاملة للطائرة ومدرج �ملطار.

بدء �سخ الوقود ملحطة الكهرباء الوحيدة يف غزة 

دفن نيل�سون مانديال يف م�سقط راأ�سه

ج��ث��م��ان م��ان��دي��ال الإل���ق���اء نظرة 
�لود�ع �الأخرية على �لرجل �لذي 

يعرف باأب �الأمة .

�الأ���ش��خ��ا���س ت���و�ف���دو� ع��ل��ى مدى 
3 �أيام �الأ�شبوع �ملا�شي �إىل مبنى 
�شّجي  حيث  بريتوريا  يف  �الحت��اد 

باالإ�شافة  للمنا�شبة  كلمة  باند�، 
�إىل �أفر�د من عائلة مانديال.

من  �الآالف  ع�����������ش�����ر�ت  وك����������ان 

ال�سني تندد ب�سينزو لنتقاده منطقة الدفاع اجلوي با�سيليت تتجه للفوز برئا�سة ت�سيلي 
•• بكني-رويرتز:

�جل��وي يف حرب  دفاعها  ملنطقة  �حلاقد  �لت�شويه  ماو�شفته  ب�شبب  �ليابان  وزر�ء  رئي�س  �بي  �شينزو  �ل�شني  �د�ن��ت 
�الون��ة �الخ��رية ملنطقة  �ل�شني يف  �ع��الن  �ن  �بي موؤمتر� �شحفيا  و�بلغ  �لبلدين �جلارين  كالمية مت�شاعدة بني 
دفاعها �جلوي فوق جزر متنازع عليها يف بحر �شرق �ل�شني  يخرق ب�شكل جائر حرية �لطري�ن فوق �ملياه �لدولية 
وطالب بكني بالغائها. ود�فع هوجن يل �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �ل�شينية عن �ملنطقة �لتي �ثارت �حتجاجات 
من �ليابان و�لواليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية وقال هوجن يف بيان ن�شر على موقع �لوز�رة على �النرتنت �الحد 
ب�شكل حاقد.  وتطالب بكني  �لياباين منا�شبة دولية لت�شوية �ل�شني  �لزعيم  ��شتغالل  �لقوي من  ��شتياءنا  نبدى 
بال�شيادة على هذه �جلزر �لتي تطلق عليها ��شم دياويو كما تطالب �ليابان بها وتطلق عليها ��شم �شينكاكو وقال 
�ن  و��شاف  وباطل.  قانوين  و�حتاللها غري  �جل��زر  على  �ليابان  و��شتيالء  ��شيلة.  �شينية  �ر���س  دياويو  �ن  هوجن 
هذه �ملنطقة تتما�شى مع �لقو�نني و�ملمار�شات �لدولية وال توؤثر على حرية �ملالحة وقال �ن �جلانب �ل�شني �تخذ 

�الجر�ء�ت �ل�شرورية حلماية �شيادته ووحدة �ر��شيه. هذ� �مر �شرعي متاما وال عيب فيه.

�لبالد بني 1973 و1990 و�نتمائها حلكومة �لرئي�س �شبا�شتيان 
بينري� �لتي تفتقد لل�شعبية. ويف �جلولة �الأوىل من �النتخابات يف 
17 نوفمر ت�شرين �الأول فازت با�شيليت )62 عاما( وهي طبيبة 
�لتي ح�شلت عليها ماثي )60 عاما  �طفال بنحو مثلي �ال�شو�ت 
وهي �قت�شادية ووزيرة �شابقة �ال �ن با�شيليت مل حت�شل على ن�شبه 
50 باملئة �لالزمة للفوز من �جلولة �الأوىل من �النتخابات. ومل 
جتر ��شتطالعات ر�ي مهمة قبل جولة �الإعادة �ال �ن فوز با�شيليت 
�أمر م�شلم به وما من �شك ب�شاأن نتيجة �النتخابات �ال �ن حمللني 
�ك��رت�ث و�شعف  ع��دم  �إىل  يقود  �لنتيجة قد  �ف��رت����س  �ن  يقولون 
�إليه  تتطلع  �ل��ذي  �لكبري  �ل��ف��وز  م��ن  با�شيليت  يحرم  م��ا  �مل�شاركة 

لل�شغط على �لكوجنر�س القر�ر ��شالحاتها.

•• �سانتياجو-رويرتز:

ترجح �ملوؤ�شر�ت فوز رئي�شة ت�شيلي �ل�شابقة مي�شيل با�شيليت بجولة 
�لتي  با�شيليت  وتريد  �الأح��د  �م�س  �لرئا�شة  �نتخابات  يف  �الإع���ادة 
باجر�ء  تفوي�شها  يعزز  �شاحق  ف��وز  حتقيق  �لو�شط  لي�شار  تنتمي 
كبري�  ف��وز�  با�شيليت  �لناخبون  مينح  �أن  �ملتوقع  ومن  ��شالحات. 
وكانت  �م��ر�ت��ني  ب��ني  مناف�شة  ت�شهد  �ل��ب��الد  يف  �ن��ت��خ��اب��ات  �أول  يف 
با�شيليت �شغلت �ملن�شب يف �لفرتة من 2006 �إىل 2010 ومتتعت 
ب�شعبية كبرية بف�شل جاذبيتها وخططها لعالج �لتفاوت �لكبري يف 
ب�شبب  ماثي  �يفلني  �ليمينية  مناف�شتها  فر�س  و�شعفت  �لدخول. 
عالقة ��شرتها بالدكتاتور �جلرن�ل �وجو�شتو بينو�شيه �لذي حكم 

•• غزة-وكاالت:

بجروح  فل�شطيني  ف��ت��ى  �أ���ش��ي��ب 
بر�شا�س  �إ���ش��اب��ت��ه  �إث�����ر  �الأح�������د، 
قطاع  �شمال  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
غ����زة وق����ال �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م وز�رة 
�إن  �ل��ق��درة،  �أ���ش��رف  ب��غ��زة،  �ل�شحة 
�أ�شيب بعيار ناري  فتى فل�شطينياً 
يف �لقدم �إثر �إطالق نار من قو�ت 
�جل��ي�����س �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ���ش��رق بيت 

الهيا.
و��شاف �أنه جرى نقل �مل�شاب �إىل 
م�شفى حملي وكان �شاب فل�شطيني 
�أ�شيب يف ظ��روف مماثلة يف وقت 
���ش��رق خان  �ل�شبت  م�����ش��اء  م��ت��اأخ��ر 

يون�س جنوب قطاع غزة.
�ىل ذلك، �علن م�شوؤول يف �ل�شلطة 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �الح������د ب�����دء �شخ 
توليد  ملحطة  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل���وق���ود 
غزة  ق��ط��اع  يف  �ل��وح��ي��دة  �لكهرباء 
منذ  �لوقود  نفاذ  ب�شبب  و�ملتوقفة 
�لثاين-نوفمر  ت�����ش��ري��ن  م��ط��ل��ع 

�ملا�شي.
وق����ال ر�ئ����د ف��ت��وح م�����ش��وؤول جلنة 

�لقطاع عر معر كرم �بو �شامل .
و��شاف �ن �ول ناقلة �شوالر و�شلت 
�ىل حم��ط��ة ك��ه��رب��اء و���ش��ط قطاع 
�نه من �ملقرر �شخ  ، مو�شحا  غزة 

ت��ن�����ش��ي��ق دخ��������ول �ل���ب�������ش���ائ���ع مع 
منذ  ب��د�أ  غ��زة  قطاع  �ىل  ��شر�ئيل 
�شباح �م�س �شخ �لوقود �ل�شناعي 
ملحطة توليد �لكهرباء �لوحيدة يف 

و�لعملية  �ل��ي��وم  ل��رت  �ل��ف   450
�شت�شتمر يف �اليام �ملقبلة وتوقعت 
عودة  �ل��ط��اق��ة  �شلطة  يف  م�����ش��ادر 
�ملحطة �ىل �لعمل بعد ظهر �ليوم. 

حكومة  يف  �لطاقة  �شلطة  وك��ان��ت 
حما�س �علنت يف �الول من ت�شرين 
توقف  �مل��ا���ش��ي  �ل���ث���اين-ن���وف���م���ر 
حم��ط��ة ت��ول��ي��د �ل��ك��ه��رب��اء يف غزة 
وجود  عدم  ب�شبب  �لعمل  عن  كليا 
�نقطاع  وق��ود �شناعي ما �دى �ىل 
مناطق  م���ع���ظ���م  ع����ن  �ل���ك���ه���رب���اء 

�لقطاع.
�لبالغ  �ل���ق���ط���اع  ����ش���ك���ان  وي����ع����اين 
ن�شمة  م��ل��ي��ون   1،750 ع���دده���م 
�زم��ة ح��ادة يف �لكهرباء حيث  م��ن 
ال تتوفر �شوى ل�شت �شاعات يوميا 
�لوحيدة  وه����ي  �مل��ح��ط��ة  وت��غ��ط��ي 
ن�����ش��ف حاجة  �ل��ق��ط��اع ح����و�يل  يف 
توفر  بينما  �لكهرباء  من  �لقطاع 

��شر�ئيل وم�شر باقي �لكمية.
�ل������وزر�ء يف حكومة  رئ��ي�����س  وك����ان 
ح��م��ا���س ����ش��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة �ج���ري 
هاتفيا  �ت�����ش��اال  �مل��ا���ش��ي  �خلمي�س 
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  مع 
ع��ب��ا���س و�م���ري دول���ة ق��ط��ر �ل�شيخ 
�شورة  يف  لو�شعه  حمد  ب��ن  متيم 
غزة  قطاع  يف  �الن�شانية  �الو���ش��اع 

و�أزمة �لكهرباء �ملتو��شلة.

الأردن يعيد 300 
طفل �سوري اإىل بلدهم 

•• عمان-يو بي اأي:

�الأحد،  �أردين،  �أم��ن��ي  م�شدر  �أع��ل��ن 
����ش���وري جل����اأو�  300 ط��ف��ل  �إع�������ادة 
�الأردن����ي����ة،  �الأر������ش����ي  �إىل  وح���ده���م 
 5 �أط��ف��ال بعمر  بينهم  ب��الده��م  �إىل 
�شنو�ت وقال مدير خميم �لزعرتي 
ل���الج���ئ���ني �ل�������ش���وري���ني �ل���ك���ائ���ن يف 
�شمال  �مل���ف���رق  ����ش���ح���ر�ء حم��اف��ظ��ة 
�شرق �لبالد، �لعقيد ز�هر �أبو �شهاب، 
�أعدنا  �إنرتنا�شونال  بر�س  ليونايتد 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  مع  بالتعاون 
و�حلكومة  )�ليوني�شف(  للطفولة 
�إىل  300 ط��ف��ل جل����اأو�  �ل�����ش��وري��ة، 
�الأر��شي �الأردنية منذ بد�ية �الأزمة 
 2011 �آذ�ر-م�����ار������س  �ل�����ش��وري��ة يف 
و�أو�شح   . ���ش��وري��ا  �إىل   ، ل��وح��ده��م 
�ل��ذي��ن ترت�وح  �الأط��ف��ال  ه���وؤالء  �أن 
�إعادة  �شنة مت   15-5 �أعمارهم بني 
جزء منهم �إىل �أحد و�لديه، و�جلزء 
�الآخ���ر �إىل و�ل��دي��ه، و�جل���زء �لثالث 
وي�شكل  ����ش���وري���ا  يف  �أق����ارب����ه����م  �إىل 
�لذين  )17عاما(  دون  ما  �الأطفال 
�ل����زع����رتي  ي����ت����و�ج����دون يف خم���ي���م 

لالجئني %60 من �شكان �ملخيم.

يوم  ت��اأب��ني  ح��ف��ل  �شملت  ود�ع��ي��ة 
�ل��ث��الث��اء �مل��ا���ش��ي، ح�����ش��ره عدد 
كبري من قادة �لدول يف ما �عتر 
�أك����ر جت��ّم��ع ل��زع��م��اء �ل���ع���امل يف 

�لتاريخ �ملعا�شر.
ول������ّف ن��ع�����س �ل���رئ���ي�������س �ل���ر�ح���ل 
وحمله  �أف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب  بالعلم 
جنود على عربة مدفع �إىل مثو�ه 
�الأخري ومن �أ�شل 5 �آالف �شيف 
يف م��ر����ش��م �جل���ن���ازة، دع���ي 450 
�شخ�شاً فقط للتوّجه �إىل مد�فن 
فيما  �ملكان،  �شيق  ب�شبب  �لعائلة 
����ش���اه���د �ل���ب���اق���ون �مل���ر�����ش���م عر 
خ�شي�شاً  و�شعت  عمالقة  �شا�شة 
 21 �ملدفعية  و�أطلقت  للمنا�شبة 
مانديال  نع�س  ك���ان  فيما  طلقة 
ن���ح���و موقع  ي��ن��ق��ل م����ن م���ن���زل���ه 
نائب رئي�س حزب  وق��ال  �جل��ن��ازة 
�مل�����وؤمت�����ر �الأف�����ري�����ق�����ي �حل����اك����م، 

�ل�شخ�س  �إن  ر�م��اف��و���ش��ا،  �شرييل 
�لر�قد هنا هو �أعظم �بن جلنوب 

�أفريقيا .
�أفريقي،  �جلنوب  �لرئي�س  و�ألقى 
مر��شم  يف  كلمة  زوم���ا،  ج��اي��ك��وب 
�لزعيم  ع��ل��ى  فيها  �أث��ن��ى  �ل��دف��ن 
�ل����ر�ح����ل، �ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة نوبل 
�شنة   95 ب��ع��د  وق�����ال  ل��ل�����ش��الم، 
�شبيل  يف  ك���م���ن���ا����ش���ل  جم����ي����دة 
متو��شعاً  خ���ادم���اً  ب��ق��ي  �حل���ري���ة، 

لل�شعب �جلنوب �أفريقي .
م�شريتك  �ن��ت��ه��ت  فيما  و�أ����ش���اف 
باملعنى �جل�شدي،  باجتاه �حلرية 
علينا  م�شتمرة..  رحلتنا  �أن  �إال 
�لذي  �ملجتمع  بناء  يف  �الإ�شتمر�ر 
بنائه..  �أج��ل  م��ن  كلل  ب��ال  عملت 
علينا �أن نحمل �إرثك ون�شري �إىل 

�الأمام .
كما �ألقت رئي�شة مالوي، جوي�شي 

•• جوهان�سبورغ-يو بي اأي:

�إفريقيا،  ج��ن��وب  �م�����س يف  ج���رت، 
�الأ�شبق  رئ��ي�����ش��ه��ا  دف����ن  م���ر�����ش���م 
ف�شل  لُيفتح  م��ان��دي��ال،  نيل�شون 
�ل���ب���الد نحو  ج���دي���د يف م�����ش��رية 
�حل��ف��اظ على دمي��ق��ر�ط��ي��ة تقوم 
ك����ان  �الأع�����������ر�ق  ت��ع��������������������دد  ع���ل���ى 
�أبرز  �إف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب  �لزعي�����م 

دعائمها.
مانديال  جنازة  مر��شم  و�أقيمت 
�لر�شمية بح�شور حو�يل 5 �آالف 
و�أ�شدقاء،  �أق�����ارب،  م��ن  �شخ�س 
وق�����ادة �أف����ارق����ة، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
�ل��ع��ه��د �ل��ري��ط��اين �الأم���ري  ويّل 
�الأمريكية،  و�الإعالمية  ت�شارلز، 
�أوبر� وينفري، وغريهم، وذلك يف 
�شرقي   ، بلدة كونو  ر�أ�شه  م�شقط 
مر��شم  �شهد  �أ�شبوع  بعد  �ل��ك��اب، 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�ل�������ش���ح���ف �الأم���ريك���ي���ة  ت�������ز�ل  ال 
بالو�شع  ت���ه���ت���م  و�ل���ري���ط���ان���ي���ة 
�مل��ت��ط��ور يف �أوك���ر�ن���ي���ا، ح��ي��ث دعت 
�الأمريكي  �ل�����ش��غ��ط  ت�شعيد  �إىل 
و�الأوروبي على �لرئي�س �الأوكر�ين 
لال�شتجابة  يانوكوفيت�س  فيكتور 
�الن�شياع  وع��دم  �ملعار�شة  ملطالب 
�أوردت  ك��م��ا  �ل��رو���ش��ي��ة.  لل�شغوط 
تدل  �مل���وؤ����ش���ر�ت  �أن  ت��ق��اري��ره��ا  يف 
ل�شالح  �لقوى  ميز�ن  حت��ول  على 

�ملعار�شة.
ون�����ش��رت و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت مقاال 
جلوليا دوبريان�شكي وكيلة �لدولة 
ل��ل�����ش��وؤون �ل��دول��ي��ة �الأم��ريك��ي��ة يف 
دبليو  �ل�شابق جورج  �لرئي�س  عهد 
�لرئي�س  �إد�رة  ف��ي��ه  دع���ت  ب���و����س، 
�ل�شغط  �إىل  �أوب�������ام�������ا  ب����������ار�ك 
ع��ل��ى ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س ل��ل��ع��ودة �إىل 
�مل��ف��او���ش��ات م��ع �الحت���اد �الأوروب���ي 
�الأوكر�ين  �ل�شعب  رغبة  و�ح��رت�م 

يف �لتقارب مع �أوروبا.
على  �أن  دوب��ري��ان�����ش��ك��ي  و�أ����ش���اف���ت 
جل�����ري�ن  ت����ق����ول  �أن  و������ش����ن����ط����ن 

انطالق اوىل امل�ساعدات 
الأممية من العراق اىل �سوريا 

•• اربيل-اأ.ف.ب:

�لعر�ق  �شمال  �ربيل  من  �نطلقت 
�جلوية  �ل�����رح�����الت  �وىل  �م�������س 
�المم  م��ن  م�شاعد�ت  حتمل  �لتي 
�شمال  يف  الج���ئ���ني  �ىل  �مل���ت���ح���دة 
مر��شل  �ف����اد  م��ا  بح�شب  ���ش��وري��ا، 
مطار  يف  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  وك����ال����ة 

عا�شمة �قليم كرد�شتان.
على  حتمل  �لتي  �لطائرة  و�قلعت 
متنها 40 طنا من �مل�شاعد�ت عند 
15،30 بالتوقيت �ملحلي  �ل�شاعة 
)12،30 تغ( متوجهة �ىل مطار 
بعد  ���ش��وري��ا،  �شمال  يف  �لقام�شلي 
�شعوبة  ب�شبب  �ي���ام  ل��ع��دة  تاجيل 
�مل���ق���رر �ن تبد�  �مل���ن���اخ. وك����ان م���ن 
من  �الوىل  �مل���رح���ل���ة  �خل���م���ي�������س 
�لتي  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  نقل  عملية 
�حلكومتني  مو�فقة  على  ح�شلت 
ت�شمل  و�لتي  و�ل�شورية،  �لعر�قية 
�شبع رح��الت يف �الي��ام �ملقبلة من 
يف  و�حل�شكة  �لقام�شلي  �ىل  �ربيل 
�شمال و�شمال �شرق �شوريا. و�علنت 
�ن هذه  �لعليا لالجئني  �ملفو�شية 
نوعها  م��ن  �الوىل  وه��ي  �مل�شاعدة 
ك���ان ي��ف��رت���س �ن ي��ت��م ن��ق��ل��ه��ا بر� 
لكن ��شتحالة �لقيام بذلك ب�شبب 
�لطريق  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ت��غ��ي��ري 
بار�شالها  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  �ىل  دف��ع��ه��ا 
وهذه  �لعالية.  تكلفتها  رغ��م  ج��و� 
�ملفو�شية  تقدمها  �لتي  �مل�شاعدة 
�المم  و���ش��ن��دوق  لالجئني  �لعليا 
)يوني�شف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة  �مل���ت���ح���دة 
وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي تهدف �ىل 
60 �لف الجئ على  م�شاندة نحو 
�ل�شتاء،  ف�����ش��ل  ظ����روف  م��و�ج��ه��ة 
وهي ت�شمل �خليم ومالب�س د�فئة 

ومال ل�شر�ء �لوقود.

�أوك����ر�ن����ي����ا وخ���ا����ش���ة ب���ول���ن���د� ب���اأن 
ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س مي��ث��ل كارثة  ق����ر�ر 
�إىل  ملو�شكو  ودع����وة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
دول  ���ش��وؤون  يف  �لتدخل  مزيد من 

�ملنطقة.
وقالت �أي�شا �إن و��شنطن يجب �أن 
على  �شغوطها  �أن  ملو�شكو  تو�شح 
ملنظمة  �لتز�ماتها  تهدد  �أوكر�نيا 
دولية  و�تفاقيات  �لعاملية  �لتجارة 
�إج�����ر�ء�ت  �شتتخذ  و�أن���ه���ا  �أخ�����رى، 

�شدها يف عدة جماالت وحمافل.
�أن  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن  �أوردت  ك��م��ا 
�أوىل  �ت��خ��ذت  يانوكوفيت�س  �إد�رة 
لال�شتجابة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  خ��ط��و�ت��ه��ا 
�أم�������س عندما  �مل��ع��ار���ش��ة  مل��ط��ال��ب 
�مل�شوؤولني  بع�س  حما�شبة  ق��ررت 

يف �إد�رة �لعا�شمة كييف و�الأمن.
�أن  �أما نيويورك تاميز فقد ذكرت 
�ملوؤ�شر�ت تدل على �أن ميز�ن �لقوى 
�ملعار�شة،  ل�����ش��ال��ح  مي��ي��ل  �أ���ش��ب��ح 
وم���ن ذل���ك �أن ح��ج��م �مل�����ش��ارك��ة يف 
�حلكومة  نظمتها  �لتي  �ملظاهر�ت 
�أم���و�ال  فيها  للم�شاركني  ودف��ع��ت 
وقدمت لهم ت�شهيالت ال يزيد عن 
حجم  بلغ  بينما  �الآالف،  ع�شر�ت 

�ملعار�شة  م��ظ��اه��ر�ت  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
مئات �الآالف.

و�أ�شافت �أن �أثرياء �أوكر�نيا �لذين 
يقفون مع يانوكوفيت�س يف �لرملان 
و�أن  له،  تاأييدهم  ي�شحبون  ب��دوؤو� 
ميلكونها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ل��ف��زة  ق���ن���و�ت 

�إندبندنت  ذي  �شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�لرئي�س  ق����ر�ر  �إىل  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�الأوكر�ين حما�شبة �مل�شوؤولني عن 
بلدية  �إد�رة  يف  �ملتظاهرين  �شرب 
�أع���د�د  �إن  وق��ال��ت  و�الأم�����ن،  كييف 

�ملحتجني م�شتمرة يف �الزدياد.

�ملعار�شة  ن�����ش��اط��ات  ت��ب��ث  ب������د�أت 
رينات  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت  ب��ك��ث��اف��ة. 
ث��ر�ء يف  �الأك��رث  �لرجل  �أخميتوف 
�أوك���ر�ن���ي���ا و�حل��ل��ي��ف �الأق�����رب �إىل 
يدعم  بيانا  �أ���ش��در  يانوكوفيت�س 
فيه �الحتجاجات �شد �حلكومة.. 

•• كييف-االأنا�سول:

�أعاد �ملتظاهرون يف �أوكر�نيا �إغالق �ل�شو�رع بو��شطة �ملتاري�س، 
وذلك بعد �إنتهاء مهلة �الأيام �خلم�شة �لتي منحتها �ل�شرطة 
للمتظاهرين، عقب �ن�شحابها من �مليد�ن.و�أم�شى �ملتظاهرون 
�الأوكر�نية  �لعا�شمة  و���ش��ط  �ال���ش��ت��ق��الل  م��ي��د�ن  يف  ليلتهم، 
كييف، كما نظم عدد من �لفنانني تتقدمهم �ملعار�شة رو�شالنا 
يف  �ملتجمهرين  �أع���د�د  تز�يد  لوحظ  فيما  غنائية،  حفالت   ،

�مليد�ن.
فيكتور  �الأوك��������ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  دع�����وة  ع��ل��ى  �مل��ع��ار���ش��ة  وردت 

جت��دي��د م��ط��ال��ب��ه��ا.ويف �مل��ق��اب��ل ق���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء نيكوالي 
�لطرق،  بكل  �لتوتر  ال�شتمر�ر  ت�شعى  �ملعار�شة  �إن   ، �أز�روف 
وهم يروجون للتدخل لف�س �مليد�ن، غري �أن ذلك لن يحدث، 
�مل��ظ��اه��ر�ت يف  وك��ان��ت  �ل�شلمية  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  تفريق  يتم  ول��ن 
�ملا�شي،  �ل��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�شرين   21 يف  �أوك��ر�ن��ي��ا،�ن��دل��ع��ت 
تعليق   ، يانوكوفيت�س  فيكتور  �لرئي�س  ق��ر�ر  على  �حتجاجاً 
�إ�شر�رها  �الأوروب������ي، بحجة  �الإحت����اد  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
�ل��ت��ي تنظم  �مل��ع��ار���ش��ة،  ب��ال��ع��الق��ات م��ع رو���ش��ي��ا، فيما تطالب 
�ملناوئة للحكومة با�شتقالة �حلكومة  �ملظاهر�ت �الحتجاجية 

ورئي�س �لدولة.

طاولة  على  جتل�س  لن  �ملعار�شة  �أن  �حل��و�ر،  �إىل  يانكوفيت�س 
�حلو�ر، يف حال مل ت�شتجب �حلكومة ملطالب �ملعار�شة، �ملتمثلة 
�ل�شيا�شيني،  �ل�شجناء  �شر�ح  و�ط��الق  �حلكومة،  ��شتقالة  يف 
ومعاقبة �مل�شوؤولني عن ��شتخد�م �لعنف �شد �ملتظاهرين ومن 
�إن   ، كليت�شكو  فيتايل  �ملعار�س  �أود�ر  ح��زب  زعيم  ق��ال  جانبه 
�حلكومة تعتقد �أننا �شنتعب ونرتك �مليد�ن، لكنهم خمطئون، 
�الأمر،  ��شتدعى  لو  �ل�شنة  ر�أ�س  �مليد�ن، حتى  �شنبقى يف  فاإننا 
�أفاد وزير �لد�خلية �الأوك��ر�ين �الأ�شبق  بح�شب تعبريه.بدوره 
يوري لوت�شينكو ، �أن �ملعار�شة حت�شر لتنظيم تظاهرة و��شعة 
�لنطاق، يومي 14،15 ت�شرين �أول-دي�شمر �جلاري، بهدف 

ال�سحف الأمريكية: ميزان القوى باأوكرانيا مييل للمعار�سة

املعار�سة الأوكرانية ت�سر على ا�ستقالة احلكومة 
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تفجري اأنب�ب نفط يف �سمال اليمن

احلكومة اليمنية تتعهد بالتحقيق يف غارة البي�ساء
•• �سنعاء-وكاالت:

غارة  �أن  �ليمنية  �ل�شلطات  �أك��دت 
مبنطقة  �مل��ا���ش��ي  �خلمي�س  ن��ف��ذت 
�ل��ب��ي�����ش��اء ���ش��د ع���دد م���ن قياد�ت 
باإجر�ء  ووع���دت  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم 
�لهجوم  مالب�شات  لك�شف  حتقيق 
وثالثني  قتيال   15 خ��ل��ف  �ل���ذي 

جريحا.
عن  �ليمنية  �الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
�لعليا  �الأم��ن��ي��ة  باللجنة  م�����ش��وؤول 
عن  ر����ش���م���ي  ب���ي���ان  �أول  يف  ق���ول���ه 
جوية  ���ش��رب��ة  تنفيذ  مت  �ل��و�ق��ع��ة 
��شتهدفت  �الأخ��ري  ع�شر �خلمي�س 
�شيارة تخ�س �إحدى قياد�ت تنظيم 

�لقاعدة .
و�أ�شاف �لبيان �أن �ل�شيارة كان على 
�لتنظيم  ق��ي��اد�ت  م��ن  ع��دد  متنها 
�ل��ت��ي تعد م��ن �أه���م �الأ���ش��م��اء �لتي 
�لعمليات  م����ن  ل����ع����دد  خ���ط���ط���ت 
رجال  ��شتهدفت  �ل��ت��ي  �الإره��اب��ي��ة 
�لقو�ت �مل�شلحة و�الأمن و�ملو�طنني 
و�ملن�شاآت، و�مل�شالح �حليوية للبالد 

.
هوية  �لر�شمي  �لبيان  يك�شف  ومل 
م���ن ن��ف��ذ �ل����غ����ارة �جل����وي����ة، علما 
ب����اأن �جل��ي�����س �الأم����ريك����ي م���ا فتئ 
ي�شتهدف قياد�ت �لقاعدة عر �شن 

هجمات بطائر�ت من دون طيار.
وبخ�شو�س �شقوط قتلى مدنيني، 
مبحافظة  ر���ش��م��ي  م�������ش���وؤول  �أك����د 
حكوميا  وف�������د�  �أن   ، �ل���ب���ي�������ش���اء 
باملنطقة،  ق��ب��ائ��ل  ���ش��ي��وخ  �ل��ت��ق��ى 
وتعهد باإجر�ء حتقيق يف �لو�قعة، 

وتعوي�س �لعائالت �ملت�شررة.

�أط�����اح�����ت  �ل�����ت�����ي   2011 ع��������ام 
�ل�������ش���اب���ق ع���ل���ي عبد  ب���ال���رئ���ي�������س 
�إن  �مل�������ش���در  وق������ال  ����ش���ال���ح.  �هلل 
�ل��ي��اب��اين يف حالة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
طعنه  بعد  �مل�شت�شفى  يف  م�شتقرة 
�أن  و�أ�������ش������اف  ي�������ده.  يف  ب��خ��ن��ج��ر 
وقتلت  �لهجوم  يف  �أ�شيب  حار�شه 
�أو  �ل��ي��م��ن  ج���م���اع���ات م�����ش��ل��ح��ة يف 
خطفت عدد� من �لغربيني بينهم 

عاملون يف �شفار�ت هذ� �لعام.
قبائل  رج����ال  يحتجز  م��ا  وك��ث��ري� 
�حلكومة  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��غ��ط  ره���ائ���ن 
م��ن �أج���ل �الف���ر�ج ع��ن �أق���ارب لهم 
�خلدمات  ل��ت��ح�����ش��ني  �أو  ���ش��ج��ن��اء 
�ل��ع��ام��ة. وب��ع�����س ج��ر�ئ��م �خلطف 
ينفذها �أي�شا مت�شددون على �شلة 

بتنظيم �لقاعدة.
و�ليمن معقل لتنظيم �لقاعدة يف 
ج��زي��رة �ل��ع��رب ك��م��ا ي��و�ج��ه �أي�شا 
ه��ج��م��ات ت�����ش��ت��ه��دف ق����و�ت �الأم���ن 
ومترد� يف �ل�شمال و�نف�شاليني يف 
�جلنوب. �ىل ذلك، فجر م�شلحون 
�لنفط  �أن��ب��وب  �الأح���د،  جمهولون، 
�ملنطقة  يف  ب��ال��ت�����ش��دي��ر  �خل���ا����س 
�لت�شدير  خ�����ط  ب�����ني  �ل����و�ق����ع����ة 
�ليمن،  ���ش��م��ال  م�����اأرب  مب��ح��اف��ظ��ة 
�الأحمر  �لبحر  على  عي�شى  ور�أ���س 
�أمني  �ل��ب��الد. وق��ال م�شدر  غ��رب 
جمهولني  م�����ش��ل��ح��ني  �إن  مي���ن���ي 
قامو� بزرع عبوة نا�شفة عند �لكليو 
حباب  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع   110
مبحافظة  �����ش����رو�ح  م���دي���ري���ة  يف 
ماأرب، ما �أدى �ىل تفجري �الأنبوب 
ر�أ�����س عي�شى  م��ي��ن��اء  �ل��و����ش��ل �ىل 

على �لبحر �الأحمر .

�الأ�شبوع  ه��ذ�  ب��االإره��اب  ي�شمى  ما 
�أن تنظيم �لقاعدة �شار �أخطر من 
�أي وقت م�شى، وذلك على �لرغم 
قياد�ته  م����ن  ع�����دد  ت�����ش��ف��ي��ة  م����ن 
�لبارزة �ىل ذلك، قال م�شدر �أمني 
دبلوما�شيا  ط��ع��ن��و�  م�شلحني  �إن 
يابانيا يف �لعا�شمة �ليمنية �شنعاء 
�أن قاوم حماولة  �م�س �الأح��د بعد 

خلطفه �أمام منزله.
�أح��دث هجوم يف �شل�شلة  وه��ذ� هو 
لها  يتعر�س  �ل��ت��ي  �ل��ه��ج��م��ات  م��ن 
تكافح  ح���ي���ث  �ل���ي���م���ن  يف  �أج����ان����ب 
�الأم���ن و�لنظام  �حل��ك��وم��ة الع���ادة 
بنهاية  �ل�شعبية  �النتفا�شة  منذ 

وكانت وكالة خر �خلا�شة لالأنباء 
ت�شجيال م�شور� يظهر  ن�شرت  قد 
م��ئ��ات �الأ���ش��خ��ا���س وه��م يحيطون 
زعيم  و�أك���د  �لهجوم،  قتلى  بجثث 
قبلي و�شهود عيان �شحة �لت�شجيل 

�مل�شور.
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث��ة  ورف�����ش��ت 
�خلارجية �الأمريكية ماري هارف 
وقالت  �ل��غ��ارة،  ه��ذه  على  �لتعليق 
ت���ب���ذل كل  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  �إن 
�خل�شائر  لتقلي�س  مم��ك��ن  ج��ه��د 
عمليات  �أثناء  �ملدنيني  �شفوف  يف 

مكافحة ما �شمته �الإرهاب.
�ليمني  ل��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  و���ش��ب��ق 

�شهر  �أن �شرح يف  �لقربي  بكر  �أب��و 
�شبتمر-�أيلول �ملا�شي باأن هجمات 
�ل��ط��ائ��ر�ت م��ن دون ط��ي��ار ���ش��ر ال 
ي�شتخدم  �إج������ر�ء  و�أن�����ه   ، م��ن��ه  ب���د 
مع  بالتن�شيق  �حل����دود  �أ���ش��ي��ق  يف 

�حلكومة �ليمنية.
وت��ق��ر و����ش��ن��ط��ن ب��ا���ش��ت��خ��د�م تلك 
ال�شتهد�ف  �ل��ي��م��ن  يف  �ل��ط��ائ��ر�ت 
جزيرة  يف  �لقاعدة  تنظيم  قياد�ت 
منظمة  ك�����ش��ف��ت  ب��ي��ن��م��ا  �ل����ع����رب، 
هيومن ر�يت�س ووت�س �أن �لهجمات 
ع�شر�ت  ب��ح��ي��اة  �أودت  �الأم��ريك��ي��ة 

�ملدنيني يف �ليمن.
و�أكد خر�ء �أمريكيون يف حماربة 

تركي الفي�سل: تق�سري غربي بدعم اجلي�س احلر
•• موناكو-رويرتز:

�الأمري  �ل�شابق  �ل�شعودية  �مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ر  �نتقد 
ب�شبب  وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات  �لفي�شل  تركي 
عدم تقدميهما �مل�شاعدة �لع�شكرية �لكافية للجي�س 
�لرئي�س  نظام  �إنهاء  �أن  على  م�شدد�  �ل�شوري �حلر، 
ب�شار �الأ�شد هو �حلل �لناجح لالأزمة. وقال �لفي�شل 
موؤمتر  هام�س  على  روي���رتز  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف 
�الأ�شد  معار�شي  �إن  م��ون��اك��و،  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل�شيا�شة 
�ل�شوري  �ل�شر�ع  بد�ية  و�شعا �شعبا منذ  يو�جهون 
الأن و����ش��ن��ط��ن ول���ن���دن رف�����ش��ت��ا م�����ش��اع��دت��ه��م، وفق 
�الأكرث  �الأم���ر  �إن  �ل�شعودي  �الأم���ري  وق���ال  تعبريه. 

�ل�شر�ع ومنذ ظهور  بد�ية هذ�  �أن��ه منذ  �شرر� هو 
 ، �إف��الت �الأ�شد من �لعقاب  �جلي�س �حل��ر ك��رد على 
بامل�شاعد�ت  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  بريطانيا  تتقدم  مل 
وعن  نف�شه  عن  بالدفاع  له  ت�شمح  �لتي  �ل�شرورية 
للنظام.  �لتابعة  �لقتل  �آل���ة  �أم���ام  �ل�����ش��وري  �ل�شعب 
�الأ�شلحة  ط��رٌف  فيه  و�شعا ميلك  هناك  �أن  و�أو�شح 
دبابات  م��ع  �الأ���ش��د  لنظام  بالن�شبة  �حل���ال  ه��و  كما 
�حل�شول  طالبا  ي�شرخ  �الآخ��ر  و�لطرف  و�شو�ريخ، 
�الأ�شلحة  ه���ذه  م��و�ج��ه��ة  دف��اع��ي��ة يف  �أ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
�لفتاكة �لتي ميلكها �الأ�شد ، وت�شاءل ملاذ� يتعني على 

�لنظام وقف �لقتل؟ 
وع���ز� ت��ر�ج��ع �جل��ي�����س �حل���ر وع���دم ب����روزه ك��م��ا كان 

�أن  مرجحا  �لدفاعية،  �الأ�شلحة  غياب  �إىل  ينبغي 
�أن  �إىل  ي�شار  �لطرفني.  و�ملعارك بني  �لقتل  ي�شتمر 
ثقيلة  �أ�شلحة  تقدمي  عن  �أحجمت  �لغربية  �ل��دول 
م��ث��ل ر�ج���م���ات �ل�����ش��و�ري��خ �مل�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات �إىل 
�ل�����ش��وري��ة، خ�شية �ح��ت��م��ال و���ش��ول��ه��ا �إىل  �مل��ع��ار���ش��ة 
�جلهة �خلطاأ و�أكد �لفي�شل �أن �لنجاح يف وقف هذ� 

�ل�شر�ع يكمن يف �إنهاء نظام �الأ�شد.
�شوريا  �الإ���ش��الم��ي��ني يف  �مل��ق��ات��ل��ني  ت��ف��وق   ويف ظ��ل 
على �جلي�س �حلر، من �ملقرر �أن يعقد ممثلون عن 
ف�شائل  ع��دة  من  ت�شكلت  �لتي  �الإ�شالمية  �جلبهة 
�ل�شهر �ملا�شي حمادثات مع م�شوؤولني �أمريكيني يف 

تركيا خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة.

•• وا�سنطن-لندن-وكاالت:

وما  �ل�شورية  للق�شية  تناولها  يف  و�لريطانية  �الأمريكية  �ل�شحف  ��شتمرت 
يتعلق بها من ق�شايا �لالجئني �ل�شوريني و�ل�شيا�شات �خلارجية للدول �الأكرث 
�هتماما بها. و�أكرث �جلو�نب بروز� يف تغطية هذه �ل�شحف �أن �جلي�س �ل�شوري 

�حلر �لذي تدعمه �لدول �لغربية �أ�شبح �حللقة �الأ�شعف يف �حلرب �ل�شورية.
ففي مقال للكاتب ديفد �إغنا�شيو�س ب�شحيفة و��شنطن بو�شت ت�شاوؤل عما �إذ� كان 
�لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما هو �لن�شخة �الأمريكية للرئي�س �لرو�شي �الأ�شبق 
�الحتاد  تفكيك  �إىل  �الإ�شالحية  �شيا�شاته  �أدت  �ل��ذي  غوربات�شوف  ميخائيل 
بقادة  يلتقون  �لذين  �الأمريكيون  يلم�شه  ما  �إن  �إغنا�شيو�س  وق��ال  �ل�شوفياتي. 
�أمريكا  قوة  تاآكل  �لقلق من خ�شية  هو  لو��شنطن  �حلليفة  �ل��دول  ومهتمني يف 
�أ�شبح  �أخ��رى مثل رو�شيا و�ل�شني و�إي��ر�ن. وكرر �لكاتب ما  و�شعود نفوذ قوى 
يرتدد عن �خلطر �الإير�ين على �ملنطقة بعد م�شاعي �إنهاء �لقطيعة بينها وبني 
�لدول �لغربية، وخا�شة �لواليات �ملتحدة ويف نف�س �الجتاه ن�شرت لو�س �أجنلو�س 
تاميز مقاال لدويل ماكمانا�س يقول فيه �إن �شيا�شة �أوباما يف �شوريا �نتهت �إىل 
�حلر  �ل�شوري  �جلي�س  عموما  �لغربية  و�ل��دول  �أمريكا  تدعمها  �لتي  �لقوة  �أن 
و�الئتالف �لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية �أ�شبحت �أ�شعف �حللقات يف 
�حلرب �ل�شورية. و�أ�شار ماكمانا�س �إىل �أنه من �ملحتمل �أن تغرّي �الإد�رة �الأمريكية 
توجهها يف �شوريا وتقرر �أن �لتعاي�س مع نظام ب�شار �الأ�شد �أف�شل لها من خماطر 
تفكك �شوريا و�شيطرة �جلهاديني �لتابعني لتنظيم �لقاعدة عليها. وقال �إن ذلك 

يعني �عرت�فا و��شحا بف�شل �ل�شيا�شة �الأمريكية يف �شوريا.

•• لندن-يو بي اأي:

�غلقت  بريطانيا  �أن  ت��امي��ز،  ���ش��ن��دي  �شحيفة  ذك���رت 
بعد  �ل�شورية،  للحكومة  �ملجمدة  �الأم��و�ل  �إىل  �لثغر�ت 

�أع��م��ال مقربني  ب���اأن رج���ال  �أن ت���ردد 
م���ن �ل��رئ��ي�����س ب�����ش��ار �الأ����ش���د جنحو� 
بخد�ع �حلكومات �الأوروبية لالإفر�ج 
ع��ن م��ئ��ات �مل��الي��ني م��ن �ل���ي���ورو من 
�حل�شابات �مل�شرفية �ملجمدة مبز�عم 
�غاثة  م������و�د  ل�������ش���ر�ء  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�م�س  �ل�شحيفة،  للمو�طنني. وقالت 
�إن �مل�شوؤولني �لريطانيني يعتقدون 
�أن �الأم������و�ل، �ل��ت��ي مت جت��م��ي��ده��ا يف 
�الأوروب������ي بعد  ج��م��ي��ع دول �الإحت�����اد 
����ش���وري���ا، يجري  �الأزم�������ة يف  �ن������دالع 
)�لرئي�س(  ق���ي���ادة  ل���دع���م  حت��وي��ل��ه��ا 
�الأ�����ش����د، و�ط����ع����ام ج��ي�����ش��ه ب�����داًل من 

نظام  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �حل���رب.  �شحايا 
�ل��ع��ق��وب��ات �مل��ف��رو���س م��ن قبل �الإحت����اد �الأوروب�����ي على 
�حلكومة �ل�شورية يجيز �الإف��ر�ج عن �الأم��و�ل �ملجمدة 

ل�شر�ء �ملو�د �لغذ�ئية والأغر��س �إن�شانية، وكانت فرن�شا 
�الأكرث �قد�ماً على �الإفر�ج عن هذه �الأمو�ل. و��شافت 
هذه  الإغ����الق  �جل��ه��ود  ق���ادت  بريطانيا  �إن  �ل�شحيفة 
على  �شوريني  �أعمال  رج��ال  �أن  �كت�شفت  �أن  بعد  �لثغرة 
عالقة مع �لرئي�س �الأ�شد ي�شتغلونها 
نظامه،  ومت���وي���ل  ج��ي��وب��ه��م  ل��ت��ع��ب��ئ��ة 
و�شيتم �الإفر�ج عن �الأ�شول �ملجمدة 
ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ف��ق��ط �ع���ت���ب���ار�ً من 

نهاية هذ� �الأ�شبوع.
و��شارت �إىل �أن �حلكومة �لريطانية 
�شركات  من  طلبات  �لعام  ه��ذ�  تلقت 
عاملة يف �شوريا و�أوروبا لالإفر�ج عن 
ل�شوريا  �ملجمدة  �الأم��و�ل  من  مبالغ 
�لقمح  �أجل متويل عقود ل�شر�ء  من 
بعد  رف�شتها  لكنها  غذ�ئية،  وم���و�د 
�لتدقيق فيها. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ري��ط��اين، وليام 
�الأ�شد  �لرئي�س  ن��ظ��ام  �إن  ق��ول��ه  ه��ي��غ، 
ي�شتخدم �لغذ�ء ك�شالح، بعد �أن فقد مئات �ملاليني من 

�ليورو نتيجة جتميدها من قبل �الإحتاد �الأوروبي. 

بريطانيا تغلق الثغرات اإىل الأموال املجمدة ل�سوريا �سحف: �سيا�سة وا�سنطن يف �سوريا واملنطقة فا�سلة

املعار�سة الكمبودية تتظاهر للمطالبة باقرتاع جديد 

يف �مل��ن��اط��ق �حل���دودي���ة �ل��ت��ي تقام 
الإيو�ء  �ملخ�ش�شة  �ملخيمات  فيها 
جهة  م���ن���ه���م.م���ن  �الآالف  م���ئ���ات 
و�لعاملون  �الأطباء  طالب  �أخ��رى، 
�لرقة،  �مل�شفى �لوطني مبدينة  يف 
طبية  مب�����ش��اع��د�ت  ���ش��وري��ا،  �شمال 
�شح  ظ����ل  ل��ل��م�����ش��ف��ى، يف  ع���اج���ل���ة 
�لكثري من  وتعطل  �لطبية،  �مل��و�د 
باأزمة  ينبئ  �لذي  �الأم��ر  �الأجهزة، 
�إن�شانية قريبة يف �ملدينة �لتي يبلغ 

عدد �شكانها 220 �ألف ن�شمة.

و�لقرى  �مل��دن  تفر�شه على  �ل��ذي 
�ل�شورية و�أعلن �الئتالف �لوطني 
�ل�شورية،  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى 
عن ت�شجيل �أول حالة وفاة لطفل 
يف ����ش���وري���ا ب�����ش��ب��ب م���وج���ة �ل���رد 

�لقا�شية �لتي جتتاح �ملنطقة.
�الأربعاء،  م�شاء  �أ���ش��دره،  بيان  ويف 
حالة  �أول  ت�شجيل  �الئ��ت��الف  �أك��د 
)�لطفل  ���ش��وري��ا،  ل��ط��ف��ل يف  وف����اة 
مو�ليد  �أ�شهر،   6 �لطويل،  ح�شني 
حلب، �شمال(، ب�شبب �لرد، م�شري�ً 

متقاطعة  �أن���ب���اء  ه���ن���اك  �أن�����ه  �إىل 
�أخرى  وفيات  ح��االت  ت�شجيل  عن 
لل�شبب نف�شه.و�جتاحت موجة برد 
قا�شية منطقة �ل�شرق �الأو�شط مع 
�ألك�شا  �لثلجية  �لعا�شفة  و���ش��ول 
�لتي  رو���ش��ي��ا،  م��ن  �ل��ث��الث��اء  م�شاء 
و�الأمطار  �لثلوج  ت�شاقط  �إىل  �أدت 
�ملناطق  م���ع���ظ���م  ع���ل���ى  �ل����غ����زي����رة 
�ل�شورية ولبنان و�الأردن وفل�شطني 
وتركيا، فيما ز�دت �أحو�ل �لطق�س 
�ل�شيئ معاناة �لالجئني �ل�شوريني 

•• عوا�سم-وكاالت:

رئي�س  ط����ع����م����ة  �أح������م������د  �أع������ل������ن 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة �مل��وؤق��ت��ة �لتي 
�ل�شمال  مناطق  �ملعار�شة  �شكلتها 
�لعا�شفة  بفعل  منكوبة  �ل�����ش��وري 
ت�����ش��ب��ب��ت يف موت  �ل���ت���ي  �ل��ث��ل��ج��ي��ة 
و�شط  ���ش��وري��ا،  ع�شرين  م��ن  �أك���رث 
عاجلة  م�شاعد�ت  لتقدمي  دع��و�ت 

للمت�شررين.
�ل�شمال  م��ن��اط��ق  �إن  طعمة  وق���ال 
وخميمات  �ل�������زور  ودي������ر  وح����م����اة 
م��ن��اط��ق منكوبة  ك��اف��ة  �ل��ن��ازح��ني 
ونا�شد  �جل��وي��ة،  �الأح�����و�ل  ب�شبب 
جميع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية 
و�لدول �لعربية تقدمي م�شاعد�ت 

عاجلة �إىل �ملحتاجني.
و�ل�شقيع  �ل��ث��ل��وج  م��وج��ة  وز�دت 
مليون   2.3 ن���ح���و  م���ع���ان���اة  م����ن 
الجئ �شوري بدول �جلو�ر، خا�شة 
�الأردن ولبنان وتركيا، وفاقم �لرد 
6.5 ماليني  �أزم����ة  �ل��ق��ار���س م��ن 
�ل�شورية،  �الأر������ش����ي  د�خ����ل  ن����ازح 
و�ملعارك  �لق�شف  ج���ر�ء  ت�����ش��ردو� 
�ملفو�شية  �أرق���ام  وف��ق  مبناطقهم، 

�ل��ع��ل��ي��ا ل��الج��ئ��ني �ل��ت��اب��ع��ة لالأمم 
�ملتحدة.

�لوفيات  ح�����ش��ي��ل��ة  �رت��ف��ع��ت  وق����د 
�أك����رث من  �إىل  ل��ل��ع��ا���ش��ف��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
دول  �ل���ب���الد ويف  د�خ�����ل  ع�����ش��ري��ن 
�ل�شورية  �ل�شبكة  وق��ال��ت  �جل����و�ر 
�أطفال  �شتة  �إن  �الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
م�شنة  و����ش���ي���دة  �ل�������والدة  ح��دي��ث��ي 
توفو� يف خميمات �لنزوح و�للجوء 
ب�������ش���وري���ا وت���رك���ي���ا، م��ن��ه��م �أرب���ع���ة 
�أطفال توفو� مبخيم للنازحني يف 
منبج  مدينة  ق��رب  جر�بل�س  بلدة 
مب��ح��اف��ظ��ة ح���ل���ب ق�����رب �حل�����دود 
م��ع ت��رك��ي��ا وت����ويف ط��ف��الن �آخ����ر�ن 
جر�ء  ت��رك��ي��ا  يف  �أورفة1  مب��خ��ي��م 
�لرد و��شتمر�ر �نقطاع �لكهرباء، 
�شيدة م�شنة يف خميم  كما توفيت 
�جل��والن يف �إدل��ب �إثر �نهيار خيام 

حتت �لثلج.
و�أع��ل��ن �الئ��ت��الف �ل��وط��ن��ي لقوى 
�ل��ث��ورة و�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة وفاة 
�لرد،  ب�شبب  بحلب  ر�شيع  طفل 
�لر�شنت  وف��اة طفلة يف  �إىل جانب 
بحم�س، وذكرت تقارير �أن الجئنينْ 
لبنان  ت��وف��ي��ا يف  �ث���ن���ني  ���ش��وري��ني 

ومن  �ل�شورية  �ملخيمات  يف  �ل��رد 
ج��ان��ب��ه، ق���ال ع��ط��اء �مل���ن���ان بخيت 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  -�الأم����ني 
�الإن�������ش���ان���ي���ة مب��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون 
�ل�شورية  �الأزم����ة  �إن  �الإ���ش��الم��ي- 
�أن  �إىل  الف����ت����ا  ت���ع���ق���ي���د�،  ت��������زد�د 
الحتو�ء  �ملبذولة  �لدولية  �جلهود 
�شوريا  د�خ��ل  �الإن�شانية يف  �الأزم��ة 
وخارجها بد�أت تتقل�س عما كانت 
عليه يف �ل�شابق يف ظل تز�يد عدد 

�لالجئني.
�لطبية  �لهيئة  ح��ذرت   ، ذل��ك  �ىل 
دم�شق،  �لعا�شمة  جلنوب  �لعامة 
من موت جماعي ي�شيب �الأطفال 
�ملحا�شرة،  �مل��ن��اط��ق  يف  و�جل��رح��ى 
�لطق�س،  وب������رودة  �جل����وع  ب�����ش��ب��ب 
وق����ع����ت،  �ل�����ك�����ارث�����ة  �أن  م������وؤك������دة 
موتا  �ل��ق��ادم��ة  �الأي����ام  و�ش�شت�شهد 

جماعيا.
م�شور  ب��ي��ان  يف  �لهيئة  وخ��اط��ب��ت 
بثه نا�شطون عر موقع �لتو��شل 
�الج���ت���م���اع���ي ي���وت���ي���وب �الأرب����ع����اء، 
�مل����ع����ار�����ش����ة �مل�������ش���ل���ح���ة و�ل����ق����وى 
�ل����ث����وري����ة، و�ل�����ق�����وى �مل���ع���ار����ش���ة، 
و�لهيئات �الغاثية يف �لعامل، با�شم 

ب�شبب �لرد �أي�شا.
�لعام لالأمم  �الأم��ني  �أّم��ا م�شاعدة 
�ملتحدة لل�شوؤون �الإن�شانية فالريي 
قلقها  ع����ن  ع�����رت  ف���ق���د  �آم����و�����س 
�لالجئني  م��الي��ني  م�����ش��ري  ع��ل��ى 
�لذين  و�ل����ن����ازح����ني  �ل�������ش���وري���ني 
يعانون من �لطق�س �لقار�س وقالت 
حمادثات  عقدت  �إن��ه��ا  دم�شق  م��ن 
تهدف  �ل�شوريني،  �مل�شوؤولني  م��ع 
�إىل بحث �شبل تخفيف حدة �الأزمة 
�ملتفاقمة يف �شوريا ويف دول �جلو�ر 
و�لواليات  �إي��ط��ال��ي��ا  ت��ع��ه��دت  وق���د 
�ملتحدة بدعم �لالجئني �ل�شوريني 
�آن  �ل���دوالر�ت، و�شرحت  مباليني 
�خلارجية  وزير  م�شاعدة  ريت�شارد 
�لالجئني  ل���������ش����وؤون  �الأم�����ريك�����ي 
تفقدها  �أث��ن��اء  و�لهجرة  و�ل�شكان 
خم��ي��م ك���ورك���و����ش���ك ل��الج��ئ��ني يف 
�أربيل باأن حكومة بالدها خ�ش�شت 
مل�شاعدة  دوالر  م���ل���ي���ون  ���ش��ب��ع��ني 
عموم  يف  �ل�������ش���وري���ني  �ل���الج���ئ���ني 

�لعر�ق.
�لتعاون  منظمة  دع��ت  جهتها  من 
�إىل  �الإغاثية  �ملنظمات  �الإ�شالمي 
���ش��رع��ة �ل��ت��ح��رك مل��و�ج��ه��ة موجة 

وقعت،  �ل��ك��ارث��ة  ب���اأن  �ملحا�شرين، 
جماعيا،  م��وت��ا  �ملنطقة  و�شت�شهد 
و�ل�شتاء  �خل��ان��ق  �حل�����ش��ار  ب�شبب 

�لقار�س.
هو  بيانها  �أن  �إىل  �لهيئة  ولفتت 
�أخري،  و�إن���ذ�ر  وتنبيه  �إع���الم  بيان 
ولي�س بيان منا�شدة ، الأن �ملنطقة 
مل تعد على �شفا كارثة، بل وقعت 
�الأيام  ت�شهد  و���ش��وف  �ل��ك��ارث��ة،  يف 
لالأطفال،  جماعيا  موتا  �لقادمة 
فيما  ج�����وع�����ا،  مي�����وت�����ون  �ل�����ذي�����ن 
�مل��وت، ومل  �جلرحى ينزفون حتى 

يحرك �حد �شاكنا .
نا�شطون  ب���ّث  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 
يوتيوب  م���وق���ع  ع���ل���ى  �����ش����وري����ون 
�الربعاء، �شريط فيديو يظهر فيه 
ط��ف��ال ���ش��وري��ا، ت���ويف م��ت��ج��م��د� يف 
حم�س  مبحافظة  �لر�شنت  مدينة 
�لعا�شفة  نتيجة  ���ش��وري��ا،  ���ش��م��ال 
�لثلجية �لتي �شربت �لبالد وحّمل 
ذنب  �ل�����ش��وري  �لنظام  �لنا�شطون 
�ملاليني  وم���ع���ان���اة  �ل��ط��ف��ل،  م����وت 
�ل�������ش���وري، يف موجة  �ل�����ش��ع��ب  م���ن 
نتيجة  �لبالد،  ت�شرب  �لتي  �لرد 
�خلانق  و�حل���������ش����ار  ت���ه���ج���ريه���م، 

حتذير من م�ت جماعي لالأطفال 

ارتفاع قتلى العا�سفة ب�سوريا واإعالن ال�سمال منكوبًا

مقتل عائلة من تركمان العراق يف هجوم 
•• بغداد-اأ ف ب:

بتفجري  �فر�د  �شيعية موؤلفة من خم�شة  تركمانية  عائلة  �لعر�قية مقتل  �ل�شرطة  �علنت 
منزلها �شباح �الحد يف بلدة �ل�شعدية �ملتنازع عليها يف �شرق حمافظة دياىل �مل�شطربة.

و�و�شح مقدم يف قيادة عمليات دياىل لوكالة فر�ن�س بر�س �ن م�شلحني جمهولني فجرو� 
ثالثة عبو�ت نا�شفة بجانب منزل موظف يعمل يف د�ئرة �شحة دياىل، ما ��شفر عن مقتله 

وزوجته و�والده �لثالثة �لذي يبلغ �كرهم 11 عاما .
وبح�شب �مل�شدر ذ�ته، فان �ملنزل �نهار بالكامل على �ال�شرة من �شدة �لتفجري ونقل جميع 

�ل�شحايا �ىل �مل�شت�شفى وفقا للطبيب ح�شني �لتميمي.
وهي  كردية،  غالبية  ت�شكنها  للقاعدة،  ن�شاطا  ت�شهد  �لتي  �ل�شعدية  منطقة  �ن  �ىل  ي�شار 
�لذي يتمتع بحكم  �لعر�ق  �قليم كرد�شتان  �ربيل ب�شمها �ىل  �لتي تطالب  �ملناطق  �حدى 

ذ�تي.

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

�ل��ك��م��ب��ودي��ة �م�س  �مل��ع��ار���ش��ة  م���وؤي���دي  �آالف م���ن  ن���زل 
الد�نة  بنه  بنوم  �لعا�شمة  يف  جديد  م��ن  �ل�����ش��و�رع  �ىل 
�النتخابات �لتي جرت يف متوز-يوليو و�شهدت عمليات 
تزوير على حد قولها، و�ملطالبة برحيل رئي�س �لوزر�ء.

وجتمع نحو خم�شة �آالف �شخ�س وهم يلوحون باالعالم 
�لكمبودية يف حديقة يف بنوم بنه مطالبني للمرة �الوىل 

بتنظيم �نتخابات جديدة.
وي��ط��ال��ب ح���زب �الن���ق���اذ �ل��وط��ن��ي �ل����ذي ي��ق��وده زعيم 
�مل��ع��ار���ش��ة ���ش��ام ري��ن�����ش��ي ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ق��ل حول 
�النتخابات  ه��ذه  يف  ت��زوي��ر  عمليات  ب��ح��دوث  �ل�شكوك 
�لتي �عادت �ىل �ل�شلطة هون �شن �لذي يحكم �لبالد 

منذ 28 عاما.
�لكمبودي  �ل�شعب  ح��زب  �ن  �لر�شمية  �لنتائج  وتفيد 

�لتي حققها،  �ل�شيئة  �لنتائج  �لرغم من  وعلى  �حلاكم 
فاز ب68 مقعد� يف �القرت�ع �لت�شريعي �لذي جرى يف 

�ملعار�س. للحزب   55 مقابل  متوز-يوليو،   28
ل��ك��ن �مل��ع��ار���ش��ة رف�����ش��ت ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج و�ع��ل��ن��ت فوزها 
وو�شفت �عالن �لنتائج بانه �نقالب د�شتوري . ويقاطع 
ب��دء جل�شاته يف  منذ  �جل��دي��د  �ل��رمل��ان  ن��و�ب��ه جل�شات 

�يلول-�شبتمر.
�المني  �لوجود  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  مر��شل  وذك��ر 
حول �لتظاهرة وهي �الكر منذ ت�شرين �الول-�كتوبر 
�مل��ا���ش��ي، حم����دود ودع����ا ه��و ف���ان �ح���د �ه���م �شخ�شيات 
�ملعار�شة، �حلكومة �ىل �لدعوة �ىل �نتخابات جديدة يف 
��شرع وقت ممكن ، معتر� �ن ذلك ي�شكل �ملخرج �ل�شلمي 
�ملتظاهرون  وو���ش��ع  ل��الزم��ة  �لوحيد  و�ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
على روؤو�شهم ع�شبا كتب عليها حتيا �لدميوقر�طية و 

�شوتي حياتي وقد طالبو� با�شتقالة هون �شن.
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عربي ودويل
عمة الزعيم الكوري ال�سمايل ل تزال ذات نفوذ ماكني يوؤكد دعم اأمريكا للمتظاهرين يف اوكرانيا

�شول-رويرتز:
�ملقربة يف  �ل��د�ئ��رة  �أون �شمن  �ل�شمايل كيم ج��وجن  �لكوري  �لزعيم  ه��وي عمة  ت��ز�ل كيم كيوجن  ال 

�ل�شلطة حتى بعد �عد�م زوجها �الأ�شبوع �ملا�شي ثاين �أقوى رجل يف كوريا �ل�شمالية.
و�أعلنت كوريا �ل�شمالية �ختيار كيم كيوجن هوي )67 عاما( �بنة موؤ�ش�س كوريا �ل�شمالية كيم �إيل 

�شوجن �شمن �أع�شاء �للجنة �ملكلفة باال�شر�ف على �جلناز�ت يف �حلزب �حلاكم وهو مركز مرموق.
و�أعدم كيم زوج عمته جاجن �شوجن ثايك �الأ�شبوع �ملا�شي قبل �أيام فقط من حلول �لذكرى �ل�شنوية 

�لثانية لوفاة كيم جوجن �إيل و�لد �لزعيم �لكوري �ل�شمايل �حلايل.
و�أعدم جاجن ملحاولته �ال�شتيالء على �ل�شلطة ودفعه �القت�شاد �إىل كارثة ال ميكن �ل�شيطرة عليها 
�لكورية  �ملركزية  �الأن��ب��اء  �أن وكالة  �إال  ه��وي و��شحا  �ع��د�م ج��اجن مل يكن م�شري كيم كيوجن  وبعد 
�إح��دى جلان حزب  �إن كيم طلب منها �الع��د�د جلنازة كيم كوك ثاي رئي�س  �ل�شمالية قالت �ل�شبت 
�مل�شوؤولني  �لقليلة على مكانة  �ملوؤ�شر�ت  و�حدة من  �مل�شرفة على �جلناز�ت  و�للجنة  �لعمال �حلاكم 

•• كييف-اأ ف ب:

�ل�شابق  �ل�����ش��ن��ات��ور �جل��م��ه��وري و�مل��ر���ش��ح  ق���ال 
ماكني  جون  �المريكية  �لرئا�شية  لالنتخابات 
�الحد يف كييف ملئات �الف �ملعار�شني �ملوؤيدين 

الوروبا �ن �لواليات �ملتحدة تدعمهم.
ومن �شاحة �ال�شتقالل �لتي �شميت �ي�شا �مليد�ن، 
�ل�شاحة  ه��ذه  وت�شهد  معكم.  �م��ريك��ا  �ن  �علن 
��شابيع، ويتظاهر فيها  �حتجاجات منذ ثالثة 
�الح���د  ���ش��خ�����س  �ل����ف  و300   200 ب���ني  م���ا 
�ل�شلطة �الوكر�نية �لتي غريت  �حتجاجا على 

�وروبا  �ط��ار  �وكر�نيا هو يف  �ن م�شتقبل  وق��ال 
و�لواليات �ملتحدة مع �وكر�نيا.

مل��ن��ع �لرئي�س  �مل��ت��ظ��اه��رون ق�����ر�ر�  �ت��خ��ذ  وق���د 
من  �تفاقات  توقيع  من  يانوكوفيت�س  فيكتور 
�الحت���اد �جلمركي  �ىل  �وك��ر�ن��ي��ا  �ن�شمام  �ج��ل 
رو�شيا  �ىل  زيارته  خالل  مو�شكو  تر�أ�شه  �ل��ذي 
�ل��ث��الث��اء. وج����اء يف �ل���ق���ر�ر �ل����ذي ت���اله وزير 
�خلارجية �الوكر�ين �ل�شابق بوري�س تار��شيوك 
جيو�شيا�شي  م�����ش��روع  �جل��م��رك��ي  �الحت�����اد  �ن 
�المر�طورية  �قامة  �ىل  تهدف  �لتي  ملو�شكو 

)�ل�شوفياتية( �لتي �نهارت يف 1991.

م��وق��ف��ه��ا وت��خ��ل��ت ع��ن �ل��ت��ك��ام��ل �الوروب�����ي من 
�ي�شا  ماكني  و����ش��اد  رو�شيا.  م��ع  �لتقارب  �ج��ل 
�شالم  وق���ال  �الوك��ر�ن��ي��ة  باللغة  باملتظاهرين 

الوكر�نيا و�شالم للميد�ن.
و��شاف �ن قدركم �ن تكونو� يف �وروبا. �شتكون 
�شتكون  و�وكر�نيا  �وكر�نيا،  مع  �ف�شل  �وروب���ا 

�ف�شل مع �وروبا.
�لدميوقر�طي  �الم���ريك���ي  �ل�����ش��ن��ات��ور  و���ش��ب��ق��ه 
�ل��ذي �دىل بت�شريح يف هذ�  كري�شتوفر م��وريف 
على  �ن  فيه  و�ع��ت��ر  �ملتظاهرين  �م���ام  �ل�����ش��اأن 

�وكر�نيا �ن تختار بني �ملا�شي و�مل�شتقبل.

•• دكا-وكاالت:
�م�س  �أ�����ش����خ����ا�����س  ث���م���ان���ي���ة  ق���ت���ل 
�لثالث  �ل���ي���وم  يف  ب��ن��غ��الدي�����س  يف 
�مل��ت�����ش��اع��دة هناك  ل��الح��ت��ج��اج��ات 
�الإ�شالمي  �ل��ق��ي��ادي  �إع����د�م  ع��ق��ب 
ع��ب��د �ل���ق���ادر م���ال �ل����ذي وج����ه له 
جر�ئم  بارتكاب  �تهامات  �لق�شاء 
حرب خالل حرب �ال�شتقالل عام 

.1971
وقالت �ل�شرطة �إن �شخ�شني قتال 
ب��ات��غ��ر�م، بينما  �الأح����د يف م��دي��ن��ة 
قتل �شتة �آخرون يف �أماكن متفرقة 
خالل �لليل، لي�شافو� �إىل ح�شيلة 
ق��ت��ل��ى �الح���ت���ج���اج���ات �ل���ت���ي ب����د�أت 

�جلمعة �ملا�شية.
و�أط��ل��ق��ت ق���و�ت �ل�����ش��رط��ة طلقات 
ن���اري���ة ل��ت��ف��ري��ق �مل��ت��ظ��اه��ري��ن من 
ن�شطاء �حلركة �الإ�شالمية، �لذين 
عدد�  �أحرقو�  �إنهم  �ل�شرطة  قالت 
�أن�����ش��ار ح���زب ر�بطة  م���ن م���ن���ازل 

عو�مي �حلاكم.
رئي�شة  ح��������ذرت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
و�جد  ح�شينة  �ل�����ش��ي��خ��ة  �ل������وزر�ء 
م��ن �إج������ر�ء�ت ق��وي��ة ���ش��د مثريي 
حا�شد  �جتماع  يف  وقالت  �ل�شغب، 
ذكرى  الإحياء  �ل�شبت  �الأول  �أم�س 
1971 يف حرب  ع���ام  ق��ت��ل��و�  م��ن 
�ال����ش���ت���ق���الل ع����ن ب��اك�����ش��ت��ان لقد 

ارتفاع حالت العتداء على 
الأطفال يف اأفغان�ستان 

•• كابول-يو بي اأي:

�مل�شتقلة  �الأف��غ��ان��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
حلقوق �الإن�����ش��ان، ع��ن �رت��ف��اع حاالت 
 2013 �ل��ع��ام  �الأط��ف��ال يف  �غت�شاب 
�شحيفة  و�أف���������ادت   28% ب��ن�����ش��ب��ة 
)خاما( �الأفغانية �ن �للجنة ��شدرت 
�الأطفال  ظ��روف  عن  �شنوياً  تقرير�ً 
قدر  �رتفاعاً  م�شجلة  �أفغان�شتان،  يف 
ب�%28 يف حاالت �الغت�شاب خالل 
�ل�شبب  �ن  وذك������رت  �حل�����ايل  �ل���ع���ام 
�لرئي�شي ور�ء �رتفاع حاالت �غت�شاب 
�ل���ط���ف���ال يف �ل���ب���الد ه���و �ل��ف�����ش��اد يف 
�الأفغانية.  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
باغت�شاب  �مل��ت��ه��م��ني  �ن  و�أو����ش���ح���ت 
يحاكمون،  ال  �أفغان�شتان  يف  �أط��ف��ال 
�عتقالهم،  بعد  عنهم  يفرج  �نه  حتى 
�ملوؤ�ش�شات  ف�������ش���اد  ب�����ش��ب��ب  وذل�������ك 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة. و�أع����رب����ت �ل��ل��ح��ن��ة عن 
�ل�300  يقارب  ما  �إدم���ان  من  قلقها 
�ل��ف طفل �أف��غ��اين على �مل��خ��در�ت يف 
تعاطي  �ن  �إىل  م�شرية  �فغان�شتان، 
�أف��������ر�د �ل���ع���ائ���الت ل���ل���م���خ���در�ت هو 
�إدمان �ل�شغار  �ل�شبب �لرئي�شي ور�ء 
عليها. ولفتت �إىل �ن حو�يل 51 �ألف 
�شاقة  باأعمال  للقيام  ي�شتغلون  طفل 
ق��در�ت��ه��م �جل�شدية  ت��ف��وق  وق��ا���ش��ي��ة 
�إىل  م�شتند  �لتقرير  �ن  �إىل  وي�شار 
مقابالت مع حو�يل 4 �آالف طفل يف 
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لن  �ل�شر،  من  يكفي  ما  �أظهرنا 
نت�شامح بعد �الآن.

وكانت �جلماعة �الإ�شالمية و�شفت 
�غتيال  ب���اأن���ه���ا  �الإع���������د�م  ع��م��ل��ي��ة 
�أبناء مال  �أح��د  قال  فيما  �شيا�شي، 
بعد لقائه به قبل �إعد�مه قال لنا 
ي��ك��ون �شهيد� من  ب���اأن  �إن���ه ف��خ��ور 
�أجل ق�شية �حلركة �الإ�شالمية يف 

�لبالد.

�ملرتكبة  �حل��رب  جر�ئم  يف  للنظر 
ع��ام 1971. وم��ال هو و�ح��د من 
بحقهم  ���ش��درت  �شيا�شيني  خم�شة 
"حمكمة  �أم�����ام  ب����االإع����د�م  �أح���ك���ام 
للجدل  �لدولية" �ملثرية  �جلر�ئم 
�أن�������ش���اأت���ه���ا �حل���ك���وم���ة عام  �ل����ت����ي 
هذ�  ع��ل��ي��ه��ا  و�أط���ل���ق���ت   ،2010
�ال�شم على �لرغم من عدم �إ�شر�ف 

�أي جهة دولية على عملها.

و�أعدم مال �شنقا �خلمي�س �ملا�شي 
�لعليا  �مل��ح��ك��م��ة  رف�����ش��ت  ب��ع��دم��ا 
ط��ل��ب ����ش��ت��ئ��ن��اف �أخ����ري ���ش��د حكم 
باالغت�شاب  �أدي���ن  بعدما  �الإع���د�م 
و�ل��ق��ت��ل، و�ل��ق��ت��ل �جل��م��اع��ي، حيث 
350 مدنيا  �أكرث من  �أدي��ن بقتل 
�أع���زل. وعملية �الإع����د�م ه��ذه هي 
�الأوىل ملحكوم �أمام حمكمة مثرية 
بنغالدي�س  يف  �أن�������ش���ئ���ت  ل���ل���ج���دل 

قتلى بتوا�سل الحتجاجات يف بنغالدي�س

طالبان تفجر م�ستودع ذخرية يف كابول 

تايلنديون يقطعون الكهرباء عن مقر احلكومة 

•• كابول-وكاالت:

ت��ب��ن��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ع��ن ح��ادث��ة تفجري 
يف  �الأفغانية  �ال�شتخبار�ت  ملركز  تابع  �أ�شلحة  م�شتودع 
�هلل  ذبيح  �حلركة  با�شم  �لناطق  و�أف���اد  كابول  �لعا�شمة 
ب�شيارة  قنبله  ب��زرع  قامو�  �أنهم  بيان مكتوب،  جماهد يف 
تابعة لال�شتخبار�ت وتفجريها يف م�شتودع �ل�شالح �لتابع 
نتيجة  ت�����ش��ررت  �ل��ع��رب��ات  ع�����ش��ر�ت  �أن  م�شيفاً  للمركز، 
�نفجار �لذخائر و�الأ�شلحة د�خل �مل�شتودع، و�لذي يحوي 
�أ�شلحة ومتفجر�ت تابعة حلركة طالبان متت م�شادرتها 
�شابقاً. وكان �ملتحدث با�شم مركز �ال�شتخبار�ت �الأفغاين 
�إىل  تعود  �النفجار  �أ�شباب  �أن  �شابقاً،  �أو�شح  �شامل  فريد 
�أنه  مبيناَ  �رهابي،  عمل  نتيجة  تكن  ومل  كهربائي  عطل 

مل ي�شب �أحد يف �حلادثة. يف �الثناء قتل 23 م�شلحاً من 
نفذتها  م�شرتكة  بعمليات  �آخ��رون   21 و�عتقل  طالبان، 
)�إي�شاف(،  �لدولية  �مل�شاعدة  وق���و�ت  �الأفغانية  �ل��ق��و�ت 
ب��اأق��ال��ي��م خمتلفة من  �الأخ����رية  �ل�24  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل 
�الأحد،  بيان  �الأفغانية يف  �لد�خلية  وز�رة  �لبالد. وقالت 
�إن �ل��ق��و�ت �الأف��غ��ان��ي��ة ن��ّف��ذت م��ع ق���و�ت )�إي�����ش��اف( عدة 
ونانغارهار،  ك��ون��ار،  باأقاليم  م�شرتكة  تطهري  عمليات 
والغمان، وجوزجان، وغ��ازين، وخو�شت، وهلمند، خالل 
�ل�شاعات �ل�24 �الأخرية. وقتل يف �لعمليات 23 م�شلحاً 
و�أ�شار  �آخ���رون   21 و�عتقل   ،5 ج��رح  فيما  طالبان،  م��ن 
�لبيان �إىل �أن �لقوى �الأمنية �شادرت كميات من �لقذ�ئف 
ب�شفوف  خ�شائر  الأي��ة  ذك��ر  دون  م��ن  و�خلفيفة  �لثقيلة 

�لقوى �الأمنية.

•• بانكوك-االأنا�سول:

�حلكومة  مقر  ع��ن  �لكهربائي  �ل��ت��ي��ار  �مل��ت��ظ��اه��رون  قطع 
تايالند  يف  �مل�شتمرة  �الحتجاجات  �إط��ار  يف  �لتايالندية، 
منذ 24 ت�شرين �لثاين-نوفمر �ملا�شي، �ملطالبة برحيل 
�ملتظاهرون  وحا�شر  �شيناو�تر�،  ينغلوك  �ل���وزر�ء،  رئي�شة 
�لذين دخلو� �ملجمع �حلكومي، عدد� من �ملباين �حلكومية، 
�شيناو�تر�  �أن  علم  فيما  منها،  �خل��روج  �ل�شرطة  وطالبو� 
�أعلنت  ق��د  �شيناوتر�  ذل��ك.وك��ان��ت  خ��الل  �ملقر  تكن يف  مل 
�لرملان  يف  �لثانية  �لغرفة  حل  �جل��اري  �ل�شهر  من   9 يف 
�لتايلندي، و�إجر�ء �نتخابات مبكرة يف، �لثاين من �شباط-

ف��ر�ي��ر �مل��ق��ب��ل، �الأم����ر �ل���ذي مل جت���ده �مل��ع��ار���ش��ة كافيا، 
و�أ�شرت على ��شتقالة رئي�شة �لوزر�ء باأ�شرع وقت، وتاأ�شي�س 

��شتقالتها  ت��ق��دمي  ���ش��ي��ن��اوت��ر�  ورف�����ش��ت  ���ش��ع��ب��ي  جم��ل�����س 
�الأزمة  ح��ل  �أج��ل  م��ن  بها  �ملعار�شة  �أح���ز�ب  رغ��م مطالبة 
�ل�شيا�شية يف �لبالد، م�شرية يف ت�شريح لها، �إنها �شتبقى يف 
من�شبها حتى �إجر�ء �النتخابات مبوجب �لد�شتور وكانت 
قانون عفو  �ندلعت على خلفية م�شروع  �الحتجاجات قد 
رئي�شة  ل�شقيق  �ل�شماح  �شاأنه  من  للجدل،  مثري  �شيا�شي 
�لوزر�ء، رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق، تا�شكني �شيناو�تر�، بالعودة 
من منفاه دون ق�شاء �لعقوبة �لتي حكمت بها عليه حمكمة 

تايلندية ب�شبب �لف�شاد.
وكان �نقالب ع�شكري �أطاح بتاك�شني عام 2006، ويف عام 
و�إ�شاءة  �لف�شاد  بال�شجن عامني، بتهم  2008 حكم عليه 
��شتخد�م �ملن�شب، ما ��شطره �إىل مغادرة �لبالد هربا من 

تنفيذ �حلكم، حيث يعي�س يف �ملنفى منذ ذلك �حلني.

انتخابات ت�سريعية يف تركمان�ستان بغياب املعار�سة 
•• ع�سق اباد-اأ ف ب:

���ش��ه��دت ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان �م�����س �ول 
لكن  تعددية  ت�شريعية  �نتخابات 
�ملعار�شة  يف  كبري  ح��زب  غ��ي��اب  يف 
�لرئي�س  هيمنة  زعزعة  على  ق��ادر 
حممدوف  ب������ردي  ق�����ويل  ق����رب����ان 
وه��ي �مل��رة �الوىل يف ت��اري��خ برملان 
�ل�شوفياتية  �جل���م���ه���وري���ة  ه�����ذه 
�لتي  �لو�شطى،  �آ�شيا  يف  �ل�شابقة 
يتناف�س فيها حزبان يف �النتخابات 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا �ف����ادت 
ويف  �مل��رك��زي��ة  �النتخابية  �للجنة 
�آخر �قرت�ع يف 2008 كان �حلزب 
لرتكمان�شتان  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
تقدم  �ل��������ذي  �ل����وح����ي����د  �حل��������زب 

لالنتخابات.
هذ�  �شيتناف�س  �ل����دورة،  ه��ذه  ويف 
�ل�شناعيني  ح�����زب  م����ع  �حل������زب 
تركمان�شتان  يف  �الع��م��ال  ورج���ال 
�آب-�غ�شط�س  يف  ت��ا���ش�����س  �ل�����ذي 
�لرملان  م��ق��اع��د  ع��ل��ى   ،2012
مقعد�   125 ع�����دده�����ا  �ل����ب����ال����غ 
�حلزب  با�شم  مر�شحا   99 وتقدم 
حزب  با�شم  و21  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 

�ل�شناعيني.
وتر�شح �ي�شا �ىل هذه �النتخابات 
ب�����ش��ع ع�����ش��ر�ت م���ن �مل��ق��رب��ني من 
�ل�شلطة وممثلي �لنقابات و�لن�شاء 

تكون  لن  لكن  �ل�شباب  ومنظمات 
للحزب  حقيقية  م��ع��ار���ش��ة  ه��ن��اك 
�ملعار�شني  م��ع��ظ��م  �ن  �ذ  �حل��اك��م 
فرو� �ىل �خلارج ويخ�شون �ن يتم 

�عتقالهم �ذ� عادو�.
وال مييل حزب �ل�شناعيني ورجال 
معار�شة  �ىل  ك����ث����ري�  �الع�����م�����ال 
�لنظام وينظر �ليه على �نه �قرب 

�ىل تاأييد �لرئي�س.
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �لت�شويت  مت  وك���ان 
ع��ل��ى ق���ان���ون ���ش��م��ح ب��ان�����ش��اء هذ� 
�حلزب و�نهى ر�شميا �حتكار حزب 
�لذي  �لدميوقر�طي  تركمان�شتان 
مت �ن�شاوؤه عام 1991 على �نقا�س 
�حلزب �ل�شيوعي �لرتكمان�شتاين.

وق���ال���ت �ل��ل��ج��ن��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة �ن 
مر�شحني �و ثالثة يتناف�شون على 
مبادئ  يحقق  م��ا  وه���و  مقعد  ك��ل 
�لتعددية و�لتناف�س يف �النتخابات 
�المن  منظمة  مكتب  �ر���ش��ل  وق��د 
للموؤ�ش�شات  �وروب�����ا  يف  و�ل��ت��ع��اون 
�الن�شان  وح��ق��وق  �لدميوقر�طية 
�الوىل، مهمة  ل��ل��م��رة  دع���ي  �ل���ذي 
�لفرن�شي  ب���رئ���ا����ش���ة  م����ر�ق����ب����ني 
�ل���ك�������ش���ن���در ك��ي��ل��ت�����ش��و���ش��ك��ي وق����ال 
مهمته  �ن  �آب-�غ�شط�س  يف  �ملكتب 
�حلريات  الن  حم������دودة  ���ش��ت��ك��ون 
لقيود  تخ�شع  ت��ز�ل  ال  �ال�شا�شية 
غياب  يف  حم�����دودة  �مل��ن��اف�����ش��ة  و�ن 

معار�شة حقيقية. و�لرئي�س بردي 
�ل�شلطة  �ىل  و����ش���ل  حم����م����دوف 
�لدكتاتور  وف����اة  ب��ع��د   2006 يف 
�شفر مر�د نيازوف �لذي جعل من 
�لبلد�ن  م��ن  و�ح���د�  تركمان�شتان 
و�عيد  �ل���ع���امل  يف  ع���زل���ة  �الك�����رث 
�ن��ت��خ��اب ب����ردي حم��م��دوف ب97 

باملئة من �ال�شو�ت يف 2012.
يف  تركمان�شتان  رئي�س  �علن  وق��د 

�آب-�غ�شط�س �ملا�شي �ن�شحابه من 
�حلزب �حلاكم �لذي يرت�أ�شه منذ 
 2006 عام  �لرئا�شة  �ىل  و�شوله 
ح��ر���ش��ا ع��ل��ى �حل��ي��اد ب��ني خمتلف 
�لقوى يف �لبالد. وقال �نه يف�شل 

�ن يكون فوق �الحز�ب.
�ن����ه ���ش��ي��ك��ون م���ن �ملفيد  و�����ش���اف 
�لذين  �ال�شخا�س  يكون  �ال  �ي�شا 
�حلكومة  يف  م�شوؤوليات  يت�شلمون 

خ����الل  ح��������زب  �ي  يف  �ع�����������ش�����اء 
ممار�شتهم العمالهم �حلكومية .

ب��������ردي حم�����م�����دوف خلف  وك��������ان 
ن��ي��ازوف �ي�����ش��ا ع��ل��ى ر�����س �حلزب 
�حل����اك����م �ل�������ذي �ع����ت����ر �م����ت����د�د� 
�حلقبة  خ��الل  �ل�شيوعي  للحزب 
عقدين  ط��و�ل  وبقي  �ل�شوفياتية 
�حل�����زب �ل���وح���ي���د �مل�����ش��م��وح ب���ه يف 

�لبالد.

�ن  م��ن  ت��خ��وف  وث��م��ة   48،9%
ت��ك��ون �دن���ى �الح���د وق���ال مر��شل 
�ن �حلملة  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة 
م�شاء  �ن��ت��ه��ت  �ل���ت���ي  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
�جل��م��ع��ة ك��ان��ت ب��اه��ت��ة ع��ل��ى غر�ر 

حملة �لدورة �الوىل.
وقال حممد �شماكي عامل �الجتماع 

م��ي�����ش��ال رئ��ي�����س م��ر�ق��ب��ي �الحت���اد 
�ق���ط���اب �حلياة  �الوروب������ي ج��م��ي��ع 
�ل�شيا�شية �ىل توحيد جهودهم يف 
15 كانون �الول-دي�شمر و��شاف 
يف �الط��ار �خلا�س مل��ايل، ال يعتر 
�ل��ت�����ش��وي��ت ح��ق��ا ف��ق��ط ب���ل و�جبا 

�ي�شا .

•• باماكو-اأ ف ب:

ثانية  دورة  �م�����س  م��ايل  يف  نظمت 
�لت�شريعية  �الن����ت����خ����اب����ات  م�����ن 
�لنظام  �ىل  �ل����ع����ودة  ال���ش��ت��ك��م��ال 
 ،2012 �ن��ق��الب  بعد  �لد�شتوري 
�لتوتر غ��د�ة هجوم  يف �ج��و�ء من 
مقتل  ع��ن  و��شفر  ج��ه��ادي��ون  �شنه 
لقو�ت  تابعني  �شنغاليني  جنديني 

�المم �ملتحدة.
6،5 ماليني مايل  ودع��ي ح��و�ىل 
�ملرحلة  ه�����ذه  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ىل 
�نتخابية  ع��م��ل��ي��ة  م����ن  �الخ�������رية 
�شتختتم بعد �النتخابات �لرئا�شية 
�آب-�غ�شط�س   11 �لتي فاز بها يف 
�ىل  �لعودة  كيتا،  بكر  �ب��و  �بر�هيم 
�وقفه يف  �لذي  �لد�شتوري  �لنظام 
�نقالب   2012 �ذ�ر-مار�س   22
�شرع �شقوط �شمال �لبالد يف �يدي 

جمموعات جهادية.
وه����ذه �مل��ج��م��وع��ات �ل��ت��ي ت����دور يف 
�ىل  �شعفت  �لقاعدة،  تنظيم  فلك 
دويل  ع�شكري  ب��ت��دخ��ل  ك��ب��ري  ح��د 

قامت به فرن�شا يف كانون �لثاين-
يناير وال يز�ل جاريا. لكن عنا�شر 
ما  على  نا�شطة  ز�ل��ت  م��ا  جهادية 
يبدو من �لهجوم ب�شيارة مفخخة 
كيد�ل  يف  م�شرفا  ��شتهدف  �ل��ذي 

�شمال �شرق �لبالد.
�مل��ال��ي��ة يف بيان  وق��ال��ت �حل��ك��وم��ة 
�مل�شرف  باب  �قتحمت  �ل�شيارة  �ن 
جانب  �ىل  وق���ت���ل���ت  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
�النتحاري جنديني �شنغاليني من 
�شتة  و����ش��اب��ت  �ملتحدة  �المم  ق��وة 
��شخا�س �خرين بجروح من بينهم 

خم�شة جروحهم خطرية.
وت��اب��ع��ت �ن �ن��ف��ج��ار �ل�����ش��ي��ارة �دى 
ك��رى يف مبنى  مادية  ��شر�ر  �ىل 
لقوة  تابعتني  �ليتني  ويف  �مل�شرف 

�المم �ملتحدة و�جلي�س �ملايل.
فر�ن�س  م���ع  ه��ات��ف��ي  �ت�����ش��ال  ويف 
جميع  با�شم  �ل��ه��ج��وم  تبنى  ب��ر���س 
�مل���ج���اه���دي���ن ج����ه����ادي م������ايل هو 
�شلطان ولد بادي �لذي كان ع�شو� 
�ال�شالمية  يف عدد من �جلماعات 
�مل�شلحة يف منطقة �ل�شاحل ومنها 

�لطو�رق  �الق��ل��ي��ة  م��ع��ق��ل  ك���ي���د�ل 
ومت�����رده�����ا، �ن���ت���خ���ب���و� يف �ل������دورة 
قد�مى  من  �ثنان  ومنهم  �الوىل، 
�ن�����ش��م��ا �ىل ح���زب �بو  �مل��ت��م��ردي��ن 

بكر كيتا.
فيما  ك����ي����د�ل  يف  �ل���ه���ج���وم  ووق������ع 
�ل��ف��رن�����ش��ي حملة  ي�����ش��ن �جل��ي�����س 
�شمال  يف  �جل��ه��ادي��ني  �شد  و��شعة 
وقال  م���ايل  غ���رب  ���ش��م��ال  متبكتو 
م�شدر �فريقي يف متبكتو �ن هذه 
�حلملة �لتي ت�شتهدف �لقاعدة يف 
يرغب  وال  �ال�شالمي  �ملغرب  بالد 
�جلي�س يف باري�س يف �لتعليق عليها 
عملية ع�شكرية كبرية جد�، �الكر 
��شتعادة  م��ن��ذ  متبكتو  منطقة  يف 
�ملدن �ال�شا�شية يف �ل�شمال من قبل 

�لقو�ت �ملتحالفة يف بد�ية �ل�شنة.
�ن  م��ايل  و�و���ش��ح م�شدر ع�شكري 
و�آليات  فرن�شية  مروحية  ع�شرين 
قتل  �لتي  �لعملية  هذه  ت�شارك يف 
خاللها ع�شرون جهاديا حتى �الن 
 24 ومل تتخلل �ل��دورة �الوىل يف 
�ل��ث��اين-ن��وف��م��ر حادث  ت�����ش��ري��ن 

�لقاعدة يف �ملغرب �ال�شالمي.
بالفرن�شية  ب������ادي  ول�����د  و�����ش����رح 
�ن ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة رد ع��ل��ى �ل���دول 
ع�شكريني  �ر�شلت  �لتي  �الفريقية 
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  ح���رب  ل��دع��م 
�ال�شالم  �ر���س  فرن�شو� هوالند يف 
�زو�د  جم��م��ل  يف  ����ش���رند  و������ش����اف 
�شمال مايل و�ر��س �خرى بعمليات 
�ل�شليبية  �حل��م��الت  ع��ل��ى  �خ���رى 
وموظفوها  ف��رن�����ش��ا  ت�شنها  �ل��ت��ي 

�لذين يبغ�شون �ال�شالم .
ل��ذل��ك، ت��ب��دو �مل���خ���اوف م��ن وقوع 
كبرية  �الق��������رت�ع  ي�����وم  يف  ه���ج���وم 
�ملتحدة  �المم  ق������و�ت  و����ش���ت���ك���ون 
حالة  يف  �مل���ايل  و�جل��ي�����س  وفرن�شا 
ت��اأه��ب ق�����ش��وى و���ش��ي��ت��وىل �جلنود 
ثالثة  عددهم  �لبالغ  �لفرن�شيون 
وح�����و�ىل  �مل������ايل  و�جل���ي�������س  �الف 
�المم  بعثة  من  جندي  �الف  �شتة 

�ملتحدة.
باأ�شو�تهم  �شيديل  �ل�����ش��م��ال،  ويف 
فقط ناخبو منطقتي غاو ومتبكتو 
منطقة  مل��ق��اع��د  �مل��ر���ش��ح��ني  �ن  �ذ 

و�ال���ش��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة ب��ام��اك��و ثمة 
���ش��ع��ور ب�����اأن �مل���ع���رك���ة �ن��ت��ه��ت بعد 
هذ�  �جل��م��ه��وري��ة.  رئي�س  �ن��ت��خ��اب 
خ��ط��اأ، ل��ك��ن ه���ذ� م��ا ه��و ح��ا���ش��ل . 
تعب من  م��ايل  �شعب  �ن  و����ش��اف 

�لذهاب �ىل �قالم �القرت�ع .
لوي  دع����ا  �الوىل،  �جل���ول���ة  وب��ع��د 

كبرية.
�نتخب  �الوىل،  �ل���دورة  نهاية  ويف 
19 نائبا فقط من 147 يوؤلفون 

�جلمعية �لوطنية.
وكانت ن�شبة �مل�شاركة فيها ��شعف 
�النتخابات  يف  �مل�شاركة  ن�شبة  من 
مقابل   38،6% �ل����رئ����ا�����ش����ي����ة 

انتخابات ت�سريعية يف اأجواء من التوتر مبايل
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فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت �مل�����دع�����وة/ف�����دوى 
مغربية  �ل�����رح�����م�����وين- 
�شفرها  -ج����و�ز  �جلن�شية 
رقم )3685231(�شادر 
من �ملغرب  من يجده عليه 
�الت�شال بال�شفارة �ملغربية 

لدى �لدولة.

فقدان جواز �صفرت
�ملدعوة/زيبيبه  ف���ق���دت 
�ثيوبية   - ك��م��ال   �شيمان 
�شفرها  -ج����و�ز  �جلن�شية 
)1281320( رق�������م 
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ق��رب مركز �شرطة �و  �ىل 

�ل�شفارة �أثيوبية م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
فقدت �ملدعوة/يويون يونينغ 
 - ني�شتى    كا�شما  ب��ت  �شيح 
-جو�ز  �جلن�شية  �ندوني�شية 
)331175( رق��م  �شفرها 

ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 
�ل�شفارة �ندوني�شية م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
مياه  �مل���دع���و/م���اج���د  ف���ق���د 
�حمد ع��ل��ي     - بنغالدي�س 
رقم  �شفره  -ج��و�ز  �جلن�شية 
يجده  )917236(من 
�قرب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د �مل��دع��و/م��اج��د علي 
بن مر�د بخ�س - باك�شتان  
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
  )1797391( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/9717714

فقدان جواز �صفرت
�ملدعو/جا�شمني  ف���ق���د 
خطاب - كند� �جلن�شية- 
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
يجده  من    )621853(
�قرب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
مركز �شرطة �و �ل�شفارة كند� 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
م�شطفى  �ملدعو/�حمد  فقد 
م����ر�����ش����ى ع���ب���د�ل���ل���ط���ي���ف - 
�ل���������ش����ود�ن �جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز 
  )690474( رق����م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �ل�شود�ن م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
م�شطفى  �مل������دع������و/   ف���ق���د 
مر�شى  عبد�للطيف  مر�شى 
جو�ز  �جلن�شية  �ل�����ش��ود�ن   -
  )14256( رق������م  ����ش���ف���ره 
ب��ر ج���اء ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �ل�شود�ن م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/  فائزة م�شطفى 
مر�شى  عبد�للطيف  مر�شى 
جو�ز  �جلن�شية  �ل�����ش��ود�ن   -
  )848325( رق����م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �ل�شود�ن م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
�ملدعو/عبد�لرحمن  ف��ق��د 
م�شطفى مر�شى عبد�للطيف 
جو�ز  �جلن�شية  �ل�����ش��ود�ن   -
  )580792( رق����م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �ل�شود�ن م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
عبا�س  �مل�����دع�����و/ع�����زه  ف���ق���د 
�ل�شود�ن   - �ح��م��د   �ب��ر�ه��ي��م 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يجده  م���ن    )733457(
�قرب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

�ل�شود�ن م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل�������������دع�������������و/�أوز�ل م���ي���اه 
بنجالدي�س  ����ش��م��اع��ي��ل  حم��م��د 
�جل���ن�������ش���ي���ة ج�������و�ز ����ش���ف���ره رق���م 
�ل�������ش���ادر   )C1212773(
م��������ن ب�����ن�����ج�����الدي�����������س ب����ت����اري����خ  
من  �ل���رج���اء   25/1/2009
يجده بان ي�شلمه �ىل �قرب مركز 
�لقن�شلية  �و  ب��ال��دول��ة  ���ش��رط��ة 

�لبنجالدي�شية بدبي  م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د �مل��دع��و/���ش��امل خالد 
علي �لعولقى      - �ليمن 
�شفره  ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )3109507( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/7788006

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/في�شل عدنان 
جعفر ح�شني     - باك�شتان 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
  )1401882( رق�������م 
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ق��رب مركز �شرطة �و  �ىل 
�ل�شفارة باك�شتان م�شكور�ً.

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1490 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �ملار�شال خلياطة �ملالب�س �لرجالية    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �الطمنئان �لتجارية ذ.م.م- 
علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  ر�م�شاند�ين  فيجاي  �ل�شيد  وميثلها 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم  �حلفيتي   قد 
�لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )141544.75( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   118 /2013 جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  رو�شة  �شامل  حمد  حممد  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  و�لتخطيط  �لعمارة  جمموعة 
مطالبة بهدم �ملباين �ملعيبة ومبلغ 3000000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ �شركة جينكو 
�المار�ت للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه:بالن�شر)�عالن بورود 
�الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير( 
�ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�الد�ري    �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�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 �القل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1219 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

�بو �شقر �جلن�شية:  فل�شطني مدعي عليه:  مدعي/ عي�شى جرير حممد    
فادي ح�شن �حلاج �شليمان �جلن�شية: لبنان   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�شليمان �جلن�شية:  فادي ح�شن �حلاج  �عالنه/  �ملطلوب  درهم  مببلغ 10000 
لبنان عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  �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 �القل. �شدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
           اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   592 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �ال�شالم  نور  عامل  حمبوب  مدعي/    
ي�شري ��شماعيل عبد�لرحمن عبد�لر �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �لدعوى: 
��شماعيل  ي�شري  �عالنه/  �ملطلوب  درهم     160000 ماليةمبجموع  مطالبة 
عبد�لرحمن عبد�لر �جلن�شية: م�شر   عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/12/25 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
           اعال ن امر على عري�صة رقم 950 - 2013 اأ. عري�صة - م ر-ب-ع ن

 �ىل �ملطلوب �شده: �شيخ حممد زين �لعابدين حممد 
�لعنو�ن: �بوظبي �لعني- �عالن بالن�شر

مبا �ن طالب �المر: عبد�هلل حممد ر�شول و�شركاوؤه للمحاماة و�ال�ش�شار�ت 
باأمر على عري�شة يطلب فيها على �الحكام وحما�شر  �لقانونية- قد تقدم 
�جلل�شات �لتي قدمها مقدم �لطلب ترى �ملحكمة �لق�شاء له مبلغ 8000 درهم 

كاأتعاب عن  �العمال �لتي قام بها فقد �شدر له قر�ر بذلك.
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  2013/8/22.

د. ال�صفيع خاطر النيل
قا�صي حمكمة العني البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1220 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

�بو �شقر �جلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه:  مدعي/ عي�شى جرير حممد    
فادي ح�شن �حلاج �شليمان �جلن�شية: لبنان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�شليمان �جلن�شية:  فادي ح�شن �حلاج  �عالنه/  �ملطلوب  درهم  مببلغ 10000 
لبنان   عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة �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 �القل. �شدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  333/ 2013 -جتاري - م ر-  �س- ع ن

�جلن�شية:�المار�ت     و�خرون  �لظاهري  علي  مطر  �شغري  مطر   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه: خالد فاروق �شيد عبد�لعال �جلن�شية: م�شر مو�شوع �ال�شتئناف 
: �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف- حل وت�شفية �ل�شركة  �ملطلوب �عالنه/  خالد فاروق 
�شيد عبد�لعال �جلن�شية: م�شر  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/487 جت كل- م ر- ب-ع ن  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/1/6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 
�الد�ري  �ملركز  �لكائنة-  �لعني  ��شتئناف  �الوىل حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف العني

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/432  عقاري  كلي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شيد �شالح �لدين حميد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
�ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد  علي �حلفيتي      قد 
و�لز�م   )4209( رقم  �ل�شكنية  �لوحدة  ب�شاأن  عليه  و�ملدعى  �ملدعيه  بني  �مل��رم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه  �ملدعى 
�الربعاء �ملو�فق 2013/12/25 �ل�شاعة 9:30 �س  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 �القل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده     
فى الدعوى رقم 2012/492 تنفيذ عقاري

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد   عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �شارع خالد بن �لوليد  �ملنفذ �شده: في�شل 
��شرف مالك عنو�نه: �مارة دبي- �لق�شي�س �لنهدة 2 مقابل مدر�شة �المني �خلا�شة- بناية �لزرعوين- �شقة 
م�شاء   6 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/12/19  يوم �خلمي�س  �نه يف  باالر�شاد  للطالبات-  دبي  كلية  بجو�ر  رقم 902 
ويف �اليام �لثالث �لتالية:  �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي 
www.emiratesauction.   نيط بها �لبيع �شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�
ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: �و�شاف �لعقار: �شقة �شكنية- ��شم 
�ملبنى: د�يكون  1- رقم �ملبنى: 1 رقم �لعقار: 1906 رقم �لطابق 19 �مل�شاحة 1327.51 قدم مربع قطعة �الر�س 

رقم 992 منطقة �لثنية �خلام�شة- �لثمن �ال�شا�شي : 1.330.000 درهم     مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/343  عقاري  كلي                
�لعقاري ) ذ.م.م( جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - تنميات لال�شتثمار و�لتطوير 
�لدعوى  �قام عليك  �لكبان قد  ريا�س عبد�ملجيد حممود  ليديا وميثله:  �ملدعي /كيم  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى و�عادة �لطرفان للحالة �لتي كانا عليها قبل 
�لتعاقد مع �لز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )3724627( درهم ثالثة ماليني 
بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  درهما مع  و�شبعة وع�شرون  و�شتمائة  �لفا  و�ربة وع�شرون  و�شبعمائة 
�ملدعى عليها  �لتام وت�شمني  �ل�شد�د  �ملبلغ يف 2008/8/31 وحتى  ��شتالم  تاريخ  9% �شنويا من 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. كما 
نعلمكم بورود تقرير �خلرة وعليكم �حل�شور ال�شتالم ن�شختكم من �لتقرير وحددت لها جل�شة 
فانت مكلف  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  11:00 �س   �ل�شاعة   2013/12/19 �ملو�فق  يوم �خلمي�س 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�صم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�أك����د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
�الحتاد  رئي�س   ، نهيان  �آل  �شخبوط 
�للجنة  رئي�س   ، لل�شطرجن  �الأ�شيوي 
�ل���ع���ل���ي���ا �مل���ن���ظ���م���ة ل���ب���ط���ول���ة �ل���ع���امل 
 10،  8 �لعمرية  للفئات  لل�شطرجن 
�ملقررة  �شنة  و18   16  ،  14  ،  12،
دي�شمر   29 �إىل   17 من  �لفرتة  يف 
�حلايل ، وينظمها نادي �لعني للثقافة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س  و�ل�����ش��ط��رجن 
�الإم���ار�ت  و�حت���اد  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
لل�شطرجن وجامعة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة �لتي ت�شت�شيف �ملناف�شات على 
�شالتها يف �ملبنى �لهاليل حتت �إ�شر�ف 
لل�شطرجن  �ل����دويل  �الحت����اد  ورع���اي���ة 
و�ملحبة  لل�شالم  ملتقى  �أنها  )ف��ي��د�(، 
 1850 م��ن  �أك���رث  �شتجمع  لكونها   ،
العباً والعبة ميثلون 121 دولة على 
�أر�س �الإمار�ت . وقال: �لعني ت�شتحق 
لقب مدينة �ل�شطرجن �لعاملي خا�شة 
�لريا�شي  �أنها ت�شت�شيف هذ� �حلدث 
منطقة  يف  �الأوىل  ل���ل���م���رة  �ل�����ب�����ارز 
و�متدح   . و�فريقيا  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة دعم ورعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 ، �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل على ما يقدمانه من دعم و�هتمام 
حملياً  �لريا�شية  لالأن�شطة  ورع��اي��ة 
�لذي  �ل��ت��ط��ور  �إىل  �أدى  م��ا   ، وع��امل��ي��اً 
ت�شهده �حلركة �لريا�شية بالدولة يف 
جهود  �شكر  كما  �لريا�شات.  خمتلف 
�أ�شحاب �ل�شمو �حلكام �أع�شاء �ملجل�س 
�أول  و�لفريق  �الإم���ار�ت  �الأع��ل��ى حكام 

�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �الأمن �لوطني 
، و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئ��ي�����س   ،
ور�عي �لبطولة ، على دعمهم �لكبري 
وحر�شهم   ، و�ل��ري��ا���ش��ي��ني  للريا�شة 
يو�زي  �ل��ذي  �لريا�شي  �لتطور  على 
�ملرموقة  ومكانتها  �لدولة  طموحات 
�ل�شيخ  وق���دم   . �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط �ل�شكر 
�إىل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع 
ومتابعته  لدعمه  و�لريا�شة  �ل�شباب 
�المكانات  جميع  وتوفري   ، للبطولة 
�ل��ت��ي ت���وؤدي �إىل جن��اح��ه��ا. و�أ���ش��اف : 
�حلالية  �لن�شخة  ��شت�شافة  �أن  �أعتقد 
، متثل  �ل��دول��ة  �لعامل يف  من بطولة 
م���رح���ل���ة م��ه��م��ة م����ن �ل���ت���ح���دي على 
بكثري  ننظر  ونحن   ، �لعاملي  �مل�شتوى 
من �الهتمام للبطولة ونعدها ��شافة 
قوية للنجاحات �لتي حققتها �لدولة 
�أخ�������ري�ً ب��ح�����ش��ول م��دي��ن��ة دب����ي على 
و�أهمية   ،  2020 �إك�شبو  ��شت�شافة 
ر�ئعة  �شورة  لتقدمي  �جلهود  ت�شافر 
لتاأكيد   ، و�ال�شت�شافة  �لتنظيم  م��ن 
�لدويل  �ملجتمع  وثقة  �ل��دول��ة  مكانة 
تر�شحها  �لتي  و�مكاناتها  قدر�تها  يف 
�لكبرية  �لعاملية  �الأح��د�ث  ال�شت�شافة 
�مل�شاركني  �لالعبني  ع��دد  �أن  و�أو���ش��ح 
يف هذه �لبطولة هو �الأك��ر يف تاريخ 

لل�شطرجن يف  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��والت 
ي�شل  �أن  ي��ت��وق��ع  �إذ   ، �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ف��ئ��ة 
�الأمور  و�أولياء  �لكلي لالعبني  �لعدد 
و�الأجهزة  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  و�أع�����ش��اء 
�لفنية و�الإد�رية للفرق �مل�شاركة نحو 
�أعتقد  وق����ال:  ���ش��خ�����س.  �آالف  �أرب���ع���ة 
وز�رة  من  بذلت  قد  كبرية  جهود�ً  �أن 
على  �حل�����ش��ول  ت�شهيل  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ج��ر�ء�ت �لدخول للم�شاركني يف هذ� 
�حل����دث ، و�أي�����ش��اً م��ن ب��ل��دي��ة مدينة 
وموؤ�ش�شة  �الإم�����ار�ت  وج��ام��ع��ة  �ل��ع��ني 
�لتاك�شي ، وجميع �ملوؤ�ش�شات يف �لدولة 
ومدينة �لعني وهو ما �شيقود يف نهاية 

�ملطاف �إىل بلوغ �لنجاح �ملن�شود .
ودعا �ل�شيخ �شلطان بن خليفة جميع 
�ال�شطالع  �إىل  �ل���ع���ام���ل���ة  �ل���ل���ج���ان 
�لبطولة  جن����اح  دع����م  يف  مب��ه��ام��ه��م��ا 
وتوفري �أق�شى درجات �لر�حة للوفود 
�حل�شارية  �ل�شورة  وعك�س   ، �مل�شاركة 
ع���ن �ل���دول���ة مل��خ��ت��ل��ف �ل��ث��ق��اف��ات من 
م�����ش��ري�ً يف   ، �مل�شاركة  �ل��ب��ل��د�ن  خ��الل 
�لدولة يف  �أن جن��اح  �إىل  نف�شه  �لوقت 
تنظيمها وفق �لطموحات �ملاأمولة هو 
�أقل تقدير للقيادة �لر�شيدة و�أ�شحاب 
�ل�شخي  ، على دعمهم  �ل�شيوخ  �ل�شمو 

للريا�شة .
العبو  ي��ن��ج��ح  �أن  ن��ت��م��ن��ى   : و�أك����م����ل 
�الإم����������ار�ت يف �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�������ش���رف يف 
�ملناف�شات ، فهي فر�شة مهمة خلو�س 
�ل��ت��ح��دي م��ع �أف�����ش��ل �ل��الع��ب��ني على 
�لوطني  و�ملنتخب   ، �ل��ع��امل  م�شتوى 
هو �مل�شتفيد �الأكر من هذه �مل�شاركة 
و���ش��ت��دع��م خ��رت��ه ق��ب��ل م�����ش��ارك��ت��ه يف 
�لفرتة  خالل  �الأخ��رى  �ال�شتحقاقات 
�لالعب  جت��رب��ة  نن�شى  وال   ، �مل��ق��ب��ل��ة 

عبد�لرحمن  �شامل  �الإمار�تي  �لدويل 
�ل��ذي حقق  �لعامل  �أذك��ي��اء  وتاألقه مع 

من قبل ذهبية بطولة �آ�شيا .
 

�سلطان يتفقد م�قع البط�لة 
ق����ام �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
�شخبوط �آل نهيان ع�شر يوم �جلمعة 
�لهاليل  �مل��ب��ن��ى  �إىل  ب���زي���ارة  �مل��ا���ش��ي 
ب��ج��ام��ع��ة �الإم��������ار�ت ح��ي��ث ت��ف��ق��د كل 
�الأماكن يف موقع �حلدث و�لتي ت�شمل 
�الإعالمي  و�مل���رك���ز  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��ال��ة 
و�شكن �لوفود �مل�شاركة و�شالة �لطعام 
وكل ما يتعلق بالبطولة وخا�شة تلك 
�لر�حة  ���ش��ب��ل  ب��ت��وف��ري  ي��ت��ت��ع��ل��ق  �ل����ت 

للم�شاركني و�ملر�فقني لهم.
 

دقيقة يف الفتتاح   60
ملونديال  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  ق������ررت 
�الإفتتاح  حفل  ي�شتغرق  �أن  �ل�شطرجن 
م�شاء  م��ن  �لثامنة  �ل�شاعة  ل��ه  �مل��ق��رر 
غٍد �لثالثاء يف �ملبنى �لهاليل بجامعة 
، ويت�شمن  60 دقيقة  �الإم���ار�ت نحو 
�أن  على   ، خمتلفة  فعاليات  برناجمه 
ت���ب���د�أ ���ش��رب��ة �ل��ب��د�ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة يوم 
وعكفت  ن��ف�����ش��ه  �مل���ب���ن���ى  يف  �الأرب�����ع�����اء 
�للجنة �ملنظمة على �لتح�شري �ملتميز 
لفعاليات لهذ� �حلفل ، بفقر�ت متعددة 
 ، للحا�شرين  ر�ئ��ع��ة  م��ف��اج��اآة  �شتمثل 
ودعت �جلمهور للحر�س على ح�شور 

فعاليات �حلفل �الفتتاحي �لكبري.
 

م�نديال الأذكياء على النرتنت 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أك���م���ل���ت 
�لبطولة  �أح������د�ث  ل��ن��ق��ل  ت��رت��ي��ب��ات��ه��ا 
مبا�شرة على �شبكة �النرتنت بطريقة 

�جلميع  طموحات  تلبي  �ح��رت�ف��ي��ة 
�إذ مت �التفاق   ، على م�شتوى �لعامل 
مع خمت�شني يف جمال �لنقل �ملبا�شر 
على �النرتنت لتنفيذ �ملهمة �عتبار�ً 
م���ن �حل��ف��ل �الف��ت��ت��اح��ي ، وم�����رور�ً 
ع��ل��ى �شاالت  �ل��ب��ط��ول��ة  مب���ب���اري���ات 
�شيكون  ك��م��ا   ، �الإم���������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
متاحاً للجميع متابعة �لبطولة على 
و�لقاري  �لدويل  �الحتادين  موقعي 
عالية  ت��ق��ن��ي��ات  وف����ق   ، ل��ل�����ش��ط��رجن 

�جلودة .
 

افريقي  وجن�ب  نرويجي  وفدان 
للت�سلح باخلربة 

عن  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ك�شفت 
ح�شور رفيع لوفدين ميثالن �لرنويج 
�لبطولة  مل��ت��اب��ع��ة  �ف��ري��ق��ي��ا  وج���ن���وب 
�لتنظيمية  �الأم�������ور  �إىل  و�ل���ت���ع���رف 
و�الد�ري�����ة ، ب��غ��ر���س �الإ���ش��ت��ف��ادة منها 
��شت�شافة  قبل  �خلرة  بهذه  و�لت�شلح 
خالل  �ل�شطرجنية  �الأح����د�ث  بع�س 
�أن �لوفدين  �ملقبلة ، مو�شحة  �لفرتة 
و�ل��ت��ق��دي��ر من  �ل��ت��ع��اون  ك��ل  �شيجد�ن 
�شت�شت�شيف  �إذ   ، �لبطولة  جل��ان  قبل 
�لرنويج بطولة �لعامل للنا�شئني �لعام 
�فريقيا  ت�شتقبل جنوب  بينما   ، �ملقبل 

�أوملبياد �لنا�شئني يف �لعام ذ�ته .
 

اجتماعات تن�سيقية على هام�س 
امل�نديال 

تعقد �جتماعات تن�شيقية لالحتادين 
على  لل�شطرجن  و�الآ���ش��ي��وي  �ل����دويل 
مل��ن��اق�����ش��ة هموم   ، �مل���ون���دي���ال  ه��ام�����س 
وجهت  حيث  تطويرها  و�شبل  �للعبة 
�لدعوة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 

�لدويل  �للعبة يف �الحتادين  لقياد�ت 
و�ل���ق���اري و�الحت������اد�ت �الأخ����رى على 
 ، �لبطولة  ملتابعة  �ملنطقة  م�شتوى 
م�شاحبة  ب��ر�م��ج  �للجنة  �أع���دت  كما 
�ل�شياحية  �مل���ر�ف���ق  زي�����ارة  ت��ت�����ش��م��ن 
و�لرت�ثية يف مدينة �لعني ، خ�شو�شاً 
�مل�شاركة ت�شم معظم دول  �لوفود  �أن 

�لعامل .
 

جـــامـــعـــة الإمــــــــــارات جـــاهـــزة 
ل�ستقبال احلدث 

ترتيباتها  �الإم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة  �أك��م��ل��ت 
وفق  �ل��ب��ط��ول��ة  ال�شت�شافة  �مل��اأم��ول��ة 
�إذ مت �عد�د   ، �أرقى �مل�شتويات �لعاملية 
�لقاعات �لتي �شتقام عليها �ملباريات ، 
�لتي  �الأخ��رى  �ملر�فق  كما مت جتهيز 
�ملقررة  �الأخ���رى  �لفعاليات  �شت�شهد 
، بينما  �ل���وف���ود  �ل��ب��ط��ول��ة و���ش��ك��ن  يف 
مت جت��ه��ي��ز �خل���دم���ات �الأخ�����رى مثل 
و�شالة  �لفاك�س  وخ��دم��ات  �الن��رتن��ت 
 2500 ن���ح���و  ت�����ش��ع  �ل���ت���ي  �ل���ط���ع���ام 
�مل���و�����ش���الت  ج���ان���ب  �إىل   ، ���ش��خ�����س 
بتوجيهات من �إد�رة �جلامعة يف �طار 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�����ش��ت��م��ر م���ع ن����ادي �لعني 

لل�شطرجن .
�مل�شاندة  �خل����دم����ات  رئ��ي�����س  ووج�����ه 
بتوفري  �ل��ك��ع��ب��ي  ����ش���امل  ب���اجل���ام���ع���ة 
�لوفود  لنقل  �ملخ�ش�شة  �حل��اف��الت 
م���ن �مل����ط����ار�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ال���دول���ة ، 
�لزيار�ت  �لد�خلي وخالل  و�لرتحيل 
كما   ، �مل�شاحبة  للر�مج  �ملخ�ش�شة 
�أكمل �شعيد م�شري �لظاهري م�شوؤول 
لتوفري  ترتيباته  ب��اجل��ام��ع��ة  �الأم����ن 
للم�شاركني  �ل�شالمة  درج��ات  �أق�شى 

يف �لبطولة و�ل�شيوف .
 

قفاز  ترتدي  العامة  العالقات 
التحدي 

جلنة  ع�شو  �مل�شباح  �أحمد  ل��وؤي  �أك��د 
مي�شي  �لعمل  �أن   ، �لعامة  �لعالقات 
على نحو جيد قبل �نطالق �لبطولة 
�الفتتاحي  باحلفل  �لثالثاء  غد  يوم 
و�مل���ب���اري���ات ي���وم �الأرب���ع���اء ، وق����ال �إن 
23 ع�شو�ً يف جلنة �لعالقات �لعامة 
�آهبة  ب��رئ��ا���ش��ة ع���ب���د�هلل ع���ام���ر ع��ل��ى 
و�مل�شوؤول  �ملخل�س  للعمل  �ال�شتعد�د 
ل��ع��ك�����س ����ش���ورة م�����ش��رف��ة ع���ن �لدولة 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ��شت�شافة  يف 

و�أ�شار  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �لكبرية 
�إىل �أن جلنة �لعالقات �لعامة �شتكون 
�مل����ط����ار�ت على  م����وج����ودة يف ج��م��ي��ع 
م�شتوى �لدولة ، ال�شتقبال �مل�شاركني 
�إق��ام��ت��ه��م يف  وت��وج��ي��ه��ه��م �إىل م��ق��ار 

جامعة �الإمار�ت .
 

نقل مبا�سر ل�ستقبال ال�ف�د على 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 

للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أك��م��ل��ت 
�لوفود  ����ش��ت��ق��ب��ال  ل��ن��ق��ل  ت��رت��ي��ب��ات��ه��ا 
�ل��ع��امل��ي �لكبري  �مل�����ش��ارك��ة يف �حل����دث 
ل��و���ش��ول��ه��م وذلك  ل��ق��ط��ات  ، وو����ش���ع 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
ع��دة من  بلغات  �النرتنت  �شبكة  على 
بينها �لعربية و�الجنليزية و�ل�شينية 
و�لرو�شية  و�اليطالية  و�لرتغالية 
�أ�شر  ت��ط��م��ئ��ن  ل���ك���ي   ، و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�أحو�لهم  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ني  �ل��الع��ب��ني 
�أر�س  �إىل  و�أم����ان  ب�شالم  وو���ش��ول��ه��م 
وفق   ، �لبطولة  يف  للم�شاركة  �لدولة 
��شتقبال  ب��ث  و�شيتم  م��ت��ط��ورة  �آل��ي��ة 
�ملختلفة  �مل��ط��ار�ت  �ل��وف��ود يف �شاالت 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  ب����ال����دول����ة 

�ع���ت���م���دت جل���ن���ة ري���ا����ش���ة �مل��������ر�أة مب��ج��ل�����س دبي 
هند  �ل�شيخة  دورة  مناف�شات  �إق��ام��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لفرتة  يف  لل�شيد�ت  �لثانية  �لريا�شية  لالألعاب 
تقام  و�ل���ت���ي  �مل���ق���ب���ل،  ي��ن��اي��ر   21 �إىل   15 م���ن 
بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
بنت  هند  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  وحتت  �لريا�شي، 
�ل�شمو  �شاحب  حرم  مكتوم  �آل  جمعة  بن  مكتوم 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�لعاملي، نادي  �لتجاري  ، وتقام يف مركز دبي  �هلل 
�لو�شل �لريا�شي، نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة، 
وت�شهد  ب��امل��م��زر،  للبولينغ  �ل���دويل  دب��ي  وم��رك��ز 
و�لدو�ئر  و�لهيئات  للموؤ�ش�شات  و��شعة  م�شاركة 

�حلكومية بدبي.
وقالت ليلى �شهيل رئي�س �للجنة �ملنظمة للدورة 
رئي�س جلنة ريا�شة �ملر�أة مبجل�س دبي �لريا�شي، 
بد�أت �للجنة �ملنظمة زيار�تها �مليد�نية للموؤ�ش�شات 
و�لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية �مل�شاركة يف فعاليات 
�مليد�نية لالطالع  �ل��زي��ار�ت  وتاأتي هذه  �ل��دورة، 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  ��شتعد�د�ت  على  و�ل��وق��وف 
�لدعم  توفري  �شبل  وبحث  �لبطولة  يف  �مل�شاركة 

�لالزم لها خ�شو�شا على �ل�شعيد �لفني .

و�أ�شافت �أن �للجنة �ملنظمة قامت بدر��شة خمتلف 
�لت�شور�ت �خلا�شة باإقامة �حلدث قبل �أن تعتمد 
بالتن�شيق  �ل���دورة  فعاليات  �إق��ام��ة  وم��ك��ان  موعد 
مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �مل�شاركة، حيث تعد هذه 
�لدورة �الأوىل و�الأ�شخم من نوعها على م�شتوى 
دب���ي وت�����ش��ت��ه��دف جميع �ل�����ش��ي��د�ت �ل��ع��ام��الت يف 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية لالإمارة .
و�شت�شم �لدورة 7 �ألعاب جماعية وفردية، وتقام 
�لطائرة،  �ل��ك��رة  �ل�شلة،  ك��رة  �ل��ي��د،  ك��رة  فعاليات 
�لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  مبركز  �لطائرة  و�لري�شة 
كما تقام مناف�شات �لبولينغ يف مركز دبي �لدويل 
نادي  �ل�شطرجن يف  فعاليات  تقام  فيما  للبولينغ، 
دبي لل�شطرجن و�لثقافة وتقام مناف�شات �ل�شباحة 
�لعديد من  باأن  �لريا�شي، علما  �لو�شل  نادي  يف 
�أكدت  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 
م�شاركتها يف �ل��دورة، وهي كل من: حماكم دبي، 
د�ئرة  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة  �لعامة،  �لنيابة 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  دب��ي،  بلدية  �القت�شادية،  �لتنمية 
بن  و�لعمل �خلريي، موؤ�ش�شة حممد  �الإ�شالمية 
ر��شد لالإ�شكان، �ملجل�س �لتنفيذي، �لقيادة �لعامة 
�الإ�شعاف،  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  دب��ي،  ل�شرطة 
د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة، م��رك��ز دب��ي ل��الإح�����ش��اء، هيئة دبي 
للطري�ن �ملدين، هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية، 

حلكومة  �لقانونية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  دب��ي،  جمارك 
دبي.

وت����اأت����ي �إق����ام����ة �ل��������دورة �ن���ط���الق���ا م����ن �خلطة 
-2011 �مل����ر�أة  ري��ا���ش��ة  للجنة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ال�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  م���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة   2013
وت�شعى   ،2015-2011 �لريا�شي  دبي  ملجل�س 
�لريا�شة  م�شرية  دع��م  �إىل  خاللها  م��ن  �للجنة 
باأهمية  و�لوعي  �لثقافة  ون�شر  دبي  يف  �لن�شائية 
�لريا�شة للمر�أة كعامل �أ�شا�شي يف �ملحافظة على 
�حلياة  باأعباء  �لقيام  على  و�مل��ق��درة  جيدة  �شحة 
�ليومية بي�شر و�شهولة �إىل جانب تعزيز �لرو�بط 
وت��ن��م��ي��ة �أو������ش����ر �ل���ع���الق���ات ب���ني �مل���وظ���ف���ات يف 
خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية ورفع �لروح �ملعنوية 
ل��ل��م��وظ��ف��ات م��ن خ���الل ت��وف��ري ف��ر���س �لرتويح 
من  �ج��و�ء  و�ي��ج��اد  �لريا�شي  �لن�شاط  وممار�شة 
�مل���رح و�ل��رتف��ي��ه و�دخ����ال �لبهجة و�ل�����ش��رور �ىل 
يف  ت�شهم  م��ب��ادر�ت  ت��وف��ري  ج��ان��ب  �إىل  نفو�شهن، 
�مل��ن��اف�����ش��ة �ل�شريفة  �ل��ع��م��ل ودع����م  ب��ي��ئ��ة  حت�����ش��ني 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��رق  ب��ني 
روح  ت�شجيع  �إىل  باالإ�شافة  �الأل��ع��اب  خمتلف  يف 
�النتماء و�لعمل بروح �لفريق و�مل�شاهمة يف �لرقي 
�لعنا�شر  �أف�شل  و��شتقطاب  �حلكومية  باملوؤ�ش�شة 

�لن�شائية لتحمل م�شوؤوليات ريا�شية قيادية.

اللجنة املنظمة تطلع على ا�ستعدادات امل�ؤ�س�سات امل�ساركة يف احلدث 

دورة ال�سيخ���ة هن��د لالألع���اب الريا�سي���ة الثاني���ة لل�سي���دات م��ن 15 اإل���ى 21 يناي���ر املقب����ل 

فعاليات  يف  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  �شاركت 
�أقيمت  �لتي  جيمز   كوربوريت  �أبوظبي  مهرجان   من  �لثانية  �ل���دورة 
يوم �جلمعة حتت رعاية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف منتجع �لفر�شان �لريا�شي �لدويل 
�إط��ار حر�شها على دعم  تاأتي يف  �مل�شاركة  �أن  �الأكادميية  �إد�رة  و�أك��دت   .
�ل�شابة عن طريق تو�شيع  �لن�شائية و�شقل �ملو�هب �لريا�شية  �لريا�شة 
زيادة  يف  ي�شهم  مما  �لريا�شية  و�ل���دور�ت  �لفعاليات  جميع  يف  �مل�شاركة 
مثل  �لريا�شية  وثقافتهن  وخر�تهن  �أفقهن  وتو�شيع  �لالعبات  مهارة 
35 العبة  �أبوظبي كوربوريت جميز  �لثانية من  �ل��دورة  �الأكادميية يف 
�شاركن يف كرة �ل�شلة و�لطائرة و�لتن�س �الأر�شي �إ�شافة �إىل �لبولينج..

وت�شمنت  و�لقدم.  �ل�شلة  كرة  يف  �الأول  �ملركز  �الأكادميية  فريق  و�أح��رز 
معنا   �ب����د�أو�  ب��ع��ن��و�ن   فيلم  عر�س  فيها  مت  خيمة  �الأك��ادمي��ي��ة  م�شاركة 
يت�شمن تعريف �لز�ئر�ت و�لزو�ر بتاريخ �الأكادميية ور�شالتها و�أهد�فها 
�لن�شائية حتت  �لريا�شة  دعم  تقدمه من خدمات جليلة يف جمال  وما 
�لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  رعاية 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 
بن  ه��ز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وجهود  ومبتابعة  و�لطفولة  لالأمومة 
ز�يد �آل نهيان رئي�شة جمل�س �إد�رة �الأكادميية..�إ�شافة �إىل توزيع كتيبات 
 . و�أن�شطتها  دور�ت��ه��ا  و�أه���م  و�أه��د�ف��ه��ا  �الأك��ادمي��ي��ة  ر�شالة  ع��ن  تعريفية 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لعفيفي  �أم��ل  وقالت 

�إن �الأكادميية حتر�س  للريا�شة �لن�شائية يف ت�شريح لها بهذه �ملنا�شبة 
زيادة خرة  للم�شاهمة يف  و�ملنا�شبات  �لفعاليات  �مل�شاركة يف جميع  على 
�لالعبات �إ�شافة �إىل �أنها فر�شة جيدة لن�شر ر�شالة �الأكادميية و�أهد�فها 

ون�شر ثقافتها . 
�شمو  من  وتوجيه  بدعم  تاأتي  �لريا�شية  �لفرق  م�شاركة  �أن  و�أ�شافت 
�الإمار�تية  �مل��ر�أة  تو�جد  �أهمية  توؤكد  �لتي  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
يف �لفعاليات �ملحلية و�لدولية كافة وبف�شل متابعة �ل�شيخة فاطمة بنت 
تتبو�أ  �أن  �الأكادميية على  �إىل حر�س  و�أ�شارت   . �آل نهيان  ز�يد  هز�ع بن 
م�شاركة  و�لثقايف..متمنية  و�ل�شحي  �لريا�شي  �ملجال  يف  �ملر�كز  �أف�شل 
و�لهوكي  �لرماية  مثل  �ملتنوعة  �الأك��ادمي��ي��ة  فعاليات  جميع  يف  �لن�شاء 

و�لفرو�شية. من جانبها قالت فاين ماركوت �ملديرة �لتنفيذية الأبوظبي 
جهد  �أق�شى  ب��ذل  �شركائه  مع  بالتعاون  �ملهرجان  �إن  جيمز  كوربوريت 
الإخر�جه ب�شكل مميز..موجهة �ل�شكر و�لتقدير لكل من �شاهم يف جناح 
دورة هذ� �لعام. ح�شر �فتتاح �لدورة �لثانية الأبوظبي كوربوريت جميز 
و�لرعاة  و�لريا�شيني  �ملتناف�شة  �ل�شركات  م�شوؤويل  كبار  من  كبري  عدد 
�ملوؤ�ش�شة �خلريية �لر�شمية للحدث  �ل�شالم و�لريا�شة  وممثلي منظمة 
�لعرو�س  من  كبري  ع��دد  �الإفتتاح  حفل  ت�شمن  �مل�شجعني.  �إىل  �إ�شافة 
لفرقة   د�ن�س  وبريك  حي  �أك��روب��ات  عر�س  منها  �لرتفيهية  و�لفقر�ت 
و��شتعر��س  �ملثرية  �لنارية  �الأل��ع��اب  عرو�س  عن  ف�شال  ورك�س   مالتي 
موكب �لريا�شيني �إ�شافة �إىل  �لدي جي  من بني �أن�شطة �أخرى كثرية. 

اأكادميية فاطمة للريا�سة الن�سائية ت�سارك يف مهرجان اأبوظبي كوربوريت جميز

حتت رعاية نهيان بن زايد

املبنى الهاليل بجامعة الإمارات ي�سهد غدًا حفل افتتاح بطولة ال�سطرجن العاملية
�سلطان بن �سخب�ط : البط�لة ر�سالة حمبة و�سالم من اأر�س الإمارات اإىل �سع�ب العامل

ث��ع��ل��وب �لدرعي  ب���ن  ح���ث حم��م��د 
�الإم��ار�ت للم�شارعة  رئي�س �حت��اد 
بوك�شينج  و�ل����ك����ي����ك  و�جل�����������ودو 
للم�شارعة  �الإم����������ار�ت  م��ن��ت��خ��ب 
ل��ل�����ش��ب��اب ����ش���رورة �ال���ش��ت��ف��ادة من 
يق�شيها  �ل����ت����ي  �الإع����������د�د  ف�����رتة 
من�شك  مدينة  يف  �الأم���ل  منتخب 
عا�شمة بيالرو�شيا و�أ�شاف خالل 
خماطبته للبعثة �لتي تغادر �لبالد 

�شباح �ليوم �إىل هناك و�لتي ت�شم 
و�ملدير  ب��وجم��ي��د  ي��ا���ش��ر  �الإد�ري 
و�لالعبني  �ل�شيد  �شعبان  �لفني 
خليفة مكتوم وبدر �لعلي بان فرتة 
نهاية  حتى  ت�شتمر  �لتي  �الإع����د�د 
فر�شة  ���ش��ت��ك��ون  �حل�����ايل  �ل�����ش��ه��ر 
مثالية للمنتخب �لو�عد للتدريب 
�لتي  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ك����رى  ب��ج��ان��ب 
ي�شتعد  ،حيث  هناك  حاليا  تع�شكر 

يف  للم�شاركة  �مل�����ش��ارع��ة  منتخب 
�لتي تقام  �أ�شيا للم�شارعة  بطولة 
يف  بانكوك  �لتايالندية  �لعا�شمة 
،تطلعا  �ل��ق��ادم  م��اي��و  م��ن  �لعا�شر 
�وملبياد  �إيل  �لتاأهل  ببطاقة  للفوز 
�ل�شني  يف  ي���ق���ام  �ل�����ذي  �ل�����ش��ب��اب 
باأنه  و�أ����ش���ار  �أغ�����ش��ط�����س..  �شهر  يف 
�ليونان  بطولة  يف  �مل�شاركة  تقرر 
�لدولية لل�شباب �لتي تقام يف �شهر 

ت�����ش��ب يف  و�ل��ت��ي   ،2014 �ب��ري��ل 
�ل�شاب  �ملنتخب  ��شتعد�د�ت  نطاق 
للم�شارعة  �الأ���ش��ي��وي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ي���ع���ق���ب م��ع�����ش��ك��ر ب���ي���الرو����ش���ي���ا.. 
و�أ�شاف �لدرعي بان �إقامة �ملع�شكر 
��شتثمار�  �ل����ف����رتة  ت���ل���ك  خ�����الل 
يحر�س  حيث  �لطالبية  للعطلة 
�الأكادميي  �جل��ان��ب  ع��ل��ي  �الحت����اد 
ل��ك��اف��ه �ل��الع��ب��ني �ل���ط���الب ومن 

ملنتخب  �لفني  �مل��دي��ر  �شكر  جهته 
ثعلوب  ب�����ن  حم���م���د  �مل���������ش����ارع����ة 
�ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت����اد �الإم�����ار�ت 
و�لكيك  و�جل��������ودو  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
و�هتمامه  دع��م��ه  ع��ل��ي  بوك�شينج 
�مل�شتمر بامل�شارعة �الإمار�تية �لتي 
ت�شري يف �لطريق �ل�شحيح بف�شل 
ت��ل��ك �ل���رع���اي���ة و�اله���ت���م���ام �ل���ذي 

جتده �للعبة .

قبل �سفره الي�م اإىل بيالرو�سيا 

حممد بن ثعلوب يحث منتخب امل�سارعة لال�ستفادة من الإعداد 
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الفجر الريا�ضي

هناأ �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �لبحرية..�شمو  للريا�شات 
مكتوم ويل عهد دبي على فوز  زورق ف��ز�ع  ببطولة �لعامل ل� زو�رق 
�الإك�س كات يف �جلولة �خلتامية للبطولة �لتي ��شت�شافتها �إمارة دبي 
�الإم��ار�ت يف مناف�شات ريا�شات  �أبطال  �أن   و�أك��د �شموه  �أم�س �الول. 
�لبحر هم �الأف�شل دوم��ا و�الأك��رث متيز� وذل��ك من و�ق��ع �الجناز�ت 
�الإم��ار�ت يف خمتلف �لبطوالت �لبحرية . وقال  �أبناء  �لتي يحققها 

�شموه :  لدينا �لعديد من �الأبطال �لذين نفخر بتميزهم �لد�ئم يف 
�ل�شباقات �لبحرية و�لكو�در �ملتميزة و�ملتاألقة يف هذه �ملناف�شات. وكان 
زورق فز�ع قد نال لقب بطولة �لعامل لزو�رق  �الإك�س كات  يف نهاية 
�جلولة �خلتامية من �لبطولة حيث جمع 1079 نقطة يف �لرتتيب 
�لعام للمناف�شة على �للقب. كما وجه �شموه برقية تهنئة �إىل �ل�شيخ 
ح�شن بن جر �آل ثاين رئي�س �حتاد قطر للريا�شات �لبحرية لفوز 
�للقب  ومعانقة  �لفورموال1   ل����زو�رق   �ل��ع��امل  بطولة  بلقب  قطر 

لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل.

�شمن �لرجاء �لبي�شاوي �ملغربي مقعد� للكرة �لعربية بتاأهله للمرة �الأوىل 
يف تاريخه �إىل ن�شف �لنهائي بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية �ملقامة يف �ملغرب 
حتى 21 من �ل�شهر �حلايل، بعد تغلبه على مونتريي �ملك�شيكي 2-1 يف 

ربع �لنهائي .
وقدم �لرجاء مبار�ة بطولية �أمام بطل منطقة �لكونكاكاف �لذي ي�شارك 
�الأر�س  عاملي  م�شتغال  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالثة  للمرة  �لعاملي  �لعر�س  يف 
�ملدينة  �أغ��ادي��ر  يف  �أدر�ر  ملعب  م��درج��ات  على  �حت�شد  �ل���ذي  و�جل��م��ه��ور 

�ل�شياحية جنوب �لبالد.
وبادر حامل لقب �لدوري �ملغربي بالت�شجيل عن طريق العبه �شم�س �لدين 
�لتعادل  با�شانتا  م��اري��ا  خو�شيه  ي��درك  �أن  قبل   24 �لدقيقة  يف  �شطيبي 

�الإيجابي  بالتعادل  �الأ���ش��ل��ي  �ل��وق��ت  لينتهي   53 �لدقيقة  يف  مل��ون��ت��ريي 
.1-1

�لهدف  خطف  يف  جويهي  كوكو  �لعاجي  جنح  �الأول  �الإ���ش��ايف  �لوقت  ويف 
�ملدرب  لت�شكيلة  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  مهديا   96 �لدقيقة  يف  للرجاء  �ل��ث��اين 
�لتون�شي فوزي �لبنزرتي وهو �لفوز �لثاين على �لتو�يل للرجاء يف �لن�شخة 
�حلالية ويف م�شاركته �لثانية يف �لبطولة �لعاملية بعد �الأوىل عام 2000 

يف �لر�زيل يف �لن�شخة �الأوىل.
ويلتقي �لرجاء يف دور �الأربعة �الأربعاء �ملقبل يف مر�ك�س مع �أتلتيكو مينتريو 
�الأهلي  مع  مونتريي  يلتقي  حني  يف  �جلنوبية،  �أم��ريك��ا  بطل  �لر�زيلي 

�مل�شري �لثالثاء �ملقبل يف �أغادير يف مبار�ة حتديد �ملركز �خلام�س.

�سلطان بن خليفة يهنئ حمدان بن حممد على 
فوز فزاع ببطولة العامل لزوارق الإك�س كات

الرجاء يعرب مونتريي ويواجه مينريو

برعاية �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، رئي�س �لهيئة 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة، تختتم م�شاء 
�ل��ي��وم ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة �ل��ع��رب �ل��ث��ال��ث��ة ع�شر 
 2013 ل��ع��ام  و�ل�����ش��ي��د�ت  ل��ل��رج��ال  لل�شطرجن 
�لتي تو��شلت مناف�شاتها بفندق �إنرتكونتننتال 
14 دولة ،و�لتي توفرت لها  �أبوظبي مب�شاركة 
كافه متطلبات �لنجاح بدعم من �لهيئة �لعامة 
ظبي  �أب��و  وجمل�س  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
ظبي  �أب��و  ب��رتول  �شركات  وجمموعة  �لريا�شي 
(و�ل���ذي ميثل دعما جلهود  �أدن���وك   ( �لوطنية 
�حت����اد �ل�����ش��ط��رجن وم�����ش��اه��م��ة ن����ادي �أب����و ظبي 
لل�شطرجن يف �إجناح �لبطولة،�لتي �شملت بطولة 
و�ل�شريع  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي  �ل�����ش��ط��رجن 
�عتبار�  تقام  �لتي  �ل�شطرجن �خلاطف  وبطولة 
من �لعا�شرة من �شباح �ليوم يف ختام مناف�شات 
لل�شطرجن  ظبي  �أب��و  ن��ادي  �شيافة  يف  �لبطولة 
للبطولة  �خلتامي  �حلفل  يقام  بالبطني،فيما 

يف �ل�شابعة من م�شاء �ليوم بالفندق.
للبطولة  �خلتامية  قبل  �جل��ول��ة  �شهدت  وق��د 
�أمني  �شمري  �أم��ني  با�شم  �مل�شري  �لالعب  تاألق 
�لذي متكن من حتقيق ذهبية �لبطولة بر�شيد 
�شهدته  و�أن��ي��ق  ر�ق��ي  ب���اأد�ء  ون�شف  نقاط  �شبع 
�بت�شمت لبطل  �لتي  �لطاولة �الأويل �لرئي�شية 
مناف�شة  علي  م�شتحقا  ف��وز�  �ل��ذي حقق  م�شر 
با�شم  تقدم  �أن  بعد  �شحرور  �إبر�هيم  �للبناين 
بجندي عقب �الفتتاح وترجم �لتفوق يف مرحلة 
�ال�شت�شالم  ع��ل��ي  خ�����ش��م��ه  ل��ي��ج��ر  �ل��ن��ه��اي��ات 
يف  لتاألقه  مو��شلة  �لبطولة  ذهبية  وي�شمن 
 .. و�لرم�شانية  �لر�شمية  �الإم�����ار�ت  ب��ط��والت 
�الإمار�ت  بطل  ��شتطاع  �لثانية  �لطاولة  وعلي 
في�شل ك�شو�ين �أن يعيد مو�طنه بطل �الإمار�ت 
�شامل عبد �لرحمن للمركز �لثاين بعد �أد�ء قوي 

�أمام العب �جلز�ئر �لطموح حممد حدو�س.
�شطرجن  جنم  ��شتطاع  �لثالثة  �لطاولة  وعلي   
فوز�  يحقق  �أن  �لرحمن  عبد  ���ش��امل  �الإم����ار�ت 
�شريعا علي �شقيقه �الأكر جا�شم عبد�لرحمن 
�شت  بر�شيد  و�شيفا  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  لي�شتعيد 
�إيل  �ل��ق��دمي��ي  ب�شري  �ليمني  ع��اد  ،فيما  ن��ق��اط 
�ملناف�شة علي مر�كز �ملقدمة، عقب حتقيق فوز 
غال علي �ملخ�شرم �لقطري حممد �مل�شيحكي 
ب�����ش��ري ليحرز  م���ن  �ل���ق���وة  غ���اي���ة يف  يف ج���ول���ة 

�لنقطة �خلام�شة ويلوح له �الأم��ل من بعيد يف 
حتقيق ميد�لية برونزية ،وبذلك ي�شبح �ملوقف 
باحتالل  �الأخ���رية  وقبل  �لثامنة  �جل��ول��ة  بعد 
جنم �شطرجن م�شر �لدكتور با�شم �شمري �أمني 
�ملركز �الأول بر�شيد �شبع نقاط ون�شف �لنقطة 
�الإمار�ت  بطل  ن�شيب  من  كان  �لثاين  ،و�ملركز 
وحل  ن��ق��اط  �شت  بر�شيد  �لرحمن  عبد  ���ش��امل 
�ل��ث��ال��ث �جل���ز�ئ���ري حم��م��د حدو�س  �مل���رك���ز  يف 
العبنا  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  ويف  ن��ق��اط،  �شت  بر�شيد 
في�شل ك�شو�ين بر�شيد خم�س نقاط ويف �ملركز 
�ل��ق��دمي��ي )�ل��ي��م��ن( بر�شيد  ب�����ش��ري  �خل��ام�����س 
�لتقدم  فر�س  لديهم  وجميعهم  نقاط  خم�س 
�لالعب  ذهبيتها  ح�شم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ت��وي��ج  ملن�شة 

�ملتميز با�شم �أمني .

القطرية زو�سني حترز ذهبية ال�سيدات
�أكدت �لقطرية زو�شني جد�رتها بذهبية بطولة 
مثرية  ج��ول��ة  بعد  متوقعا  ك��ان  كما  �ل�����ش��ي��د�ت 
للجدل �أمام مناف�شتها العبة �جلز�ئر �شابرينا 
�الأطر�س عقب خم�س ع�شر نقلة قامت �لقطرية 
زو�شني باأد�ء نقلة �شعيفة للغاية ،وقبل �أن ينهار 
و�الأغرب  �لتعادل  بعر�س  قامت  موقفها متاما 
هو �أن �شابرينا و�فقت علي �لفور رغم �متالكها 
�لثانية  �لطاولة  باملبار�ة.. وعلي  �لفوز  لفر�س 
قدمت �مل�شرية مني خالد عر�شا ر�قيا يف �الأد�ء 
لوجني  �الأردنية  مناف�شتها  �أمام  �ملتو�زن  �لفني 
�مليد�لية  نحو  و�ث��ق��ة  بخطي  لتتقدم  دل��ده��ال 
�لف�شية حيث يكفيها �لتعادل باجلولة �الأخرية 
الإحر�ز �مليد�لية ..وعلي �لطاولة �لثالثة فازت 
مناف�شتها  علي  ناجي  �شروق  �لو�عدة  �مل�شرية 
يف  م��ث��رية  م��ب��ار�ة  يف  �ل�شعيبي  رز�ن  �الأردن���ي���ة 
بت�شحية  �شروق  قامت  حيث  �لنهايات  مرحلة 
ق��ط��ع��ة ل��ل��ظ��ف��ر ب��ج��ن��ود ج��ن��اح وزي����ر رز�ن مما 

�جرها علي �ال�شت�شالم.
وع��ل��ي �ل��ط��اول��ة �ل��ر�ب��ع��ة يف ج��ول��ة ه��ام��ة فازت 
كارين  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  مناف�شتها  علي  ف���وؤ�د  ن��ات��ايل 
ميد�لية  علي  �ملناف�شة  يف  خطوة  لتتقدم  كمال 
عقب  كالتايل  �ملوقف  ي�شبح  وبذلك  بالبطولة 
�جلولة �لثامنة وقبل �جلولة �الأخرية ب�شد�رة 
ون�شف  نقاط  �شبع  بر�شيد  زو���ش��ني  �لقطرية 
�شت  بر�شيد  �مل�شرية مني خالد  تليها  �لنقطة 
ن��ق��اط ون�����ش��ف �ل��ن��ق��ط��ة، ث��م يف �مل��رك��ز �لثالث 

الع��ب��ة �جل���ز�ئ���ر ���ش��اب��ري��ن��ا �الأط���ر����س بر�شيد 
ثالث  ويت�شاوي  �لنقطة  ون�شف  نقاط  خم�س 
�لر�بع  �ملركز  العبات بر�شيد خم�س نقاط من 
�الأردن  م��ن  ف���وؤ�د  ن��ات��ايل  وه��ن  �ل�شاد�س  وحتي 
ومايا جلول من لبنان و�شروق ناجي من م�شر 

ولديهن �الأمل يف �لظفر بالرونزية .
تعود  �لكال�شيكي  �ل�شطرجن  ج���والت  �أخ���ر  ويف 
ب��ال��ب��ط��ول��ة للظفر  ف��ر���ش��ة  �أخ����ر  �مل��ن��اف�����ش��ة يف 
يلتقي  �لرجال  بطولة  ففي  و�لرونز  بالف�شة 
�ل���الع���ب �ل��ذه��ب��ي �مل�����ش��ري ب��ا���ش��م ���ش��م��ري مع 
مناف�شه �لفل�شطيني ح�شام �لتكروري يف جولة 
�مليد�ليات،  ع��ل��ي  ���ش��ر�ع  �أي  ع��ن  ب��ع��ي��د�  ه��ادئ��ة 
وعلي �لطاولة �لثانية يلتقي �جلز�ئري حممد 
حدو�س مع مناف�شه �ليمني ب�شري �لقدميي يف 
جولة مهمة حيث يقاتل ب�شري من �جل �لظفر 
�لفوز،  �شوي  �أمامه  بديل  ال  حيث  بالرونزية، 
بينما يلتقي �شامل عبد �لرحمن يف مبار�ة قوية 
)حامل  �ل�شيد  نا�شر  حممد  قطر  الع��ب  م��ع 
�لفوز  ل�شامل  تعني  م��ب��ار�ة  يف  �ل�شابق(  �للقب 
بالف�شة، ويتوقع �أن تكون �أي�شا قمة يف �الإثارة 
و�ل���ت���ح���دي.. وع��ل��ي �ل��ط��اول��ة �ل��ر�ب��ع��ة يلتقي 
�شامي  �مل�شري  مع  ك�شو�ين  في�شل  �الإم��ار�ت��ي 
�شكر يف جولة مثرية لطموح �لبطالن حيث قد 
يعني �لفوز لك�شو�ين �حد ميد�ليات �لبطولة .

��شتعاال  �أك���رث  �ل�����ش��ر�ع  �ل�����ش��ي��د�ت  ب��ط��ول��ة  ويف 
زو�شن  �لقطرية  تلتقي  �الأويل  �ل��ط��اول��ة  علي 
�لطاولة  وعلي  �الأردن  م��ن  �ل�شعيبي  رز�ن  م��ع 
مني  �مل�شرية  تلتقي  مثرية  م��ب��ار�ة  يف  �لثانية 
�الأطر�س يف  خالد مع العبة �جلز�ئر �شابرينا 
�مليد�ليات فالتعادل  مبار�ة تغري نتيجتها �شكل 
مينحها  ���ش��اب��ري��ن��ا  وف���وز  �لف�شية  م��ن��ي  مي��ن��ح 
�شباق  من  �شابرينا  يخرج  مني  وف��وز  �لف�شية 
مايا  تلتقي  �لثالثة  �لطاولة  وعلي  �مليد�ليات.. 
جلول مع ناتايل فوؤ�د و�لفوز وحده عنو�ن لهن 
فوز  �الأم����ل  ب��ه��ذ�  ق��د يطيح  للظفر مب��ي��د�ل��ي��ة 
�شروق  تلتقي  �لر�بعة  �لطاولة  ،وعلي  �شابرينا 
مناف�شتها  م��ع  �الأم���ل  بنف�س  م�شر  م��ن  ن��اج��ي 
�خلتام  ،وي�شدل  م��زي��ود  �أمينة  �جل��ز�ئ��ر  العبة 
ع��ل��ي و�ح����دة م��ن �أك���رث ب��ط��والت �ل��ع��رب �إث���ارة 
�شتقام  و�لتي  �ل�شطرجن �خلاطف  عقب بطولة 
�شباح  لل�شطرجن  ظبي  �أب���و  ن���ادي  يف  ج��والت��ه��ا 
م�شاء  �ل�شابعة  يف  �خلتام  حفل  ويعقبها  �ليوم 

يوم �الثنني .

حممد اآل حامد يحتفي بال�سي�ف
بزيارة  حامد  �ل  �حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ق��ام 
،مرحبا  ل��ل�����ش��ط��رجن  �ل���ع���رب  ب��ط��ول��ة  ل�����ش��ال��ة 
�لبطولة  باحل�شور خالل جولته بني ط��اوالت 
بح�شور عدد من �مل�شوؤولني ،مرحبا باالأ�شقاء يف 
بلدهم �لثاين حيث تربطه عالقات متميزة مع 
�أغلب جنوم �ل�شطرجن لع�شقه للعبة ،وقد حر�س 
�لعديد من �لالعبني �لتقاط �ل�شور �لتذكارية 
مع �شموه ،و�لذي وجه �لدعوة لروؤ�شاء �لوفود 
حلفل ع�شاء يقام علي �شرف ��شت�شافة �لبطولة 

باأر�س �الإمار�ت وطن كل �لعرب .

العم�مية  للجمعية  �سرفيًا  رئي�سًا  الدباين 
لالحتاد العربي لل�سطرجن 

�لعربي  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية  �أ����ش���ادت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���دع���م  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  خليفة بن ز�يد 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل،و���ش��اح��ب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
لل�شطرجن  �هلل،  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م  �ل���������وزر�ء 
�ل���ع���رب���ي م���ن خ����الل �ح��ت�����ش��ان م��ق��ر �الحت����اد 
ب��دع��م م��ن جمل�س  دب��ي  لل�شطرجن يف  �ل��ع��رب��ي 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي  دبي 
دب��ي مما  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حممد 
تعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�شطرجنية  �ل��ط��ف��رة  يف  �شاهم 
�للعبة ..و�أ�شاف �إبر�هيم �لبناي رئي�س �الحتاد 
�أعمال  �فتتاح  يف  كلمته  يف  لل�شطرجن  �لعربي 
�لثانية  ل��دورت��ه��ا  �ل��ع��ادي��ة  �لعمومية  �جلمعية 
ع�شر �لتي عقدت ظهر �أم�س يف فندق �أبو ظبي 
�أن����رت ك��ون��ت��ن��ن��ت��ال ع��ل��ي ه��ام�����س ب��ط��ول��ة �لعرب 
ولل�شيد�ت  �لرجال  لفئتي  لل�شطرجن  �لفردية 
�لدو�شري  �ملح�شن  عبد  2013،بح�شور  لعام 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة  �مل�شاعد  �لوكيل 
و�لريا�شة و�شعيد �ملقبايل رئي�س �إحتاد �الإمار�ت 
لل�شطرجن رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة �لعرب 

�لفردية لل�شطرجن .
ب��ن علي  ���ش��ع��ود  ب��ن  ���ش��ع��ود  ك��م��ا ح�شر �جلل�شة 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �الأم�����ني �ل���ع���ام ل���الحت���اد �للجان 
�الومل��ب��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�الأخ�������ش���ر م���ع���زوز رئي�س 
�الحت����اد �الأف��ري��ق��ي ل��ل�����ش��ط��رجن وج����ون ماركو 

وكان  لل�شطرجن  �ل���دويل  �الحت���اد  رئي�س  نائب 
�شيف �شرف �الجتماع علي بن عبد�هلل �لدباين 
رئي�س �الحتادين �الإمار�تي و�لعربي لل�شطرجن 
�خلوري  عبد�هلل  ح�شني  �الجتماع  ح�شر  ،كما 
رئي�س  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ن��ائ��ب 
وعدد  لل�شطرجن  ظبي  �أب��و  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
من �مل�شوؤولني يف �الحتادين �لعربي و�الإمار�تي 
�مل�شاركة  �لعربية  �ل��وف��ود  وروؤ���ش��اء  لل�شطرجن 
�لبناي  ثمن  ..وق��د  و�الجتماعات  �لبطولة  يف 
��شت�شافة جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي لفعاليات 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  و�ج���ت���م���اع���ات  �ل��ب��ط��ول��ة 
بتوجيهات ودعم �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل 
،وقد  �لريا�شي  ظبي  �أب��و  جمل�س  رئي�س  نهيان 
كتب لبطولة �لعرب �لفردية لل�شطرجن لفئتي 
تختتم  �لتي   2013 لعام  ولل�شيد�ت  �ل��رج��ال 
ظبي  �أب���و  �إنرتكونتننتال  بفندق  �ل��ي��وم  م�شاء 
�لنجاح بف�شل رعاية �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان، وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، 
رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
�أبو ظبي لل�شطرجن يف  ��شتثمار� مل�شاهمة نادي 

هذ� �لنجاح .
�مل�شاعد  �لوكيل  �لدو�شري  �ملح�شن  عبد  ونقل 
للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة حتيات 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، رئي�س �لهيئة �لعامة 
باالأ�شقاء  وترحيبه  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
يف بلدهم �لثاين ،متمنيا لالجتماعات �لتوفيق 
�لذي  لل�شطرجن  �لعربي  �الحت��اد  مل�شرية  دعما 
�لعربية  �لريا�شية  �الحت����اد�ت  �أجن���ح  م��ن  يعد 
..،كما نقل �شعود بن �شعود بن علي عبد �لعزيز 
�الأمني �لعام لالحتاد �للجان �الوملبية �لعربية 
حتيات و�أمنيات وتهاين �شمو �الأم��ري نو�ف بن 
�الوملبية  �للجان  �حت��اد  رئي�س  �شعود  �آل  في�شل 
لالحتاد  �ل��ت��وف��ي��ق  متمنيا  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي ل��ل�����ش��ط��رجن ..وث���م���ن رئ��ي�����س �الحت����اد 
�لعربي  �ل�شطرجن  جهود  لل�شطرجن  �الأفريقي 
وجناح �الإمار�ت يف ت�شخري كل �إمكانات �لنجاح 
..و�شكر نائب رئي�س �لدويل لل�شطرجن جمل�س 
�إد�رة �الحتاد �لعربي لدعوته �لكرمية وجهوده 

�لتي �شاهمت يف طفرة �ل�شطرجن �لعربي.
�لعربي  �الحت��اد  رئي�س  �لبناي  �إبر�هيم  و�أعلن 
�لعمومية  �أعمال �جلمعية  بدء  لل�شطرجن قبل 

وب���اإج���م���اع �خ��ت��ي��ار ع��ل��ي ب���ن ع���ب���د�هلل �لدباين 
�ل�شابق  و�لعربي  �الإم��ار�ت��ي  �الحت��ادي��ن  رئي�س 
عا�شفة  و�شط  �لعربي  لالحتاد  �شرفيا  رئي�شا 
تكرمي  مت  ،وق���د  �حل�����ش��ور  م��ن  �لت�شفيق  م��ن 
ووفاء  تقدير�  �لذهبي  �الحت��اد  بدعم  �لدباين 
�الإمار�تي  �ل�شطرجن  م�شرية  دعم  يف  مل�شاهمته 
ك���اف���ه �شيوف  �ل���ت���ك���رمي  ..و����ش���م���ل  و�ل���ع���رب���ي 
�ل�شطرجن �لعربي و�شعيد �ملقبايل رئي�س �حتاد 
�الإمار�ت لل�شطرجن ونادي �أبو ظبي لل�شطرجن 
ال�شت�شافة وتنظيم �لبطولة �لعربية �لناجحة 
�لبطولة  يف  عربية  م�شاركة  �أك��ر  �شهدت  �لتي 

و�جلمعية �لعمومية .
���ش��ك��ر �جل��م��ع��ي��ة �لعمومية  و�أ����ش���اف الب���د م��ن 
�الحتاد  لرئا�شة  �الإم���ار�ت  باختيار  ثقتها  علي 
�إبر�هيم �لبناي لفرتة قادمة  �لعربي ممثلة يف 
حتى 2018 ،��شتثمار� لدعم �لقيادة �لر�شيدة 
وجم��ل�����س دب����ي �ل���ري���ا����ش���ي ال���ش��ت�����ش��اف��ة �ملقر 
�أعمال  ج���دول  يت�شمن  حيث  ق��ادم��ة  ل�شنو�ت 
�أبرزها  من  بند�   12 علي  �لعمومية  �جلمعية 
�ل�شابق و�الط��الع على  �ملح�شر  �لت�شديق علي 
حم�����ش��ر �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �ل��ع�����ش��ري��ن �لتي 
يف  �الأول  ،و�أم�����س  �لرتكية  ��شطنبول  يف  عقدت 
و�عتماد  و�ملالية  �الإد�ري���ة  و�لتقارير  ظبي  �أب��و 
�ملالية  ،و�ملو�زنة   2014 لعام  �لن�شاط  برنامج 

ثم �نتخاب رئي�س و�أع�شاء �للجنة �لتنفيذية .
�لقادمة طفرة  �ل��دورة  ت�شهد  �أن  ناأمل  و�أ�شاف 
ه��ائ��ل��ة ل��ل�����ش��ط��رجن �ل��ع��رب��ي ون��ح��ن ن��ق��ب��ل علي 
�الحتاد  ول���دي  لل�شطرجن  �ل����دويل  �ن��ت��خ��اب��ات 
�لعربي لل�شطرجن طموحات كبرية ،مبا يخدم 
�ل�شطرجن �لعربي يف �مل�شتقبل �لقريب..و�ختتم 
�لبناي بان �نتخابات �الحتاد �لعربي لل�شطرجن 
�شتجرى �ليوم باختيار �أع�شاء �ملكتب �لتنفيذي 
ولبنان  �ل�����ش��ود�ن  م��ن  ع�شوين  �ن�����ش��ح��اب  ب��ع��د 
ليبقي 8 ومطلوب منهم �أربعة �أع�شاء لع�شوية 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ك��م��ا مت���ت ت�����ش��م��ي��ة ممثل 
ل��ل�����ش��ط��رجن �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب��اإج��م��اع ع��رب��ي من 
خالل جامعة �لدول �لعربية و�مل�شاركة يف كافه 
يف  كاأ�شا�شيني  �لعربية  �ل�شطرجنية  �لفعاليات 
�النتخابية  حقوقهم  بكامل  �لتنفيذي  �ملكتب 
�الحتاد  عام  �أم��ني  عز�لدين  خالد  �شم  بجانب 
�ملكتب  لي�شبح  كع�شو  لل�شطرجن  �لفل�شطيني 

من خم�شة �أع�شاء .

خت�����ام بط���ول���ة الع����رب لل�سط����رن����ج الي������وم

�لدولية  �ل��ب��ح��ري��ن  حلبة  م�شمار  ع��ل��ى  تنطلق 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  �ل�����ش��ي��ار�ت يف  ري��ا���ش��ة  م��وط��ن 
هذ�  نهاية  وذل���ك  �لوطنية  �ل�شباقات  م��ه��رج��ان 
�لثالثاء  م���ن  �ل���ف���رتة  يف  وحت����دي����د�  �الأ����ش���ب���وع 
دي�شمر   21 �إىل   17 �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  وحتى 

.2013
وي�شهد �نطالق مهرجان �ل�شباقات �لوطنية �إقامة 
MRF و�جلولة  ب��ط��ول��ة  �ل��ث��ال��ث��ة م��ن  �جل��ول��ة 

ل�شباقات  �لوطنية  �لبحرين  بطولة  من  �لثانية 
من  �لثالثة  �جلولة  جانب  �إىل   ، �ل��در�غ  �ل�شرعة 
�لدولية  �لبحرين  حلبة  حتدي  �ملحلية  �لبطولة 

2000 �شي �شي. 
وت�شتعد بطولة MRF �الآ�شيوية �لتي �شتنطلق 
بعدما  �ل�شخري  م�شمار  على  �لثالثة  جولتها 
�ملا�شي  �ل�شهر  نهاية  �لثانية  جولتها  �أختتمت 
 6 للتحمل  �ل��ب��ح��ري��ن  ���ش��ب��اق  يف  م�شاند  ك�شباق 

�شاعات، وتعتر هذه �لفئة من فئة �ملقعد �لو�حد، 
حيث ترز هذه �لنوعية من �ل�شباقات بال�شيار�ت 
�مل��دع��وم��ة مب��ح��رك��ات ق��وت��ه��ا 210 ح�����ش��ان من 
فئة �لفورموال 3 مما يجعل فر�شة �ملتعة كبرية 

مبتابعة هذ� �ل�شباق. 
حلبة  حتدي  من  �لثالثة  �جلولة  �شتنطلق  بينما 
�لبحرين �لدولية 2000 �شي �شي يومي �جلمعة 
و�ل�شبت وعلى مدى يومني من �الإثارة و�لتحدي 

�لبطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �ملحليني  �ل�شائقني  ب��ني 
�لتا�شعة  من  �ملحلية  �لبطولة  فعاليات  و�شتبد�أ 

�شباحا وحتى �خلام�شة م�شاء. 
�لبحرين  بطولة  من  �لثانية  �جلولة  و�شتنطلق 
م�شمار  على  �ل��در�غ  �ل�شرعة  ل�شباقات  �لوطنية 
�ل�����ش��رع��ة و�ل���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل نادي 
BDRC و�لو�قع حتت مظلة  �شباقات �ل�شرعة 
�الحت�����اد �ل��ب��ح��ري��ن��ي ل��ل�����ش��ي��ار�ت وب��ال��ت��ع��اون مع 

حلبة �لبحرين �لدولية، وذلك من يوم �لثالثاء 
و�لتجهيز  �الختبار  فعالية  بانطالق  و�الأرب��ع��اء 
ويوم �خلمي�س بانطالق �لتاأهيالت ويوم �جلمعة 
�شي�شهد �نطالق �ل�شباق و�جلولة �لثانية وجميع 
�ل�شاد�شة  �ل�����ش��اع��ة  ���ش��ت��ب��د�أ م��ن  �ل����در�غ  ف��ع��ال��ي��ات 

م�شاء.
�لوطنية  �ل��ب��ح��ري��ن  ب��ط��ول��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
ل�����ش��ب��اق��ات �ل�����ش��رع��ة ت��ل��ق��ى م�����ش��ارك��ة و����ش��ع��ة من 

�لبحرين وجميع دول �خلليج كال�شعودية و�لكويت 
و�الإمار�ت �إىل جانب �حل�شور �جلماهريي �لكبري 

ملتابعة �إثارة �شباقات �ل�شرعة. 
�ل���دول���ي���ة �جلماهري  �ل��ب��ح��ري��ن  ح��ل��ب��ة  وت���دع���و 
�لبطولة  �شائقي  وت�شجيع  ملتابعة  �لبحرينية 
�لرمزية  �ل��ت��ذ�ك��ر  �أ���ش��ع��ار  ظ��ل  يف  وذل���ك  �ملحلية 
دينار  ولالأطفال  للكبار  فقط  دينار   3 و�لبالغة 

ون�شف فقط.

بط�لة MRF و2000 �سي �سي والدراغ نهاية هذا 
الأ�سب�ع 
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الفجر الريا�ضي

��شتعاد كوبي بر�ينت بريقه بعد معاناة من �ال�شابة وقاد 
ت�شارلوت  على  �ل��ف��وز  �ىل  ليكرز  �جنلي�س  لو�س  فريقه 
بوبكات�س 88-85 �شمن �لدوري �المريكي للمحرتفني 

يف كرة �ل�شلة.
من  عودته  منذ  �لر�بعة  مبار�ته  يخو�س  بر�ينت  وك��ان 
��شابته بوتر �خيل يف ني�شان-�بريل �ملا�شي، وخ�شر ليكرز 
�ملباريات �لثالث �الوىل قبل �ن يرفع عدد �نت�شار�ته �ىل 

11 يف 23 مبار�ة يف �ملركز �لر�بع ملجموعة �لهادىء.
مترير�ت  و8  متابعات   7 م��ع  نقطة   21 بر�ينت  �شجل 
حا�شمة وكان �الف�شل يف �شفوف فريقه، و��شاف زميله 

باو غا�شول �لذي كان يتحمل �لعبء يف غيابه 15 نقطة 
مع 7 متابعات.

 24 بت�شجيله  �الب��رز  ت�شارلوت، كان كيمبا ووك��ر  ول��دى 
8 مترير�ت حا�شمة لكن جنم ليكرز ما يز�ل  نقطة مع 
�لقيام  على  ق���ادر�  كنت  �ذ�  م��ا  �دري  ل�شت  بقوله  ح���ذر� 
بخطوة معينة �م ال ، م�شيفا كنت �عرف �ن �لفوز �شياأتي 

.
وكانت نقاط بر�ينت حا�شمة خ�شو�شا �نه جنح بت�شجيل 
�ن  �لنهاية و�لالفت  ثانية من   37 رميتني حرتني قبل 
دقائق  ثالث  نحو  قبل   79-85 متقدما  كان  ت�شارلوت 

من �لنهاية، لكن بر�ينت ورفاقه تاألقو� و�شجلو� 9 نقاط 
متتالية لينهو� �ملبار�ة 85-88.

ذ�تها  �ملجموعة  مت�شدر  كليرز  �جنلي�س  لو�س  وحقق 
ويز�ردز  و��شنطن  وكان على ح�شاب  ع�شر  �ل�شاد�س  فوزه 
الفت  ب�شكل  كليبزر  جن��م  ب��ول  كري�س  ت��األ��ق   97-113
بت�شجيله 38 نقطة مع 12 متريرة حا�شمة، فيما �شجل 

جون وول 24 نقطة مع 12 متريرة �ي�شا لو��شنطن.
وقاد ليرون جيم�س ودو�ين و�يد وكري�س بو�س ميامي 
كافاليريز  كليفالند  على  �لفوز  �ىل  �للقب  حامل  هيت 
114-107 لريتفع ر�شيده �ىل 17 فوز� يف 23 مبار�ة 

يف �شد�رة �ملجموعة �جلنوب �ل�شرقي.
مترير�ت  و9  متابعات   9 م��ع  نقطة   25 جيم�س  �شجل 
 12 م��ع  نقطة   22 وب��و���س  نقطة،   24 وو�ي���د  حا�شمة، 
متابعة ولدى �خلا�شر، كان كايري �يرفينغ �البرز بر�شيد 

19 نقطة.
فيالدلفيا  مناف�شه  ب��الي��زرز  ت��ر�ي��ل  ب��ورت��الن��د  و�كت�شح 
معزز�   105-139 نقطة   34 بفارق  �شيك�شرز  �شفنتي 
فوز�   20 بر�شيد  �ل��غ��رب��ي  �ل�شمال  ملجموعة  ���ش��د�رت��ه 
 20 �ل��دري��دج  ماركو�س  ال  للفائز  و�شجل  مبار�ة   24 يف 
مع  نقطة   17 باتوم  ونيكوال�س  متابعة،   16 مع  نقطة 

وهولي�س  روت���ن  ت��وين  وللخا�شر  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت   9
�شان  و����ش��اف  �ل��ت��و�يل  على  نقطة  و17   18 تومب�شون 
�ن��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز م��ت�����ش��در جم��م��وع��ة �جل��ن��وب �لغربي 
ترتيب  متذيل  جاز  يوتا  على  بتغلبه  ع�شر  �لتا�شع  ف��وزه 
جمموعة �ل�شمال �لغربي 100-84. برز من �الول تيم 
تر�ي  �لثاين  وم��ن  متابعة(،   12 مع  نقطة   22( دنكان 

بورك )20 نقطة( وغوردون هايارد )18 نقطة(.
 ،106-111 وفاز نيويورك نيك�س على �تالنتا هوك�س 
ود�ال�س   ،97-99 بولز  �شيكاغو  على  ر�بتورز  وتورونتو 

مافريك�س على ميلووكي باك�س 93-106.

ب����راين���ت ي�ستعي����د بريق����ه ويق����ود ليك�����رز للف����������وز 

�و�شح �ل�شيخ �شعود بن عبد �لرحمن �آل ثاين �مني 
عام �للجنة �الوملبية �لقطرية �ن بالده ت�شعى �ىل 
وقال  �شنويا  دول��ي��ة  ريا�شية  بطولة   50 تنظيم 
�النباء  �لرحمن يف حديث لوكالة  �شعود بن عبد 
هذ�  حققت  �لقطرية  �لريا�شة  �إن  قنا  �لقطرية 
�لعام �لعديد من �الإجناز�ت على م�شتوى �لنتائج 
�لعاملية مما �شاهم يف تعزيز  �أو تنظيم �لبطوالت 
�مل�شتوى  على  �لعامل  يف  �لقطري  �لريادي  �ل��دور 

�لريا�شي .
وتابع مت تنظيم و��شت�شافة �أكرث من 30 بطولة 
 50 تنظيم  �إىل  �ل��و���ش��ول  ه��و  وطموحنا  دول��ي��ة، 
بطولة دولية �شنويا، بخالف �لبطوالت �الأخرى، 
،لنكن  �لقطرية  �الأوملبية  �للجنة  لروؤية  تفعيال 
وطنا ر�ئد� يجمع �لعامل من خالل تنمية ريا�شية 

م�شتد�مة .
ولفت �إىل �أن روؤية قطر �لوطنية 2030 ترتجم 
م��دى �اله��ت��م��ام �ل��ف��ائ��ق �ل���ذي توليه دول���ة قطر 
للمجتمع  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  لق�شايا 
�ل���ت���ي ي���اأت���ي ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي �شمن 
�أولوياتها ، م�شيفا �ن ��شرت�تيجية قطاع �لريا�شة 
 ،)2016-2011( ل���ل���ف���رتة  ق���ط���ر  دول������ة  يف 

�لوطنية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�مل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن 
ترتكز على حتقيق ثالث  �ل��روؤي��ة،  ه��ذه  لتحقيق 
�لريا�شة،  يف  �ملجتمع  م�شاركة  زي��ادة  ه��ي:  نتائج 
�لريا�شية  �مل���ر�ف���ق  تخطيط  وت��ك��ام��ل  وحت�����ش��ني 
�لعامة و�ملتخ�ش�شة، وزيادة وحت�شني عملية بناء 

و�إد�رة �ملو�هب �لريا�شية .
ظلت  �لقطرية  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �ن  �ىل  و����ش��ار 
تفعيال  �ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل 
�لفعاليات  خ��الل  م��ن  �ل��ري��ا���ش��ة،  ال�شرت�تيجية 
و�الأن�شطة �لتي تنظمها على مد�ر �لعام لت�شجيع 
مفهوم  وتعزيز  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملجتمع 
�حلياة،  �أج���ل  م��ن  و�ل��ري��ا���ش��ة  للجميع  �لريا�شة 
�ملن�شاآت  زي��ادة عدد  �لعمل على  �أخ��رى  ومن جهة 
�لتي  �الإجن���از�ت  ثمن  كما  و�ملجتمعية  �لريا�شية 
حققتها �لفرق و�ملنتخبات �لوطنية و�لريا�شيون 
ح�شول  ومنها  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  �لقطريون 
�لبطل �لقطري معتز عي�شى بر�شم على �مليد�لية 
�ل��ف�����ش��ي��ة يف ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل الأل���ع���اب �ل���ق���وى يف 
�لرقم  حت��ط��ي��م  يف  وجن���اح���ه   ،2013 م��و���ش��ك��و 
�الآ�شيوي للوثب �لعايل �لذي ظل �شامد� لفرتة 

ثالثة عقود بتخطيه حاجز 40ر2 م .

�أو�شا�شونا  م�شيفه  �أم��ام  �لهزمية  �لبطل  و�شيف  مدريد  ري��ال  تفادى 
وتعادل معه 2-2، يف حني ت�شدر بر�شلونة موؤقتا بفوزه �ل�شعب 1-2 

على �شيفه فياريال بهديف �لر�زيلي نيمار يف �ملرحلة �ل�16 من 
�لدوري �الإ�شباين لكرة �لقدم.

ومل ي�شتطع ريال فك عقدة ملعب �آل �شاد�ر )بامبلونا( 
حيث مل يحقق �إال �نت�شار� و�حد� يف �آخر �شتة لقاء�ت، 

وكاد يلقى هزميته �لثالثة بعد �أن تخلف بهدفني 
�الإيطايل  وم��درب��ه  ري���ال  ين�س  ومل  نظيفني 

�أول  كان  �أو�شا�شونا  �أن  �أن�شيلوتي  كارلو 
بالتعادل  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ي��ف��رم��ل  ف��ري��ق 
و�أوقف  �لتا�شعة  �ملرحلة  �شلبا يف  معه 

�نت�شار�ته �ملتتالية يف �ملر�حل �لثماين 
�الأوىل من �لبطولة.

كان  �مل��ب��ار�ة،  و�شري  للمجريات  وخالفا 
بهدفني  بالت�شجيل  �ل��ب��ادئ  �أو�شا�شونا 

�أن  �أوري���ول ري��ري� )16 و39( قبل  عر 
�إي�����ش��ك��و )45(  �ل��ف��ارق ع��ر  ري���ال  يقل�س 

نهايته  قبل  �شهد  �ل��ذي  �الأول  �ل�شوط  من 
ر�مو�س  �شريخيو  م��دري��د  ري���ال  ق��ائ��د  ط���رد 

بالبطاقة �ل�شفر�ء �لثانية )44( ويف �ل�شوط 
�ملد�فع  �أثمر �شغط ريال هدفا ثانيا �شجله  �لثاين، 

�خل�شارة  جم��ن��ب��ا   )80( ب��ي��ب��ي  �ل��رت��غ��ايل  �ل�����دويل 
للفريق �مللكي.

ورغم �أنه رفع ر�شيده �إىل 38 نقطة، بقي ريال يف �ملركز �لثالث بفارق خم�س 
نقاط عن غرميه �لتقليدي بر�شلونة �ملت�شدر وحامل �للقب �لذي حقق فوز� 
�شعبا على �شيفه فياريال 2-1، وعلى بعد نقطتني خلف جاره يف �لعا�شمة 

�أتلتيكو مدريد �لذي ي�شتقبل �الأحد فالن�شيا.
ماريو  على  يد  مل�شة  �حت�شاب  بعد  بر�شلونة  تقدم  كامب،  نو  ملعب  وعلى 
�ل�شوط  وركلة جز�ء نفذها �لر�زيلي نيمار بنجاح )30(. ويف م�شتهل 
ماتيو  �الأرجنتيني  ع��ر  �ل��ت��ع��ادل  �ل�شفر�ء  �لغو��شة  �أدرك  �ل��ث��اين، 

مو�شاكيو )48(.
وي�شجل  تو�زنه  ي�شتعيد  �أن  قبل  قليال  �لكتالوين  �لفريق  و�رتبك 
�لهدف �لثاين جمدد� عر نيمار )68( �لذي كان �شجل ثالثيته 
�الأوىل مع بالوغر�نا �الأربعاء مبرمى �شلتيك �الأ�شكتلندي بدوري 

�أبطال �أوروبا.
ويف مبار�ة ثالثة، �شقط ر�يو فايكانو على ملعبه �أمام 
ريكو  ف��ر�ن  �شجلهما  نظيفني  بهدفني  غرناطة 

)35( وريكي )89(.
ترتيب فرق �ل�شد�رة

نقطة   43 بر�شلونة     1-
من 16 مبار�ة

�أتلتيكو    40 من 15  2-
ريال      38 من 16  3-

بلباو     29 من 15  4-
فياريال    28 من 16  5-

قط���ر ت�سع����ى اإىل تنظي���م 50 
بط��ول���ة دولي���ة �سنوي����ًا 

و�سول الن�سخة الأ�سلية لكاأ�س العامل اإىل الإمارات يف زيارة ت�ستغرق عدة اأيام

ري���ال يفل���ت م����ن الهزمي����ة وف���وز �سع����ب لرب�سلون�����ة

لكرة  �ل��ع��امل  ل��ك��اأ���س  �الأ���ش��ل��ي��ة  �لن�شخة  و���ش��ل��ت 
ت�شتمر ثالثة  زي��ارة  �م�س يف  �بوظبي  �إىل  �لقدم 
�أي�����ام ���ش��م��ن ج���والت���ه �ل��رتوي��ج��ي��ة ح���ول �لعامل 
و�لتي ت�شمل زيارة 89 دولة يف 9 �أ�شهر وكان يف 
��شتقبال وفد �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم �ل�شيخ 
حممد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
كرة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �جل��زي��رة  ن���ادي 
رئي�س  �ل�شركال  يو�شف  و�شعادة  بالنادي  �ل��ق��دم 
�حتاد �المار�ت لكرة �لقدم وعلي ر��شد �ملن�شوري 
ممثل  �لها�شمي  وطالل  �أبوظبي  مطار�ت  رئي�س 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي و �شكوت ماكيون ممثل 
�شركة كوكاكوال وعدد من �أع�شاء �الحتاد و عدد 

من �مل�شوؤولني بالدولة. 

قام  للكا�س  �لر�شمية  �ال�شتقبال  م��ر����ش��م  وب��ع��د 
�ملن�شوري  ر����ش��د  علي  ير�فقه  �ل�شركال  يو�شف 
كالديرون  وج��اب��ري��ل  �ل��ك��وك��اك��وال  �شركة  ومم��ث��ل 
بالك�شف  �لعاملية  لالأيقونة  �ملر�فق  �لفيفا  �شفري 
�ملوؤمتر�ت  قاعة  يف  للكا�س  �الأ�شلية  �لن�شخة  عن 
مببنى �لركاب رويال جيت مبطار �أبوظبي �لدويل 
�لكوكاكوال  ���ش��رك��ة  مم��ث��ل  حت���دث  �ل��ب��د�ي��ة  ويف 
للقائمني على  �ل�شكر  مرحبا باحل�شور وموجها 
ت�شهيل رحلة �لكا�س حتى و�شولها �إىل �لعا�شمة 
�بوظبي . كما �ألقى يو�شف �ل�شركال رئي�س �حتاد 
�ل�شرور  �أع��رب فيها عن دو�ع��ي  �لقدم كلمة  ك��رة 
�ملحطات  �إح����دى  �الإم������ار�ت  ت��ك��ون  �أن  و�ل��ف��رح��ة 
�لرئي�شية لهذه �لزيارة �لعاملية للن�شخة �الأ�شلية 

ل��ك��اأ���س �ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم .و�أك����د �أن م��ا يربط 
�الإمار�ت باالحتاد �لدويل لكرة �لقدم من �شر�كة 
لي�س وليد �ليوم بل منذ زمن بعيد عند م�شاركة 
 1990 �إيطاليا  مونديال  يف  �لوطني  منتخبنا 
و�أعرب ن �مله �ن يتو�جد منتخبنا يف �لبطوالت 
�لقاها  �لتي  �لكلمة  ويف   . �لر�زيل  بعد  �لقادمة 
�شكوت ماكيون ممثل �شركة �لكوكاكوال بعد ك�شف 
�ل��ن��ق��اب ع��ن �أي��ق��ون��ة �ل��ك��ا���س ح��ر���س على توجيه 
و  �ال�شتقبال  ح�شن  على  �الإم���ار�ت  لدولة  �ل�شكر 
ونحن  وق��ال  �بوظبي  �لعا�شمة  يف  �ل�شيافة  كرم 
�لعا�شمة  ��شت�شافة  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف  هنا  نحتفل 
�لتي  �لقدم  لكرة  �لعامل  لكا�س  �الأ�شلية  لن�شخة 
جتوب �رجاء �لعامل وحطت رحالها يف �لعا�شمة 

�شركة  ي�����ش��رف  �ل��ع��امل��ي��ة  جولتها  �شمن  �ب��وظ��ب��ي 
كوكاكوال �ن ت�شارك يف هذه �لرحلة خا�شة �ن كرة 
�لقدم تعتر من �لريا�شات �لتي تزيل �لعو�ئق بني 
�جلميع .  وبدوره �أكد علي ماجد �ملن�شوري رئي�س 
�الأ�شلية  �لن�شخة  ��شتقبال  �ن  �بوظبي  مطار�ت 
ل��ك��ا���س �ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم ل���دى و���ش��ول��ه��ا دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يدل على �لتميز للدولة 
. و من جهته �أكد طالل �لها�شمي ممثل جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي �أن وجود �لن�شخة �الأ�شلية من 
كا�س �لعامل يف �لعا�شمة �بوظبي يدل ذلك على 
�ملكانة �لعاملية �لتي حتتلها دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة على �مل�شتوى �لعاملي . ومن جانبه توجه 
كا�س  ومر�فق  �لفيفا  �شفري  كالديرون  جابرييل 

�الإم����ار�ت  دول���ة  يف  للم�شئولني  بال�شكر  �ل��ع��امل 
�لعربية �ملتحدة على ما وجده �لوفد من ترحيب 
على  بغريب  لي�س  ه��ذ�  �ن  م��وؤك��د�  �شيافة  وك���رم 
لهم عندما  معاي�شته  خ��الل  م��ن  �الإم����ار�ت  �أه���ل 
وتعد   . �لقدم  لكرة  يا�س  بني  لفريق  مدربا  ك��ان 
بد�ية  �الأط���ول منذ  �ل��ع��امل �حلالية  ك��اأ���س  جولة 
�لن�شخة  ���ش��ت��زور  حيث   2006 يف  �لتقليد  ه��ذ� 
�الأ�شلية 89 دولة يف ت�شعة �أ�شهر من بينها 50 
دولة الأول مرة. وحظيت �لكاأ�س با�شتقبال ر�شمي 
حافل و�أعد �حتاد �الم��ار�ت لكرة �لقدم برناجما 
جلولة �لكاأ�س �لتي تبد�أ �ليوم حيث توجه �لكاأ�س 
مبا�شرة �إىل دبي عن طريق �لر يف موكب مهيب 
و يعر�س يف �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء مبيد�ن �إعمار 

�أمام برج خليفة و يف �ل�شاعة �لثامنة م�شاء يقام 
�بوظبي من  �شيعود �ىل  و  �لر�شمي  �لع�شاء  حفل 
�لثامنة  �ل�شاعة  يف  فعالياته  ل��ت��ب��د�أ  غ��د�  ج��دي��د 
�شباحا على منطقة �لكورني�س على �أن تخ�ش�س 
متنح  �لتي  �خلريية  للموؤ�ش�شات  �الأوىل  �ل�شاعة 
�ل�شور معها وبد�ية  �لفر�شة اللتقاط  �أ�شحابها 
�ل�شاد�شة م�شاء  �إىل  �لعا�شرة �شباحا  �ل�شاعة  من 
ي�شتقر �لكاأ�س يف قرية �جلماهري ومت تخ�شي�س 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  على  لتوزيعها  ت��ذك��رة  �آالف  �شبعة 
�ل��ك��اأ���س ويف  م��ع  �ل�شور  و�ل��ت��ق��اط  �لقرية  دخ���ول 
�لعا�شرة  �إىل  م�شاء  �لثامنة  �ل�شاعة  من  �لفرتة 
�ل��ك��اأ���س م�شحوبا  ����ش��ت��ق��ب��ال  ي��ق��ام ح��ف��ل  م�����ش��اء 

باملو�شيقى.

متّيز �ل�شباق �الختباري �الأول ل�شيارة �ل�شباقات 
 Continental(  3 ت��ي  ج��ي  كونتيننتال 
بتحقيق  بنتلي  م��ن  ك��ل��ي��اً  �جل���دي���دة   )GT3
 Team( نتيجة ر�ئعة مع فريق �إم – �شبورت
�لر�بع  �ملركز  �حتالل  حيث مت   )M-Sport
 Gulf 12( ���ش��اع��ة   12 �خل��ل��ي��ج  ���ش��ب��اق  يف 
�لذي �أقيم يف �لعا�شمة �الإمار�تية   )Hours
�شاعات  �ل�����ش��ت  م��رح��ل��ة  �إن��ه��اء  فبعد  �أب��وظ��ب��ي. 
حافظ  �ل��ث��ال��ث،  �مل��رك��ز  يف  �ل�شباق  م��ن  �الأوىل 
�ل��ف��ري��ق ع��ل��ى ه���ذ� �مل��رك��ز ح��ت��ى �آخ����ر �شاعتني 
م���ن �حل����دث ح��ي��ث خ��ا���س م��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة مع 
 Ferrari(  3 تي  458 جي  ف��ري�ري  �شيارة 
ر�ي�شينغ  كي�شيل  لفريق  تابعة   )458 GT3
من  مت��ّك��ن��ت  �ل��ت��ي   )Kessel Racing(
�ل�����ش��ي��ارة بع�س  ك��م��ا و�ج��ه��ت  �ل��ت��ق��ّدم.  حتقيق 
�نتهاء  ق��ب��ل  �الأخ������رية  �ل���دق���ائ���ق  �مل�����ش��ك��الت يف 
�أّدى  �ل�شفلية مما  �أر�شيتها  ت�شّررت  �إذ  �ل�شباق 
�إىل قيادتها بال�شرعة �لعادية حتى خط �لنهاية 

للو�شول بها �إىل مقر �لفريق.
�ل�شيار�ت يف  ريا�شة  بر�ين غو�س، مدير  وعّلق 

�شركة بنتلي ، بالقول: ترّكز هدفنا �ليوم خالل 
كلياً  �جلديدة  بال�شيارة  �الأوىل  للمّرة  �ملناف�شة 
على �إنهاء �ل�شباق بنجاح و�لتمّتع باال�شتمر�رية 
و�لثبات. ولقد متّكنا من حتقيق هذ�، و�حللول 

باملناف�شة  �شباق مت��ّي��ز  �ل��ر�ب��ع خ��الل  �مل��رك��ز  يف 
�لقوية من فرق و�شيار�ت بارزة هو �أمر م�شّجع 
ل��ل��غ��اي��ة. ون��ح��ن ن���رتك �أب��وظ��ب��ي وك��ّل��ن��ا ث��ق��ة �أن 
�لعالية  �العتمادية  من  ج��د�ً  قوّية  باقة  لدينا 

يبد�أ  عندما   2014 ملو�شم  �لقوية  و�ملناف�شة 
�لعمل �جل��ّدي قريباً.  ومع �شري �الأم��ور ب�شكل 
ممتاز  ب�شكل  �لعمل  من  �ل�شيارة  ومتّكن  جيد 
�ل��ف��ري��ق من  ت��اأّك��د  ���ش��اع��ة،  �ل�12  ���ش��ب��اق  طيلة 

�لتحّمل  على  و�ل��ق��درة  �الع��ت��م��ادي��ة  م�شتويات 
�ملمّيزة  �الأم���ور  وم��ن  �ل�شيارة.  بها  تتمّتع  �لتي 
بنتلي  �لر�ئع ل�شائقي  �الأد�ء  �أي�شاً هو  �الأخ��رى 
�ل��ذي��ن ق��اد ك��ل منهم �ل�شيارة  �ل��ث��الث��ة �جل���دد 

ملّدة �أربع �شاعات يف طق�س حار لل�شباقات. ولقد 
�أعرب �لثالثي غاي �شميث، �شتيفن كاين و�آندي 
ب��اأد�ء �ل�شيارة يف �شباقها  مايريك عن فرحتهم 
�الأول، وقال غاي �شميث، �لذي يناف�س على منت 
�شيارة بنتلي للمّرة �الأوىل منذ فوزه ب�شباق لو 
كان  ل��ق��د   :2003 يف   )Le Mans( م���ان 
باإمكاننا  �أن  ثالثتنا  �كت�شف  ولقد  ر�ئعاً  �ليوم 
�ل�شغط بال�شيارة حتى �أق�شى �حلدود، وعندما 
عرفنا �أننا يف موقع بارز و�شنحّقق نتيجة جيدة، 
�لفعلية.  ق��در�ت��ه��ا  �ختبار  على  �أك���رث  ت�شّجعنا 
للم�شاركة  ب�����ش��وق  ل��ل��ت��ط��ّل��ع  ه���ذ�  دف��ع��ن��ا  ول��ق��د 
�لعام   )Blancpain( ب��الن��ب��ان  �شل�شلة  يف 
�ملقبل.  و�شيقوم �لفريق �الآن بتحليل �ملعلومات 
خو�شه  خ��الل  جمعها  �لتي  �لهائلة  و�لبيانات 
�ل�����ش��ب��اق، وك���ذل���ك �ال���ش��ت��م��ر�ر بتطوير  ل��ه��ذ� 
�ل�����ش��ي��ارة حت�����ش��ري�ً خل��و���س م��و���ش��م ك��ام��ل يف 
 2014(  2014 للتحّمل  ب��الن��ب��ان  �شل�شلة 
 )Blancpain Endurance Series
 12 ي��وم   )Monza( مونز�  يف  تنطلق  �لتي 

�أبريل �ملقبل.

ك�نتيننتال جي تي 3 تنهي �سباق اخلليج 12 �ساعة يف املركز الرابع

العتم���ادي����ة الفائق����ة جتتم����ع م���ع ال�سرع���ة العالي���ة لتمك���ني الف���وز بامل��رك����ز الراب������ع
الفريق ي�سغط بال�سيارة حتى اأق�سى احلدود حت�سريًا مل��سم 2014



بول واكر يوارى يف الرثى 
�أقيمت جنازة خا�شة للممثل �الأمريكي �لر�حل، بول و�كر، يف لو�س �أجنل�س 
�إثر ��شطد�م �شيارتهما  �أ�شبوعني على مقتله مع �شديقه  حيث دفن، بعد 
و��شتعالها. و�أفادت و�شائل �إعالم �أمريكية �ن جنازة خا�شة �أقيمت لو�كر يف 
لو�س �أجنل�س، �قت�شرت على �لعائلة وبع�س �الأ�شدقاء �ملقربني من �لنجم 
�لتي  �إىل عائلته  رم��اده  و�شلم  �أح��رق  و�ك��ر  �ن جثمان  و�أو�شحت  �ل��ر�ح��ل. 
دفنته يف مد�فن منتزه فور�شت الون �لتذكاري بهوليوود هيلز، �لتي ت�شم 
�لعديد من �مل�شاهري. وكان و�كر و�شديقه روجر رود����س، توفيا يف حادثة 
�شري ب�شانتا كالريتا يف كاليفورنيا، �إثر ��شطد�م �شيارتهما من طر�ز بور�س 

و��شتعالها، وما ز�ل �لتحقيق جارياً لتحديد �شبب �حلادثة.
باإ�شاباته �لتي جنمت  و�أظهرت نتيجة ت�شريح جثة و�كر، �نه تويف متاأثر�ً 
عن �إ�شطد�م �ل�شيارة �لتي كان ي�شتقلها و�حلريق �لذي �شب فيها بعد ذلك. 

ي�شار �إىل �ن و�كر كان يف �ل�40 من �لعمر، و�شديقه يف �ل�38.
ويذكر �أن و�كر ��شتهر بعدة �أفالم، وبخا�شة يف �شل�شلة �أفالم �شريع وغا�شب 
قيادة  يف  قدر�ته  ي�شتعر�س  وه��و  فيها  يظهر  وللمفارقة،  �لتي،  �ل�شهرية، 

�ل�شيارة ب�شرعة مفرطة.

» يوتو « تنف�سل عن امل�سبار » ت�سانغ اإي 3« 
بعد   3 �إي  ت�شانغ  �ل�شيني  �مل�شبار  ع��ن  يوتو  �لف�شائية  �لعربة  �نف�شلت 

�شاعات على هبوطه على �شطح �لقمر.
�شاعات  �نه بعد مرور  �ل�شني �جلديدة �شينخو� �م�س  �أنباء  و�أف��ادت وكالة 
�نف�شلت  �لقمر،  �شطح  على  �شيني  م�شبار  �أول  هبوط  عملية  جن��اح  على 
�آثار عميقة على  �لقمر تاركة  �لعربة �لف�شائية يوتو عنه والم�شت �شطح 

تربته. و�لتقطت كامري�ت �مل�شبار هذه �لعملية، و�أر�شلتها �إىل �الأر�س.
ي�شار �إىل �نه بعد عملية �النف�شال، �شيعمل �مل�شبار و�لعربة �لف�شائية على 

�لتقاط �شور لبع�شهما، كما �شيبد�آن عمليات �ال�شتك�شاف �لعلمية للقمر.
م�شاء  9:11 من  �ل�شاعة  عند  �لقمر  �شطح  على  هبط   3 �إي  ت�شانغ  وك��ان 
جتح  �لعامل  يف  دول��ة  ثالث  �ل�شني  من  جعل  ما  بيجينغ،  بتوقيت  �ل�شبت 
�ل�شوفات�شي  و�الحت���اد  �أم��ريك��ا  بعد  �لقمر،  �إىل  ف�شائية  عربة  �إط���الق  يف 

�ل�شابق.
�الأول  كانون   2 يف  �لقمر،  �إىل  �الأول  وه��و  �مل�شبار،  �أطلقت  �ل�شني  وكانت 
على  �مل��وج��ودة  و�مل��و�د  �جلغر�فية  �لرتكيبة  م�شح  هو  وو�لهجف  دي�شمر، 

�شطح �لقمر، و�لبحث عن مو�رد طبيعية.
و�شيتم تثبيت تل�شكوب على �لقمر، للمرة �الأوىل يف تاريخ �لب�شرية، ملر�قبة 

�لغالف حول �الأر�س ومتابعة �شطح �لقمر من خالل ر�د�ر.
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رحيل املمثلة 
الأمريكية توتر 

�أودري  �الأم��ريك��ي��ة  �ملمثلة  توفيت 
ب���اأدور�ه���ا يف  �ل��ت��ي ��شتهرت  ت��وت��ر، 
�لكال�شيكية  �الأف���الم  م��ن  �شل�شلة 
، عن عمر  �لبحرية  �شيدة  �أب��رزه��ا 
95 ���ش��ن��ة. ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل �إع���الم 
�أمريكية عن، ميا الين، �بنة توتر، 
�إع���الن���ه���ا ع���ن رح���ي���ل و�ل���دت���ه���ا يف 
م�شت�شفى وي�شت هيلز عن عمر 95 
�لتي  و�لدتها  �ن  و�أو�شحت  �شنة. 
�أ�شيبت قبل فرتة بجلطة، توفيت 
�إثر توقف قلبها عن �لعمل. ي�شار 
�إىل �أن يف ر�شيد، توتر، �لعديد من 
 . �لبحرية  �شيدة  و�أبرزها  �الأف��الم 
�لكبرية  �شهرتها  بعد  �ن��ه  وي��ذك��ر 
يف �الأرب��ع��ي��ن��ات، ق���ررت ت��وت��ر، بعد 
�لرتكيز  �خلم�شينات،  يف  زو�ج��ه��ا 
تعود  �أن  قبل  عائلتها،  تربية  على 
���ش��ي��ف��ة على  �ل��ت��م��ث��ي��ل وحت���ل  �إىل 
ع��دد م��ن �الأف����الم، فيما ك��ان �آخر 
وهو   1987 �ل���ع���ام  يف  ل��ه��ا  ع��م��ل 
 Murder، م�����ش��ل�����ش��ل  م���ن  ح��ل��ق��ة 

. She Wrote

طعنته لأنه مل يجلب 
الفطور

جاهز�ً،  فطورها  جتد  ومل  تك�شا�س  يف  �م��ر�أة  ��شتيقظت 
ر لها  فما كان منها �إال �أن طعنت �شديقها الأنه مل يح�شّ

�لطعام.
�أن  ن��ي��وز(  �ك�����ش��ر���س  �أن��ط��ون��ي��و  وذك����رت �شحيفة )���ش��ان 
بتهمة  عاماً(  �شرتيت )39  روزي ماي  �عتقلت  �ل�شرطة 
�العتد�ء على �شديقها ب�شالح قاتل و�لت�شبب له با�شابات 

خطرية.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لرجل �أبلغ �ل�شرطة �أن �شرتيت 
��شتيقظت من �لنوم عند حو�يل �لظهر وقد ثار غ�شبها 
الأن فطورها مل يكن جاهز�ً وبعد جد�ل معه �أقدمت على 

طعنه بذر�عه با�شتخد�م مفك بر�غي .

يبني كرة يف 32 عامًا ويخ�سر 
غيني�س

هناك من ميكن �أن يفني عمره يف تاأليف رو�يات وق�ش�س 
لالأمر��س  ع���الج  ت��ط��وي��ر  يف  �لتفكري  �أو  �أ���ش��ع��ار  وك��ت��اب��ة 
كله  عمره  بل  عمره  ن�شف  يفني  من  وهناك  �مل�شتع�شية، 
 32 ز�ك هامبل )35 عاماً( ق�شى  �أم��ا  �أطفاله.  تربية  يف 
عاماً من عمره يف بناء كرة مطاطية عمالقة يبلغ وزنها 
1500 دوالر  �أنفق عليها  114 كيلوغر�ماً )253 باوند(، 
�أمريكي. ن�شر ز�ك �شورة �لكرة �ملطاطية �ل�شخمة بجو�ر 
الب توب وحزمتني من �ملوز و�أرفق معها تعليقاً على موقع 
ريديت للتو��شل �الجتماعي يقول فيه ع�س �حللم...هذه 
 ، ل�شناعتها  عمري  من  عاماً   32 �أخ��ذت  �ملطاطية  �لكرة 
وفقاً ملا ورد يف موقع مريور �لريطاين.  �آ�شفني يا ز�ك... 
هذه لي�شت �أكر كرة مطاطية يف �لعامل ، هكذ� رّدت عليه 
 2008 ع��ام  ففي  �لقيا�شية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة 
متكن �ل�شيد جويل و�يل من �شناعة كرة مطاطية �شخمة 
جتاوز وزنها 4236 كيلوغر�م )9000 باوند( وبارتفاع 7 

قدم م�شنوعة من 700 �ألف �شريط مطاطي.

فندق راق للقطط يف 
باري�س

يفتتح يف �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س نهاية �شهر فر�ير 
�مل��ق��ب��ل ف��ن��دق ج��دي��د ي��وف��ر ك��ل ���ش��ب��ل �ل���ر�ح���ة للقطط، 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى غ���رف م�شيئة وم��ري��ح��ة، وق��اع��ة كبرية 
موقع  بح�شب  طبية  وعناية  خا�شة  طعام  وقائمة  للعب 
 20 �الأه��ر�م �الإلكرتوين .  وي�شم �لفندق �جلديد نحو 
غرفة تبلغ م�شاحة كل و�حدة منها 4 �أمتار مربعة، حيث 
تتم �ال�شتعانة يف جتهيزه مبهند�شني معماريني و�أطباء 
ب��ي��ط��ري��ني، ل��ت��ك��ون �ل���غ���رف م��الئ��م��ة حل���اج���ات �لقطط 
ومن�شات  خمتلفة  م�شتويات  فيها  و���ش��ت��ك��ون  �مل��ن��زل��ي��ة، 

طائرة تقفز يف الهواء بعد �سقوطها 
ك�شف فيديو مت بثه موؤخر� �أن طائرة بوينج 777 �لتي حتطمت �أثناء هبوطها يف مطار �شان فر�ن�شي�شكو �لدويل 

قبل �أ�شهر، قفزت يف �جلو بعد �شقوطها. 
�لنقل، خالل جل�شة  �الأمريكية ل�شالمة  �لهيئة  بثته  �ل�شريط �جلديد  �إن  وقالت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية 

��شتماع حول �حلادث �لذي �أودى بحياة ثالثة ركاب و�أدى الإ�شابة 150 �شخ�شاً. 
�لطائرة وتتقلب يف  �ملمر، ثم ينف�شل ذيلها. وبعد ذلك، تقفز  �لطائرة وهي ت�شري ب�شرعة على  �لفيديو،  ويظهر 

�لهو�ء. 
كانت �لطائرة، �لتابعة ل�شركة �أ�شيانا للخطوط �جلوية، يف رحلة عر �ملحيط �لهادي من �لعا�شمة �لكورية �جلنوبية 

�شيول �إىل مدينة �شان فر�ن�شي�شكو �الأمريكية. 
ونقلت وكالة �أنباء �أ�شو�شيتد بر�س عن �لطيار يل كاجن كوك 46 عاماً ، خالل جل�شة �ال�شتماع، قوله: لقد كنت حتت 
�شغط �شديد، وقلق من �لهبوط يف مطار �شان فر�ن�شي�شكو، ب�شبب تعطيل برنامج �لتحذير �الآيل على ممر �لهبوط، 

من جر�ء �أعمال �إن�شاء كانت تتم . 
�ل��دويل: كان من �ل�شعب عليَّ �لهبوط  ، �لذي كان يهبط للمرة �الأوىل يف مطار �شان فر�ن�شي�شكو  و�أ�شاف كوك 

�عتماد�ً على �لروؤية �لب�شرية . 
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يطلب مليون ليك مهرا لبنته
طلب �أب ميني من عري�س تقدم البنته �أن يجمع له كمهر الإمتام 
يف  و���ش��وره  وتعليقاته  مل��ن�����ش��ور�ت��ه   )like( الي���ك  م��ل��ي��ون  �ل����زوج، 
موقع �لتو��شل �الجتماعي في�س بوك .  ونقلت �شحيفة �ملر�شد 
تعز،  مدينة  من  وه��و  �لفتاة،  و�ل��د  عيا�س  �شامل  عن  �الإلكرتونية 
�أ�شامة  �ل�شاب  على  �ل�شاب  على  ��شرتطه  �ل��ذي  �ملوقف،  �إن��ه  قوله 
توفيق �لقدمي، �أدخل بهجة و�بت�شامة �إىل جميع �أرجاء �ملنزل مل 
يكن �ملال ليحققهما.  ومل ت�شعر �أ�شرة �لعرو�س بال�شدمة يف مهر 
�بنتهم. فالعرو�س، ح�شب �الأب، تلقت �الأمر ب� �بت�شامة عندما كانت 
تتابع �خلر يف �شفحات �لتو��شل �الجتماعي.  وقال عّيا�س، وهو 
�إنه  �ليمني،  �الإل��ك��رتوين  �لو�شط  يف  �شهرية  في�شبوكية  �شخ�شية 
يتابع باهتمام تنفيذ خطيب �بنته لل�شرط �لذي طرحه، الفتاً �أن 

�لعري�س يو�ظب بكرثة على �لفي�شبوك وينفذ �ل�شرط مبهارة. 
�أ�شامة  �شهره  مهمة  بقيا�س  �شيقوم  �أن��ه  �إىل  �لفتاة،  و�ل��د  و�أ���ش��ار 
بعد مرور �ل�شهر �الأول، وعدد �لاليكات �لتي �شي�شعها.  و�أ�شاف: 
عند �نتهاء �ل�شهر، وتقييم عملية �الأد�ء ومدى حتم�شه و�لتز�مه 
باالأمر، رمبا ننظر يف تخفيف �ملهر .  ويقف غالء �ملهور يف �ملجتمع 
�ليمني، حاجز� �أمام �لتحاق �ل�شباب بقطار �لزو�ج، ب�شبب ما يقال 

�إنه ج�شع �أولياء �أمور �لفتيات. 

يفاجيء زوجته بزفاف مميز يف ذكرى زواجهما
بذل �أمريكي جهده الإيجاد هدية منا�شبة لزوجته يف عيد زو�جهما 
�لعا�شر، و�أر�د تقدمي �شيء قيم لها، فقّرر مفاجاأتها باإقامة حفل 

زفاف مل تتح لهما �لفر�شة �أن يقيماه من قبل.
و�أفادت �شحيفة هافنغتون بو�شت �الأمريكية، �ن رجاًل عرف عنه 

با�شم �آي فرينانديز ، ي�شتحق لقب �أف�شل زوج بالعامل .
�مل��ال الإقامة حفل زفاف  و�أو�شحت �ن هذ� �لرجل مل يكن ميلك 
قبل 10 �شنو�ت، ولذ� يف �لذكرى �لعا�شرة لزو�جهما حر�س على 
يخطط  �شهر�ً   18 فاأم�شى  لزوجته  وكبري  مميز  �شيء  حت�شري 

حلفل زفاف مل يكن لهذه �لزوجة �أية فكرة حوله.
ر كل �شيء حتى �نه �أوهم زوجته باأنها  و�أ�شارت �إىل �ن �لرجل ح�شّ
تقي�س ف�شتان زفاف ل�شخ�س �آخر، حتى تتمكن من �رتد�ئه يف يوم 

زفافهما .
�شارت  يوم  �لكرى،  مفاجاأتها  عند  لزوجته  �شورة  �لرجل  ون�شر 
معه ظناً منها �نها �إ�شبينه �شقيقتها يف حفل زفاف خيايل ليتبني 

�ن كل من حتبهم بانتظارها لالحتفال فعاًل بزفافهما.

عائلة هربت من الربد فقتلتها املدفاأة
تويف �أب و�أطفاله �لثالثة جر�ء �ختناقهم بدخان مدفاأة يف منزلهم 
�لعر�ق،  �شمال  يف  �ملو�شل  مدينة  �شرق  برطلة  ناحية  يف  �ل��و�ق��ع 

و�لتي ت�شهد تدنياً كبري�ً يف درجات �حلر�رة.
وقال ر�ئد يف �شرطة �ملو�شل �أن �أباً و�أطفاله �لثالثة ق�شو� �ختناقاً 

يف منزلهم �لو�قع يف ناحية برطلة.
�أو�شح م�شدر بد�ئرة �لطب �لعديل يف �ملو�شل،  �أخ��رى،  من جهة 
�أن �أفر�د �لعائلة �الأربعة توفو� �ختناقاً بدخان مدفاأة �أبقوها تعمل 
من  �لوحيدة  �لناجية  كانت  �لزوجة  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لليل،  ط��و�ل 
�حلادث. يذكر �أن �لعر�ق يتعر�س ملوجة �شديدة �لرودة، �إذ تدنت 
درجات �حلر�رة ملعدالت قيا�شية يف بع�س �ملناطق، وبينها �ملو�شل 

غطا�س يرتدي زي بابا ن�يل يطعم �سمكة اأثناء عر�س عيد امليالد بح��س هاكيجيما يف ي�ك�هاما ب�س�احي ط�كي�. )ا ف ب(و�لنو�حي �ملحيطة بها.

اآ�ستون كوت�سر 
مهوو�س مبظهره 

�أ�شتون  �الأم����ريك����ي،  �ل��ن��ج��م  ي��ب��دي 
مبظهره،  ك���ب���ري�ً  ه���و����ش���اً  ك��وت�����ش��ر، 
�لوجه  يكون  الأن  حالياً  ي�شعى  وه��و 
�الإع�����الين الأح����د ت�����ش��ام��ي��م �الأزي����اء 
�أونالين  ر�د�ر  موقع  ونقل  �ملهمة. 
�الأم���ريك���ي ع��ن م�����ش��در م��ق��رب من 
�آ�شتون  �إن  ق��ول��ه  �شنة،   35 كوت�شر 
وقت  �أي  م��ن  �أك���رث  مهوو�شاً  �أ���ش��ب��ح 
و��شاف   . وط��ل��ت��ه  م�����ش��ى مب��ظ��ه��ره 
�مل�شدر �ن �أ�شتون ينفق ثروة �شهرياً 
�أج��دد �الأزي���اء و�أغ��اله��ا الأنه  ل�شر�ء 
�شفقة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ور�ء  ي�شعى 
د�خ����ل ع����امل �الأزي�������اء . و�أو�����ش����ح �ن 
ب����ني كبار  ن��ف�����ش��ه  ي�������ش���وق  �آ�����ش����ت����ون 
م�شممي �الأزياء على كوكب �الأر�س 
�إعالنياً  وجهاً  ي�شبح  �أن  يريد  الأن��ه 
�أزي���اء كبري، و�الإل��ت��ز�م بذلك  خل��ط 
ط���و�ل ع���دة ���ش��ن��و�ت . و�أك����د �مل�شدر 
�شتجلب  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  �شفقة  �أن 
لكوت�شر مبلغاً مالياً كبري�ً، كا�شفاً �ن 
�إىل  �الأم��ريك��ي موجهة  �لنجم  ع��ني 
�زياء بولو . وتوقع �أن ينجح كوت�شر 
ع��ل��ى �شفقة  وي��ح�����ش��ل  م�����ش��ع��اه،  يف 
ما  يقب�س خاللها  �شنو�ت   5 مدتها 

ال يقل عن 10 ماليني دوالر.

ال�سعودية تدر�س منع 
زواج القا�سرات 

�الأح���و�ل  ق��ان��ون  �أن  مطلعة  م�����ش��ادر  ك�شفت 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �مل��ن��ت��ظ��ر ع��ر���ش��ه ع��ل��ى جمل�س 
�ل�شورى �ل�شعودي قريباً مينع تزويج �لفتاة 
�شحيفة  وذك��رت  ق�شائي.  باأمر  �إال  �لقا�شر 
�حلياة �ل�شعودية يف عددها �ل�شادر �م�س �أن 
ب�  �جلن�شني  لدى  �لبلوغ  �شن  يحدد  �لقانون 
�مل���ر�أة �حل��ق يف ��شرت�ط  18 ع��ام��اً، ويعطي 
ت���زوج �لرجل  �ل��ن��ك��اح ح��ال  �ل��ط��الق يف عقد 
�ل�شحيفة عن م�شادر قولها  بثانية. ونقلت 
�جل��دي��د مل  �ل�شخ�شية  �الأح����و�ل  ق��ان��ون  �إن 
يخرج من �إطار وثيقة م�شقط ، �لتي خرج بها 
وزر�ء �لعدل لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
عام 1998 ويت�شمن مو�د لتنظيم �لعالقات 
و�مل�����ر�أة و�الأ�شرة  �ل��ط��ف��ل  �الأ���ش��ري��ة وح��ق��وق 
�ل��ن��ظ��ام ن�����س على  �أن  و�ل���غ���ائ���ب. و�أ����ش���اف���ت 
�مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف جميع �الأحكام 
و�إ�شقاط �لوالية، �إال يف والية �لنكاح، بجانب 
منح �ملر�أة �أحقية �لبقاء يف �ملنزل �إذ� مل يكن 

�لطالق بينونة كرى �أي ثالث طلقات.

�أطلق تطبيق �إن�شتاغر�م مل�شاركة �ل�شور ميزة جديدة 
ت�شمى �إن�شتاغر�م د�يركت تتيح للم�شتخدمني �إر�شال 

�ل�شور ومقاطع �لفيديو مبا�شرة �إىل �أ�شدقائهم.
�خلا�شة  �لر�شائل  عمل  �جل��دي��دة  �خلدمة  وتعمل 
توفر  ح���ي���ث  �الج���ت���م���اع���ي���ة،  �ل�������ش���ب���ك���ات  ب��ق��ي��ة  يف 
للم�شتخدمني �إمكانية تبادل �ل�شور و�لفيديو ب�شكل 
م�شتخدمني،  ع��دة  �أو  و�ح���د  م�شتخدم  م��ع  خ��ا���س 
ومي��ك��ن ل��ل��م��ر���ش��ل �إ���ش��اف��ة ت��ع��ل��ي��ق ق�����ش��ري لل�شور 
و�لفيديوهات �ملر�شلة، بينما ميكن للم�شتقبل �لرد 

عليها ب�شور �أو بتعليقات.
و�أو�شحت �شركة �إن�شتاغر�م �ململوكة ل�في�شبوك -يف 
�أقامته  �إط��الق هذه �خلدمة  حدث خا�س الإع��الن 
�أو  �ل�شور  �إر���ش��ال  �أن��ه ميكن  ن��ي��وي��ورك-  يف مدينة 
من  �أق�����ش��ى،  ك��ح��د  �شخ�شاً   15 �إىل  �ل��ف��ي��دي��وه��ات 
بينهم م�شتخدمون لي�شو� من متابعي �ملر�ِشل، وال 
تاأكيد  بعد  �إال  �ل�����ش��ور  �مل�شتخدمون  ه���وؤالء  ي��رى 

�لطلب.
و�أكدت �أن �مل�شتخدم يتمتع على �لدو�م بتحكم كامل 

�شور  بحذف  ق��ام  ف��اإذ�  ير�شلها،  �لتي  �ملحتويات  يف 
�أو فيديوهات �شبق �أن �أر�شلها، فاإنها لن تظهر بعد 

ذلك للمر�شل �إليه.
معها  �لتعامل  ب�شهولة  �جل��دي��دة  �خلدمة  وتتميز 
ت�شجيل  �أو  �شورة  �لتقاط  للم�شتخدم  ميكن  حيث 
ثم  وم��ن  مبا�شر  �أي��ق��ون��ة  على  �ل�شغط  ث��م  فيديو 
باإر�شالها  �لذين يرغب  �مل�شتخدمني  �أ�شماء  �ختيار 
ب��دء تفعيل  . وم��ع  �إر���ش��ال  زر  �إليهم و�ل�شغط على 
هذه �خلدمة �شيالحظ �مل�شتخدمون ظهور �أيقونة 
�ليمنى من �شفحة �خلال�شات  �لز�وية  جديدة يف 
)هوم فيد(، هي �أيقونة �لريد �لو�رد �خلا�س بكل 
�ل�شور ومقاطع  م�شتخدم و�لتي تتيح له م�شاهدة 

�لفيديو �ملر�شلة �إليه ب�شكل خا�س.
وح�شب �إن�شتاغر�م فاإن �خلدمة �جلديدة �شتتاح عر 
 ، �إ�س  �أو  �آي  و  �أندرويد  �إنت�شاغر�م لنظامي  تطبيق 
ويندوز  بن�شخة  �خلا�س  �لتحديث  يطرح  �أن  على 
�ل����ذي يت�شمن  �ل��ت��ح��دي��ث  ن��ظ��ر� الأن  ق��ري��ب��ا  ف���ون 

�خلدمة لذلك �لنظام ال يز�ل حتت �لتجربة.

اإن�ستاغرام ي�سيف الر�سائل اخلا�سة للم�ستخدمني

اإمييليا كالرك 
جنمة تريمينايتور 

تطّل �ملمثلة �لريطانية، �إمييليا كالرك، جنمة م�شل�شل غامي �أوف ثرونز يف �جلزء �جلديد من �شل�شلة 
تريمينايتور .

�شل�شلة  �شارة كونور يف �جلزء �جلديد من  �شتوؤدي �شخ�شية  ك��الرك،  �أن  وذكر موقع )ديدالين( 
�أفالم �خليال �لعلمي.

و�شيكون �لفيلم من �خر�ج، �ألن تايلر، �لذي �شبق �أن عملت معه كالك يف غاميز �أوف ثرونز .
ومن �ملتوقع �أن يعود �ملمثل، �أرنولد �شو�رزينغري، �إىل �جلزء �جلديد.


