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طالب الإخوان يبلطجون
 ويحتجزون اأ�ساتذة بجامعة الأزهر

•• القاهرة-وكاالت:

�أقدم ماأجوري �لإخو�ن بجامعة �لأزهر، �لثالثاء، على �حتجاز �أ�ساتذة 
كلية �لرتبية بعد �أن �أغلقو� �أبو�بها عليهم، بدعوى عملهم يف �حلكومة 

�حلالية.
و�أبلغت م�سادر متطابقة يف جامعة �لأزهر، يونايتد بر�س �نرتنا�سونال، 
�ملنتمني  م��ن  �لأزه���ر  جامعة  يف  �لرتبية  كلية  ط��الب  م��ن  ع�سر�ت  �أن 
جلماعة �لإخو�ن ولتيار�ت مت�سددة، �أغلقو� �أبو�ب �لكلية ومنعو� �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س من �خل��روج، �حتجاجاً على توقيف عدد من زمالئهم 

عقب �أعمال عنف وقعت مبحيط �جلامعة.
�لإخو�ن  �ل�ستباكات بنب طالب  �لطالب هتافات فتنة. وجتددت  وردَّد 
ب��الأزه��ر، يف ح��ني ل وج��ود لقو�ت  وق���و�ت �لأم���ن يف �ملدينة �جلامعية 

�لأمن د�خل �حلرم �جلامعي.
�إخ��ر�ج �ملظاهر�ت من �حلرم  �أن�سار �لإخ���و�ن يف �لأزه��ر  يف وق��ت يريد 

�جلامعي �إىل �ل�سارع.
ت��ردد يف بع�س و�سائل �لإع��الم وما ن�سر على  ونفت جامعة �لأزه��ر ما 
�لطالب  مم��دوح  �أحمد  �لطالب  وف��اة  ب�ساأن  �للكرتونيه  �ملو�قع  بع�س 
ب��ال��ف��رق��ة �ل��ث��ان��ي��ة جت���ارة �إجن��ل��ي��زى و�ل��ط��ال��ب حم��م��د يحيى �لطالب 

بالفرقة �لر�بعه فرن�سى بكلية �لرتبية.
�لقب�س على  و�ألقي  �لطالب  �لدموع على  �مل�سيل  �لغاز  قنابل  و�أطلقت 

عدد ممن هاجمو� قو�ت �لأمن.
هذ� وقالت �لدكتورة ليلى �سكر، �لأ�ستاذة بجامعة �لأزهر، �إنها تعر�ست 
�لدخول  حماولتها  �أث��ن��اء  �لإخ���و�ن  طالبات  بع�س  من  �ع��ت��د�ء  لعملية 

حلرم �جلامعة لإعطاء حما�سرة مقررة عليها �لأحد �ملا�سي.
و�أ�سافت �سكري، يف حو�ر مع برنامج �حلدث �مل�سري على قناة �لعربية 
�حلدث، �أنها عندما نا�سدت �لطالبات �ل�سماح لها بالدخول؛ نظر�ً لأنها 
مرتبطة مبوعد حما�سرة، رف�سن بزعم �أن هناك �عت�ساماً للمطالبة 

بالق�سا�س لل�سهد�ء.

حممد بن ر��سد خالل تروؤ�سه وفد �لدولة �ىل قمة دول �لتعاون بالكويت  )و�م(

حممد بن ز�يد خالل ��ستقباله وزير دفاع كوريا �جلنوبية  )و�م(

مانديال يجمع �لأعد�ء حتى بعد رحيله )رويرتز(

قادة التعاون ينهون جل�شة العمل املغلقة الأوىل وحممد بن را�شد يرتاأ�س وفد الدولة 

اأمري الكويت يوؤكد قدرة دول املجل�س على مواجهة التحديات

•• جوهان�سبورغ-وكاالت:

�أفريقيني  �جلنوب  من  �لآلف  ع�سر�ت  تو�فد 
�م�س �لثالثاء �إىل ملعب �سوويتو يف �لعا�سمة 
�إىل جانب  ج��وه��ان�����س��ب��ورغ  �أف��ري��ق��ي��ة  �جل��ن��وب 
و�حلكومات  �ل������دول  روؤ�����س����اء  م���ن  �ل���ع�������س���ر�ت 
تاأبني  حفل  يف  للم�ساركة  �مللكية  و�ل�سخ�سيات 

�لزعيم �لر�حل ني�سلون مانديال.
حمبو  �حت�سد  �مل��اط��ر،  �جل��ّو  من  �لرغم  وعلى 
م��ان��دي��ال وه���م ي��رق�����س��ون وي��ن��ف��خ��ون يف �أب���و�ق 
�ل��ف��وف��وزي��ال وي�����رددون �أغ����ان ت��ع��ود �إىل حقبة 
م��ن��اه�����س��ة �ل��ف�����س��ل �ل���ع���ن�������س���ري. وق�����د حمل 
"ماديبا"  ����س��م  عليها  كتب  لف��ت��ات  �ل��ك��ث��رون 
و���س��ور �ل��رئ��ي�����س �ل���ر�ح���ل ف��ي��م��ا ل����وّن �لبع�س 

وجوههم باألو�ن �لعلم �جلنوب �أفريقي.
وقد �ألقى �أفر�د من عائلة مانديال و�أ�سدقائه 

كلمات �أثنو� فيها على �سفات �لزعيم �لر�حل.

بالتجمع  و�سف  �لذي  �لتاأبيني  �حلفل  وتخلل 
�ملعا�سر،  �ل��ت��اري��خ  �ل����دول يف  ل��زع��م��اء  �لأك����ر 
�لأمركي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ني  ت��اري��خ��ي��ة  م�سافحة 
كا�سرتو  ر�وول  �لكوبي  و�لزعيم  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك 
�لعدو �للدود للوليات �ملتحدة يف فرتة �حلرب 

�لباردة.
�لتوجه �ىل  للم�سافحة قبل  ي��ده  �وب��ام��ا  وم��د 
�ملن�سة للقاء كلمته يف �حلفل، وذلك يف موؤ�سر 
ج��دي��د ع��ل��ى ����س��ت��ع��د�ده ل��ل��ت��و����س��ل م���ع �ع���د�ء 
م�سوؤول  ذك���ره  م��ا  بح�سب  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 

�مركي لوكالة فر�ن�س بر�س.
�ل���ذي���ن كانو�  �ل����س���خ���ا����س  و����س���اه���د م���الي���ني 
�لعامل،  �ن��ح��اء  ب��ث ح��ي يف  �مل��ر����س��م يف  يتابعون 

�مل�سافحة بني �لرئي�سني.
وتاأتي هذه �خلطوة �سمن م�ساعي �وباما تنفيذ 
وعده بالتو��سل حتى مع ��سد خ�سوم �لوليات 

�ملتحدة.

•• دبي-وام:

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������س����د  ب����ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
دب����ي رع�����اه �هلل  يف ف���ن���دق م���ي���د�ن يف 
�م�س  �سباح  دب��ي  �ل�سبا يف  ند  منطقة 
..فخامة �لرئي�س قربان قويل بردي 
حممدوف رئي�س حمهورية تركم�ستان 
و�لوفد �مل��ر�ف��ق. وج��رى خ��الل �للقاء 
��ستعر��س عدد من �ملو��سيع �لثنائية 
�لأهمية  ذ�ت  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�ل��ق�����س��اي��ا 
�مل�سرتكة..وتناول �حلديث بني �سموه 
�آفاق  تو�سيع  �ل�سيف..�سبل  و�لرئي�س 
و�ل�ستثماري  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون 
و�ل�سياحي بني �لبلدين يف �سوء توفر 
�لإم���ار�ت  دول���ة  قيادتي  ل��دى  �لرغبة 

ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  وت���رك���م�������س���ت���ان يف 
مبا  �جلانبني  بني  و�لتعاون  �ل�سد�قة 
�سعبيهما  على  و�ملنفعة  باخلر  يعود 

�ل�سديقني.
�ل�سمو  رع��ى �ساحب  �خ��رى  م��ن جهة 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  �ل�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل بح�سور 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي .. حفل 
بن  حممد  ج��ائ��زة  ب���  �لفائزين  تكرمي 
ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب يف دورتها 
حممد  موؤ�س�سة  تنظمها  �لتي  �لثامنة 
�ل�سغرة  �مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د  ب��ن 
موؤ�س�سات  �إح�����دى  وه����ي  و�مل��ت��و���س��ط��ة 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف دبي.
)�لتفا�سيل �س3-2(

حممد بن زايد يبحث مع وزير دفاع كوريا اجلنوبية 
العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية 

توقع بدء تدمري كيميائي �شوريا اأواخر يناير

النظام يق�سف اآخر معاقل املعار�سة يف القلمون

اأوباما ي�شافح راوول كا�شرتو 

قادة العامل ي�ساركون يف تاأبني مانديال رمز الن�سال �سد العن�سرية 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �سمو  �أول  �لفريق  ��ستقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة �م�س يف �ملعمورة باأبوظبي معايل كيم كو�ن 

جني وزير دفاع جمهورية كوريا �جلنوبية �لذي يزور 
�لبالد حاليا. ورحب �سمو ويل عهد �أبوظبي بالوزير 
�ل���ك���وري وب��ح��ث م��ع��ه �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية كوريا �جلنوبية 

و�سبل دعمها وتطويرها.              )�لتفا�سيل �س2(

رعى حفل تكرمي الفائزين بـجائزة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب
حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س تركمان�ستان  

�سبل تو�سيع اآفاق التعاون بني البلدين

•• عوا�سم-وكاالت:

�سعدت قو�ت �لنظام �ل�سوري، خالل �ل�ساعات �ملا�سية، وترة 
�لق�سف على حميط بلدة يرود، �آخر معاقل �ملعار�سة �مل�سلحة 
�أن  يف منطقة �ل��ق��ل��م��ون �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���س��م��ال دم�����س��ق، ب��ع��د 
�ملر�سد  ذكر  ما  بح�سب  �ملجاورة،  �لنبك  مدينة  على  �سيطرت 

�ل�سوري حلقوق �لإن�سان. 
�ملقبلة يف  �لعملية  �إن  �ملر�سد ر�مي عبد �لرحمن  وقال مدير 
�لقلمون �سيكون م�سرحها على �لأرجح بلدة يرود، وهي �آخر 
�لنظام  ق��و�ت  ��ستكملت  �أن  بعد  �ملعار�سة،  ملقاتلي  مهم  معقل 
من  �أي���ام  ع�سرة  م��ن  �أك��ر  بعد  �لنبك  مدينة  على  �سيطرتها 
��ست�سهد  �لتي  �لعنيف و�لغار�ت �جلوية و�ل�ستباكات  �لق�سف 

خاللها �لع�سر�ت من �أبناء �لنبك و�لنازحني �إليها. 
و�أ�سار �إىل �أن مقاتلي �ملعار�سة �لذين متكنت قو�ت �لنظام منذ 
19 نوفمر من طردهم من بلد�ت قارة ودير عطية و�لنبك، 
�لقلمون،  يف  �ل�سغرة  �لقرى  بع�س  يف  موجودين  يز�لون  ل 
مهما  معقال  تعتر  ي��رود  بينما  ثقل،  نقاط  ت�سكل  ل  لكنها 
ق���ارة ودي���ر عطية  يتح�سنون فيه وه��ي على خ��ط و�ح���د م��ع 
و�لنبك، و�إن كانت على م�سافة �أبعد ن�سبيا من �لطريق �لعام 

�لدويل بني حم�س ودم�سق. 
�أن �لقو�ت  �إل���ك���رتوين ���س��ب��اح �م�����س  ب��ري��د  �مل��ر���س��د يف  وذك����ر 
�لنظامية ق�سفت �أطر�ف مدينة يرود ومنطقة رميا و�ملز�رع 

�ملحيطة مبدينة �لنبك. 
على �سعيد �خر �سرح مدير منظمة حظر �ل�سلحة �لكيميائية 

�ح��م��د �وزوجم���و �م�����س �ن��ه ي��اأم��ل يف �ن ت��ب��د�أ عمليات تدمر 
�لرت�سانة �لكيميائية �ل�سورية قبل نهاية كانون �لثاين يناير.

�و�سلو  يف  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مع  مقابلة  �وزوجم���و يف  وق��ال 
�لتي منحت  لل�سالم  نوبل  ت�سليم جائزة  �حتفال  هام�س  على 
ملنظمته هذه �ل�سنة ناأمل يف �ن نتمكن من بدء عملية �لتدمر 
بحلول نهاية كانون �لثاين يناير على �ل�سفينة �لمركية �لتي 

�عدت لهذ� �لغر�س.
�لكيميائية  �ل�سلحة  ملنظمة حظر  �لطريق  ومبوجب خارطة 
�لكيميائية  �لرت�سانة  يف  �لعنا�سر  �خطر  تنقل  �ن  يفرت�س 
خارج �لبالد قبل 31 كانون �لول دي�سمر ليتم �تالفها بعد 
تابعة  �سفينة  منت  على  �ملائي  �لتحليل  تقنية  بو��سطة  ذل��ك 

للبحرية �لمركي �لتي تعد حاليا �لتجهيز�ت �لالزمة.

مواقــيت ال�سالة
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•• الكويت-وام:

�ساحب  برئا�سة  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  �أن��ه��ى 
�لأوىل  �ملغلقة  �لعمل  جل�سة  �ل�سباح  �جلابر  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�سمن �أعمال �لقمة �ل�34 �لتي بد�أت يف دولة �لكويت م�ساء �م�س.
ومن �ملقرر �أن يعقد قادة دول جمل�س �لتعاون �سباح �ليوم �لأربعاء �جلل�سة 
�لعديد  �لقمة  خالل  �لتعاون  جمل�س  دول  قادة  و�سي�سدر  �لثانية.  �ملغلقة 
�ل��دول �لأع�ساء ومبا يخدم  �لتعاون بني  �لتى تعزز م�سرة  �لقر�ر�ت  من 

م�سالح و�سعوب دول �ملجل�س كافة. 
وكانت �أعمال �لدورة �لر�بعة و�لثالثني للمجل�س �لأعلى لأ�سحاب �جلاللة 
ب��د�أت بق�سر  �لعربية قد  �لتعاون لدول �خلليج  و�ل�سمو قادة دول جمل�س 
بيان بدولة �لكويت م�ساء �م�س برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد 
�جلابر �ل�سباح �أمر دولة �لكويت �ل�سقيقة. ويرت�أ�س �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي رعاه �هلل وفد �لدولة يف �لقمة.
دولة  �أمر  �ل�سباح  �جلابر  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  هناأ  وقد 
�ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل�سقيقة  �لكويت 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بفوزها با�ست�سافة 
�ملكانة  ع��ن  يعر  �ل��ف��وز  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��د�   2020 �إك�سبو  �ل���دويل   �ملعر�س 
�لدولية �لرفيعة �لتي تتمتع بها �لإمار�ت.                                    )�لتفا�سيل 

ال��رئ��ي�����س ال��ب��ول��ن��دي 
ال���ب���الد اىل  ي�����س��ل 

•• ابوظبي-وام:

�م�������س  �ل������ب������الد  �ىل  و������س�����ل 
بروني�سالف  �لرئي�س  فخامة 
ك�����وم�����وروف�����������س�����ك�����ي رئ����ي���������س 
ج���م���ه���وري���ة ب���ول���ن���د� و�ل���وف���د 
�ملر�فق يف زيارة ر�سمية للدولة. 
م�ستقبلي  م��ق��دم��ة  يف  وك�����ان 
�لرئا�سة  مب���ط���ار  ف���خ���ام���ت���ه 
�سلطان  م����ع����ايل  ب���اأب���وظ���ب���ي 
ب���ن ���س��ع��ي��د �مل���ن�������س���وري وزي���ر 
�لقت�ساد رئي�س بعثة �ل�سرف 
�لبولندي  للرئي�س  �مل��ر�ف��ق��ة 
و����س���ع���ادة ع��ا���س��م م����رز� علي 
لدى  �ل��دول��ة  �سفر  �آل رحمة 
�آدم  و�سعادة  بولند�  جمهورية 
ك�سيموف�سكي �سفر جمهورية 
ويجري  �لدولة.  لدى  بولند� 
�ل���ب���ول���ن���دي خالل  �ل���رئ���ي�������س 
�ل����زي����ارة م��ب��اح��ث��ات م���ع كبار 
تتعلق  ب���ال���دول���ة  �مل�������س���وؤول���ني 
بتعزيز �لعالقات �لثنائية بني 

�لبلدين.

العراق  يف  بهجمات  قتيال   20
•• بغداد- اأ.ف.ب:

هجمات  يف  �سخ�سا  ع�����س��رون  قتل 
م��ت��ف��رق��ة يف �ل����ع����ر�ق ب��ي��ن��ه��م 11 
�ن����ت����ح����اري  ه�����ج�����وم  ����س���خ�������س���ا يف 
��ستهدف �لثالثاء زو�ر �سيعة د�خل 
مرقد و�سط مدينة بعقوبة �سمال 
���س��رق ب��غ��د�د، وف��ق��ا مل�����س��ادر �منية 

وطبية.
وق�������ال ����س���اب���ط ب���رت���ب���ة ع���ق���ي���د يف 
بينهم  �سخ�سا   11 �ن  �ل�����س��رط��ة 
�رب�����ع ن�����س��اء ق��ت��ل��و� و�����س���ي���ب 19 
�نتحاري  �خرون بجروح يف هجوم 
�سيعة  زو�ر  ��ستهدف  نا�سف  بحز�م 
د�خ����ل م��رق��د �ب����و �دري���������س، �لذي 
يعود ن�سبه �ىل �لمام علي �بن �بي 
 60( بعقوبة  و�سط مدينة  طالب 

كلم �سمال �سرق بغد�د(.
و�ك�������د �ل���ط���ب���ي���ب ر�ئ�������د ن���ع���ي���م يف 
ح�سيلة  �ل��ع��ام  بعقوبة  م�ست�سفى 

�ل�سحايا.

 تفكيك �سيارتني مفخختني يف 
�سنعاء والبحث عن خم�س اأخرى 

•• �سنعاء-اأ.ف.ب:

طور  يف  وه��ي  مفخختني  �سيارتني  يف  عبوتني  �ليمنية  �لم��ن  ق��وى  فككت 
�لبحث عن خم�س �سيار�ت خمففة �خرى و�سط ت�سديد للتد�بر �لمنية يف 

�سنعاء بح�سب ما �فادت م�سادر �مينة �لثالثاء.
وذك���ر م�����س��وؤول �م��ن��ي ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن ق���و�ت �لم���ن ق��ام��ت بحملة 
تفتي�س ومد�همات و��سعة وعرت على �سيارتني مفخختني �لثنني وتتابع 
�لبحث عن خم�س �سيار�ت �خرى، وذلك ��ستناد� �ىل معلومات ��ستخبار�تية 
�لدفاع  وز�رة  ��ستهدف  �لذي  �لد�مي  �لهجوم  �عقاب  مت �حل�سول عليها يف 
�خلمي�س. و��ساف �مل�سوؤول �ن وحد�ت من �لقو�ت �خلا�سة تبحث عن خم�س 

�سيار�ت مفخخة. وقد �كدت هذه �ملعلومات م�سادر �خرى يف �ل�سرطة.
كما ذكر �مل�سدر �لمني �ن م�ستبها بهم من �لقاعدة قب�س عليهم يف �لعمليات 

�لمنية.
و�ل�سفار�ت  �لر�سمية  �مل��ب��اين  ح��ول  �لمنية  �ل��ت��د�ب��ر  �لم��ن  ق��وى  وع���ززت 

و�مل�سالح �لحنبية، خ�سو�سا يف �سنعاء.
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حممد بن را�سد يزور ويل العهد ال�سعودي يف مقر اقامته بالكويت 
وزعماء  ل��ق��ادة  و�لثالثني  �لر�بعة  �لقمة  �أع��م��ال  ب��ج��دول 
تعزيز  و�سبل  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  دول جمل�س 
�ملر�فق  �ل��وف��د  �ل��ل��ق��اء  ح�سر   . �مل��ب��ارك��ة  �ملجل�س  م�����س��رة 
ل�ساحب �ل�سمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي ... �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�سمو �ل�سيخ  نائب رئي�س جمل�س 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية ومعايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل 
لل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور 
�ملزروعي  �خلارجية ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 

وزير �لطاقة ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة 
لل�سوؤون �ملالية ومعايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان 
ب��ن ر��سد  �ل��ف��ري��ق م�سبح  �جل��اب��ر وزي����ر دول����ة و م��ع��ايل 
�لدولة  رئي�س  نائب  �ل�سمو  �ساحب  مكتب  مدير  �لفتان 
�سعيد  خليفة  و�سعادة  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لت�سريفات و�ل�سيافة يف دبي و  د�ئ��رة  �سليمان مدير عام 
�ل�سيد عارف �لطنيجي �لقائم باأعمال �سفارة �لدولة لدى 
�ل�سمو  �ساحب  ح�سره  �ل�سعودي  �جلانب  وم��ن  �لكويت. 
و�أع�ساء  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �لفي�سل  �سعود  �لأم���ر  �مللكي 

�لوفد �ل�سعودي �ملر�فق.

•• الكويت-وام:

مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ز�ر 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي 
�أخ��اه �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأم��ر �سلمان  رعاه �هلل �م�س 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 
رئي�س وفد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  دف��اع  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
يف  وذلك  و�لثالثني  �لر�بعة  �خلليجية  �لقمة  �إىل  �ململكة 
تبادل  وق��د  �لكويت.  يف  بيان  ق�سر  يف  �سموه  �إق��ام��ة  مقر 
�سموهما �حلديث �لأخوي حول عدد من �ملو��سيع �ملت�سلة 

حممد بن را�سد ي�سل الكويت على راأ�س وفد الدولة للم�ساركة يف القمة اخلليجية ال� 34
•• الكويت-وام:

و�سل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�لوفد �ملر�فق 
�إىل دول����ة �ل��ك��وي��ت ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�لأعلى  للمجل�س   34 �ل����  �أع��م��ال 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  وك����ان  �ل��ع��رب��ي��ة. 
�جلابر  �لأح����م����د  ���س��ب��اح  �ل�����س��ي��خ 

��ستقبل  ق��د  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��ع��ه��د  ويل 
�ساحب �ل�سمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�سموه  وق���ام  �ل��ط��ائ��رة.  �سلم  ع��ن��د 
من  م�ستقبليه  ك��ب��ار  مب�����س��اف��ح��ة 
�لأم��ر�ء و�ل��وزر�ء و�أعيان �لبالد..

ثم ��ستعر�س �سموه ثلة من حر�س 
�ل����ت����ي �����س���ط���ف���ت حتية  �ل�������س���رف 
رفيع  وف��د  �سموه  ي��ر�ف��ق  ل�سموه. 
�سيف  �ل�سيخ  �سمو  ي�سم..�لفريق 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 

�لكويت  دول�������ة  �أم�������ر  �ل�������س���ب���اح 
م�ستقبلي  م��ق��دم��ة  يف  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
�لت�سريفات  ����س���ال���ة  يف  ����س���م���وه 
�لأمرية يف مطار �لكويت �لدويل 
�سمو  �سموهما..وهناأ  تعانق  حيث 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  �ل���ك���وي���ت  �أم������ر 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
له  متمنيا  �ل��و���س��ول  �سالمة  على 
�لإقامة بني  �ملر�فق طيب  و�لوفد 
�ل�سيخ  �سمو  وك��ان  بلده.  ويف  �أهله 
�ل�سباح  �جل���اب���ر  �لأح���م���د  ن�����و�ف 

�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  و�سمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ومعايل 
حم���م���د ب����ن ع����ب����د�هلل �ل���ق���رق���اوي 
وزي������ر ������س�����وؤون جم��ل�����س �ل��������وزر�ء 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور ب��ن حممد 
لل�سوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خل���ارج���ي���ة و م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
ب��ن حميد  �ل��ط��اق��ة وم��ع��ايل عبيد 
لل�سوؤون  �ل���دول���ة  وزي�����ر  �ل��ط��اي��ر 

�ل��دك��ت��ور �سلطان  �مل��ال��ي��ة وم��ع��ايل 
ب���ن �أح���م���د ���س��ل��ط��ان �جل���اب���ر وزير 
بن  م�سبح  �لفريق  وم��ع��ايل  دول���ة 
ر��سد �لفتان مدير مكتب �ساحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�سمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�سعادة 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
د�ئ����رة �ل��ت�����س��ري��ف��ات و�ل�����س��ي��اف��ة يف 
�لطنيجي  ع����ارف  �ل�����س��ي��د  و  دب����ي 
�لقائم باأعمال �سفارة �لدولة لدى 

�لكويت. 

بدء اأعمال القمة الرابعة والثالثني لقادة دول جمل�س التعاون بالكويت 

اأمري الكويت يهنىء الإمارات بفوزها با�ست�سافة املعر�س الدويل اإك�سبو 2020

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س تركمان�ستان �سبل 
تو�سيع اآفاق التعاون بني البلدين

•• الكويت-وام:

�لكويت  ب��دول��ة  بيان  بق�سر  ب���د�أت 
�لر�بعة  �لدورة  �أعمال  م�ساء �م�س 
و�ل����ث����الث����ني ل��ل��م��ج��ل�����س �لأع����ل����ى 
و�ل�سمو  �جل�����الل�����ة  لأ������س�����ح�����اب 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ق���ادة 
�ساحب  برئا�سة  �لعربية  �خلليج 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ����س���ب���اح �لأح���م���د 
�جلابر �ل�سباح �أمر دولة �لكويت 
�ل�سقيقة. ويرت�أ�س �ساحب �ل�سمو 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل وفد 
�ل����دول����ة يف �ل���ق���م���ة. وي�������س���ارك يف 
�لقمة جاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�لبحرين  مملكة  عاهل  خليفة  �آل 
بن  متيم  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
�أم����ر دول����ة قطر  ث���اين  �آل  ح��م��د 

�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�هلل  عبد  �ل�سيخ  و�سمو  �لد�خلية 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 
وم�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن ع����ب����د �هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
�ل�������وزر�ء وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن����ور 
�لدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
لل�سوؤون �خلارجية و معايل �سهيل 
ف���رج ف��ار���س �ملزروعي  ب��ن حم��م��د 
وزي����ر �ل��ط��اق��ة وم��ع��ايل ع��ب��ي��د بن 
حميد �لطاير وزير �لدولة لل�سوؤون 
�ل��دك��ت��ور �سلطان  �مل��ال��ي��ة وم��ع��ايل 
ب���ن �أح���م���د ���س��ل��ط��ان �جل���اب���ر وزير 
بن  م�سبح  �لفريق  معايل  و  دول��ة 
ر��سد �لفتان مدير مكتب �ساحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�سمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�سعادة 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
د�ئ����رة �ل��ت�����س��ري��ف��ات و�ل�����س��ي��اف��ة يف 

و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ر 
�سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود ويل 
�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لعربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل���دف���اع  وزي�����ر 
�ل�سيد  �ل�سمو  و�ساحب  �ل�سعودية 
نائب  �سعيد  �آل  حم��م��ود  ب��ن  ف��ه��د 
ل�سوؤون  �ل��ع��م��اين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س 
جمل�س �ل������وزر�ء. ك��م��ا ي�����س��ارك يف 
�لدكتور عبد  �لقمة معايل  �أعمال 
�ل��ل��ط��ي��ف ر�����س���د �ل���زي���اين �لأم���ني 
�لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية.
وي�������س���م وف������د �ل������دول������ة �مل����ر�ف����ق 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  ل�ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
دول جمل�س  ق��ادة  قمة  �أعمال  �إىل 
�ل���ت���ع���اون ك���ال م���ن �ل��ف��ري��ق �سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �ل�����س��ي��خ 

�لطنيجي  ع����ارف  �ل�����س��ي��د  و  دب����ي 
�لدولة  ���س��ف��ارة  ب���اأع���م���ال  �ل��ق��ائ��م 
ل��دى �ل��ك��وي��ت.  وق��د ه��ن��اأ �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ����س���ب���اح �لأح���م���د 
�جلابر �ل�سباح �أمر دولة �لكويت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ل�سقيقة 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
بفوزها  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
با�ست�سافة �ملعر�س �لدويل �إك�سبو 
2020 موؤكد� �أن هذ� �لفوز يعر 
�لتي  �لرفيعة  �لدولية  �ملكانة  عن 

تتمتع بها �لإمار�ت.
و�أ�ساد �سموه يف �لكلمة �لتي �فتتح 
بها �أعمال �لدورة �ل� 34 للمجل�س 
�لأعلى لقادة دول جمل�س �لتعاون 
�ل��ع��رب��ي��ة يف ق�سر  ل����دول �خل��ل��ي��ج 
بيان م�ساء �م�س بح�سور �أ�سحاب 
�جلاللة و�ل�سمو قادة دول �ملجل�س 

دولة  حققته  مب��ا  ميثلهم  م��ن  �أو 
�لإم��ار�ت من �إجن��از�ت كبرة على 
. ورح��ب �سموه يف  �مل�ستويات كافة 
و�ل�سمو  �جلاللة  باأ�سحاب  كلمته 
قادة دول �ملجل�س �أو من ميثلهم يف 
بلدهم �لثاين دولة �لكويت.. و�أكد 
�أن����ه رغ���م �ل���ظ���روف �مل��ح��ي��ط��ة بنا 
�ملجل�س  دول  ف��ان  ودول��ي��ا  �قليميا 
��ستطاعت �أن تثبت للعامل قدرتها 
خلدمة  و�لتو��سل  �ل�سمود  على 
على  و���س��دد   .. �ملجل�س  دول  �أب��ن��اء 
����س���رورة �ل��ت�����س��اور وت���ب���ادل �ل����ر�أي 
وتد�عياتها  �ل��ظ��روف  تلك  ح��ي��ال 
على منطقتنا مبا يعزز من تكاتفنا 

ويزيد من �سالبة وحدتنا.
وث�����م�����ن �����س����م����وه �جل������ه������ود �ل���ت���ي 
لإحياء  �لأمريكية  �لإد�رة  تبذلها 
�ل�سرق  يف  �ل�������س���الم  م���ف���او����س���ات 
�مل��ن��ط��ق��ة لن  �أن  �لأو����س���ط م���وؤك���د� 

•• دبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل يف 
فندق  ميد�ن يف منطقة ند �ل�سبا 
..فخامة  �م�������س  ����س���ب���اح  دب�����ي  يف 
�ل���رئ���ي�������س ق����رب����ان ق�����ويل ب����ردي 
جمهورية  رئ����ي���������س  حم�����م�����دوف 
ت���رك���م�������س���ت���ان و�ل�����وف�����د �مل����ر�ف����ق. 
��ستعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
�لثنائية  �مل����و������س����ي����ع  م�����ن  ع������دد 
�لأهمية  ذ�ت  �لإقليمية  و�لق�سايا 
�مل�����س��رتك��ة..وت��ن��اول �حل��دي��ث بني 
�ل�سيف..�سبل  و�ل��رئ��ي�����س  ���س��م��وه 
�لقت�سادي  �لتعاون  �آف��اق  تو�سيع 
و�ل����س���ت���ث���م���اري و�ل�����س��ي��اح��ي بني 
�لرغبة  ت��وف��ر  ���س��وء  �ل��ب��ل��دي��ن يف 
ل�����دى ق���ي���ادت���ي دول�������ة �لإم���������ار�ت 
عالقات  ت��ع��زي��ز  يف  وت��رك��م�����س��ت��ان 
�جلانبني  بني  و�لتعاون  �ل�سد�قة 
مب���ا ي��ع��ود ب��اخل��ر و�مل��ن��ف��ع��ة على 
���س��ع��ب��ي��ه��م��ا �ل�������س���دي���ق���ني. ورح����ب 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

خا�سة  �لإقليمي  �ل�ستقر�ر  �أ�س�س 
�لإقت�سادية  �لتنمية  �سعيد  على 
�لرئي�س  و�أ�����س����اد  و�لج��ت��م��اع��ي��ة. 
�لتي  �ملباركة  بالنه�سة  حممدوف 
ت�سهدها دولة �لإمار�ت على جميع 
�لتحتية  �لبنى  خا�سة  �مل�ستويات 
و�لتعليمية  �ل��ب�����س��ري��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
م�سر�  وغ���ره���ا  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
حققته  �ل��ذي  �ل�سبق  �إىل  فخامته 
�سعيد  غ��ر  على  دولتنا  وحتققه 

ع��دد من  بتوقيع  مكتوم  �آل  ر����س��د 
بني  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لإتفاقات 
�أن هذه  �ل��دول��ت��ني م��وؤك��د� ���س��م��وه 
م�سجعا  �إط�����ار�  ت�سكل  �لت��ف��اق��ات 
ليناء مزيد من �لتو��سل و�لتعاون 
و�ل�ستفادة  �ل�سعد  خمتلف  على 
�ملتاحة  �لم���ك���ان���ات  م���ن  �مل��ت��ب��ادل��ة 
ل���دى ك��ل ط���رف لإق���ام���ة عالقات 
جيدة قائمة على �مل�سالح �مل�سرتكة 
وتر�سيخ  �مل����ت����ب����ادل  و�لح�����������رت�م 

ما جعل منها مثال يحتذى لدى 
غالبية �لدول �لتي حترتم طاقات 
وخ������ر�ت ���س��ع��ب دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وقيادته �حلكيمة وتثق ب�سيا�ساتها 
�لتنمية  وحت��ق��ي��ق  �لإق���ت�������س���ادي���ة 
�مل�ستد�مة ل�سعبها. ح�سر �للقاء..

�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
و  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د 
�آل  ر��سد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 

و �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د 
�آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  و 
للطر�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طر�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لإم��������ار�ت و م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان بن 
�لقت�ساد  وزي���ر  �ملن�سوري  �سعيد 
حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  معايل  و 
�ل�����س��ح��ة ومعايل  �ل��ع��وي�����س وزي����ر 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د �ل���ط���اي���ر وزي���ر 
�مل��ال��ي��ة ومعايل  �ل���دول���ة ل��ل�����س��وؤون 
مدير  �ل�سيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  دي���و�ن  ع��ام 
دبي ومعايل �لفريق �ساحي خلفان 
متيم نائب رئي�س �ل�سرطة و�لأمن 
�لعام يف دبي و رجل �لأعمال �سعادة 
رئي�س  مركز جمعة  �ملاجد  جمعة 
�ملاجد للثقافة و �لرت�ث  و �سعادة 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة يف دبي 
�لع�سب  ع��ب��د�هلل  ح�سن  ���س��ع��ادة  و 
جمهورية  ل����دى  �ل����دول����ة  ���س��ف��ر 
مر�د  �أور�ز  و���س��ع��ادة  تركمان�ستان 
لدى  تركمان�ستان  �سفر  ق��رب��ان 

�لدولة.

تنعم بال�سالم �إل بتطبيق ��سر�ئيل 
ل������ق������ر�ر�ت �ل�������س���رع���ي���ة �ل���دول���ي���ة 
و�قامة  �لعربية  �ل�سالم  وم��ب��ادرة 
�مل�ستقلة  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���دول���ة 
ل��ل��ح��ي��اة. وت��ط��رق �سموه  �ل��ق��اب��ل��ة 
�لإقليمية  �لق�سايا  م��ن  ع��دد  �إىل 
�مل�سرتك  �لإه��ت��م��ام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة 
لدول �ملجل�س ومن بينها �لأو�ساع 
�لإير�ين  �لنووي  و�مللف  �ل�سورية 
�سوريا  يخ�س  فيما  �سموه  ودع��ا   ،
مع  �جلهد  م�ساعفة  ���س��رورة  �إىل 
�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل خ��ا���س��ة جمل�س 
�لأم���ن �ل���دويل م��ن �أج��ل �لتو�سل 

�إىل و�سع حد ملا يحدث يف �سوريا.
�إن جم��ل�����س �لأم����ن  ���س��م��وه  وق�����ال 
�ل�����دويل وق����ف ع���اج���ز� ع���ن و�سع 
�لإن�سانية يف  �ل��ك��ارث��ة  لإن��ه��اء  ح��د 
�لكويت  دول��ة  �إن  و�أ�ساف  �سوريا.. 
�لعام  �ل�سكرتر  ل��ن��د�ء  ��ستجابت 

لالمم �ملتحدة بان كي مون لعقد 
�لو�سع  ل���دع���م  �ل����ث����اين  �مل����وؤمت����ر 
�لن�����س��اين يف ���س��وري��ا �مل��ق��رر عقده 
يناير  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف  ب��ال��ك��وي��ت 
2014 وب�ساأن ملف �إير�ن �لنووي 
�أع������رب ���س��م��و �أم�����ر �ل���ك���وي���ت عن 
لدول  �لتعاون  دول جمل�س  �إرتياح 
�خلليج �لعربية لإتفاق جنيف بني 
�إير�ن و�لدول �ل�ست �لكرى ب�ساأن 
ملف �إير�ن �لنووي ومتنى جناحه 

للو�سول �إىل �إتفاق د�ئم.
�ليمني  �ل���رئ���ي�������س  �أن  و�أو������س�����ح 
ه�����ادي يطلب  م��ن�����س��ور  ع���ب���درب���ه 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  دع���م 
�ل�سيا�سي  �ل����ع����رب����ي����ة  �خل����ل����ي����ج 
متطلبات  مل��و�ج��ه��ة  و�لق��ت�����س��ادي 
�أعطى  ذلك  عقب  �ملقبلة.  �ملرحلة 
ل��رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ك��ل��م��ة  ���س��م��وه 
�لجتماع  رئ��ي�����س  �ل��ك��وي��ت��ي  �لأم����ة 

�ملجال�س  لروؤ�ساء  �ل�سابع  �ل��دوري 
�لت�سريعية �خلليجية مرزوق علي 
�أ�سحاب  بدعم  �أ�ساد  �ل��ذي  �لغامن 
�جلاللة و�ل�سمو قادة دول �ملجل�س 
�خلليجية  �لت�سريعية  للمجال�س 
ل��ت��ق��وم ب���دوره���ا ع��ل��ى �أك���م���ل وجه 
دورها  ولعب  �لت�سريعات  مل�سايرة 

كما ينبغي �أن يكون.
�أح���م���د عا�سي  �ل�����س��ي��د  �أل���ق���ى  ث���م 
�لوطني  �لإئ��ت��الف  رئي�س  �جل��رب��ا 
�ل�سوري كلمة تناول فيها �لأو�ساع 
�سعبها  ب����ه  مي����ر  وم�����ا  ����س���وري���ا  يف 
�لتي  �ل��ظ��روف  ب�سبب  م��ن حم��ن��ة 
ي��ع��ي�����س��ه��ا. وع��ق��ب ذل���ك رف���ع قادة 
دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لفتتاحية  ج��ل�����س��ت��ه��م  �ل��ع��رب��ي��ة 
وبد�أو� جل�سة عمل مغلقة ملناق�سة 
�مل��درج��ة على جدول  �مل��و���س��وع��ات 

�لعمال.

حممد بن زايد يبحث مع وزير دفاع كوريا اجلنوبية 
العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�سلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  ويل عهد 
باأبوظبي معايل كيم كو�ن جني وزير  �ملعمورة  �م�س يف 
دفاع جمهورية كوريا �جلنوبية �لذي يزور �لبالد حاليا. 
�لكوري وبحث  بالوزير  �أبوظبي  �سمو ويل عهد  ورح��ب 
معه �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية كوريا �جلنوبية و�سبل دعمها وتطويرها يف 
ظ��ل م��ا ي��رب��ط �ل��ب��ل��دي��ن م��ن رو�ب����ط ���س��د�ق��ة متميزة. 
وتناول �للقاء ��ستعر��س �أوجه �لتعاون بني �لبلدين يف 

�آليات  مبجالت  يتعلق  فيما  خا�سة  �لدفاعية  �ل�سوؤون 
�لتن�سيق و�لتعاون �مل�سرتك و�لر�مج �لتدريبية وتبادل 
�خلر�ت بني �جلانبني. وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر 
�إ�سافة �ىل  حول جممل �لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية 
 . �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�سايا  �ملو��سيع  من  ع��دد 
ح�سر �للقاء معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
�سيف  عي�سي  �لركن  �للو�ء  و�سعادة  �لتنفيذية  �ل�سوؤون 
�أرك��ان �لقو�ت �مل�سلحة  بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س 
دي��و�ن ويل عهد  وكيل  �ملزروعي  و�سعادة حممد مبارك 
�أبوظبي و�سعادة كوون هاه ريونغ �سفر جمهورية كوريا 

�جلنوبية لدى �لدولة.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لر�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �لمار�ت                    7474900
�سيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �لأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفد كوري جنوبي يطلع على منظومة الهيئة الوطنية للموؤهالت
•• اأبوظبي-وام:

�جلنوبية  �لكورية  �لب�سرية  �مل��و�رد  موؤ�س�سة  وفد  �طلع 
�أبوظبي.. يف  للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة  زيارته  خالل 

على �ملنظومة �ملتكاملة للموؤهالت ودورها و�أهميتها يف 
تعزيز �قت�ساد �ملعرفة �ملن�سود للدولة من خالل حتقيق 
و�لعايل  �لعام  �لتعليم  و�لرت�بط بني قطاعات  �لتكامل 
و�حدة  �لكورية  �لب�سرية  �مل��و�رد  موؤ�س�سة  وتعد  و�ملهني. 
�ملعنية  �ل��ك��وري��ة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  و�أك���ر  �أه���م  م��ن 
بتطوير وتدريب �ملو�رد �لب�سرية وتطوير �ملعاير �ملهنية 
تعزيز  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لعمل  �سوق  مبخرجات  وربطها 
و�لإعرت�ف  �لتدريب  �ملتبادل يف جم��الت  �لتعاون  �أط��ر 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  باملوؤهالت بني  �ملتبادل 
�لز�ئر  �ل��وف��د  و��ستقبل  �جلنوبية.  ك��وري��ا  وجمهورية 
�سعادة �لدكتور ثاين �ملهري مدير عام �لهيئة �لوطنية 
�لهيئة  و����س��ت��ع��ر���س��ت  �لإد�ر�ت.  وم�����در�ء  ل��ل��م��وؤه��الت 
�ل�سناعية  �لقطاعات  مع  �لعمل  يف  �جلديدة  جتربتها 
لتطوير معاير �ملهار�ت �ملهنية �لتي باتت متثل �للبنة 
و�ملنهجية �ل�سليمة يف تقييم وتدريب �لقوى �لعاملة ويف 
تطوير �ملوؤهالت �ملهنية و�لتخ�س�سية �لقادرة على تلبية 
�لتكيف  على  وق��ادر  �سليم  ب�سكل  �لعمل  �سوق  متطلبات 
�مل�ستمر مع متغر�ت �سوق �لعمل على �ل�سعيد �لعاملي. 
�لتجربة  �ل��ك��وري عر�سا ج�سد  �ل��وف��د  ق��دم  م��ن جانبه 
�ملهار�ت  معاير  تطوير  يف  �ل��ر�ئ��دة  �جلنوبية  �لكورية 

تدريبية  وح��د�ت  �ىل  حتويلها  و�آلية  �لكورية  �لوطنية 
و�ختبار�ت  م��ر�ك��ز  ����س��ت��ع��ر����س  �إىل  �إ���س��اف��ة  وتقييمية 
تقييم �لقوى �لعاملة �لكورية. وناق�س �لطرفان خالل 
�ل���الزم���ة لتحقيق �لإع����رت�ف  �ل��ل��ق��اء ت��ط��وي��ر �لآل���ي���ات 
�ملوؤهالت  وخ�سو�سا  �لبلدين  ب��ني  ب��امل��وؤه��الت  �مل��ت��ب��ادل 
ومنها  �لطاقة  بقطاع  �ملرتبطة  و�لتدريبية  �لتعليمية 
�لطاقة �لنويية و�لنفط و�لغاز �سو�ء تلك �لتي يح�سل 
عليها �لطلبة �لإمار�تيني من �ملوؤ�س�سات �لكورية �أو�لتي 
قطاع  �سمن  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��ام��ل��ون  �ل��ك��وري��ون  يحملها 
�أو��سر  �لطاقة. و��ستعر�س �لطرفان �سبل بناء وتعزيز 
�ملهار�ت  �لفنية و�خلر�تية يف تطوير معاير  �ل�سر�كة 
�ملهنية و�لوظيفية لبع�س �لقطاعات �ملتخ�س�سة. و�أكد 

�إطار  �أن �لزيارة تندرج يف  �سعادة �لدكتور ثاين �ملهري 
�لإم����ار�ت وكوريا  ب��ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
�جلنوبية على �سعيد تبادل �خلر�ت �لفنية يف جمالت 
�لتي  �لزيارة  وتاأتي عقب  �ملوؤهالت..  �لتدريب وتطوير 
�إىل كوريا  �لوطنية للموؤهالت  �لهيئة  قام بها وفد من 
دي�سمر  �سهر  16 من  �لتا�سع حتى  �لفرتة من  خالل 
�أع��رب عن  �أن �لوفد �لكوري  �ملا�سي. و�أ�ساف  �لعام  من 
�إع��ج��اب��ه وت��ق��دي��ره ب��ال��ت��ج��رب��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف جمالت 
�ملهار�ت  معاير  وت��ط��وي��ر  �مل��وؤه��الت  منظومة  تطوير 
لتطوير  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �لهيكلية  ت�سكل  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعاملة يف  �لقوى  تقييم  �لوطنية ويف  �ملهنية  �ملوؤهالت 

خمتلف �لقطاعات �ل�سناعية. 

نائب رئي�س الدولة يرعى حفل تكرمي الفائزين بجائزة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
•• دبي-وام:

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  رعى �ساحب 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����س��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل  بح�سور �سمو �ل�سيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي .. حفل تكرمي 
�لفائزين ب� جائزة حممد بن ر��سد 
دورتها  يف  �ل�سباب  م�ساريع  لدعم 
موؤ�س�سة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ث��ام��ن��ة 
�مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�إحدى  وهي  و�ملتو�سطة   �ل�سغرة 
موؤ�س�سات د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 
يف دبي. ح�سر �حلفل �لذي �أقيم يف 
�لعاملي..�سمو  �لتجاري  دب��ي  مركز 
مكتوم  �آل  �سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ 
رئي�س هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س 
�لأعلى ملجموعة طر�ن �لإمار�ت و 
�ل�سيباين  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  م��ع��ايل 
م��دي��ر ع���ام دي����و�ن ���س��اح��ب �ل�سمو 
�لفريق  حاكم دبي و معايل معايل 
رئي�س  ن��ائ��ب  متيم  خلفان  �ساحي 
�ل���ع���ام يف دبي  �ل�����س��رط��ة و�لأم�������ن 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير 
و�ل�سيافة  �لت�سريفات  د�ئ���رة  ع��ام 
ظاعن  ����س���ام���ي  و�����س����ع����ادة  دب�����ي  يف 
�لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لقمزي 
جانب  �إىل  دب����ي  يف  �لإق���ت�������س���ادي���ة 
ع��دد من روؤ���س��اء وم��دي��ري �جلهات 
�لر�عية  و�خل����ا�����س����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�ل�����س��ب��اب. وك����رم �ساحب  مل�����س��اري��ع 
�جلهات   .. �حل��ف��ل  ر�ع����ي  �ل�����س��م��و 

�لد�عمة لريادة �لأعمال يف �لوطن 
�أف�سل  فئات  �سملت  و�لتي  �لعربي 
مبادرة لدعم ريادة �لأعمال وفازت 
�ل�سناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف��ة  ب��ه��ا 
بنك  و�أف�سل  �لدمام  يف  �ل�سعودية 
د�عم لل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة 
ب��ه��ا  بنك �لأ���س��رة �لبحريني  وف���از 
و�أف�سل �سندوق تنمية لدعم ريادة 
�لتنمية  �سندوق  بها  وفاز  �لأعمال 
تعليم  موؤ�س�سة  و�أف�سل  �ل�سعودي 
وفازت  �لأعمال  لريادة  د�عمة  عال 
بها جامعة �أبوظبي و�أف�سل مبادرة 
ريادة  ل��دع��م  جمتمعية  م�سوؤولية 
�لأع��م��ال وف��از بها  ب��اب رزق جميل  
�للطيف  ل��ع��ب��د  �ل�������س���ع���ودي���ة  م����ن 

�آل مكتوم ويل عهد دبي قد كرم يف 
بد�ية حفل توزيع �جلو�ئز �مل�ساريع 
�لت�سعة �لفائزة من د�خل �لدولة و 
قائم  م�سروع  �أف�سل  �سملت..فئات 
يف قطاع �خلدمات و�أف�سل م�سروع 
و�أف�سل  �خل��دم��ات  قطاع  يف  نا�سئ 
�لتجارة  ق��ط��اع  يف  ق��ائ��م  م�����س��روع 
ق���ائ���م يف قطاع  م�����س��روع  و�أف�������س���ل 
نا�سئ  م�����س��روع  و�أف�����س��ل  �ل�سناعة 
م�سروع  و�أف�����س��ل  �ل��ق��ط��اع  نف�س  يف 
م�سروع  و�أف�������س���ل  ق���ائ���م  �إن����ط����الق 
�إنطالق نا�سئ و�أف�سل رجل �أعمال 
2013 وك���ان حم��م��د هالل  ل��ع��ام 
نف�سه  للعام  �أع��م��ال  �سيدة  و�أف�سل 
�سموه  كرم  ثم  كاظم.  هالة  وكانت 

�جلائزة من �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
�آل مكتوم..�سعادة  ر��سد  بن  حممد 
ح�سني نا�سر لوتاه مدير عام بلدية 
ب���اجل���ائ���زة �سركة  دب����ي ك��م��ا ف�����ازت 
�إينوك  �لوطنية   �لإم����ار�ت  ب��رتول 
�لد�عمة  �خل��ا���س��ة  �جل���ه���ات  وم���ن 
لريادة �لأعمال �لتي فازت باجلائزة  
جمموعة جمر� وم�سرف �أبوظبي 
عهد  ويل  �سمو  و�سكر   . �لإ�سالمي 
�لطيبة  مبادر�تهم  للفائزين  دب��ي 
و�ل�سباب  �ل����وط����ن  ����س���ب���اب  ح���ي���ال 
�ل�سركات  ع���ل���ى  ومت���ن���ى  �ل���ع���رب���ي 
و�جل����ه����ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ن د�خ���ل 
ت���ق���دمي مزيد  �ل���دول���ة وخ���ارج���ه���ا 
لل�سباب يف  و�مل�����س��ان��دة  �ل��دع��م  م��ن 

م���ب���ادرة مر�سدي  و�أف�����س��ل  ج��م��ي��ل 
�لأعمال وفازت بها  �أو�سي�س 500  
�ل�سمو  ���س��اح��ب  وه���ن���اأ  �لأردن����ي����ة. 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم..
جائزة  ب���  �لفائزة  �لعربية  �جل��ه��ات 
ل��دع��م م�ساريع  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د 
�ل�����س��ب��اب �ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة .. 
�لتي  �ل��ط��ي��ب��ة  وب�������ارك ج���ه���وده���م 
�لعربي  �ل�����س��ب��اب  م�����س��ال��ح  ت���خ���دم 
د�ئم  رزق  ت��وف��ر م�سدر  �أج���ل  م��ن 
باخلر  يب�سر  م�ستقبل  وبناء  لهم 
ل�سريحة و��سعة من هوؤلء �ل�سباب 
�ل��ط��احم��ني لإي���ج���اد ف��ر���س��ة عمل 
توؤمن لهم حياة كرمية. وكان �سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد 

�جلناحي  عبد�لبا�سط  جانبه  �إىل 
�ملدير �لتنفيذي ل�  موؤ�س�سة حممد 
�آل مكتوم لدعم م�ساريع  ر��سد  بن 
�ل�سباب .. �مل�ساريع �لأربعة �لفائزة 
فئات  و�سملت  �لعربي  �ل��وط��ن  م��ن 
قطاع  يف  ق���ائ���م  م�������س���روع  �أف�������س���ل 
نا�سئ  م�سروع  �أف�سل  و  �خل��دم��ات 
م�سروع  و�أف�����س��ل  �ل��ق��ط��اع  نف�س  يف 
و�أف�سل  �ل��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  يف  ق��ائ��م 
�ل�سناعة.  ق��ط��اع  يف  ق��ائ��م  م�سروع 
ومت تكرمي �جلهات �لد�عمة لريادة 
و�سملت  �لدولة  د�خل  �لأعمال من 
�ل��د�ع��م��ة لرنامج  ف��ئ��ات �جل��ه��ات 
�مل���������س����رتي����ات �حل���ك���وم���ي���ة وف������ازت 
باجلائزة �لأوىل بلدية دبي وت�سلم 

تاأ�سي�س �أعمال لهم ت�ساعدهم على 
على  وتعينهم  رزقهم  م��ورد  توفر 
وتاأمني  لهم  م�سرق  م�ستقبل  بناء 
ولأ�سرهم  ل��ه��م  �ل��ك��رمي��ة  �حل���ي���اة 
ويف  وثروتها.  �لأوط���ان  بناة  لأنهم 
ل�ساحب  �ل��ت��ق��ط��ت  �حل���ف���ل  خ���ت���ام 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي و�إىل 
عهده..�ل�سور  ويل  ���س��م��و  ج��ان��ب��ه 
و�ملكرمات  �ملكرمني  مع  �لتذكارية 
ومت��ن��ى ل��ه��م ���س��م��وه �ل��ت��وف��ي��ق على 
�ل�سباب  دع��م  يف  �ل�ستمر�ر  طريق 
�أف�سل  �أج��ل حياة  وم��وؤ�زرت��ه��م م��ن 

وم�ستقبل �أرحب لهم.

رئي�س تركمان�ستان يختتم زيارته للدولة
•• دبي-وام:

غادر �لبالد �م�س فخامة �لرئي�س 
ب�����ردي حممدوف  ق����ويل  ق���رب���ان 
رئ���ي�������س ت��رك��م�����س��ت��ان ب���ع���د زي�����ارة 
يومني..�أجرى  ��ستغرقت  للدولة 
�ساحب  م����ع  م���ب���اح���ث���ات  خ���الل���ه���ا 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل   حفظه  �ل��دول��ة   رئي�س  نهيان 
و ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي  رعاه �هلل  حول عالقات 
�ل��ب��ل��دي��ن و�م���ك���ان���ات ت��ع��زي��زه��ا يف 
خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت. وك����ان يف ود�ع 
ف���خ���ام���ة �ل���رئ���ي�������س �ل���رتك���م���اين 
دبي  م���ط���ار  �مل����ر�ف����ق يف  و�ل����وف����د 
حمد�ن  �ل�����س��ي��خ  �ل���دويل..����س���م���و 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم  ب��ن ر����س��د 
دب��ي وزي���ر �مل��ال��ي��ة..و���س��ع��ادة ح�سن 
�لدولة  ���س��ف��ر  �ل��ع�����س��ب  ع���ب���د�هلل 
تركمان�ستان  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى 
ق��رب��ان �سفر  �أور�ز م��ر�د  و���س��ع��ادة 
يذكر  �ل��دول��ة.  ل��دى  تركمان�ستان 
�لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  �أن 
وفخامة �لرئي�س قربان حممدوف 

بناء على دعوة من �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  رئ��ي�����س 
�ملتحدة قام فخامة �لرئي�س قربان 
رئي�س  حم����م����دوف  ب������ردي  ق�����ويل 
تركمان�ستان بزيارة ر�سمية لدولة 
يومي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
وقد   .2013 دي�����س��م��ر  و10   9
جرى خالل �لزيارة تبادل وجهات 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بني  �لنظر 
حفظه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�هلل و فخامة �لرئي�س قربان قويل 
�لأو�ساع  ح���ول  حم��م��دوف  ب���ردي 
�مل�ستقبلية  و�لآف����������اق  �ل����ر�ه����ن����ة 
�لإمار�تية  �ل��ع��الق��ات  يف  للتنمية 
�لرتكمانية و�مكانية تطويرها يف 
�ملجالت �لقت�سادية و�لجتماعية 
بحث  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �مل�سائل 
�لهتمام �مل�سرتك. و�أعرب �ساحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و 
فخامة �لرئي�س قربان قويل بردي 
يف  �لتعاون  �أهمية  ع��ن  حم��م��دوف 
�ملجال �لقت�سادي و�بديا رغبتهما 
�لتعاون  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  تعزيز  يف 

�أم�س �لول توقيع عدد من  �سهد� 
�لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم بني 
�لتعاون   برنامج  �سملت   �لبلدين 
ب����ني وز�رت���������ي خ���ارج���ي���ة �ل����دول����ة 
مذكرة  �إىل  �إ�سافة  وتركمان�ستان 
ت��ف��اه��م ب�����س��اأن �ل��ت��ع��اون يف جمال 
�لتعليم �لعايل بني وزر�تي �لتعليم 
�لدولة  �لعلمي يف  �لعايل و�لبحث 
ومذكرة  تركمان�ستان  يف  و�لتعليم 
لالأر�ساد  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  ب����ني 
�ل����دول����ة  �جل�����وي�����ة و�ل�����������زلزل يف 
تركمان�ستان  يف  �لعلوم  و�أكادميية 
و�لتقني  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ع��اون  ب�����س��اأن 
�لأر�ساد  ومذكرة تفاهم يف جمال 
�لوطني  �ملركز  بني  �ملائية  �جلوية 
ل���الأر����س���اد �جل���وي���ة و�ل�������زلزل يف 
�لدولة و�للجنة �لوطنية لالأر�ساد 
�مل��ائ��ي��ة يف جم��ل�����س وزر�ء  �جل��وي��ة 
توقيع  ت���رك���م���ان�������س���ت���ان..ب���ج���ان���ب 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ني �حت����اد غرف 
بتاأ�سي�س  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  �ل���ت���ج���ارة 
جم���ل�������س �لأع�������م�������ال �لإم�������ار�ت�������ي 
�ل��رتك��م��ان�����س��ت��اين. وق����د ���س��در يف 
خ��ت��ام �ل���زي���ارة ب��ي��ان م�����س��رتك بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
ن�سه...  يلي  فيما  تركمان�ستان  و 

كما  �ملتبادلة  �مل�سالح  �أ�سا�س  على 
مب�ساعفة  ع��زم��ه��م��ا  ع���ن  �أع����رب����ا 
�جل�����ه�����ود �مل�������س���رتك���ة و�ل����ر�م����ي����ة 
�ل���ت���ع���اون  وزي����������ادة  ت���و����س���ي���ع  �إىل 
�ل���دول���ت���ني يف جم�����الت مثل  ب���ني 
�ل��غ��از و�ل��ن��ف��ط وم��ع��اجل��ة �لنفط 
و�لطاقة  �لكيميائية  و�ل�سناعات 
�مل���ت���ج���ددة. و�إدر�ك�������ا ل���ل���دور �لذي 
باعتباره  �لإن�ساين  �لتعاون  يلعبه 
�أكر �لو�سائل �أهمية يف زيادة درجة 
�ل��ت��ق��ارب م��ا ب��ني �ل����دول وتعميق 
و�لإث����ر�ء  بينها  �مل��ت��ب��ادل  �لتفاهم 
�ملتبادل للثقافات وتطوير عالقات 
�ل�����س��د�ق��ة و�ل���ت���ع���اون ف��ق��د �تفق 
وتعزيز  ت�����س��ج��ي��ع  ع��ل��ى  �ل��ط��رف��ان 
�لتبادل �لثقايف وتو�سيع �لتعاون يف 
جمالت �لتعليم و�لعلوم و�ل�سياحة 
و�ل����ري����ا�����س����ة. وق�����د �أك������د ك����ل من 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لرئي�س  فخامة  و  نهيان  �آل  ز�ي��د 
قربان قويل بردي حممدوف على 
�لعابرة  و�جل���رمي���ة  �لإره������اب  �أن 
�مل�سروع  غ��ر  و�ل���ت���د�ول  ل��ل��ح��دود 
�لعقلية  و�مل������وؤث������ر�ت  ل��ل��ع��ق��اق��ر 
ه��ي م��ن �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي تو�جه 
�ل���ع���امل كما  �ل�������س���الم و�لأم�������ن يف 

��ستعد�دهما لتطويرجمالت  �أكد� 
ه�����ذه  م�����و�ج�����ه�����ة  يف  �ل������ت������ع������اون 
�لتحديات. ويويل كل من �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
قربان  �ل���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  و  �هلل 
رئي�س  حم����م����دوف  ب������ردي  ق�����ويل 
خا�سا  �ه���ت���م���ام���ا  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان 
ب��ت��ع��زي��ز �ل������دور �مل����ح����وري ل���الأمم 
�لدولية  �لق�سايا  ح��ل  يف  �ملتحدة 
�خلا�سة بالأمن و�ل�سلم �لدوليني 
و�لتنمية �مل�ستد�مة وحل �لنز�عات 
كما  وق���وع���ه���ا.  دون  و�حل���ي���ل���ول���ة 

مت �ل���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ع�����زم ك����ل من 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
وت��رك��م��ان�����س��ت��ان ع��ل��ى خ��ل��ق مناخ 
�مل�سرتك  و�لتفاهم  �لثقة  ت�سوده 
وتر�سيخ �ل�ستقر�ر على �مل�ستويني 
�لإ�سارة  ومتت  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�إىل �حلاجة حلل �لق�سايا �لدولية 
و�لطرق  �ل�سلمية  �ل��و���س��ائ��ل  ع��ر 
�لطرفان  �أك��د  وقد  �لدبلوما�سية. 
�لعديد  ح���ول  موقفيهما  ت��ط��اب��ق 
بال�سيا�سات  �ملتعلقة  �لق�سايا  من 
�ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�أع��رب��ا عن 
رغبتهما يف �إجر�ء م�ساور�ت دورية 

بتلك  �ل�����س��ل��ة  ذ�ت  �مل�����س��ائ��ل  ح���ول 
رئي�س  و�أع���رب فخامة  �ل��ع��الق��ات. 
بردي  ق��ويل  ق��رب��ان  تركمان�ستان 
�متنانه  خ��ال�����س  ع���ن  حم���م���دوف 
بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  ل�ساحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�سيافة  وك��رم  �ل��دع��وة  �هلل  على 
ب����دوره �ل���دع���وة للقيام  ووج����ه ل��ه 
تركمان�ستان.  �إىل  ر�سمية  ب��زي��ارة 
بامتنان  �ل���دع���وة  ت��ل��ق��ي  مت  ول��ق��د 
و�سيتم �لتفاق على موعد �لزيارة 
يف وقت لحق وذلك عر �لقنو�ت 

�لدبلوما�سية. 

املحكمة الحتادية العليا تقرر عقد جل�ستها املقبلة 
بخ�سو�س ق�سية اخللية الإخوانية 17 من دي�سمرب احلايل

حممد بن را�سد يح�سر ماأدبة ع�ساء اأقامها 
اأمري الكويت على �سرف قادة دول التعاون

•• الكويت-وام:
مكتوم  �ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح�سر 
رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�سيخ �سباح  �ل�سمو  �أقامها �ساحب  �لتي  �لع�ساء  �هلل ماأدبة 
�لأح��م��د �جل��اب��ر �ل�����س��ب��اح �أم���ر دول���ة �ل��ك��وي��ت �ل�سقيقة يف 
قاعة �ملوؤمتر�ت يف ق�سر بيان يف �لكويت م�ساء �م�س تكرميا 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  وف��ود  لروؤ�ساء 
يف  �ملنعقدة  و�ل��ث��الث��ني  �ل��ر�ب��ع��ة  �لقمة  يف  ي�ساركون  �ل��ذي��ن 

�لكويت. 

جولة لرئي�س تركمان�ستان يف مدينة ميدان بدبي

•• ابوظبي-وام:

عقدت د�ئرة �أمن �لدولة يف �ملحكمة �لحتادية �لعليا 
وذلك  �لإخو�نية  ر�بع جل�سات حماكمة �خللية  �م�س 
برئا�سة �لقا�سي حممد �جلر�ح �لطنيجي . و��ستمعت 
�لدفاع  م��ر�ف��ع��ات  �إيل  �م�����س  جل�سة  خ���الل  �ملحكمة 
وقررت �ملحكمة عقد جل�ستها �ملقبلة بتاريخ �لثالثاء 
مر�فعات  �سماع  ل�ستكمال  �حل��ايل  دي�سمر  من   17

�لدفاع عن �ملتهمني. 

وق���د م��ث��ل �أم�����ام �مل��ح��ك��م��ة يف ج��ل�����س��ة �م�����س 15 من 
ت��ل��ق��ي هيئة  ب��ع��د  9 متهمني  ت��غ��ي��ب  �مل��ت��ه��م��ني ح��ي��ث 
�ملحكمة ر�سالة من �ملوؤ�س�سة �لعقابية تفيد بامتناعهم 
عن �حل�سور كما ح�سر مع �ملتهمني 3 من �ملحامني 
و7  �لإع���الم  و�سائل  ممثلي  من   15 �جلل�سة  و�سهد 
من منظمات �ملجتمع �ملدين من بينهم 3 من جمعية 
�لإمار�ت  جمعية  من  و4  �لإن�سان  حلقوق  �لإم���ار�ت 
للمحامني و�لقانونني كما ح�سر �جلل�سة 5 من ذوي 

�ملتهمني وممثل عن �ل�سفارة �مل�سرية. 

•• دبي-وام: 

حممدوف  ب���ردي  ق��ويل  ق��رب��ان  �لرئي�س  فخامة  ق��ام 
رئي�س تركمان�ستان بجولة ��ستطالعية يف مدينة ميد�ن 
يف منطقة ند �ل�سبا بدبي قبل ظهر �م�س �طلع خاللها 
على معامل �ملدينة ومكوناتها �لتي ت�سم م�سمار �خليل 
وفندقا فخما وم�ساريع �إ�ستثمارية يف قطاعات �ل�سياحة 
و�ملال و�لرتفيه و�لريا�سة حيث �بدى فخامته �عجابه 
بهذ� �مل�سروع �لتنموي �لعمالق �لذي يعد من �مل�ساريع 

�ل�ستثمارية �لكرى يف �لدولة.

كما �سهد �لرئي�س �لرتكماين فيلما وثائقيا حول ق�سة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �لذي كان ير�ود �ساحب  ..�حللم  ميد�ن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل و�أ���س��ب��ح حقيقة  جمل�س 
ي�سمه  مب��ا  �ملنطقة  م�ستوى  على  متميز�  وم�����س��روع��ا 
من مر�فق و�لذي بلغت تكلفته �كر من 10 مليار�ت 
درهم. ر�فق فخامته يف �جلولة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
و�سعادة  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
�د�رة ميد�ن وعدد  رئي�س جمل�س  �لطاير  �سعيد حميد 

من �مل�سوؤولني. 

جامعة اأبوظبي تفوز بجوائز حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
•• اأبوظبي-وام:

لريادة  د�عمة  عال  تعليم  موؤ�س�سة  �أف�سل  بجائزة  �أبوظبي  جامعة  ف��ازت 
�لأعمال لعام 2013 .. وذلك على م�ستوى �لوطن �لعربي �سمن جائزة 
حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب يف دورتها �لثامنة و�لتي تنظمها 
موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة حتت رعاية 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي . وت�سلم �جلائزة �سعادة علي �سعيد بن 
حرمل �لظاهري رئي�س جمل�س جامعة �أبوظبي �لتنفيذي �سمن فعاليات 
�أم�س �لول يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي  �لعاملي  منتدى ريادة �لأعمال 
�لأكادميية  لل�سوؤون  نائب مدير �جلامعة  �لدكتور علي نظمي  وبح�سور 
مركز  م��دي��رة  �سعبان  ورمي��ا  باجلامعة  �لهند�سة  كلية  وعميد  ب��الإن��اب��ة 
�أن  �ملنا�سبة  بهذه  له  تعليق  �لظاهري يف  و�أك��د   . فكرة  و�ل��ري��ادة  �لبتكار 
�لإبد�ع  مناخ  تهيئة  على  �لر�سيدة  �لقيادة  حر�س  ترتجم  �جلائزة  ه��ذه 
�أمام جميع �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية وت�سجيع �لأفر�د على طرح مبادر�ت تعزز 
من نه�سة �لقت�ساد �لوطني وقال �إن رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
ملثل هذه �ملبادر�ت �سجعت خمتلف �ملوؤ�س�سات على تكري�س معاير �لتميز 
و�لنطالق نحو طرح بر�مج ومبادر�ت ت�سب يف دعم مفهوم ريادة �لأعمال 
�ملجتمع من  �أف��ر�د  �ل�سباب وخمتلف  �لأ�سا�سية يف متكني  �لركائز  كاأحد 
�مل�ساركة �لإيجابية يف رفع معدلت �لنمو �لقت�سادي عن طريق �مل�ساريع 
هذه  على  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  ح�سول  �أن  و�أ���س��اف   . و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 
�جلائزة يعتر و�ساما على �سدور �أع�ساء �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�سية 
طريق  على  كبرة  ج��ه��ود�  يبذلون  �ل��ذي��ن  و�خلريجني  �لطلبة  وك��ذل��ك 
�ملوؤ�س�سي باجلامعة وتهيئة بيئة �لتعلم �لتي ت�سجع  تعزيز ثقافة �لتميز 

�لطلبة على خو�س غمار مثل هذه �لتجارب يف ريادة �لأعمال ومن هنا مت 
تاأ�سي�س مركز �لبتكار و�لريادة بجامعة �أبوظبي فكرة م�سر� �إىل �أن ريادة 
�لأعمال �أحد �ملحاور �لأ�سا�سية يف ��سرت�تيجية �جلامعة حيث تتو�فق هذه 
بر�مج ومبادر�ت علمية وتطبيقية مع  �ل�سرت�تيجية فيما تطرحه من 
متطلبات �سوق �لعمل وحاجة �لقت�ساد �لوطني يف �لدولة لكو�در وطنية 
تقوم  ما  وهذ�  و�سغرة  متو�سطة  م�ساريع  لتد�سني  وموؤهلة  متخ�س�سة 
به �جلامعة منذ �سنو�ت من خالل مركز فكرة . من جانبه �أكد �لدكتور 
على  بح�سولها  �جلامعة  �ع��ت��ز�ز  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  مدير  �إب��ر�ه��ي��م  نبيل 
م�ستوى  على  �لأع��م��ال  لريادة  د�عمة  ع��ال  تعليم  موؤ�س�سة  �أف�سل  جائزة 
�ل�سغرة و�ملتو�سطة ت�سكل  �لأعمال  و�أن م�ساريع  �لعربي خا�سة  �لوطن 
�لدولة وت�ساف  �لنفطي يف  �ملحلي غر  �لناجت  �إجمايل  جزء� كبر� من 
هذه �جلائزة �إىل �لإجناز�ت �ملتميزة �لتي حققتها جامعة �أبوظبي يف فرتة 
ق�سرة منوها باإن �جلامعة تعتر �إحدى �أ�سغر �ملوؤ�س�سات �لتعليمية حول 
وذلك  للجامعات  �سيموند  كوكاريللي  ت�سنيف  �سمن  تدخل  �لتي  �لعامل 
جامعة  ح�سول  تز�من  �إىل  نف�سه  �لوقت  يف  لفتا  �ل��ت��و�يل  على  لعامني 
�لزمان على  �إحتفالتها مب��رور عقد من  �أبوظبي على هذه �جلائزة مع 
�لبتكار  مركز  مديرة  �سعبان  رمي��ا  قالت  2003بدورها  ع��ام  تاأ�سي�سها 
و�لريادة فكرة �إن �ملركز ومنذ تاأ�سي�سه عام 2010 يحر�س على تقدمي 
نخبة متعددة من �خلدمات �لتي تزود رو�د �لأعمال يف �لدولة باخلر�ت 
لتطوير  يحتاجونها  �لتي  و�لأدو�ت  و�ملعارف  و�لإر�ساد  و�لن�سح  �لعملية 
م�ساريعهم �ل�سغرة و�ملتو�سطة يف بد�يتها ول�سمان زيادة فر�س جناحها 
و�لدر��سات  �لبحوث  كلية  مع  وبالتعاون  �ملركز  يعمل  كما  متويل  وباأقل 
�خلليج  ودول  �لدولة  م�ستوى  على  وبحوث  �أعمال  حا�سنة  ك��اأول  �لعليا 
للعلوم  �لعربية  و�لأك��ادمي��ي��ة  خليفة  �سندوق  م��ن  بدعم  بيو  �أكيوفي�س 

و�لتكنولوجيا.
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•• دبي-وام:

�أغلقت وز�رة �لبيئة و�ملياه �إحدى �لك�سار�ت �لعاملة يف منطقة 
�إم��ارة �لفجرة ملدة �سهر..وذلك بعد زيارة ميد�نية  ثوبان يف 
ملتابعة  �ل����وز�رة  يف  �خل��ارج��ي  �لتدقيق  لفريق  مفاجئة  ليلية 
لأحكام  �لك�سارة  خمالفة  وتبني  �ملنطقة.  يف  �لك�سار�ت  �أعمال 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 20 ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم عمل 
�لك�سار�ت و�ملحاجر ونقل منتجاتها و�لقر�ر �لوز�ري رقم 110 
و�خلا�سة  �ملنظمة  �لر���س��ادي��ة  �خلطوط  ح��ول   2010 ل�سنة 
جمال  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت  �أعمال  وتنفيذ  وت�سغيل  بتخطيط 
�لك�سار�ت و�ملقالع. ولحظ �لفريق من خالل �لتدقيق ت�ساعد 
�نبعاثات غبار كثيفة من �أجز�ء �لك�سارة كافة و�أن مزلق وحدة 

�لك�سارة  �أن  �إىل  �إ�سافة  للتغطية  بحاجة  �لرئي�سية  �لتغذية 
ف�سال  �لأم��ام��ي��ة  �جلهة  م��ن  �ملطاطية  بال�ستائر  م���زودة  غ��ر 
لحظ  كما  باملياه.  مر�سو�سة  غر  �لت�سغيلية  �ملناطق  �أن  عن 
فريق �لتدقيق �أن وحدة �لتغذية �لرئي�سية مزودة بنظام كبح 
�لغبار �لرطب ذي �سغط عادي ولكن غر فاعل بجانب عدم 
تو�فر �لإنارة يف �ملقلع و عدم �للتز�م بنظام �ل�سحة و�ل�سالمة 
�لعامة يف �ملوقع �إ�سافة �إىل عدم توفر جهاز قيا�س �لغبار  بي. 
يف  �خل��ارج��ي  �لتدقيق  فريق  مالحظات  على  وبناء   .  10 �م. 
�لوز�رة مت �إغالق �لك�سارة ملدة �سهر ليت�سنى لها �لقيام باأعمال 
�ل�سيانة �لالزمة خلطوط �لإنتاج وتوفيق �أو�ساعها ول ي�سمح 
لها مبعاودة �أعمالها بعد �نق�ساء �ملدة �إل بعد توفيق �أو�ساعها 

وفقا لل�سروط �لو�ردة بالت�سريعات �ملنظمة.

مراكز الأمرية هيا تنظم دورة تربوية بعنوان فنون اأ�سريه 
•• دبي-وام:

باأم  بفرعها  �لإ�سالمية  �لثقافية  بنت �حل�سني  �لأم��رة هيا  نظمت مر�كز 
�ل�سيف �لتابعة لد�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لعمل �خلري بدبي �م�س دورة 
تربوية بعنو�ن فنون �أ�سرية قدمها �لدكتور فوؤ�د �ل�سعيبي ل� 50 د�ر�سة يف 
�أن  بالإنابة  هيا  �لأم��رة  مر�كز  �إد�رة  مدير  �لفال�سي  هناء  وقالت  �ملركز. 
و�لأ�ساليب  بالطرق  وتعريفهن  �ل��د�ر���س��ات  ت��دري��ب  �إىل  يهدف  �لرنامج 
�إتباعها لتحقيق �ل�سعادة �لأ�سرية يف �ملجتمع باعتبار �لأ�سرة هي  �لو�جب 
�للبنة �لرئي�سية لباء �ملجتمعات. وتناولت �لدورة حماور عدة منها توثيق 
�آثار  من  �لوقاية  وط��رق  �لعائلي  �ل�ستقر�ر  وحتقيق  �لزوجية  �لعالقات 
�أد�ء  �أثناء  �ل�سطر�بات يف �حلياة �لزوجية على �لإجناز و�لفاعلية �ملهنية 

�لعمل �ليومي وتاأثر ذلك �أي�سا على تن�سئة �لأولد وتربيتهم.

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

نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  ��ستقبل 
يف  �م�����س  �سباح  �ل�سرقية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
مكتبه ب��دي��و�ن ���س��م��وه ���س��ع��ادة �أح��م��د ي��و���س��ف حممد 
�ل�سديق �سفر جمهورية �ل�سود�ن لدى �لدولة �لذي 

قدم لل�سالم على �سموه. 

وت��ب��ادل ���س��م��وه م��ع ���س��ع��ادة �ل�سفر �لأح���ادي���ث حول 
�ل�سقيقني  �لبلدين  ب��ني  و�لخ����وه  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
مهامه  يف  و�ل�����س��د�د  �لتوفيق  ل��ه  ومتمنيا  ب��ه  مرحبا 
�آل  �ل�سيخ هز�ع بن طحنون  �ملقابلة  بالدولة . ح�سر 
نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�سرقية 
وعدد من �مل�سوؤولني يف ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 

�ل�سرقية.

حمدان بن مبارك يعتمد نتائج جائزة التطبيقات الذكية
•• ابوظبي-وام:

بن  حمد�ن  �ل�سيخ  معايل  �عتمد 
�لتعليم  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي �م�س 
نتائج جائزة وز�رة �لتعليم �لعايل 
للتطبيقات  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ب���ح���ث 
�ل����ذك����ي����ة ح����ي����ث ف��������ازت �ل����ف����رق 
خليفة  ج���ام���ع���ة  م����ن  �مل�������س���ارك���ة 
باملر�كز �لثالثة �لأوىل. وتناف�ست 
�جلامعات �مل�ساركة �لأخرى وهي 
ز�يد  وج��ام��ع��ة  �لإم�����ار�ت  جامعة 
�لعليا-طالبات  �لتقنية  وكليات 
للعلوم  عجمان  وجامعة  �لعني- 
و�لتكنلوجيا على �ملر�كز �لأخرى 
. و�ستقوم �لوز�رة بال�ستفادة من 
كل تلك �لتطبيقات خالل �لفرتة 
�لق�سرة �لقادمة كما �سيتم لحقا 
�لفائ�زين  لتكرمي  موعد  حتديد 
للفرق  ���س��ت�����س��ل��م �جل���و�ئ���ز  ح��ي��ث 
�مل�ساركة مبعدل 100 �ألف درهم 
�ألف   50 وللثاين  �لأول  للمركز 
دره��م وللثالث 30 �أل��ف دره��م . 
�لإ���س��ر�يف فهي  �لكادر  �م��ا جو�ئز 
�لأول  للمركز  دره���م  �آلف   10

�ل���ع���ايل و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي وفق 
�ملتميزة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ر  �أرق����ى 
م��ن خ��الل رف��ع ك��ف��اءة �خلدمات 
للتعليم  �مل�����س��ت��م��ر  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ودع�����م  �ل���ع���ايل 
�ملو�هب  ل��دى  �لبتكار  وت�سجيع 
و�مل�����س��اه��م��ة يف خلق  و�ل����ق����در�ت 

جمتمع �ملعرفة. 
�لفرق  �أدن������اه  وي��و���س��ح �جل�����دول 
تغطيها  �لتي  و�خلدمات  �لفائزة 
�مل�ساركة  �لتطبيقات  تطبيقاتها. 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  ج��ائ��زة  يف 
للتطبيقات  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ب���ح���ث 

�لذكية �جلامعة
�لتطبيق  �لتي يغطيها  �خلدمات 

جامعة خليفة
�لإل�������ك�������رتوين  �ل����ت���������س����دي����ق   -
لل�سهاد�ت فكرة جديدة - �لبحث 
عن �ملوؤ�س�سات �ملرخ�سة و�لر�مج 
�أ����س���األ فاهم  �مل��ع��ت��م��دة - خ��دم��ة 

خدمة جديدة جامعة خليفة
�جل�����ام�����ع�����ات  ع�������ن  �ل�����ب�����ح�����ث   -
و�لر�مج �لأكادميية - �سهادة ملن 
�ل�سهاد�ت  يهمه �لأمر - ت�سديق 

جامعة خليفة

وللثاين 5 �آلف درهم وللثالث 3 
�آلف درهم كما تت�سمن مكافاآت 
تذكاريا  درعا  �مل�ساركة  �جلامعات 
و���س��ه��ادة ت��ق��دي��ر وج���و�ئ���ز عينية 
��سافة  �لإ���س��ر�يف  �لكادر  لأع�ساء 
جلنة  لأع�ساء  عينية  جو�ئز  �ىل 
�لتطبيقات  وت��ع��ت��ر  �ل��ت��ح��ك��ي��م. 
�لتي  15تطبيقا  ع��دده��ا  �لبالغ 
�إيجابيا  موؤ�سر�  �ل��وز�رة  ت�سلمتها 
�جلائزة  جتربة  جن��اح  على  قويا 
�لفرق  وكانت  �لأوىل.  دورتها  يف 
خليفة  ج���ام���ع���ة  م����ن  �مل�������س���ارك���ة 
ح�سلت على �أعلى �لعالمات فيما 
يتعلق مبعاير �لتقييم و�ملتمثلة 
و�لإب����د�ع  �ل���س��ت��خ��د�م  �سهولة  يف 
و�لفعالية.  و�ل��ك��ف��اءة  و�لب��ت��ك��ار 
عدة  �لفائزة  �لتطبيقات  وغطت 
�ل�سهاد�ت  ت�سديق  مثل  خدمات 
�لدر��سية  و�ل��ب��ع��ث��ات  �إل��ك��رتون��ي��ا 
�خلارجية و�لبحث عن �ملوؤ�س�سات 
�أ�ساأل  وخدمة  �لعلمية  و�لر�مج 
�ل�سيخ  م���ع���ايل  وك�����ان  فاهم”. 
نهيان  �ل  م���ب���ارك  ب���ن  ح���م���د�ن 
�جلائزة  �ملا�سي  يونيو  يف  �أط��ل��ق 
�لتعليم  خ��دم��ات  ت��وف��ر  ب��ه��دف 

- �لبعثات �لدر��سية �خلارجية - 
و�لر�مج  �جلامعات  عن  �لبحث 
�لفورية  �مل��ح��ادث��ة   - �لأك��ادمي��ي��ة 
و�ل�سوتية فكرة جديدة - تقييم 
�لقرت�حات  و�إع��ط��اء  �خل��دم��ات 
فكرة جديدة - �لتعرف على �سعار 
�جلامعات وعر�س معلومات عنها 

فكرة جديدة جامعة خليفة
- �لبحث عن �جلامعات و�لر�مج 
للبعثات  �ل��ت��ق��دمي   - �لأك��ادمي��ي��ة 
�ل�����س��ف��ر جامعة  ت���ذ�ك���ر  ح��ج��ز   -

�لإمار�ت
�جل�����ام�����ع�����ات  ع�������ن  �ل�����ب�����ح�����ث   -
ت�سديق   - �لأكادميية  و�ل��ر�م��ج 
�ل��ت��اأك��د م���ن حالة  �ل�����س��ه��اد�ت - 
�ل�سهادة خدمة جديدة - �إمكانية 
ذوي  قبل  م��ن  �لهاتف  ��ستخد�م 
بال�سوت  �خل��ا���س��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 

جامعة ز�يد - �أبوظبي
- �لبحث عن �جلامعات و�لر�مج 
�ل�سهاد�ت  ت�سديق   - �لأكادميية 

كليات �لتقنية �لعليا �لعني
لطلبة  ����س���ف���ر  ت����ذك����رة  ح���ج���ز   -

�لبعثات جامعة عجمان
- �لبحث عن �جلامعات و�لر�مج 

�لعليا  �لتقنية  كليات  �لأكادميية 
�لعني

�لأمر  يهمه  ملن  �سهادة  �إ���س��د�ر   -
جامعة  و�مل����وظ����ف����ني  ل���ل���ط���الب 

�لإمار�ت
- ت�سديق �ل�سهاد�ت - �لبحث عن 
�لأكادميية  و�ل��ر�م��ج  �جلامعات 
على  �مل�سرف  للموظف  خدمة   -
ومر�جعة  وحتديث  �لت�سديقات 
�لتقنية  كليات  �لت�سديق  طلب 

�لعليا �لعني
كليات  �ل�������س���ه���اد�ت  ت�����س��دي��ق   -

�لتقنية �لعليا �لعني
- �لبحث عن �جلامعات و�لر�مج 
�لعليا  �لتقنية  كليات  �لأكادميية 

�لعني
- �لبحث عن �جلامعات و�لر�مج 
�لعليا  �لتقنية  كليات  �لأكادميية 

�لعني
- طلب ت�سجيل ب��ر�ءة �خ��رت�ع - 
طلب متويل منحة كليات �لتقنية 
�ل��ع��ل��ي��ا �ل��ع��ني - �ل���س��ت��ع��الم عن 
�لأكادميية  و�ل��ر�م��ج  �جلامعات 
�جلامعات  ع����ن  �ل����س���ت���ع���الم   -

�ملعتمدة لالبتعاث.

مب�شاركة 131 متناف�شا  

نادي الرتاث يكرم الفائزين مب�سابقة بيئتنا بعد�سة الكامريا 

جمل�س اأبوظبي للتعليم يعقد لقاء تعريفيا حول مناهج الدار�سات الجتماعية املتكاملة

•• ابوظبي-الفجر:

ي��ك��رم ن����ادي ت����ر�ث �لإم������ار�ت غد� 
�خل��م��ي�����س، ب��امل�����س��رح �ل���وط���ن���ي يف 
م�سابقة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أب���وظ���ب���ي، 
بيئتنا بعد�سة �لكامر� ، يف ن�سختها 
131 متناف�ساً  �لثامنة، مب�ساركة 
�سيتم  بيئية،  �سورة   544 قدمو� 
ع��ر���س ن��ح��و 60 ���س��ورة م��ن��ه��ا يف 
رعاية   وحت����ت  �ل�������س���ور،  م��ع��ر���س 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
�ساحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو 

تر�ث �لإمار�ت.                      
بعد�سة  بيئتنا  م�����س��اب��ق��ة  وت��ع��ت��ر 
�ل������ك������ام������ر�، و�ح�����������دة م������ن �أه������م 
وحدة  تنظمها  �ل��ت��ي   ، �لفعاليات 

•• اأبوظبي-وام:

للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع���ق���د 
مناهج  ح���ول  تعريفيا  ل��ق��اء  �م�����س 
�ملتكاملة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��در����س��ات 
�لذي ي�ستهدف �جلهات و�ملوؤ�س�سات 
36 جهة  �ل��ل��ق��اء  �مل��ح��ل��ي��ة. ح�����س��ر 
ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����س���ة وذل�����ك بهدف 
ع��ل��ى حم���ت���وى مناهج  �إط���الع���ه���م 
�ملتكاملة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��در����س��ات 
�حل���دي���ث و�ل�����ذي ي���در����س لطالب 
من  ميكنهم  مب��ا  �ل�����س��اد���س  �ل�سف 
�ل�������الزم يف طرح  �ل����دع����م  ت���ق���دمي 
�ملنهاج �لدر��سي �جلديد من خالل 
�خلر�ء و �مل�سادر و�ملر�جع و�ملو�قع 
�لإلكرتونية �ملفيدة ودعم �لزيار�ت 
�ملدر�سية و�مل�سروعات بالإ�سافة �إىل 
�مل�سكالت  �مل��وؤ���س�����س��ات حل��ل  ت��ك��ات��ف 
�لتعليم  يف  �لطالب  يو�جهها  �لتي 
�أ�سا�سية  م��ف��اه��ي��م  وغ���ر����س  �ل���ع���ام 
كاحرت�م �لقانون و�لعمل �لتطوعي 
و�ل�سحة و�ل�سالمة. وقد ��ستحدث 

�لإم���ار�ت���ي���ة وث���ر�ءه���ا �ل��ف��ري��د، ما 
عاملياً،  �سياحياً  جعل منها مق�سد�ً 
يتطلع �إليها �لقا�سي و�لد�ين من 
كل حدب و�سوب .                            

ت�سليط  �إىل  ت���ه���دف  و�مل�������س���اب���ق���ة 
�ل�سوء على �لت�سوير �لبيئي، وهي 
من  �لكثرون  يغفلها  رمبا  ناحية 
�ملهتمني بالت�سوير، غر �أن وحدة 
ن����ادي تر�ث  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف  �ل��ب��ح��وث 
�إه��ت��م��ام��اً خا�سا  �لإم������ار�ت، ت���ويل 
و�إبر�زها  بالبيئة  يتعلق  م��ا  ب��ك��ل 
ب�سكل جذ�ب .                                    

مدير  �مل��ن��اع��ي  ع��ل��ي  �سعيد  وي���ري 
�ل����رت�ث،  ب���ن���ادي  �لأن�����س��ط��ة  �إد�رة 
�إهتمام  د�ئ����رة  يف  ت��ق��ع  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أن 
�ل������ن������ادي، وه������ي م�����ن �لأن�������س���ط���ة 
�إد�رة  حت��ر���س  ل��ه��ذ�  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة، 

�سنويا،  ��ست�سافتها  علي  �لأن�سطة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������د�ف ت���وع���وي���ة، لأن 
�لطبيعة  ج��م��ال  تلتقط  �ل��ع��د���س��ة 
�ل�سوء  وت�سلط  �ل��ري��ة  و�حل��ي��اة 
علي جماليات بيئة �لإم��ار�ت. كما 
توزيع  يف  �لأن�����س��ط��ة  �إد�رة  ت�سهم 
وتو�سيلها  وتعميمها  �مل�����س��اب��ق��ات 
�أك��ر عدد  لإ���س��ر�ك  �ملوؤ�س�سات  �إيل 
�إيل  �سعيها  جانب  �إيل  �لنا�س،  من 
تكوين جمموعات �سبابية كم�سروع 
جمموعة  ي�سم  �ل��ذي  �لبيئة  رو�د 

من �ل�سباب تهتم بالبيئة .      
�لبيئي يف  �لباحث  باهارون،  زينة   
و�مل�سوؤولة  �لإم�����ار�ت،  ت���ر�ث  ن���ادي 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م �مل�����س��اب��ق��ة، ت���ق���ول �إن 
»ب��ي��ئ��ت��ن��ا ب��ع��د���س��ة �ل���ك���ام���ر�« هذ� 
بيئتنا  ت���زه���و  ���س��ع��ار  �ل���ع���ام حت���ت 

و�ملوؤ�س�سات  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب����وظ����ب����ي 
�جلديد  �مل���ن���ه���اج  ل���دع���م  �مل��ح��ل��ي��ة 
يف  ي�سب  مب��ا  �لجتماعية  ل��ل��م��و�د 
�لهوية  غ���ر����س  ه���و  رئ��ي�����س  ه����دف 
بوطنه  �لطالب  وتعريف  �لوطنية 
يف  �لكبرة  وج��ه��وده��ا  وموؤ�س�ساته 
و�أ����س���اف معاليه  �ل���وط���ن.  خ��دم��ة 
�لتعريفي  �ل��ل��ق��اء  م��ن  نتطلع  �أن��ن��ا 
�إىل فتح فر�س وظيفية للطالب يف 
جمالت �لبيئة و�لطاقة و�لتعريف 
�لوظائف  م��ن  �ل��وط��ن  باحتياجات 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وت���ع���ري���ف �ل���ط���الب 
و�ملبادر�ت  و�مل�����س��روع��ات  ب��ال��رو�ت 
�ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا دول���ت���ه و�إم����ارت����ه 
�لطالب  يفهم  حتى  خ��ا���س  ب�سكل 
به.  �ملحيطة  �جل��ه��ود  وي��ق��در  دوره 
�لدكتورة  �أو���س��ح��ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
كرمية �ملزروعي مدير �إد�رة �ملناهج 
د�ئم  �سعي  يف  �ملجل�س  �أن  باملجل�س 
�ل���ر�م���ج  وحت����دي����ث  ت���ط���وي���ر  �إىل 
�لروؤى  مع  يتما�سى  مبا  �لتعليمية 
وي�سهم  �أبوظبي  لإم��ارة  �لطموحة 

�لتعليم  مب�����س��ت��وى  �لرت�����ق�����اء  يف 
�لدر��سات  م��ن��ه��اج  ب���ن���اء  مت  ح��ي��ث 
مبعدل  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�أ���س��ب��وع��ي��ة تكون  ث����الث ح�����س�����س 
خا�سة بدولة �لإمار�ت وتركز على 
�ل�ستق�ساء  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت��ع��ل��م 
�لطالب  حم���وره���ا  و�مل�������س���روع���ات 
ت��ك��ون م��رت�ب��ط��ة و مثرة  ب��ح��ي��ث 
للتحدي و�لتفكر �لناقد وتت�سمن 
�لإر�ساد و�لتوجيه �ملهني. و�أ�سافت 

�ل����در������س����ات  م�������ادة  �إن  �مل�����زروع�����ي 
ب�سكل  تدعم  �ملتكاملة  �لجتماعية 
�أ���س��ا���س��ي �ل��رب��ط ب���امل���و�د �لأخ����رى: 
�للغة �لعربية و�لرتبية �لإ�سالمية 
دعم  وت�ساهم يف  وغ��ره��ا  و�ل��ع��ل��وم 
�لإب����������د�ع �لإم�������ار�ت�������ي م����ن خالل 
�لإمار�تيني  للمبدعني  �ل��رتوي��ج 
�لثقافة  �سور  ��ستخد�م  خالل  من 
�لإمار�تية من م�سورين �إمار�تيني 
ح��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ج���و�ئ���ز ع��امل��ي��ة يف 

كامرتنا  ع���د����س���ة  ت��ل��ت��ق��ط��ه  مب����ا 
�أ�سا�سيتني،  لقطتني  ع��ن  وت��ع��ر 
ل�سو�طيء  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل��ل��ق��ط��ة 
�لإيجابية  و�ل���ل���ق���ط���ة  �ل�����دول�����ة، 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة �ل���������س����ح����ر�وي����ة، و�ل���ت���ي 
حتقيق  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن�����س��ع��ى 

�لأه���د�ف، يف مقدمتها  جملة من 
للبيئة  �جل��م��ال��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  �إب������ر�ز 
مب�ستوى  و�لإرت���ق���اء  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
جناحات  و��ستثمار  �لبيئي،  �لوعي 
�إىل  �مل�سابقة حملياً، و�لرتقاء بها 
�لعاملية، وذلك من خالل معار�س 

�ست�ستحوذ  و�لتي  �مل�ساركة،  �ل�سور 
علي �إعجاب �جلميع، نظر�ً للقيمة 
�مل�ساركة،  لالأعمال  �لعالية  �لفنية 
و�لتي ت�سكل حافز�ً لدى كثر من 
مع  �ملحرتفني،خا�سة  �مل�سورين 
�إرتفاع قيمة جو�ئز �مل�سابقة.         

�ل���ت�������س���وي���ر. وق�����د مت دم�����ج �مل�����و�د 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة يف جمل�س  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لعام  من  �ب��ت��د�ء  للتعليم  �أبوظبي 
�لدر��سي �حلاىل بدل من تدري�سها 
ويهدف   .. �ل�����س��اب��ق  ك��م��ا  م��ت��ف��رق��ة 
�ملنهاج بالدرجة �لأوىل �إىل تعريف 
�ل��ط��ال��ب ب��وط��ن��ه وث���رو�ت���ه وفهمه 
وكل  وق�ساياه  و�قت�ساده  لتاريخه 
خ���الل �حلفاظ  م��ن  ب��ه  يت�سل  م��ا 

عليه وعلى ثرو�ته.

ن����ادي تر�ث  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف  �ل��ب��ح��وث 
�لتو��سل  تعزيز  بهدف  �لإم���ار�ت، 
�أ�سلوب  عر  �لإمار�تية  �لبيئة  مع 
ف��ن��ي ج���دي���د، ي�����س��ت��ق��ط��ب �أع�������د�د�ً 

و�ملو�طنني،  �ملقيمني  م��ن  ك��ب��رة 
�ل���ذي���ن �أب���ه���رت���ه���م �حل���ي���اة د�خ���ل 
�لتقاط �سور  و�أخ���ذو� يف  �ل��دول��ة، 
�لبيئة  جماليات  تعك�س  متنوعة 

�حلايل  �لدر��سي  �لعام  يف  �ملجل�س 
�لجتماعية  �ل�����در�������س�����ات  م�������ادة 
�سمن  �ل�����س��اد���س  لل�سف  �ملتكاملة 
�ل��ن��م��وذج �مل��در���س��ي �جل���دي���د حيث 
�لأوىل  للمرة  �لعلمية  �مل��ادة  جتمع 
ب���ني ج���و�ن���ب �مل������و�د �مل��خ��ت��ل��ف��ة من 
�لرتبية  م��ث��ل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����و�د 
و�جلغر�فيا  و�ل���ت���اري���خ  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�لعلوم  و�لج��ت��م��اع  �لنف�س  وع��ل��م 
�لبيئية و�لقت�ساد و�لإر�ساد �ملهني. 
وقال معايل �لدكتور مغر خمي�س 
�خلييلي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
�لنموذج  �أول�����وي�����ات  �إن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
غر�س  على  تركز  �جلديد  �ملدر�سي 
�لطلبة وهو  �لوطنية لدى  �لهوية 
�ل�����دور �ل����ذي ي��ع��م��ل �مل��ج��ل�����س على 

�ملد�ر�س  جميع  يف  وت��ع��زي��زه  بنائه 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����س���ة ب����الإم����ارة 
وذلك من خالل �لر�مج �لتعليمية 
�مل��ت��ط��ورة و�مل��ن��اه��ج �ل��د�ر���س��ي��ة �لتي 
معاليه  م�سر�  �ملجل�س  ي�ستحدثها 
يتم  �ل��ذي  �لتعريفي  �للقاء  �أن  �إىل 
حتقيق  �إىل  ي���ه���دف  �ل���ي���وم  ع���ق���ده 
ب���ني جمل�س  �مل��وؤ���س�����س��ي  �ل��ت��ك��ام��ل 

مرور اأبوظبي: القيادة عك�س الطريق والإزعاج اأبرز املخالفات امل�سبوطة يف اليوم الوطني
•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي ممثلة يف مديرية �ملرور و�لدوريات  �لعامة ل�سرطة  �أثنت �لقيادة 
�ل��  ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ع��اون �حل�����س��اري للجمهور خ��الل �لح��ت��ف��ال  على 
بقانون  �لل��ت��ز�م  على  حر�سهم  خ��الل  م��ن  �ل�سرطة  م��ه��ام  وت�سهيل   42
و�للتز�م  �مل��روري��ة  �حلركة  وفتح  �مل��رور  عنا�سر  وتعليمات  و�مل��رور  �ل�سر 
ب�سو�بط �لتزيني �لتي و�سعتها �ملديرية لالحتفال بهذه �ملنا�سبة �لوطنية 
مديرية  مدير  �حل��ارث��ي  �أح��م��د  ح�سني  مهند�س  �لعميد  و�أ���س��اد  �ل��ع��زي��زة. 
يف  �مل�ساركني  �ملركبات  قائدي  بالتز�م  �أبوظبي  ب�سرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور 
م�سرة �ل�سيار�ت يف جزيرة يا�س �لتي �نتظمت فيها مئات �ل�سيار�ت �ملزينة 
باألو�ن علم �لدولة بتعليمات �لدوريات �ملرورية مما مكنهم من �لحتفال 
�لت�سبب  دون  من  غامرة  وفرحة  مبهجة  ب��اأج��و�ء  �لوطنية  �ملنا�سبة  بهذه 
�إع��د�ده من خطة مرورية وتنظيم  يف وقوع ح��و�دث مرورية بف�سل ما مت 
�حلارثي  و�سكر  و�لح��ت��ف��ال.  �لتزيني  و���س��و�ب��ط  �سرها  خلطوط  م�سبق 

�لتي مت حتريرها  �أبرز �ملخالفات  باأن من  و�أفاد �حلارثي  و�إ�سابات بليغة. 
و�لعني  �أبوظبي  من  بكل  للدولة   42 �ل���  �لوطني  �ليوم  �حتفالت  خ��الل 
 409 �جل���اري  دي�سمر   3 �إىل   1 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لغربية  و�ملنطقة 
خمالفات للقيادة ب�سورة ت�سكل خطر� على �جلمهور وحترير 27 خمالفة 
مركبة  لقيادة  خمالفة   430 و�سبط  �حلمر�ء  �ل�سوئية  �لإ�سارة  لتجاوز 
ت�سبب �سجيجا و�سبط 41 لقيادة �ملركبة بعك�س �جتاه �ل�سر وغرها من 
�ملخالفات �لأخرى. و�سدد �حلارثي على عدم �لتهاون وتطبيق �لقانون على 
�ملخالفني �لذين مت �سبطهم خالل �لحتفالت ح�سوريا بحجز مركباتهم 
ملدة �سهر و�لغر�مة �ملالية 2000 درهم وت�سجيل 12 نقطة مرورية بحق 
�ملخالفني غر �مللتزمني بال�سو�بط �لتي و�سعتها �ملديرية لالحتفال بهذه 
�ملنا�سبة �لوطنية لفتا �إىل �أنه جار حاليا ح�سر �ملخالفني كافة �لذين مت 
ب�سرطة  و�لدوريات  �مل��رور  وكانت مديرية  �ل��ر�د�ر�ت.  بو��سطة  ت�سويرهم 
�لحتفال  خ��الل  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  لتوفر  �ساملة  خطة  نفذت  �أبوظبي 
باليوم �لوطني 42 بكل من �أبوظبي و�لعني و�ملنطقة �لغربية مت مبوجبها 

�جلهات �لتي �أ�سهمت يف �إجناح تلك �لفعالية من خالل �لتنظيم �مل�سرتك 
�أبوظبي للتنظيم �لعمر�ين و�سركة  �لنقل و�لبلديات وجمل�س  وهى د�ئرة 
قام  �لتي  �جل��ه��ود  ثمن  كما  �خل��ا���س.  و�لقطاع  �مل��روري��ة  لالأنظمة  �ساعد 
تقام  �لتي  و�لأم��اك��ن  �لطرق  تو�جدهم على  �مل��رور من خالل  بها عنا�سر 
وتعاملهم  �لغربية  و�ملنطقة  و�لعني  �بوظبي  من  بكل  �لحتفالت  عليها 
دون  فرحتهم  عن  �لتعبر  من  �جلمهور  لتمكني  �لقانون  وب��روح  مبرونة 
و�حلفاظ  �سالمتهم  ت��اأم��ني  يف  ي�سهم  مب��ا  و�مل���رور  �ل�سر  بقانون  �إخ���الل 
م��ن قائدي  ع���دد  �إىل خم��ال��ف��ة  و�أ����س���ار �حل��ارث��ي  �ل��ع��ام��ة.  �ملمتلكات  ع��ل��ى 
بع�سا  لرتكابهم  للدولة  �ل�42  �لوطني  باليوم  �لحتفال  خالل  �ملركبات 
�لحتاد  روح  عن  �لبعد  كل  �لبعيدة  و�ل�سلوكيات  �جل�سيمة  �ملخالفات  من 
بتجاوز �لإ�سار�ت �ل�سوئية وتعتيم وتلوين زجاج �ل�سيارة وتزويدها مبو�د 
�ل�سجيج و�إدخال �إ�سافات عليها وجتاوز �ل�سرعات �لقانونية وعرقلة حركة 
�ل�سر و�ملرور و�لقيام بر�س �ملارة بال�سريه .. مو�سحا �أن تلك �ملخالفات 
ت�سكل خطر� بالغا بوقوع �حلو�دث �ملرورية �جل�سيمة �لتي ينتج عنها وفيات 

من  و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  جميع  على  �مل��روري��ة  �ل��دوري��ات  تكثيف 
�لطرق عر  �ملخالفني ومر�قبة  �مل��رور ل�سبط  �ل��دوري��ات ومباحث  خالل 
وو�سع  �ملركبات  خمالفات  وت�سوير  لت�سجيل  �ملنت�سرة  �ملر�قبة  كامر�ت 
وخطة  و�لإنقاذ  �لإ�سعاف  �سيار�ت  حركة  لت�سهيل  �ملرورية  للحركة  خطة 
�ملرورية  �ل�سالمة  خطة  وت�سمنت  �ملرورية.  �لختناقات  حال  يف  �لإخ��الء 
بني  �مل��روري��ة  �لثقافة  برفع  و�لح��ت��ف��ال  �ملركبات  تزيني  �سو�بط  حتديد 
�جلمهور مبخاطر �لقيادة بتهور ما ي�سكل �إزعاجا لالآخرين و�لتنبيه مبنع 
و�لتحذير  �لآخ��ري��ن  على  �لطريق  و�إغ���الق  و�مل���رور  �ل�سر  حركة  تعطيل 
من ��ستخد�م بخاخات �لر�س �لأ�سريه و�لنزول من �ملركبات على �لطرق 
�لعامة وعدم طم�س �أرقام �ملركبات �أو�لقيام بحركات بهلو�نية و��ستعر��سية 
على �لطرق وتعطيل حركة �ل�سر و�ملرور و�إغالق �لطريق على �لآخرين 
وغرها من �لأمور �لتي تن�سر �لفو�سى و�لإزعاج على �لطرق بجانب عدم 
تزويد �ل�سيارة بالو�سائل �لتي تت�سبب يف حدوث �ل�سجيج و�لإزعاج وتاليف 

حتميل �ملركبة بعدد كبر من �لأفر�د يزيد على �لعدد �مل�سموح به.

البيئة واملياه توقف عمل ك�سارة خمالفة يف الفجرية
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تطلق مبادرة معا ن�سنع التميز 

•• دبي-وام:

لالإ�سكان  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  يف  �ملوؤ�س�سي  �لتميز  �إد�رة  �أطلقت 
..مبادرة معا ن�سنع �لتميز �لتي تهدف �إىل ن�سر ثقافة �لتميز و�لإبد�ع 
و�ملعامالت.. �خلدمات  مب�ستوى  و�لرت��ق��اء  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملوظفني  بني 

بجانب زيادة �لوعي باأهمية �جلودة ومفهوم �لتح�سني �مل�ستمر وت�سجيع 
�أحمد  و�أك��د  و�لتميز.  �أدو�ت ومفاهيم �جل��ودة  ��ستخد�م  �ملوظفني على 
�أهمية تاأ�سيل ثقافة  �إد�رة �لتميز �ملوؤ�س�سي يف �ملوؤ�س�سة  �لكندري مدير 
يف  �إن��ن��ا  �ملوؤ�س�سة..وقال   �سعيد  على  وتعزيزها  �ملوظفني  ب��ني  �لتميز 
�ملوؤ�س�سة قادرون على حتقيق �لتقدم من خالل تاأ�سيل وجتذير �لتميز 
مهار�تهم  و�سقل  �ملوظفني  طاقات  لإط��الق  �لفر�سة  و�إعطاء  كثقافة 
وتنمية �إبد�عاتهم .. د�عيا �إىل �لنتقال من حالة �لقول �إىل حالة �لفعل 

لفتا �إىل �ملبادر�ت و�جلو�ئز �لتي �أطلقتها �ملوؤ�س�سة لهذ� �لغر�س. من 
جهتها قالت �ساحلة خمي�س مرخان تنفيذي جودة �أول يف �إد�رة �لتميز 
�ملوؤ�س�سي.. �إن �لتميز حينما يتحول �إىل ثقافة يف �أي موؤ�س�سة فاإن ذلك 
يكون دليال على حيوية هذه �ملوؤ�س�سة و�متالكها �لأ�سا�س �لقوي للتقدم 
�أولها  �إيجابية عديدة  �أنه ينطوي على م��ردود�ت  و�لرقي وهذ� ل �سك 
�لتي تدعم عملية  �ملوؤ�س�سة ونحن ما�سون يف مبادر�تنا  ب��اأد�ء  �لرتقاء 
�سيا�سة عامة  لي�سبح  به  و�لعمل  �ملوؤ�س�سة  �ملفهوم يف  لن�سر هذ�  �لتميز 
ووجهة لكل �ملوظفني . و�أو�سحت مرخان �إن مبادرة معا ن�سنع �لتميز 
تعتر �أول مبادرة لإد�رة �لتميز �ملوؤ�س�سي باملوؤ�س�سة و�أن �ملرحلة �لأوىل 
من �ملبادرة �سملت حما�سرة عن �لرتقاء �لوظيفي ياأتي باملعرفة قدمها 
�جلودة   �أدو�ت  ع��ن   عمل  ور���س��ة  ج��ان��ب  �ىل  �مل��ح��رزي  خليفة  �ملحا�سر 
ودورة  �لإبد�ع و�لبتكار نظمتها �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية بالتعاون مع �إد�رة 

�أن  و�أ�ساف  كافة.  �ملجالت  �لعمل يف  �حتياجات  يو�فق  �ل��ذي  و�لإجن��از 
هذه �ملبادرة �جلديدة تعتر �إحدى �أهم �ملبادر�ت �لتطويرية يف جمال 
وحتفيز  ت�سجيعية  عمل  بيئة  توفر  �إىل  تهدف  �لتي  و�لتميز  �لإب��د�ع 
�ملوظفني على �لعمل �لإبد�عي �لفردي و�جلماعي..�إ�سافة �إىل حت�سني 
�حلكومية  �جلهات  من  للمتعاملني  �ملقدمة  و�خلدمة  �ملوؤ�س�سي  �لأد�ء 
وتنمية وت�سجيع روح �لفريق لدى �ملوظفني من خالل �قرت�ح وتقدمي 
ومتابعة تطبيق �لأفكار �لإبد�عية و�ملبادر�ت �لتطويرية �مل�سرتكة. من 
جانبها قالت �سارة عمر �حلريز رئي�س ق�سم �لأد�ء �ملوؤ�س�سي يف �ملوؤ�س�سة  
�إن �ملبادرة تويل �هتماما بالغا بن�سر ثقافة �لتميز من منطلق �لإميان 
�لتميز  ثقافة  جتذير  �أن  �إىل  م�سر�  ب��الأد�ء  �لرتقاء  �إىل  �ملدخل  باأنه 
�أ�سبح نهجا تتبعه موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالإ�سكان �لتي حتر�س على 
حتفيز �ملوظفني لالإرتقاء باأد�ئهم وتنمية مهار�تهم ب�سكل متو��سل..

�لتميز �ملوؤ�س�سي وحما�سرة عن �إجناز�ت �ملوؤ�س�سة وعر�س در��سة حتليل 
فعاليات  �لثانية ف�سمت  �ملرحلة  �أما   . �ملتعاملني  ر�سا  ��ستطالع  نتائج 
ن�سر مفهوم �لتميز عر �سا�سات �لعر�س يف �ملوؤ�س�سة حيث �أظهرت هذه 
�ل�سا�سات عر�سا و كلمات حتفيزية تدعو للتميز و�إعالنات مكثفة عن 
�أ�سئلة عن �جل��ودة و�لتميز  �إر�سال  ..بجانب  �لتميز  مبادرة  معا ن�سنع 
�إر���س��ال مفاهيم عن �جل��ودة و�لتميز حتت  و  �لل��ك��رتوين  عر �لريد 
عر�س  �إىل  ..�إ�سافة  و�لتميز  �جل��ودة  عن  م�سطلحات  قامو�س  �سعار  
وتنمية  �ل�ساملة  و�جل���ودة  �لإد�ري����ة  �جل��و�ن��ب  يف  تخت�س  �لتي  �لكتب 
�سعار حديقة  �لد�خلي حت��ت  �لكتاب  خ��الل معر�س  م��ن  وذل��ك  �ل���ذ�ت 
�ملعرفة . ويف ختام �ملبادرة مت �إعالن �أ�سماء �لفائزين يف م�سابقة �لريد 
يف  �ساهمو�  �للذين  �ملوظفني  تكرمي  بجانب  وتكرميهم  �لل��ك��رتوين 

�جناح �ملبادرة. 

حاكم عجمان يح�سر ماأدبة غداء اأقامها �سامل بن اأحمد النعيمي

�شمن اأ�شبوع الإعاقة الذهنية

جمعية اأم املوؤمنني يف عجمان تدمج ذوي الإعاقة الذهنية يف بيئة العمل

•• عجمان-وام:

ح�سر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها �م�س �سعادة �سامل بن �أحمد �لنعيمي 
م�ست�سار �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون �خلرية مبنزله يف منطقة 
�جلرف بعجمان. ح�سر �ملاأدبة �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل حاكم 
عجمان لل�سوؤون �ملالية و�لإد�ري��ة و�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�س 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�سيخ �لدكتور ماجد بن �سعيد �لنعيمي 

رئي�س �لديو�ن �لأم��ري. كما ح�سر ماأدبة �لغد�ء �ل�سيخ �سلطان بن علي 
�لنعيمي و�ل�سيخ حممد بن علي �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لعدل و �ملحاكم و 
حمد  �سعادة  و  �لأم��ري  بالديو�ن  �مل�ست�سار  �ل�سرفاء  �أمني  عبد�هلل  �سعادة 
بن غليطة �ل�سكرتر �خلا�س ل�ساحب �ل�سمو حاكم عجمان و �سعادة �سامل 
بن  ع��ب��د�هلل  علي  �لعميد  و���س��ع��ادة  �ل��دي��و�ن  مدير  نائب  �ملطرو�سي  �سيف 
علو�ن �لنعيمي قائد عام �سرطة عجمان و عبد�هلل �سعيد �لنعيمي و ح�سني 
خان �ساحب و حمد �ملعجل وعدد من �أعيان ووجهاء �إمارة عجمان ورجال 

�لأعمال وكبار �مل�سوؤولني. 

•• عجمان ـ الفجر 

قامت جمعية �أم �ملوؤمنني بعجمان 
ب���ا����س���ت�������س���اف���ة ط������الب وط���ال���ب���ات 
�لإعاقة �لذهنية يف مدينة �ل�سارقة 

نور�  د.  ��ستقبلت  حيث  �ليومية. 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �مل�����رزوق�����ي 
بتقدمي  وق��ام��ت  �ل��وف��د،  �جلمعية 
ن���ب���ذة ع���ن �جل��م��ع��ي��ة و�أه���د�ف���ه���ا، 
على  تعريفيه  جولة  يف  ور�فقتهم 

�أم�س  �سباح  �لإن�سانية  للخدمات 
بيئة  �إدماجهم يف  �لثالثاء، بهدف 
�لطلبة  ت���وزي���ع  مت  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل 
على �لأق�سام �ملختلفة يف �جلمعية 
عملهم  مهام  يف  �ملوظفات  مل�ساركة 

�أق�������س���ام �جل��م��ع��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ومت 
ت��وزي��ع �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات على 
�ملكاتب و�لإد�ر�ت �لتابعة للجمعية، 
�ملهام  ب�����س��رح  �مل���وظ���ف���ات  وق���ام���ت 
ث��م توكليهم  ل��ه��م وم���ن  �ل��ي��وم��ي��ة 
�ملهام خالل فرتة زيارتهم  ببع�س 

و�لتي ��ستغرقت �ساعتني.
�جلمعية  رئي�سة  نائبة  و���س��رح��ت 
���س��ع��ادة رج����اء �ل��ن��وم��ان ب����اأن هذه 
�مل�����ب�����ادرة ت����اأت����ي ���س��م��ن �مل����ب����ادر�ت 
�جلمعية  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وقالت:  ب��ه��ا.  و�مل�����س��ارك��ة  بدعمها 
للخدمات  �ل�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  �إن 
�لإن�����س��ان��ي��ة ل��ه��ا جت����ارب ر�ئ�����دة يف 
�أبرز  �لإعاقة وهي تعد من  جمال 
بالأ�سخا�س  تعنى  �لتي  �ملوؤ�س�سات 
م��ن ذوي �لإع��اق��ة يف �ل��دول��ة، كما 
�لإعاقة  ذوي  �إدم����اج  م��ب��ادرة  ت��ع��د 
�ل��ع��م��ل جتربة  ب��ي��ئ��ة  �ل��ذه��ن��ي��ة يف 
ن��اج��ح��ة وت�����س��ب يف خ���دم���ة هذه 
�أف�سل  �إىل  بهم  و�لرت���ق���اء  �لفئة 

�مل�ستويات.

اجتماع اأع�ساء جمل�س اإدارة غرفة عجمان الرابع للعام 2013 لالإطالع على م�ستجدات العمل
•• عجمان ـ الفجر 

�ملويجعي  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���س 
جتارة  غرفة  �د�رة  جمل�س  رئي�س 
و�سناعة عجمان  �لإجتماع �لر�بع 
لعام  عجمان  غ��رف��ة  �إد�رة  ملجل�س 
2013 لالإطالع على م�ستجد�ت 
�ل����ع����م����ل وم���ن���اق�������س���ة ع���������دد� من 
�لعمل  ب�سر  �ملتعلقة  �ملو�سوعات 

و�خلطط �ل�سرت�تيجية للغرفة.
ر��سد  ب��ن  ح��م��د  �لإج��ت��م��اع  ح�سر 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �لنعيمي، 
�أحمد  ب��ن  و���س��امل  �لإد�رة  جمل�س 

�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��سد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
حاكم عجمان رعاه �هلل و�إخو�نهم 
�ل�سيخ  �سمو  و�إىل  �لإم���ار�ت،  حكام 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان � رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي،  
�ليوم  مبنا�سبة  �ل��ع��ه��ود،  و�أول���ي���اء 
�لوطني �لثاين و�لربعني لدولتنا 
�لغالية وفوز �لإم��ار�ت با�ست�سافة 
يف   2020 �لعاملي  �إك�سبو  معر�س 

دبي.
كما رحب باأع�ساء جمل�س �لإد�رة، 
وت������ن������اول �لإج�����ت�����م�����اع ع��������دد� من 

لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �لنعيمي 
جمل�س  و�أع�����س��اء  �لإد�رة  جمل�س 
مدير  �ل�����س��وي��دي  و���س��امل  �لإد�رة، 

عام �لغرفة وذلك مبقر �لغرفة.
�سعادة  رف���ع  �لج��ت��م��اع  ب��د�ي��ة  ويف 
�لتهاين  �أ�سمى  �ملويجعي  عبد�هلل 
�ساحب  م���ق���ام  �إىل  و�ل���ت���ري���ك���ات 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و 
مقام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل ، و�إىل مقام �ساحب 

على  �لإط����الع  ومنها  �مل��و���س��وع��ات 
�لربع  وحتى  للغرفة  �مل��ايل  �ملركز 
�لعام �حل��ايل، وكذلك  �لثالث من 
�لتقديرية  �مليز�نية  على  �لط��الع 
�إعتماد  مت  ك��م��ا   ،2014 ل��ل��ع��ام 
�لد�رة  �ج��ت��م��اع جم��ل�����س  حم�����س��ر 
و�إق�����ر�ر   ،  2013 ل�����س��ن��ة  �ل��ث��ال��ث 
�لب�سرية يف  �مل��و�رد  تو�سيات جلنة 
للعام  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  �إجتماعيها 

.2013
ه���ذ� وق���د ���س��ه��د �لج��ت��م��اع ور�سة 
�لتاأمني  �سركة  قدمتها  تعريفية 
للتعريف   ، ����س���م���ان   � �ل�������س���ح���ي 

بالن�سبة  و�خل����دم����ات  ب��امل��م��ي��ز�ت 
موظفي  لكافة  �ل�سحي  للتاأمني 
�لغرفة، كذلك مت خالل �لجتماع 
و�آلية  �مل��ق��رتح  �ل��ت�����س��ور  مناق�سة 
ع��م��ل جم��م��وع��ات �لأع���م���ال ، كما 
�إ���س��ت��ع��ر����س وم��ن��اق�����س��ة خطط  مت 
لعام  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �مل�������س���اري���ع 
�أكد  �لجتماع  ختام  ويف   .2014
����س���ع���ادة ع���ب���د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي على 
حر�س غرفة عجمان بتنفيذ روؤى 
ومبا  �لر�سيدة  �لقيادة  وتوجهات 
�لقت�ساد  من��و  م�سلحة  يف  ي�سب 

بالمارة.   

اأرا�سي عجمان تطلق جائزة القمة 
•• عجمان-وام:

و�لأمالك  �لأر��سي  د�ئ��رة  �أطلقت 
�ل�������س���ي���خ  ج�������ائ�������زة  ع�����ج�����م�����ان  يف 
�لنعيمي   ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لتي  �ل��ق��م��ة  ج��ائ��زة  م�سمى  حت��ت 
�لد�ئرة  ب��اأد�ء  �لرتقاء  �إىل  تهدف 
�إد�ري�������ة حديثة  م��ف��اه��ي��م  وت��ب��ن��ي 
خدمة  ع���ل���ى  ت����رك����ز  وم����ت����ط����ورة 

�لإج�����ر�ء�ت  وتب�سيط  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�إيجاد  �لأنظمة..بجانب  وتوثيق 
حتفيز  و  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة 
�لتميز  على  وت�سجيعهم  �ملوظفني 
و�لإب��د�ع. وتكرم جائزة �لقمة فئة 
ت�ستمل  ب���دوره���ا  وه���ي  �مل��وظ��ف��ني 
على عدة جو�ئز هي جائزة �ملوظف 
�ملتميز  �ل��ق��ي��ادي  �مل��ت��م��ي��ز وج���ائ���زة 
�لتح�سيل  يف  �ل��ت��م��ي��ز  وج����ائ����زة 

�مل�سيف  ج���ائ���زة  و�أخ�����ر�  �ل��ع��ل��م��ي 
فئة  �جلائزة  ت�سم  وكذلك  �ملتميز 
�ملوؤ�س�سي وحتوي جائزتني  �لتميز 
وجائزة  �ملتميز  �لق�سم  جائزة  هما 
ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �مل��ت��م��ي��ز..ومل تغفل  
جائزة �لقمة عن تكرمي �ملتعاملني 
�ملكاتب  جائزة  �لفئة  هذه  وت�سمل 
�ملتميز  �ملتعامل  وجائزة  �لعقارية 
وج����ائ����زة �مل�������ورد �مل��ت��م��ي��ز . وق����ال 
ب����ن حميد  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  �ل�����س��ي��خ 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س �ل���د�ئ���رة �إن����ه مت 
�إطالق �جلائزة بعد و�سع �ملعاير 
ودر��سة  لها  �ل�سابطة  و�ل�سروط 
�مل��م��ار���س��ات يف ه���ذ� �ملجال  �أف�����س��ل 
وعمل �ملقارنة �ملعيارية لها م�سيفا 
تاأتي لتقدير وتكرمي كل من  �أنها 
�لتميز  وفئة  �ملتميزين  �ملوظفني 
وهي  �ملتعاملني  و�أي�����س��ا  �ملوؤ�س�سي 
ت��رج��م��ة ل��روؤي��ة ور���س��ال��ة و�أه����د�ف 
من  وجزء  �ل�سرت�تيجية  �لد�ئرة 
م�سرة عمل م�ستد�مة نحو �لتميز 
�لعقاري وتعزيز� لالنتماء للوطن 
�أن �لد�ئرة  و�لولء للقيادة . و�أكد 
�لتقييمية  جهودها  تعزيز  تو��سل 
ووحد�تها  ملوظفيها  و�لتحفيزية 
�لتحفيز  ب����دور  �إمي���ان���ا  �لإد�ري�������ة 
وت���اأث���ره �ل��ف��ع��ال ع��ل��ى خ��ل��ق بيئة 
وم�ستمرة  ومبدعة  متميزة  عمل 
وت�������وف�������ر ف������ر�������س وم���������س����اح����ات 
ما  �أف�سل  ي���رزو�  ك��ي  للموظفني 
�إع��الن نتائج  . ويقام حفل  لديهم 
يف  �ملختلفة  بفئاتها  �لقمة  جائزة 

نهاية �سهر دي�سمر �جلاري.

بتنظيم من بلدية عجمان وجمموعة عمل الإمارات للبيئة ومتطوعي تكاتف

انطالق حملة نظفوا الإمارات يف منطقة املنتزي بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

يف  �لول  �أم���������س  ����س���ب���اح  �ن��ط��ل��ق��ت 
ب��ع��ج��م��ان حملة  �مل���ن���ت���زي  م��ن��ط��ق��ة 
نظفو� �لإم����ار�ت يف دورت��ه��ا �ل��� 12   
بتنظيم من جمموعة عمل �لإمار�ت 
و�لتخطيط  �لبلدية  ود�ئ��رة  للبيئة 
طالب   700 ومب�����س��ارك��ة  بعجمان 
وطالبة من طلبة �ملد�ر�س بعجمان 
و�ل�������س���ارق���ة ،وم����وظ����ف����ي �ل����د�ئ����رة 
وبح�سور متطوعني من جمموعة 
من  وم�سئولني  �لتطوعية  تكاتف 
�لد�ئرة و�أف��ر�د من �ملجتمع �ملحلي 

بالإمارة.
�لنفايات  6 طن من  وق��د مت جمع 
�ملنتزي بعجمان و�لتي  من منطقة 
�لإ�سرت�تيجية  �مل��و�ق��ع  م��ن  تعتر 
للتنزه  �ل���������زو�ر   ي����رت����اده����ا   �ل���ت���ي 
لوقوعها  بالقرب  من  �سارع حممد 
�ملناطق  ل��ك��اف��ة  �ل���ن���اف���ذ  ز�ي�����د  ب���ن 

بالدولة.
رئي�سة  �مل��رع�����س��ي  ح��ب��ي��ب��ة  وق���ال���ت 
للبيئة  �لإم�������ار�ت  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
لت�ستقطب  ت��و���س��ع��ت  �حل��م��ل��ة  �أن 
�لكثرين من �لرو�د يف هذ� �ملجال 
�حلملة  ه����ذه  �أن  ك��م��ا  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لعام  �ل��دورة  فعاليات  تاأتي �سمن  
من  �ل�12  ل��غ��اي��ة   �ست�ستمر  �ل��ت��ي 
يف  �حلملة  قافلة  لت�سر  دي�سمر 
�أ�سبوع  م���د�ر  وع��ل��ى  �إم����ار�ت  �ل�سبع 

من �لفعاليات
�إم�������ارة عجمان  ب���ت���ع���اون  و�أ������س�����ادت 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  وخا�سة 
عجمان  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  ومب�����س��ارك��ة 
تكاتف  �أف�������ر�د جم��م��وع��ة  وك���ذل���ك 
�لتطوعي �لذي كان له �أثر �إيجابي 

مب�ساركتهم يف �حلملة.
منذ  تو�سعت  �حلملة  �أن  و�أ���س��اف��ت 
تلو  �إم������ارة  لتحت�سن  �ن��ط��الق��ت��ه��ا 
باأهد�فها   ع���ام  ب��ع��د  ع��ام��اً  �لأخ����رى 
كافة  �إىل  �لنبيلة  بر�سالتها  لت�سل 
�سعادتها   ع����ن  م���ع���رب���ة  �لأج�����ي�����ال 
با�ستجابة �أفر�د �ملجتمع للحملة من 

حاويات  خم�س�سة جلمع �لنفايات 
ملنظومة  م��ت��م��ي��زة  ����س���ورة  ي��ع��ك�����س 
وطنية موحدة تهدف حماية �لبيئة 
قيما  فيهم  يعزز  وكذلك  وحفظها 
ح��م��ي��دة ت��خ��دم �ل��ب��ي��ئ��ة وت�����س��ه��م يف 
من  خالية  �لطبيعة  على  �حل��ف��اظ 
لل�سورة  �سكره  ع��ن  معربا  �لتلوث 
�ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة �ل��ت��ي �ن��ع��ك�����س��ت يف هذه 
�ل���ت���ي ترتجم  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
ر�سالة وروؤية �إ�سرت�تيجيات �لد�ئرة 

و�أهد�فها يف حماية �لبيئة.
تعك�س  �ل����ف����ع����ال����ي����ات  ب�������ان  و�أك����������د 
م��ف��ه��وم �ل��وح��دة �ل��ت��ي جت��م��ع كافة 
�لأجيال   متيز  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�سهادة  ،وتعطي  ب��الإم��ار�ت  �ل�سابة 
عن حقيقة �لإد�رة �لبيئية �لناجحة 
فيها من خالل  �للتز�م باحلفاظ 
ك��م��ف��ه��وم م�سرتك  �ل���ب���ي���ئ���ة   ع���ل���ى 
�حلو�جز  ك���ل  ي���خ���رتق  �أن  مي��ك��ن��ه 
�لتي قد تكون حتديات بيئية ت�سكل 

خطر� عليها.
�ل��ف��ع��ال��ي��ة  تقدمت  ه���ذ� ويف خ��ت��ام 
بال�سكر  �ملجموعة  رئي�سة  �ملرع�سي 
ل���د�ع���م���ي �حل���م���ل���ة م����ن �ل����دو�ئ����ر 
و�ملوؤ�س�سات  ب��ع��ج��م��ان   �حل��ك��وم��ي��ة 
و�أع��رب��ت عن  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
�ل�سركات  م��ن  للمترعني  �سكرها 
�أجهزة  �إىل  �لإع���الم���ي  �ل��ق��ط��اع  و 
�ل�������س���رط���ة، و�لإ�����س����ع����اف و�ل����دف����اع 
�إجناح  يف  �لقيمة  جلهودهم  �مل��دين 

�حلملة.

كافة �لهيئات �حلكومية وموؤ�س�سات 
و�لأ�سر  و�لطلبة  �خل��ا���س  �لقطاع 
�ملقيمني  �إىل  بالإ�سافة  و�ملو�طنني 
لبى  فاجلميع  �ل��دول��ة،  �أر����س  على 
�لند�ء لهدف و�حد وم�سرتك وهو 

– �ملحافظة على بيئة �إمار�تنا .
�ملجموعة  ب�����اأن  �مل��رع�����س��ي  و�أك������دت 
مت��ك��ن��ت م����ن خ�����الل رح���ل���ة حملة 
��ستمرت  �ل��ت��ي  و  �لإم�����ار�ت  ن��ظ��ف��و� 
�إي�سال  من  �لتو�يل  على  عاما   12
ق��وي��ة للمجتمع  ر���س��ال��ة و����س��ح��ة و 
�ملحلي حول �سرورة �ملحافظة على 
�لبيئة وحماولة تعزيز ثقافة �إعادة 
�لتدوير لت�سبح جزء� ل يتجز�أ من 

ن�ساطات �لفرد �ليومية.
للحملة  �لأوىل  �ل����دورة  �إن  وق��ال��ت 
 ،2002 دي�سمر   12 يف  �نطلقت 
ح���ي���ث ���س��م��ل��ت ح���ي���ن���ذ�ك �إم��������ار�ت 
�بوظبي، ودبي، و�ل�سارقة، وعجمان، 
�ملكانة  ذل���ك يف ظ���ل  ب��ع��د  ل��ت��ت��و���س��ع 
�لبارزة �لتي �كت�سبتها، و��ستقطابها 
�لعديد من �لنا�س وما حظيت به من 
دعم من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، 
 2005 �لعام  يف  فعالياتها  لت�سمل 
�أنها  �لدولة، م�سرة  �إم��ار�ت  جميع 
ت��رتج��م �ل������روؤى �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة �لتي 

�سممها �لأجد�د منذ تاأ�سي�س وطننا 
�لعامل  ب�����اأن  لإمي���ان���ه���م  �لإم���������ار�ت 
جديد  لتعريف  للو�سول  يتحرك 
�لتنمية  لتتمثل يف حتقيق  للتنمية 
�مل�����س��ت��د�م��ة ، م��و���س��ح��ة ب�����ان  هذ� 
لالأعمال  �ملتز�يدة  �لأهمية  ي��وؤك��د  
�ملو�لية �لبيئية و�ملمار�سات �جليدة، 
�جلميع  ع��ات��ق  على  �سيكون  و�ل��ت��ي 
�لأه��د�ف حقيقة و�قعة،  جعل هذه 
�إن �لهتمام �مل�سرتك و�لعمل  حيث 
يبد�أ من وطننا  �أن  �جلماعي يجب 

�لذي نعي�س فيه.
ه���ذ� وق���د ب�����د�أت ف��ع��ال��ي��ات �حلملة 
بكلمة  للمهند�س حميد �ملعال مدير 
�إد�رة �ل�سحة �لعامة و�لبيئة بد�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط  معلنا  �نطالق 
�حلملة يف عجمان وم�سيد� بجهود 

كافة �مل�ساركني و�لد�عمني بها.
�لد�ئرة  ب��اأن  �ملعال  �ملهند�س  �أك��د  و 
�ل�����س��ي��خ ر��سد  ���س��م��و  ب��ت��وج��ي��ه م���ن 
�لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن 
وم��ت��اب��ع��ة م���ن ����س���ع���ادة م���ن يحيى 
�إب�����ر�ه�����ي�����م �أح�����م�����د �مل�����دي�����ر �ل���ع���ام 
�لتطوع  ثقافة  ن�سر  على  حري�سة 
على  �حلفاظ  �أهمية  على  و�لتاأكيد 
فعاليات  تنظيم  خ��الل   من  �لبيئة 

ت��ط��وع��ي��ة م��ع �ل�����س��رك��اء ع��ل��ى مد�ر 
�ل��ع��ام م�����س��ي��د� مب���ب���ادرة  جمموعة 
�لإم�������ار�ت ل��ل��ب��ي��ئ��ة وب��ت��ع��اون��ه��ا  مع 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
هذه   تنظيم  يف  تكاتف   وجمموعة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة ���س��م��ن ب���رن���ام���ج  حملة 
نظفو� �لإم����ار�ت يف دورت��ه��ا �ل��� 12 

يف عجمان.
و�أعتر م  �ملعال باأن جتهيز �لطلبة 
و�لعتاد  �ل���ع���دة  ب��ك��ام��ل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
����س���الم���ت���ه���م خ������الل جمع  حل���ف���ظ 
�أكيا�س  و  قطنية  بقفاز�ت  �لنفايات 
وجتهيز  للتحلل  قابلة  بال�ستيكية 

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1565 /2013 جت كل- م ت-ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�بر�هيم  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�سية:  ع  م  �س  للتمويل  مدعي/�مالك   
�ملطلوب  �لتفاقية  ف�سخ  �لدعوى:  مو�سوع  �فريقيا  جنوب  �جلن�سية:  و�خرون  �دم 
�عالنهما/ حممد �بر�هيم �دم �جلن�سية: جنوب �فريقيا 2-خديجة �دم �جلن�سية :جنوب 
�فريقيا  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/16 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مبع�سكر  �لتجارية 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
عائ�سه  �مل���دع���وة/  ف��ق��دت 
ح�سن �دري�������س     - ت�ساد 
�سفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����س��ي��ة 
  )95167( رق��������������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   056/7338100

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�سبحي  ر�������س�����و�ين  �م�����ني 
������س�����وري�����ا   - �لم���������������������ني   
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية 
)6049234(  من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

   050/5416798

اعـــالن تغيري ا�سما 
عبد�لعزيز  �ن�������ا/   �ع���ل���ن 
ه��ن��دي �جلن�سية   ن���ه���دي   
و�ح���م���ل ج�����و�ز ���س��ف��ر رقم  
و�رغ����ب   )J2073696(
من  �������س�����م�����ي  ت����غ����ي����ر  يف 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ن����ه����دي �ىل 
نهدي    علي  عبدالعزيز 

وهذ� للعلم.       
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/606 جتاري كلي  

�ملو�فق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�سر  �لعنو�ن  �لقي�س    �سالح  ط��ارق  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
2013/11/18م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�سالح 
/ بنك �خلليج �لول   بالتايل: حكمت �ملحكمة ح�سوريا للمدعي ومبثابة �حل�سوري 
للمدعى عليه: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  137.239 درهم مائة و�سبعة 
��سل  ر�سيد  عن  �لتاخرية  و�لفائدة  درهما  وثالثون  وت�سعة  ومائتان  �لف  وثالثون 
�لدين �لبالغ 65.648 درهم بو�قع  12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة يف 2012/3/12 وحتى 
متام �ل�سد�د ومبا ل يجاوزه و�مل�ساريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
  2013/12/10 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد� 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                                    
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/زين  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتات للمو�د �لطبيعية - فرع
رخ�سة رقم:CN 1072486-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سيد/ حممد �سيف ر��سد طريبي�س 
�بدو�  �ملن�سوري قد  �مار�ت �جلن�سية وحمد مبارك �سعيد حمد  �ملن�سوري 
�لعدد رقم  �لفجر يف  �ل�سادر يف جريدة  �ل�سابق  �لغاء �لعالن  رغبتهم يف 
 CN  1087750 رقم  �لرخ�سة  بخ�سو�س   2012/9/27 بتاريخ   10602
بال�سم �لتجاري : �سا�س �حلمر�نية للمقاولت �لعامة و�عادة �لو�سع كما 

كان عليه. ثم تقدمو� بطلب �لجر�ء�ت �لتالية:
حذف/حممد �سيف ر��سد طريبي�س �ملن�سوري

��سافة/حمد�ن �سامل حممد �سالح �ملن�سوري �مار�ت �جلن�سية بن�سبة %100
تعديل �ل�سم �لتجاري �ىل / بري�ستول للنقليات و�ملقاولت �لعامة

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رو�سان لل�سيانة 
�لعامة رخ�سة رقم:CN 1013282 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة خمي�س �سعيد بخيت عبد�هلل �ل�سويدي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �سعد خدوم �جلنيبي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �لقت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �سامه لتجميل 

�لن�ساء رخ�سة رقم:CN 1504833 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حمد�ن �سلطان حممد �لقرطا�سي �لنعيمي )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرم�ساين
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة بن �سميل 

CN 1130723:لعمال �لنجارة رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �مال م�سبح خمي�س �لكعبي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد �سعيد �سميل �لكعبي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة هولدن 
CN 1127799:لين لعمال �لملنيوم و�لزجاج رخ�سة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حمد�ن خمي�س �سعيد خمي�س �لري�سي )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور حممد جوعان عوي�سة �خليلي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �لقت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
ر�ي�س  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هاو�س رخ�سة رقم:CN 1146977 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل حممد �سعيد حممد �ملطوع )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �بر�هيم حاجي كادم علي �سودري
تعديل وكيل خدمات

حذف فار�س عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ملرزوقي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �لقت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�طايب لل�سوكولته 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1029992 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل �سعيد �لعب�سي )%49(
تعديل ن�سب �ل�سركاء

�ل�سيخة موزة حمد�ن بن حممد �آل نهيان من 90% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �ل�سيخة مرمي �حمد بن مبارك �آل نهيان
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رو�فد للتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1008746 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نو�ف عبد�لر�سا علي �لفائز )%12(
تعديل ن�سب �ل�سركاء

عبد�لر�سا علي جا�سم �لفائز من 37% �ىل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نو�ف �لفائز
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سام للفيديو و�لهد�يا

 رخ�سة رقم:CN 1039947 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد حممد ر��سد نا�سر �ملعمري )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد علي حممد ح�سن باطوق
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*4.55 �ىل 4.60*1

تعديل ��سم جتاري:من/�ل�سام للفيديو و�لهد�يا
AL SHAM VIDEO & GIFTS

�ىل/ معجنات لبنه وزيتون 
LABNA WA ZAITOON PASTERY

تعديل ن�ساط/��سافة بيع وحت�سر �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لت�سجيالت �ملرئية ل�سرطة �لفيديو و�لقر��س �لرقمية - 

بالتجزئة )4762003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملبا�سر للديكور ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1412745 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�لب�سر كد�مبو - �بوبكر من 24% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نو��س خان ماهني كانو
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 3.90*1

تعديل ��سم جتاري:من/�ملبا�سر للديكور ذ.م.م
AL MUBASHER DECORATION LLC

�ىل/ �ملبا�سر لل�ستائر ذ.م.م 
ALMUBASHER CURTAINS LLC

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �قم�سة �ل�ستائر و�لتنجيد - بالتجزئة )4753004(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لمار�تية �لكورية للهند�سة و�خلدمات 

�ل�سناعية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1450028 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*2 �ىل 20*50

تعديل ��سم جتاري:من/�لمار�تية �لكورية للهند�سة و�خلدمات �ل�سناعية ذ.م.م
EMIRATES KOREAN ENGEENERING & INDUSTERIAL SERVICES LLC

�ىل/ �لمار�ت �سيان خلدمات �لطاقة ذ.م.م 
EMIRATES SAEAN ENERGY SERVICES LLC

تعديل ن�ساط/��سافة خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات �لدعم �لفني مل�سروعات �لطاقة �لنووية )8211015(

تعديل ن�ساط/حذف �لفح�س �لفني للمركبات و�ملعد�ت و�لليات )7120009(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة هز�ع بن حممد للمقاولت 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1131966 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/موؤ�س�سة هز�ع بن حممد للمقاولت �لعامة
HAZZA BIN MOHAMMED GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/موؤ�س�سة حم�سه لعمال �لطابوق و�لبا�سكو 
MAHDHA BLOCK & PASCO WORKS EST

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال بالط �لر�سفة �ملت�سابكة )�لبا�سكو و�لكارب�ستون( )4330008(
تعديل ن�ساط/��سافة �عمال �لطابوق )4330001(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نور �ملقام لعمال تركيب �حلجر

 رخ�سة رقم:CN 1199422 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبد�هلل عبيد �سامل نهيه �لظاهري من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�هلل عبيد �سامل نهيه �لظاهري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خليل يو�سف ح�سن عبده )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري:من/نور �ملقام لعمال تركيب �حلجر

NOOR AL MAQAM STONE WORK
�ىل/نور �ملقام لعمال تركيب �حلجر ذ.م.م 

NOOR AL MAQAM STONE WORK LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
�لعامة  لل�سيانة  �سايت  �سيفتي  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1666193 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد �حمد �سيف عبد�لرحمن �لنا�سري من �سريك �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد �حمد �سيف عبد�لرحمن �لنا�سري من 50% �ىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد هالل عر�ر �سهو�ن �لظاهري
تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جتاري:من/�سركة �سيفتي �سايت لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
SAFETY SITE GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/�سيفتي �سايت لل�سيانة �لعامة  
SAFETY SITE GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
و�ملالب�س  و�لعباية  لل�سيلة  �ل�س�����ادة/�ملنديلي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلاهزة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1106251 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/رم�سان عبد�لرحيم حممود �لبلو�سي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ رم�سان عبد�لرحيم حممود �لبلو�سي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيخ �حمد لقيات �هلل

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*3.3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري:من/�ملنديلي لل�سيلة و�لعباية و�ملالب�س �جلاهزة ذ.م.م

AL MANDILI READY MADE GARMENTS & SHELA & ABAYA LLC

�ىل/�ملنديلي لل�سيلة و�لعباية و�ملالب�س �جلاهزة 
AL MANDILI READY MADE GARMENTS & SHELA & ABAYA

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

 اإعـــالن
�ي�ست  ميدل  �ل�سادة/يوكوجاو�  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�س.م.ب فرع �سركة مقيدة يف �سجل �ل�سركات �لجنبية لدى 
�لوز�رة حتت رقم )3045( قد تقدمت �ل�سركة �ىل �لوز�رة 
يوكوجاو�  �سركة  لي�سبح  �لتجاري  �ل�سم  لتعديل  بطلب 
�ل�سرق �لو�سط و�فريقيا �س.م.ب مقفلة - �بوظبي وتعديل 

بياناتها يف �سجل �ل�سركات �لجنبية تبعا لذلك.
 يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق �لتقدم باعرت��سهم �ىل 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  �لوز�رة 

�لعالن .حترير� يف : 2013/12/9
ق�سم ال�سركات الأجنبية

 مرمي ال�سمالن

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

ايفوري لدارة العقارات - ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�سفية �ل�سركة �ملذكورة �أعاله )�يفوري لد�رة �لعقار�ت - ذ 
�ل�سركة  ت�سفية  عن  يو�سف  �سعد  �أمر   / �مل�سفى  يعلن  م(  م 
�ل�سركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من 

بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�سارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

�سركة الر�سوان لل�سيانة العامة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
لل�سيانة  �لر�سو�ن  )�سركة  �أعاله  �ملذكورة  �ل�سركة  بت�سفية 
�لعامة- ذ م م( يعلن �مل�سفى / �أمر �سعد يو�سف عن ت�سفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�سركة 
�ل�سركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ستند�ت 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 
�ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

�ملحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�سارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10967 بتاريخ 2013/12/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ماج�ستيك لنقل �لركاب باحلافالت 

 رخ�سة رقم:CN 1147257 قد تقدمو� �لينا بطلب
ذ.م.م  �لد�رية  للخدمات  �لمار�ت  جمموعة  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 

EMIRATES MANAGEMENT SERVICES GROUP LLC
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/نا�سر �حمد نا�سر �لنعيمي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ نا�سر �حمد نا�سر �لنعيمي من 100% �ىل %1
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 0045*002 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري:من/ماج�ستيك لنقل �لركاب باحلافالت
MAJESTIC TRANSPORT PASSINGERS BY BUS

�ىل/ماج�ستيك لنقل �لركاب باحلافالت ذ.م.م 
MAJESTIC TRANSPORT PASSINGERS BY BUS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

�ملتخ�س�س  �ل��ط��ب��ي  �ل��ط��اق��م  مت��ك��ن 
�لأطفال يف م�ست�سفى �جلامعة  بطب 
ب��ال�����س��ارق��ة م���ن �ل��ت��ع��ام��ل م���ع حالة 
�لولدة  حديث  لطفل  حرجة  �سحية 
و�إخر�جه من �مل�ست�سفى ب�سحة جيدة 
خ����الل �إ����س���ب���وع، وذل�����ك ب��ع��د عالجه 
نق�س  عن  ن��اجت  جرثومي  ت�سمم  من 
�ل����دم ب�����س��ورة لفتة  �لأوك�����س��ج��ني يف 
وعائية  ب�سدمة  �لإ���س��اب��ة  �أع��ق��اب  يف 
وت�����س��م��م ع�����ام و�ن���خ���ف���ا����س �ل���رتوي���ة 
�ل��وع��ائ��ي��ة ف���ور ولدت����ه، وه���و م��ا �دى 
نتيجة  �ل��ب��دن و�لأط������ر�ف  زرق���ة  �ىل 
عدم �حل�سول على �لأوك�سجني �لكايف 
�ىل  �ل��ط��ف��ل  ح��ي��اة  وت��ع��ر���س  للج�سم، 
�لطبي  �لطاقم  ل��دى  وتبني  �خلطر. 
�مل�����س��رف ع��ل��ى ع���الج �ل��ط��ف��ل �ملذكور 
وجود  يعك�س  �جلرثومي  �لت�سمم  �أن 
�ل���ت���ه���اب م��ع��ني ع��ن��د �ل���ط���ف���ل، وعند 
من  يعاين  �لطفل  �ن  تبني  �لفح�س 
ع���الم���ات وج����ود ت�����س��م��م ب���ال���دم، فتم 
�تخاذ خطو�ت عاجلة متثلت باعطاء 
�لطفل �مل�ساد �حليوي فور ت�سخي�س 
حالته، و�لإ�سر�ع يف تزويده بال�سو�ئل 
�ل�سدمة،  �آث�����ار  ل��ت��خ��ف��ي��ف  �ل���الزم���ة 
و�لتح�سن  ج���ي���دة  �ل���ن���ت���ائ���ج  وك����ان����ت 
�لطبي  �لفريق  �أوق���ف  حيث  �سريعاً، 
�مل�سرف على �لطفل مقويات �لأوعية 

من  ����س���اع���ة   48 خ������الل  �ل����دم����وي����ة 
�لإ���س��ت��ع��م��ال و�مل�����س��اد �حل��ي��وي خالل 
�سبعة �يام نتيجة ��ستقر�ر حال �لطفل 
�ل�سحية، و�سرعة متاثله لل�سفاء. ويف 
حكم  �لروفي�سور  ق��ال  �ملنا�سبة  ه��ذه 
للم�ست�سفى  �ل��ط��ب��ي  �مل���دي���ر  ي��ا���س��ني 
هناك  �ملعالج:  �لطبي  �لطاقم  وقائد 
نحو 30 يف �ملائة من حالت �لإ�سابة 
ب��اجل��ر�ث��ي��م ل��ل��ط��ف��ل ح��دي��ث �ل����ولدة 
�ملختر،  ب��و����س��ط��ة  ك�����س��ف��ه��ا  لمي��ك��ن 
طبياً  معروفتان  جرثومتان  وه��ن��اك 
�لع�سيات  و  �لعقدية  �مل��ك��ور�ت  باإ�سم 
�لكولونية هما �كر �جلر�ثيم �مل�سببة 

�مل���ت���الزم���ة �لإل���ت���ه���اب���ي���ة، ولها  ل���ه���ذه 
وقد  �لتنف�س،  ت�سارع  �برزها  عالمات 
�دخل �لطفل فور ولدته  �إىل �لعناية 
�لإ���س��اب��ة، حيث  لهذه  نتيجة  �مل��رك��زة 
تدخل عاجل  �ىل  يحتاج  �مل��وق��ف  ك��ان 
ل يحتمل �لتاأخر يف مثل حالته لنه 
يوؤدي �إىل تدهورها، ورمبا �ىل فقد�ن 

�لطفل خالل �ساعات .
�لتنف�س  �سرعة  �إن  ي��ا���س��ني:  و�أ���س��اف 
عند �لطفل فور ولدته موجودة لدى 
�لكثر م��ن �لأط��ف��ال وت��ذه��ب خالل 
�ساعتني من �لولدة، و�ذ� ��ستمر �حلال 
ب��ع��د ه���ذه �مل����دة ف��الب��د م���ن �لتدخل 

�لفوري لحتمال وجود م�سكلة معينة، 
�لك�سف  ب��ع��د  �خل��ط��و�ت  �أوىل  وك��ان��ت 
�لدقيق �ملبكر ومعرفة وجود �لإلتهاب 
�مل�ساد  �ل��ط��ف��ل  �ع���ط���اء  يف  م��ت��م��ث��ل��ة 
�لالزمة  بال�سو�ئل  �حليوي، وتزويده 
�لنتائج  �آثار �ل�سدمة، وكان  لتخفيف 
�أوقفنا  �سريعاً، حيث  و�لتح�سن  جيدة 
 48 مقويات �لأوعية �لدموية خالل 
�سبعة  خ��الل  �حليوي  و�مل�ساد  �ساعة، 

�يام، ليخرج �لطفل �سليماً معافى .
وت��اب��ع ق��ائ��د �ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي �ملعالج 
حول �آثار �جلرثومة و�أ�سباب �لإ�سابة 
بها: �أنها جرثومة ميكن �أن تنتقل �ىل 

�ل�سباب  م��ن  �سبب  �أي  حت��ت  �لطفل 
هناك  ي���ك���ون  �ن  ب���ال�������س���رورة  ول��ي�����س 
لميكن  كما  لها،  حم��دد  و�ح��د  �سبب 
�ملر�كز  باأحدث  ولو  بالأ�سباب  �لتكهن 
�لطبية �لعاملية �ملعروفة، و�منا يعتمد 
ذلك على مهارة �لك�سف و�لت�سخي�س 
و�مل��ت��اب��ع��ة �ل���ن���اجت���ة ع���ن �ل���ق���رب من 
�لطفل، كما تلعب نتائج �ملختر دور�ً 
يف جن���اح �مل��ه��م��ة مل��و�ك��ب��ة ت��ط��ور حال 
مانعتمده  وه����ذ�  �ل�����س��ح��ي��ة،  �ل��ط��ف��ل 
�جلامعة  م�ست�سفى  يف  ��سا�س  ب�سكل 
�لكثر من  �نقاذ  بال�سارقة، و�سبق له 
�لعناية  ه��ذ� ويتمتع ق�سم   . �لأط��ف��ال 
�ل���ولدة يف  لالأطفال حديثي  �مل��رك��زة 
بكونه  بال�سارقة  �جلامعة  م�ست�سفى 
ي�سم خرة �خلر�ت �لطبية و�لأجهزة 
�حل���دي���ث���ة و�مل���ت���اب���ع���ة �ل��ف��ع��ال��ة حلال 
�لأطفال �مل�سابني على مد�ر �ل�ساعة، 
وت�سخي�س  �مل��ب��ك��ر  بالك�سف  وي��ت��م��ي��ز 
توؤدي معرفتها  �لتي  �لإلتهاب  حالت 
�ىل ت��ق��دمي ع���الج م��ب��ك��ر ت��ع��م��ل على 
جت���اوز ع��ق��ب��ات وم�����س��اع��ف��ات خطرة 
ميكن �ن يتعر�س لها �لأطفال حديثو 

�لولدة خالل تلقي �لعالج. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعلنت �للجنة �لعليا �ملنظمة ملهرجان 
�خليمة  ب�����ر�أ������س  �ل�������س���ي���اح���ي  ع�������و�يف 
�كتمال �ل�ستعد�د�ت لنطالق �لدورة 
غد  يوم  �ملهرجان  ع�سرة من  �حلادية 
�لثالث من  لتتو��سل حتى  �خلمي�س  
�ل�سهر �لقادم، يف ذ�ت  موقع �ملهرجان  
�ل�سياحية  �لطبيعية  ع��و�يف  مبنطقة 
��سمها  �مل����ه����رج����ان  ي���ح���م���ل  .�ل�����ت�����ي 
وحتت�سن �سنويا معظم فعالياته، منذ 

�نطالقته قبل نحو ع�سرة �أعو�م.
و�أكد في�سل عبد �لعزيز �ملطر، �ملن�سق 
�ل�سياحي  �ل��رت�ث��ي  للمهرجان  �ل��ع��ام 
�كتمال  و�ل���رتف���ي���ه���ي،  �لج���ت���م���اع���ي 
�ل�����س����ت����ع����د�د�ت ل��ل��ن�����س��خ��ة �جل���دي���دة 
م��ن �مل��ه��رج��ان، يف ظ��ل ج��ه��ود دوؤوب���ة 
بذلتها �للجنة �لعليا �ملنظمة و�للجان 
�ملا�سية،  �ملرحلة  خالل  عنها  �ملنبثقة 
ز�هية،  حلة  �مل��ه��رج��ان  �إك�����س��اب  بهدف 
على غر�ر ما �سهدته �ل��دور�ت �لع�سر 
�لتي  �لنجاحات،  ومو��سلة  �ملا�سية، 
كامل،  عقد  خالل  �ملهرجان  ح�سدها 
و�إخر�جه ب�سورة تليق با�سم �لإمار�ت، 
دوره  وتعزيز  �خليمة حتديد�،  ور�أ���س 
ك�سفر للرت�ث و�ل�سياحة و�لطبية يف 

�إمارة ر�أ�س �خليمة.
و�لهتمام،  �ل��دع��م  �إىل  �مل��ط��ر  و�أ���س��ار 
ب��ه �مل��ه��رج��ان م��ن قبل  �ل���ذي يحظى 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�سمو  ت��وج��ي��ه��ات  و�إىل  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، 
�ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
�خليمة،  ر�أ�����س  ع��ه��د  �ل��ق��ا���س��م��ي، ويل 
�لإمارة،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�سيخ  ج��ان��ب  م��ن  �حلثيثة  و�ملتابعة 
ف��ي�����س��ل ب���ن ���س��ق��ر �ل��ق��ا���س��م��ي، رئي�س 
رئي�س  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �ملالية  د�ئ��رة 
للمهرجان،  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
لل�سيخ حممد بن  �ل��دوؤوب��ة  و�جل��ه��ود 
�للجنة  رئي�س  نائب  �لقا�سمي،  كايد 
�إىل  لفتا  للمهرجان،  �ملنظمة  �لعليا 
�ملهرجان  �إد�رة  ب��ني  �مل��ث��م��ر  �ل��ت��ع��اون 
وجمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 

بر�أ�س �خليمة.

�ملهرجان،  فعاليات  �نتقاء  يف  وروع��ي 
للمهرجان،  �ل����ع����ام  ل��ل��م��ن�����س��ق  وف���ق���ا 
�ملجتمع،  �سر�ئح  جميع  �هتمام  تلبية 
مع  و�ل��رتف��ي��ه  �ملتعة  ثنائية  وحتقيق 
حتديد�  و�لتوجه  و�لتوعية،  �لفائدة 

�سوب �لأ�سرة و�ملجتمع.
يومه  �لفعاليات، يف  ج��دول  وي�ستمل   
�لأ�سئلة  يف  م�����س��اب��ق��ة  ع���ل���ى  �لأول، 
�لرت�ثية، وم�سابقات و�ألعاب متنوعة، 
�حلربية،  �ل����ذي����ب  ل���ف���رق���ة  وع����ر�����س 
ف��ي��م��ا حت���ت���وي �أج����ن����دة �مل���ه���رج���ان يف 
ح���ف���ل���ة خا�سة  ع���ل���ى  �ل����ث����اين  ي����وم����ه 
�لعيالة من  بالأطفال وعر�س لفرقة 
وعامة،  تر�ثية  وم�سابقات  �أب��وظ��ب��ي، 
�لهندية  للجاليتني  �سعبية  وعرو�س 
م���ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة، 

بينما  �لجتماعية،  للتنمية  �لإم��ار�ت 
�لر�بع  �ملو�فق  �لثالث،  �ليوم  يت�سمن 
ع�����س��ر م���ن �ل�����س��ه��ر �جل�������اري، عر�س 
بعنو�ن  وم�����س��اب��ق��ة  �ل��ط��ب��ول،  ل��ف��رق��ة 
)من يغني(، وحما�سرة حتمل عنو�ن 
)كيف تقر�أ �لبطاقة �لغذ�ئية(، تنظم 
بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت، تهدف 
على  �لتعرف  باآلية  �مل�ستهلك  لتوعية 
مدى جودة �ملو�د �لغذ�ئية و�سالمتها 
و�ل�سحية،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  وم��و����س��ف��ات��ه��ا 
ومناف�سات  ت����ر�ث����ي����ة،  وم�������س���اب���ق���ة 
)�ل�سمعة  وم�����س��اب��ق��ة  �حل���ب���ل(،  )���س��د 

و�ملعلقة(.
على  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم  فعاليات  وت�ستمل 
�ل�������س���وري���ة، وعر�س  ل��ل��دب��ك��ة  ع���ر����س 
ت����ر�ث����ي ل���ط���ري���ق���ة حت�����س��ر و�إن����ت����اج 

�خلبز �جلبلي يف �لإم��ار�ت، وم�سابقة 
ل�����الأك�����الت �ل�����س��ع��ب��ي��ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة، 
�جلرمن(،  )ل��غ��ات  ب��ع��ن��و�ن  وم�سابقة 
خمتلفة.  و�أخ����رى  ت��ر�ث��ي��ة  وم�سابقة 
�ليوم  يف  �لفعاليات  ج���دول  ويحتوي 
�خلام�س على عر�س للدبكة �لأردنية، 
�خلا�سة  �ل��ق��دم  ك���رة  دورة  و�ن��ط��الق 
وم�سابقة  مببارتني،  عو�يف  مبهرجان 
تر�ثية  وم�سابقة  ب��ال��ع��ائ��الت  خا�سة 
ولعبة  يغني(  )منو  بعنو�ن  وم�سابقة 
فعاليات  وت��ت�����س��م��ن  ع���ن���دك(.  )دور 
ع�سر  �لثامن  �ملو�فق  �ل�ساد�س،  �ليوم 
�ل�������س���ه���ر �حل��������ايل، ع���ل���ى عر�س  م����ن 
من  ومبارتني  �لفل�سطينية،  للدبكة 
دورة ع���و�يف ل��ك��رة �ل���ق���دم، وع���دد من 

�مل�سابقات و�لألعاب. 

�ملخ�س�س  �ل��غ��ن��ائ��ي  �حل���ف���ل  وي�����رز 
�ل������ذي حتييه  و�لأ�������س������ر،  ل����الأط����ف����ال 
�لفنانة �خلليجية �ل�سغرة و�ملحبوبة 
ي��وم �خلمي�س،  �ل��رتك(،وي��ق��ام  )ح��ال 
�مل����و�ف����ق �ل�������س���اد����س و�ل��ع�����س��ري��ن من 
�ل��ث��اين �حل���ايل، بجانب  ك��ان��ون  يناير 
معروفني،  خليجيني  لفنانني  زي��ار�ت 
يومي  �لآن  حتى  �أ�سماوؤهم  تتحد  مل 
�ل���ق���ادم،  ي��ن��اي��ر  م���ن  و�ل���ث���ال���ث  �لأول 
وم�ساهد م�سرحية تقدم بالتعاون مع 
جمعية �لإمار�ت يف �لثاين من يناير، 
يف  تر�ثية  و�أل��غ��از  و�أ�سئلة  و�سحوبات 

�ليوم �لأخر من �ملهرجان.
ويف بقية �أيام �ملهرجان بفعاليات �سيقة 
)ت�سعيد  بطولة  �أبرزها  من  ومثرة، 
تل عو�يف(، �لتي حتظى بح�سور �آلف 

�ل��دول��ة ودول  �إم���ار�ت  �جلماهر م��ن 
�لتعاون �خلليجي، وباقة من  جمل�س 
�لجتماعية  �لتثقيفية  �مل��ح��ا���س��ر�ت 
تدور  حما�سرة  �أهمها  م��ن  �ل��ه��ادف��ة، 
حول )�جلر�ئم �لإلكرتونية(، وعر�س 
�ل��وه��اب��ي��ة، وع���ر����س لفرقة  ل��ل��ف��رق��ة 
ل���ي���و�، وع���ر����س ل��ف��رق��ة �ل��ع��ي��ال��ة من 
)�لتنورة  و��ستعر��س  �خليمة،  ر�أ����س 
فرقة  وع��رو���س  م�سر،  م��ن  �مل�سيئة( 
لفرقة  وع����ر�����س  ع���م���ان���ي���ة،  ت���ر�ث���ي���ة 
�لوطنية،  �مل���ع���اين  ت��ت��ن��اول  �إن�����س��ادي��ة 
عن  تك�سف  مل  �سهر  فنان  مع  ولقاء 
هويته حتى �لآن، وفعالية )��ساأل مع 
للمو�هب  وع��ر���س  �مل��ق��ب��ايل(،  م�سبح 
�ملحلية بعنو�ن )عو�يف جوت تالينت(، 
و�ل�ستعر��س �لناري، وعر�س للدبكة 

�خليل،  رق�س  و��ستعر��س  �للبنانية، 
متنوعة  وحفالت  وم�سابقات  و�ألعاب 

لالأهايل و�لأ�سر و�لأطفال.
وت��ت�����س��م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���س��ي��ة ، 
دفع  وبطولة  �لأج�سام،  كمال  بطولة 
وم�سابقة   ، ب���ر����س  �ل��ب��ن�����س  �لأوز�ن 
مونتني بايك لت�سلق جبل جي�س، �أعلى 
جبل يف �لإم��ار�ت، بو��سطة �لدر�جات 
�لهو�ئية، وعرو�س �لدر�جات �لنارية، 
وبطولتي  �ل���������س����ط����رجن،  وب����ط����ول����ة 
و�لأخرة   ، فيت  �لكرو�س  و  �لبولينج 
�ملهرجان،  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ن��ظ��م 
�لبدنية(،  )�ل����ق����وة  ب���ا����س���م  وت����ع����رف 
وت��ت�����س��م��ن جم���م���وع���ة م����ن �لأل����ع����اب 
�لبدنية، وبطولة  �لقوة  �ملعتمدة على 

)�لرجل �حلديدي(.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لنزيل  �أ����س���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  
ل����دول جمل�س  �مل���وح���د  �خل��ل��ي��ج��ي 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي �مل����ق����ام حتت 
�أف�سل  نحو غد  بيدي  ) خذ  �سعار 
�لنوبي  حم��م��د  �ل��ع��م��ي��د  �ف��ت��ت��ح   ،)
�سرطة  ع������ام  ق������اد  ن����ائ����ب  حم���م���د 
�لعميد  ب��ح�����س��ور  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�ل�����س��ام�����س��ي مدير  حم��م��د ع���دي���ل 
للموؤ�س�سات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ع���ام 
�ل��ع��ق��اب��ي��ة و�لإ����س���الح���ي���ة ب�����وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ع��ق��ي��د �أح���م���د �سامل 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  مدير  �ل�سلومي 
و�لإ�سالحية ب�سرطة ر�أ�س �خليمة 
دول  وممثلي  �ل�سباط  م��ن  وع���دد 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، معر�س 
�ملنتجات �حلرفية و�ليدوية لنزلء 

�ملوؤ�س�سة على كورني�س �لقو��سم .
�ل�سالم  ب���ع���زف  �لإح���ت���ف���ال  وب������د�أ 
�ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ث��م قام 

ر�أ�س �خليمة  نائب قاد عام �سرطة 
باأخذ  �حل�سور،  �ل�سباط  ير�فقه 
على ما  �ملعر�س مثنياً  جولة حول 

�ساهده من �إبد�ع و�إتقان يف �حلرف 
�ليدوية من جانب �لنزلء، و�طلع 
ع���ل���ى م����ا ت�����س��م��ن��ت��ه �خل���ي���م���ة من 

فعاليات متنوعة للجمهور كان منها 
�لوجه  على  و�لر�سم  �حل��ر،  �ملر�سم 
�لذي �سارك فيه منت�سبو جمموعة 
ت��ك��ات��ف، وف��ق��رة نق�س �حل��ن��اء، ثم 
تنوعت فقر�ت �لإحتفال يف تقدمي 
للثقافة  قباء  ملركز  �أوبريت  عر�س 
ث���م فقرة  �لإ����س���الم���ي���ة،  و�ل���ع���ل���وم 
تر�ثية من تقدمي مدر�سة �ملن�سور 
للتعليم �لأ�سا�سي، و�سملت عرو�س 
تنظيم  ومّت  �ل��ب��ول��ي�����س��ي��ة،  ل��ل��ك��الب 
�لرت�ثية  �مل�����س��اب��ق��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�ل���ث���ق���اف���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��ور وت����وزي����ع 
�جلو�ئز و�لهد�يا للفائزين و�أعقب 
ذلك تنظيم م�سرة �حتفالية بهذه 
�حل�سور  جميع  مب�ساركة  �ملنا�سبة 
ي��ر�ف��ق��ه��م �خل��ي��ال��ة ب�����س��رط��ة ر�أ����س 
�ل�سرطة  مو�سيقى  وفرقة  �خليمة 

و�لدر�جات �لنارية .

ر�أ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  وق��ال 
�أ�سبوع  �أن  �لنوبي  �لعميد  �خليمة 
�لثانية  لل�سنة  يقام  �ل��ذي  �لنزيل 
تغير  �إىل  ي���ه���دف  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
�ل���ن���ظ���رة �مل���غ���ل���وط���ة ع����ن �ل���ن���زلء 
باأهمية  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د  وت��وع��ي��ة 
و�حتو�ئه  و�أ���س��رت��ه  �ل��ن��زي��ل  رع��اي��ة 
نافعاً،  ع�سو�ً  ليكون  بيده  و�لأخ��ذ 

وحماية �ملفرج عنهم من �لتعر�س 
ل���ل���ن���ب���ذ �مل���ج���ت���م���ع���ي و�لأ��������س�������ري، 
بجميع  �ملجتمع  موؤ�س�سات  وحتفيز 
�لتوجه  دع��م  يف  �مل�ساركة  �أطيافها 
�لإ�����س����الح����ي ل��ل�����س��ج��ون، و�إع�������ادة 
خالل  م��ن  باملجتمع  �ل��ن��زي��ل  دم���ج 
�ل���رع���اي���ة �ل���الح���ق���ة ل�����ه، م����وؤك����د�ً 
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 

�لقيادة  بتوجيهات  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�لرعاية  ك��اف��ة  ت��وف��ر  ع��ل��ى  �لعليا 
�ل�����الزم�����ة ل����ل����ن����زلء ط���ي���ل���ة ف���رتة 
حمكوميتهم د�خل �ل�سجن و�لعمل 
توؤهلهم  م���ه���ار�ت  �إك�����س��اب��ه��م  ع��ل��ى 
بعد خروجهم منه لإبعاده  للعي�س 
�أدى  عن �لطريق �خلاطىء و�لذي 

به �إىل ما هو عليه �لآن .

مت�شمنا فعاليات للكبار والأطفال 

مه���رج����ان ع����وايف ينطل�����ق غ�������دًا 

�شمن فعاليات ا�شبوع النزيل اخلليجي 

�سرطة راأ�س اخليمة تفتتح معر�س منتجات النزلء احلرفية واليدوية 

•• ال�سارقه-وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  �ط��ل��ع��ت 
بنت  جو�هر  �ل�سيخة  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
خالل  �ل�سارقة  �سيد�ت  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي  حممد 
و�ل�سرقية  �لو�سطى  �ملنطقة  من  �لنادي  فروع  مدير�ت  مع  �جتماعها 
مناق�سة  بجانب  �لعمل  �سر  للفروع وجمريات  �ملايل  �لتقرير  على   ..
�سبل �لتطوير و�لرتقاء باخلدمات. كما �طلعت خالل �للقاء �لذي عقد 
وفروعها  �لنادي  �إد�رة  لإي��ر�د�ت  �ملايل  �لتقرير  �لبديع..على  ق�سر  يف 
�أهم �لتغير�ت �لتي ط��ر�أت على فروع �لنادي على  10 ومت عر�س  �ل� 
مد�ر ثالث �سنو�ت ما�سية و�لتي بدورها �أدت لزيادة ن�سبة �لإير�د�ت..

منط  وتغير  و�لإد�ري����ة  �لتعليمية  �ل���دور�ت  بع�س  ��ستحد�ث  ومنها 
وتلبي  �لرئي�سي  �لفرع  حتاكي  جديدة  فعاليات  و��ستحد�ث  �لفعاليات 
عن  �لب�سرية  �مل���و�رد  ��ستثمار  �لتغير�ت  وت�سمنت  �جلمهور.  حاجة 
بع�س  و��سثتمار  �لثاين  �ل�سف  قياد�ت  ب��دورة  �ملوظفات  �إحل��اق  طريق 
�لنادي ل�سالح جهات تقدم خدمات تتما�سى  �ملوجودة يف فروع  �ملباين 
مع طبيعة �لفروع وتعزيز �ل�سر�كات �ملجتمعية مع �جلهات �حلكومية 
و�لفتيات  �ل�سيد�ت  �ملجتمعية مع  �لعالقات  و�خلا�سة وتوثيق وتعزيز 
�لرتويج  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  و��ستخد�م  �ملناطق  ه��ذه  يف 
ب��وك وت��وي��رت و�مل��وق��ع �لإلكرتوين  �لفي�س  �ل��ف��روع مثل  ع��ن خ��دم��ات 
�لنادي  خدمات  لتحديث  �لعمالء  ر�سا  قيا�س  ��ستمار�ت  ��ستخد�م  و 
و�سكرتهم  للنمو  ف��رع  ك��ل  جهود  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  وثمنت  با�ستمر�ر. 

على ��ستقطاب �ل�سيد�ت و�لفتيات وتلبية جميع �حتياجاتهم وتعزيزها 
مايحتاجه  ك��ل  وت��وف��ر  وتلبية  �ل��ت��ق��دم  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  على  وحثتهم 
يف  �ل��ن�����س��ائ��ي  �لعن�سر  تفعيل  وع��ل��ى  منطقة  ك��ل  يف  و�مل��ق��ي��م  �مل���و�ط���ن 
�ملجتمع لتحقيق روؤية �لقيادة �حلكيمة و�أن يكونو� �سباقني يف �لعطاء. 
و�أعربت عن ثقتها بقدر�ت جميع مدير�ت �لفروع على حتمل �مل�سوؤولية 
باملر�أة  تليق  بناءة  بر�مج  وو�سع  بينهن  فيما  �لتعاون  على  وحفزتهن 
و�لطفل. وكرمت �ل�سيخة جو�هر كل من خولة �ل�سركال مدير نادي 
�سيد�ت �ل�سارقة وموزة �خليال رئي�س تطوير �لأعمال و�لإ�سرت�تيجية 
لفروع نادي �سيد�ت �ل�سارقة بو�سام �لأد�ء �ملتميز نتيجة عملهن �لدوؤوب 
و�إخال�سهن �لتام منذ �للتحاق بلجنة تطوير �لفروع يف �سنة 2009 
�ل�سارقة  ���س��ي��د�ت  ن���ادي  ف���روع  م���دي���ر�إد�رة  �ل�سنا�سي  �آم��ن��ة  مهنئة   ..

و�إد�ر�ته  �ل�سارقة  �سيد�ت  ن��ادي  جهود  وثمنت  �ملتميزة.  جهودها  على 
�مل�ساريع  تطوير  يف  �ساهم  م��ن  جميع  لكل  �ل�سكر  وف��روع��ه..م��وج��ه��ة 
و�لر�مج و�ملر�فق لالإرتقاء مب�ستوى �لنادي ورفع ن�سبة �لإقبال عليه 
وزيادة �إير�د�ته. من جانبهن قدمت مدير�ت �لفروع �سكرهن لل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي على دعمها �مل�ستمر لهن..فيما ��ستمعت 
قادة  فهم  �لقادم  �جليل  توجيه  على  وحثتهن  ومقرتحاتهن  لآر�ئهن 
�مل�ستقبل وحفزتهن لال�ستماع ملتطلبات �لأهايل يف كل منطقة ومعرفة 
�نطباعاتهم بغر�س �إدر�ج خدمات جديدة وتطوير �خلدمات �حلالية. 
يذكر �أن نادي �سيد�ت �ل�سارقة وفروعه �سي�سهد �لكثر من �لتغير�ت 
�ل�سرت�تيجية على م�ستوى �لر�مج و�لأن�سطة �لتي �سيقدمها خالل 

�لعام 2014. 

جواه���ر القا�سم���ي تطل���ع عل���ى تقاري���ر ن����ادي �سي����دات ال�سارق����ة وفروع�����ه

م�ساعد وزير اخلارجية 
لل�سوؤون الأمنية 

والع�سكرية يح�سر حفل 
ال�سفارة الأفغانية

اأبوظبي-وام:

ح�سر �سعادة فار�س حممد �أحمد 
�ملزروعي م�ساعد وزير �خلارجية 
و�لع�سكرية  �لأم���ن���ي���ة  ل��ل�����س��وؤون 
م�����ب�����ع�����وث �ل��������دول��������ة �خل�����ا������س 
وباك�ستان..حفل  لأف��غ��ان�����س��ت��ان 
�أق��ام��ه �سعادة  �ل���ذي  �ل���س��ت��ق��ب��ال 
�ل���دك���ت���ور جن���ي���ب �هلل جم����ددي 
�أفغان�ستان  ج���م���ه���وري���ة  ���س��ف��ر 
�لإ�سالمية لدى �لدولة مبنا�سبة 
ل�����ب�����الده. كما  �ل���وط���ن���ي  �ل����ي����وم 
�أق��ي��م م�ساء  �ل���ذي  ح�سر �حل��ف��ل 
يف  �ل�سفارة  مقر  يف  �لول  �أم�����س 
�أبوظبي..�سعادة �ل�سفر �لدكتور 
�سعادة  و  �ل�سام�سي  �سعيد حممد 
�سهاب �لفهيم مدير �إد�رة �ملر��سم 
من  وع����دد  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  يف 
�لدبلوما�سي  �ل�����س��ل��ك  �أع�������س���اء 
�ملعتمدين  و�لأج���ن���ب���ي  �ل��ع��رب��ي 

لدى �لدولة.

بعد الإ�شابة ب�شدمة وعائية وت�شمم عام وانخفا�س الرتوية الوعائية

م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة ينجح بعالج ت�سمم جرثومي لطفل حديث الولدة العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/914 ايجارات

�ملدعى : �سركة عبد�هلل حممد ح�سن لد�رة �لعقار�ت
�ملدعى عليها : �سركة جيمنى للتوريد�ت �لفنية و�خلدمات ذ.م.م

بال�سارة �ىل �ملو�سوع �عاله و�ىل قر�ر ندبنا خبر� هند�سيا يف �لدعوى �ملذكورة فقد تقرر �عالن 
�لفنية و�خلدمات ذ.م.م ن�سر� حل�سور جل�سة �خلرة  للتوريد�ت  �ملدعى عليها �سركة جيمني 
�لوىل �ملقرر عقدها يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/19 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا 
وذلك يف مكتب �خلبر �لكائن يف منطقة  �خلالدية خلف �ملهري �سنرت- بناية جمعة مو�سى 
�ل�سليطي- طابق �مليز�نني - �سقة رقم 1- على �ملدعى عليه �و من يخوله ح�سور جل�سة �خلرة 
ويف حال عدم �حل�سور بدون عذر مقبول �ست�ستمر �خلرة يف �د�ء مهامها ح�سب �ل�سالحيات 
�ملخولة لها قانونا. وناأمل �حل�سور يف �ملوعد و�ملكان �ملحددين �عاله مع �سرورة �ح�سار توكيل 

ر�سمي للمخول باحل�سور عنك.
اخلبري الهند�شي املنتدب/ حممد جمد الدين الطويل
هاتف   0555543209

اخطار مبوعد جل�سة خربة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/417 جتاري جزئي ابوظبي

�سركة �يالف  �سبت �حلو�سني �ساحب  �ل�سيد: عبد�هلل �حمد علي  �ىل 
طيبة للمقاولت �لعامة يرجى �حل�سور يف متام �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساء 
يوم �ل�سبت �ملو�فق 2013/12/21 يف مكتب �خلبر/ �لهند�سي عبد�لغني 
حممد عبد�لكرمي- و�لكائن يف مدينة �بوظبي/ �سارع حمد�ن/ بناية 
ليو� �سنرت �ملدخل B مكتب رقم B 01 طابق �ملكاتب وذلك للرد على 
من  �سدكم  �ملرفوعة  �بوظبي  جزئي  جتاري   2013/417 رقم  �لدعوى 

�ل�سادة/ بايل تك �خلليج حلفر �ل�سا�سات ذ.م.م 
املهند�س/ عبدالغني حممد عبدالكرمي

اعالن اجتماع خربة
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العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/944  عقاري كلي
��ساريا     ح�ساتايل  �سلطان   -2 للعقار�ت  هومز  جلوبال  �سركة  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جولي مولر      قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لتمهيدي  �حل��ك��م   2013/11/17 ب��ت��اري��خ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله 
وقبل  و�لثاين-  لالوىل  �حل�سوري  ومبثابة  �لثالثة  عليها  للمدعي  ح�سوريا  �لتايل: 
�لف�سل يف �لدفع و�ملو�سوع باعادة �ملامورية �ىل �خلبر �ل�سابق ندبه لتنفيذ �ملامورية 
�لو�ردة باحلكم �لتمهيدي �ل�سادر من �ملحكمة بجل�سة 2012/6/24 وتنفيذيا يف �سوء 
�ل�سابق  للخبر  �ملخولة  و�ل�سالحيات  �لمانة  ب��ذ�ت  وذل��ك  عليها  �ملدعى  �عرت��سات 
ندبه مبوجب �حلكم �لتمهيدي �مل�سار �ليه.    وح��ددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لحد 

 ch1.B.8 ملو�فق 2013/12/15 �ل�ساعة 11.00 �سباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2626 

�ملحكوم �سده: موؤ�س�سة �ل�ساغر للعقار�ت و�ل�سيانة �لعامة مالكها عبد�ل�سالم يو�سف ح�سن 
ر��سد  �لعنو�ن: بالن�سر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2013/11/25 �سدر حكم من قبل �د�رة جلان 
ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح �ملحكوم له: �سركة �م 
بي �م �لعقارية. حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري: باخالء �ملدعى عليها من �لعني �ملو�سحة يف 
�سحيفة �لدعوى وعقد �ليجار �ملرم بني �ملدعى عليها و�ملدعية وت�سليمهما لالأخرة خالية 
من �ل�سو�غل و�ل�سخا�س مع �لز�م �ملدعى عليها ب�سد�د مبلغا وقدره 200.000 درهم )مائتي 
�لخالء  ولغاية   2012/11/11 تاريخ  من  �لج��رة  مقابل  ب�سد�د  كذلك  و�لز�مها  دره��م(  �ل��ف 
و�لت�سليم �لفعلي بو�قع 400.000 درهم ) �ربعمائة �لف درهم( �سنويا مع �لزيادة �ملقررة قانونا 
�ملياه و�لكهرباء وبالز�مها  ب��ر�ءة ذمة من  �مل��دة، و�لزمتها كذلك بتقدمي  بو�قع 5% عن نف�س 
مب�سروفات �لدعوى و 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�س ماعد� ذلك من طلقبات.  . 

حكما قابال لال�ستئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �مل�ستند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/305   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - دينار� �بيدومي�سليموفا جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /مالك عبد�هلل �بر�هيم �ملالك �ل�سحي  قد �قام عليك �لدعوى 
 . و�مل�����س��اري��ف.  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   5.000( مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/11 �ل�ساعة 8:30 �س  
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.علما بان مت �عادة �لدعوى للمر�فعة.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/650   عقاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - تعمر �لقاب�سة لال�ستثمار �س ذ.م.م    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�يجور بان�سينكو وميثله: حممد ح�سن حممد �لبحر   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�س�س مع �لز�م 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي 
�لحد �ملو�فق 2013/12/15 �ل�ساعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
بقر�ر  �لقل.ونعلمكم  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

�لتاأجيل �لدعوى �د�ريا لهذه �جلل�سة. 
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3929   عمايل جزئي                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �حل�سنات للخياطة و�لتطريز ) فرع( جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�سانو ميان �سيد علي نو�ب    قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )21266( درهم و�لز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي للمدعى 4000 
درهم بدل تذكرة قدوم وعوده �ىل موطنه و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�سمول �حلكم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت     .)2013/155291( �ل�سكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/12/31 �ل�ساعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف 
�و م�ستند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 
�سيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.   
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     862 /2013 مد جز- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ حممد ح�سني حممد ح�سن �سحادة �جلن�سية: فل�سطني  مدعي عليه: 
�لدعوى: مطالبة  عماد م�سطفى مو�سى �لعرج �جلن�سية: �لردن   مو�سوع 
مالية 24000 درهم و�رجاع �ل�سيارة   �ملطلوب �عالنه/  وجدي حممد مو�سى 
بالن�سر-  �ملدخل  �خل�سم  عنو�نه:بالن�سر)�عالن  �لردن   �جلن�سية:  �لعرج 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�سطب(  من  �لدعوى  جتديد 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
�لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري    �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     641 /2013 عم جز- م ر-ب-  ع ن

فريق  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�سية:  طاهر  �بو  ح�سني  بالل  مدعي/   
�ل�سعله للمقاولت �لكهربائية و�ل�سحية �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: رو�تب 
متاخرة- �سمان بنكي- ت�سليم جو�ز �سفر وتذكرة �ل�سفر- مكافاة نهاية �خلدمة وبدل 
و�ل�سحية  �لكهربائية  للمقاولت  �ل�سعله  فريق  موؤ�س�سة  �عالنه/    �ملطلوب  �جازة   
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�سر  �لمار�ت  �جلن�سية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملركز �لد�ري    �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1203 /2013 مد جز- م ر-ب-  ع ن

مدعي/ �سليم �لدين كبر �حمد �جلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ني�سان   
�لدعوى: مطالبة  �رون كانتي دى �جلن�سية: بنغالدي�س   مو�سوع  كانتي دي 
مببلغ 25000درهم �ملطلوب �عالنه/ ني�سان كانتي دي �رون كانتي دى �جلن�سية: 
بنغالدي�س  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لكائنة    -
بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور� 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     919 /2013 ح نف�س -م ر-ب- ع ن

 مدعي/ �حمد حممد فالح �لعز�وي �جلن�سية: �لعر�ق مدعي عليه: مروه نور 
��سقاط  �لدعوى:  �لعر�ق    مو�سوع  �لدين عبد�لرحمن �خلالدي �جلن�سية: 
ح�سانة- متكيني من �لروؤية  �ملطلوب �عالنه/ مروه نور �لدين عبد�لرحمن 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�سر  �لعر�ق  �جلن�سية:  �خلالدي 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/269 ت اجر- م ر-ت- ع ن)
�ملنفذ  �لمار�ت   نايل وبن حرمل لال�ستثمار �جلن�سية:  �لتنفيذ/�سركة  طالب 
�سده : حمل �ليمامة لتجارة �حليو�نات �جلن�سية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه/ 
�ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �حليو�نات  لتجارة  �ليمامة  حمل 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/12 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر 
�لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/928 ت عام- م ر-ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/حممد رفيق �لعلم فقر حممد �جلن�سية: بنغالدي�س �ملنفذ 
�سده : وزير خان قول خان �جلن�سية: باك�ستان  �ملطلوب �عالنه/ وزير خان 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  باك�ستان  �جلن�سية:  خان  قول 
م  رقم  2013/908 مد جز  �لدعوى  �ل�سادر يف  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  
�لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/619 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
�ملنفذ �سده  �لمار�ت  �لعني لالكرتونيات �جلن�سية:  �سباب  �لتنفيذ/موؤ�س�سة  طالب 
: خليفة مرزوق م�سبح �سعيد �جلن�سية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه/ خليفة مرزوق 
م�سبح �سعيد �جلن�سية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم  2013/457 جت جز م ر-ب- ع ن وحدد 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/30 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة  لنظره 
�لكائنة باملقر �لرئي�سي  �لتنفيذ-�لعني   مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند ب�سد�د مبلغ 3050 درهم + 122 درهم 
 ، بالن�سر   درهم م�ساريف �لعالن  �لتنفيذ+ 200  ر�سوم  درهم  �لدعوى +200  ر�سوم 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعال ن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية   رقم 2013/1119

�سد/ �سالون �سيزركت للحالقة   �لعنو�ن: يعلن بالن�سر
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/9 بتاريخ  �نه  نعلمك   
�لب�سرية    و�ملو�رد  �لد�رية  لال�ست�سار�ت  �ر�ء  ل�سالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالن�سبة للمدعى عليه ح�سوريا بالن�سبة 
للخ�سم �ملدخل: �ول: عدم قبول �لدعوى بالن�سبة للمدعى عليه لرفعها على 
وفى  �سكال.  �حلور�ين  عبد�هلل  معاوية  �دخال  قبول  ثانيا:  �سفة.  ذي  غر 
�و معايعادله  �مريكي  دولر  للمدعية مبلغ 500  يوؤدى  بان  بالز�مه  �ملو�سوع 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  و�مل�ساريف  �ملحلية.  بالعملة 
هذ�  لت�سلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال 

�مل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  2013/12/10.
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعال ن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية   رقم 2013/679

�سد/ جميل بالل خمي�س مبارك- �مار�ت   �لعنو�ن: يعلن بالن�سر
 نعلمك �نه بتاريخ 2013/7/1 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
هندي      بيج-  فروز  بيج  ز�يد  حممد  ل�سالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
�ملدعى  بالز�م  جتارية:  مادة  يف   : �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
يوؤدي للمدعى مبلغ  5850 درهم ) خم�سة �لف وثمامنائة   بان  عليه 
يوما   30 قابال لال�ستئناف خالل  و�مل�ساريف حكما  درهما(  وخم�سون 
وختم  بتوقيعي  �سدر  �مل�ستند.  هذ�  لت�سلمك  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

�ملحكمة بتاريخ  2013/7/2.
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/135م  بالن�سر

�لكتبي  �لكتبي وكيال عنه مطر �سعيد حممد  ر��سد  : �سعيد حممد  �ملدعي  
�لعنو�ن: بالن�سر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/11/25 قد حكمت عليك هذه 
بالرقم �عاله ل�سالح/ ورثة �حمد جمعه ر�سا  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف 
�حلب�س وميثلهم �سهاب جمعه. حكمت �للجنة غيابيا: باخالء �ملدعى عليهم من 
�لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�س كما �لزمتهم 
ب�سد�د �لجرة �ملرت�سدة يف ذمتهم من تاريخ 2010/7/11 وحتى تاريخ �لخالء.    
يكون �حلكم �ل�سادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف 

درهم . �سدر بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/12/10.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة 

  يف الطلب  رقم   5-2013 اغفال 293-2013  مد جز- م ر- ب-   ع ن
طالب �لغفال /ر�سول جان ميان جان بوكالة �حمد �ساه ميان جان �جلن�سية: 
باك�ستان �سد:نور نبي �ني�س �حلق �جلن�سية: بنغالدي�س مو�سوع �لطلب : �غفال 
مبلغ 5000 درهم   �ملطلوب �عالنه: نور نبي �ني�س �حلق �جلن�سية: بنغالدي�س     
وحددت  �عاله  �ملذكور  �لطلب  �قام  �لغفال  طالب  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف 
�و  �سخ�سيا  �لكائنة   �لعني  ��ستئناف  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور 
بو��سطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  و�سور� مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لطلب بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ : 

2013/12/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/341  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/1- �ملجموعة �لعربية لال�ستثمار 2- حبيبه لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م      جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ليلى خلفان ع��ب��د�هلل    قد �ق��ام �لدعوى �ملذكورة �ع��اله وعليه 
يف  �لف�سل  وقبل  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/11/10 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملحكمة  ل��دى  �ملقيدين  �خل���ر�ء  ج��دول  م��ن  �ل���دور  �ساحب  �لهند�سى  �خلبر  بندب  �ملو�سوع 
�ليه من م�ستند�ت مع  �ن يقدم  �ن يقدم  �لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى  �ور�ق  لالطالع على 
�لطالع لدى �لد�ئرة على �مل�ستند�ت ذ�ت �ل�سلة مبو�سوع �لدعوى، و�لنتقال �ىل �مل�سروع حمل 
�يد�ع �مانة وقدرها خم�سة ع�سرة �لف درهم  �ملعاينة لالزمة و�لزمت �ملدعية  �لدعوى لجر�ء 
على ذمة �تعاب وم�ساريف �خلبر.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 

 ch1.B.8 ل�ساعة 11.00 �سباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2013/68  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- بي �آر. يف 2- و�سطاء ��ستئناف عقاريون   
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف/ عبر حممد م�سطفى �سكري 
قد �قامت �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بانه �ملحكمة قد ��سدرت 
حكما متهيديا باحالة �ل�ستئناف  �ملاثل �ىل �خلرة وحددت لها �ملحكمة 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 �ل�ساعة 10.00 �سباحا يف �لقاعة  

 ch1.C.11

  ق�سم الطعون

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1036   جتاري جزئي              

�ملدعي: فينك�س  �ن  ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه /1- �سركة ديفاين�س للمقاولت 
نعلنكم  �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  يو�سف  ���س.ذ.م.م وميثله:  �ل�سناعية  و�يف  برودكت�س فرع من  كونكريت 
فينك�س  ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/6/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
كونكريت بوردكت�س فرع من و�يف �ل�سناعية �س ذ.م.م بحكمت �ملحكمة ح�سوريا للمدعى عليه �لثاين ومبثابة 
فقط  دره��م   64.49.20 مبلغ   للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �لوىل  عليها  للمدعى  �حل�سوري 
�لثاين يف حدود  عيه  �ملدعى  �ل��ز�م  يكون  �ن  على  فل�س  وع�سرون  دره��م  و�ربعون  وت�سعة  �لف  و�ستون  �ربعة 
مبلغ 59968.80 فقط مبلغ ت�سعة وخم�سون �لف وت�سعمائة وثمانية و�ستون درهم وثمانون فل�س بالت�سامن 
فيه مع �ملدعى عليها �لوىل و�لزمتهما بالفو�ئد من 2011/11/21 وحتى متام �ل�سد�د على �ن يكون �لتز�م 
�ملدعى عليه �لثاين بها يف حدود �ملبلغ �مللتزم به و�لزمتهما بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/596 جتاري جزئي

�سنرت-  �لهنا  مركز  مكتبنا  مقر  �ىل  باحل�سور  �لتف�سل  يرجى 

بجو�ر دو�ر �ل�سطوة-  مقابل كارفور- مكتب رقم 229/228 وذلك 

�ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/12/16 يف متام  يوم �لثنني 

وذلك حل�سور �جتماع �خلرة كما يرجى �ح�سار كافة �مل�ستند�ت 

�لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاله.
 طارق الغيث
اخلبري احل�سابي

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/1861 جتاري كلي

�ملدعى عليه: عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل �ملرزوقي
رقم  �لدعوى  يف  �لبتد�ئية  �لحتادية  �بوظبي  حمكمة  عد�لة  لقر�ر  تنفيذ� 
2013/1861 جتاري كلي �ملقامة �سدكم من �ملدعي : بنك �خلليج �لول فقد 
مت ندبنا خبر� م�سرفيا يف �لدعوى �مل�سار �ليها وعليه مت حتديد يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/12/16 �ل�ساعة 12.00 �سباحا موعد� لالجتماع �خلرة يف مقر 
مكتبنا جينوم لال�ست�سار�ت - فندق جي  دبليو ماريوت- مبني �ملكاتب �أ دبي- 
يتوجب  وعليه   - دبي  فاك�س 2527779  دبي  هاتف 2526668  �لثاين-  �لطابق 
معكم  م�سطحبني  �ملحدد  �ملوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  �و  �حل�سور  عليكم 

�مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم.
 عبداحلميد زيتون/ خبري حما�سبي وم�سريف  

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2012/1969 جتاري كلي

�ملدعى عليها �لوىل: �سركة كور�ستيل دي �م �سي �سي
)RENATA SADIKU( ملدعى عليها �لثانية: ريناتا �ساديكو�

بنك  �ستاندرد  �ملدعية  من  �ملرفوعة  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�سرفيا  خبر�  ندبنا  مت 
�م �سي �سي وريناتا �ساديكو  ) بي �ل �سي( �سد �ملدعى عليهما : �سركة كور�ستيل دي 
)RENATA SADIKU( وعليه ندعوكم حل�سور �جتماع �خلرة �و من ميثلكم 
قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سح �دناه وذلك يوم �لحد �ملو�فق 
�مل�ستند�ت  كافة  �ح�سار  منكم  ويرجى  �سباحا   10.30 �ل�ساعة  متام  يف   2013/12/15

�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
دبي- مركز حمورعني بو�بة رقم 4 �لطابق �لول

هاتف  2681400- 04 فاك�س : 04-2681300
اخلبري املنتدب: يو�سف طاهر اخلاجة

اعالن اجتماع خربة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/2052    

�ملدعى : د�ر �لتمويل
�ملدعى عليه: �حمد حممد �سعيد �حمد �لبل

�ملطلوب �عالنه: �حمد حممد �سعيد �حمد �لبل
زياد  بن  طارق  �سارع  �خلالدية  فرع  �لوطني  �بوظبي  بنك  �عالنه:  �ملطلوب  عنو�ن 
هاتف متحرك رقم 0501023334 مبوجب حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ) �لد�ئرة 
�لتجارية �لكلية �لوىل( �ل�سادر يف 2013/11/19 ومو�سوعه: مطالبة مالية وحيث 
�نه مل ي�ستدل عليكم بالعنو�ن �ملبني �عاله لذ� فاننا نعنكم بطريق �لن�سر باجلريدة 
ب�سرورة �حل�سور �مام �خلبر يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/11 ويف متام �ل�ساعة 12 
ظهر� بالعنو�ن �لتايل: مبكتب د�ر �لتمويل باخلالدية- �بوظبي- علما بانه يف حالة 

عدم ح�سوركم �و �لوكيل �ملعتمد، ف�سوف ن�ستمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن اجتماع خربة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/4945    ايجارات

بناء على �لقر�ر �ل�سادر من �لد�ئرة �لبتد�ئية )�للجنة �لوىل( يف �لدعوى 
باعالن   2013/11/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  �يجار�ت   2013/4945 رقم 
ل�ساحبها/  �ملعدنية  و�لنو�فذ  لالبو�ب  �لفخامة  موؤ�س�سة  عليها/  �ملدعى 
�سعود عبد�لعزيز حممد �سالح حممد رفيع فانه نعلمكم بان �ملدعية/ مرمي 
خليفه غامن قد �قامت �لدعوى قبلكم بطلب )�خالء �ملاجور + �سد�د �لر�سوم 
�ل�ساعة 4.30  و�مل�ساريف( و�لتي �ستنظر بجل�سة ) 2013/12/15( يوم �لحد 
مبقر �ملركز يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم �حل�سور وتقدمي مالديكم 
من دفاع �و م�ستند�ت. ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور فان �لد�ئرة �سوف تتخذ 

كافة �لجر�ء�ت �لقانونية لالزمة.
المانة العامة

اعالن اجتماع خربة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أجنزت موؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������س���ان���ي���ة 
�لتقييم  وح���دة  يف  ممثلة  �خل��ا���س��ة 
للرعاية  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  �ل�سامل 
و�لتاأهيل �لتابع لها �سياغة �ملعاير 
�ملر�حل  يف  ��ستخد�مها  ميكن  �لتي 
كافة  يف  لالأطفال  �لأوىل  �لعمرية 
باإمكان  لي�سبح  �ل��دول��ة  ح�سانات 
ت�سخي�س  ع��ل��ى  ق����ادر  ���س��خ�����س  �أي 
وعلمي  ت����رب����وي  ب�����س��ك��ل  �حل�������الت 
مع  للتعامل  عمل  منهج  يكون  و�أن 
�إع��اق��ات غر  �حل���الت �ل��ت��ي لديها 
�لتو��سل  يف  م�����س��ك��الت  �أو  ظ��اه��رة 
�لطفل  ل����دى  �ل��ن��م��ائ��ي  و�ل���ت���اأخ���ر 
�ل�سخ�س  �إىل  �ل���ط���ف���ل  وحت����وي����ل 
�ل�سريع  �مل��ب��ك��ر  ل��ل��ت��دخ��ل  �مل��خ��ت�����س 
وعر�سه على خمت�س. وقالت �سدرة 
�لتقييم  وح����دة  رئ��ي�����س  �مل��ن�����س��وري 
يف  لح��ظ  برنامج  وم��دي��ر  �ل�سامل 
مركز �أبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة �إن تلك �ملعاير 
للمعلمني  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  مب��ث��اب��ة 
�ملتخ�س�سني  وغر  �لأم��ور  و�أولياء 

�خلطر  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
ل���دى �لأط���ف���ال ف�����س��ال ع���ن كونها 
�حلالت  م��ع  للتعامل  ع��م��ل  منهج 
�ل��ت��ي ل��دي��ه��ا �إع���اق���ات غ��ر ظاهرة 
و�لتاأخر  �لتو��سل  يف  م�سكالت  �أو 
�لنمائي لدى �لطفل. و�أو�سحت �أن 
�ملعاير تت�سمن خم�سة بنود رئي�سة 
�لنف�س تربوي و�لنطق  �ملعيار  هي: 
و�لقدر�ت  و�لب�سر  و�ل�سمع  و�للغة 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة و�جل�������س���دي���ة و�أخ������ر� 
و�لتو��سل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل���ه���ار�ت 
�إعد�د  ب�سدد  �ملوؤ�س�سة  �أن  منوهة 

يتم  ر�سمية  وثيقة  يف  �ملعاير  تلك 
مع  ب�ساأنها  �تفاقية  على  �لتوقيع 
لتعميم  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة 
ت��ل��ك �مل��ع��اي��ر ع��ل��ى ك��اف��ة ح�سانات 
�أن زيارة  �ملن�سوري  و�أك��دت  �لدولة. 
ح�����س��ان��ة �ل�����س��ن��اف��ر ه����ي �حل���ادي���ة 
�لتي  �ل����زي����ار�ت  �سل�سلة  يف  ع�����س��رة 
ن��ف��ذه��ا �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى م�����د�ر �أك���ر 
فح�س  خاللها  وج��رى  عامني  من 
�لت�سعمائة  على  ي��زي��د  م��ا  وتقييم 
�ملرحلة  من  �حل�سانات  �أطفال  من 
�لعمرية ما بني �سهر و�أربعة �أعو�م. 

�نبثقت  �مل�����س��روع  ف��ك��رة  �إن  وق��ال��ت 
�لتقييم  م����ن  ����س���ن���و�ت  �أرب�������ع  ب���ع���د 
و�كت�ساف �لعديد من �حلالت �لتي 
�سن  يف  �لنمائي  �لتاأخر  من  تعاين 
وقت  يف  مالحظتها  دون  �لطفولة 
مبكر ما �أدى �إىل تفاقمها وحتولها 
�إىل �إع��اق��ات. وع��ن �لأع��ر����س �لتي 
ي��ت��م �ل��ك�����س��ف ع��ل��ي��ه��ا خ���الل تقييم 
ل��الأط��ف��ال �أو���س��ح��ت �مل��ن�����س��وري �أن 
�ل�سمع  ح��ا���س��ت��ي  ي�����س��م��ل  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
�سو�ء  �لنمائي  و�ل��ت��اأخ��ر  و�لإب�����س��ار 
�لكيفي  �ل�����س��ل��وك  �أو  �ل��ت��و����س��ل  يف 
لديه  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  و�ل���ق���در�ت  للطفل 
�إج����ر�ء  �لتقييم  عملية  وتت�سمن 
وعمل  للطالب  متكاملة  فحو�س 
�لوظيفي  ل��ل��ك��ادر  تثقيفية  دور�ت 
ودور�ت  �حل�����س��ان��ة  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
كيفية  ح����ول  ل���الأم���ه���ات  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�ل��ك�����س��ف �مل���ب���ك���ر ع����ن �لإع�����اق�����ة �إن 
ح����ول معاير  وت���دري���ب���ات  وج�����دت 
�ل��ن��م��و �ل�������س���وي ل���الأط���ف���ال وط���رق 
�مل�سح �لأولية مل�سكالت �سعف �لنظر 
و�لنطق  �لعقلي  و�لأد�ء  و�ل�����س��م��ع 
و�لأد�ء  �حل���رك���ي  و�ل��ن��م��و  و�ل��ل��غ��ة 
�لتو��سل  وم�����ه�����ار�ت  �ل���وظ���ي���ف���ي 

�ن  و��سافت  �لجتماعي.  و�ل�سلوك 
�لرنامج �لذي ينفذ للمرة �لأوىل 
يف �إمارة �أبوظبي ويف دولة �لإمار�ت 
ي�ستهدف �لو�سول لالأطفال �لذين 
�أم���وره���م بوجود  �أول���ي���اء  ي��ع��رف  ل 
ملحوظة  غ���ر  من��ائ��ي��ة  م�����س��ك��الت 
�لنمائي  �ل��ت��اأخ��ر  ف��ح��الت  ل��دي��ه��م 
�لنظر  �لتو��سل و�سعف  وم�سكالت 
و�ل�سمع وغرها من �مل�سكالت ذ�ت 
قد  و�ملتو�سطة  �لب�سيطة  �مل�ستويات 
ل تكون ملحوظة لالآباء و�لأمهات 
تاأمل  كما  �ملبكرة  �لنمو  مر�حل  يف 
برنامج  ن���ط���اق  ت��و���س��ي��ع  �مل��وؤ���س�����س��ة 
ي�سمل  ب��ح��ي��ث  م�����س��ت��ق��ب��ال  لح�����ظ 
�إمارة  يف  طفل  ك��ل  وتقييم  فح�س 
�أبوظبي قبل �أن ينهي عامه �لثاين. 
ي�سعى  �ل���رن���ام���ج  �أن  و�أو����س���ح���ت 
�لأطفال  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إىل  �أي�����س��ا 
منوهم  �����س����ن����و�ت  يف  �مل����ت����ف����وق����ني 
�لعاملني  مل�����س��اع��دة  وذل����ك  �مل��ب��ك��رة 
يف �حل�سانات و�أول��ي��اء �لأم��ور على 
للتعامل  �ملنا�سبة  �خلدمات  تقدمي 
�ملوهوبني  ب��ق��در�ت  معها و�لرت��ق��اء 
بال�سكل  وت��وج��ي��ه��ه��ا  وت���ط���وي���ره���ا 

�ملالئم. 

•• الكويت-وام:

لل�سوؤون  �لدولة  �أنور بن حممد قرقا�س وزير  �لدكتور  بحث معايل 
رئي�س جمل�س  نائب  �ل�سباح  �حلمد  خالد  �سباح  و�ل�سيخ  �خلارجية 
�ملا�سية..عالقات  قبل  �لليلة  �لكويت  دول��ة  خارجية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�لتعاون بني �لبلدين �ل�سقيقني و�سبل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت. 
كما بحث �لوزير�ن خالل �للقاء عدد� من �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام 
�مل�����س��رتك. ح�����س��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����س��ف��ر �أح���م���د �جل���رم���ن م�����س��اع��د وزير 
�إد�رة  مدير  �لعكله  خمي�س  �ل�سفر  و  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �خلارجية 
�خلارجية  وز�رة  يف  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  ودول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ���س��وؤون 
و�ل�سفر جا�سم �لقا�سمي مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتعاون 

بالنابة يف  ب��الأع��م��ال  �لقائم  �لطنيجي  وع���ارف  �ل���وز�رة  �ل���دويل يف 
�سفارة �لدولة لدى �لكويت..فيما ح�سره من �جلانب �لكويتي عدد 
�أن��ور قرقا�س قد �سارك  �مل�سوؤولني. وك��ان معايل  �ل��وزر�ء و كبار  من 
�لليلة قبل �ملا�سية يف �لجتماع �لتكميلي للمجل�س �لوز�ري يف دورته 
�ل� 129 �لتح�سري للدورة �ل� 34 للمجل�س �لأعلى ملجل�س �لتعاون 
و   10 يومي  �لكويت  دول��ة  ت�ست�سيفها  �لتي  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
11 من �سهر دي�سمر �جلاري. وتر�أ�س �لجتماع �ل�سيخ �سباح خالد 
�حلمد �ل�سباح بح�سور وزر�ء خارجية مملكة �لبحرين �ل�سيخ خالد 
بن �أحمد �آل خليفة و�ل�سعودية �لأمر �سعود �لفي�سل وقطر �لدكتور 
خالد �لعطية و�لوزير �مل�سوؤول عن �ل�سوؤون �خلارجية يف �سلطنة عمان 
�لجتماع  �خلارجية يف  وزر�ء  وناق�س  بن عبد�هلل.  علوي  بن  يو�سف 

م�سروعات �لقر�ر�ت وم�سروع �لبيان �خلتامي �لتي �سرتفع �إىل قادة 
برئا�سة  �ليوم  �أعمالها  تبد�أ  �لتي  �لقمة  �لتعاون خالل  دول جمل�س 
�لكويت.  �أمر  �ل�سباح  �جلابر  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�ل�سباح  �حلمد  خالد  �سباح  �ل�سيخ  �لكويتي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
�ليوم  �ستعقد  �لتي  �خلليجية  �لقمة  �ىل  يتطلعون  �خلليج  �أبناء  �إن 
لت�سيف لبنة �سلبة يف �سرح �لجناز�ت �ملباركة و�ل�سهامات �جلليلة 
�لتكميلي.. �لجتماع  خ��الل  له  كلمة  يف  و�أ���س��اف  كافة.  �ملجالت  يف 
�خلليجي  �لعمل  �جن��از�ت  تعزيز  �ىل  تتطلع  �خلليجية  �ل�سعوب  �أن 
�ملجل�س  دول  ق��ادة  و�ل�سمو  �جلاللة  �أ�سحاب  �أحاطها  �لتي  �مل�سرتك 
على مدى ما يزيد عن ثالثة عقود ببالغ �لرعاية و�لعمل �ملتو��سل 

و�لهتمام �لكبر حتقيقا لتطلعات �سعوب دول �خلليج �لعربية . 

•• اأبوظبي-وام:

�ليوم  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ��ست�سافت 
لالأدلة  �ل��ع��رب��ي��ة  لل�سبكة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال 
�جل��ن��ائ��ي��ة حت���ت �ل��ت��اأ���س��ي�����س �ل����ذي ي�����س��ت��م��ر يومني 
�ل���ل���و�ء �لركن  و�أك�����د  ���س��ت دول ع��رب��ي��ة.  مب�����س��ارك��ة 
ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  �لكتبي  عبيد  �لدكتور 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  م��ق��ر  ل��ق��ائ��ه يف  خ����الل  �أب���وظ���ب���ي 
�لتعاون  �لج��ت��م��اع..�أه��م��ي��ة  يف  �مل�ساركني  لل�سرطة 
�ل�سبكات  و�ملعارف بني  و�خل��ر�ت  �ملعلومات  وتبادل 
�ل��ع��رب��ي��ة لالأدلة  �ل�����س��ب��ك��ة  ل��ت��اأ���س��ي�����س  و�لأع�������س���اء 
بني  �لتن�سيق  �إىل  �لتطلع  ع��ن  و�أع����رب  �جل��ن��ائ��ي��ة. 
و�لبحث  �لتدريب  قطاعات  يف  خ�سو�سا  �ملوؤ�س�سني 

ي��ع��زز فر�س  و�ل��ت�����س��اور مب��ا  �لعلمية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وكان  �مل��ع��ت��م��دة.  �ل��دول��ي��ة  للمعاير  وف��ق��ا  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�لأدلة  �إد�رة  مدير  �حل��م��ادي  �لرحمن  عبد  �لعقيد 
و�ملنافذ  �لأم��ن  ل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  يف  �جلنائية 
يف �سرطة �أبوظبي �فتتح �لجتماع مبقر �إد�رة �لأدلة 
�جلنائية بح�سور�لعقيد ح�سن �حلو�سني نائب مدير 
�لإد�رة . و�أكد �حلمادي �أهمية �لجتماع �لذي ير�سخ 
�لدول  تطلعات  ويرتجم  و�لتن�سيق  �لتعاون  ملفهوم 
�جلنائية  لالأدلة  عربية  �سبكة  تاأ�سي�س  يف  �مل�ساركة 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ر جم���الت �ل��ع��م��ل ب���الأدل���ة �جلنائية 
وتو�سيع قاعدة �لتعاون بني �لدولة �لعربية يف جمال 
�لتدريب وتبادل �خلر�ت. وقال �إن �سرطة �أبوظبي 
حري�سة بتوجيهات من �لقيادة �ل�سرطية على تفعيل 

كل ما ميكنها من �أد�ء �لعمل �لأمني و�جلنائي بجودة 
عالية وبلورت مفاهيمها �ل�سرت�تيجية نحو �لتميز. 
ومت خالل �لجتماع عر�س فيلم وثائقي عن مر�حل 
تطور �إد�رة �لأدلة �جلنائية ب�سرطة �أبوظبي وتاأهيل 
�لكادر �ملو�طن �لذي �أ�سبح من �لعالمات �ملميزة يف 
�لأدلة  خبر  وعر�س  �جلنائية.  �لأدل��ة  عمل  جمال 
�جلنائية يان دو كندو مالمح عن �لتجربة �لدولية 
ثر�ء هذه  �إىل  ..م�سر�  �لأدل��ة �جلنائية  تاأ�سي�س  يف 
�ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف �أطرها 
�جلنائية.  لالأدلة  �لعربية  �ل�سبكة  لتاأ�سي�س  �لعامة 
�ململكة  ه��ي  �لج��ت��م��اع  �مل�ساركة يف  �ل���دول  �أن  ي��ذك��ر 
و�جلز�ئر  و�لبحرين  و�لكويت  �ل�سعودية  �لعربية 

و�ململكة �لأردنية ف�سال عن �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �سعادة بدر عبد�هلل بن �سعيد �ملطرو�سي مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لأوروبية 
بالإنابة يف مكتبه يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية..�سعادة �ندريا ر�يخلني �سفرة 
�سوي�سر� لدى �لدولة . جرى خالل �للقاء بحث �لق�سايا ذ�ت �لإهتمام �مل�سرتك 
و�سبل تعزيز �لتعاون وتطوير �لعالقات �لثنائية مبا ي�سهم يف حتقيق �مل�سالح 

�مل�سرتكة للبلدين. 

مدير اإدارة ال�سوؤون الأوروبية يبحث 
عالقات الدولة مع �سوي�سرا

 قرقا�س ووزير اخلارجية الكويتي يبحثان عالقات البلدين

�سرطة اأبوظبي ت�ست�سيف الجتماع الأول لل�سبكة العربية ل� »الأدلة«  

•• العني-وام:

�أبوظبي  �لعامة ل�سرطة  �لقيادة  �لتدريب يف  �إد�رة  نظمت 
لتاأهيل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م���ر�ك���ز  �إد�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
على  �لتغلب  جم��ال  يف  تدريبية  دورة  �مل��ع��اق��ني  وت�سغيل 
 22 مب�ساركة  وذل��ك   .. �أي���ام  خم�سة  مل��دة  �لعمل  �سغوط 
�لإعاقة  �ل�سف و�لأف��ر�د من ذوي  �ل�سباط و�سباط  من 
ل�سرطة  �لتابعة  و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  خمتلف  من  �ل�سمعية 
�إد�رة  �ل�سام�سي مدير  �لعقيد ثاين بطي  و�أك��د   . �أبوظبي 
�ل��ت��دري��ب �أن ه���ذه �ل����دورة �ل��ت��ي ع��ق��دت يف  ف��ن��دق �سيتي 
ل�سرت�تيجية  جت�سيد�  �ل��ع��ني..ت��اأت��ي  مدينة  يف  �سيزون 
تاأهيل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�أن  �إىل  م�سر�  �مل��ج��الت..  خمتلف  يف  �ل�سرطة  عنا�سر 
�لدورة ركزت على �إك�ساب �مل�ساركني من فئة �ل�سم مهار�ت 

�لتو��سل مع �أفر�د �جلمهور يف �إطار روؤية و�هتمام �لقيادة 
و  ك��اف��ة.  �ملجتمع  �سر�ئح  م��ع  �ل�سر�كة  بتعزيز  �ل�سرطية 
م�ست�سارة  �لدين  �أم��اين جمال  �لدكتورة  �ملحا�سر�ت  قدم 
مدرب  عو�س  مو�سى  يا�سر  مبر�فقة  �لوظيفي  �لتدريب 
لغة �لإ�سارة باإد�رة مر�كز وز�رة �لد�خلية لتاأهيل وت�سغيل 
�مل��ع��اق��ني. وت��ن��اول��ت �ل�����دورة �ل��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم �سغوط 
�ل�سغوط  وم�سادر  و�أعر��سها  مو�جهتها  وكيفية  �لعمل 
عر�س  ومت  عليها.  �ملرتتبة  و�لنتائج  تطورها  وم��ر�ح��ل 
و�لهيكل  �لإد�ري  �ل���و�ق���ع  يف  تطبيقية  در����س��ي��ة  ح����الت 
�أماين  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���س��ادت  �ل�سرطة.  لإد�ر�ت  �لتنظيمي 
مب�ستوى �لدورة وجتاوب وتفاعل �مل�ساركني فيها م�سرة 
�إىل �أنها هدفت �إىل تعريف �مل�ساركني بحقوقهم يف تقييم 
�لأد�ء عر �لتطوير و�لتاأهيل و�لتعليم �مل�ستمر و�إك�سابهم 

مهار�ت �لتو��سل مع �ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

وكليات  للدولة  �لوطني  �لناقل  للطر�ن  �لحت��اد  �سركة  وقعت 
�لتقنية �لعليا �م�س..مذكرة تفاهم لإقامة مركز كليات �لتقنية 
تاأتي  �مل��ه��ن��ي.  و�ل��ت��ط��وي��ر  للتعليم  ل��ل��ط��ر�ن  �لحت����اد   - �ل��ع��ل��ي��ا 
فر�س  ل�ستحد�ث  للطر�ن  �لحت���اد  تفوي�س  �إط���ار  يف  �مل��ذك��رة 
جديدة �سمن قطاع �لطر�ن يف �لدولة للمو�طنني �لإمار�تيني 
�ل�سركة  �أع��م��ال  �سعيد  على  �أك���ر  ب���دور  �ل��ق��ي��ام  م��ن  ومتكينهم 
مهار�ت  لتطوير  �مل��رك��ز  �إق��ام��ة  خطوة  وج���اءت  �مل�ستوى.  عاملية 
�ملنا�سب  �ملو�طنني �لإمار�تيني و�إعد�دهم مهنيا لتويل خمتلف 
�مل��ج��زي��ة و�ل��ه��ام��ة �سمن ق��ط��اع �ل���ط���ر�ن. و���س��ت��ت��ع��اون �لحتاد 
من  �سل�سلة  و�إتاحة  لتطوير  �لعليا  �لتقنية  كليات  مع  للطر�ن 
بر�مج �لتنمية �ملهنية و�لتنفيذية. وت�سمل تلك �لر�مج دور�ت 
تدريبية على �للغة �لإجنليزية وتطوير �ملهار�ت للح�سول على 
�لطر�ن  علوم  يف  �أكادميية  تعليمية  وبر�مج  �ملنا�سبة  �لوظائف 
�ملتعلقة  �لتدريبية  �ل��ر�م��ج  م��ن  متنوعة  وجمموعة  و�لإد�رة 
بالعمل و�لوظائف من �ساأنها �إعد�د �ملو�طنني �لإمار�تيني لتويل 
�لعاملية.  ل��ل��ط��ر�ن  �لحت���اد  �سبكة  �م��ت��د�د  على  رئي�سية  �أدو�ر� 
�لحتاد  يف  و�لأد�ء  �مل��وظ��ف��ني  ���س��وؤون  رئي�س  غاميل  ر�ي  و�أك���د 
�أعلى  ي�سكل  �ملوظف  �أن  �ملنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف  للطر�ن 

مهار�ت  تنمية  وتعتر  بها  يعمل  �لتي  لل�سركة  بالن�سبة  قيمة 
�مل��وظ��ف��ني وت��ط��وي��ره��م مهنيا �أم���ر� ب��ال��غ �لأه��م��ي��ة. و�أ���س��اف �أن  
�لحتاد للطر�ن  ب�سفتها �لناقل �لوطني لدولة �لإم��ار�ت ويف 
مبادرة   ع��ن  ف�سال   2030 للعام  �أبوظبي  خلطة  دعمها  �إط���ار 
�أب�سر  لتعزيز م�ساركة �لكو�در �لوطنية..تلتزم �لحتاد للطر�ن 
بتدريب وتطوير �لقوى �لعاملة �لوطنية من �لإمار�تيني ذوي 
�مل��ه��ار�ت �لطموحة. و�أو���س��ح �أن��ه يف �إط���ار ه��ذ� �لل��ت��ز�م تعاونت 
و�خلر�ت  �ل��ق��در�ت  لتنمية  �لعليا  �لتقنية  كليات  م��ع  �ل�سركة 
مهني  م�ستقبل  بناء  يف  �لر�غبني  �لإمار�تيني  لل�سباب  و�ملعارف 
ناجح يف قطاع �لطر�ن. و�أ�سار �إىل �أن �لحتاد للطر�ن تعاونت 
مع كليات �لتقنية �لعليا يف عدد من �ملبادر�ت مع �نخر�ط نحو 
�ل�سركة من  توفرها  �لتي  �لر�مج  120 طالبا �سمن خمتلف 
و�لحتاد  �ملعلومات  وتقنية  �خلريجني  �ملهند�سني  بر�مج  بينها 
ل��ل��ط��ر�ن ملوظفي �خل��دم��ات �لأر���س��ي��ة. ورح���ب �ل��دك��ت��ور طيب 
كمايل مدير كليات �لتقنية �لعليا على م�ستوى �لدولة مبذكرة 
�لتفاهم .. موؤكد� �أهمية �ملركز �جلديد ودوره يف توطيد �لعالقة 
�ملثمرة طويلة �لأمد بني �لحتاد للطر�ن وكليات �لتقنية �لعليا. 
و�أعرب عن �سعادته مبو��سلة �ل�سر�كة طويلة �لأمد مع �لحتاد 
للطر�ن حيث عملت �لكليات معها ل�سنو�ت طويلة على م�ساعدة 
وتدريب و�إعد�د �خلريجني �لإمار�تيني يف كليات �لتقنية �لعليا 

لتويل منا�سب حيوية وهامة �سمن قطاع �لطر�ن. وقال تعتر 
مذكرة �لتفاهم مثال و��سحا على مت�سك كليات �لتقنية �لعليا 
ت�ساعد  �ملجتمع  مع  قوية  �سر�كات  �إق��ام��ة  ب��اأن  �لأ�سا�سي  باملبد�أ 
فر�سة  لهم  يوفر  مما  للطالب  �لتعليمية  �لتجربة  تعزيز  على 
�ل�ستفادة من كامل �إمكاناتهم على نطاق �لعمل يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. و�أ�ساف كمايل �أن �لكليات ب�سفتها ر�ئد� وطنيا 
على  للحفاظ  ت�سعى  و�ل��ق��ط��اع  �ملجتمع  م�ساركة  م�ستوى  على 
خالل  من  و�إجناز�تهم  طالبها  بقدر�ت  �لرتقاء  جتاه  �لتز�مها 
�لرتكيز على �ل�سر�كات �ملرتبطة بالتعليم و�لتدريب. و�أو�سح �أن 
على  تركيزها  �لعليا يف  �لتقنية  كليات  دور  �ستعزز  �ل�سر�كة  هذه 
�لتدريبات  على  و�حل�سول  و�لعملية  �لنظرية  �ل��ط��الب  تنمية 
�لالزمة �سمن بيئة �لعمل ذ�ت �ل�سلة مما ي�سهم يف ت�سهيل عملية 
للعمل يف  و�ملوؤهلني  �لطالب �خلريجني  تنمية وتطوير مهار�ت 
عامل متطور تقنيا. و�أ�سار �لدكتور كمايل �إىل �أن مذكرة �لتفاهم 
ومن  �لعليا  �لتقنية  كليات  تتبناها  �لتي  �لتوطني  مبادر�ت  تعزز 
بينها م�ساركتها يف مبادرة �أب�سر �لتي �أطلقتها �حلكومة �لحتادية 
�لر�سيدة. يذكر �أن  �لحتاد للطر�ن  تعد و�حدة من �ل�سر�كات 
لدى  ويعمل  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �لتوطني  ب��ر�م��ج  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�ل�سركة حاليا حو�يل �ألف و 400 موظف �إمار�تي يف جملة من 

�ملنا�سب و�ملهام متتد على خمتلف �أق�سام �لعمل.

•• ابوظبي-وام:

�لقانون  �ح���رت�م  ثقافة  مكتب  �أن��ه��ى 
نائب  �سمو  ملكتب  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  يف 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�ملوجهة  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  حم���ا����س���ر�ت���ه 
�لعليا  للموؤ�س�سة  �ل��ت��اب��ع��ني  ل��ل��ع��م��ال 
�ملتخ�س�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
�ل�سامل  �لتثقيفي  ب��رن��اجم��ه  �سمن 
�مل��الزم جمعة  و�أو�سح   .  2013 لعام 
توعية  ب��رن��ام��ج  م�����س��رف  �حل��و���س��ن��ي 
�ل���رن���ام���ج  �أن  �مل���ك���ت���ب  يف  �ل����ع����م����ال 
تابعني  عامل  �آلف  ثمانية  ��ستهدف 
�أبوظبي  يف  عمالية  ق��ري��ة  لع�سرين 
�ل��غ��رب��ي��ة و تركز  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�ل���ع���ني 
�لعامل  و�ل�����ت�����ز�م�����ات  ح����ق����وق  ح�����ول 
�لت�سريعات  نظمتها  �لتي  �لقانونية 
و�ل��ق��و�ن��ني يف �ل��دول��ة مب��ا ي��وف��ر لهم 
حياة �آمنة . وقال �إن تفعيل �ل�سر�كات 
يوؤكد  للعمالة  �لر�عية  �ملوؤ�س�سات  مع 
�لعمال  م�سلحة  على  �ملكتب  حر�س 
�ملتمثلة يف �لرتقاء بوعيهم وثثقيفهم 

..حيث  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �لأم��������ور  ب���ك���اف���ة 
��ستباقيا  دور�  �ل��ع��م��ال  توعية  تلعب 
حدود  يف  ت�سرفاتهم  تقنني  يف  مهما 
�ل��ق��ان��ون . و����س��ت��ع��ر���س �مل����الزم خالد 
�حلا�سرين  للعمال  بوظفرة  �سيف 
�أه���م �حل��ق��وق �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي وردت 

�لت�سريعات  �أو  �لإمار�تي  �لد�ستور  يف 
�ل�سادرة مبوجبه.. م�سر� �إىل �ملوقف 
�ل��ق��ان��وين و�ل��ع��ق��وب��ات �مل��رتت��ب��ة على 
بع�س �ل�سلوكيات �لتي جرمها �لقانون 
كجرمية �لتجمهر غر �مل�سروع حيث 
من  كل  بالغر�مة  �أو  باحلب�س  يعاقب 

تعطيل  �أو  مل��ن��ع  جت��م��ه��ر  يف  �����س���رتك 
وت�سمن   . و�ل��ل��و�ئ��ح  �لقو�نني  تنفيذ 
�لن�سو�س  بع�س  �إىل  �إ���س��ارة  �لعر�س 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل�����و�ردة يف ق��ان��ون دخول 
و�إق��ام��ة �لأج��ان��ب �لتي جرمت دخول 
�لبالد ب�سورة غر م�سروعة ..موؤكد� 

�ل�سلطات  م����ع  �ل���ع���م���ال  ت����ع����اون  �أن 
�أي��ة جرمية  ع��ن  �لإب���الغ  �ملخت�سة يف 
�إىل علمهم خر  ت�سل  �أو  تقع عليهم 
و�سيلة توؤمن لهم �حلماية �لقانونية.

�سرطة اأبوظبي تنظم دورة مب�ساركة 22 من ال�سباط 
و�سباط ال�سف من ذوي الإعاقة ال�سمعية 

الحتاد للطريان والتقنية العليا توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مركز للتعليم والتطوير املهني

مكتب ثقافة القانون يختتم برناجمه التوعوي الذي ا�ستهدف ثمانية اآلف عامل

زايد العليا تنجز معايري الك�سف املبكر على حالت التاأخر النمائي لأطفال احل�سانات

•• اأبوظبي-وام:
��ستقبل �سعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل 
�لوز�رة..�سعادة  ع��ام  دي��و�ن  يف  مكتبه  يف  �خلارجية  وز�رة 

لدى  �لفلبني  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��رة  زبرن�سي�سا  �ر  ج��ري�����س 
�لإهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  بحث  �للقاء  �لدولة. جرى خالل 
�مل�سرتك و �سبل تعزيز �لتعاون وتطوير �لعالقات �لثنائية 

مبا ي�سهم يف حتقيق �مل�سالح �مل�سرتكة للبلدين.

اخلارجية تبحث التعاون مع الفلبني

•• دبي-وام:

�سمو  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �أدى 
�ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد 
رئي�س  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�مل��ج��ل�����س �ل��ق�����س��ائ��ي يف �لإم������ارة..

ثالثة ق�ساة تابعني ملحاكم مركز 
دبي �ملايل �لعاملي..وذلك مبنا�سبة 
�جلديدة.  عملهم  م��ه��ام  ت�سلمهم 
ووج�����ه ���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
لدى  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
يف  جمل�سه  يف  �لق�ساة  ��ستقباله 
زعبيل �سباح �م�س ب�سرعة �لإجناز 
ب��ال��ب��ت يف �ل��ق�����س��اي��ا �مل��رف��وع��ة يف 
�لعاملي..  �مل��ايل  دبي  حماكم مركز 
بهم  �ل��ك��ب��رة  ثقته  �سموه  م��وؤك��د� 
�ملهام  يف  �ل���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م  ومت���ن���ى 
�ل��ت��ي �أوك���ل���ت �إل��ي��ه��م. ح�����س��ر �أد�ء 
�مل�ست�سار  �سعادة  �لقانونية  �ليمني 
�لنائب  �حل��م��ي��د�ن  عي�سى  ع�����س��ام 
عبد�هلل  و�سعادة  دبي  لإم��ارة  �لعام 
دبي  مركز  حمافظ  �سالح  حممد 
�ملايل �لعاملي و�سعادة �لدكتور لوؤي 
�ل�سوؤون  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  بالهول 
دبي وعدد من  �لقانونية حلكومة 

�مل�سوؤولني.

ثالثة ق�ساة جدد ملحاكم 
مركز دبي املايل العاملي 
يوؤدون اليمني القانونية 

اأمام مكتوم بن حممد

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 يف الدعوى رقم 2013/897 مدين جزئي جتاري    

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية
�ىل �ملدعى عليها: �ل�سيد: مورينو مانالنغ ماكاباجال )جمهول حمل �لقامة(

مبا �ن �ملدعي: بنك �م �لقيوين �لوطني بوكالة : مكتب �حلقوق �لدولية للمحاماة و�ل�ست�سار�ت 
�لقانونية قد �قام عليكم �لدعوى �لق�سية رقم 2013/897 مدين جزئي جتاري �بوظبي- فانتم 
مكلفون �و وكيلكم �لقانوين باحل�سور �مام �خلبر �مل�سريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة جلل�سة 
�خلرة �لوىل يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �لو�حدة ظهر� مبكتبنا د�ر �لبيان للح�سابات 
و�ل�ست�سار�ت دبي ديرة- �سارع -بور �سعيد- خلف مركز دبي للطر�ن دناتا بجو�ر �سوبر مارك نيو 
هابي لند، بناية 16 مكتب رقم ، 101 فوق روك�س لتاأجر �ل�سيار�ت، للتو��سل هاتف 04-2942616 
فاك�س 2942270-04 - 2511318-04 م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوكم 
وما ترونه منا�سبا لتي�سر �عمال �خلرة ومتكني �خلبر من �د�ء مهمته، وبيان وجه �حلق يف 

�لدعوى ويف حال عدم �حل�سور �سيتم �لجر�ء�ت يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�سئولية.
 اخلبري امل�شريف الدكتور: حممد الفقي/ هاتف: 050-6521992

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
اعادة اعالن للم�ستانف �سده - بالن�سر

 �مل�ستاأنف : �يه �سي �ي �لعقارية
��ستئناف رقم 403 ل�سنة 2012 مدين كلي

��ستئناف )حكم �مر( حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
�ل�سادر بتاريخ / /  يف �لق�سية رقم 340 ل�سنة 2012 )مدين كلي( �ىل ) �لر��سد 
للعقار�ت ملالكها �حمد ر��سد �لكعبي( وعنو�نه: عجمان �سارع �ل�سيخ ز�يد- مبنى 
�ستنظهره  �عاله  �لدعوى  �ل�ستئناف يف  �ن  �علم  يو�سف موتورز(  خا�س مقابل 
حت�سر  مل  ف��ان   2013 �سنة   12 �سهر  م��ن   15 ي��وم  م��ن   9.30 �ل�ساعة  يف  �ملحكمة 
يف  فيه  ويف�سل  �سي�سمع  �ل�ستئناف  ف��ان  �ملعتمد  وكيلك  بو��سطة  �و  ب�سخ�سك 

غيبتك.
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�سن را�سد 

�أم�سى يوم �أم�س �لأول �لثنني ، نحو 
�مل�سنني  ب��ح��ار� م�سنا م��ن م��ر�ك��ز   70
يوما   ، وع���ج���م���ان  و�ل�������س���ارق���ة  ب���دب���ي 
�أغان  �سعيد� يف رحلة بحرية تتخللها 
ي��رددون��ه��ا يف ريعان  ك��ان��و�  و�أه���ازي���ج 
و�سريط   ، �ل�سيد  رح��الت  �سبابهم يف 
م���ن �ل���ذك���ري���ات �أخ������ذو� ي���روون���ه���ا يف 
لديو�ن  �لتابع  زعبيل  �ليخت  �سيافة 
�إىل  و�ل��ذي تعود ملكيته   ، دب��ي  حاكم 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
ق�سى  حيث   ، ث���ر�ه  �هلل  طيب  مكتوم 
�لبهجة  م��ن  �ساعات   6 نحو  �ل�����س��و�ب 
�ليخت   �نطالق  وق��ت  من   ، و�ل�سرور 
�ل�سيف  حم��ط��ة  م��ن  �سباحا  زع��ب��ي��ل  
، لي�ستقر بهم يف عر�س  يف خ��ور دب��ي 
�لبحر بجو�ر مرفاأ طبيعيا يف جزيرة 
، حتى  �لعرب  ب��رج  فندق  قبالة  �لعلم 

عودتهم يف �مل�ساء.
وتن�سيق  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �ل���رح���ل���ة  ج������اءت 
م�������س���ب���ق ف���ي���م���ا ب�����ني ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
دب���ي ومديره  �لإم���ار�ت���ي يف  �لأح���م���ر 
حم��م��د �ل���زرع���وين ، و�ل��ك��اب��نت �سامل 
�لأمرية  �ل��ي��خ��وت  م��دي��ر  ���س��وي��د�ن 
بدبي ، ومرمي بن حريز �ملر �ملتطوعة 
�ساركو�  و�ل���ذي���ن   ، �لأح���م���ر  ب��ال��ه��الل 

و�سعادتهم  فرحتهم  �مل�سنني  �لبحارة 
من  ع��دد�  �أي�سا  فرحتهم  و�ساركهم   ،
�لكعبي  كفاح  و�لفنانني  �لإعالميني 
�ملزروعي  وم�����وزة   ، �ل��ع��ب��ار  و���س��م��اح   ،
�لأحاديث  وت���ب���ادل  �مل����رح  م���ن  ج���و  يف 
�لأهازيج  و  و�حل��ا���س��ر،  �ل����رت�ث  ع��ن 
بالأيام  ذكرتهم   ، و�لرت�ثية  �لبحرية 
مب�ساركتهم  ��ستمتعو�  كما  �ملا�سية، 
�لتي  �ملتعددة  �لرت�ثية  �مل�سابقات  يف 
�لهالل  ب���رن���ام���ج   �إط������ار  �أق���ي���م���ت يف 

�لأحمر جلل�ساء �مل�سنني   .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، رح���ب���ت م����رمي �مل����ر بن 

�لأحمر  ب��ال��ه��الل  �مل��ت��ط��وع��ة  ح���ري���ز، 
ب���ال���ط���اق���ة  �ل������ع������الج  و�خل������ب������رة يف 
يف  كبار  »�أنتم  لهم  وقالت  بال�سيوف، 
�أوقات  لهم  متمنية  و�مل��ك��ان��ة«،  �ملنزلة 
بكل  �ل�ستمتاع  �إىل  ودعتهم  �سعيدة، 
حلظات �ليوم. موؤكدة لهم �أنهم �لرمز 
�إم��ار�ت��ي ،  به كل  �ل��ذي يعتز  �لأ�سيل 
لل�سو�ب �لذين قدمو� �لكثر لوطنهم 
�لو��سحة  ب�سمتها  �لأي���ام  ور�سمت   ،
على وجوههم، فتقدير� لهذه �جلهود 
�لذي حر�س �جلميع  �للقاء  كان هذ� 
ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة لإ���س��ع��اده��م، لأن��ه��م يف 

�أم�س �حلاجة لق�ساء �أوقات يف �لبحر 
فهي  �ل��ري��ة،  �لطبيعة  �أح�سان  يف  �أو 
وتذكرهم  �ملن�سية،  �أيامهم  لهم  تعيد 
و�نب�ساطهم،  �سعادتهم  ه��ذ�  ويف  بها، 
وهي �أيام جميلة مملوءة بعبق �لتاريخ 
ي�ستهوي  �ل����ذي  �جل��م��ي��ل  �لإم����ار�ت����ي 
من  �أه��ل��ه  م��ن  عليه  للتعرف  �جلميع 

�مل�سنني.
فيما �أعرب �لكابنت �سامل �سويد�ن عن 
 ، �لإن�سانية  �لتظاهرة  بهذه  �سعادته 
و�لتي كان مل�ساركة �جلميع فيها �لأثر 
�لكبر يف رفع �لروح �ملعنوية و�إدخال 

�مل�سنني، �لذين  �إىل  �لبهجة و�ل�سعادة 
وق��ت��اً مملوء�ً  �ل��رح��ل��ة  ه��ذه  ق�سو� يف 
بامل�ساعر �لفيا�سة، ود�رت بينهم وبني 
�أحاديث حميمية، وحو�ر�ت  �مل�ساركني 
فارت�سمت  م�سلية،  ودع��اب��ات  طريفة، 
�لب��ت�����س��ام��ات ع��ل��ى وج��وه��ه��م، وعلت 
�ل�سحكات ق�سماتهم. حيث تبارو� مع 
�ل�سعبية  �لأم��ث��ال  ط��رح  �ملجتمعني يف 
و�لطر�ئف و�لألغاز و�لغناء و�لإن�ساد، 
وطو�ل �ل�ست �ساعات �لتي ��ستغرقتها 

�لرحلة.
كما ن��وه حممد �ل��زرع��وين مدير عام 
فرع �لهالل �لأحمر يف دبي �أن �لهدف 
من هذ� �مللتقى �لتفاعلي بني �ملجتمع 
ك��ب��ار �ل�سن مم��ن خ��دم��و� �لدولة  م��ع 
وبالتايل حر�سنا على تنظيم �لرحلة 
ودبي  �ل�سارقة  من  �ل�سو�ب  من  لعدد 
وع��ج��م��ان ل��ي��ك��ون ه��ن��اك ل��ق��اء تعاريف 
لإرجاع  بحرية  رحلة  يف  بينهم  فيما 
ل��ك��ون��ه��م كانو�  �ل�����س��اب��ق��ة  ذك��ري��ات��ه��م 
�لبحر  ح��ي��ات��ه��م يف  و�م�����س��و�  ب���ح���ارة 
وه����ذه �ل��رح��ل��ة ه���ي م���ن �ح���د بر�مح 
�مل�سنني  ل���ت���ك���رمي  �لأح����م����ر  �ل����ه����الل 
وم�ساركتهم �أهازيجهم وتوزيع �لهد�يا 
لهم ،موجها �ل�سكر لكل من �ساهم يف 
  . �ل�سو�ب  �سفاه  على  �لبهجة  �إ�سفاء 
�لكعبي �ساحب  ك��ف��اح  �لإذ�ع����ي  وق���ال 

�ل���دع���اب���ة �جل��م��ي��ل��ة ط����و�ل �ل��رح��ل��ة ، 
 ، �أج���ول   �لإذ�ع���ي  و�ساحب �لرنامج 
�أن �لطق�س �جلميل كان �لد�فع جلمع 
هذه �لثلة من كبار �ل�سن �لذين عادو� 
جميعاً بذكرياتهم �إىل �لبحر، خا�سة 
�لبحر  �أه��ل  م��ن  ك��ان��و�  غالبيتهم  و�أن 
عن  منف�سلني  لي�سو�  �لنا�س  وه��وؤلء 
�ساركت متطوعا  هنا  جمتمعهم ومن 
�ننا  ن�سعرهم  حتى  ه��ذه  رحلتهم  يف 
لز�لو�  �أن��ا���س  هناك  و�ن  هو�هم  على 
يتو��سلون معهم و�عتقد �أن �هتمامنا 
�ملرح  روح  باإ�ساعة  كفيل  �ل�سن  بكبار 

�أجو�ء  �إىل  بهم  و�لنطالق  و�لدعابة 
مفعمة بال�سعادة و�لنب�ساط.

�ملزروعي  م���وزةة  �لفنانة  �أع��رب��ت  كما 
�حلميمية  ب����الأج����و�ء  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
و�لو��سحة بني كبار �ل�سن و�أحاديثهم 
بع�سهم  ع��ل��ى  و�إق���ب���ال���ه���م  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
�لبع�س، وجتلى حبهم للبحر بو�سوح 
تقدمي  م�����س��ارك��ات��ه��م يف  خ����الل  م���ن 
ذكرياتهم  �إىل  �أعادتهم  �لتي  �ل�سالت 
�أ���س��ف��ى ع��ل��ى �لرحلة  �ل��ق��دمي��ة، مم��ا 
خالله  �مل�سنون  �سعر  تكاتفياً  طابعاً 
�ملجتمع  م���ع  وت��و����س��ل��ه��م  ب��وج��وده��م 

و�أنهم جزء مهم فيه.
و�م����ت����زج����ت دم������وع �ل����ف����رح يف �أع����ني 
مع  ذكرياتهم  يعيدون  وه��م  �ل�سو�ب 
�لبحر بعد �أن طال غيابهم من ركوب 
�لأم��و�ج مبدد ترت�وح من 10�سنو�ت 
فرحتهم  ع��ن  ف��ع��رو�   ، 20�سنة  �إىل 
، موجهني  ت��ع��ب��ر  �أ����س���دق  ب��ال��رح��ل��ة 
وحكامهم  ل�سيوخهم  ود�ع���ني  �ل�سكر 
�أعادو� لهم ب�سمتهم وفرحتهم  �لذين 
باأ�سدقائهم على  ، وجمعوهم جمدد�ً 
ظهر �ليخت، لتجمعهم �أحاديثهم �إىل 

�أيام �لزمن �جلميل.

•• ابوظبي – فوؤاد علي

��ست�ساري  ج����ب����اوي  ه��ي��ث��م  �أو�����س����ح 
ج��ر�ح��ة �لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة �ن���ه منذ 
جلر�حة  �مل��ف��رق  م�ست�سفى  تاأ�سي�س 
�لأوعية �لدموية كان عدد �جلر�حني 
موقع  و  �إث���ن���ني  �إىل  و�ح�����د  ب���ني  م���ا 
طرق  م��ف��رتق  ع��ل��ى  ي��ق��ع  �مل�ست�سفى 
 – �بوظبي  و  – �لعني  �بوظبي  ب��ني 
�لغويفات و �بوظبي – دبي مما �أدى 
ي�ستقبل  �مل��ف��رق  م�ست�سفى  ي��ك��ون  �أن 
عمل  ك����ذل����ك  و  �حل����������و�دث  ح�������الت 
�ل��ك��ل��ى حتى  مل��ر���س��ى غ�سيل  ج��ر�ح��ة 
�كتوبر 2012 ز�د عدد �لإ�ست�ساريني 
جل����ر�ح����ة �لأوع�����ي�����ة �ل����دم����وي����ة من 
��ست�ساريني   4 �إىل  و�ح��د  ��ست�ساري 
مما �سهل �جر�ء �لعمليات �جلر�حية 
�لكثرة يف جمال جر�حة �حلو�دث و 
�لدو�يل و �ن نهتم باأمر��س �ل�سكري 
و م�ساعفاتها �لتي حتدث بالقدمني 
ب��ال��ت��ايل �أ���س��ب��ح ه��ن��اك ن��ق��ل��ة نوعية 
جر�حة  ق�سم  تقدمها  �لتي  خلدمات 

�لأوعية �لدموية .

�مل��وؤمت��ر �ل�سحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�ملفرق  مب�ست�سفى  �أم�����س  عقد  �ل���ذي 
�لأوعية  جر�حة  بح�سور��ست�ساريني 
�لدموية و هم �لدكتور يا�سر �سليمان 
�لدكتور  �لدكتور حممد باجنيد و  و 
�مل�ست�سفى  م��ق��ر  يف  ف��ري��زر  ���س��امي��ون 

باأبوظبي .
�سليمان  ي��ا���س��ر  �ل���دك���ت���ور  ك�����س��ف  و 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  جر�حة  ��ست�ساري 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  �جلر�حة  ق�سم  �أن 
�ملعتمدة  �جلهة  �سيكون  بامل�ست�سفى 
�سركة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
يف  �مل��ع��ق��دة  �حل����الت  ي�ستقبل  �سحة 
جم��ال ج��ر�ح��ة �لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة يف 
�سهر يناير �لقادم لتوفر �لإ�ست�ساريني 
�سمن  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ملتخ�س�سني 
لكونه  و  �ل��ت��م��ي��ز  م���ر�ك���ز  م��ن�����س��وم��ة 
�مل�ست�سفى �لوحيد على م�ستوى �إمارة 

�بوظبي �لذي ميلك 4 ��ست�ساريني .
�ملتميزة  �لنقلة  خ��الل  م��ن  ����س��اف  و 
و  �لدموية  �لأوع��ي��ة  ق�سم جر�حة  يف 
ن�سبة  قلت  �ملقدمة  �خلدمات  نوعية 
برت حتت �لركبة بحيث �سار 50% 

2013 و  �ل�سنو�ت ما قبل  �أق��ل من 
�حتياجات  نغطي  و   2013 بعد  م��ا 
خليفة  �ل�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 

�لطبية و م�ست�سفى �لرحبة .
باجنيد  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  �أك�������د  و 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  جر�حة  ��ست�ساري 
 15 �ج���ر�ء  يتم  �أن��ه  �لق�سم  رئي�س  و 
�لدموية يف  �لأوع��ي��ة  ج��ر�ح��ة  عملية 
�لإ�سبوع و مع �لتطور �لفريق �لطبي 
حتت  �ل��ب��رت  ن�سبة  تقليل  يف  جنحنا 
من  �ل�سكري  �ل��ق��دم  ملر�سى  �ل��رك��ب��ة 
%17.5 يف مر�سى ما قبل 2013 
�ي�ساً  و   10% �إىل  �ن��خ��ف�����س��ت  و 
 4.7% من  �لوفاة  ن�سبة  �نخف�ست 
ملر�سى  �إىل1.3%   2013 قبل  ما 

�لقدم �ل�سكري .
�ملر�سى  �لإ�ست�ساريني  �لأطباء  دعا  و 
م�ساعفاتها  و  بال�سكري  �مل�����س��اب��ني 
ب�������س���رورة م��ت��اب��ع��ة ح��الت��ه��م و عدم 
�همالها و �سرورة �حل�سور �إىل عيادة 
لتقييم  �ل��دم��وي��ة  �لأوع���ي���ة  ج��ر�ح��ة 
�ل�����س��ل��ي��م��ة و عدم  ب�������س���ورة  �حل����ال����ة 
�همال �لقدم �ل�سكري مما يوؤدي �إىل 

لقدر  �ل�ساق  برت  و  �ملر�س  ��ستفحال 
�هلل .

ق�سم  ي��ت��ك��ون  �إىل  �لإ�����س����ارة  جت���در  و 
�لدموية يتكون من  �لأوعية  جر�حة 
 2 و  �أخ�سائيني   2 و  ��ست�ساريني   4
متدرب  طبيب  و  ع��ام  ممار�س  �أطباء 
و 3 ممر�سات متخ�س�سات يف �إلتهاب 
لت�سوير  فنيني   2 و  �ل�سكري  �لقدم 

�لأوعية �لدموية .
و �أف����اد �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب��اج��ن��ي��د �أن 
�لق�سم �سيقدم 5 �أور�ق علمية بحثية 
يف موؤمتر �ل�سحة بالإ�سبوع �لقادم و 
لدينا م�ساركات يف �ملوؤمتر�ت �لعاملية 
قدمنا بحث مبوؤمتر  �سهرين  قبل  و 
�جلمعية �لأوروبية جلر�حة �لأوعية 
نزييف  م��ع��اجل��ة  �ل���دم���وي���ة مب���ج���ال 

�ل�سر�يني �لأبهر.
و�أ����س���ار �ل��دك��ت��ور حممد   
�أنه ما ز�ل هذ� �جلزء �ملعني  باجنيد 
بال�سكري  �مل�����س��اب��ني  �مل��ر���س��ى  ب��ع��الج 
و  �ل��ع��امل  �أج�����ز�ء  �أغ��ل��ب��ي��ة  يف  �سعيفاً 
عن  �ل�سكرية  �ل��ق��دم  م�سكالت  تنتج 
�سيما  ل  �جل�سم  يف  عديدة  ق�سور�ت 

و�لع�سبية  �ل���دم���وي���ة  �لأج����ه����زة  يف 
و ع��ن��د ف�����س��ل ه���ذي���ن �جل���ه���ازي���ن يف 
�لقدم، يرتفع خطر �لإ�سابة مب�سكلة 
�لإ�سابة  ت���وؤدي  و  �ل��ق��دم  خ��ط��رة يف 
�إىل  �ملنطقة  ب��ع��دوى لح��ق��ة يف ه��ذه 
�مل�ساب  و�لطرف  �حلياة  تهدد  حالة 
لدى �ملري�س، ما يحتاج �إىل �لهتمام 

�لطبي �لفوري.
�لدموية  �لأوع����ي����ة  ج���ر�ح���و  وي���ق���وم 
لديهم  �ل����ذي����ن  �مل����ر�����س����ى  ب��ت��ق��ي��ي��م 
م�����س��ك��الت يف �لأوع����ي����ة �ل���دم���وي���ة يف 
�أرجلهم. ونظر�ً لأنه لي�س كل �ن�سد�د 
فاإنه  �لعالج  �إىل  �ل�سر�يني يحتاج  يف 
من �ملهم �أن يقوم �أحد خر�ء جر�حة 
ب��ت��ق��ي��ي��م حالة  �ل���دم���وي���ة  �لأوع�����ي�����ة 
�ل�سر�يني  بع�س  لأن  ن��ظ��ر�ً  �ملري�س 
يكون من  �لإن�����س��د�د  تعاين من  �لتي 

�لأف�سل �أن ترتك مبفردها. 

�إن ح�سول  ب��اج��ن��ي��د  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�مل��ر���س��ى ع��ل��ى �ل��ع��الج �ل��ط��ب��ي �لذي 
ي���ح���ت���اج���ون���ه ل�����ن ي�������س���ه���م ف���ق���ط يف 
�أي�ساً  ب��ل  �ل�ساق  ب��رت  خطر  تقلي�س 
يف وق���اي���ة و�ح�����د م���ن �أ����س���ل �أرب���ع���ة 
�أو  قلبية  باأزمة  �لإ�سابة  مر�سى من 
عامل  فاإنه  وبالتايل  دماغية.  �سكتة 
ب�سهولة  خطورة كبر ميكن خف�سه 
�ل�سكري  م��ر���س��ى  ع��ل��ى  �أن  م��و���س��ح��اً 
�ل��ب��ق��اء ح���ذري���ن ح��ي��ال �أي ن���وع من 
�لقدم  ت�سيب  �أن  و�لأ����س���ر�ر  �لآف���ات 
�لبثور  �أو  �لر�سو�س  �أن  من  بالرغم 
�أو �جلروح �لقطعية �لتي حتدث من 
�أم��ور�ً طبية ب�سيطة  حني لآخ��ر تعد 
�أنها لي�ست كذلك  �إل  لأغلبية �لنا�س 
هذه  �أن  و  �ل�سكري  ملر�سى  بالن�سبة 
ت�سبح  �أن  ميكن  �لب�سيطة  �جل���روح 

خطرة ب�سرعة جد�ً.

ب�سرورة  ب��اج��ن��ي��د  �ل��دك��ت��ور  ���س��دد  و 
�لإه��ت��م��ام ب��اأم��ر����س �ل�����دو�يل حيث 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  �أم��ر����س  م��ن  تعد 
���س��ي��م��ا لدى  �ل�����س��ائ��ع��ة ل  �لأخ�������رى 
�لن�ساء وعلى �لرغم من �أنه غالباً ل 
ي�سبب �سرر�ً هنالك فرت�ت ميكن �أن 
�إىل م�سكالت خطرة  توؤدي �لدو�يل 
مثل �لتقرحات و�لنزيف و �سوف يجد 
و�حلكة  �لأمل  يف  �لنا�س  من  �لعديد 
و  كبرة  م�سكلة  للدو�يل  �مل�ساحبني 
توؤثر  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�لدو�يل يف و�حدة من �أ�سل �أربع ن�ساء 
�أ���س��ل �ستة رج���ال وعند  وو�ح����د م��ن 
 40% يعاين حو�يل  �سن �خلم�سني 
من �لن�ساء و%20 من �لرجال من 

م�سكالت كبرة يف �أوردة �ل�ساق .
وي����ق����دم ف����ري����ق ج����ر�ح����ي �لأوع����ي����ة 
تقييماً  �ملفرق  م�ست�سفى  يف  �لدموية 

�ساماًل للدو�يل و�لعالجات �لتقليدية 
ف�ساًل عن �لطرق �لتي تتطلب حد�ً 
ويتمتع  �جلر�حي  �لتدخل  من  �أدين 
�عتماد  يف  و����س��ع��ة  ب���خ���رة  �ل��ف��ري��ق 
�ل�ستئ�سال  مثل  �ل��ع��الج��ات  �أح���دث 
بالليزر  و�ل��ع��الج  �لإ�سعاعي  ب��ال��رتدد 
تدريب  م�����س��ارك��ت��ه��م يف  ع���ن  ف�����س��اًل 
�ململكة  يف  �جل���ر�ح���ني  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
م�ست�سفى  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه��م  ق���ب���ل 

�ملفرق.
�مل���ف���رق،  م�����س��ت�����س��ف��ى  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
�جلودة  م��ع��اي��ر  �أع��ل��ى  يعتمد  �ل���ذي 
�مل��ج��ت��م��ع، قام  يف رع���اي���ة �مل��ر���س��ى يف 
�لعديد  ي��ت�����س��م��ن  �أ����س���ل���وب  ب��ت��ط��وي��ر 
ل�سرعة  و�لأنظمة  �لتخ�س�سات  من 
و�إد�رة �حلالت مثل م�سكالت  تقييم 

�لقدم �ل�سكرية و�لدو�يل.

•• ال�سارقة-وام:

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
ويل  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد 
�ل�سارقة..تكرم   حاكم  ونائب  عهد 
جائزة �ل�سارقة لالت�سال �حلكومي 
خالل  �لأوىل  ب��دورت��ه��ا  �ل��ف��ائ��زي��ن 
حفل ر�سمي يقام يوم �لأحد �ملقبل 
يف قاعة �جلو�هر يف �ل�سارقة. جاء 
ذلك خالل �جتماع جلنة �لتحكيم 
لتحديد �لفائزين يف فئات �جلائزة 
فئة  لكل  �ملخ�س�سة  �ملعاير  ح�سب 
�ملتنوعة يف  �إ�سهاماتهم  بناء على  و 
و�لت�سال  �لإع����الم  ق��ط��اع  تطوير 
يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 
ل����دول  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����س  دول  و 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة وذل�����ك ب��ع��د �أن 
�أنهت جلنة فرز �مل�ساركات �أعمالها. 
تر�أ�سه  �ل��ذي  �لجتماع  خ��الل  ومت 
عام  مدير  �لعابد  �إب��ر�ه��ي��م  �سعادة 

رئي�س  ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م وح�����س��ره ك��ل من 
�أ�سامة �سمرة مدير مركز �ل�سارقة 
عبد�لرحمن  و�لدكتور  �لإع��الم��ي 
ع�����زي ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �لت���������س����ال يف 
�لفكر  يف  �لباحث  �ل�سارقة  جامعة 
�لإعالمي �لقيمي نائب رئي�س جلنة 
�ل��ت��ح��ك��ي��م ور�ج�����ح �خل�����وري ع�سو 
�لنهار  �لتحرير يف جريدة  جمل�س 
و�لإعالمية رو�ن �ل�سامن منتجة 
�جلزيرة  قناة  يف  بر�مج  وخمرجة 
�مللفات  على  �لإخ��ب��اري��ة..�لط��الع 
و�سلت  و�ل��ت��ي  �مل�ساركة  و�لأع��م��ال 
�ملر�سح  �لنهائية لختيار  للمرحلة 
�للجنة  و�خ���ت���ار�ت   . فيها  �ل��ف��ائ��ز 
�مل��ر���س��ح��ني �ل��ث��الث��ة ع���ن ك���ل فئة 
من فئات �جلائزة وناق�ست �لفئات 
�ل�سخ�سية  �ع��ت��م��اد  ومت  �مل��خ��ت��ارة 
�لإعالمية  و�ل���ري���ادة  �لإع��الم��ي��ة 
للعام 2013. وبلغ عدد �مل�ساركات 

جائزة  م�����ن   �لأوىل  �ل��������دورة  يف 
�ل�سارقة لالت�سال �حلكومي  �لتي 
�لإعالمي   �ل�سارقة  �أطلقها  مركز 
حو�يل 300 م�ساركة ميثلون 30 
�إمار�ت  جهة حكومية من خمتلف 
�لدولة مما يعك�س حر�س �جلهات 
�حلكومية و�ملوظفني على �لو�سول 
تقدير�  وذل��ك  �لتميز  معاير  �إىل 
�إجناز�تهم  حتقيق  يف  جل��ه��وده��م 
�إيجاد  يف  ت�ساهم  �لتي  و�إبد�عاتهم 
وعاملية  حملية  �إع��الم��ي��ة  �سناعة 
�لكو�در.  لدعم  ح��اف��ز�  ي�سكل  مم��ا 
�أن �لأعمال  و�أك��دت جلنة �لتحكيم 
�لريادي  �ل�����دور  ع����ززت  �مل��ر���س��ح��ة 
مل��م��ار���س��ي �لت�����س��ال �حل��ك��وم��ي يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
وف����ق  �ل�����ع�����رب�����ي  �خل����ل����ي����ج  ودول 
��سرت�تيجية �لر�سالة �لتي �أطلقها 
مركز �ل�سارقة �لإعالمي لرت�سيخ 
قطاع  يف  �ملهنية  �ملمار�سات  �أف�سل 

�لت�سال �حلكومي يف �ملنطقة. من 
جانبه قال �أ�سامة �سمرة �إن �لتكرمي 
مكافاآت  �لفائزين  منح  يف  يتمثل 
مالية تبلغ قيمتها 36 �ألف دولر 
جائزتي   وهي  فئات  ل�ست  �أمركي 
�أف�������س���ل ب���رن���ام���ج �إذ�ع�������ي ح����و�ري 
و�أف�سل برنامج تلفزيوين يخت�س 
وخ�س�س  �ل����ر�ه����ن����ة   ب���ال�������س���وؤون 
ثمانية  ي����ع����ادل  م����ا  م��ن��ه��م��ا  ل���ك���ل 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �أم��رك��ي  دولر  �آلف 
مق�سمة  �أم��رك��ي  دولر  �أل���ف   12
جائزة  هما  فئتني  على  بالت�ساوي 
دولة  ع��ن  �سحفي  حتقيق  �أف�����س��ل 
و�أف�سل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
متحدث ر�سمي. وخ�س�ست جائزة 
�ل�سارقة لالت�سال �حلكومي مبلغ 
توزع  �أمريكي  دولر  �آلف  ثمانية 
بالت�ساوي على جائزتي �لإعالمي 
���س��ورة �سحفية.  و�أف�����س��ل  �ل�����س��اب 
�ختيار  عملية  �أن  �سمرة  و�أو���س��ح 

مبر�حل  مرت  للجائزة  �ملر�سحني 
�مل�ساركات  ت�����س��ل��م  م���ن  ب����دء�  ع����دة 
م��ن �جل��ه��ات و�لأف�����ر�د وج��م��ع كل 
ومن  وت�سنيفها  �مل�ساركة  �لأعمال 
من  �لتحكيم  ملرحلة  �لإع����د�د  ث��م 
ق���ب���ل جل���ن���ة حت��ك��ي��م خم��ت�����س��ة يف 
و�نتهاء  و�لت�سال  �لإع���الم  قطاع 
ب������الإع������الن ع����ن �ل���ن���ت���ائ���ج خ���الل 
�مل����ق����رر عقده  �ل���ر����س���م���ي  �حل���ف���ل 

�جل���اري  دي�����س��م��ر  ���س��ه��ر  منت�سف 
يذكر  �ل�سارقة.  عهد  ويل  برعاية 
�أن فئات  جائزة �ل�سارقة لالت�سال 
�حل����ك����وم����ي  �مل������وزع������ة ع���ل���ى 11 
جمموعتني  �إىل  مق�سمة  ج��ائ��زة 
�أع�ساء  م��ن  �ملختارة  �لفئات  وه��ي 
�لفئات  وجمموعة  �لتحكيم  جلنة 
�ملر�سحة. وت�ستمل �لفئات �ملختارة 
جمل�س  ل�������دول  ج����ائ����زت����ني  ع���ل���ى 

جائزتا   وه��م��ا  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
و�لريادة  �لإع��الم��ي��ة  �ل�سخ�سية 
�لفئات  ت�ستمل  ..بينما  �لإعالمية 
�ملر�سحة على �أربع جو�ئز خ�س�ست 
جو�ئز   وه�����ي  �ل�������س���ارق���ة  لإم��������ارة 
�أف�����س��ل مم��ار���س��ة �ت�����س��ال حكومي 
و�لإع�������الم�������ي �ل���������س����اب و�أف�������س���ل 
م��ت��ح��دث ر���س��م��ي و�أف�������س���ل موقع 
وخ�س�ست   . �إخ���ب���اري  �ل���ك���رتوين 

ج������ائ������زة �ل���������س����ارق����ة ل���الت�������س���ال 
�حل��ك��وم��ي خ��م�����س ج���و�ئ���ز لدولة 
�لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وهي 
جو�ئز  �أف�سل تو��سل �جتماعي يف 
خدمة �لت�سال �حلكومي و�أف�سل 
حتقيق  و�أف�����س��ل  �سحفية  ���س��ورة 
�سحفي و�أف�سل برنامج تلفزيوين 
و�أف�سل  �لر�هنة  بال�سوؤون  يخت�س 

برنامج �إذ�عي حو�ري.

•• ابوظبي- الفجر

�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ  مدينة  يف  �جتمع 
�ملتعلقة  �لتطور�ت  �أحدث  ملناق�سة  �لأطباء �ملخت�سني  20 من  �أكر من 
�لأمر��س  �أحد   Hirschsprung’s Disease هر�سرنغ  بد�ء 

�خللقية �لنادرة �لتي ت�سيب �جلهاز �له�سمي.
مب�ساركة  دي�سمر   7 �ملا�سي  �ل�سبت  يوم  �لطبية  �لعمل  ور�سة  �نعقدت 
�أخ�سائيني يف علم �لأمر��س وجر�حة �لأطفال �إىل جانب �أطباء �أطفال 
د�ء  ت�سهم يف حت�سني ت�سخي�س  �إر���س��اد�ت عامة جديدة  �إع��د�د  �أج��ل  من 
�لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ع  بالتعاون  بالدولة  وع��الج��ه  هر�سرنغ 

�ملتحدة .

ويوؤدي مر�س هر�سرنغ لإن�سد�د �لأمعاء �لغليظة جزئياً �أو كلياً جّر�ء 
�حلركة غر �لعتيادية للع�سالت �ملعوية ب�سبب �سعف �أو غياب �أع�ساب 
�آلف من  كل خم�سة  من بني  و�ح���د�ً  د�ء هر�سرنغ  ي�سيب  و  �لأم��ع��اء 
�ملو�ليد  �أ�سعاف  �أربعة  مبعدل  �لذكور  �ملو�ليد  ي�سيب  و  �جلدد  �ملو�ليد 
�لإناث. ولي�س ثمة �أرقام دقيقة عن �نت�سار د�ء هر�سرنغ بدولة �لإمار�ت 
�أو رمبا  فهم  �سوء  يتحدثون عن  �لأمر��س  علماء  لكن  �ملتحدة  �لعربية 
�لت�سخي�س  تفاهم ب�ساأن �ملر�س �لأمر �لذي يوؤخر ت�سخي�سه �سو�ء كان 

دقيقاً �أو غر ذلك.
و قالت �لدكتورة �سهيلة �لأمري رئي�سة �سعبة علم �لأمر��س و��ست�سارية 
ثمة  �أن  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ  م��دي��ن��ة  يف  و�لأن�����س��ج��ة  �لأم���ر�����س  ع��ل��م 
بع�س  مثل  و�ل�سائعة  �ملعروفة  لالأمر��س  دولياً  متبعة  عامة  �إر���س��اد�ت 

لد�ء  مماثلة  عامة  �إر���س��اد�ت  �إىل  ما�ّسة  بحاجة  لكننا  �ل�سرطان  �أن���و�ع 
�لذين قد ي�سادفون  �لأطباء  �أن يكون  هر�سرنغ نحن حري�سون على 
مثل هذ� �ملر�س �لنادر على �إملام باأحدث ما مت �لتو�سل �إليه عاملياً يف هذ� 
�ل�ساأن وعلينا �أن نعمل معاً لإعد�د ما ي�سبه خارطة طريق حتّدد تد�بر 

ت�سخي�س �ملر�س و�إد�رته بال�سكل �لأمثل.
بجامعة  �مل�ساعد  �لأ�ستاذ  �مل��رزوق��ي  �سعيدة  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
يف  و�لأن�����س��ج��ة  �لأم��ر����س  علم  ��ست�سارية  و  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ت�سخي�سية  �إر����س���اد�ت  �إع���د�د  على  ين�سب  �هتمامنا  �أن  ت���و�م  م�ست�سفى 
�لبد�ية على �متد�د  ُتعتمد يف  �أن  �لأمر��س على  عامة على �سعيد علم 
)�سحة(  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة  تديرها  �لتي  �مل�ست�سفيات 
مبا  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�ست�سفيات  ك��اف��ة  يف  لح��ق��اً  ُتعتمد  �أن  �مل���وؤّم���ل  م��ن  و 

�متد�د  على  �ملعاير  �أف�سل  و�عتماد  �ملحتملة  �لأخطاء  تقلي�س  ي�سمن 
م�ست�سفياتنا �لتي ت�ساهي �مل�ست�سفيات �لعاملية .

ومن �ملحاور �لتي تناولتها ور�سة �لعمل �لأبعاد �لإكلينيكية ل�سطر�بات 
فلي د�ء هر�سرنغ من منظور  �لأمعاء �حلركية يف �جلهاز �له�سمي �ل�سُّ
عم �لأمر��س و�لأخطاء �ل�سائعة يف تقييم �ملر�س قبل �أن ُتختتم باإر�ساد�ت 
عامة مقرتحة لتقييم �ملر�س بامل�ست�سفيات �لتي متلكها وتديرها �سركة 

�أبوظبي للخدمات �ل�سحية )�سحة(.
تعد  كلينيك  كليفالند  ب����اإد�رة  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ  مدينة  �أن  يذكر 
للخدمات  �أبوظبي  �سركة  مظلة  حتت  �ملن�سوية  �لطبية  �ملوؤ�س�سات  �أب��رز 
�ل�سحية )�سحة( و�ملنظومة �مل�سوؤولة عن �إد�رة �لأن�سطة �لعالجية على 

�متد�د �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت �لعامة باإمارة �أبوظبي.

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية وجامعة الإمارات العربية املتحدة تتعاونان لإعداد اإر�سادات عامة جديدة لداء هري�سربنغ

�شمن اإطار برنامج الهالل الأحمر جلل�شاء امل�شنني  

اليخت زعبيل ي�ست�سيف 70 بحارا من امل�سنني يف رحلة اإعادتهم لأيام الزمن اجلميل

جراحو الأوعية الدموية باملفرق يحثون مر�سى 
ال�سكري على اأهمية العناية باأقدامهم

تكرمي الفائزين بجائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي الأحد املقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�فتتح معايل �لفريق �ساحي خلفان 
متيم نائب رئي�س �ل�سرطة و�لأمن 
�لدويل  �لعلمي  �ملوؤمتر  بدبي  �لعام 
�ل�����س��اد���س لأك���ادمي���ي���ة ���س��رط��ة دبي 
ح����ول ����س��ت��د�م��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لأم����ن 
�لق��ت�����س��ادي �ل���و�ق���ع.. و�لآف�����اق يف 
�آل  ر����س��د  ب��ن  �ل�سيخ حم��م��د  ق��اع��ة 
مكتوم بالأكادميية . ح�سر �لفتتاح 
�ملزينة  مطر  خمي�س  خبر  �ل��ل��و�ء 
و�للو�ء  دب��ي  ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
�ملن�سوري مدير  خبر طار�س عيد 
�لب�سرية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�أحمد  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  و�ل����ل����و�ء 
�أك���ادمي���ي���ة �سرطة  ب���ن ف��ه��د م��دي��ر 
بخيت  �سعيد  و�ل���ل���و�ء حم��م��د  دب���ي 
للخدمات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
حممد  �سيف  و�لعميد  �لإلكرتونية 
�سيف بن عابد مدير �لإد�رة �لعامة 
للمالية و�لدكتور حممد مر�د مدير 
م��رك��ز دع��م �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر و�لعقيد 
�لدكتور غيث غامن �ل�سويدي نائب 
�لتعليم  ل�سوؤون  �لأك��ادمي��ي��ة  مدير 
و�ل���دع���م و�لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور علي 
وروؤ�ساء  �لأك��ادمي��ي��ة  عميد  ح��م��ودة 
�لعلماء  م�����ن  وج����م����ع  �جل���ل�������س���ات 
�لقت�ساد  وخ��������ر�ء  و�مل���ف���ك���ري���ن 

�ملوؤمتر  يف  �مل�����س��ارك��ني  و�مل��ت��ح��دث��ني 
و�لد�عمني  �ل����رع����اة  �إىل  �إ����س���اف���ة 
ب�سوؤون  و�مل��ه��ت��م��ني  و�لإع���الم���ي���ني 
�مل�ستد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لق���ت�������س���اد 
و�أكد  �مل��ر���س��ح��ني.  �لطلبة  وك��ذل��ك 
كلمة  خ��ل��ف��ان يف  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
�لتي  �لر�سيدة  �لقيادة  �أن  �لفتتاح 
حظيت بها دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�لتنمية  دعائم  �أوىل  �أر�ست  �ملتحدة 
�مل�����س��ت��د�م��ة ل��الإن�����س��ان �لإم����ار�ت����ي 
و�لز�ئرين  �ملقيمني  م��ن  و�إخ��و�ن��ن��ا 
ل����رى ه����ذ� �ل���وط���ن �ل����ذي يباهي 
�ل�سهاد�ت  حملة  من  باأبنائه  �ليوم 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�مل��������ه��������ار�ت و�مل�����ع�����ارف 
�حلقيقي  �لإجن���از  فهم  �لتناف�سية 
�لذي تبنته ورعته قيادتنا �حلكيمة 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمو  �ساحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل فاليوم 
نباهي ونفتخر نحن �أبناء �لإمار�ت 
ب���اأن���ن���ا ت��ت��ل��م��ذن��ا ع���ل���ى �أي�������دي هذه 
�ملدر�سة �لعظيمة �لتي علمتنا دوما 
بالعلم  وتنويره  �لإن�����س��ان  �سنع  �أن 
و�ملعرفة هو �لإجناز �حلقيقي �لذي 
ي��رف��ع ب��ه �ل��وط��ن ه��ام��ت��ه ويتعدى 

�سموخه �رتفاع �أعلى برج يف �لعامل 
�لقائم بني ثنايا مدينة دبي  �لرج 
�لعاملية تلك �لدرة �لتي لفتت �أنظار 
�لعامل �إليها وحملت توقيع �ساحب 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
بانتز�ع  جناحاته  توج  �ل��ذي  مكتوم 
 .2020 �إك�سبو  و��ست�سافة  �لفوز 
�ل�سرطة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  و�أ������س�����اف 
مو�سوع  �أن  ب��دب��ي  �ل���ع���ام  و�لأم������ن 
�ملوؤمتر يغطى جانبا مهما من حياة 
��ستد�مة  ع��ن  ف��احل��دي��ث  �ل�����س��ع��وب 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�لأم������ن �لق���ت�������س���ادي يف 
�لأ�سا�سي  �حل���دي���ث  ه���و  دول�����ة  �أي 
بينها  فيما  �ل�سعوب  تتد�وله  �ل��ذي 
و�ليوم  �حل������و�ر  ل��غ��ة  ب�����س��اط  ع��ل��ى 
خر�ء  وبح�سور  جنتمع  هنا  نحن 
و�أك�����ادمي�����ي�����ني خم��ت�����س��ني يف ه���ذ� 
�جلانب �لقت�سادي �لبحت نعر�س 
�لهفو�ت  ع��ل��ى  ن��ت��ع��رف  �ل���ت���ج���ارب 
ناأمل  �ل���ت���ي  �ل��ت��و���س��ي��ات  ون�����س��ي��غ 
بالفائدة  ت��ع��ود  �أن  ومب�����س��ارك��ت��ك��م 
�لإم����ار�ت  �سعيد  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س 
ناأمل  و�إمن��ا  �لعربي  دول �خلليج  �أو 
فالتجارب  �ل���دول  جلميع  �ل��ف��ائ��دة 
�لناجحة  و�لتنموية  �لق��ت�����س��ادي��ة 
وجدت  ح��ال  يف  لال�ستن�ساخ  قابلة 
�ل��ب��ي��ئ��ة �حل��ا���س��ن��ة ل��ه��ا و�ل���ي���وم ويف 
�لقت�سادية  �لتنمية  ع��ن  �حل��دي��ث 

�لإم����ار�ت لبد  دول���ة  تعي�سها  �ل��ت��ي 
�لتي  �لعو�مل  بع�س  �إىل  ن�سر  �أن 
فبالإ�سافة  ت��ع��زي��زه��ا  يف  ���س��اه��م��ت 
�ل�ساعية  �ل��ر���س��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  �إىل 
�لتخطيط  ف����اإن  ���س��ع��وب��ه��ا  لإ���س��ع��اد 
�لأدو�ت  �أه����م  �أح����د  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
تنمية  �إر���س��اء  ل�سالح  ت��وظ��ف  �ل��ت��ي 
م�����س��ت��د�م��ة و�أم����ن �ق��ت�����س��ادي بعيد 
�لأمد قادر على ��ست�سر�ف �مل�ستقبل 
وق��������ر�ء�ت حت���دي���ات���ه يف ظ���ل عامل 
رقمي مت�سارع يتطلب �لعمل �جلاد 
للطاقة  �لبديلة  �مل�سادر  لتوظيف 
ك��ال��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة �مل���ت���وف���رة يف 
�مل��ن��اخ �ل�����س��ائ��د يف �لإم������ار�ت. عقب 
ذلك �ساهد �حل�سور فيلما وثائقيا 
�لر�سائل  م��ن  جمموعة  ��ستعر�س 
�مل�������س���ورة ل��ت��اري��خ دول�����ة �لإم������ار�ت 
وح��ا���س��ره��ا يف ل��ق��ط��ات م��ن مدينة 
دبي. ويف ختام حفل �لفتتاح حتدث 
�ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور حم��م��د �أح��م��د بن 
ف��ه��د م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
�أن  م��و���س��ح��ا  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ة  يف 
م�����س��وؤول��ي��ة �أك���ادمي���ي���ة ���س��رط��ة دبي 
مدينتها  �حتفال  يف  �مل�ساركة  �ليوم 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ة معر�س  دب����ي  م��دي��ن��ة 
�لإم�����ار�ت  ودول�����ة   2020 �إك�����س��ب��و 
وتوؤهل  ت��ع��د  �أن  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�سباطا وخريجني يو�كبون �حلدث 

م��ن خ��الل �إدخ����ال ب��ر�م��ج تعليمية 
�خلريجني  �أب��ن��ائ��ن��ا  وت��ع��ل��م  ت��ث��ق��ف 
����س��ت�����س��اف��ة م��دي��ن��ت��ه��م لهذ�  ح����ول 
�حل���دث �ل��ع��امل��ي وه���ذ� ج��زء ب�سيط 
و�لتي  �جل�سيمة  م�سوؤوليتنا  م��ن 
نعتز باأننا نحمل �سرفها من خالل 
�سفوف  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �خل����دم����ة 
�ل�ساب  ���س��ن��ع  ف���ك���ان  دب����ي  ���س��رط��ة 
�مللتزم  و�ل�����س��اب��ط  �مل��ث��ق��ف  �ل���و�ع���ي 
ب�سرف �ملهنة �لع�سكرية �لقادر على 
حمل �أمانة وطنه هي م�سوؤوليتنا يف 
�أك��ادمي��ي��ة �سرطة دب��ي. و�أك���د مدير 
تنظيم  �أن  دب���ي  ���س��رط��ة  �أك���ادمي���ي���ة 
�ملو�سوعات  تغطي  �لتي  �مل��وؤمت��ر�ت 
�لأ�سا�سية  �ل��و�ج��ب��ات  م��ن  �لعلمية 
�ل��ت��ي د�أب����ت �أك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
وميثل  و��ست�سافتها  تنظيمها  على 
�ل��ي��وم باحلديث  �مل���وؤمت���ر  م��و���س��وع 

ع����ن �����س���ت���د�م���ة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لأم������ن 
باعتبار  خا�سة  �أهمية  �لقت�سادي 
ب���ال���ت���ز�م���ن مع  ي���اأت���ي  �ن���ع���ق���اده  �أن 
دبي  مدينة  ��ست�سافة  عن  �حلديث 
لإك�سبو 2020 وهو �لأمر �لذي مل 
حتظ به مدينة دبي ب�سكل �عتباطي 
�أو مبح�س �ل�سدفة و�إمنا جاء نتاج 
جهد وروؤي��ة وفكر حتلى به �ساحب 
�ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي وهو �ملعلم 
�لأك�����ر �ل����ذي ح��ظ��ي��ن��ا د�ئ���م���ا نحن 
�أب��ن��اء �لإم����ار�ت عموما و�أب��ن��اء دبي 
و�لعاملني يف موؤ�س�سات حكومة دبي 
ب�سكل خا�س .. بالتتلمذ على نهجه 
و�ل�سر على خطاه يف بناء �لإن�سان 
وح�����س��د �ل��ن��ج��اح. وم���ن ج��ان��ب��ه �أكد 
�ملزينة  مطر  خمي�س  خبر  �ل��ل��و�ء 

ت�سريحات �سحفية على هام�س  يف 
��ستد�مة  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن  �مل��وؤمت��ر 
�لتنمية و�لأمن �لقت�سادي هو �أحد 
دول  ت�سغل  �ل��ت��ي  �مل��و���س��وع��ات  �أه���م 
�لعامل �أجمع �ليوم وهي من �لق�سايا 
قطاع  على  تقت�سر  ل  �لتي  �لعامة 
مت�سابكة  عملية  �أنها  كما  �آخ��ر  دون 
�لتعليمي  ت�سمل �جلانب  ومتد�خلة 
�لب�سرية  للمو�رد  �ملهني  و�لتدريب 
�قت�سادي  ن���ظ���ام  يف  ت��ع��م��ل  و�ل���ت���ي 
�لعامل  دول  على  ومنفتح  متكامل 
و�جل��ان��ب �لأخ����ر و�مل��ه��م ه��و توفر 
�لأمن و�حلماية للمناخ �لقت�سادي 
�لنوعية  و�لطفرة  �لزده��ار  ليحقق 
..ون��وه �إىل �لزده��ار و�لرخاء �لذي 
�لكرمي  و�سعبنا  دول��ت��ن��ا  ب��ه  حت��ظ��ى 
و�ملقيمني على �أر�س دولتنا �حلبيبة 
ل�ساحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 

�ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب��ي رع��اه �هلل. و ح��ول ملف �إك�سبو 
فوزها؟  دب��ي  مدينة  �نتزعت  وكيف 
�أو����س���ح �أن دب���ي ك��ان��ت ت��ت��ح��دث عن 
كانت  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  �مل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
تتحدث فيه �ملدن �لأخرى �مل�ساركة 
عن �لتاريخ فما قدمته مدينة دبي 
ه��ي ح��ق��ائ��ق ف��ق��ط ع��ن بنية حتتية 
مو��سالت  و�سبكة  ومنظمة  موؤهلة 
ر�ئ����دة وت�����س��ري��ع��ات ق��ان��ون��ي��ة عادلة 
ناجحة  �قت�سادية  و�سبكة  و�ساملة 
وقوية و�أمن و�آمان وتاآلف عاملي بني 
مقيمة  جن�سيات   203 ي��ق��ارب  م��ا 

على �أر�سها.

•• دبي -وام:

ع���ق���د �مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم�������ارة 
�سباح  �لأ�سبوعي  �جتماعه  �ل�سارقة 
برئا�سة  �حل��اك��م  �سمو  مبكتب  �م�����س 
بن  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو 
نائب  و  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان 
�ل�سيخ  �سمو  �ل�سارقة وبح�سور  حاكم 
ع���ب���د�هلل ب���ن ����س���امل �ل��ق��ا���س��م��ي نائب 
حاكم �ل�سارقة. وبعد ت�سديق �ملجل�س 
ناق�س  �ل�سابقة  جل�سته  حم�سر  على 
�لعامة  �ملو�سوعات  من  ع��دد�  �ملجل�س 
�أع��م��ال �جلل�سة  �مل��درج��ة على ج���دول 
�لتي  �ملقرتحات  على  �ملجل�س  و�طلع 
�ملجل�س  �أع�������س���اء  �ل�������س���ادة  ب��ه��ا  ت���ق���دم 
�لدو�ئر  يف  �لعمل  لتطوير  �لتنفيذي 
و�مل��وؤ���س�����س��ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة كما 
�مل�ساريع  م���ن  ع����دد�  �مل��ج��ل�����س  �أع��ت��م��د 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  �ل���ت���ي  �خل���دم���ي���ة 
روؤي���ة �حلكومة  وت��وك��د على  �لإم����ارة 
�خلدمات  �أف�سل  تقدمي  يف  �لر�سيدة 
وت������وف������ر �أف�����������س�����ل ����س���ب���ل �ل�����ر�ح�����ة 

ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�����س 
�ل�سيخ �سلطان  �ل�سارقة. و قدم  �إمارة 
موؤ�س�سة  رئي�س  �لقا�سمي  �أح��م��د  ب��ن 
�ل�سارقة لالإعالم تقرير� حول جولة 
�ل�����س��ارق��ة �ل��رتوي��ج��ي��ة يف �ل���ولي���ات 
فيها  �ساركت  �لتي  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لدو�ئر  م��ن  ع����دد�  م��ث��ل��ت  ج��ه��ة   21
�ملختلفة  �لإع��الم  وو�سائل  �حلكومية 
وتاأتي  �خل���ا����س  �ل���ق���ط���اع  و����س���رك���ات 
�لأعمال  جم��ت��م��ع  ل��ت��ع��ري��ف  �جل���ول���ة 
و�لفر�س  �لأم��ري��ك��ي مب��ز�ي��ا �جل���ذب 
�سر�كات  وعقد  �لإم���ارة  تتيحها  �لتي 
�قت�سادية متينة يف �ملجالت �ملختلفة. 
قدمها  �لتي  بالدر��سة  �ملجل�س  و�أ�ساد 
مركز �ل�سارقة �لإعالمي ووجه �ملركز 
بالتن�سيق مع �لأمانة �لعامة للمجل�س 
�مل��ع��ن��ي��ة بو�سع  و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتنفيذ.  �جل��ول��ةم��و���س��ع  خم��رج��ات 
و�ن��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س �مل��ج��ل�����س على 
�مل�سرتك  و�ل��ت��ع��اون  �لتكامل  حتقيق 
ب���ني خم��ت��ل��ف �مل��وؤ���س�����س��ات و�ل����دو�ئ����ر 
�عتمد  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �حلكومية 

�ملجل�س مذكرة �لتفاهم �ملزمع عقدها 
و�لقرى  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  بني 
ود�ئرة �خلدمات �لجتماعية.. و�أو�سح 
�ل�سويدي  ���س��امل  ب��ن  خمي�س  ���س��ع��ادة 
رئي�س د�ئرة �سوؤون �ل�سو�حي و�لقرى 
�لتعاون  تعزيز  �إىل  تهدف  �ملذكرة  �أن 
للطرفني  �مل��ت��ب��ادل��ة  ب��امل��ن��ف��ع��ة  وت��ع��ود 
و�طلع  �ملجتمع.  خدمة  يف  ي�سهم  مبا 
�سعادة ط��ارق �سلطان بن خ��ادم رئي�س 
على  �ملجل�س  �لب�سرية  �مل����و�رد  د�ئ���رة 
�لتوجيهات  ل���ت���ن���ف���ي���ذ  م����ق����رتح����ات 
�ل�����س��م��و حاكم  ل�����س��اح��ب  �ل�����س��ام��ي��ة 
�ل�سارقة بتعديل �أو�ساع �أبناء �ملو�طنات 
ل��ي��ك��ون م�����س��اوي��ا ل��ل��م��و�ط��ن��ني. ووجه 
ل�ساحب  �مل��ق��رتح��ات  ب��رف��ع  �مل��ج��ل�����س 
�لر�أي  لإب���د�ء  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو 
���س��م��وه منا�سبا.  ي���ر�ه  و�ل��ت��وج��ي��ه مب��ا 
ومن جانب �آخر طرح �سعادة �ملهند�س 
د�ئرة  رئي�س  �ملهري  بن بطي  �سالح 
�ملعدة  �ل��در����س��ة  و�مل�ساحة  �لتخطيط 
مبنطقة  �لأر����س��ي  ��ستعمالت  ح��ول 
�ملهري  وت��ق��دم  �ل��ر�ب��ع��ة.  �ل�سناعية 

بعدد من �ملقرتحات و�لتو�سيات �لتي 
�لر�هن  �ل��و���س��ع  معاجلة  �ساأنها  م��ن 
م���ن خ����الل و����س���ع �آل����ي����ات م��ن��ا���س��ب��ة . 
بها  تقوم  �لتي  �ملجل�س �جلهود  وثمن 
و�مل�ساحة يف تطوير  �لتخطيط  د�ئ��رة 
�لتخطيط �لعمر�ين لالإمارة و�عتمد 
�ملجل�س �لدر��سة �ملقدمة ووجه �لد�ئرة 
�لتنفيذ.  م��و���س��ع  �ل��ت��و���س��ي��ات  ب��و���س��ع 
�لتي  �لعمر�نية  �لنه�سة  ومتا�سيا مع 
ورغبة  ف��ك��ان  خ���ور  منطقة  ت�سهدها 
جديدة  م�ساكن  ببناء  �ملنطقة  �أه��ايل 
من  ل�سرح  �لتنفيذي  ��ستمعاملجل�س 
رئي�س  �لنقبي  خمي�س  نا�سر  ���س��ع��ادة 
د�ئرة �سوؤون �لبلديات و�لزر�عة ب�ساأن 
طلب بلدية خور فكان ت�سوية و�سبط 
�ملنا�سيب باملدينة. ووجه �ملجل�س د�ئرة 
و�فية  در����س��ة  بعمل  �لعامة  �لأ���س��غ��ال 
�جلهات  مع  بالتن�سيق  �مل�سروع  ح��ول 
للنجاح  ون���ظ���ر�  ب�����الإم�����ارة.  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لقيادة  ب��ني  �ل�����س��ر�ك��ة  حققته  �ل���ذي 
و�سركة  �ل�����س��ارق��ة  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�أينوك  ل��ل��ب��رتول  �لوطنية  �لإم�����ار�ت 

بالطريقة  �ملالية  �مل���و�رد  ��ستثمار  يف 
مميزة  خ�����دم�����ات  وت�����ق�����دمي  �مل����ث����ل����ى 
يف  للمركبات  �لفني  �لفح�س  مل��ر�ك��ز 
�مل�ست�سار  ���س��ع��ادة  ��ستعر�س  �لإم�����ارة 
�أمني  �ملهري  بطي  بن  علي  �سلطان 
جلنة  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع��ام 
�لإ�سر�ف على مر�كز فح�س �ملركبات 
مقرتح  �ل�����س��ارق��ة  �إم����ارة  يف  �خلفيفة 
لتعميم جتربة �خل�سخ�سة يف خدمة 
�لثقيلة  للمركبات  �ل��ف��ن��ي  �لفح�س 
يف  �ملتعاملني  تطلعات  لإر�ساء  وذل��ك 
تقدمي خدمة مميزة. وو�فق �ملجل�س 
�مل���ق���دم ووج����ه �ملجل�س  �مل���ق���رتح  ع��ل��ى 
�لعقد  مب���ر�ج���ع���ة  �ل���ع���ام���ة  �م���ان���ت���ه 
لإد�رة  �ل�سارقة  �سركة  مع  وتفا�سيله 
�ملركزية.  �مل��ال��ي��ة  د�ئ����رة  يف  �لأ����س���ول 
و����س���م���ن م����ا �����س���ت���ج���د ع���ل���ى ج����دول 
�لأعمال بارك �ملجل�س �عتماد �ساحب 
�لهوية  ل�سعار  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو 
�لرتويجية لل�سارقة عا�سمة �لثقافة 
2014و�لذي يوؤكد  �لإ�سالمية لعام 
�ل�سالمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ع��ل��ى 

�إطالق  لالإمارة و�أ�ساد �ملجل�س بحفل 
�لثقافة  ع��ا���س��م��ة  �ل�������س���ارق���ة  ���س��ع��ار 
�لإ���س��الم��ي��ة ك��م��ا �ط��ل��ع��امل��ج��ل�����س على 
ي�سرف  �ل���ذي  �مل��ج��از  ج��زي��رة  م�سروع 
ع��ل��ي��ه م���رك���ز �ل�������س���ارق���ة �لإع����الم����ي 
لحتفالت  �ل��ر���س��م��ي  �مل���ق���ر  ل��ي��ك��ون 
�ل�سالمية  �لثقافة  عا�سمة  �ل�سارقة 
و�ل������ذي ي�����س��م م�����س��رح��ا م��ف��ت��وح��ا يف 
نوعه  م��ن  �لأول  ه��و  �ل��ط��ل��ق  �ل���ه���و�ء 
�أخرى  على م�ستوى �ملنطقة ومر�فق 

بحو�يل  جميعا  �إن�سائها  تكلفة  قدرت 
140 مليون درهم. كما �أعلن �ل�سيخ 
�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي عن حفل 
�ل�سارقة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
ينظمه  و�ل���ذي  �حل��ك��وم��ي  لالت�سال 
�لثامنة  يف  �لإعالمي  �ل�سارقة  مركز 
م�ساء يوم �لأحد �ملو�فق 15 دي�سمر 
�ل�سارقة.  �إم����ارة  يف  �جل��و�ه��ر  بقاعة 
�ملجل�س كذلك على جدول  �طلع  كما 
�أعمال �جلل�سة �لر�بعة لدور �لنعقاد 

�لت�سريعي  �لف�سل  من  �لول  �لعادي 
لإمارة  �ل�ست�ساري  للمجل�س  �لثامن 
�ل�سارقة و�ملقرر عقدها يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 12 من دي�سمر لعام 2013 
د�ئرة  �سيا�سة  فيها  �سيناق�س  و�ل��ت��ي 
�ل�سوؤون �لإ�سالمية يف �لإمارة. ومتت 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع  خ����الل 
مناق�سة عدد من �لق�سايا و�لقر�ر�ت 
وخدمة  �لعامة  �مل�سلحة  حتقق  �لتي 

�ل�سارقة.

•• مدريد -وام:

�قامت �سفارة �لدولة لدى �ململكة �لأ�سبانية حفل ��ستقبال كبر مبنا�سبة 
�لعا�سمه  �لن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال يف  ف��ن��دق  ل��ل��دول��ة يف   42 �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم 
��سافة  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  من  كبر  عدد  ح�سره  مدريد 
روؤ�ساء  عن  وممثلني  �حلكومية  و�لهيئات  �مللكي  �لق�سر  عن  ممثلني  �ىل 
��ستقبلت �سيوف �حلفل  و  �لأ�سباين.  و�لقطاع �خلا�س  �ملختلفة  �لأقاليم 
�سعادة �لدكتوره ح�سة عبد �هلل �حمد �لعتيبة �سفرة �لدولة لدى �ململكة 
�لأ�سبانية و�سعادة عبد �لعزيز نا�سر رحمة �ل�سام�سي �سفر �لدولة لدى 
�جلمهورية �لإيطالية ير�فقهم �لأع�ساء �لدبلوما�سيون يف �ل�سفارة مرو�ن 
جانب  �ىل  م��دري��د  يف  �ل�سفارة  و�ع�ساء  �لنعيمي  خالد  و  �لفال�سي  بيات 
�لعام للدولة يف بر�سلونه و�سعادة �لعقيد  �سعادة �سلطان �حلربي �لقن�سل 

�لقائم  للدولة  �لع�سكري  �مللحق  نائب  �لطياري  ر��سد  �هلل  عبد  مهند�س 
باعمال �مللحقية �لع�سكرية حاليا ير�فقه كافة �ع�ساء �مللحقية �لع�سكرية 
وزير  بينيتو  دي  جونز�لو  معايل  �ل�سيوف  وتقدم   . مدريد  يف  �ملعتمدين 
�لدولة لل�سوؤون �خلارجية �ل�سباين �ىل جانب كبار رجال وز�رة �خلارجية 
و�سعادة  �ملر��سم  مدير  كو�سو  رودريغيز  ماريا  خو�سيه  �سعادة  �لأ�سبانية 
كارلو�س  و�سعادة  �ل��دويل  �لتعاون  �د�رة  ع��ام  مدير  �ثيبو  جوميز  مانويل 
كما ح�سر ممثال عن   . �لقن�سلية  �د�رة �خلدمات  �سوي مدير  دي  بريز 
�لق�سر �مللكي �سعادة كانديدو كري�س مدير مر��سم �لق�سر �مللكي �لذي نقل 
تهاين وحتيات جاللة �مللك خو�ن كارلو�س �لأول �ىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�ل�سمو  �ساحب  و�ىل  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفه 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�خو�نهما ��سحاب �ل�سمو �ع�ساء �ملجل�س �لعلى حكام 

�لمار�ت مبنا�سبة �ليوم �لوطني 42 و�لفوز �لكبر ملدينة دبي باإ�ست�سافة 
�ل�سلك  �أع�����س��اء  و�لأج��ان��ب  �ل��ع��رب  �ل�سفر�ء  ت��ق��دم  كما   ..2020 �ك�سبو 
كما  �ملنا�سبة.  بهذه  بالتهنئة  �لأ�سبانية  �ململكة  لدى  �ملعتمد  �لدبلوما�سي 
ح�سر �حلفل كبار �مل�سوؤولني �لأ�سبان ممثلني عن وز�رة �لدفاع و�لرتبية 
وجمل�سي �لنو�ب و�ل�سيوخ �ىل جانب روؤ�ساء �لهيئات �حلكومية �لأ�سبانية 
�سركات  �ه��م  جانب  �ىل  للغات  �سرفنت�س  ومعهد  م��دري��د  معار�س  كهيئة 
�لقطاع �خلا�س �لعاملة يف �لإمار�ت ممثلة بروؤ�سائها ك�سركة ثيب�سا و�سركة 
روؤ�ساء  ج��ان��ب  �ىل  �لأ���س��ب��اين  �لعمل  �رب���اب  هيئة  ورئي�س  و�كثيونا  �ن���در� 
�لأندية �لريا�سية �ملختلفة. و�لقت �سعادة �ل�سفرة �لدكتوره �لعتيبة بهذه 
�ىل  و�لتمنيات  �لتهاين  �حر  ورفعت  باحل�سور  فيها  رحبت  كلمة  �ملنا�سبة 
مقام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفه بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�خيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

�ع�ساء  �ل�سمو  ��سحاب  و�خو�نهما  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لمار�ت و�لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة باليوم �لوطني 
�ملجيد وبالفوز �لعظيم لإ�ست�سافة مدينة دبي ملعر�س �ك�سبو2020 �لذي 
�كمل �لفرحة و�ل�سعادة بهذه �لأيام �لوطنية �ملجيدة حني جاء فوز �لأمار�ت 
�كر  م�ساف  يف  ووقوفها  �لم��ار�ت  بقدر�ت  و�سهادته  �لعامل  ثقة  ليعك�س 
�ملتميزة  �لثنائية  بالعالقات  �سعادتها  ��سادت  كما   . ومناف�ستهم  بل  �ل��دول 
مع �ململكة �لأ�سبانية و�لتي �سهدت كثر� من �لتقدم و �لإزدهار خالل هذ� 
�لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لإتفاقيات  من  عديد  على  بالتوقيع  ت��وج  �ل��ذي  �لعام 
و��سادت مبوقف  �مل�سوؤولني  لكبار  �لزيار�ت  تبادل  �ىل جانب  �لبلدين  بني 
�حلكومة �لأ�سبانية و�سكرتها لت�سويتها وثقتها مبنح �لأمار�ت �لتاأييد يف 

��ست�سافة �ك�سبو 2020.

�سف�����ارة الدول�������ة يف مدري�������د حتتف������ل بالي��������وم الوطن������ي 42 للدول�������ة 

�ساح��ي خلف���ان يفتت���ح موؤمت���ر اأكادميي���ة �سرط���ة دب���ي العلم���ي الدول����ي ال�س���اد�س

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أفنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لإد�رية

SECRETARY:بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :55973 
با�س�������م: �ل�سيد/كن�سام في�سند��س كوكريجا

وعنو�نه: �س.ب: 6545 ، حمل ملك حمالت �خوند عو�سي ، ديرة ، �ل�سوق �لكبر ، دبي 
، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

و�مل�سجلة حتت رقم : )50584(  بتاريخ:2005/1/11
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :2013/9/20 وحتى تاريخ :2023/9/20 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أفنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لإد�رية

SPRAYPLASTER:بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :56717 
با�س�������م: �س. تر�كو هولدجنز ليمتد

وعنو�نه: ليما�سول قر�س .
و�مل�سجلة حتت رقم : )47020(  بتاريخ:2004/6/6

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف :2013/10/22 وحتى تاريخ :2023/10/22 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /ذي ر�يت�س لويرز 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 168111 بتاريخ  : 2012/01/19 
باأ�سم : تهاين �خلليج للتجارة �لعامة ذ.م.م.

و عنو�نه : �س.ب. 7924، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و ذلك لتمييز �لب�سائع /�خلدمات/�ملنتجات 

و�لفنون  و�لألغاز  و�لألعاب  و�لدمى  و�للعب  و�لهد�يا  �ملعايدة  بطاقات  من  �لغر  ل�سالح  متنوعة  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
�لهد�يا،  وحقائب  �لتغليف  وورق  �لريا�سية  �مل��ع��د�ت  و�لرتفيهية،  �لتعليمية  و�مل���و�د  و�لكتب  �لر���س��ادي��ة  و�مل���و�د  و�حل��رف 
�ل�سناديق و�لبطاقات، �لقرطا�سية و�لتقاومي و�ألبومات و�إطار�ت �ل�سور و�لك�س�سو�ر�ت، و�حللي و�ملو�د �لزخرفية و�ل�سموع، 
و�لهد�يا �لتذكارية �ملقدمة لل�سيوف يف �حلفالت، و�لهد�يا �لتذكارية و�لألعاب �لإلكرتونية، ومعد�ت �لكمبيوتر، و�ملالب�س، 
و�ملو�د �ملطبوعة، و�ملجوهر�ت و�ل�ساعات و�أدو�ت لالأطفال و�لر�سع ومعد�ت �حل�سانة؛ وذلك لتمكني �لزبائن من معاينة 
و�سر�ء �ل�سلع �ملذكورة عند �حلاجة عر خمتلف �لو�سائل مبا يف ذلك ولكن ل تقت�سر على �ملتاجر �أو خمازن �لتجزئة، �أو على 
موقع للعموم على �سبكة �لإنرتنت خا�س بالب�سائع �عاله �أو عن طريق �لطلبات بالريد �أو بو��سطة و�سائل �لت�سالت؛ 
خدمات �ملعلومات و�مل�سورة ب�ساأن مالئمة و�سر�ء و��ستخد�م كافة �ملو�د �ملذكورة؛ خدمات �لرتويج و�لعالن و�لت�سويق مبا 
يف ذلك تلك �ملقدمة على �لنرتنت من قاعدة بيانات كمبيوتر؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ خدمات ت�سغيل �لأعمال؛ خدمات 
�ل�ستف�سار وتقييم �لأعمال؛ خدمات توفر �ملعلومات �لتجارية؛ خدمات �لوظائف �ملكتبية؛ خدمات حتليل �ل�سوق و�أبحاث 
�ل�سوق؛ �خلدمات �ملتعلقة بر�سا �لعمالء عن �ل�سلع و�خلدمات؛ خدمات ��ستطالعات �لر�أي و�لتحقيقات و�ل�ستطالعات؛ 
و�لدعاية بهدف  �لرتويج  و�إد�رة ومتابعة عمليات  �أج��ر�ء  �لعمالء؛ خدمات  و�لإ�سر�ف على م�ساريع  ولء  ت�سغيل  خدمات 
بجميع  �ملتعلقة  و�ل�ست�سارة  و�مل�سورة  �ملعلومات  خدمات  �لن��رتن��ت؛  على  �ملقدمة  تلك  ذل��ك  يف  مبا  �لعمالء  ولء  تطوير 

�ملنتجات و�خلدمات �مل�سار �إليها. 
�لو�قعة بالفئة : 35

و�سف �لعالمة :  �لعبارة  GULF GREETINGSبالأحرف �لالتينية.
�لإ�سرت�طات : -

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد ، �و �إر�ساله بالريد �مل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /ذي ر�يت�س لويرز 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:  168112  بتاريخ  : 2012/01/19
باأ�سم : تهاين �خلليج للتجارة �لعامة ذ.م.م.

و عنو�نه : �س.ب. 7924، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و ذلك لتمييز �لب�سائع /�خلدمات/�ملنتجات 

و�لفنون  و�لألغاز  و�لألعاب  و�لدمى  و�للعب  و�لهد�يا  �ملعايدة  بطاقات  من  �لغر  ل�سالح  متنوعة  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
�لهد�يا،  وحقائب  �لتغليف  وورق  �لريا�سية  �مل��ع��د�ت  و�لرتفيهية،  �لتعليمية  و�مل���و�د  و�لكتب  �لر���س��ادي��ة  و�مل���و�د  و�حل��رف 
�ل�سناديق و�لبطاقات، �لقرطا�سية و�لتقاومي و�ألبومات و�إطار�ت �ل�سور و�لك�س�سو�ر�ت، و�حللي و�ملو�د �لزخرفية و�ل�سموع، 
و�لهد�يا �لتذكارية �ملقدمة لل�سيوف يف �حلفالت، و�لهد�يا �لتذكارية و�لألعاب �لإلكرتونية، ومعد�ت �لكمبيوتر، و�ملالب�س، 
و�ملو�د �ملطبوعة، و�ملجوهر�ت و�ل�ساعات و�أدو�ت لالأطفال و�لر�سع ومعد�ت �حل�سانة؛ وذلك لتمكني �لزبائن من معاينة 
و�سر�ء �ل�سلع �ملذكورة عند �حلاجة عر خمتلف �لو�سائل مبا يف ذلك ولكن ل تقت�سر على �ملتاجر �أو خمازن �لتجزئة، �أو على 
موقع للعموم على �سبكة �لإنرتنت خا�س بالب�سائع �عاله �أو عن طريق �لطلبات بالريد �أو بو��سطة و�سائل �لت�سالت؛ 
خدمات �ملعلومات و�مل�سورة ب�ساأن مالئمة و�سر�ء و��ستخد�م كافة �ملو�د �ملذكورة؛ خدمات �لرتويج و�لعالن و�لت�سويق مبا 
يف ذلك تلك �ملقدمة على �لنرتنت من قاعدة بيانات كمبيوتر؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ خدمات ت�سغيل �لأعمال؛ خدمات 
�ل�ستف�سار وتقييم �لأعمال؛ خدمات توفر �ملعلومات �لتجارية؛ خدمات �لوظائف �ملكتبية؛ خدمات حتليل �ل�سوق و�أبحاث 
�ل�سوق؛ �خلدمات �ملتعلقة بر�سا �لعمالء عن �ل�سلع و�خلدمات؛ خدمات ��ستطالعات �لر�أي و�لتحقيقات و�ل�ستطالعات؛ 
و�لدعاية بهدف  �لرتويج  و�إد�رة ومتابعة عمليات  �أج��ر�ء  �لعمالء؛ خدمات  و�لإ�سر�ف على م�ساريع  ولء  ت�سغيل  خدمات 
بجميع  �ملتعلقة  و�ل�ست�سارة  و�مل�سورة  �ملعلومات  خدمات  �لن��رتن��ت؛  على  �ملقدمة  تلك  ذل��ك  يف  مبا  �لعمالء  ولء  تطوير 

�ملنتجات و�خلدمات �مل�سار �إليها. 
�لو�قعة بالفئة : 35

�لعبارة ر�سم لفر��سة  GULF GREETINGSبالأحرف �لالتينية، ويف�سل بني كلمتي  �لعبارة    : �لعالمة  و�سف 
ب�سكل مميز. 

�لإ�سرت�طات : -
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد ، �و �إر�ساله بالريد �مل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�ملالك:مطعم بيت �لقهوة �لهندي ذ.م.م
 INDIAN COFFE ذ.م.م  �لهندي  �لقهوة  بيت  �لتجارية:مطعم  �لعالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   

HOUSE RESTAURANT ICH

�ملودعة بالرقم:199226       بتاريخ:2013/10/7 م
با�س��م:مطعم بيت �لقهوة �لهندي ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �سارع �ملرور ، �س.ب:36698 ، هاتف: 024483235 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 �ملطاعم .

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �سكل م�ستطيل باللون �لزرق بد�خله مطعم باللون �ل�سفر يدنوها بيت 
�لقهوة �لهندي ذ.م.م باللون �لحمر ويقابلها INDIAN COFFE HOUSE باللون �لحمر يدنوها 
باللون  ت��اج  �سكل  بد�خله  �ل�سفر  باللون  مربع  �سكل  ويتو�سطها  �ل�سفر  باللون   RESTAURANT

�لحمر ويتو�سطه ICH باللون �لزرق ويدنوه RESTAURANT باللون �ل�سود  .  
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�ملالك:مركز �لتميز لال�ست�سار�ت �لد�رية و�لتطوير 
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:

MEC EXCELLENCE CENTRE OF MANG CONSULT & DEV

�ملودعة بالرقم:196488       بتاريخ:2013/8/18 م
با�س��م:مركز �لتميز لال�ست�سار�ت �لد�رية و�لتطوير

وعنو�نه:�بوظبي ، �سارع �لفالح ، �س.ب:34255 ، هاتف: 026765757 ، فاك�س: 026765857
و�لن�سطة  و�لرتفية  و�لتدريب  و�لتهذيب  �لتعليم  بالفئة:41  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 

�لريا�سية و�لثقافية .
و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن مبنى ب�سكل مميز باللونني �لحمر و�لبي�س وعلى ميينه ECM باللون 
 EXCELLENCE CENTRE OF MANG CONSULT & DEV لزرق �لغامق بخط كبر يدنوهما�

باللون �ل�سود وبخط �سغر و�ل�سكل على خلفية باللون �لبي�س .  
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ رم����ان �هلل 
باك�ستان   - �هلل   �سبحان 
�سفره  ج������و�ز  �جل��ن�����س��ي��ة 
  )2747381( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   052/7092452

فقدان جواز �سفرت
جروبني  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�لفلبني   - ن����������اد    ل����ي����م 
�سفره  ج������و�ز  �جل��ن�����س��ي��ة 
  )1257638( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   052/9285125

فقدان جواز �سفرت
د�ر�سيتى  �ملدعوة/  فقدت 
 - ك���������وي���������ن   د�ى  ب���������ت 
�ندوني�سيا �جلن�سية جو�ز 
�سفره رقم )609642(  
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/7725688

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����وة/ متيمة  ف����ق����دت  
�ثيوبية   - �ي���ن���درى  و���س��ني 
�سفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة  
)1750685(�سادر  رقم 
�ث���ي���وب���ي���ا  م����ن يجده  م����ن 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

   050/8383981
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مياه  ��سحاب  ليت  عامل  �ساه  حممد   -2 �كند  بادوىل  مدعيان/1-ليتون   
�جلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �لطبقة �لذهبية لل�سيانة �لعامة �جلن�سية: 
�لطبقة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت 
�ملدعي  �ن  �لمار�ت عنو�نه:بالن�سر حيث  �لعامة �جلن�سية:  لل�سيانة  �لذهبية 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
ز�يد   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2543 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

بنغالدي�س    �جلن�سية:  �سودري  ��سالم  فكرول  �سودري  ح�سني  مدعي/منو�ر   
مدعي عليه: �حلياة �لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع 
للمقاولت  �لذهبية  �حلياة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�سر  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول    �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  

  2013/11/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2693 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/موؤمن رجب ح�سن عبده ح�سن �جلن�سية: م�سر  مدعي عليه: مل�سات 
م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �حلفالت  لتنظيم  �يفنت�س 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ مل�سات �يفنت�س لتنظيم �حلفالت �جلن�سية: �لمار�ت   
عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2982 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

مدعي/حممد روبيل �بو �لكالم �جلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�س�سة   
�لدعوى: م�ستحقات  �لمار�ت مو�سوع  �لعامة �جلن�سية:  للمقاولت  كاجوتيا 
�جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  كاجوتيا  موؤ�س�سة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2770 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

�حلياة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�سية:  مياه  حق  مياه  مدعي/�سوهل   
�لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �حلياة �لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت 
عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2257 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

جبل  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�سية:  مياه  �خال�س  �لدين  مدعي/عالم   
�ليا�سمني للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت    مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  جبل �ليا�سمني للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت    
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  عنو�نه:بالن�سر حيث 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1794 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�سية:  �سبحان  نور  �حمد  مدعي/-م�ستاق   
هارون �سمد لعمال �لتكييف و�لتريد �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: 
و�لتريد  �لتكييف  هارون �سمد لعمال  �عالنه/  �ملطلوب  م�ستحقات عمالية 
�جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2599 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/-ريا�س �لدين كوتو مياه �جلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�س�سة 
م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �لرفوك 
�جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �لرفوك  موؤ�س�سة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1166 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة بن �سبت ملقاولت �لبناء ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سركة �ملعد�ت �لقوية خلدمات �ل�سرف 
حممد  �ل�سيد  علي  جمال  وميثله:  ����س.ذ.م.م(   ( �ملياة  و�سحب  �ل�سحي 
�ل�سنقيطي     قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1095352( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1081   جتاري كلي                  
�سا�سيد�ناند  م��دي��ره��ا/  وميثلها  �����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  �سامنوريا   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
بارماناند بر��ساد 2- �سا�سيد�ناند بارماناند بر��ساد جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
فينيك�س  ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2013/11/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
كونكريت برودكت�س -فرع من و�يف �ل�سناعية �س.ذ.م.م مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليهما 
�لف  ع�سر  وخم�سة  مائة   115347.20 وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن 
�سنويا   %9 بو�قع  تاخرية  فائدة  فل�سا ف�سال عن  وع�سرون  درهما  و�ربعون  و�سبعة  وثالثمائة 
تبد�أ من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2013/6/30 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما �مل�سروفات ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/1441   عقاري كلي                  
حمل  جمهول   ح  م  م  �لعقارية  للو�ساطة  �ي�ست  ميدل  بيامود   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2012/5/20 يف �لدعوى 
�لدعوى  مو�سوع  �حلجز  ��ستمارة  ببطالن  خر�سي-  حممد  ل�سالح/  �ع��اله  �ملذكورة 
�ملوؤرخة 2007/7/23 و�لز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ وقدره 200000 درهم 
مئتان �لف درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 
2009/11/24 وحتى متام �ل�سد�د ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات و�لزمتها بامل�سروفات 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
�ل�سمو  �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/94  ا�ستئناف تظلم جتاري
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -�سركة جال�س �لوم ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
ر��سد  وميثله:  ذ.م.م  للمقاولت  �حل�سيبة  /�سركة  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  بوج�سيم  �سعيد  حممد 
جل�سه  لها  وح��ددت   2013/6/16 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2012/386 رق��م 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�����س��اع��ة   2013/12/23 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي���وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى2013/601  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -عبد�هلل خد�بخ�س بلوج ل�سارى  جمهول حمل 
قد  �لكتبي     بناء  بن  مبارك  �سيف  /�ساحله  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
نف�س  �حو�ل  بالدعوى رقم 2013/194  �ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت    2013/8/5 بتاريخ  م�سلمني 
وعليه   ch2.D.17 بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/12/29
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1616/ 2013 جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه/1-  �سيد م�سطفى �سيد علي �ساه نعمت �لهى فردو�سي  جمهول حمل �لقامة 
�قام  �لقا�سم   قد  �بر�هيم حممد �حمد حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �ملدعي / بنك �سادر�ت  �ن  مبا 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما )1-2( بالكافل و�لت�سامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعى مببلغا وقدره )5.869.777.17 درهم( و�لز�م �ملدعى عليهما )1-2( بالتكافل 
�لتفاقية  �لتاخرية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  بينهما  فيما  و�لت�سامن 
بو�قع 18% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل 2013/7/18 وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة 
فانت مكلف  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/12/26   يوم �خلمي�س 
باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/1360 )جتاري كلي  ) بوا�سطة الن�سر

مرمي  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�مل��دع��ي/ �ق���ام   - �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  جن�سيته:  �ل�سعدي  مظفر  �سعيد 
د�ر �لتمويل �س م ع عنو�نه: �بوظبي- �خلالدية    �لدعوى برقم 2013/1360 
درهم   145185 وق���دره   مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  عجمان-   - كلي   -جت��اري 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  و�مل�ساريف    و�لر�سوم 
�لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 11.00 �ملو�فق يوم 
25 من �سهر دي�سمر ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�سية بو�سفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/11/21
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/2878 جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليه:/جمعية �حتاد مالك برج �لعرب  حيث �ن �ملدعية: �سركة �لفدعان 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �لكهربائية    للمقاولت 
تطالبك فيها بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )29.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
للر�سوم  بال�سافة  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�حتياطيا ندب خبر كهربائي. وعليه يقت�سي ح�سورك 
من  و�لن�سف  �لثامنة  �ل�ساعة  متام  يف  �لوىل(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام 
بيانات  من  مالديك  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/12/29 يوم  �سباح 
ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �وعدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك. حرر يف 2013/12/8
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة:  �شركة ا�شداهلل التجارية )ذ.م.م(.
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�سكل  �ل��ق��وز     دب��ي-  بر  �لعقار�ت-  د�ئ��رة  �لعنو�ن: م�ستودع ملك 
م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 235188  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري: 42863 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
 2008/2/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2008/02/17 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني العاملية لتدقيق 
�لعنو�ن: مكتب رقم 501 بناية �ملرجان- �س- عمان-  �لنهدة  هاتف   احل�شابات   
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً    04-2630679 ف��اك�����س:   04-2630678

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: اف اف اف للتجارة العامة   )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 1 ملك �ملجمع للعقار�ت ملك خا�س- بر دبي- �لرفاعه    �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    629332 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1054831 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/8/20
ل�سركة  ملك   )2016  -2105  -2104  -2103( رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  ماك  هــوروث 
�مورك�س هولدينجنز  منطقة برج خليفة  هاتف  44473951-04 فاك�س: 4473961-
04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: فري�شلي في�س كورنر   )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 1 ملك �ملجمع للعقار�ت - بر دبي- عود ميثاء  �ل�سكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�سجل  �لقيد  رق��م    634011 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�سر  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  1054826 مبوجب هذ� تعلن 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2013/8/18 و�مل��وث��ق 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/8/20
ل�سركة  ملك   )2016  -2105  -2104  -2103( رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  ماك  هــوروث 
�مورك�س هولدينجنز  منطقة برج خليفة  هاتف  44473951-04 فاك�س: 4473961-

04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ العاملية لتدقيق احل�شابات
�لنهدة   هاتف  2630678- ���س- عمان-  �مل��رج��ان-  بناية  رق��م 501  �لعنو�ن: مكتب 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-2630679 ف��اك�����س:   04
ا�شداهلل  �شركة  لت�سفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
 2008/2/17 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  التجارية)ذ.م.م( 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2008/3/17  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/هوروث ماك
�لعنو�ن: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك ل�سركة �مورك�س هولدينجنز  
مكتب  �لعنو�ن:   04-4473961 فاك�س:   04-44473951 هاتف   خليفة   برج  منطقة 
ملك �ل�سيخ من�سور بن �حمد �ل ثاين- ديرة- �لرقة  هاتف  2219920-04 فاك�س: 
2219934-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني 
�مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  اف اف اف للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م( وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى    2013/8/20 بتاريخ 
كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/هوروث ماك
�لعنو�ن: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك ل�سركة �مورك�س هولدينجنز  
مكتب  �لعنو�ن:   04-4473961 فاك�س:   04-44473951 هاتف   خليفة   برج  منطقة 
ملك �ل�سيخ من�سور بن �حمد �ل ثاين- ديرة- �لرقة  هاتف  2219920-04 فاك�س: 
2219934-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني 
�مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  فري�شلي في�س كورنر  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/8/20  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن مبوعد جل�سة  

 يف الطعن بالنق�س رقم )2013/761 جتاري- م ر-ق- اأظ)
�لطاعن : حممد عبد�لرحيم �ل�ساعر �ملرزوقي بوكالة �ملحامي: علي �حمد 
�سالح  عبد�هلل  يزيد   : �سده  �ملطعون  �لمار�ت  �جلن�سية:  �خلاجة  حبيب 
للمعد�ت  �مليا�سة  موؤ�س�سة   : �عالنه  �ملطلوب  �لردن  �جلن�سية:  �حلو�مده 
�ل�سناعية �جلن�سية: �لمار�ت �لعنو�ن:  مبا �ن �لطاعن قد طعن على حكم 
حمكمة  عن  �ل�سادر  �أظ  �س-  ت-  م  جتاري-   2013/1073 رقم  �ل�ستئناف 
�سحيفة  على  بالرد  مذكرة  تودع  �ن  عليك  يتعني  فانه  �بوظبي  ��ستئناف 
�لطعن خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ��ستالم �لعالن وذلك لدى قلم 

كتاب حمكمة �لنق�س �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

لإعالناتكم 

يرجى الت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

لأول  كينيدي،  ك��ارولي��ن  �ليابان،  ل��دى  �لأمركية  �ل�سفرة  ز�رت 
خالل  �أم��رك��ي  ذري  لق�سف  تعر�ست  �لتي  ن��اغ��از�ك��ي،  مدينة  م��رة 
�ن  )كيودو(  �ليابانية  �لنباء  وكالة  �لثانية.و�أفادت  �لعاملية  �حل��رب 
كينيدي، قامت باأول رحلة لها �إىل ناغاز�كي، منذ ت�سلمها من�سبها 
ك�سفرة للوليات �ملتحدة لدى �ليابان �ل�سهر �ملا�سي. و�أ�سارت �إىل 
�ن كينيدي جالت يف �ملدينة �لو�قعة بجنوب غرب �ليابان، كما ز�رت 
متحف ناغاز�كي للقنابل �لذرية. ي�سار �إىل �ن كينيدي �سبق �أن ز�رت 
هرو�سيما، �لتي تعر�ست �أي�ساً لق�سف ذري �أمركي يف �آب  �أغ�سط�س 
1978. ويذكر  �لعام  �ليابان يف  �إىل  �أول زيارة لها  1945، خالل 
جون  �لر�حل  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  �بنة  هي  �سنة(   55( كينيدي  �ن 

كينيدي.
 

�أُطلق �سر�ح �ل�سحايف �لرتكي م�سطفى بلباي، �لذي كان معتقاًل ملدة 
تزيد عن �أربعة �أعو�م يف �إطار ق�سية منظمة �أرغينيكون �لنقالبية.

بالإفر�ج  ���س��دور حكم  ع��ن  �لرتكية  �أن��ب��اء )جيهان(  وك��ال��ة  و�أف���ادت 
عن بلباي من �سجن �سينجان يف �أنقرة بعد فرتة �عتقال د�مت �أربع 
�أن �سدر ق��ر�ر �لإف���ر�ج، حتى  �ن��ه ما  ي��وم��اً. وذك��رت  �سنو�ت و277 
�إليه  ينتمي  �ل��ذي  �ملعار�س  �جلمهوري  �ل�سعب  حزب  �أع�ساء  �أع��رب 
�ل�سجن..ي�سار  من  خروجه  لنتظار  و�سارعو�  فرحتهم  عن  بلباي 
 ،1999 عام  تاأ�س�ست  �سرية،  منظمة  هي  �أرغينيكون  �سبكة  �ن  �إىل 
بالقيام  وتتهم  تركيا،  يف  �لعلمانية  على  �ملحافظة  هدفها  �إن  تقول 
باغتيالت وتفجر�ت يف عدد من �ملدن �لرتكية، وحماولة �لنقالب 
على �حلكومة عام 1997. ويذكر �ن بلباي هو و�حد من بني مئات 
و�سيا�سيون  و�سحافيون  و�أك��ادمي��ي��ون  �سباط  وبينهم  �لأ�سخا�س، 
ك��ب��ر م��ن��ه��م بال�سجن بتهمة  �ل��ذي��ن ح��ك��م ع��ل��ى ع���دد  م��ع��ار���س��ون، 
�لرتباط مبخطط لالنقالب على �حلكومة �لرتكية يف �ل�1997.

 

�إقليم  يف  �ل�سالم  عملية  �إىل  طالبان  حركة  من  مقاتاًل   32 �ن�سم 
عن  �لأفغانية،  خاما  �سحيفة  ونقلت  �أفغان�ستان.  بجنوب  قندهار 
�ل�سلطات �ملحلية يف قندهار قولها �إن جمموعتني من مقاتلي طالبان 
�ن�سمت �إىل عملية �ل�سالم يف هذ� �لإقليم. وذكر �لقائد �لأمني يف 
�ملجموعتني  يف  مقاتاًل   32 �أن  حممد،  �سلطان  بنجاوي  مقاطعة 
�ن�سمو� �إىل عملية �ل�سالم، م�سر�ً �إىل �نهم كانو� يقومون باأعمال 

م�سلحة يف كل من زهر�ي، وبنجاوي.
كما لفت �إىل �ن �ثنني من قادة �حلركة وهما �ملال جمعة غول، و�ملال 
�ن  وذك��ر  ف��رتة طويلة.  بعد  �ل�سالم  �إىل عملية  �ن�سما  �هلل،  يو�سف 
ن�ساطات �سد  باأية  �لقيام  �أ�سلحتهم وتعهدو� بعدم  �سلمو�  �مل�سلحني 

�حلكومة يف �مل�ستقبل.

�ملوقت  �ل�ستئناف  و��سنطن  يف  �لكوبية  �مل�سالح  رعاية  مكتب  �علن 
ب�سبب عدم  ��سبوعني  �لقن�سلية بعد تعليقها قبل حو�ىل  لن�سطته 

�لتمكن من �يجاد م�سرف لد�رة ح�ساباته.
�ملقر  ل��ه،  م��ق��ر�  �ل���ذي يتخذ يف و��سنطن  ت��ي  �ن��د  �م  و�ب��ل��غ م�سرف 
�لدبلوما�سي �لكوبي �نه �سيو��سل تلقي �ليد�عات حتى 17 �سباط 
فر�ير، وفق ما �علنت �لبعثة �لكوبية يف بيان م�سرة �ىل �ن �خلدمات 
�لقن�سلية �سيتم ��ستئنافها حتى �للحظة �ىل �ن جتد �لبعثة م�سرفا 
�خر للتعامل معه. وكان مكتب رعاية �مل�سالح �لكوبية يف و��سنطن 
26 ت�سرين �لثاين نوفمر تعليق �ن�سطته  �علن يف بالغ ر�سمي يف 
�لقن�سلية موؤكد� �نه مل يجد م�سرفا �مركيا �و م�سرفا تابعا لبلد 
�آخر مقره يف �لوليات �ملتحدة يو�فق على تويل �حل�سابات �مل�سرفية 
هذ�  ف��اإن  �لكوبية  �لبعثة  وبح�سب   . �لكوبية  �لدبلوما�سية  للبعثات 
�لرف�س مرده �ىل �سيا�سة �ملقاطعة �لتي ت�ستهدف كوبا و�لتي �ر�ستها 
�ل�سفار�ت  �لبلد�ن  يتبادل  ول   .1962 �لعام  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لدبلوما�سية على نطاق مكتب لرعاية  بينهما وحت�سر عالقاتهما 

�مل�سالح يف كل منهما.

عوا�سم

طوكيو

كابول

وا�سنطن

اأنقرة

رومانيا توقف ار�سال عمال 
ل�سرائيل ب�سبب ال�ستيطان 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�أوقفت رومانيا �إر�سال عمال بناء �إىل �إ�سر�ئيل ب�سبب رف�س �لأخرة �لتعهد 
باأن ل يتم ت�سغيلهم يف م�ساريع بناء بامل�ستوطنات يف �ل�سفة �لغربية.

وقالت �سحيفة هاآرت�س �لثالثاء، �إن رومانيا �أبلغت �إ�سر�ئيل باأنها لن ت�سدر 
بعدم  �إ�سر�ئيل  تعهد من حكومة  على  �إذ� مل حت�سل  لإ�سر�ئيل  بناء  عمال 
ت�سغيلهم يف �مل�ستوطنات. و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �لتفاق حول ذلك تفجر يف 
مر�حل مبكرة من �لت�سالت بني �لدولتني قبل �سنتني، ومنذ ذلك �حلني 
مل ينجح �جلانبني يف �لتو�سل �إىل تفاهمات على �لرغم من �لنق�س بعمال 
�لبناء يف �إ�سر�ئيل. و�أ�سارت �إىل �أنه مت ك�سف تفا�سيل �لت�سالت بني �إ�سر�ئيل 
وروم��ان��ي��ا ح��ول ه��ذ� �مل��و���س��وع م��ن خ��الل م����د�ولت �أج��رت��ه��ا جلنة وز�رية 
�إ�سر�ئيلية لتجنيد عمال �أجانب لفرع �لبناء. وتقرر خالل مد�ولت �للجنة 
�لوز�رية �لإ�سر�ئيلية جتنيد عمال بناء من مولد�فيا وبلغاريا، �للتني وقعتا 
على �تفاقيات مع �إ�سر�ئيل، عقب ف�سل �ملحادثات مع رومانيا وعدم �لتو�سل 
لتفاق م�سابه مع �ل�سني. وي�سل �إىل �إ�سر�ئيل يف كل عام نحو 1000 عامل 
بناء من مولد�فيا وبلغاريا، فيما تطالب وز�رة �لبناء و�لإ�سكان �لإ�سر�ئيلية 
بناء منها.  �أجل جلب عمال  �أخ��رى من  �تفاقيات مع دول  باإبر�م  �حلكومة 
�لكني�ست  ع�سو  للكني�ست،  �لتابعة  �لأجانب  �لعمال  جلنة  رئي�سة  و�نتقدت 
�إن  وقالت  �ل��روم��اين،  للطلب  �ل�ستجابة  �حلكومة  رف�س  روزي��ن،  ميخال 
�سكان �إ�سر�ئيل يت�سررون من ن�ساط �لدولة يف �ملناطق )�ملحتلة( . من جهة 
ثانية �أعلن �حتاد �ملقاولني يف �إ�سر�ئيل �أن �لنق�س �لكبر بالعمال يوؤخر بناء 

�سقق �سكنية يف �إ�سر�ئيل رغم �لطلب �لكبر عليها.

جون كريي يف جولة تا�شعة باملنطقة

اعتداءات عن�سرية للم�ستوطني على امالك فل�سطينية

�شيحات ا�شتهجان �شد زوما وهتافات ترحيب باوباما 

توافد مئات الروؤ�ساء وال�سخ�سيات لتاأبني مانديال

 ،1990 �سنة وخرج عام   27 �أن مانديال �سجن  ُيذكر 
 ،1994 ع��ام  �أفريقيا  جلنوب  �أ���س��ود  رئي�س  �أول  و�سار 
ومل يبق باملن�سب �سوى فرتة رئا�سية و�حدة، ثم �عتزل 
2004، وكان  �إىل حد كبر منذ عام  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�ل��ع��امل لكرة  ك��اأ���س  �أث��ن��اء بطولة  ل��ه  �آخ��ر ظهور �سعبي 

�لقدم �لتي ُنظمت يف جنوب �أفريقيا عام 2010.
هذ� وقوبل رئي�س جنوب �فريقيا جاكوب زوما ب�سيحات 
بينما هتف  مانديال  تاأبني  بد�ية مر�سم  مع  ��ستهجان 
�حلا�سرون يف �مللعب ترحيبا بالرئي�س �لمركي بار�ك 

�وباما عندما ظهر وجهه على �ل�سا�سات �لعمالقة.
لكن ح�سود �ستاد �سوكر �سيتي �سفقو� ترحيبا بالرئي�س 
�لتنحي عن  �لذي دفعه زوما �ىل  ثابو مبيكي،  �ل�سابق 

•• عوا�سم-وكاالت:

من  مائة  نحو  �ل��ث��الث��اء  �م�س  جوهان�سرغ  ��ستقبلت 
روؤ�ساء �لدول و�حلكومات، �إ�سافة �إىل ع�سر�ت من كبار 
تاأبني  يف  للم�ساركة  وغ��ره��ا  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات 
تخليد  �سيتم  �ل��ذي  مانديال  نيل�سون  �ل��ر�ح��ل  �لزعيم 
�لقدم  لكرة  ملعب  يف  ر�سمي  تاأبني  �سمن  �ليوم  ذك��ر�ه 

حيث كان �آخر ظهور له عام 2010.
بار�ك  �لأمركي  �لرئي�س  �إن  �لثنني  م�سوؤولون  وق��ال 
�أوب���ام���ا وث��الث��ة م��ن �ل��روؤ���س��اء �لأم��رك��ي��ني �ل�سابقني 
�لبن،  بو�س  وج��ورج  كلينتون  وبيل  كارتر  جيمي  وه��م 
زميبابوي  ورئي�س  كا�سرتو  ر�وؤول  �لكوبي  و�لرئي�س 
ذكرى  تخليد  فعاليات  �سيح�سرون  م��وغ��اب��ي  روب���رت 
قرب  �سيتي  �سوكر  ملعب  يف  �ليوم  تقام  �لتي  مانديال 
�لتي  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  �ل�سخ�سيات  وم���ن  ج��وه��ان�����س��رغ. 
و�سلت �إىل جنوب �أفريقيا رئي�س �لوزر�ء ديفد كامرون 
برفقة �سيا�سيني بارزين من بينهم ثالثة روؤ�ساء وزر�ء 
�سابقون وهم جون ميجر وتوين بلر وغوردون بر�ون، 
�إىل جانب زعيم حزب �لدميقر�طيني �لأحر�ر نك كليغ 

وزعيم حزب �لعمال �ملعار�س �إد ميليباند.
�أن هذه هي �ملرة �لأوىل  و�أ�سارت �سبكة �سكاي نيوز �إىل 
�لريطانيني  �ل���وزر�ء  روؤ���س��اء  جميع  فيها  ي�سافر  �لتي 
�لباقني على قيد �حلياة خارج �ململكة �ملتحدة للم�ساركة 
يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وك���ان  منا�سبة.  يف 

جنوب  �إىل  �سيجيء  كله  �ل��ع��امل  �إن  ق��ال  جوهان�سرغ 
�أفريقيا . و�أ�ساف �أن عدد� حمدود� من كبار �ل�سخ�سيات 
�سيح�سر �جلنازة �لر�سمية ومر��سم دفن مانديال �لأحد 
�لقادم يف بلدة �أجد�ده كونو باإقليم �لكاب �ل�سرقي. وقد 
�لعامل  لزعماء  ح�سد  �أك��ر  باأنها  �ملنا�سبة  هذه  و�سفت 

بالتاريخ �حلديث.
وعلى �مل�ستوى �لد�خلي، بد�أ �سكان جنوب �أفريقيا منذ 
�ل�سباح �لباكر بالتو�فد باأعد�د غفرة �إىل مدرج �سوكر 
�سيتي حيث من �ملتوقع م�ساركة ثمانني �ألف �سخ�س يف 

مر��سم �لتاأبني �لر�سمية ملناديال.
�ل�ساعة  بعيد  �مل��درج  �أم��ام  �لأ�سخا�س  �آلف  �نتظر  وقد 
�ملطر،  حتت  غرينت�س(  بتوقيت   4( �سباحا  �ل�ساد�سة 
مدرجات  �إىل  �حل�سود  �ستوجه  �أنها  �ل�سلطات  و�أعلنت 
�أخ������رى يف م��دي��ن��ة ج��وه��ان�����س��رغ ح���امل���ا مي��ت��ل��ئ م���درج 
�إىل  �ستنقل  �ل��ت��ي  �مل��ر����س��م  و�ن��ط��ل��ق��ت  ���س��ي��ت��ي.  ���س��وك��ر 
�ل�ساعة �حلادية ع�سرة )9 بتوقيت  �أجمع، عند  �لعامل 
�ملتوقع  وم���ن  ���س��اع��ات.  �أرب�����ع  و�ست�ستمر  غ��ري��ن��ت�����س(. 
م�ساركة حو�يل مائة رئي�س دولة وحكومة، �إ�سافة �إىل 
و�آلف  �لثقافة و�لفنون  �ل�سخ�سيات من عامل  ع�سر�ت 

�لأ�سخا�س �لعاديني.
)مبنى  �ل��رئ��ا���س��ة  مب��ق��ر  م��ان��دي��ال  ج��ث��م��ان  و�سي�سجى 
�ل�سهر  م��ن   13 �إىل   11 م��ن  ب��ري��ت��وري��ا  يف  �لحت�����اد( 
نظرة  �إلقاء  من  وغرهم  �مل�سوؤولون  ليتمكن  �جل��اري، 

�لود�ع عليه، قبل دفن جثمانه يوم �لأحد �لقادم.

موتالنتي  غاليما  �لرئي�س  ونائب   2008- يف  �حلكم 
�لذي تر�سح �سد زوما لقيادة �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي. 
ويف ل��ق��ط��ات ب��ث��ه��ا ت��ل��ف��زي��ون ج��ن��وب �ف��ري��ق��ي��ا، �سدرت 
�سيحات ��ستهجان عن جمموعات من �ن�سار منا�سلون 
فريدوم  )�يكونوميك  �لقت�سادية  �حل��ري��ة  �ج��ل  م��ن 
فايرتز(، حزب �لرئي�س �ل�سابق ل�سباب �ملوؤمتر �لوطني 
�لفريقي جوليو�س ماليما �ملناه�س جد� لزوما، �لذي 
يعبئ خ�سو�سا �ل�سباب �لعاطل عن �لعمل و�لذي غالبا 

ما تكون جماهره غر من�سبطة.
ب���ار�ك �وب��ام��ا �ل���ذي و�سل  وق��وب��ل �لرئي�س �لم��رك��ي 
�ىل  �رب���ع���ني  ب���ني  م���ا  بت�سفيقات  �مل��ل��ع��ب  �ىل  م��ت��اأخ��ر� 

خم�سني �سخ�س.

ت�سوية يف الكونغر�س حول ترحيل معتقلي غوانتانامو اأبو قتادة ينفي تهم الإرهاب 
 .2000 ع��ام  �لأردن  يف  �لألفية  �حتفالت  �أثناء  �سياح 
ونفى �أبو قتادة �لذي كان مرتدياً لبا�س �ل�سجن �لبني، 
ولكنه غر مكبل �لأي��دي و�لأرج��ل، �لتهمة �ملوجهة له 
يف هذه �لق�سية. وقال متوجهاً بكالمه للقا�سي: تعلم 
ملفقة  ق�سية  �أنها  جميعاً  وتعلمون  مذنباً،  ل�ست  �أين 
ق��ت��ادة على وج��ود قا�س ع�سكري بني  �أب��و  . و�ع��رت���س 
�لنظر  تاأجيل  �ملحكمة  وق��ررت  �ملحكمة.  هيئة  �أع�ساء 
يف �لق�سية وحددت 24 دي�سمر )كانون �لأول( �ملقبل 
موعد�ً لها.  وتعقد �ملحكمة جل�سة �أخرى يف وقت لحق 
للنظر يف �لتهم �ملوجهة لأبي قتادة يف ق�سية �ل�سالح 

و�لتحدي .

•• عمان-وكاالت:

�ملعروف  عثمان  حممود  عمر  �ملت�سدد  �لإ�سالمي  نفى 
با�سم �أبو قتادة، �لثالثاء �لتهم بالإرهاب �ملوجهة �إليه، 
�أمن  حمكمة  �أم����ام  حماكمته  جل�سات  �أوىل  يف  وذل���ك 
�أ�سهر  قبل  بريطانيا  رحلته  حيث  �لأردن،  يف  �ل��دول��ة 
�إىل �لأردن ليمثل �أمام �لق�ساء. �عرت�س �أبو قتادة على 
وجود قا�س ع�سكري بني �أع�ساء هيئة �ملحكمة وعقدت 
�جلل�سة �لأوىل للنظر يف ق�سية �لألفية ، حيث يو�جه 
�إرهابية  باأعمال  �لقيام  بق�سد  �لتاآمر  تهمة   ، قتادة  �أبو 
�سد  �إره��اب��ي��ة  هجمات  لتنفيذ  �لتخطيط  خلفية  على 

•• القد�س املحتلة-اأ.ف.ب:

�علنت �ل�سرطة �ل�سر�ئيلية �م�س 
�نه مت ثقب �طار�ت ع�سر �سيار�ت 
وخ��ط��ت ���س��ع��ار�ت م��ع��ادي��ة للعرب 
على حائط يف قرية عربية �سمال 

��سر�ئيل.
ثقب  ����س���م���ري مت  ل���وب���ا  وق����ال����ت 
و�ع��ط��اب �ط���ار�ت �ك��ر من ع�سر 
�سيار�ت وخطت بالعرية �سعار�ت 
معادية مثل �لعرب �ىل �خلارج يف 

قرية عكرة �سمال ��سر�ئيل.
للعثور  حتقيق  فتح  مت  و��سافت 

على �جلناة .
�ل�سر�ئيلية  �ل�����س��رط��ة  و�ع��ل��ن��ت 
�لحد �نه مت �لعثور على �سعار�ت 
ل��ال���س��الم خ��ط��ت باللغة  م��ع��ادي��ة 
يف  م�سجد  ج���در�ن  على  �لعرية 
بلدة باقة �لغربية �لعربية �سمال 

��سر�ئيل.
�ل�سر�ئيلية  �ل�����س��ل��ط��ات  وت���وؤك���د 
�ن��ه��ا حت���اول م��ن��ذ ����س��ه��ر �لقب�س 
على منفذي �لهجمات �لعن�سرية 
ع��ل��ى �ه�����د�ف م��ع��ادي��ة ل��ل��ع��رب �و 
للفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية 

�ملحتلة ويف ��سر�ئيل.
�ملتطرفون  �مل�ستوطنون  وينتهج 
تعرف  منظمة  �نتقامية  �سيا�سة 
ب��ا���س��م دف����ع �ل��ث��م��ن وت���ق���وم على 
فل�سطينية  �ه�������د�ف  م��ه��اج��م��ة 
وك���ذل���ك م��ه��اج��م��ة ج���ن���ود يف كل 
مرة تتخذ �ل�سلطات �ل�سر�ئيلية 
معادية  ي��ع��ت��رون��ه��ا  �ج���������ر�ء�ت 

لنه  كامل  وف�سل  م�سدود  طريق 
بدرجة  ق�����س��اي��ان��ا  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل 

عالية من �ل�ستهانة .
وبح�سب عبد ربه فان �سبب �لزمة 
هو رغبة كري يف �ر�ساء ��سر�ئيل 
من خالل تلبية �من ��سر�ئيل من 
خالل و�سع منطقة �لغو�ر حتت 
مو�سحا  �ل�سر�ئيلية  �ل�سيطرة 
�لغو�ر  و�سع  عن  �لفكار  كل  �ن 
حتت �ل�سيطرة �ل�سر�ئيلية و�هية 
���س��ب��ب��ه��ا �ل��رئ��ي�����س��ي و�ل��وح��ي��د هو 
�قتطاع �جز�ء و��سعة من �ل�سفة 

�لغربية ل�سالح ��سر�ئيل .
وتركز �لقرت�حات على �لرتتيبات 
حيث  �لردن  غ�����ور  يف  �لم���ن���ي���ة 
ن��ت��ان��ي��اه��و يف ح���ال �قامة  ي��رغ��ب 
دولة فل�سطينية منزوعة �ل�سالح، 
ع�سكري  �نت�سار  على  �حلفاظ  يف 
�حل��دود مع  ��سر�ئيلي على طول 
م�سوؤولية  ت��رك  م�ستبعد�  �لردن 
�لمن يف هذه �ملنطقة لقوة دولية 
لقوة  �و  �لفل�سطينيون  و�ف��ق  كما 
م�سرتكة،  فل�سطينية-��سر�ئيلية 
�لفل�سطينيون  يرف�سه  م��ا  وه��و 
��ستمر�ر�  باعتباره  قاطع  ب�سكل 
و�ن����ت����ق����ا�����س����ا من  ل�����الح�����ت�����الل 

�سيادتهم.

�ل��ت��م��ي��ي��ز �سدهم  م���ن  وي���ع���ان���ون 
�ل���وظ���ائ���ف  خ���ا����س���ة يف جم������ايل 

و�ل�سكان.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، ي���ع���ود وزي����ر 
�لمركي جون كري  �خلارجية 
��سر�ئيل  �ىل  �لرب�����ع�����اء  �ل����ي����وم 
ل��ل��ق��اء رئي�س  �ل��غ��رب��ي��ة  و�ل�����س��ف��ة 
بنيامني  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��������وزر�ء 
�لفل�سطيني  و�لرئي�س  نتانياهو 
حممود عبا�س، بعد �يام قليلة على 
�جلمعة،  م�ساء  �ملنطقة  مغادرته 
بان  فل�سطينية  حت��ذي��ر�ت  و�سط 
�ىل  �ستقود  �لم��ن��ي��ة  �ق��رت�ح��ات��ه 

تلك  وت�������س���م���ل  ل���ال����س���ت���ي���ط���ان. 
�ل����ه����ج����م����ات ت����خ����ري����ب وت����دم����ر 
مم��ت��ل��ك��ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و�ح�����ر�ق 
عب�����ادة  و�م�����������������������اك��ن  ����س���ي���ار�ت 
و��س�جار  و��س����المية  م�سيحية 
زي���ت���ون. ون������ادر� م���ا ي��ت��م توقيف 

�جلناة.
�ل���ذي���ن يقدر  �����س���ر�ئ���ي���ل  وع�����رب 
مليون   1،4 ب  �ل���ي���وم  ع���دده���م 
�لف   160 من  يتحدرون  ن�سمة 
فل�سطيني بقو� على �ر��سيهم بعد 
 .1948 ��سر�ئيل عام  قيام دولة 
�ل�سكان  م���ن   20% وي�����س��ك��ل��ون 

ف�سل كامل يف جهوده.
و����س��ن��ط��ن م�ساء  ك����ري  وي���غ���ادر 
�خلمي�س  �لقد�س  لي�سل  �لربعاء 
ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ن��ت��ان��ي��اه��و لج����ر�ء 
مفاو�سات  ب���������س����اأن  حم�����ادث�����ات 
�لنووي  �ل�����س��اق��ة و�مل��ل��ف  �ل�����س��الم 
يلتقي جمدد�  �ن  على  �لي���ر�ين، 
يف  �لفل�سطيني  �لرئي�س  �جلمعة 

ر�م �هلل بال�سفة �لغربية.
وعلق كري نف�سه ممازحا م�ساء 
�لتي  �ملقبلة  زيارته  على  �لثنني 
�ستكون �لتا�سعة �ىل �ملنطقة منذ 
�ذ�ر/مار�س، فتحدث �مام جمعية 

يهودية �مركية يف و��سنطن عن 
بها  يقوم  �لتي  �ملكوكية  �جل��ولت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني  با�ستمر�ر 

و��سر�ئيل.
و�علنت �ملتحدثة با�سم �خلارجية 
يف  لل�سحافيني  ب�����س��اك��ي  جنيفر 
مهمة  مرحلة  يف  نحن  و��سنطن 
�سعور  لديه  وك��ان  �ملفاو�سات  من 
�ملنطقة  �ىل  �ل����ع����ودة  ب�������س���رورة 
�سيق�سي  ك����ري  �ن  م��و���س��ح��ة   ،
�هلل  ور�م  �����س���ر�ئ���ي���ل  يف  ي���وم���ني 
لج���ر�ء حم��ادث��ات، وذل��ك بعدما 
عطلة  م��ن  �لك���ر  �لق�سم  ق�سى 
مع  ل��ق��اء�ت  يعقد  �ل�سبوع  نهاية 

قادة ��سر�ئيليني.
وقال كري �لذي �لتقى نتانياهو 
�جل����م����ع����ة �ن�������ه ك���ل���م���ه �لث����ن����ني 
�خلمي�س  جم���دد�  ب��ه  و�سيجتمع 

حول ع�ساء عمل.
و�ك����د �ن��ن��ا ن��ق��ف ك��ل��ي��ا �ىل جانب 
حلفائنا و��سدقائنا �ل�سر�ئيليني 
ولن  للغاية  متني  �ل��ر�ب��ط  وه���ذ� 
ت�سهد  وق����ت  يف   ، ي���وم���ا  ي��ن��ق��ط��ع 
توتر�  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
�لنووي  �مل��ل��ف  ب�����س��اأن  ���س��ي��م��ا  ول 

�لير�ين.
وج���اء �لع���الن ع��ن ه��ذه �لزيارة 
�جل���دي���دة ب��ع��دم��ا �ك���د �م���ني �سر 
�لفل�سطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة 
يا�سر عبد ربه �لثنني �ن �لفكار 
�لتي  �لردن  غ���ور  ح���ول  �لم��ن��ي��ة 
قدمها كري خالل لقائه �لخر 
م���ع ع��ب��ا���س ���س��ت��ق��ود ج���ه���وده �ىل 

•• وا�سنطن-اأ.ف.ب:

�قر�رها  ح��ال  يف  �سرتفع  ت�سوية  �ىل  �لم��رك��ي  �لكونغر�س  تو�سل 
مع  بالدهم  �ىل  غو�نتانامو  معتقلي  ترحيل  على  �ملفرو�سة  �لقيود 
�ل�سناتور  �مل��ت��ح��دة..وق��ال  �ل��ولي��ات  �ىل  نقلهم  حظر  يف  �ل�ستمر�ر 
من  �سيكون  لل�سحافة  �لت��ف��اق  معلنا  ليفني  ك��ارل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
يتحدرون  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  �ىل  �ملعتقلني  ن�سف  ح���و�ىل  نقل  �ملمكن 
منها. �ما �لن�سف �لخر ف�سيبقى يف غو�نتانامو ب�سبب منع نقلهم 
غو�نتانامو  يف  معتقال   162 هناك  ويبقى   . �ملتحدة  �لوليات  �ىل 
�لد�رة  و�ع��ت��رت  �جل��ز�ئ��ر.  �ىل  �ملا�سي  �خلمي�س  �ثنني  �ع���ادة  بعد 
يعودو�  مل  لنهم  �سر�حهم  �ط��الق  ميكن  منهم   82 �ن  �لمركية 
ي�سكلون خطر� على �لمن �لقومي، وبينهم 56 مينيا. وقال ليفني 

لل�سحافيني هذه هي �لت�سوية �لتي تو�سلنا �ليها بني زعماء �لغالبية 
و�لقلية للجنتي �لقو�ت �مل�سلحة يف جمل�سي �ل�سيوخ و�لنو�ب. وقال 
ليفني �لذي يرت�أ�س جلنة جمل�س �ل�سيوخ �تفقنا نحن �لربعة على 
�جلمعة  قبل  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  عليه  �لت�سويت  يتم  �ن  نامل  ن�س 
قال  . من جهته  �ملقبل  �ل�سبوع  �ل�سيوخ  فيه جمل�س  ينظر  �ن  قبل 
باك  �لنو�ب  جمل�س  يف  �مل�سلحة  �لقو�ت  للجنة  �جلمهوري  �لرئي�س 
ماكيون تو�سلنا من جديد �ىل تو�فق حول �ملعتقلني �لذين لن يكون 
ر�يت�س  هيومن  منظمة  ورحبت   . �لبلد  ه��ذ�  �ىل  نقلهم  �ملمكن  من 
فر�ست حلقوق �لن�سان مبرحلة �وىل لفك عقدة غو�نتانامو وقال 
�لطريق  تفتح  �لت�سوية  هذه  �ن  بيان  يف  �وزب��ورن  ديك�سون  مديرها 
�م��ام عمليات �لرتحيل �ىل �خل��ارج، ما ي�سكل تو�زنا بني م�ساحلنا 

�لمنية وو�جباتنا �لقانونية .

ا�سرائيل تقر حب�س املهاجرين دون حماكمة 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�ملهاجرين  بحب�س  ي�سمح  ق��ان��ون  م�سروع  على  �ل�سر�ئيلي  �ل��رمل��ان  �سوت 
�ملت�سللني دون حماكمة ملدة ت�سل �ىل عام و�ح��د، بح�سب ما �علنت م�سادر 
 30 باغلبية  �ل�سر�ئيلية  �حلكومة  تدعمه  �ل��ذي  �لقانون  و�ق��ر  برملانية. 
�لذين  للمهاجرين  �لح��ت��ج��از  م��ن  ن��وع��ني  على  وين�س   15 مقابل  �سوتا 

يحاولون �لت�سلل �ىل ��سر�ئيل بطريقة غر �سرعية.
ويف �لفئة �لوىل، �سيتم �حتجاز �ملهاجرين يف مر�كز �عتقال مفتوحة بينما 

�سيتم و�سع �خرين يف من�ساآت مغلقة دون حماكمة ملدة عام.
و�سيح�سل �ملحتجزون يف �ملر�كز �ملفتوحة على �لغذ�ء و�لرعاية و�سيتمكنون 
من �لنوم يف �لليل. كما ي�ستطيعون �لتنقل يف �خلارج خالل �لنهار.و�ستقوم 

وز�رة �لد�خلية بالتاكد �نهم ل يعملون ب�سكل غر �سرعي.
و�كد وزير �لد�خلية جدعون �ساعر خالل �جلل�سة �ن هذ� �لقانون �سي�سمح 
يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  جلنة  رئي�سة  و����س��ارت   . مدننا  م��ر�ك��ز  ع��ن  �ملت�سللني  ب��اب��ع��اد 
�لكني�ست �لنائبة مري ريغيف من حزب �لليكود �لذي يتزعمه رئي�س �لوزر�ء 
�ل�سر�ئيلي بنيامني نتانياهو �ن لو عاد �لمر �يل،لكانو� عادو� جميعا �ىل 
بالدهم . و��سدرت �ملحكمة �لعليا �ل�سر�ئيلية يف �يلول �سبتمر �ملا�سي قر�ر� 
بالغاء قانون يعود لعام 2012 ي�سمح باحتجاز �ملهاجرين ملدة ثالث �سنو�ت 
�لكر�مة �لن�سانية  �لقانون يخالف قانونا �خر ي�سمن  م�سرة �ىل �ن ن�س 
و�حلرية . وكانت ��سر�ئيل قدرت عام 2012 عدد �ملهاجرين �لفارقة بنحو 

منهم.  3920 طرد  عن  ��سفرت  قمعية  حملة  و�سنت  �لفا   60

•• لندن-يو بي اأي:

من  �مل�ستثمرين  بريطانيا  ح��ّذرت 
مو�طنيها يف �خل��ارج من ممار�سة 
بامل�ستوطنات  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع��م��ال 
فيما  �لغربية،  بال�سفة  �ليهودية 
�لإنتقاد�ت  من  و�ح��د  باأنه  و�سف 
�لأكر و�سوحاً حتى �لآن لل�سيا�سة 
�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ح���ي���ال �لأر������س����ي 

�لفل�سطينية �ملحتلة.
تليغر�ف  دي��ل��ي  �سحيفة  وق���ال���ت 
�ل���ت���ج���ارة  ه���ي���ئ���ة  �إن  �ل�����ث�����الث�����اء، 
حّذرت  بريطانيا  يف  و�لإ���س��ت��ث��م��ار 
رج������ال �لأع�����م�����ال �أي�������س���اً م����ن �أن 
�مل�����س��ت��وط��ن��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة غر 
�لدويل،  �لقانون  مبوجب  �سرعية 
وغ�����ر م����ع����رتف ب���ه���ا ك����ج����زء من 

�لأر��سي �لإ�سر�ئيلية.
ح���ّث���ت  �ل����ه����ي����ئ����ة  �أن  و�������س�����اف�����ت 

�سل�سلة  جت��ن��ب  ع��ل��ى  �مل�ستثمرين 
و�������س�����ع�����ة م������ن �ل����ت����ف����اع����الت مع 
يف  مب��ا  �لإ�سر�ئيلية،  �مل�ستوطنات 
و�لتجارية  �ملالية  �ملعامالت  ذل��ك 
و�مل�سرتيات وغرها من �لأن�سطة 
�ل�����س��ي��اح��ة، لعدم  �لأخ�������رى م��ث��ل 

�ملخاطرة ب�سمعتهم.
تقرير  ع����ن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�أ�سدرته هيئة �لتجارة و�لإ�ستثمار 
�لتجارة  خماطر  عن  �لريطانية 
�ململكة  �إن  ق���ول���ه  �إ����س���ر�ئ���ي���ل  يف 
و��سح  م����وق����ف  ل���دي���ه���ا  �مل���ت���ح���دة 

يف  �لإ�سر�ئيلية  �مل�ستوطنات  ب�ساأن 
�لقد�س  �لغربية، مبا فيها  �ل�سفة 
ومرتفعات  غزة  وقطاع  �ل�سرقية، 
��سر�ئيل  حتتلها  �ل��ت��ي  �جل����ولن 

منذ عام 1967 .
�مل�ستوطنات  �أن  �لتقرير  و����س��اف 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ت�����س��ك��ل ع��ق��ب��ة �أم���ام 
�ل�سالم وتهدد بجعل حل �لدولتني 
�لفل�سطيني   � �ل�سر�ئيلي  لل�سر�ع 
تعرتف  ل  وبريطانيا  م�ستحياًل، 
ب��اأي تغير�ت حل��دود ما قبل عام 
يتعلق  م��ا  ذل��ك  يف  مب��ا   ،1967
ب��ال��ق��د���س، غ���ر ت��ل��ك �ل���ت���ي �تفق 
�ل�سر�ئيلي  �ل����ط����رف����ان  ع��ل��ي��ه��ا 
هناك  �أن  وت��ع��ت��ر  و�لفل�سطيني، 
بالأن�سطة  تتعلق  و��سحة  خماطر 
�لقت�سادية و�ملالية يف �مل�ستوطنات، 
ول ت�سجع �أو تقدم �لدعم ملثل هذه 

�لأن�سطة .

بريطانيا حتّذر امل�ستثمرين من التعامل مع امل�ستوطنات الإ�سرائيلية
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بريطانيا تزيد م�ساهماتها يف املحكمة اخلا�سة بلبنان 
•• لندن-يو بي اأي:

�أع��ل��ن وزي��ر �خلارجية �ل��ري��ط��اين، ول��ي��ام هيغ، 
م�ساهمة  ت��ق��دمي  ت��ع��ت��زم  ب����الده  �أن  �ل���ث���الث���اء، 
��سرتليني،  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون  م���ق���د�ره���ا  ط��وع��ي��ة 

للمحكمة �خلا�سة بلبنان.
وقال هيغ يف بيان �أمام جمل�س �لعموم )�لرملان( 
ب���دع���م �لأم�����ن  �مل���ت���ح���دة م��ل��ت��زم��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �أن 
وهذه  �للبناين،  لل�سعب  و�ل��ع��د�ل��ة  و�ل���س��ت��ق��ر�ر 
�إ�سارة  هي  بلبنان  �خلا�سة  للمحكمة  �مل�ساهمة 
�إىل دعمنا �لثابت لعملها من �أجل �إنهاء �لإفالت 

من �لعقاب على �لغتيالت �ل�سيا�سية يف لبنان .
�لريطاين  �ل�����دول�����ة  وزي�������ر  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
هيو  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  ل�سوؤون 
روبرت�سون، توجه �إىل لبنان هذ� �لأ�سبوع لتعزيز 

هذه �لنقاط .
�أ�سا�سي يف  �أمر  �أن �لعد�لة �لدولية  و�أ�ساف هيغ 
�ل�سيا�سة �خلارجية ومن �ل�سروري تاأمني حقوق 
و�مل�ساحلة،  �ل�����س��الم  وحتقيق  و�ل����دول  �لأف����ر�د 
�جلنائية  �مل��ح��ك��م��ة  خ����الل  م���ن  ن��ع��م��ل  ون���ح���ن 
�ل��دول��ي��ة و�مل��ح��اك��م �ل��دول��ي��ة �لأخ����رى لإخ�ساع 

�مل�سوؤولني عن �أخطر �جلر�ئم للم�ساءلة .

�لعد�لة  ملوؤ�س�سات  نقدمه  �ل��ذي  �لدعم  �إن  وق��ال 
�ل��دول��ي��ة ه��و ج��زء مهم م��ن ج��ه��ودن��ا للحد من 
�أنحاء  �ل���س��ت��ق��ر�ر يف جميع  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��ز�ع��ات، 

�لعامل .
يذكر �أن �ملحكمة �لدولية �خلا�سة بلبنان �تهمت 
عملية  يف  بال�سلوع  �هلل  ح��زب  م��ن  عنا�سر   4
رفيق  �لأ���س��ب��ق  �للبناين  �ل����وزر�ء  رئي�س  �غتيال 
وقّدم  �لتهام،  �أن �حلزب رف�س  �حلريري، غر 
�عترها قر�ئن  ن�سر �هلل ما  �لعام ح�سن  �أمينه 
 � �أمركية  باأنها  للمحكمة  و�سفه  تثبت  و�أدل���ة  

�إ�سر�ئيلية .

اإطالق �سراح رهينتني هولنديني باليمن 
•• �سنعاء-رويرتز:

���س��ر�ح رهينتني  �إط����الق  �م�����س  و�ل��ه��ول��ن��دي��ة  �ليمنية  �أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ت��ان 
هولنديني خطفا يف �ليمن يف يونيو حزير�ن وقالتا �إنهما يف حالة جيدة.

�لتي  �سبيجل  ج��ودي��ث  و�سديقته  بريند�سن  ب��ودوي��ج��ن  �لهولندي  وك���ان 
تعمل باحثة يف �ليمن قد �ختفيا بعدما غادر� منزلهما يف �سنعاء يف يونيو 
حزير�ن. ومل تعلن �أي جهة م�سوؤوليتها عن �خلطف..وذكر بيان م�سرتك 
�ل�سفر  و�أن  جيدة  ب�سحة  �لثنني  �إن  �ليمني  �لتلفزيون  بثه  للحكومتني 
�ليوم  هولند�  �إىل  �لث��ن��ان  يتوجه  �أن  �ملقرر  وم��ن  ��ستقبلهما.  �لهولندي 
مطلع  �سر�حهما  �أطلق  �إن��ه  �لهولندية  �خلارجية  وز�رة  وقالت  �لرب��ع��اء. 

�ل�سبوع.
وتعر�س �لكثر من �لغربيني للخطف يف �ليمن هذ� �لعام وكذلك عدد من 
لل�سغط على �حلكومة  رهائن  قبائل  رجال  ما يحتجز  وكثر�  �ليمنيني. 
من �أجل �لفر�ج عن �أقارب لهم يف �ل�سجن �أو لتح�سني �خلدمات �لعامة. 

ونفذ مت�سددون مرتبطون بتنظيم �لقاعدة بع�س عمليات �خلطف.
ويكافح �ليمن ل�ساعة �ل�ستقر�ر بعد �حتجاجات حا�سدة يف 2011 �أجرت 
لهجمات  يت�سدى  كما  �ل�سلطة  ت�سليم  على  �سالح  �هلل  عبد  علي  �لرئي�س 

على قو�ت �لمن ولنتفا�سة يف �ل�سمال و�نف�ساليني يف �جلنوب.

اوباما يعني م�ست�سارا مقربا من كلينتون 
•• وا�سنطن-اأ.ف.ب:

�ن  بو�ست  و��سنطن  �سحيفة  ذك���رت 
�لرئي�س �لمركي بار�ك �وباما عني 
بودي�ستا  ج��ون  له  �سيا�سيا  م�ست�سار� 
�لبي�س  للبيت  �ل�سابق  �لعام  �لمني 
و�لذي  كلينتون  ب��ي��ل  رئ��ا���س��ة  ظ��ل  يف 
�ل�سيا�سيني  �خل��ر�ء  �ف�سل  من  يعد 
�لدميقر�طيني..و�و�سحت �ل�سحيفة 
ن��ق��ال ع��ن م�سوؤولني  م�����س��اء �لث��ن��ني 
جون  �ن  هوياتهم  ك�سف  ع��دم  طلبو� 
بودي�ستا )64 عاما( �سيعود �ىل �لبيت 
�لبي�س، �ىل د�ئرة �ملعاونني �ملقربني 
دفع  �ع��ادة  �ىل  لي�سعى  �لرئي�س،  من 

�ل�سيا�سية �لكرى قدما. و�سيكلفه �وباما خ�سو�سا مبلف  م�ساريع �وباما 
��سالح �لنظام �ل�سحي �لذي يعتر �مل�سروع �ل�سا�سي يف وليته �لوىل لكنه 
يلقى عر�ت، و�ي�سا بالبيئة وملفات رئا�سية خمتلفة �خرى ..وكان جون 
بودي�ستا �مينا عاما للبيت �لبي�س عند �ندلع ف�سيحة مونيكا لوين�سكي 

وما تبعها من حماولة لبدء �جر�ء بعزل �لرئي�س.

خطف �سحافيني ا�سبانيني يف �سوريا 
•• مدريد-اأ.ف.ب:

�علنت �سحيفة �يل موندو �ل�سبانية �ن مر��سلها �ل�سباين خافير ��سبينوز� 
و�مل�سور �مل�ستقل ريكاردو غار�سيا فيالنوفا خطفا يف 16 �يلول �سبتمر يف 
�سوريا على يد جمموعة مرتبطة بالقاعدة. و��سارت �ل�سحيفة على موقعها 
�للكرتوين �ىل �ن �ل�سحافيني خطفا يف حمافظة �لرقة قرب �حلدود مع 
تركيا من جانب عنا�سر من تنظيم �لدولة �ل�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام . 
ولفتت �يل موندو �ىل �ن عملية �خلطف ح�سلت عندما كان �ل�سحافيان 
ي�ستعد�ن ملغادرة �سوريا بعد ��سبوعني من �لعمل �ل�سحايف حت�سر� لتقرير 
ب�ساأن تبعات �حلرب على �ملدنيني يف منطقة دير �لزور �سرق �لبالد. وقالت 
�ل�سحيفة �ن �ل�سحافيني �ختطفا مع �ربعة مقاتلني من �جلي�س �ل�سوري 
�حلر كانو� مكلفني نظريا حمايتهما ، م�سيفة مت �طالق �سر�ح �ل�سوريني 
بعد 12 يوما، �ل �ن ذلك مل يح�سل مع �ل�سبانيني . ي�سار �ىل �ن ��سبينوز� 
يعمل مر��سال ل�سحيفة �يل موندو يف �ل�سرق �لو�سط ويتخذ من بروت 
مقر� له منذ �لعام 2002. وقد ز�ر مر�ت عدة �سوريا منذ بدء �لنز�ع يف 

�ذ�ر مار�س 2011.

•• بغداد-وكاالت:

لالأمم  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  لالأمني  �خلا�س  �ملمثل  �أع��رب 
�ملتحدة يف �لعر�ق، نيكولي مالدينوف عن قلقه �لبالغ �إز�ء 
تاأدية  �ث��ن��اء  �سحافيني  ��ستهدفت  �لتي  �لغ��ت��ي��الت  موجة 

و�جباتهم يف �لبالد بالآونة �لأخرة. 
وجاء يف بيان �أ�سدره مالدينوف �أم�س �لثالثاء �نه يعرب عن 
قلقه �لبالغ �إز�ء موجة �لإغتيالت �لأخرة، �لتي ��ستهدفت 
من  مناطق  ع��دة  يف  بو�جبهم  قيامهم  �أث��ن��اء  يف  �سحفيني 
�ل�سلطات  وح��ث   . و�ملو�سل  �ل�سليمانية  ذل��ك  يف  مبا  �لبالد 
�لعر�قية على �تخاذ جميع �لتد�بر �ل�سرورية للتحقيق يف 
تلك �جلر�ئم ومنع حدوثها ، و�سمان ممار�سة �ل�سحافيني 
عملهم باأمان، بعيد� عن �لتهديد�ت و�لعنف �أو �لتخويف �أو 
�لعتقالت �لع�سو�ئية . وت�سر �ح�ساء�ت نقابة �ل�سحافيني 
�لعر�قيني �ىل �ن ما يزيد على 270 �سحافيا قتلو� بالعر�ق 
�ملنظمات  ت��ع��ت��ر  2003،فيما  ع���ام  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  غ���زو  م��ن��ذ 
دول  �أكر  �لعر�ق من  �ل�سحافيني  ب�سالمة  �ملعنية  �لدولية 

�لعامل خطورة على حياة �ل�سحافيني. ميد�نيا، قتل �سبعة 
�لثالثاء  �غ��ن��ام  رع���اة  ��ستهدف  م�سلح  ه��ج��وم  يف  ��سخا�س 
�فادت  ح�سبما  ب��غ��د�د،  ���س��رق  �سمال  بعقوبة  مدينة  �سمال 

م�سادر �منية وطبية وكالة فر�ن�س بر�س. 
وقال �سابط برتبة مقدم يف �سرطة بعقوبة )60 كلم �سمال 
�خر  �سخ�س  و��سيب  قتلو�  ��سخا�س  �سبعة  ب��غ��د�د(�ن  �سرق 
بجروح يف هجوم م�سلح يف ناحية �بو �سيد� �لو�قعة على بعد 
ع�سرين كلم �سمال �سرق بعقوبة. و��ساف �ن �مل�سلحني �لذين 
كانو� ي�ستقلون �سيارتني هاجمو� �ل�سحايا وهم من �لطائفة 
منطقة  يف  ت��و�ج��ده��م  ل��دى  �غ��ن��ام،  رع���اة  يعملون  �ل�سيعية 
�سخ�سا   11 مقتل  على  ي��وم  بعد  �لهجوم  وي��ات��ي   . زر�ع��ي��ة 
���س��ي��ارة مفخخة مركونة  �ن��ف��ج��ار  ب��ج��روح يف   22 و����س��اب��ة 
�ل�سنية  �لغالبية  ذ�ت  بهرز  ناحية  و�سط  مقهى  ��ستهدفت 
وتقع �ىل �جلنوب من مدينة بعقوبة. ويف بغد�د، قال �سابط 
خم�سة  و����س��ي��ب  قتل  �سخ�سا  �ن  �ل�سرطة  يف  عقيد  برتبة 
���س��وق يف منطقة  �ن��ف��ج��ار ع��ب��وة نا�سفة ع��ن��د  ب��ج��روح ج���ر�ء 

�ل�سعب، يف �سمال �سرق بغد�د .

الأمم املتحدة قلقة من اغتيالت ال�سحافيني بالعراق 

يف ب��ع�����س �ل����ق����رى �ل�������س���غ���رة يف 
نقاط  ت�سكل  ل  لكنها  �ل��ق��ل��م��ون، 
معقال  تعتر  ي���رود  بينما  ث��ق��ل، 
على  وه���ي  ف��ي��ه  يتح�سنون  مهما 
خ��ط و�ح���د م��ع ق���ارة ودي���ر عطية 
م�سافة  ع��ل��ى  ك��ان��ت  و�ن  و�ل��ن��ب��ك، 
�ب��ع��د ن�����س��ب��ي��ا م���ن �ل��ط��ري��ق �لعام 

�لدويل بني حم�س ودم�سق.
�لكرتوين  ب��ري��د  يف  �ملر�سد  وذك���ر 
�لنظامية  �لقو�ت  �ن  �ليوم  �سباح 
ق�����س��ف��ت �ط�������ر�ف م���دي���ن���ة ي����رود 
�ملحيطة  و�مل�����ز�رع  وم��ن��ط��ق��ة رمي���ا 
مب��دي��ن��ة �ل��ن��ب��ك . وك����ان �لع����الم 
ع�سكري  م�سدر  عن  نقل  �ل�سوري 
�ن قو�ت �جلي�س ب�سطت �سيطرتها 
�لنبك يف ريف دم�سق  على مدينة 
بعد �سل�سلة من �لعمليات �لدقيقة 
وما ز�لت تالحق فلول �لتنظيمات 

�لرهابية يف �ملز�رع �ملحيطة .
وتعتر منطقة �لقلمون �حلدودية 
مع لبنان ��سرت�تيجية لنها ت�سكل 
�مل�سلحة  للمعار�سة  خلفية  قاعدة 
تزود منها معاقلها يف ريف دم�سق 
وب��ع�����س �مل��ن��اط��ق �مل��ت��ب��ق��ي��ة ل��ه��ا يف 
ح��م�����س ب��ال�����س��الح و�ل���رج���ال. كما 
توؤمن  لنها  للنظام،  ��سا�سية  �نها 
ب���ني و����س���ط �لبالد  �ل��ت��و����س��ل  ل���ه 

و�لعا�سمة.

الحتاد الوروبي يخ�سى الأ�سواأ يف اوكرانيا 

•• جنيف-نيويورك-وكاالت:

�ملفو�سية  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  �ع��ل��ن 
�ملتحدة  �لمم  يف  لالجئني  �لعليا 
�لثالثاء يف جنيف �ن هذه �لوكالة 
�ستطلق  �مل��ت��ح��دة  ل���المم  �ل��ت��اب��ع��ة 
�خلمي�س من �لعر�ق للمرة �لوىل 
مل�ساعدة  بالطائرة  متوين  عملية 
�لكردية  �مل���ن���اط���ق  يف  �ل���الج���ئ���ني 
�ملفو�سية  و�و�سح مدير  �ل�سورية. 
�ل�سرق  ملنطقة  ل��الج��ئ��ني  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لو���س��ط �م��ني ع��و�د �ن �ملفو�سية 
تلقت مو�فقة �حلكومتني �لعر�قية 

و�ل�سورية.
وم���ن �مل��ق��رر �ج����ر�ء ���س��ب��ع رحالت 
�مل��ق��ب��ل��ة ك��م��رح��ل��ة �وىل  يف �لي�����ام 
م���ن �رب���ي���ل ب�����س��م��ال �ل����ع����ر�ق �ىل 
�سمال  يف  و�حل�����س��ك��ة  �ل��ق��ام�����س��ل��ي 

و�سمال �سرق �سوريا.
و�كد قد ن�سر رحالت �خرى بعد 

ذلك .
ك���ان  �مل���������س����اع����دة  ه������ذه  �ن  وق�������ال 
لكن  ب���ر�  نقلها  ي��ت��م  �ن  ي��ف��رت���س 
ب�سبب  ب���ذل���ك  �ل���ق���ي���ام  ي�����س��ت��ح��ي��ل 
�لطريق.  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  ت��غ��ي��ر 
لذلك تقرر �ر�سالها جو� مع �لعلم 
�نه ل ميكن ��ستخد�م هذه �لو�سيلة 
كما  تكلفتها  ب�سبب  طويلة  لفرتة 

�و�سح م�سوؤول �مل�ساعدة ل�سوريا.
تقدمها  �ل���ت���ي  �مل�������س���اع���دة  وه������ذه 
لالجئني  �ل����ع����ل����ي����ا  �مل����ف����و�����س����ي����ة 
للطفولة  �ملتحدة  �لمم  و�سندوق 
)يوني�سف( وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي 
تهدف �ىل م�ساعدة �لالجئني على 

�ل�ستاء،  ف�����س��ل  ظ����روف  م��و�ج��ه��ة 
د�فئة  ومالب�س  �خل��ي��م  ع��زل  مثل 

ومال ل�سر�ء �لوقود.
�أم��ني ع��ام �لأمم  �ىل ذل��ك، طالب 
�مل��ت��ح��دة، ب��ان ك��ي م���ون، باحلفاظ 
�ل�12  �ل����ر�ه����ب����ات  ����س���الم���ة  ع���ل���ى 
�ملختطفات يف �سوريا، و�سالمة كل 
رغماً  معتقلني  يكونون  قد  �لذين 
رف�س  �لبلد، موؤكد�ً  ذ�ك  عنهم يف 
����س��ت��ه��د�ف �لأ���س��خ��ا���س ب��ن��اء على 

ديانتهم �أو �نتماء�تهم �لإثنية.
بياناً  ب��ان  با�سم  �ملتحدث  و�أ���س��در 
�ل��ع��ام منزعج  �أك��د فيه �ن �لأم���ني 
ب�سدة من ��ستهد�ف �أماكن �لعبادة 

�لإثني ، حمذر��س من �ن �ملدنيني 
يف خمتلف �أنحاء �سوريا معر�سون 

للخطر ول بد من حمايتهم .
يذكر �أن �ملعار�سة �ل�سورية �أحكمت 
معلول،  ع��ل��ى  �ل��ك��ام��ل��ة  �سيطرتها 
�لبلدة �ل�سورية �لتي ل يز�ل �أهلها 
يف  �مل�سيح،  �ل�سيد  لغة  يتحدثون 
 ، �إذ�عة �لفاتيكان  �أعلنت فيه  وقت 
�أرثوذك�سية �أخرجن  12 ر�هبة  �أن 
��ستوىل  بالقوة من ديرهن بعدما 

عليه م�سلحون.
وكانت �سحيفة )�ل�سرق �لأو�سط( 
�لقلمون  �أح����ر�ر  كتائب  �أن  ذك���رت 
م�سلحة  ���س��وري��ة  وه���ي جم��م��وع��ة 

خالل  �لدينية  �لطو�ئف  وممثلى 
�لنز�ع يف �سوريا.

تاأكدت  �مل����خ����اوف  ت��ل��ك  �ن  وق�����ال 
�لر�هبات  �خ���ت���ف���اء  ب��ع��د  م����وؤخ����ر�ً 
تقال  �ل��ق��دي�����س��ة  دي����ر  م���ن  �ل�12 

�لأرثوذك�سي يف معلول .
�ل��ع��ام ين�سم  �لأم����ني  �ن  و�أ����س���اف 
على  ب���احل���ف���اظ  �مل���ن���ا����س���د�ت  �إىل 
ك���ل �لذين  ���س��الم��ت��ه��ن، و���س��الم��ة 
�أن يكونو� حمتجزين رغماً  ميكن 

عنهم فى �سوريا .
�ملتحدة  �لأمم  �ن  ع���ل���ى  و�����س����دد 
لالأ�سخا�س  ��ستهد�ف  �أي  ترف�س 
�نتمائهم  �أو  دي��ن��ه��م  �أ���س��ا���س  ع��ل��ى 

معار�سة تبنت �ختطاف �لر�هبات 
�ل�سوريات و�للبنانيات من ديرهن 
مقابل  و������س����رتط����ت  م���ع���ل���ول  يف 
�لإفر�ج عنهن، �أن تخلي �ل�سلطات 
معتقلة   1000 �سبيل  �ل�����س��وري��ة 

من �سجونها.
�لنظام  ق����و�ت  ���س��ع��دت  م��ي��د�ن��ي��ا، 
�ل�������س���وري وت������رة �ل��ق�����س��ف على 
�آخ���ر معاقل  ي���رود،  ب��ل��دة  حميط 
منطقة  يف  �مل�����س��ل��ح��ة  �مل���ع���ار����س���ة 
�سمال  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ق��ل��م��ون 
على  ���س��ي��ط��رت  �ن  ب���ع���د  دم�������س���ق، 
�مل���ج���اورة، بح�سب  �ل��ن��ب��ك  م��دي��ن��ة 
م��ا ذك��ر �مل��ر���س��د �ل�����س��وري حلقوق 

�لن�سان.
وق����ال م��دي��ر �مل��ر���س��د ر�م����ي عبد 
�ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لرحمن 
�لعملية �ملقبلة يف �لقلمون �سيكون 
م�سرحها على �لرجح بلدة يرود، 
ملقاتلي  م���ه���م  م��ع��ق��ل  �آخ������ر  وه�����ي 
قو�ت  ��ستكملت  �ن  بعد  �ملعار�سة، 
�ل��ن��ظ��ام م��دع��وم��ة مب��ق��ات��ل��ني من 
�لدفاع  وق��و�ت  �للبناين  ح��زب �هلل 
���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى مدينة  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ن��ب��ك ب��ع��د �ك���ر م��ن ع�����س��رة �يام 
م���ن �ل��ق�����س��ف �ل��ع��ن��ي��ف و�ل���غ���ار�ت 
�جلوية و�ل�ستباكات �لتي ��ست�سهد 
�لنبك  �بناء  �لع�سر�ت من  خاللها 

و�لنازحني �ليها .
�ملعار�سة  م��ق��ات��ل��ي  �ن  �ىل  و�����س���ار 
منذ  �لنظام  ق���و�ت  متكنت  �ل��ذي��ن 
من  نوفمر  �لثاين  ت�سرين   19
طردهم من بلد�ت قارة ودير عطية 
موجودين  ي����ز�ل����ون  ل  و�ل���ن���ب���ك، 

بان يطالب باحلفاظ على �شالمة راهبات معلولة

ار�سال م�ساعدات اممية للمناطق الكردية يف �سوريا

رو�سيا تاأمر بتعزيزات ع�سكرية يف القطب ال�سمايل 
•• مو�سكو-اأ.ف.ب:

�لقطبية  �ملنطقة  يف  �لرو�سي  �لع�سكري  �لوجود  بتعزيز  �م�س  بوتني  �لرو�سي فالدمير  �لرئي�س  �مر 
�ل�سمالية، بعد �طالق كند� �جر�ء�ت لتو�سيع نطاق �سيادتها يف �لقطب �ل�سمايل و�ملياه �ملحيطة..وقال 
بوتني يف �جتماع يف وز�رة �لدفاع �لرو�سية بثه �لتلفزيون مبا�سرة �طلب �يالء �هتمام خا�س لن�سر بنى 
حتتية ووح��د�ت ع�سكرية يف �ملنطقة �لقطبية �ل�سمالية . وكانت كند� تقدمت �ل�سبوع �ملا�سي بطلب 
�لقاري مبا يتعلق باحلدود �خلارجية جلرفها  �ملتحدة �خلا�سة بحدود �جلرف  لدى مفو�سية �لمم 
�لقاري يف �ملحيط �لطل�سي. وقال وزير �خلارجية �لكندي جون برد �ن �لطلب يت�سمن مطالبة كند� 
بال�سيادة على �لقطب �ل�سمايل. وتطالب رو�سيا �ي�سا بال�سيادة على �لقطب �ل�سمايل و�جز�ء و��سعة من 
�ملنطقة �لقطبية �ل�سمالية �لتي يعتقد �نها حتتوي على كميات هائلة من �لنفط و�لغاز �لطبيعي. وكان 
فريق غطا�سني مدعوم من �حلكومة زرع يف 2007 علما رو�سيا يف قاع �لبحر حتت �لقطب �ل�سمايل، 

فيما يدر�س �لكرملني منذ مدة طويلة �خلطط لن�سر تو�جد ع�سكري �كر يف �ملنطقة.

•• بروك�سل-اأ ف ب:

��ستون  كاثرين  �لوروب����ي  �لحت���اد  خارجية  وزي���رة  �ب���دت 
�لتي بد�أت �م�س زيارة �ىل كييف، قلقها �ز�ء خماطر خروج 
�لزمة يف �وكر�نيا عن م�سارها بعد هجوم على �حد �برز 
�لثنني  ليل  بيان �سادر  ��ستون يف  وقالت  �ملعار�سة.  مقار 
�ملعلومات  بقلق  �تابع  كييف،  �ىل  زي��ارت��ي  ع�سية  �لثالثاء 
عن قيام �ل�سرطة باقتحام مقر �كر �لحز�ب �ملعار�سة . 
�ليوم  �لتي ح�سلت يف  �لح��د�ث  ه��ذه  �ن  ��ستون  و��سافت 
يانوكوفيت�س  فيكتور  �لرئي�س  فيه  �ق���رتح  �ل���ذي  نف�سه 
قيام طاولة م�ستديرة وطنية )...( تنطوي على خماطر 

جدية بخروج عملية �لبحث عن حل لالزمة يف �لبالد عن 
م�سارها. ودعت ��ستون �ل�سلطات �لوكر�نية �ىل �ظهار �كر 
��ستخد�م ��سايف  �لنف�س و�لمتناع عن �ي  قدر من �سبط 
�حلايل.  للماأزق  تفاو�سي  حلل  م�ساحة  ت��رك  بغية  للقوة 
وقامت قو�ت �لمن �لوكر�نية �لثنني بتفريق معت�سمني 
كانو� يقفلون مد�خل مقر �حلكومة وهاجمت مقار حزب 
�ملعار�سة يوليا تيموت�سينكو. و�علن يانوكوفيت�س يف وقت 
�لتي  �ملعار�سة  م��ع  حم��ادث��ات  �ج���ر�ء  على  مو�فقته  �سابق 
تطالب بتنحيه منذ رف�سه نهاية ت�سرين �لثاين/نوفمر 
�لتوقيع على �تفاق مع �لحتاد �لوروب��ي. �ل �ن �ل�سرطة 

نفت �ي �سلوع يف �لعملية على مقر حزب تيموت�سينكو.

•• بانكوك-اأ.ف.ب:

رف�ست رئي�سة �لوزر�ء �لتايالندية 
�لثالثاء  ����س���ي���ن���او�ت���ر�  ي���ن���غ���ل���وك 
�ملتظاهرين  مل���ط���ال���ب  �ل���ر����س���وخ 
يطالبونها  ز�ل���������و�  م�����ا  �ل�����ذي�����ن 
بال�ستقالة رغم �عالنها �نتخابات 
م��ب��ك��رة ودع��ت��ه��م �ىل �ل���ع���ودة �ىل 
مل��ا ي�سمونه  م��ن��ازل��ه��م وو���س��ع ح��د 

ثورة �ل�سعب .
حتالف  وهم  �ملتظاهرون  ويطالب 
بورجو�زيني  م��ن  متجان�س  غ��ر 
حم��اف��ظ��ني م��ق��رب��ني م���ن �حلزب 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي وجم��م��وع��ات من 
�مللكي تطرفا،  �لنظام  �ن�سار  �كر 
�ل�سو�رع  ���س��ه��ر يف  م��ن  �ك���ر  م��ن��ذ 
ثاك�سني  ي�����س��م��وه  مب���ا  ب���الط���اح���ة 

�سقيق ينغلوك �سيناوتر�.
�ل�سابق  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ز�ل  وم���ا 
�ل���ذي �ط��اح��ه �ن��ق��الب يف 2006 
ي����رم����ي ب��ث��ق��ل��ه م����ن م���ن���ف���اه على 
�ململكة  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل�����س��اح��ة 
ح���ي���ث ت���ع���ب���ده ج���م���اه���ر �ل���ري���ف 
نخب  تكرهه  لكن  �لفقرة  و�مل��دن 
على  خ��ط��ر�  فيه  وت���رى  �لعا�سمة 

�لنظام �مللكي.
ويف حم���اول���ة �ن���ه���اء ه����ذه �لزم����ة 
�لثنني  ينغلوك  �علنت  �ل�سيا�سية 
�نتخابات  وت��ن��ظ��ي��م  �ل���رمل���ان  ح���ل 

م����ب����ك����رة. وق�����ال�����ت �ل����ث����الث����اء �ن 
كانون  م����ا  ف���ع���ل���و�  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن 
ي���ري���دون، �ن��ن��ي ق���رر ح��ل �لرملان 

لعيده �ىل �ل�سعب .
و����س��اف��ت ب��ال��ت��ايل �ري���د �ن �طلب 
ي�ستعملو�  و�ن  ي��ت��وق��ف��و�  �ن  م��ن��ه 
�ل����ن����ظ����ام �لن����ت����خ����اب����ي لخ���ت���ي���ار 
�حل���ك���وم���ة �مل��ق��ب��ل��ة و�����س����ددت على 
قانونيا  م���رغ���م���ة  ح��ك��وم��ت��ه��ا  �ن 
حكومة  ت�سكيل  حتى  �لبقاء  على 
جديدة تنبثق عن �نتخابات �لثاين 
وردت  �ملقبل.  �سباط/فر�ير  من 
�ملتظاهرين  مطالبة  على  بغ�سب 
برحيل عائلتها عن تايالند وقالت 
وقد بد� عليه �لتاأثر تر�جعت قدر 

�لمكان فكونو� عادلني معي .
�ل����ذي����ن بلغ  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  ل���ك���ن 
�لفا حول   140 �لث��ن��ني  ع��دده��م 
�ل�سرطة مل  وف��ق  �حل��ك��وم��ة،  مقر 
يرت�جعو� رغم �ن عددهم �لثالثاء 
بع�سة  ي���ت���ج���اوز  مل  �ل�������س���و�رع  يف 

�لف.
يكتفو�  ل����ن  �ن����ه����م  �ع���ل���ن���و�  وق�����د 
بنظام  م���ن���ددي���ن  ب���الن���ت���خ���اب���ات 
�ن��ت��خ��اب��ي ف��ا���س��د لن���ه ي��ق��وم على 
وبت�سكيل  �ل�سو�ت وطالبو�  �سر�ء 

جمل�س من �ل�سعب غر منتخب.
حتى �ن قائد �ملتظاهرين �سوثيب 
ثوغ�سابان �علن �لنت�سار من على 

معار�س،  ح�����زب  �ك�����ر  ي�����رد  ومل 
�حل�������زب �ل����دمي����وق����ر�ط����ي �ل�����ذي 
و�خلم�سني  �مل��ئ��ة  ن���و�ب���ه  ����س��ت��ق��ال 
�لحد، بعد على �عالن �لنتخابات 
لكن بع�س �ملحللني ير�هنون على 

�نه �سيقاطع �لقرت�ع.
�ما �حلزب �حلاكم بويا ثاي، �لذي 
للفوز  حظا  �لوف��ر  مبدئيا  يعتر 
�ستقود  ي��ن��غ��ل��وك  �ن  �ع���ل���ن  ف���ان���ه 
جمدد� لئحته لكن رئي�سة �لوزر�ء 

من�سة �قيمت قرب مقر �حلكومة 
يبدو  م��ا  وت�سكيل  �لث��ن��ني  م�����س��اء 

�نها حكومة مو�زية.
�سنختار  �لن  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  وق����ال 
و�سن�سكل  �ل�����س��ع��ب  وزر�ء  رئ��ي�����س 
�ل�سعب  وجمعية  �ل�سعب،  حكومة 
�ل�����رمل�����ان قبل  ����س���ت���ع���و����س  �ل����ت����ي 
�نتخابات يف مهلة ثمانية �و 12 �و 
15 �سهر� موؤكد� �نها ثورة �ل�سعب 

وطالب جمدد� بتنحي �حلكومة.

كانت بحثت  �ذ�  �لثالثاء  توؤكد  مل 
ذلك مع حزبها.

وق������د ف�������ازت �لح����������ز�ب �مل���و�ل���ي���ة 
لثاك�سني �لتي حلها �لق�ساء مر�ر�، 
�سنو�ت  ع�سر  منذ  �لنتخابات  كل 
�ي  تتمكن  مل   ،2006 منذ  لكن 
�لري  بالرجل  مرتبطة  حكومة 
م���ن �ن���ه���اء ولي��ت��ه��ا وط�����ردت �ثر 
مع  �جلي�س  �و  �لق�ساء  ت��دخ��الت 

تظاهر�ت.

�سيناواترا ترف�س ال�ستقالة وتدعو اىل انهاء التظاهرات 
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اجتماع ثالثي ب�ساأن �سد النه�سة ينتهي بال اتفاق
�خلالفات مت حلها من �لناحية �لعملية. ومن �ملقرر �أن 
 4 يومي  �لعالقة  �لق�سايا  ملناق�سة  ثالث  �جتماع  يعقد 
يعلن  �ل�سود�ين. ومل  �لوزير  بح�سب  �لقادم،  يناير  و5 
حتى �لآن م�سمون تقرير جلنة �خلر�ء �إل �أن �إثيوبيا 
�أن تاأثره على م�ستوى �ملياه يف �لنهر �سيكون  �عترت 
توتر� مع  �مل�سروع  �إثيوبيا عن  �إع��الن  و�أث���ار  حم���دود�. 
على  �لإثيوبي  �مل�سروع  يوؤثر  �أن  تخ�سى  �لتي  �لقاهرة 
كامل  ���س��ب��ه  ب�سكل  يعتمد  �ل����ذي  �مل��ي��اه  م��ن  خم��زون��ه��ا 
�لثالثة  �لبلد�ن  ل��وزر�ء  �جتماع  وك��ان  �لنيل.  نهر  على 
حل  �إىل  �لتو�سل  يف  �ملا�سي  �ل�سهر  �أخ��ف��ق  باخلرطوم 
بخ�سو�س ت�سكيل جلنة تكون مهمتها متابعة تو�سيات 
�لقاهرة  وتطالب  �لنز�ع.  �حتو�ء  ب�ساأن  �خل��ر�ء  جلنة 
بدر��سات �إ�سافية ب�ساأن تبعات �إقامة �ل�سد على مو�ردها 
�للجنة ذ�ت طابع دويل يف  �أن تكون  �ملائية. كما تطلب 

حني تف�سل �إثيوبيا ح�سرها بالطابع �لإقليمي.

•• اخلرطوم-وكاالت:

و�ل�سود�ن  م�سر  من  كل  يف  �ملائية  �مل��و�رد  وزر�ء  �ختتم 
�لإثيوبي  �مل�سروع  ب�ساأن  باخلرطوم  �جتماعا  و�إثيوبيا 
�تفاق  �إىل  �ل��ت��و���س��ل  �ل��ن��ي��ل دون  ن��ه��ر  ع��ل��ى  ���س��د  ل��ب��ن��اء 
بخ�سو�س ت�سكيل جلنة مكلفة مبتابعة تو�سيات خر�ء 
ب�ساأن �مل�سروع �لذي �أثار توتر� بني �لقاهرة و�أدي�س �أبابا. 
وق���ال وزي���ر �مل���و�رد �ملائية و�ل��ك��ه��رب��اء �ل�����س��ود�ين معتز 
�إيجابيا وناق�س متابعة تنفيذ  �إن �لجتماع كان  مو�سى 

تو�سيات جلنة �خلر�ء �لعامليني ب�ساأن �سد �لنه�سة.
لكن �لوزر�ء مل يتو�سلو� �إىل �تفاق ب�ساأن ت�سكيل جلنة 
مكلفة مبتابعة تو�سيات �خلر�ء �لعامليني ب�ساأن �مل�سروع 

للمرة �لثانية ب�سبب �عرت��سات من �لقاهرة.
�ملياهو تيغينو حل��دوث تقدم  �لإث��ي��وب��ي  �ل��وزي��ر  و�أ���س��ار 
ب�ساأن ت�سكيل �للجنة، موؤكد� يف ت�سريحات �سحفية �أن 

�سفري اإ�سرائيل: نتنياهو غري مرغوب فيه بجنوب اأفريقيا طارق مرتي: اأحداث ليبيا توؤكد �سرورة احلوار 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ر�أى �ل�سفر �لإ�سر�ئيلي �لأ�سبق يف جنوب �أفريقيا، �ألون ليئيل، �أن قر�ر رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي، بنيامني 
�أفريقي نل�سون مانديال، هو قر�ر �سائب لأن نتنياهو هو  نتنياهو، بعدم �مل�ساركة يف جنازة �لزعيم �جلنوب 
�إن  �أحرونوت  �للكرتوين �لثالثاء  �أفريقيا. وقال ليئيل ملوقع يديعوت  �سخ�س غر مرغوب فيه يف جنوب 
نتنياهو لي�س �سيفا مرغوبا به يف جنوب �أفريقيا �حلالية، و�أعتقد �أنه من �ل�سو�ب �أنه لن ي�سافر . وكان مكتب 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي قد �أعلن �أن نتنياهو لن ي�سارك بجنازة مانديال بادعاء �أن تكلفة �سفره وحر��سته 
مرتفعة، فيما �أعلن ديو�ن �لرئي�س �لإ�سر�ئيلي، �سمعون بر�س، �أن �لأخر لن ي�سارك يف �جلنازة ب�سبب وعكة 
�سحية، وتقرر �أن ميثل �إ�سر�ئيل رئي�س �لكني�ست، يويل �إدل�سطاين. وو�سف ليئيل تذرع نتنياهو بتكلفة �ل�سفر 
�لأم��ر من  ي��درك مدى تعقيد هذ�  نتنياهو ل  �إن  �أد�ء مرعب  وق��ال  باأنها  �مل�ساركة يف جنازة مانديال  لعدم 
�لناحية �ل�سيا�سية ومدى �ملعار�سة �لتي قد تكون مل�ساركته وح�سوره يف �جلنازة من جانب �جلمهور �جلنوب 

�أفريقي، وقد فعل �ل�سو�ب عندما �ألغى ذلك، ولكن �لذر�ئع �ملالية مهينة جد�، وقد مت �رتكاب خطاأ هنا .

•• نيويورك-يو بي اأي:

لليبيا، طارق  �لعام �خلا�س  �لأم��ني  قال ممثل 
توؤكد  ليبيا  �لتي �سهدتها  �لأح��د�ث  �ن  م��رتي، 
�حلاجة لإجر�ء حو�ر يقود �إىل ح�سر ��ستخد�م 
�لقوة �مل�سلحة بالدولة، معلناً �ن فريق تفتي�س 
�سيزور  �ل��ذري��ة  �ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة  م��ن 
�ليور�نيوم  خم���زون  ملعاينة  �ل�سهر  ه��ذ�  ليبيا 
�إىل  �إح��اط��ة  م��رتي،  وق��دم  لالن�سطار.  �لقابل 
جمل�س �لأمن حول �لو�سع يف ليبيا، �أ�سار فيها 
�لكتائب  �سد  و�لغ�سب  �ل�سخط  ت�ساعد  �إىل 

�لثورية و�جلماعات �مل�سلحة ب�سكل ملحوظ.

قو�ت  ���س��ف��وف  يف  �لقتلى  ع���دد  �ن  �إىل  و�أ����س���ار 
بالإ�سافة  �أ�سخا�س،  ت�سعة  �إىل  و�سل  �ل��دول��ة 
�لإ�سابات يف �سفوف  �إىل عدد غر معلوم من 
من  بالرغم  �ن��ه  على  و���س��دد  �ل�سريعة،  �أن�سار 
نظر�ً  ه�ساً،  �لو�سع  ي��ز�ل  ل  �لتفاو�س،  هدنة 
ل��ت��ق��اري��ر م��ع��ي��ن��ة ح����ول ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل لحقة 
�أفر�د �لقو�ت �خلا�سة . وقال مرتي  ت�ستهدف 
�لتي �تخذتها  �ل��رغ��م م��ن �خل��ط��و�ت  �إن��ه على 
طر�بل�س  يف  �جلي�س  وح���د�ت  لن�سر  �حل��ك��وم��ة 
ملنع �لفر�غ �لأمني ب�سرعة، ل يز�ل �سعف قدرة 
يعتر  �ل��دول��ة  و�سيا�سة  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سات 

م�سكلة خطرة.

وذكر �نه خالل �لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية، تويف 
�آخرين   500 من  �أكر  و�أ�سيب  �سخ�ساً   46
�ل�سو�رع  �إىل  �ملتظاهرون  ن��زل  عندما  ب��ج��روح 
من  �مل�سلحة  �جل��م��اع��ات  بان�سحاب  مطالبني 
�لعا�سمة طر�بل�س. �أما يف بنغازي، فاأكد مرتي 
 18 �إذ يف  ب��ك��ث��ر  �أف�����س��ل  ي��ك��ن  �ل��و���س��ع مل  �ن 
�لع�سكري  �لقائد  جنا  �لثاين/نوفمر  ت�سرين 
�إليها على  لبنغازي من حماولة �غتيال، ينظر 
�لدولة  �سلطة  رم��وز  ل�ستهد�ف  ��ستمر�ر  �أنها 
�ملتو��سل، و�ندلع قتال عنيف يف بنغازي يف 25 
�ل��ق��و�ت �خلا�سة  ب��ني وح���د�ت  �ل��ث��اين  ت�سرين 

وكتائب �أن�سار �ل�سريعة .

مقتل جنديني فرن�شيني واير فران�س تعلق رحالتها اىل بانغي  

اأمريكا تقدم دعمًا جويًا للعمليات يف اأفريقيا الو�سطى 
•• عوا�سم-يو بي اأي:

�أك�����د م�������س���وؤول���ون �أم���رك���ي���ون �ن 
�لوليات �ملتحدة تقدم دعماً جوياً 
�أفريقيا  يف  �جل����اري����ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
قتاًل  ت�����س��ه��د  �ل����ت����ي  �ل���و����س���ط���ى، 
م�سلحني  ب����ني  ع���ن���ي���ف���اً،  ط���ائ���ف���ي���اً 
ونقلت  وم�����س��ي��ح��ي��ني.  م�����س��ل��م��ني 
�لأمركية  �إن(  �إن  )���س��ي  ���س��ب��ك��ة 
طائرة  �ن  قولهم  �مل�����س��وؤول��ني  ع��ن 
ع�����س��ك��ري��ة �أم��رك��ي��ة ���س��ت�����س��ارك يف 
باأفريقيا  �جل��اري��ة  �لعمليات  دع��م 
�إىل �نه فيما مل  �لو�سطى. ولفتت 
�لبنتاغون عن  �لدفاع  وز�رة  تعلن 
ت��ق��دمي دع��م ج��وي �أم��رك��ي ملهمة 
حفظ �ل�سالم بالدولة �لأفريقية، 
ف��ق��د �أف����اد �مل�����س��وؤول��ون، �ل��ذي��ن مل 
�لطائرة  ب�����اأن  ه��وي��ت��ه��م،  ت��ك�����س��ف 
قو�ت  عنا�سر  �ستنقل  �لأم��رك��ي��ة 
حفظ �ل�سالم من �أوروبا و�أفريقيا 

�إىل �أفريقيا �لو�سطى.
وتوقعو� �أن يعلن �لبنتاغون ر�سمياً 
�مل�ساركة يف تقدمي دعم جوي  عن 
باجلمهورية  �لقتالية  للعمليات 
�لأفريقية، وقالو� �إن هذه �خلطوة 
�ملتحدة،  �ل�����ولي�����ات  ج���ان���ب  م����ن 
فرن�سا  من  لطلب  ��ستجابة  تاأتي 

و�لحتاد �لأفريقي.
عنا�سر  نقل  �سيتم  �ن��ه  و�أو���س��ح��و� 
من  و�لأفريقية  �لأوروبية  �لقو�ت 
�أفريقيا  ع��ا���س��م��ة  �إىل  ب����ورن����دي، 
ت�سهد  �ل���ت���ي   ، ب��ان��غ��ي  �ل��و���س��ط��ى 
�ملجموعات  ب���ني  ط��اح��ن��ة  م���ع���ارك 

لال�ستيالء  ت�سعى  �لتي  �مل�سلحة، 
ُيعتقد  �نه  �ل�سلطة. و�أ�سافو�  على 
�سيقوم  �لأم����رك����ي  �جل��ي�����س  ل���ن 
عنا�سر  نقل  يف  بامل�ساعدة  �أي�����س��اً 
�لتي  �ل���ف���رن�������س���ي���ة،  �ل�����ق�����و�ت  م����ن 
�ملطار،  ت��اأم��ني  يف  ب��دوره��ا  �ستقوم 
�جلماعات  م��ن  ع��دد  �أ�سلحة  ون��زع 
�مل�سلحة. يف �لثناء �أعرب �لرئي�س 
�ل��ف��رن�����س��ي، ف��رن�����س��و� ه��ولن��د، عن 
جنديني  مل��ق��ت��ل  �ل�������س���دي���د  ح���زن���ه 
مبهامها  قيامهما  �أثناء  فرن�سيني 
هولند  وق��ال  �لو�سطى.  باأفريقيا 
�إنه  �لإيليزيه،  ع��ن  ���س��ادر  بيان  يف 
تلقى بكثر من �حلزن خر مقتل 
�لقتال  خ��الل  فرن�سيني  جنديني 
يف بانغي . و�أ�سار �إىل �أن �جلنديني 
�ملظليني  ف����رق����ة  �إىل  ي���ن���ت���م���ي���ان 
�لبحرية  م�ساة  ق���و�ت  يف  �لثامنة 
�أجل  و�نهما قتال من  كا�سرت..  يف 
هولند  وج���دد   . �لكثرين  �ن��ق��اذ 
�ل��ف��رن�����س��ي��ة �لتي  ل���ل���ق���و�ت  دع���م���ه 
تقاتل �إىل جانب �لقو�ت �لأفريقية 
�أفريقيا  �إعادة �لأمن �إىل  �أجل  من 
�ل�سكان و�سمان  �لو�سطى وحماية 
�حل�سول على �مل�ساعدة �لإن�سانية.

يف(  ت��ي  �أم  �أف  )ب���ي  �سبكة  وك��ان��ت 
�جلي�س  يف  م�������س���ادر  ع����ن  ن���ق���ل���ت 
�أن ج��ن��دي��ني ق��ت��ال يف  �ل��ف��رن�����س��ي 
عملية  �إط��ار  يف  �لو�سطى  �أفريقيا 
�أية  تقدم  �أن  دون  م��ن  �سانغاري�س 

معلومات �إ�سافية.
تو�جدها  ع����ززت  ف��رن�����س��ا  وك���ان���ت 
جندى   1600 �ىل  �ل��ع�����س��ك��ري 

وج��������ه ر�������س������ال������ة، خ��������الل ت���وق���ف 
�لطائرة �لرئا�سية للتزود بالوقود 
يف  د�ك�����ار،  �ل�سنغالية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
�أفريقيا  ج����ن����وب  �إىل  ط���ري���ق���ه���ا 
�لود�عية  �مل��ر����س��م  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
للرئي�س �جلنوب �لفريقي �ل�سابق 
نيل�سون مانديال، فاعتر �أن �لعنف 
�ل��ك��ري��ه �ل����ذي ���س��ه��دن��اه يف �لأي����ام 
�لو�سطى(  )ب��اأف��ري��ق��ي��ا  �لأخ������رة 

يهدد �لبلد �لذي حتبونه .
و�أطفال  ون�����س��اء  رج�����ال  و�أ�����س����اف 

يف �أو�ئ���������ل �لأ�����س����ب����وع �مل���ا����س���ي يف 
قر�ر  مب��وج��ب  �لو�سطى  �أف��ري��ق��ي��ا 
م���ن جم��ل�����س �لأم�����ن �ل�����دويل بعد 
�أعمال �لعنف �لتي �سادت يف �لبالد 

وطالت �لعا�سمة بانغي.
من جهته حث �لرئي�س �لأمركي، 
�أفريقيا  م��و�ط��ن��ي  �أوب���ام���ا،  ب����ار�ك 
ع���ل���ى ن���ب���ذ �ل���ع���ن���ف، م�����وؤك�����د�ً على 
م�سار  �ل��ق��وة لخ��ت��ي��ار  ل��دي��ه��م  �ن 

خمتلف عن �مل�سار �حلايل.
�أوباما  �إن  �لأب��ي�����س،  �لبيت  وق���ال 

�أب��ري��اء قتلو�، وع��ائ��الت ف��رت من 
منازلها .

وتابع �أوباما ر�سالتي �ليوم ب�سيطة 
وهي �نه ل يفرت�س �أن يكون �لأمر 
�يها  �أنتم  �لآن..  عليه  هو  ما  على 
�ملو�طنون �لفخورون يف جمهورية 
�لقوة  متلكون  �لو�سطى  �أفريقيا 

لختيار م�سار خمتلف .
يف  �ل������ق������ادة  �ح������رتم������و�  و�أردف 
جمتمعاتكم، م�سيحيني وم�سلمني، 

�لذين يدعون للهدوء و�ل�سالم .

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أكد حمة �لهمامي �لناطق �لر�سمي 
�أم�س  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �جل���ب���ه���ة  ب���ا����س���م 
�حلاكمة  �ل��رتوي��ك��ا  �أّن  �ل��ث��الث��اء، 
وخ����ا�����س����ة ح����رك����ة �ل���ن���ه�������س���ة هي 
�مل�سوؤولة عن ف�سل �حلو�ر �لوطني، 
ج له �لنه�سة  م�سّدد� على �أّن ما تروِّ
ب�ساأن ت�سّبب �جلبهة يف ف�سل �حلو�ر 

عار من �ل�سحة وهدفه ت�سويهها.

ت�شويه وت�شوي�س
و�أ������س�����ار �ل���ه���م���ام���ي، خ�����الل ن����دوة 
�أم�س،  �جل��ب��ه��ة  ع��ق��دت��ه��ا  �سحفية 
�إىل �أن���ه �ث���ر �إع����الن �ل��رب��اع��ي يوم 
�لو�سول  ف�����س��ل  �مل��ا���س��ي  �لأرب����ع����اء 
�حلكومة  رئي�س  ح��ول  ت��و�ف��ق  �إىل 
و�لإع���الن عن متديد فرتة  �لقادم 
�سعو�ء  حملة  �إط��الق  مت  �مل�ساور�ت 
�أ�سا�س  على  �ل�سعبية  �جلبهة  �سد 
د�خل  �ل�سيا�سية  �لقوى  غالبية  �أّن 
�حلو�ر �لوطني �تفقت على مر�سح 
�ل�سعبية  �جل��ب��ه��ة  �إل  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
عطلت هذ� �لتو�فق. وبنّي �لهمامي 
�إط��الق��ه��ا من  �أّن ه���ذه �حل��م��ل��ة مت 
ق��ب��ل ح���رك���ة �ل��ن��ه�����س��ة، ق���ائ���ال �إّن 
ت�سريحات زياد �لعذ�ري �لتي حمل 
م�سوؤولية  �ل�سعبية  �جلبهة  فيها 
�أ�سا�س  �أي  لها  لي�س  �حل���و�ر  ف�سل 
عالقة  �أي  لها  ولي�س  �ل�سحة  من 

بالو�قع .
هناك  لي�س  �أن���ه  �لهمامي  و�ع��ت��ر 
من  �ل�سعبية  للجبهة  م�سلحة  �أي 
ت��ع��ط��ي��ل �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي ب���ل هي 
�أكر �ملت�سررين من تو��سل �لأزمة 
قياد�تها  �أّن  باعتبار  وذلك  �حلالية 
وتعي�س  ب��الغ��ت��ي��الت  م�����س��ت��ه��دف��ة 
م�سلحة  �أّن  موؤّكد�  �حلماية،  حتت 
�جل��ب��ه��ة ت���ك���ون يف جت�����اوز �لأزم�����ة 
جديدة.  حكومة  وتكوين  �حلالية 
و�أو�سح حمة �لهمامي �أّن �لت�سريح 
�لقوى  ب����ني  �ل����ت����و�ف����ق  ب���ح�������س���ول 
لي�س  �لوطني  �لأ�سا�سية يف �حل��و�ر 
م�سر�  �ل�سحة،  من  �أ�سا�س  �أي  له 
للحو�ر  �ل��ر�ع��ي  �ل��رب��اع��ي  �أّن  �إىل 
�لأطر�ف.   خمتلف  م��و�ق��ف  يعرف 
�أدىل  بت�سريح  �لهمامي  و��ست�سهد 
�لعام  �لأم���ني  �لعبا�سي  ح�سني  ب��ه 
لل�سغل،  �لتون�سي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 

ه��ذ� �حل��و�ر ك��ان جم��رد م�سرحية. 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  �إن  وقالت 
و�أي  م�سرحية  �أي  يف  ينخرط  ل��ن 

تالعب بال�سعب �لتون�سي. 
�ل��ق��ي��ادي يف حزب  م��ن جانبه ع��ّر 
مهدي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
�إجناح  على  حر�سه  غربية،عن  بن 
�أن �ختيار  �حلو�ر �لوطني، م�سيفا 
تو�فقا  ي��ت��ط��ل��ب  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س 
لبعث  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �لأم�������ر  وك����ذل����ك 
باأن  ل��ل��دول��ة، وي���رى  �أع��ل��ى  جمل�س 
بل  بال�سكل  مرتبطا  لي�س  �ملو�سوع 
�لتحالف  �أن  �أك���د  ح��ي��ث  ب��ال��ت��و�ف��ق 
على  مبدئي  �ع��رت����س  لديه  لي�س 
هذه  لأن  ل���ل���دول���ة  �أع���ل���ى  جم��ل�����س 
حركة  ط��رف  من  �قرتحت  �لفكرة 

�لنه�سة �سابقا.
تون�س  ن��د�ء  رئي�س حركة  �أّن  يذكر 
عن  حت��ّدث  �ل�سب�سي  قائد  �لباجي 
مقرتح جديد ل يتنافى مع خارطة 
ويتمثل يف  قوله  على حّد  �لطريق 
ي�سّم  للدولة  �أعلى  جمل�س  تكوين 
�أطر�فا ذ�ت خرة يف �حلكم ويكون 
ي�سم  وق���د  ���س��ي��ادة  ذ�  �ملجل�س  ه���ذ� 
ويتوىل  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  �أي�����س��ا 
�ملرحلة  طيلة  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�س 
�لتاأ�سي�سية  �ملهام  �إنهاء  �لنتقالية 

فقط.
موعد النتخابات

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د �آخ������ر �ت���ف���ق���ت جلنة 
�لد�ستور  م�سروع  ح��ول  �لتو�فقات 
لالنتخابات  م���وع���د  ���س��ب��ط  ع��ل��ى 
�ل�سيغة  يف  و�لت�سريعية  �لرئا�سية 
�نتخابات  �أّول  جت�����رى  �ل���ت���ال���ي���ة 
بد�يتها  مّدة  يف  وت�سريعية  رئا�سية 
8 �أ�سهر من ��ستكمال �إر�ساء �لهيئة 
�لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات، ويف كّل 
�حلالت ل يجب �أن تتجاوز �كتوبر 
�سنة 2014 .     ومت �لتو�فق على 
�إعادة �سياغة �لفقرة قبل �لأخرة 
من �لف�سل 146 و�لتن�سي�س على 
�نتخابات  �أّول  يف  �لتزكية  تتم  �أن 
رئا�سية بعد ختم هذ� �لد�ستور من 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�����س��اء  م��ن  ع��دد 
�لتاأ�سي�سي وفق �لعدد �لذي ي�سبط 
�أو  �ل�سعب  ن���و�ب  جمل�س  لأع�����س��اء 
�ملر�سمني  �لناخبني  م��ن  ع��دد  م��ن 
ي�سبطه  م����ا  ح�������س���ب  ذل������ك  وك�������ّل 

�لقانون �لنتخابي .

لأحدى �ل�سحف �لأ�سبوعية مفاده 
�أّن �جلبهة �ل�سعبية لي�ست �لطرف 
�لوحيد �لذي �عرت�س على �ملر�سح 
�أك��ر من ن�سف  �إّن  بل  جلول عياد 
�لأح��ز�ب �مل�ساركة يف �حلو�ر ومنها 
�حلاكمة  للرتويكا  تنتمي  �أح���ز�ب 
تو�فق.  ���س��ب��ه  ح��ت��ى  ي��ح�����س��ل  ومل 
ر�سم  ك��ذل��ك  �لهمامي  و��ستعر�س 
�لر�عية  �ملنظمات  �أح��د  ع��ن  ���س��ادر 
للحو�ر �لوطني يظهر عدم �لتو�فق 
د�خل �مل�ساور�ت حيث �أو�سح �لر�سم 
�أّن 8 �أح����ز�ب م��ع ج��ل��ول ع��ي��اد و5 
�أح������ز�ب م���ع ���س��وق��ي �ل��ط��ب��ي��ب و8 
�أحز�ب لي�س لها �أي خيار و2 �أحز�ب 
ور�أى  ط���ب���ي���ب.  ل�����س��وق��ي  ر�ف�������س���ة 
�جلبهة  حتميل  �أّن  �لهمامي  حمة 
�لوطني  �حل�����و�ر  ف�����س��ل  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
و�لت�سوي�س  ت�سويهها  هدفه  جتني 
�لوطني و�لتخفي عن  على �حلو�ر 
�حلو�ر  ف�سل  يف  �لرئي�سي  �ملت�سبب 

�لوطني.
و�عتر �لهمامي �أّن حركة �لنه�سة 
بهدف  للحو�ر  ت��اأت��ي  مل  وحلفائها 
للبقاء  مناورة  كانت  و�إمنا  �لتو�فق 
�سيغادرون  متى  �حلكم وحتديد  يف 
ومن �سيفو�سون وطبيعة �حلكومة 

�لقادمة على مقا�سها.

ل لتخويف التون�شيني
و�����س����ّدد ح��م��ة �ل��ه��م��ام��ي، ع��ل��ى �أّن 
م�ساور�ت  د�خل  �حلقيقي  �خلالف 

ن�����س��ت عليها  �ل���ت���ي  �مل���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ 
مبادرة �لرباعي �لر�عي للحو�ر.

و�أّكد حمة �لهمامي ، �أّن �جلبهة �سد 
�سيناريو  م��ن  �لتون�سيني  تخويف 
عن  �لإع��الن  مت  �إذ�  دي�سمر   14
�أّن  معتر�  �ل��وط��ن��ي،  �حل���و�ر  ف�سل 
�لكثر  ف��ي��ه  �ل��ت��ون�����س��ي��ني  ت��خ��وي��ف 
م���ن �مل���غ���الة وه���دف���ه �ل��ق��ب��ول باأي 
حل حتى ل يح�سل هذ� �ل�سيناريو 

�خلطر.
ح�سول  نت�سور  ل  �لهمامي،  وق��ال 
�إذ�  �ل�سبت  ي���وم  �ل��ب��الد  يف  ف��و���س��ى 
م��ا مت �لإع�����الن ع��ن ف�����س��ل �حل���و�ر 
�ل���وط���ن���ي ل���وج���ود جم��ت��م��ع مدين 
دميقر�طية  �سيا�سية  وق���وى  ق��وي 

وو�عية ومتحملة مل�سوؤوليتها .
د�ئما  �جلبهة  �أّن  �لهمامي  و���س��ّدد 
�ملنظم،  �مل��دين  �لن�سال  على  تعول 
�ملدنية  �ل����ق����وى  �أّن  �إىل  م�������س���ر� 
من  �لنقا�س  �ستو��سل  و�ل�سيا�سية 

�أجل �خلروج من �لأزمة.
�لبديل  �ل�سيناريو  �قت�سار  وح��ول 
�لتحرك  يف  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
�ل�سعبي، �أو�سح زياد �لأخ�سر ع�سو 
�لوطنيني  حل��زب  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
�جلبهة  �إن  �ملوحد  �لدميقر�طيني 
�ل�سعبية ل تخجل من �أّن تقف مع 
�مل�سروعة،  �ل�سعبية  �لتحركات  كل 
ومل  ملي�سيات  ل��دي��ن��ا  لي�س  ق��ائ��ال 
�أد�ت��ن��ا هي  �أح���د  �أي  باغتيال  ن��ه��دد 
للناطق  و�سبق   . �ل�سعبي  �لن�سال 

�حلو�ر �لوطني ل يكمن يف �لأ�سماء 
�ملر�سحة لرئا�سة �حلكومة �لقادمة 

و�إمنا يف طبيعة هذه �حلكومة.
خارطة  �أّن  �ل���ه���م���ام���ي،  و�أو������س�����ح 
عليها  وق�����ع�����ت  �ل�����ت�����ي  �ل����ط����ري����ق 
خم���ت���ل���ف �لأح����������ز�ب �مل�������س���ارك���ة يف 
ت�سكيل  �لوطني تن�ّس على  �حل��و�ر 
�أّن  �إل  �ل�سالحيات  كاملة  حكومة 
ت�سكيل  يف  ت��رغ��ب  �لنه�سة  ح��رك��ة 
حكومة �نتخابات ل تر�جع قر�ر�ت 

�حلكومة �ل�سابقة.
مبادرة  ح�سب  �أن���ه  �لهمامي  وب���نّي 
�جلديدة  �حلكومة  ُتعنى  �لرباعي 
ب�����ع�����دة م�����ه�����ام �أه����م����ه����ا م���ر�ج���ع���ة 
رو�ب������ط حماية  وح����ل  �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
�لغتيالت  يف  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ث���ورة 
�ل�ستعجالية،  �لإج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ 
معلنا �أّن �جلبهة �ل�سعبية �ستطالب 
باإ�سافة مهمة �أخرى وهي مر�جعة 

�مليز�نية �لكارثية  ل�سنة 2014.
�جلبهة  �أّن  �ل���ه���م���ام���ي  و�أو������س�����ح 
يقدم  �أّن  �ق�����رتح�����ت  �ل�������س���ع���ب���ي���ة 
�حلكومة  رئي�س  ملن�سب  �ملر�سحون 
ب���ر�جم���ه���م وم���و�ق���ف���ه���م م����ن عدة 
ق�������س���اي���ا �أ����س���ا����س���ي���ة م���ن���ه���ا �لأم�����ن 
وكيفية  و�ل����ق���������س����اء  و�لإره�������������اب 
�لنهو�س بالقت�ساد وغرها �إل �أنه 

مت رف�س هذ� �ملقرتح.
�جلبهة  �أّن  �ىل  �ل��ه��م��ام��ي  و�أ����س���ار 
رئي�س  م����ع  ���س��ت��ت��ع��ام��ل  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
�حل��ك��وم��ة �جل���دي���د �ن��ط��الق��ا من 

�ل��ن��ه�����س��ة م���ن ه����ذه �مل����ب����ادرة، قال 
�سُيناق�س  �مل����و�����س����وع  �أن  زي����ت����ون 
د�خ���ل م��وؤ���س�����س��ات �حل��رك��ة، موؤكد� 
ت��ك��ون حمل  �أن  ي��ج��ب  �مل�����س��األ��ة  �أن 
تو�فق وطني.  لكن �ملتحدث با�سم 
�لهمامي،  حمة  �ل�سعبية  �جلبهة 
قال �إّن �لتفكر يف مقرتحات خارج 
�لوطني غر مطروح  �إطار �حلو�ر 
�ل��ي��وم. و�أك����د ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه �لثنني 
�لباحي  تون�س  ن��د�ء  حركة  رئي�س 
�لقايد �ل�سب�سي �أن خارطة �لطريق 
من  مكونة  هيئة  ت�سكيل  تت�سمن 
تتوىل  �لبارزة  �لأح��ز�ب  و  �لرباعي 

�إ�سناد عمل �حلكومة �جلديدة.
يف حني �عتر زياد خل�سر �لقيادي 
�لباجي  �أّن  �ل�����س��ع��ب��ي��ة،  �جل��ب��ه��ة  يف 
ي��ق��رتح بديال  �ل�����س��ب�����س��ي مل  ق��ائ��د 
�أن  �إىل  �ل��ط��ري��ق م�����س��ر�  خل��ارط��ة 
ه����ذ� �مل��ج��ل�����س ���س��ي��ك��ون �إ����س���اف���ة ل 
على  �لطريق  خارطة  مع  تتناق�س 

حد تعبره. 
�أن �جل��ب��ه��ة ل  و�أ�����س����اف خل�����س��ر   
�لفكرة  ه���ذه  ت�����س��ان��د  ول  ت��ع��ار���س 
�لطريق  خارطة  تطبيق  مت  ما  �إذ� 

بكامل بنودها.
�حلزب  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  �أّم��ا 
�جل��م��ه��وري ع�����س��ام �ل�����س��اب��ي، فقد 
باملقرتح  معني  غ��ر  حزبه  �أّن  �أك��د 
�ل�سب�سي  �لباجي قائد  �لذي قدمه 
وي���رف�������س���ه ب���اع���ت���ب���اره خ�������ارج عن 
�أن  �إىل  �ل��ط��ري��ق، م�����س��ر�  خ��ارط��ة 

ي��ت�����س��اور م��ع��ن��ا عند  �ل�����س��ب�����س��ي مل 
تقدمي هذ� �ملقرتح لذلك فاحلزب 
دعوى  ب��اأّي  معني  غر  �جلمهوري 

لتقا�سم �ل�سلطة .
رئي�سة  ق��ال��ت  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
بو�سماوي،  ود�د  �ل���ع���م���ل  �أرب��������اب 
ل��ل��ح��و�ر قد  �ل���ر�ع���ي  �ل��رب��اع��ي  �إن 
�لرت�سيحات  م�ساألة  يف  ر�أي��ه  يبدي 
ل���رئ���ا����س���ة �حل���ك���وم���ة �جل����دي����دة يف 
ح����ال مت �ل��ت��ف��وي�����س ل���ه م���ن قبل 
جميع �لأح��ز�ب �مل�ساركة يف �حلو�ر 

�لوطني.
وع����ّرت ب��و���س��م��اوي يف �مل��ق��اب��ل عن 
خمرج  �إي����ج����اد  ي��ت��م  �أن  يف  �أم���ل���ه���ا 
�لتو�فق  و�إمكانية  �حل��ايل  للماأزق 
�سترت�أ�س  �ل��ت��ي  �ل�سخ�سية  ح���ول 
�أن  �إىل  �حلكومة �جلديدة، م�سرة 
�إعالن �لف�سل ل يز�ل �سابقا لأو�نه 

و�أن �لتو�فق ل يز�ل ممكنا. 
�جلانبية  �حل����و�ر�ت  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�جل���اري���ة ب���ني ع����دد م���ن �لأح�����ز�ب 
�لنظر  وج��ه��ات  تقريب  �إىل  تهدف 
وبالتايل  �لأط������ر�ف  خم��ت��ل��ف  ب���ني 

ت�سريع �لتو�فق. 
و�سّددت ود�د بو�سماوي على مت�سك 
بخارطة  للحو�ر  �ل��ر�ع��ي  �لرباعي 
�ل��ط��ري��ق، ن��اف��ي��ة �ن��خ��ر�ط��ه يف �أي 
للمجل�س  �إ����س���ارة  �آخ���ر يف  خم��ط��ط 
�قرتحه  �ل������ذي  ل���ل���دول���ة  �لأع����ل����ى 
�لباجي قائد �ل�سب�سي وهو ما �عتر 
و�أن  �لوطني  �حل���و�ر  على  �لتفاف 

�أن  �ل�سعبية  با�سم �جلبهة  �لر�سمي 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  �أّن  �سّرح 
�ل���وط���ن���ي ل��ي�����س ه���و �مل�������س���وؤول عن 
�ل��ت��م��دي��د ب������ 10 �أي����ام �إ���س��اف��ي��ة يف 
�مل�����س��اور�ت و�إمن���ا ذل��ك ج��اء بطلب 
و�جلمهوري  �لنه�س�ة  ح��زب��ي  م��ن 
�ل��ل��ذي��ن ط��ال��َب��ا مب��دة معقولة لن 

يومني �أو 3 ل يفيان بالغر�س.

تباين حول اإحداث 
جمل�س اأعلى للدولة 

دعوة  وبخ�سو�س  �أخ��رى  من جهة 
�لباجي  تون�س  ن��د�ء  حركة  رئي�س 
�إح��د�ث جمل�س  �إىل  �ل�سب�سي  قايد 
�أع��ل��ى ل��ل��دول��ة، ك�����س��ف �ل��ق��ي��ادي يف 
عن  زيتون،  لطفي  �لنه�سة  حركة 
ف��ح��وى �ل��ل��ق��اء �ّل����ذي ج��م��ع رئي�س 
�لغنو�سي  ر�����س���د  �ل��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة 
�لباجي  تون�س  ند�ء  حركة  ورئي�س 
حو�ر  ع��ِق��ب  وذل���ك  �ل�سب�سي  ق��اي��د 
هذ� �لأخ��ر �ل��ذي بثته قناة ن�سمة 

يوم �لأحد �ملا�سي.
مو�سوع  �أن  زي���ت���ون،  ل��ط��ف��ي  وق����ال 
�ل��ل��ق��اء ك����ان �ل��ت�����س��اور ح����ول �سبل 
�ل�سيا�سية  �لأزم�������ة  م���ن  �خل������روج 
�لوطني  �حل��و�ر  مو��سلة  وم�ساألة 

من عدمه.
�لغنو�سي  �أن  زيتون  و�أ�ساف لطفي 
م���ب���ادرة  �إىل  ت���ط���رق���ا  و�ل�����س��ب�����س��ي 
جمل�س  ببعث  �ملتعلقة  تون�س  ن��د�ء 
ي��ت��ع��ل��ق مبوقف  وف��ي��م��ا  ل���ل���دول���ة. 

مقرتح ال�شب�شي يثري اجلدل:

تون�س: اجلبهة ال�سعبّية يف هجوم م�ساد.. والنتخابات الرئا�سية والت�سريعية اكتوبر 2014..!
�سعار �جلبهة حمة �لهمامي يعك�س �لهجوم
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العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/778   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد �سامل حممد �لكعبي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )3035.80 درهم(  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.مل�سادفة جل�سة 
2013/12/1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/790   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد �سادق �حمد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )16646.14  درهم(  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.مل�سادفة جل�سة 
2013/12/1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/766   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �نور عادل �نور حممد عبد�لهادي   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   وقدره )16586.36 
 2013/12/1 جل�سة  �ل�سد�د.مل�سادفة  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
 ch1.A.1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/770   مدين جزئي            
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ��سغر  جمهول حم��ل  ��سغر حممد  - عثمان   1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي /�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   وقدره )26839.88 
 2013/12/1 جل�سة  �ل�سد�د.مل�سادفة  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
 ch1.A.1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/758   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - خالد عمر عبد�هلل �سالح ع��ز�ين  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   وقدره )22397.39 
 2013/12/1 جل�سة  �ل�سد�د.مل�سادفة  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
 ch1.A.1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/655   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - نو�ل �بر�هيم ن�سيب ب�سر  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره���م(    5019.68( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
�ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�س   8:30 �ل�ساعة   2013/12/18 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  جل�سة  لها  .وح��ددت  �لتام. 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/730   مدين جزئي            

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عادل عبد�هلل �حمد هالل �ل�سعدى �لدرمكي   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( 
�لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
 11881.39( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �سده  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د. .وحددت لها جل�سة �لحد �ملو�فق 
2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/798   مدين جزئي            
�ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  قا�سم   حممد  غو�سية   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
/���س��رك��ة �لم����ار�ت ل��الت�����س��الت �ملتكاملة ) �����س.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )6723.70 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
جل�سة  .م�سادفة  �ل�سد�د.  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
2013/12/1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�ي��ام على �لق��ل. ويف حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/782   مدين جزئي            
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - �ح��م��د علي عكا�س �ح���م���د     جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   وقدره )17312.39 
 2013/12/1 جل�سة  �ل�سد�د.مل�سادفة  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
 ch1.A.1 لعطلة ر�سمية لذ� توؤجل جلل�سة 2013/12/15 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/3997 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:حممد علي �سعيد علي - �مار�تي �جلن�سية حيث �ن �ملدعية: �سركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�سالت  �لمار�ت 
�لفا  ع�سر  ثالثة  درهم(   13.460.78( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة 
تاريخ   من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا  و�سبعون  وثمانية  درهما  و�ستون  و�ربعمائة 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وعليه 
�ل�ساعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �لد�ئرة   ( �ملحكمة  هذه  �مام  ح�سورك  يقت�سى 
�لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2013/12/22 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/12/4
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

   اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/4249 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:�سركة ح�سن �بر�هيم لت�سكيل �ملعادن ذ.م.م  حيث �ن �ملدعية: �سركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�سالت  �لمار�ت 
�ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )14.416.83درهم( �ربعة ع�سر �لفا و�ربعمائة 
و�ستة ع�سر درهما وثالثة وثمانون فل�سا و�لفائدة �لقانونية 12% �سنويا من تاريخ رفع 
�ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة  �لتام،  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى 
وعليه يقت�سى ح�سورك �مام هذه �ملحكمة ) �لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�ساعة 
�لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2013/12/22 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/12/4
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/4250 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:�كر علي �سيخ بر�ن علي �سيخ-باك�ستاين �جلن�سية حيث �ن �ملدعية: 
�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�س م ع( �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )7.841.34 درهم( �سبعة �لف وثمامنائة 
وو�حد و�ربعون درهما و�ربعة وثالثون فل�سا و�لفائدة �لقانونية 12% �سنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    
وعليه يقت�سى ح�سورك �مام هذه �ملحكمة ) �لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�ساعة 
�لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2013/12/22 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/12/4
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     335 /2012 مد كل- م ت-ب -اأظ

جزماتي  رمزي  عمار  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�سية:  مطر  بخيت  مدعي/حمد   
�لتعوي�س مببلغ  30000   + �ل�سيارة  �لدعوى: نقل ملكية  �جلن�سية: �سوريا   مو�سوع 
درهم �ملطلوب �عالنه/ �سركة فايد  لت�سليح �ل�سيار�ت ذ.م.م وميثلها/ ��سماعيل كمال 
�لدعوى  عنو�نه:بالن�سر)ب�سحيفة  �لمار�ت   �جلن�سية:  عبد�لعال  حممد  حممد 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   2013/11/6 بجل�سة  �ملقدمة  �ملعدلة 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�لكائنة د�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3011 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/بار�جميت �سينغ بور�ن �ساند �جلن�سية: �لهند مدعي عليه: �لمار�ت 
�لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �جلديدة 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �جلديدة للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     335 /2012 مد كل- م ر-ب- اأظ

رمزي  عمار  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�سية:  مطر  بخيت  مدعي/حمد   
جزماتي �جلن�سية: �سوريا مو�سوع �لدعوى: نقل ملكية �ل�سيارة + �لتعوي�س 
مببلغ 30000 درهم �ملطلوب �عالنه/  عمار رمزي جزماتي �جلن�سية: �سوريا    
 )2013/11/6 بجل�سة  �ملقدمة  �لطلبات  تعديل  عنو�نه:بالن�سر)ب�سحيفة 
2- ب�سحيفة �لدعوى �ملتقابلة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�لدعوى، لذ�  �ملو�فق 2013/12/22 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لحد   وحددت 
حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     869 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

�ملحربي  �مل�سعود  حممد  بن  عبد�هلل  ملالكها/  �جلاهزة  �ل�سخور  حماجر  مدعي/موؤ�س�سة   
�سارة  �ل�سيدة  متثلها  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بيالري  �سركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�سية: 
عقد  ف�سخ  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  و�خرون   عبد�هلل  حممد  �حمد  عبد�هلل 
3925000 درهم + مطالبة مالية 75459183 درهم + تعوي�س 30000000 درهم  �ملطلوب 
�عالنه/  �سركة بيالري للتجارة �لعامة ذ.م.م متثلها �ل�سيدة �سارة عبد�هلل �حمد حممد 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�سر  �لمار�ت  �جلن�سية:  عبد�هلل   
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�سة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/184 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�ملنفذ �سده  بنغالدي�س    �ف�سار بالل ح�سني �جلن�سية:  �لتنفيذ/نورول  طالب 
�عالنه/  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �لبي�ساء  �لوركيدة   :
�لوركيدة �لبي�ساء للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/1774
�لد�ئرة  �مام  باحل�سور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/18 موعد� 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-   باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ب��ت��د�ئ��ي(   2013/3436( رق��م  �ل��دع��وى  يف  ت��ق��رر  لقد 
�مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة و�مل��رف��وع��ة م��ن �ملدعى  �م���ام جلنة ف�س 
�ى  �سرفي�س  �نرتنا�سيونال  كون�ساى  ديفان�س  �سركة  عليها/ 
ن�سر�،   وقد  �عالنها  ن�سور،  ب�سان  �ل�سيد  ��سي�ستان�س وميثلها 
�ملو�فق 2013/12/23  �لثنني  يوم  �لدعوى جل�سة  حتدد لنظر 
يف متام �ل�ساعة 01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�سكر �آل 

نهيان وذلك على نفقة �ملدعى/ بنك �بوظبي �لوطنى.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/3386 �بتد�ئي( �ملنظورة �مام 
عليها/  �ملدعى  من  و�ملرفوعة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة 
موؤ�س�سة حنا لرتكيب �لرخام ملالكها/ �ل�سيد جان عبد�هلل حنا، 
�عالنها ن�سر�،    وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�سة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/12/30 يف متام �ل�ساعة 01.00 ظهر� مبقر �للجنة 
�لكائن مبع�سكر �آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعى/ بنك �بوظبي 

�لوطنى.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعالن بالن�سر 

تقرر يف �لق�سية رقم )2013/3477 �بتد�ئي(منازعات �يجارية 
�ملنظورة �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية) �للجنة �ل�سابعة( 
 ، للعقار�ت  �لوطنية  �بوظبي  �سركة   / �مل��دع��ى   من  و�ملرفوعة 
علي  ح�سني  وميثلها/  �سر�ج  مرطبات  عليها/  �ملدعى  لع��الن 
�ل�ساعة  2013/12/23 يف  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملن�سوري جل�سة 
12.00 م�ساًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي - �سارع �لدفاع- 

منطقة مع�سكر �آل نهيان- بجانب �سندوق �لزو�ج فيال رقم 2
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: خواطر خلدمات التموين باملواد الغذائية )�س. ذ.م.م(.
�ل�سكل  �لق�سي�س   دي���رة-  م�سلح-  حممد  �سعيد  ملك   116 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    657256 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1080226 �لتجاري: 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سر  مت 
�لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى  بتاريخ 2013/11/11  دبي  مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/11/11 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
عبد�هلل  ملك   104 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  احل�شابات   لتدقيق  وروز  ماك  �ملعني 
�سعيد خليفة �لغيث- بر دبي- �لكر�مة    هاتف  3584999-04 فاك�س: 04-3584888  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: فيت�س للتجارة  )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 211 ملك حممود ر�سو�ن- ديرة- برج نهار �ل�سكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�سجل  �لقيد  رق��م    234705 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   42239
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/11/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2013/11/21
حممد �شديق قا�شم العاملية لتدقيق احل�شابات   �لعنو�ن: مكتب ملك �ل�سيخ 
من�سور بن �حمد �ل ثاين- ديرة- �لرقة  هاتف  2219920-04 فاك�س: 04-2219934  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ماك وروز لتدقيق احل�شابات
�لكر�مة  دب��ي-  بر  �لغيث-  خليفة  �سعيد  عبد�هلل  ملك   104 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:    
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  3584888-04   مبوجب  فاك�س:   04-3584999 هاتف  
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  خواطر 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  )�ـــس.ذ.م.م(  الغذائية  باملواد  التموين  خلدمات 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/5/11 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دبي 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2013/11/11  
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه 

ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/حممد �شديق قا�شم العاملية لتدقيق احل�شابات 
�ل��رق��ة  هاتف   ث���اين- دي���رة-  ب��ن �ح��م��د �ل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب ملك �ل�سيخ من�سور    
�لتنمية  د�ئ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه����ذ�  مب��وج��ب   04-2219934 ف���اك�������س:   04-2219920
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  خواطر  
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  )�ـــس.ذ.م.م(  للتجارة   فيت�س 
  2013/11/21 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/11/21
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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الفجر الريا�ضي

م��ّث��ل��ت ب��ط��ول��ة �أوم��ي��ج��ا دب���ي جلولف 
�أقيمت  و�ل���ت���ي   ،2013 �ل�����س��ي��د�ت 
دي�سمر   7 �إىل   4 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 
�أُخ�������رى  م���ث���ال���ي���ة  ف���ر����س���ة   ،2013
ملوؤ�س�سة دبي لالأملنيوم، دوبال، للتعبر 
عن مدى �إلتز�مها جتاه دعم م�سرة 
و�لإقت�سادية،  �لإجتماعية  �لتنمية 
لإم����ارة دب���ي، وذل���ك وف��ق ت�سريحات 
�إد�رة  ي��ح��ي��ى، م��دي��ر  �ل�����س��ي��د حم��م��د 
�لدولية  و�ل�����س��وؤون  �لعامة  �لعالقات 
من  :�إنطالقاً  يقول  �لذي  باملوؤ�س�سة، 
ذ�ت  ر�ئ���دة  �إم��ار�ت��ي��ة  موؤ�س�سة  كونها 
م�سوؤولية �إجتماعية، �إ�ستثمرت دوبال 
�لدعم  لتقدمي  وخ��ر�ت��ه��ا،  م��و�رده��ا 
ل��ل��م��ب��ادر�ت �لإج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي تدعم 
منذ  دب��ي،  حلكومة  �لعامة  �لأه���د�ف 
 ،1979 �ل��ع��ام  يف  عملياتها  تد�سني 
حيث تهدف جهودنا �إىل تعزيز مكانة 
دبي كوجهة عاملية �مل�ستوى للبطولت 
�لريا�سية �لكرى و�لأعمال، ومن ُهنا 
برعايتنا  حظيت  �لتي  �لبطولة،  تعد 
�لإفتتاحية  دورت����ه����ا  �إن����ط����الق  م��ن��ذ 
مرموقة  من�سة   ، �أع���و�م  ثمانية  قبل 
ويو��سل  �لأه�������د�ف.  ت��ل��ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ت�سريحاته  ي��ح��ي��ى  حم��م��د  �ل�����س��ي��د 
�لقوية  �لت�سابه  �أوج���ه  �إىل  ب��الإ���س��ارة 
ب���ني دوب������ال وب���ط���ول���ة �أوم���ي���ج���ا دبي 
و  دوب��ال  جنحت   : �ل�سيد�ت،  جلولف 

دولية  �سمعة  �إ�ستقطاب  يف  �لبطولة 
كبرة، وهو �لأمر �لذي يعك�س �إمياننا 
مكانة  �إىل  �ل���و����س���ول  ب�����اأن  �مل���ت���ب���ادل 
�لتفاين  ي��ت��ط��ل��ب  ع���امل���ي���ة،  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
�إجتذبت  وك��م��ا  و�لإل���ت���ز�م،  و�ل��رتك��ي��ز 
�أوميجا دبي جلولف �ل�سيد�ت  بطولة 
على  �لعامليات  �جلولف  لعبات  �أ�سهر 
مد�ر �ل�سنني، فقد حققت دوبال �أي�ساً 
و�ليوم  �ل�����س��وق��ي��ة،  ح�ستها  يف  من����و�ً 
�ملر�تب  �أعلى  على  موؤ�س�ستنا  تتناف�س 
فقط  لي�س  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لأمل��ن��ي��وم  ب�سوق 
م��ن حيث م��ع��دلت �لإن��ت��اج، ب��ل �أي�ساً 

و�لنقاء  �جل���ودة  م�ستويات  حيث  م��ن 
�لعالية ملنتجاتنا.

و�إ�ستفادت دوبال من رعايتها لبطولة 
�لعالقة مع  �أو��سر  لتعزيز  �لعام  هذ� 
�لأعمال،  و�سركاء  �ملحليني  مورديها 
ح��ي��ث ي�����س��ي��ف �ل�����س��ي��د حم��م��د يحيى 
جناح  �إىل  ���س��رك��ائ��ن��ا  ب���دع���وة  :ق��م��ن��ا 
منحهم  م����ا  ب���ال���ب���ط���ول���ة،  ���س��ي��اف��ت��ن��ا 
بطولة  مناف�سات  مل�ساهدة  �لفر�سة 
�أوميجا دبي جلولف �ل�سيد�ت 2012، 
يف �أج����و�ء مريحة ج���د�ً، وه��و م��ا يعد 
�أحد �ل�سبل �لتي نعر من خاللها عن 

مدى �إمتنانا �لعميق لدعمهم �لكبر، 
وتعزيز عالقات  بناء  ي�ساعد يف  �لذي 

عمل مفيدة للجانبني.
�ي�ساً  ت���ق���وم  دوب�������ال  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
لبطولة   2014 �ل��ع��ام  دورة  برعاية 
�لتي  كال�سيك،  دي���زرت  دب��ي  �أوم��ي��ج��ا 
وتقام  للبطولة،  �ل�25  �ل���دورة  متثل 
يناير   29 من  �لفرتة  يف  مناف�ساتها 
للمرة  وذل��ك   ،2014 فر�ير   2 �إىل 
كانت  ح���ي���ث  �ل�����ت�����و�يل،  ع���ل���ى  �ل�22 
�مل��وؤ���س�����س��ة ر�ع���ي���اً رئ��ي�����س��ي��اً م��ن��ذ �لعام 

.1992

ت��و����س��ل��ت م��ب��اري��ات ب��ط��ول��ة �لعرب 
�لرجال  لفئتي  لل�سطرجن  �لفردية 
�ملقامة   2013 ل��ع��ام  ول��ل�����س��ي��د�ت 
ب��رع��اي��ة �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
و�ل�سباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل 
�لهيئة  رئ��ي�����س  �مل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��م��ي��ة 
و�لريا�سة،  �ل�سباب  لرعاية  �لعامة 
�أبوظبي  �إن��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال  ب��ف��ن��دق 
دي�سمر   17 ح��ت��ى  ت�ستمر  و�ل��ت��ي 
 14 مب�ساركة  �حلايل  �لأول  كانون 
جولتها  بلغت  و�ل��ت��ي  ع��رب��ي��ة  دول���ة 
بطولة  خالل  من  و�لثالثة  �لثانية 
حفلت  �لتي  �لكال�سيكي  �ل�سطرجن 
ب�����الإث�����ارة و�ل���������س����ر�ع �ل����ق����وي بني 
�ل���الع���ب���ني حل�����س��م ن��ق��ط��ة �مل���ب���ار�ة 
�لرجال  م�����س��ت��وى  ..وع���ل���ي  ل��رج��ال 
فقد �سهدت �جلولة �مل�سائية �لثالثة 
�لتي كانت يف قمة �لإثارة حيث تاألق 
ب��ط��ل �لإم�����ار�ت �ل�����س��اب ���س��امل عبد 
�لرحمن للمرة �لثانية �أمام مناف�سه 
�لكبر و�خلبر لعب قطر حممد 
لعب  وه�����ذه،و�ل�����ت�����ي  �مل�����س��ي��ح��ك��ي 
وقام  �ل�����س��ود�ء  بالقطع  �سامل  فيها 
�لذي  �مل�سيحكي  ج��ن��ود  ب��اإ���س��ع��اف 
ولكن  تكتيكه  بنقلة  �لنجاة  ح���اول 
ليحافظ  �ل��ث��ق��ة  مبنتهي  رد  ���س��امل 
ع��ل��ي �ل��ت��ف��وق �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي �لذي 
ح��ق��ق��ه مم����ا �ج�����ر م��ن��اف�����س��ه علي 
�حد جنوده  �ثر خ�سارة  �ل�ست�سالم 

و�نهيار موقفه.
 وعلي �لطاولة �لثانية حقق �لالعب 
�أمني  �سمر  با�سم  �لدكتور  �مل�سري 
ف����وز� ���س��ري��ع��ا ع��ل��ي م��ن��اف�����س��ه لعب 
�لهاجري،  ب���در  �ل��ك��وي��ت  �مل��ن��ت��خ��ب 
حيث فاز با�سم باأحد جنود �لو�سط 
وقام  م��ل��ك خ�سمه  ج��ن��اح  و����س��ع��ف 
خ�سمه  �ج���ر  ���س��ر���س  ه��ج��وم  ب�سن 
�لطاولة  �ل���س��ت�����س��الم..وع��ل��ي  ع��ل��ي 
�ل���ث���ال���ث���ة ق�����دم �جل�����ز�ئ�����ري حممد 
مناف�سه  �أم���ام  قويا  عر�سا  ح��دو���س 
�لإم���ار�ت���ي �إب��ر�ه��ي��م خ���وري �أك���د به 
للبطولة  �ل��ع��ايل  �لفني  ����س��ت��ع��د�ده 
للمناف�سة  �حل���ق���ي���ق���ي  و����س���ع���ي���ه 
ع��ل��ي �ل��ل��ق��ب مم��ا ك��ف��ل ل��ه �لتفوق،  
�ل����ر�ب����ع����ة حقق  �ل����ط����اول����ة  وع����ل����ي 
�مل��خ�����س��رم جا�سم  لع���ب �لإم������ار�ت 
�لفوز  بطعم  ت��ع��ادل  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�أمام مناف�سه �لأ�ستاذ �لدويل �لكبر 

حممد نا�سر �ل�سيد من قطر .
�نطالق  م���ع  �ل����رج����ال  ب��ط��ول��ة  يف 
�جل���ول���ة �ل�����س��ب��اح��ي��ة ق����دم حممد 
حدو�س لعب �جلز�ئر عر�سا جيد� 
�ن  ب��ع��د  م�ستحقا  ت��ع��ادل  ب��ه  ح��ق��ق 
�لو�سط  ج��ن��ود  ع��ل��ي  بال�سغط  ق���ام 
يتحول  �مل��وق��ف  ج��ع��ل  مم��ا  ملناف�سه 
مت�ساوي  مبوقف  �لنهايات  ملرحلة 
كان  �لثانية  �ل��ط��اول��ة  وعلي  متاما 
ل��ق��اء �ل��ق��ط��ري��ان �مل��ب��ار�ة يف منتهي 

�حل�������ذر م����ن �ل����ط����رف����ان و�جت���ه���ت 
�لطاولة  وع���ل���ي  ل��ل��ت��ع��ادل  ���س��ري��ع��ا 
�لثالثة تاألق �لأ�ستاذ �لدويل �لكبر 
���س��امل عبد �ل��رح��م��ن م��ن �لإم����ار�ت 
بعر�س متميز يف �لنو�حي �لتكتيكية 
و�مل���ن���اور�ت �أع��ل��ن ب��ه �ل��ت��ح��دي و�نه 
����س���ي���ن���اف�������س ب���ك���ل ق������وة ع���ل���ي لقب 
�للبناين  مناف�سه  �أم����ام  �ل��ب��ط��ول��ة 
�إبر�هيم �سحرور حيث �نتهت �ملبار�ة 
ب��ع��د ن��ق��ل��ة ر�ئ���ع���ة م���ن ���س��امل عقب 
�لو�سط  مبنطقة  هجومي  ��ستباك 
ت�سبب يف �إ�سعاف جناح ملك �لأ�سود 
مم���ا م��ك��ن ����س���امل م���ن �إم���ات���ة ملك 
�لر�بعة  �ل��ط��اول��ة  وع��ل��ي  م��ن��اف�����س��ه 
ت����ع����ادل لع�����ب �لإم����������ار�ت �ل�����دويل 
�ملتميز �إبر�هيم خوري عر�سا جيد� 
ليبيا  �ملخ�سرم لعب  �أمام مناف�سه 
�ملناور�ت من  �لعربي ولكن  �أبو بكر 
ه��ام مما  ب�سيء  ت��اأت��ي  �لطرفني مل 
جعل �جلولة ت�سر يف �جتاه �لتعادل 

ليقت�سما نقطة �ملبار�ة .

لبطولة  ــة  ــي ــائ ــن ث ــــدارة  �ــــش
ال�شيدات 

�ل�سيد�ت  بطولة  ت�سفيات  و�سهدت 

م�ستويات قوية �ت�سمت بالندية كان 
�لتعادلت  عن  بعيد�  �لالعبات  �أد�ء 
ب���ني ب���ط���الت �ل���ع���رب ح��ي��ث �سعني 
للفوز بنقطة �ملبار�ة كاملة يف �غلب 
�جلولة  ���س��ه��دت  �مل����ب����اري����ات..وق����د 
�للقب  ح��ام��ل��ة  ت���األ���ق  �ل�����س��ب��اح��ي��ة 
مناف�ستها  �أم���ام  زو���س��ني  �لقطرية 
و�ل���ت���ي ح�سمت  ل���وج���ني  �لأردن����ي����ة 
�سريعا  ل�����س��احل��ه��ا  �مل����ب����ار�ة  ن��ق��ط��ة 
جعل  مم��ا  للقطرية  ق���وي  ب��ع��ر���س 
دفاعات مناف�ستها تنهار ب�سكل �سريع 
تاألقت  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ط��اول��ة  وع��ل��ي   ..
�لو�عدة �سروق ناجي من م�سر مع 
�ملخ�سرمة �لعر�قية �إميان �لرفيعي 
و�لتي فاجاأت مناف�ستها من �لبد�ية 
ب���ه ل��ت��ف��وز ب��ج��ن��دي��ان وت���دخ���ل �يل 
�لنقطة  ب��ه��ا  ���س��ه��ل��ة حت�����س��م  ن��ه��اي��ة 
كاملة وعلي �لطاولة �لثالثة تاألقت 
مناف�ستها  �أمام  �مل�سرية مني خالد 
�أد�ء  بعد  �لبزور  �أن��و�ر  لبنان  لعبة 
فر�سة  �أي  ب��ه  ت���رتك  مل  ه��ج��وم��ي 
بالفوز  �مل��وق��ف  وح�سمت  ملناف�ستها 
دفاعات  لتنهار  فيل  مقابل  بقلعة 
�ملبار�ة  نقطة  وحت�����س��م  مناف�ستها 

كاملة.

�ل���ر�ب���ع���ة قدمت  �ل���ط���اول���ة   وع���ل���ي 
لع����ب����ة �جل�����ز�ئ�����ر �أم����ي����ن����ة م���زي���ود 
مناف�ستها  �أم�����ام  ه��ج��وم��ي��ا  ع��ر���س��ا 
لتح�سم  كمال  ناتايل  �لأردن  لعبة 
جولة  يف  ك���ام���ل���ة  �مل�����ب�����ار�ة  ن��ق��ط��ة 
�جل���ول���ة  ويف  ه���ج���وم���ي���ا  خ���اط���ف���ة 
�للقب  ح���ام���ل���ة  ح��ق��ق��ت  �مل�����س��ائ��ي��ة 
مناف�ستها  علي  للغاية  �سعبا  ف��وز� 
حيث  مزيود  �أمينة  �جلز�ئر  لعبة 
�لو�سط و�لنت�سار  �أمينة يف  تفوقت 
و����س��ت��ط��اع��ت �إ���س��ع��اف ج��ن��اح ملك 
لإماتة  بت�سحية  وقامت  مناف�ستها 
ملكها، و�لتي د�فعت بكل قوتها رغم 
�ل���ذي عانت  �ل��ق��ات��ل  �ل��وق��ت  �سغط 
منه ولكن ��ستمر�ر �أمينة مزيود يف 
�لت�سحيات جعلها تدخل �إيل نهاية 
�قتنا�س  �لقطرية  فيها  ��ستطاعت 

�لنقطة كاملة.
 وع����ل����ي �ل�����ط�����اول�����ة �ل����ث����ان����ي����ة ويف 
ب����ني لعبات   ل��ل��غ��اي��ة  م���ث���ر  ل���ق���اء 
م�����س��ر م��ن��ي  خ��ال��د و����س���روق ناجي 
ب�����س��ر����س��ة للفوز  �ل��ب��ط��ل��ت��ان  ق��ات��ل��ت 
�لتفوق  و�ن��ت��ق��ل  ك��ام��ل��ة  ب��ال��ن��ق��ط��ة 
ب��ني �ل��الع��ب��ت��ان ول��ك��ن خ���رة مني 
وزيرها  ن��ف��اذ  ب��ع��د  �مل��وق��ف  ح�سمت 

�نهارت  �ل��ت��ي  ���س��روق  دف���اع���ات  �إيل 
بخ�سارة جندي لتخ�سر �جلولة بعد 
..وعلي  �ل��الع��ب��ت��ان  م��ن  ج��ي��د  �أد�ء 
�للبنانية  تاألقت  �لثالثة  �ل��ط��اول��ة 
�لقوية  مناف�ستها  �م��ام  جلول  مايا 
لتح�سم  �لرفيعي  �إمي���ان  �لعر�قية 
�لنقطة كاملة وتبعد لعبة �لعر�ق 
بخ�سارتها  ���س��ري��ع��ا  �مل��ن��اف�����س��ة  ع���ن 
�لر�بعة  �ل��ط��اول��ة  وع��ل��ي   ، �ل��ث��ان��ي��ة 
علي  ل��وج��ني  �لأردن  لع��ب��ة  ف����ازت 
عائ�سة  �لإم����ار�ت  لعبة  مناف�ستها 
يف  هامة  نقطة  لتح�سم  �ل��زرع��وين 
�ل�سر�ع نحو �لقمة .. هذ� وتتوقف 
�ليوم  يف  �لكال�سيكي  �للعب  بطولة 
�لثالث من �لبطولة لتقام مباريات 
بطولة �للعب �ل�سريع باربع جولت 
م�سائية  ج���ولت  وث���الث  �سباحية 
يف  �ل�سريع  �للعب  بطولة  لتنتهي 
يوم و�حد ح�سب ما مت �لتفاق عليه 
�لتح�سري  �ل��ف��ن��ي  �لج���ت���م���اع  يف 

للبطولة .

ح�شني اخلوري:  
ثمن ح�سني عبد�هلل �خلوري رئي�س 
لل�سطرجن  ظبي  �أب��و  ن��ادي  جمل�س 

نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة 
لفئتي  لل�سطرجن  �ل��ف��ردي��ة  �ل��ع��رب 
�ل��رج��ال ول��ل�����س��ي��د�ت ل��ع��ام 2013 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����س��ي��خ  رع���اي���ة 
و�ل�سباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل 
�لهيئة  رئ��ي�����س  �مل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��م��ي��ة 
و�لريا�سة  �ل�سباب  لرعاية  �لعامة 
بفندق  مناف�ساتها  تتو��سل  ،و�لتي 
�أبو ظبي مما �ساهم  �إنرتكونتننتال 
�ليجابية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل�����س��ارك��ة  يف 
�لبطولة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ه��دت��ه��ا  �ل��ت��ي 
عربية،  دول������ة   14 ���س��م��ت  �ل���ت���ي 
ترجمه  ��ست�سافتها  تتجدد  و�لتي 
�لريا�سي  ظبي  �أب���و  جمل�س  ل��دع��م 
ظبي  �أب��و  ب��رتول  �سركة  وم�ساهمة 
�لوطنية )�أدنوك( �لر�عي �لرئي�سي 
مل�ساهمتها  م���و�����س���ل���ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
و�لأن�سطة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ك���اف���ه  يف 
،بجانب  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�لدعم �ملتو��سل من �سركة �أبو ظبي 
�ملحدودة )جا�سكو(  �لغاز  ل�سناعات 
�لريا�سية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
�أن  �سك  – ل  و�أج���اب   . و�ملجتمعية 
�أب���و ظ��ب��ي لل�سطرجن  ن���ادي  ت��ع��اون 
�لعرب  بطولة  �إجن���اح  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�لتي ت�ست�سيفها عا�سمتنا �حلبيبة 
�أبو ظبي ميثل �لدور  �لذي يجب �أن 
يقوم به �لنادي �سمن �إ�سرت�تيجيته 
�ل���ت���ي ت���ه���دف ل���دع���م ج���ه���ود �حت���اد 
�سعيد  برئا�سة  لل�سطرجن  �لإم��ار�ت 
حم����م����د �مل����ق����ب����ايل رئ����ي���������س �حت�����اد 
�للجنة  رئي�س  لل�سطرجن  �لإم���ار�ت 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة و�ل������ذي ميثل 
دعما جلهوده �ملتو��سلة �لتي ت�سعى 
�ل�سطرجن  رق��ع��ه  يف  نقله  لإح����د�ث 
جمل�س  دورة  خ�����الل  �لإم������ار�ت������ي 
�إد�رت���ه �حل��ايل ،مم��ا يتطلب تعاون 
�لتي  �لطفرة  تلك  ملو��سلة  �جلميع 
علي  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سطرجن  يعي�سها 
ملن�سات  ،ت��ط��ل��ع��ا  �مل�����س��ت��وي��ات  ك��اف��ه 
للرعاية  ��ستثمار�  �لعاملي  �لتتويج 
�ل���ك���رمي���ة  و�ل����دع����م �ل������ذي يجده 
�لقيادة  م��ن  �لإم���ار�ت���ي  �ل�سطرجن 
�لر�سيدة ..و�ختتم �خلوري جمدد� 
�لرتحيب بكافه �لحتاد�ت �لعربية 
�لبطولة  يف  �مل�������س���ارك���ة  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
�أبو  نادي  �إمكانات  باأن كافه  ،موؤكد� 
ظبي لل�سطرجن يف خدمه �لبطولة 
ت��ط��ل��ع��ا ل���ف���وز م��ن��ت��خ��ب �لإم��������ار�ت 

لل�سطرجن بلقب بطولة �لعرب .

ا�ستمرار مباريات بطولة العرب الفردية لل�سطرجن لفئتي الرجال وال�سيدات لعام 2013

يوثق  كتابا خا�سا  �أبوظبي  يف  و�لإع��الم  للثقافة  ز�ي��د  بن  �سلطان  �أ�سدر مركز 
لفعاليات �لدورة �ل�ساد�سة ملز�ينة رزين لالإبل 2013 �لتي �ختتمت يف منطقة 
�أبوظبي. ي�سكل �لإ�سد�ر حلقة جديدة يف �سل�سلة �لإ�سد�ر�ت �خلا�سة  رزين يف 
بتوثيق وحفظ �ساللت �لإبل �لعربية �لأ�سيلة �سمن مبادرة �سمو �ل�سيخ �سلطان 
�آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة رئي�س مركز �سلطان بن  بن ز�يد 
لتكون مرجعا موثوقا  �لأ�سيلة  �لإب��ل  �ساللت  لتوثيق  و�لإع��الم  للثقافة  ز�ي��د 
بها  و�لع��ت��ن��اء  �لأ�سيلة  �لإب���ل  ب�ساللت  �لإه��ت��م��ام  على  ي�سجع  توعويا  ونهجا 
لفئتي  رزي��ن  �أ���س��و�ط مز�ينة  ك��ل  �جل��دي��د  �لإ���س��د�ر  وي��وث��ق  و�ملحافظة عليها. 
�سمو  ورعاية  بدعم  وحظيت  موؤخر�  �نتهت  و�لتي  و�ملجاهيم  �ملحليات  �لأ�سايل 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�سيخ �سيف بن ز�يد  �لفريق �سمو 
يف  �ملطايا  مبئات  �ساركو�  �ل��ذي��ن  �مل��الك  ط��رف  م��ن  كبرة  وم�ساركة  �لد�خلية 
خمتلف �أ�سو�ط �ملز�ينة �لتي بلغت46 �سوطا لفئتي �لأ�سايل �ملحليات و�ملجاهيم 

و��ستمرت خم�سة �أيام. و�أكد �سعادة �أحمد �سعيد �لرميثي مدير عام مركز �سلطان 
بن ز�يد للثقافة و�لإعالم رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة ملهرجان �سلطان بن ز�يد 
�لرت�ثي لالإبل يف تقدميه للكتاب..�أن �لإ�سد�ر ما كان لرى �لنور لول مبادرة 
�لإمكانيات  كل  �سخر  �ل��ذي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  وتوجيهات 
وذلل جميع �لعقبات لإجناح هذ� �مل�سروع �لرت�ثي �ل�سخم لتوثيق �ساللت �لإبل 
و�أ�ساف �أن �ملركز و�سع �للبنة �لأوىل مل�سروع يهدف �إىل توثيق �ساللت �لإبل يف 
دولة �لإم��ار�ت و�لتي تعتر �ملز�ينات نو�تها ومادتها �لأولية ونطمح بالو�سول 
�إىل م�سروع مكتمل يكون �ملرجع �لأوثق جلميع �ملالك و�ملهتمني. و�أ�ساد �لرميثي 
بتعاون �ملالك وجتاوبهم مع هذه �ملبادرة وما قدموه من معلومات حول �لإبل 
�ملتميز.  �ل�سكل  بهذ�  �لكتاب  �لكبر يف �سدور  �ل��دور  له  كان  و�ل��ذي  و�ساللتها 
�إن مركز �سلطان بن ز�يد للثقافة و�لإع��الم ي�سر بخطى ثابتة لتحقيق  وقال 
�أهد�فه يف خدمة �لثقافة و�لأدب و�ملوروث من خالل تنفيذ توجيهات وقر�ر�ت 

لالأجيال  وتوثيقه  �مل���وروث  حفظ  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو 
�أ�س�س لها �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد  �لقادمة منطلقني من �لقاعدة �لتي 
بن �سلطان �آل نهيان ننهل من معينها لنحقق �لتميز و�لإب��د�ع. من جانبه �أكد 
�ملغفور له  �أن  �أه��م �لد�عمني ملز�ينة رزي��ن  �أح��د  �سعادة فرج بن علي بن حموده 
باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان كان �أول من تنبه لأهمية �لإبل وعمل 
�إليها باعتبارها جزء� هاما من تر�ثنا �لعريق. وقال كانت  على �إعادة �أ�سحابها 
ملن  ر�تبا  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�سيخ  خ�س�س  ذل��ك  وبعد  �لهجن  �سباق  مع  �لبد�ية 
ميلك �إبال ت�سجيعا لهم لالإهتمام باإبلهم فبد�أ �لنا�س بالعودة لالإهتمام بالإبل 
و�أ�سبحو� يختارون �ل�ساللت �لطيبة وبد�أت �لأ�سعار ترتفع بعد �أن كانت �أ�سعار� 
زهيدة.. ولكي ي�ستفيد �ملو�طن ب�سكل �أكر خ�س�س �ل�سيخ ز�يد �أ�سو�طا لل�سيوخ 
�أ�سو�طا لالأ�سايل و�أ�سو�طا للمطايا  و�أ�سو�طا للمو�طنني وف�سل بينهما وجعل 
�ملهجنة للحفاظ على �ل�ساللت �لعربية �لأ�سيلة من �لإبل . و�أو�سح �أن �لهدف 

موروثنا  من  مهم  كجزء  �لإب��ل  على  �ملحافظة  هو  و�ملز�ينات  �لهجن  �سباق  من 
�لعريق ولأننا نريد �أن يهتم �ل�سباب باإرثهم وتاريخهم و�ملحافظة عليه . ووجه 
�ل�سكر و�لتقدير ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
هذ�  على  و�ملحافظة  ب��الإب��ل  �إهتمامهم  على  �ل��ك��ر�م  “ و�إخ��و�ن��ه  �هلل  حفظه   “
�لكرمية  باملبادرة  و�أ�ساد   . �لكرمية  و�لرعاية  �لكبر  �لدعم  بتقدميهم  �مل��وروث 
�لذي  �لكتاب  هذ�  باإ�سد�ر  وتوجيهاته  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  ل�سمو 
يعتر توثيقا لالإبل وت�سجيعا للمالك على �مل�ساركة وحفظ �ل�ساللت.. موؤكد� 
�أن ذلك لي�س غريبا على �سموه فقد عودنا د�ئما على تقدمي �لدعم و�لرعاية لكل 
�ملهرجانات �لر�ثية �نطالقا من �هتمامه باملوروث وحفظه و�سونه وتر�سيخه 
�أن مركز �سلطان بن ز�ي��د للثقافة و�لإع��الم كان قد  يف نفو�س �لأج��ي��ال. يذكر 
“ �سمن �سل�سلة  “ �لنخبة و�لطيبة  �أ�سدر يف وقت �سابق كتبا توثيقية ملز�ينات 

�لإ�سد�ر�ت �خلا�سة بتوثيق وحفظ �ساللت �لإبل �لعربية �لأ�سيلة.

مرك�����ز �سلط�����ان ب�����ن زاي�����د يوث����ق ملزاين�����ة رزي������ن لالإب�����ل يف ك�ت���اب خ������ا�س

عرب رعايتها الثامنة لبطولة اأوميجا دبي جلولف ال�شيدات

دوبال توا�سل دعمها مل�سرية التنمية الجتماعية والقت�سادية يف دبي 
بطلة الدراجات العاملية بيرتا ويلت�ساير اإىل حتدي �سبين�س دبي 92

 ت�ستعد بطلة �لعامل �ل�سابقة يف مناف�سات �لدر�جات 
�جل��ب��ل��ي��ة ب��ي��رت� وي��ل��ت�����س��اي��ر ل��ل��م�����س��ارك��ة يف حتدي 
�سبين�س دبي 92 للدر�جات �لهو�ئية، وخو�س غمار 
13 دي�سمر �جلاري  �ملناف�سة على طرقات دبي يف 

�إىل جانب نحو 2000 در�ج.
ويبدو �أن جتربة ويلت�ساير، بطلة �لعامل 3 مر�ت يف 
�سباقات �لدر�جات على �ملنحدر�ت �جلبلية، يف دبي 
لتمر�سها  نظر�ً  �ل�سهولة  يف  وغاية  مميزة  �ستكون 
على  وتغلبها  �لإن��ح��د�ر،  �سديدة  �لتالل  �سباقات  يف 
�لكثر من �لعو�ئق �لتي ت�سادفها يف طريق و�سولها 
�ملناف�سة  �إىل  ويلت�ساير  حتولت  وق��د  �لأ���س��ف��ل،  �إىل 
يف  للم�ساركة  �ل��دع��وة  قبولها  �إث���ر  �ل��ط��رق��ات  على 
وبالرغم من  دبي،  �سيجوب طرقات  �لذي  �لتحدي 
ب�سغف  تتطلع  �أنها  �إل  ��خل��ط��وة،  ل�سعوبة  �إدر�ك��ه��ا 

للم�ساركة يف �حلدث، وقالت ويلت�ساير �لتي تنحدر 
من �سومري�ست يف �ململكة �ملتحدة: هناك فرق كبر 
بني ريا�سة �لدر�جات �لتي �عتدت عليها، و�حلدث 
�سكل  نظامه  �أن  �إذ  �ساأخو�س غماره �جلمعة،  �ل��ذي 
مفاجئة يل للوهلة �لأوىل، وكان بعيد�ً عن ما كنت 
�أمار�سه، �إل �أنني قبلت �لتحدي، و�أتطلع �لآن ب�سغف 
للم�ساركة به، ويبدو �أنه �سيكون حدثاً بارز�ً، يحظى 
�أنني ل�ست �لوحيدة  بحما�سة حملية كبرة، و�أدرك 

�لتي قررت زيارة دبي خلو�س غماره.
وتاأتي م�ساركة ويلت�ساير �ملزمعة يف حتدي �سبين�س 
مونرو،  لو�سي  �سديقتها  جنحت  �أن  بعد   92 دب��ي 
حم���ررة يف �إح���دى �مل��ج��الت ب��دب��ي، وف��ار���س��ة دولية 
�لتجربة،  بخو�س  �إقناعها  يف  بريطانيا،   �سابقة يف 
حيث �أ�سافت: قامت لو�سي بزيارتي يف �أوروبا خالل 

�أنها و�سديقتها قررتا حت�سني  �ل�سيف وك�سفت يل 
لياقتهما �لبدنية، فا�سرتت كل منهما در�جة جبلية 
ووجدتا  فيها،  تقطنان  �لتي  �ملنطقة  يف  لقيادتها 
��سميهما  ت�سجيل  وق��ررت��ا  �ل��ت��ج��رب��ة،  ب��ه��ذه  متعة 
وب����د�أت  ل���ل���در�ج���ات،   92 دب���ي  �سبين�س  حت���دي  يف 
باإقناعي بفكرة �مل�ساركة يف ركوب �لدر�جات يف دبي، 
92 كم و�ل�ستمتاع مبناظر دبي �خلالبة،  ومل�سافة 
�ملقيمة  بيرت�،  و�أم�ست  در�ج.   2،000 جانب  �إىل 
�ل�ستاء،  خ��الل  ت��زل��ج  ك��م��درب��ة  وتعمل  �سوي�سر�  يف 
�ل�سهرين �لأخرين يف �لتدرب على قيادة �لدر�جات 
�لزمن لقطع م�سافة ب�سعة  �لطرقات، وحتديد  يف 
حيث  �ل��ق��ادم،  �جلمعة  ليوم  ��ستعد�د�ً  م��رت�ت  كيلو 
ق���ال���ت: ط����ر�أ حت�����س��ن م��ت��و����س��ل ع��ل��ى �أد�ئ�������ي، و�أن����ا 

م�ستعدة للحدث، وقد �ساعدتني لو�سي كثر�ً.

عن  �لإم�����������ار�ت  ن������ادي  �إد�رة  �أك�������دت 
�ملدرب  بها  قام  �لتي  �متنانها للجهود 
عيد ب��اروت مع �لفريق خالل �لفرتة 
و�لتفاين  �لل���ت���ز�م  وم����دى  �مل��ا���س��ي��ة 
م�ساعديه  ب���رف���ق���ة  ب����ه  ع���م���ل  �ل������ذي 
�للذ�ن  بلغيث  وح�سان  جماهد  ر�سيد 
�ل�سكر  ك��ل  كذلك  �ل��ن��ادي  لهما  يقدم 
ل�سان  ع���ل���ى  ذل�����ك  ج�����اء  و�ل���ت���ق���دي���ر. 

جمل�س  ع�سو  �لنعيمي  يو�سف  علي 
�إد�رة �ل��ن��ادي �ل��ذي دع��ا ب���دوره بع�س 
�ملحلية  �لإع�����الم  وو���س��ائ��ل  �ل�����س��ح��ف 
وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي �ملختلفة 
من  �ل�سحيحة  �ملعلومات  ��ستقاء  �إىل 
�لجنر�ف  وعدم  �لرئي�سية  م�سادرها 
تفتقد  �ل��ت��ي  و�لآر�ء  �لأه������و�ء  خ��ل��ف 
ل��ل��م�����س��د�ق��ي��ة و�ل���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا �أن 

�ل�سارع  وتهيج  �لريا�سة  �سفو  تعكر 
�لريا�سي مبختلف فئاته .

�لنادي  م��ن��ع  �إىل  �ل��ت��ط��رق  �ن  وق����ال 
�إل��ي��ه، ومنعه من  �مل���درب عيد  دخ���ول 
�لأمور  �سغائر  من  وغرها  �لتدريب 
�لأ�سخا�س  بع�س  ع��ن  ���س��درت  �ل��ت��ي 
يتمتع  �لنادي  �أن  �إذ  �لنفو�س،  �سعفاء 
ب���امل���ب���ادئ و�مل������درب ع��ي��د ب�����اروت �أحد 

�أب���ن���اء ه����ذ� �ل����ن����ادي، ك��م��ا �أن �مل����درب 
بنف�سه �أكد باأنه مل يتطرق بتاتاً لهذه 
متو�جد  �لعك�س  على  و�أن���ه  �ل��رته��ات 
باأن  �لنعيمي  و�أو�سح  بالنادي.  يومياً 
�أم�س  م�����س��اء  �ج��ت��م��ع��ت  �ل���ن���ادي  �إد�رة 
�لذي  ب����اروت  ع��ي��د  �مل����درب  م��ع  �لأول 
ب��اأن��ه يكن ك��ل �لتقدير  �أو���س��ح  ب���دوره 
�لنادي  وج��م��اه��ر  لإد�رة  و�لح����رت�م 

ل�سانه  ت��د�ول��ه على  �ل��ذي مت  و�أن كل 
عر بع�س و�سائل �لإعالم و�لتو��سل 
�لجتماعي عار من �ل�سحة با�ستثناء 
�ل��ل��ق��اء �ل��وح��ي��د �ل�����ذي ظ��ه��ر ب���ه مع 
�إح�����دى �ل��ق��ن��و�ت �ل��ري��ا���س��ي��ة و�ل���ذي 
�لتي  �ملالب�سات  كل  خالله  من  و�سح 
حدثت، و�أنه مدرب حمرتف ويحرتم 
قر�ر�ت  من  �لنادي  من  يخرج  ما  كل 

ت�سب يف �ل�سالح �لعام ويتمنى للنادي 
ك��ل �ل��ت��وف��ي��ق وحت��ق��ي��ق �ل��ن��ت��ائ��ج �لتي 
�أنه  �لنعيمي  وق��ال  �جلماهر.  ت�سعد 
باروت  عيد  �مل���درب  م��ع  �جللو�س  بعد 
وبتوجيهات من �ل�سيخ �أحمد بن �سقر 
ت�سكيل  تقرر  �لنادي  رئي�س  �لقا�سمي 
جلنة ثالثية من �إد�رة �لنادي لت�سوية 
م��و���س��وع �مل����درب، �ل���ذي ط��ل��ب بدوره 

�أعماله  �ل��رتي��ث ح��ت��ى و���س��ول وك��ي��ل 
من �خل��ارج بعد يومني للجلو�س معاً 

تر�سي  نهائية  �سيغة  �إىل  و�لو�سول 
جميع �لأطر�ف .

نادي المارات ينفي منع عيد باروت من التدريب وي�سكل جلنة ثالثية لت�سوية املو�سوع 
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الفجر الريا�ضي

 مع بدء �لعد �لتنازيل لبطولة مبادلة �لعاملية للتن�س 
�ل�سركة  �أعلنت �سركت فال�س للرتفيه، وهي   ،2013
�لر�ئدة لتنظيم �لفعاليات �حلية يف �ملنطقة، عن زيادة 
مبار�ة �إ�سافية خالل �ليوم �لثاين لالإعالن عن �لفائز 

باملركز �خلام�س.
وللمرة �لأوىل يف تاريخ �لبطولة، �سيلعب �لنجوم �ل�ستة 
�ليوم  يف  للتن�س  �لعاملية  مبادلة  بطولة  يف  �مل�ساركون 
باحلما�س  مليئة  مباريات  ثالث  تقدمي  بهدف  نف�سه، 
حافاًل  يوماً   - – �جلمعة  �لبطولة  �أي��ام  لي�سبح ثاين 
بالإثارة لكافة م�سجعي ريا�سة �لتن�س يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع���ن ن��ت��ائ��ج ي���وم �خل��م��ي�����س، �سيتمكن 
لعبني  �ربعة  �أول  م�ساهدة  من  �لتن�س  لعبة  م�سجعو 
من  كل  �سيقوم  حيث  �لرئي�سي.  �مللعب  على  �لعامل  يف 
ر�ف��ي��ي��ل ن����اد�ل ون��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت�����س و�أن����دي مور�ي 
�ستاني�سال�س  عامليا  �لثامن  و�مل�سنف  فرير  وديفيد 
فافرينكا و�لنجم �ملف�سل لدى �جلمهور جو ويلفريد 
ت�سوجنا، بلعب ثالث مباريات متتالية يف �ليوم �لثاين 

من �لبطولة.  
وقد متت �إ�سافة هذه �ملبار�ة �جلديدة ��ستجابة لطلبات 
�حل�سول  من  ليتمكنو�  وذل��ك  �لالعبني،  من  مبا�سرة 
�لتدريب  بغر�س  �مللعب  على  �ل��وق��ت  م��ن  �مل��زي��د  على 
��ستعد�د� لأوىل بطولت مو�سم �لغر�ن �سالم 2014.

وقال �أندي مور�ي، �مل�سّنف �لر�بع عاملياً: تعد �أبوظبي 
فر�سة ر�ئعة لنا جميعا للعب و�لتمرين قبل �نطالق 
�سبب  وه��ذ�  يناير،  �سهر  يف  �ملفتوحة  ��سرت�ليا  بطولة 

�للعب  �إن  �لبطولة.  �أ�سا�سي ور�ء عودتنا كل عام لهذه 
�ملبار�ة  �أن  و�أظ���ن  �لتمرين  على  ي�ساعدنا  �أبوظبي  يف 
مليئاً  �مللعب  يكون  �أن  نتمنى  ر�ئ��ع��ة.  فكرة  �لإ�سافية 
خالل  �لبطولة  �أج���و�ء  خللق  �جلمعة  ي��وم  باجلمهور 

جمعة �لثارة. 
�ليوم  يف  �ستقام  و�ل�ساد�س  �خلام�س  �ملركزين  م��ب��ار�ة 
يف  �خلا�سر  ب��ني  ظ��ه��ر�   12:30 �ل�ساعة  عند  �ل��ث��اين 
مور�ي  م��ب��ار�ة  يف  و�خلا�سر  وف��ري��ر  فافرينكا  م��ب��ار�ة 

هذ�  ديوكوفيت�س  وي��ع��ود  �لأول.  �ل��ي��وم  م��ن  وت�سوجنا 
�ل�ساعة  �لنهائي  ن�سف  �ل��دور  مباريات  �أوىل  يف  �لعام 
�لثالثة بعد �لظهر، ويتبعه ناد�ل يف ثاين مباريات هذ� 

�لدور.
هذ� ول تقت�سر فعاليات �لبطولة على مناف�سات �مللعب 
�ملمتعة  �لتن�س  ق��ري��ة  �ستفتح  ح��ي��ث  ف��ق��ط،  �لرئي�سي 
�أبوبها باكر�ً هذه �ل�سنة �ل�ساعة�لعا�سرة �سباحاً لت�سهد 
يلتقي  �ل��دول��ة، ح��ني  �إم����ار�ت  ب��ني  م��ب��ار�ة نهائية  �أول 

دبي،  �إم���ارة  يف  بالفائزين  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لفائزون 
كما �سيقوم �لفائزون يف كاأ�س مبادلة للمجتمع بح�سور 
وفافرينكا.  ن�����اد�ل  �إ�����س����ر�ف  حت���ت  �ل��ت��ن�����س  خم��ّي��م��ات 
و�ستكون هناك فعاليات ترفيهية كثرة يف قرية �لتن�س 
�لتي مت تو�سيعها هذه �ل�سنة مثل جل�سات توقيع �إثنني 
يتمتع  �ل��ذي  �لرتفيهي  �مل�سرح  و  �سباحاً،  �لنجوم  من 

ب�سعبية كبرة و�ملناطق �لعائلية و�لتفاعلية.
وُي�سار �إىل �أن �ستة من �أف�سل ع�سرة لعبني يف �لعامل 
بطولة  ت�سهد  �إذ  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �للقب  على  �سيتبارون 
2013 وجود �أقوى ت�سكيلة لعبني يف تاريخ �لبطولة 
مع عودة �لأبطال �لثالثة �ل�سابقني للم�ساركة يف هذه 
و�ستتمّيز  دي�سمر.  �سهر  خالل  �لعا�سمة  يف  �لبطولة 
�لبطولة منذ �للحظة �لأوىل بالأد�ء �لهجومي �ملتفوق، 
بف�سل مزيجها �لفريد �لذي يجمع بني جائزة و�حدة 
وتناف�س نخبة  �أمركي،  �ألف دولر   250 تبلغ  للفائز 
�ملماثل  �لبطولة  ون��ظ��ام  �ل��دول��ي��ني  �لتن�س  جن��وم  م��ن 
من يومه �لأول لنظام �لدور ربع �لنهائي من بطولت 

�لغر�ن �سالم.
تقام بطولة مبادلة �لعاملية للتن�س من 26 لغاية 28 
للتن�س،  �ل���دويل  �أبوظبي  جممع  يف   2013 دي�سمر 
�سر�ء  للم�سجعني  ومي��ك��ن  �ل��ري��ا���س��ي��ة.  ز�ي���د  مب��دي��ن��ة 
 www.ticketmaster.ae �ملوقع  من  �لتذ�كر 
وبع�س متاجر فرجن �ملختارة �أو من خالل �لت�سال 
�أ�سعار  وت��ب��د�أ   .)TM UAE )86823  800 ب��� 
درهم  ل��الأط��ف��ال و100  دره���م���اً   50 م��ن  �ل��ب��ط��اق��ات 

للكبار.

نظم نادي �لذيد �لثقايف �لريا�سي 
�حت�سانه  خ��الل  ريا�سية  فعاليات 
�لذهينة  �لعاقة  فعاليات  ل�سبوع 
و�لتي نظمتها �إد�رة مدينة �ل�سارقة 
�ملنطقة  ف��رع  �لإن�سانية  للخدمات 
�إز�لة  �سعار  حتت  بالذيد  �لو�سطى 
�حلو�جز وفتح �لأب��و�ب �ملغلقة من 

�جل جمتمع �سامل للجميع .
و�سارك يف �لفعاليات مدينة  �لذيد 
خورفكان  قي  �لإن�سانية  للخدمات 
مبدينة  �مل��ه��ن��ي  �ل���ت���اأه���ي���ل  وق�����س��م 
ومن  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ل�سارقة 
ك��م��ا �سملت  �ل���ذي���د  ب��ل��دي��ة  ب��ي��ن��ه��ا 
بنادي  و�ل���ري���ا����س���ي���ني  �لد�ري���������ني 

�لذيد .
 ح�����س��ر ف��ع��ال��ي��ات �ل����س���ب���وع �سامل 
ن���ائ���ب رئي�س  ب���ن ه���وي���دن  حم��م��د 
ع�سو  �ل��ذي��د  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
وعدد  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
من �أعيان �ملنطقة وممثلي �جلهات 

�مل�ساركة .
وج�������رى ت��ن��ظ��ي��م ع������دد ك���ب���ر من 
�فتتحت  �لتي  �لريا�سية  �لفعاليات 
ب����اأي����ات م����ن �ل�����ق�����ر�آن �ل����ك����رمي ثم 
�ن�����س��ودة ح��ب �ل��وط��ن و�ل��ع��دي��د من 
منها  منوعة  �لريا�سية  �ل��ف��ق��ر�ت 
�ل����ق����دم جلميع  ����س���ل���ة وك�������رة  ك�����رة 

�مل�ساركة  ف��ي��امل��وؤ���س�����س��ات  �ل��ع��ام��ل��ني  
ومن بينها �سد �حلبل.

و�أكد �بن هويدن على �أهمية �لدور 
�ل�سارقة  م��دي��ن��ة  ب���ه  ت���ق���وم  �ل�����ذي 

خدمة  يف  �لن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
�سريحة �ملعاقني م�سر�  �إىل �أهمية 
هذه  خ���دم���ة  يف  �ل���ذي���د  ن�����ادي  دور 
ع��ل��ى تنظيم  �ل�����س��ري��ح��ة وح��ر���س��ه 

�لريا�سية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
�إث��������ر�ء  ب����و�ج����ب����ه يف  و�مل���������س����ارك����ة 
�أهمية  �إىل  لفتا  �ملنفذة  �لفعاليات 
حر�س �أ�سرة �لنادي على لعب  دور  

و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  خمتلف  يف 
خدمة  �مل����دي����ن����ة  ت���ن���ظ���م���ه���ا  �ل����ت����ي 

لالأ�سخا�س من ذوي �لإعاقة
بتكرمي  ه�����وي�����دن  �ب�������ن  ق�������ام  ث�����م 

و�سكر  �ل��ه��د�ي��ا  وت��ق��دمي  �مل�ساركني 
�لتي  �لن�سطة  هذه  على  �لقائمني 
ورفعت  �مل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ه��دف��ه��ا 

�ساأنه  

 �أكد �لإمار�تي خالد �لقبي�سي �أن فريق �أبوظبي 
�ل�سقر �لأ�سود م�ستعد لبذل كل �سيء يف �سبيل 
منع �لفريق �لإيطايل من حتقيق �لفوز �لثالث 
�ساعة   12 �خلليج  �سباق  يف  �ل��ت��و�يل  على  لهم 

�لذي ت�ست�سيفه حلبة مر�سى يا�س. 
�لأملاين  �ل�سائق  جانب  �إىل  �ل�سباق  يف  وي�سارك 
بليكمولني  جرون  و�لهولندي  �سنايدر  برنارد 
يف �سيارة �إيه �أم جي �أ�س �أل �أ�س جي تي3، يتطلع 
�لذي  بال�سباق  للفوز  �لإم��ار�ت��ي  �حللبات  جنم 
ي��ق��ام يف وط��ن��ه ول��رف��ع م��ن م��ع��ن��وي��ات �لفريق 
يف  ل��ه��م  �ل��ث��ال��ث  �ل��ف��وز  لتحقيق  �سعيهم  قبيل 
�سباق دنلوب 24 �ساعة �لذي يقام يف دبي �ل�سهر 

�لقادم.
ويو�جه كل من �لقبي�سي، و�سنايدر، بطل �سباقات 
�ل�����س��ي��ار�ت �ل�����س��ي��اح��ي��ة �لأمل������اين خ��م�����س م���ر�ت، 
خا�سة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �سعبا  حتديا  وبليكمولني 
�أف  “�إيه  �لقوي  �لإيطايل  �لفريق  تطلعات  مع 
�إي  تي  جي  �أم  “�أل  فئة  بلقب  �لفائز  كور�س”، 
�لحرت�فية” يف بطولة �لعامل للتحمل “فيا”، 

بعد  �لتو�يل،  على  �لثالثة  للمرة  باللقب  للفوز 
�أن متكن من �لفوز به عامي 2011 و2012. 
وقد �أكد �لفريق م�ساركته باأربع �سيار�ت فر�ري 

458 �إيتاليا�س. 
����س��رتك فيه  �ملا�سي، و�ل���ذي  �ل��ع��ام  وك��ان �سباق 
فيه  ومتكنو�  �آخرين،  �سائقني  برفقة  �لقبي�سي 
م��ن �إح�����ر�ز �مل��رك��ز �ل��ت��ا���س��ع، ���س��ب��اق��ا حت�سريا 
جاهزيته  �أب������دى  �ل�����ذي  ل��ل��ق��ب��ي�����س��ي،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

للمناف�سة على �للقب هذ� �لعام.
�ل�سقر  �لقبي�سي، و�لذي ي�سارك فريقه  و�سرح 
�لأ����س���ود ه���ذ� �ل��ع��ام ب��دع��م م��ن ���س��رك��ة �أبوظبي 
ن�سرتك  مل  �ملا�سي  �لعام  يف  قائال:  لل�سباقات، 
�ل�سباق  ك����ان  �لآن،  ن��ح��ن  ك��م��ا  �ل���ف���وز  ب���ه���دف 

حت�سريا وتدريبيا بالن�سبة لنا. 
ف��رق قوية من  �لعام �سد  ه��ذ�  نناف�س  �أ���س��اف: 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، ول��ن ي��ك��ون م��ن �ل�سهل  خمتلف 
�لتغلب على فريق بحجم �إيه �أف كور�س، خا�سة 
�لعامني  يف  ب��ال�����س��ب��اق  �ل��ف��وز  م��ن  متكنهم  ب��ع��د 
�ملا�سيني. لكننا قمنا بالتح�سر جيد� لل�سباق، 

�أثق  �لكبرة،  �مل�ساكل  جتنب  ��ستطعنا  م��ا  و�ذ� 
متام �لثقة بقدرتنا على حتقيق �لفوز.

�إدو�ردز،  ���س��ون  مقعد  يف  بليكمولني  وي�����س��ارك 
�ل�سائق �لريطاين �ل�ساب �لذي لقى حتفه بعد 
�أثناء قيامه بتدريب  له  حادث ماأ�ساوي تعر�س 
�أكتوبر  يف  �أ�سرت�ليا  يف  �ل�سباب  �ل�سائقني  �أح��د 

�ملا�سي. 
و�سيحمل فريق �أبوظبي �ل�سقر �لأ�سود، و�لذي 
ي�سارك يف �ل�سباق ب�سيارتني من نوع �إيه �أم جي 
�أ�س �أل �أ�س جي تي3، ��سم �إدو�ردز على �سيارتيه 
على  �أي�سا  و�سيعملون  �ل�سائقني،  خ��وذ�ت  وعلى 
�خلرية  للموؤ�س�سة  �لإم����ار�ت  يف  �لتوعية  رف��ع 

�لتي حتمل ��سمه. 
وت���اب���ع: ه���ذ� �أ���س��ب��وع م��ل��يء ب��امل�����س��اع��ر، خا�سة 
معي  �مل�ساركة  ب��ه  �ملفرت�س  م��ن  ك��ان  �سون  و�أن 
به  �ملفرت�س  م��ن  وك��ان  و�ح���د،  رق��م  �ل�سيارة  يف 

�لإقامة معي يف منزيل. 
لقد  م��ن��ي.  قريبا  �سديقا  ك��ان  ق��ائ��ال:  و�ختتم 
عرفته منذ بد�أنا �مل�ساركة معا يف 2009. وقد 

قام بتدريبي ملو�سم كامل يف حتدي كاأ�س بور�سه 
�ل�����س��رق �لأو����س���ط و���س��اع��دين كثر�.  ج��ي تي3 

�أرغب كثر� بالفوز بهذ� �ل�سباق لأهديه له.
وي�����س��ارك ك���ل م���ن �ل�����س��ائ��ق �ل��ه��ول��ن��دي كال�س 
كري�ستودولو  �أد�م  و�ل����ري����ط����اين  ه���وم���ي���ل، 
�ل�سيارة  يف  �سيمون�سني  �أن��دري��ا���س  و�ل�����س��وي��دي 
�أبوظبي �ل�سقر �لأ�سود �مل�ساركة  �لثانية لفريق 
يف �سباق �خلليج 12 �ساعة، �ل�سباق �لذي ي�سهد 
�أملانيا،  م�ساركة 32 �سيارة من كل من �إيطاليا، 
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  ف��رن�����س��ا،  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 

�سوي�سر� و�لإمار�ت. 
�لتحمل  �سباق  يف  �مل�ساركة  �ل�����س��ي��ار�ت  وتتوجه 
�ل��ك��ب��ر �إىل ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى ي��ا���س ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ح�سة �ختبارية �أولية تقام متام �ل�ساعة 5:00 
�أخرى  ح�سة  تتبعها  �لأرب���ع���اء،  ي��وم  م�ساء  م��ن 
�حل�سة  �نعقاد  قبل  �خلمي�س  ي��وم  �سباح  تقام 

�لتاأهيلية بعد ظهر نف�س �ليوم. 
فيه  ويقوم  �جلمعة  ي��وم  �لفعلي  �ل�سباق  وي��ب��د�أ 
كل  م��دة  مرحلتني،  على  باملناف�سة  �ل�سائقون 

�ساعتني  بينهما  تف�سل  ���س��اع��ات،  ���س��ت  منهما 
ميكن للفرق ��ستغاللها لعمل �ل�سيانة �لالزمة 
�ل���ث���اين م���ن �ل�سباق  �ل��ن�����س��ف  �أم����ا  ل��ل�����س��ي��ار�ت. 

�ل�سيار�ت من فئة جي تي3  ف�ستقوم جمموعة 
وجي تي4 و�سيار�ت كاأ�س بور�س بخو�س �سباقات 

نهارية وليلية. 

��سمي  �لبحرية  للريا�سات  �لإم��ار�ت  �حتاد  رئي�س  �لفالحي  �سعيد حارب  رفع 
�ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �ىل  و�لتريكات  �لتهاين  �آي���ات 
�لفيكتوري  موؤ�س�سة  ر�عي  �لريا�سي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
تيم مبنا�سبة فوز زورق �لفيكتوري3 بقيادة �لثنائي �لعاملي عارف �سيف �لزفني 
وحممد �سيف �ملري بلقب بطولة �لعامل للزو�رق �ل�سريعة )�لفئة �لوىل( 2013 
�ل�سابعة  و�مل��رة  �لثالثة ع�سرة يف تاريخ �حلدث  �لكبر للمرة  معانيها �لإجن��از 
على �لتو�يل.. وثمن رئي�س �حتاد �لريا�سات �لبحرية �لدور �ملهم �لذي تقوم 
به �لقيادة �لر�سيدة يف دعم �لأحد�ث و�لبطولت �لعاملية موجها �ل�سكر �جلزيل 
رئي�س  دبي  �ل مكتوم ويل عهد  ر��سد  بن  �ل�سيخ حمد�ن بن حممد  �سمو  �يل 
�ل�سابعة  �جلولة  حدث  �لكرمية  برعايته  �سمل  و�ل��ذي  �لريا�سي  دبي  جمل�س 
تنطلق  و�لتي  ك��ات(  �ك�س   ( �ل�سريعة  ل��ل��زو�رق  �لعامل  بطولة  من  و�خلتامية 
�عتبار� من يوم �لغد �خلمي�س يف �مليناء �ل�سياحي ليتو��سل �لكرنفال �لريا�سي 

�لبحري �لعاملي على �سو�طئ دولتنا �حلبيبة.
وهناأ حارب �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن خليفة بن ز�يد �ل نهيان م�ست�سار 
�لدويل  �ب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �د�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�بوظبي  م��ه��رج��ان   ( حققه  �ل���ذي  �لكبر  �ل��ن��ج��اح  على  �لبحرية  للريا�سات 
�لبحري( �لذي �حت�سنته مياه �لعا�سمة �بوظبي من 27 نوفمر �ىل �ل�سابع 
�ل��ق��در�ت �لهائلة �لتي  �أك��دت على  من دي�سمر و�سمل 5 �ح��د�ث عاملية ك��ري 
ميتلكها �أبناء �لوطن و�ن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعتر �لوجهة �لعاملية 

�لوىل يف �لريا�سات �لبحرية.
موؤ�س�سة  �د�رة  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  و�ل��ك��ب��رة  �ملخل�سة  ب��اجل��ه��ود  ح���ارب  و�أ����س���اد 
�لفيكتوري تيم برئا�سة �سعادة �سيف بن مرخان �لكتبي وجهود �أع�ساء �لفريق 
زورق  قائد�  �مل��ري  �سيف  وحممد  �لزفني  �سيف  ع��ارف  �لعاملي  �لثنائي  بقيادة 
�أو�سلها �ىل �حتالل �ملقدمة عامليا �لمر �لذي يعد  �لفيكتوري 3 �لمر �لذي 
بنيل  �ملوؤ�س�سة  �آ�سرة  مهنئا  �لريا�سة  وع�ساق  �لوطن  ذ�ك��رة  �ستبقي يف  مفخرة 
�سرف �لفوز بجائزة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد لالإبد�ع �لريا�سي 
�لريا�سات  لأه��ل  جديد  �إجن���از  يف  حملي  فريق  كاأف�سل  �خلام�سة  دورت��ه��ا  يف 

�لبحرية.
و�أعرب حارب عن �أمنياته �لقلبية بالتوفيق لأ�سرة نادي دبي �لدويل للريا�سات 
تنظيم  يف  �ي��ه(  بي  بي  )دبليو  �ل�سريعة  ل��ل��زو�رق  �لعاملية  و�ملوؤ�س�سة  �لبحرية 
�ملنظمة  و�للجنة  كات(  �ك�س   ( �لعامل  مناف�سات �جلولة �خلتامية من بطولة 
لفعاليات �جلولة �لخرة من بطولة �لعامل للزو�رق �لفورمول 1 يف �لإمارة 

�لبا�سمة و�جنام هذه �لأحد�ث �ملرتقبة باإذن �هلل. 

�خلليج  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ساحلي  د.�أمي��ن  ��ستقبل 
لل�سناعات �لدو�ئية )جلفار ( فريق �لتجديف �لفائز باملركز 
�خلريف  �سباق  �سمن  ج��رت  �لتي  �ل��ه��و�ة  مناف�سة  يف  �لأول 
له قال  تعليق  . ويف  ر�أ���س �خليمة  �لرت�ثي بخور  للتجديف 
ل  �لريا�سية  �لأن�سطة  يف  )جلفار(  م�ساركة  �ن  �ساحلي  د. 
تنطلق من ف��ر�غ و�من��ا تعك�س �حلر�س على �لقيام يف �طار 
�مل�سوؤوليات �ملجتمعية  بتقدمي  �لدعم و�مل�ساركة ب�سورة د�ئمة 

�نطالقا  �سروبها  �لريا�سية مبختلف  �لفعاليات ل�سيما  يف 
من �لقناعة �لر��سخة بالعالقة �لوثيقة بني �لن�ساط �لبدين 
و�سحة �لن�سان مما ي�ساهم حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة . وتابع 
: لطاملا �ن �سباق �خلريف للتجديف �لرت�ثي يف ر�أ�س �خليمة 
دوري  ب�سكل  تنظيمه  وي��ت��م   ج��اذب��ة  ريا�سية  ت��ظ��اه��رة  يعد 
�لأ�سيل  �لبحري  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  كن�ساط يهدف لإحياء 
�ل��دع��م له  د�ئ��م��ة  على تقدمي  ف��ان جلفار  حتر�س ب�سورة 

�ن  يف  رغبة  يحت�سنها  �لتي  �ملناف�سات  يف  �مل�ساركة  و�أي�����س��ا 
�أفر�د �ملجتمع. وجاء فوز جلفار  يعود بالنفع و�لفائدة على 
للتجديف يف مناف�سات �لهو�ة بعد �ملناف�سات �لتي  جرت مع 
11 فرقة من خمتلف �جلهات و�ملوؤ�س�سات  حيث حاز فريق 
للطالب  �لتقنية  كلية  فريق  يليه  �لأول  �ملركز  على  جلفار 
ر�أ�س  �لثاين ومن ثم فريق جمعية  �ملركز  بر�أ�س �خليمة يف 

�خليمة لالإبحار يف �ملركز �لثالث. 

ج����لف����ار ت����دع����م ريا�س�����ة الت�����راث 
ال���ب��ح������ري المارات�����ي 

فريق ال�شقر الأ�شود ي�شتعد لالنق�شا�س على لقب بطولة اخلليج 12 �شاعة يف اأبوظبي

القبي�سي يرغب بوقف زحف فريق فراري يف �سباق التحمل وتكرمي ذكرى زميله اإدواردز بفوز على اأر�س حلبة مر�سى يا�س

حارب يهنئ الفيكتوري تيم 
بالإجناز الثالث ع�سر وي�سيد 

بنجاح مهرجان ابوظبي

جنوم بطولة مبادلة العاملية للتن�س يجتمعون يف نهاية اأ�سبوع مثري

نادي الذيد ي�سارك بفعاليات ريا�سية يف اإطار احت�سانه ل�سبوع 
العاقة الذهية ملدينة اخلدمات الن�سانية
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الفجر الريا�ضي

�لدويل  دب��ي  ن���ادي  مقر  يف  �كتمل 
للريا�سات �لبحرية و�سول �لفرق 
مناف�سات  يف  �مل�����س��ارك��ة  و�ل������زو�رق 
�جلولة   2013 �لكرى  دبي  جائزة 
�ل�����س��اب��ع��ة و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن بطولة 
�لعامل )�سكاي د�يف دبي( للزو�رق 
�لتي  ك��������ات(  )�ك�����������س  �ل�������س���ري���ع���ة 
�لدويل  دبي  ن��ادي  مقر  يحت�سنها 
�مليناء  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
�ل�سياحي بدبي �عتبار� من يوم غد 

�خلمي�س وحتى �ل�سبت �ملقبل.
ويقام �حلدث �لعاملي �لكبر بدعم 
�ل�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  ورع���اي���ة 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �ل 
رئي�س  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم 
وباإ�سر�ف  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 
�ملوؤ�س�سة �لعاملية للزو�رق �ل�سريعة 
)دب��ل��ي��و ب���ي ب���ي �ي����ه( حت���ت مظلة 
�لحتاد �لدويل )يو �ي �م( وي�سهد 
�لعامليني  �لأب��ط��ال  نخبة  م�ساركة 
�ل�سريعة حول  �ل��زو�رق  ريا�سة  يف 
�لبلد�ن  من  ع��دد�  ميثلون  �لعامل 
م������ن خم���ت���ل���ف ق�����������ار�ت �ل�����ع�����امل. 
�مل��ن��ظ��م��ة بنادي  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك��م��ل��ت 
�لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل  دب��ي 
�لعاملية  �مل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  بالتن�سيق 
بي  ب��ي  )دب��ل��ي��و  �ل�سريعة  ل��ل��زو�رق 
لنطالقة  �لتح�سر�ت  كافة  �يه( 
�ل�����س��ب��اق يف �مل��ك��ان و�مل��وع��د �ملحدد 
ح�سب �لرنامج �لزمني �ملناف�سات 
و�لتي �سوف تبد�أ يوم غد �خلمي�س 
وت�ستمر يوميا حتى �إ�سد�ل �ل�ستار 
ومن  �ل�سبت.  ي��وم  �ملناف�سات  على 
�مل�ساهر  قناة  تو��سل  �ن  �ملنتظر 
)دبي �لريا�سية( تغطيتها �ملتفردة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ل���ت���ي ب����د�أت 
�بوظبي  يف  �لوىل  �جل���ول���ة  م��ن��ذ 
�لقناة  ت���ع���د  ح���ي���ث  �مل���و����س���م  ه�����ذ� 
�لعاملية  للموؤ�س�سة  �إعالميا  �سريكا 

بي  ب��ي  )دب��ل��ي��و  �ل�سريعة  ل��ل��زو�رق 
ل�سباقات  �حل�سري  و�لناقل  �ي��ه( 

بطولة �لعامل )�ك�س كات(
بقيادة  �مل�����س��اه��ر  ق���ن���اة  و���س��ت��ق��وم 
ر����س��د �أم���ري �مل��دي��ر �ل��ع��ام بو�سع 
�لريا�سات  وع�����س��اق  �مل�����س��اه��دي��ن 
�لبحرية يف �ل�سورة خالل �حلدث 
م��ن خ���الل �ل��ن��ق��ل �مل��ب��ا���س��ر ل�سباق 
����س���ك���اي د�ي������ف دب�����ي وك����ذل����ك بث 
�حلرة  دب��ي  �سوق  �سباق  مناف�سات 
مبا�سرة  �ل����ه����و�ء  ع��ل��ى  ل��ل�����س��رع��ة 
��سافة �ىل �للقاء�ت مع �مل�سئولني 
�خلا�س  �ل���س��ت��دي��و  يف  و�لأب���ط���ال 
على  ل�����ه  �ل����رتت����ي����ب  مت  و�ل���������ذي 
ت�ستمر  و�ل��ت��ي  �لفعاليات  هام�س 
وبناء�  �خ����ر  ج���ان���ب  م���ن  �ي������ام.   3
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���س��ع��ادة ���س��ي��ف بن 

مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ملوؤ�س�سة �لعاملية للزو�رق �ل�سريعة 
)دبليو بي بي �يه( �ستقوم �ملوؤ�س�سة 
خا�سة  م�������س���اب���ق���ة  ب��ت��خ�����س��ي�����س 
ل��الأط��ف��ال يف �ل��ر���س��م �حل���ر تدور 
�لعاملية  �ل��ب��ط��ول��ة  ح���ول  �أه��د�ف��ه��ا 
وقال �لكتبي ق�سدنا �ن نعمل على 
�إ�سر�ك كل فئات �ملجتمع وتعريفه 
�ملوؤ�س�سة  ت��ق��دم��ه  �ل�����ذي  ب��امل��ن��ت��ج 
مبينا�سيح�سل �لفائزين 10 �جهزة 

�يباد ميني.
 

م�شاركة وا�شعة
وت�������س���ه���د �ل���ب���ط���ول���ة �ل���ع���امل���ي���ة يف 
دب���ي نهاية  �جل��ول��ة �خل��ت��ام��ي��ة يف 
�لأ�����س����ب����وع م�������س���ارك���ة و�����س���ع���ة من 
�لأ�سماء  �لعديد من  خ��الل وج��ود 

و�ل�����زو�رق �ل��ت��ي ي�سل ع��دده��ا �ىل 
14 زورق����ا مت��ث��ل ن��خ��ب��ة �أب���ط���ال يف 
ه����ذه �ل��ري��ا���س��ة ي��ت��ق��دم��ه��م زورق 
ف�����ز�ع 3 ب���ق���ي���ادة �ل��ث��ن��ائ��ي ع���ارف 
�ملري  �سيف  �لزفني وحممد  �سيف 
و�سكاي د�يف دبي 7 بقيادة �سلطان 
بر�ي�س  جي  و�لأمريكي  �لظاهري 
�لثنائي  بقيادة   33 و�لفيكتوري 
و���س��امل علي  ���س��رف  �ل�سيد  ط��ال��ب 
 11 دب����ي  روح  وزورق  �ل���ع���دي���دي 
بقيادة �لثنائي �لعاملي ر��سد خليفة 

�ملري و�سامل فا�سل �لهاملي.
�خلتامية  �جل��ول��ة  يف  ي�سارك  كما 
�لثنائي  ب��ق��ي��ادة   94 ق��ط��ر  زورق 
حممد ن�سر �لن�سر وعبد�لرحمن 
 17 ره��ي��ب  ف��ري��ق  وزورق  �لن�سر 
عبد�للطيف  �ل���ث���ن���ائ���ي  ب���ق���ي���ادة 

من  �لنخبة  �ىل  ����س��اف��ة  �ل��ع��م��اين 
�لزو�رق  ريا�سة  يف  �ل��ع��امل  �أب��ط��ال 
�لبلد�ن  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل�����س��ري��ع��ة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن 
و�ل�سويد  و�ي��ط��ال��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 

و�سوي�سر� .
على  �مل�ساركة  �ل��زو�رق  و�ستتناف�س 
�أيام  يف  �ستطرح  ك��ب��رة  �أل��ق��اب   3
�ل�سباق  �جلولة �لثالث وهي لقب 
�لرئي�سي )�سكاي د�يف دبي( و�سباق 
ولقب  لل�سرعة  �حل���رة  دب��ي  ���س��وق 

�سباق �إعمار لأف�سل توقيت.

الرتتيب العام
للبطولة  �لعام  �لرتتيب  ويت�سدر 
�ملو�سمني  يف  �للقب  حامل  �لعاملية 
بر�سيد   3 ف����ز�ع  زورق  �مل��ا���س��ي��ني 

و�سيف  على  متقدما  نقطة   1501
�لزورق  �ملا�سي  �لعام  يف  �لبطولة 
�لثنائي  ب����ق����ي����ادة   50 م���ع���و����س 
�لأمريكي غاري بالوغ و�ل�سوي�سري 
ياأتي يف �ملركز  عمر د�نيال و�ل��ذي 
�لثاين بر�سيد 1290 نقطة ويحتل 
�ملركز   7 دب���ي  د�ي���ف  ���س��ك��اي  زورق 
بر�سي  �ل��ع��ام  �لرتتيب  يف  �لثالث 
1206 نقطة لي�ستغل �لتناف�س على 
�جلولة  يف  �لعاملية  �لبطولة  لقب 

�خلتامية بني �لزو�رق �لثالثة.
ويف ب���اق���ي �مل���ر�ك���ز ي���اأت���ي �ل�����زورق 
�مل��رك��ز �لر�بع  �لي��ط��ايل رق���م6 يف 
زورق  ث����م  ن���ق���ط���ة   862 ب���ر����س���ي���د 
علي  �سامل  بقيادة   33 �لفيكتوري 
يف  �سرف  �ل�سيد  وطالب  �لعديدي 
�ملركز �خلام�س بر�سيد 803 نقطة 
ياأتي بعده يف �ملركز �ل�ساد�س زورق 
�ل��ث��ن��ائ��ي حممد  ب��ق��ي��ادة  ق��ط��ر 94 
ن�سر �لن�سر وعبد �لرحمن �لن�سر 
روح  زورق  ث��م  نقطة   727 بر�سيد 
دبي 11بقيادة �لثنائي �لعاملي ر��سد 
�ملركز  �ل��ه��ام��ل��ي يف  و����س���امل  �مل����ري 

�ل�سابع بر�سيد 656 نقطة.
�جلدير بالذكر �ن �ملوؤ�س�سة �لعاملية 
بي  بي  –دبليو  �ل�سريعة  ل��ل��زو�رق 
للبطولة  كبرة  نقلة  �أي��ه- حققت 
يف �مل��و���س��م �حل����ايل ب��ت��ح��ول��ه��ا �إىل 
ع���دة  �إىل  وخ����روج����ه����ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
حمطات خارجية بد�أت يف �يطاليا 
فعاليات  ��ست�سافت  و�لتي  موؤخر� 
و�خلام�سة  �ل���ر�ب���ع���ة  �جل���ول���ت���ني 
����س���رتي�������س���ا و�رون��������ا  يف م���دي���ن���ت���ي 
و�ل��و�ق��ع��ت��ني ع��ل��ى ���س��ف��اف بحرة 
��ستمر  حيث  �خل��الب��ة  م��اج��ي��وري 
�ل��ن��ج��اح يف �مل��ح��ط��ة �ل��ت��ال��ي��ة وهي 
و�سول  �ل�سينية  نينغبو  م��دي��ن��ة 
مل��ح��ط��ة �خل���ت���ام غ����د�ً �خل��م��ي�����س يف 

دبي.

�لعا�سمة  بطولة  مناف�سات  �ملا�سية  قبل  �لليلة  �ختتمت 
للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  نظمها  �ل��ت��ي  �جل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي 
�سمن  �لبطولة  وج��اءت  فريقا.   12 مب�ساركة  �جلليدية 
�لريا�سي  للمو�سم  �ملعتمدة  �ل��ن��ادي  و�أن�سطة  م�سابقات 
دولية  ب��ط��ولت  تنظيم  ت�سمل  و�ل��ت��ي   2014-  2013
وتطوير  و�ل��ت��ج��ارب  �خل���ر�ت  لتعزيز  و�إقليمية  وق��اري��ة 
ري��ا���س��ة ه��وك��ي �جل��ل��ي��د. و����س��ت��م��رت �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى مدى 
ثالثة �أيام وفق �ملعاير �ملعمول بها على م�ستوى �لبطولت 
�إىل ثالث م�ستويات  �مل�ساركني  ت�سنيف  �لدولية حيث مت 
�مل�ستوى  مقدمتها  يف  ج���اء  حملية  و  خليجية  و  دول��ي��ة 

نف�س  من  وفريق  بيالرو�سيا  منتخب  �سم  �ل��ذي  �ل��دويل 
�لثاين  �مل�ستوى  �سمل  فيما  �أ  و�ستورمز  فايرز  و  �لدولة 
�أبوظبي و�ستورمز ب و ذيبز  �أربعة فرق �سكوربينز  �ملحلي 
فرق  �خلليجي  �لثالث  �مل�ستوى  �سم  بينما  دب��ي  جمال  و 
�لبحرين وقطر وعمان و�لكويت. وفاز منتخب بيالور�سيا 
فيما  و�سيفا  �أ  �ستورمز  جاء  فيما  �ل��دويل  �مل�ستوى  بلقب 
�ستورمز  وحل  �ملحلي  �مل�ستوى  لقب  �سكوربينز  فريق  نال 
�مل�ستوى  ل��ق��ب  �ل��ب��ح��ري��ن  ن����ال م��ن��ت��خ��ب  ب��ي��ن��م��ا  ث��ان��ي��ا  ب 
مبارك  �أحمد  �لدكتور  �خلتامي  �ليوم  و�سهد  �خلليجي. 
�ملزروعي رئي�س �حتاد �لريا�سات �جلليدية ونادي �أبوظبي 

للريا�سات �جلليدية وهامل �لقبي�سي نائب رئي�س �لحتاد 
وجمعة �لظاهري �أمني �سر �لحتاد وحمد �ل�سرياين �ملدير 
�لتنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�سات �جلليدية بجانب عدد 
�لدكتور  وك���رم  �للعبة.  و�جل��م��اه��ر وحم��ب��ي  �ل����زو�ر  م��ن 
�أحمد مبارك �ملزروعي �لفائزين يف كل م�ستوى �إىل جانب 
تكرمي �لكو�در �لتحكيمية �لتي �أ�سرفت على �إد�رة مباريات 
�لبطولة..كما �لتقطت جلميع �لفرق �لفائزة يف �لبطولة 
�حلفل  ر�ع��ي  مع  �لتذكارية  �ل�سور  م�ستوياتها  جميع  يف 
و�لتقدير  بال�سكر  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ف��رق  وت��ق��دم��ت  �خل��ت��ام��ي. 
�جلليدية  للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ون���ادي  �لإم�����ار�ت  لحت���اد 

�للعبة من  �لرتقاء مب�ستوى  وحر�سهما على دعم جهود 
�لن�ساطات  من  �لكثر  وعقدها  �ملتو��سل  تنظيمها  خالل 
و�مل�سابقات على �ل�سعيد �لدويل و�لقاري. من جهته �أعرب 
بالنجاح  �سعادته  عن  �لحت��اد  �سر  �أم��ني  �لظاهري  جمعة 
ل��ه��وك��ي �جل��ل��ي��د معر�  �ل��ع��ا���س��م��ة  ب��ط��ول��ة  �ل���ذي حققته 
�لقارية  و�لفرق  للمنتخبات  �لكبر  بالتجمع  �إعجابه  عن 
مناف�سات  خالل  �لفاعل  ح�سورها  �سجلت  �لتي  و�لدولية 
�أن �حلدث جاء  �لبطولة مب�ستوياتها �لثالثة م�سر� �ىل 
وفق خطط نادي �أبوظبي للريا�سات �جلليدية وبالتعاون 
�ل�ساعية  و�مل�سابقات  �لبطولت  �سوء  يف  �للعبة  �حت��اد  مع 

لدعم فرق �لنادي مبزيد من �لتجارب و�خلر�ت م�سيد� 
بدوره   . �لبطولة  مناف�سات  يف  �مل�ساركة  �لفرق  مب�ستوى 
ق���ال ح��م��د �ل�����س��ري��اين �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي �أبوظبي 
�سمته  ملا  متميزة  كانت  �لبطولة  �إن  �جلليدية  للريا�سات 
�لفني  �مل�ستوى  برفع  �أ�سهمت  قوية  ومنتخبات  ف��رق  من 
��ستثمارها  �ىل  ن�سعى  �لتي  �خل��ر�ت  من  مزيد  و�إ�سفاء 
�أن  �ل��ن��ادي..م��وؤك��د�  ف��رق  م�ستوى  على  �ليجابي  بال�سكل 
�لفرق  وتاأهيل  لإع���د�د  حمطة  تعد  �لبطولت  ه��ذه  مثل 
نحو �مل�ساركات �خلارجية ب�سورة مثالية مبا ينعك�س ب�سكل 

عام على م�ستوى �ملنتخبات �لوطنية.

خت����ام من����اف�س�����ات بطول������ة العا�سم����ة لهوك�����ي اجللي�����������د

قناة امل�شاهري تواكب احلدث بنقل خا�س

١٤ زورقا يف عر�س ختام مونديال )اك�س كات( بامليناء ال�سياحي
الكتبي: جوائز عينية قيمة تقدم مل�شابقة الأطفال يف الر�شم احلر

�سلطان علي  �لإم��ار�ت��ي  �ل��دويل  لل�سطرجن..�حلكم  �ل��دويل  هناأ �لحت��اد 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  جائزة  �سمن  حكم  �أف�سل  بجائزة  بفوزه  �لطاهر 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�سي لعام 2013 . و�أكد �لحتاد 
�آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أن جائزة �ساحب  لل�سطرجن  �ل��دويل 
مكتوم لالإبد�ع �لريا�سي هي جائزة عاملية لها مكانة بارزة على �مل�ستوى 
�لدويل وتعد حافز� للمبدعني �لريا�سيني يف خمتلف �لألعاب و�ملجالت 
�لريا�سية حمليا وعامليا وعربيا . و�أ�سار �إىل �أن �حلكم �ملونديايل �سلطان 
للحكام يف عدد من  �لناجحة ورئا�سته  �إد�رت��ه  بعد  فاز باجلائزة  �لطاهر 
بطولت �لعامل و�جلائزة �لكري خالل �لعامني �لأخرين موؤكد� كفاءة 
�لتحكيم �لإمار�تي و�لعربي يف �إد�رة بطولت �لعامل لل�سطرجن مب�ساركة 
�أبطال �لعامل للعبة. من ناحيته �أعرب �لطاهر عن �سعادته �لبالغة للفوز 
و�لريادة  �لإب��د�ع  عامل  غاليا يف  ��سما  �لتي حتمل  �لعاملية  �جلائزة  بهذه 
و�لتميز وهو �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل. و�أهدى �لطاهر هذ� 
�إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي  �لإجن��از 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة عرفانا وتقدير� بالدعم �لكبر �لذي 
�سموه  وت�سجيع  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  و�لريا�سيني  للريا�سة  �سموه  يوليه 

�لد�ئم على �لتميز و�لإبد�ع..
�لثقايف  �ل�سارقة  ونادي  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  وم�ساندة  دعم  مثمنا 
�سلطان  �أن  يذكر  �ملعال.  عبد�لعزيز  بن  �سعود  �ل�سيخ  برئا�سة  لل�سطرجن 
�ل�سارقة  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  �ل��ف��رد�ن  نا�سر  �أح��م��د  تهنئة  تلقى  �لطاهر 
�ل�سارقة  يف  للريا�سيني  متمنيا  �ل��ر�ئ��د  �لإجن����از  ه���ذ�  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ي 
مزيد� من �لتاألق و�لإبد�ع كما تلقى �لتهنئة من �لأ�سرة �ل�سطرجنية يف 

�لدولة. 

الحتاد الدويل لل�سطرجن يهنيء 
�سلطان الطاهر بفوزه بجائزة حممد 

بن را�سد لالإبداع الريا�سي

ت�سهد مباريات �ليوم �لربعاء يف �جلولة �ل�ساد�سة �لخرة من دور �ملجموعات مل�سابقة دوري �بطال 
�لهولندي من جهة و�سالكه  �م�سرتد�م  �وروب��ا مو�جهتني طاحنتني بني ميالن �ليطايل و�ياك�س 

�لملاين وبال �ل�سوي�سري من جهة �خرى، لكن �لنظار �ستتوجه على �ملجموعة �حلديدية �ل�ساد�سة 
حيث تتناف�س ثالثة �ندية على �لتاأهل.

�لملاين  دورمت��ون��د  بورو�سيا  عن  نقاط  ث��الث  بفارق  يبتعد  �لنكليزي  �ر�سنال  �ن  �سحيح، 
ونابويل �ليطايل، �ل �نه بحاجة لنقطة �لتعادل من �ر�س �لخر لي�سمن �لتاأهل و�سد�رة 

�ملجموعة �ل�ساد�سة.
كما �سي�سمن مت�سدر �لرمير ليغ تاأهله حتى بحال خ�سارته بهدفني �و 

�قل فاز على نابويل ذهابا 2-�سفر .
ب��ف��ارق ثالثة �ه���د�ف ك��ي ي�سمن  �ل��ف��وز  ن��اب��ويل  م��ن جهته، يتعني على 

دورمتوند  بورو�سيا  نتيجة  على  �لعتماد  دون  من  تاأهله، 
�ي  دون  م��ن  �لرتتيب  متذيل  مر�سيليا  على  يحل  �ل��ذي 

نقطة.
�ن  هيغو�ين  غونز�لو  �لرجنتيني  نابويل  ه��د�ف  و�م��ل 
�ر�سنال  على  بفوزه  �ل�سيناريو�لرهيب  فريقه  يتفادى 
وعدم تاأهله، �ذ� ح�سلت �لندية �لثالثة �ملتناف�سة على 

12 نقطة ور�حت �لف�سلية لر�سنال ودورمتوند.
حياتي  يف  ��ساهد  مل  �ل�سابق:  �ل�سباين  مدريد  ري��ال  لع��ب  وق��ال 

نقطة.   12 على  ح�سوله  برغم  �لول  �ل���دور  م��ن  يتاأهل  ل  فريقا 
 12 مع  وخرجنا  فزنا  �ذ�  معنا.  يح�سل  �ن  رهيبا  �حتمال  �سيكون 

نقطة، عندها ل ميكننا فعل �ي �سيء .
للفوز  مر�سحني  فينغر  �ر�سني  �لفرن�سي  �مل��درب  لعبو  و�سيكون 
حتى يف ملعب �سان باولو عقر د�ر بارتينوبي ، �ذ يت�سدر �لفريق 
5 نقاط عن �قرب مناف�سيه  �للندين �لدوري �لنكليزي بفارق 

بعد تعادله مع �يفرتون 1-1 �لحد.
ور�أى لعب و�سطه �لفرن�سي ماتيو فالميني �ن �ملرحلة �ملقبلة 

�سيتي  مان�س�سرت  �ر����س  ع��ل��ى  رح��ل��ت��ني  م��ع  �ل��ف��ري��ق  ع��ل��ى  �سعبة 
وت�سل�سي: يجب �ن نركز لن �لفرتة �ملقبلة �سعبة. �ف�سل �سيء 

�ن نحقق ثالث �نت�سار�ت .
�سيحل  �لذي  �لظهر �لمين كارل جنكين�سون )21 عاما(  وقال 

مرة جديدة بدل من �لفرن�سي �مل�ساب بكري �سانيا: عندما نكون يف 
�ف�سل حالتنا ميكننا �لتغلب على �ي فريق، ويجب �ن نقوم بذلك 

�لربعاء .
ويعول دورمتوند و�سيف �لن�سخة �ملا�سية على خطف �لنقاط من 
�ر�س مر�سيليا �لذي �قال مدربه �يلي بوب ويحل بدل منه �ملدير 
عن  �لنظر  بغ�س  �لتاأهل  ي�سمن  ك��ي  �نيغو،  ج��وزي��ه  �لريا�سي 

نتيجة �ملبار�ة �لخرى. وبحال تعادل دورمتوند �سيتاأهل �ذ� خ�سر نابويل �مام �ر�سنال، وبحال خ�سر 
دورمتوند ونابويل �سيتاأهل �لول لف�سليته يف �ملو�جهتني �ملبا�سرتني 

)3-1 و2-1(.
وخ�����س��ر دورمت���ون���د م��ب��ار�ت��ه �لخ����رة يف �ل����دوري �مام 
1-�سفر،  ليفركوزن  باير  �لثاين  �ملركز  على  مناف�سه 

ويحوم  بندر  �سفن  �ل��دويل  و�سطه  لالعب  �سيفتقد  كما 
�ل�سك حول م�ساركة �لرتكي نوري �ساهني.

ك��ل��وب من  ي��ورغ��ن  �مل���درب  كما يعني 
�يلكاي  �ل���و����س���ط  لع����ب  غ���ي���اب���ات 

و�ملد�فعني  غ��ون��دوغ��ان 
مات�س هومل�س 

بي  ل�سر � و
ن����ي����ف����ني 
�سوبوتيت�س 
وم��������ار���������س��������ي��������ل 

�سملت�سر.
وقال كلوب: نحن �لن يف 

و�سع يحتاج �ىل ردة فعل. لكن 
�حلاجة �م �لخرت�ع و�سرنى ما �سيح�سل .

ويف �ملجموعة �لثامنة، يحتاج ميالن �ليطايل �ىل 
نقطة �لتعادل �مام �سيفه �ياك�س �م�سرتد�م �لهولندي 

بطل  �ل�سباين  بر�سلونة  ملر�فقة  �سرو  �سان  ملعب  على 
2009 و2011.

وي��ت�����س��در �ل��ف��ري��ق �ل��ك��ات��ال��وين �ل��رتت��ي��ب م��ع 10 ن��ق��اط وهو 
ي�ستقبل �سلتيك �ل�سكتلندي )3 نقاط( �لذي فقد �لمل بالتاأهل 

وحتى باحللول ثالثا ليتحول �ىل م�سابقة �ل��دوري �لوروب��ي، فيما 
يتقدم ميالن )8 نقاط( بفارق نقطة عن �ياك�س.

و�سحيح �ن ميالن �حرز �للقب �سبع مر�ت يف تاريخه و�ياك�س �م�سرتد�م 
خ�سو�سا  ك��ث��ر�،  يختلف  �ل��ر�ه��ن  �لفريقني  م�ستوى  �ن  �ل  م���ر�ت،  �رب��ع 

بالن�سبة للفريق �للومباردي �لذي يعي�س فرتة �د�رية مف�سلية بعد �خلالف 
بني �لرجل �لقوي يف �لنادي �دريانو غالياين وبربر� برلو�سكوين �بنة مالك 

�لنادي �سيلفيو برلو�سكوين.
وي��ح��ت��ل م��ي��الن �مل��رك��ز �ل��ت��ا���س��ع يف �ل����دوري �لي��ط��ايل ب��ف��ارق 22 نقطة عن 
يوفنتو�س �ملت�سدر و14 نقطة عن �قرب مركز موؤهل �ىل دوري �لبطال، وهو 

يعول على هد�فه ماريو بالوتيلي �ساحب �ملز�ج �ملتقلب.
و�عتر مدرب ميالن ما�سيميليانو �ليغري �ن �ياك�س �ظهر م�ستوى مميز� 

موؤخر� وميلك تقنية لفتة. �لهم هو ت�سجيل �لهد�ف .
وتغلب ميالن على �سلتيك بثالثية نظيفة قبل ��سبوعني فيما فجر �ياك�س مفاجاأة 
بتغلبه على بر�سلونة 2-1 يف �م�سرتد�م، لكنه مل يحقق �لفوز يف �ي من مبارياته 

�ل�ست �لخرة خارج �ر�سه.
ويف �ملبار�ة �لثانية، يحتاج بر�سلونة بطل ��سبانيا �ىل نقطة و�حدة ل�سمان 
�سجارة �ملجموعة، و�سيغيب عنه جمدد� �ف�سل لعب يف �لعامل يف �خر �ربع 
�سنو�ت �لرجنتيني ليونيل مي�سي �مل�ساب، بال�سافة �ىل �حلار�س �لدويل 

فيكتور فالدي�س و�لظهر �لر�زيلي د�ين �لفي�س.
لكن �لظهر �لخر جوردي �لبا �لذي �سجل هدفا قاتال عندما �لتقى �لفريقان 
�مام  �لكاأ�س �لخ��رة  ، عاد �ىل مبار�ة  نو  �ملا�سي على ملعب كامب  �ملو�سم 
ت�سكيلة  ي�سارك يف  �ن  ويتوقع  ��سهر   3 غياب  بعد   )1-4( كار�تخينا 

�لرجنتيني خر�ردو مارتينو.
نيمار  �لر�زيلي  �ملهاجم  �لكاتالوين  �لفريق  �ىل  يعود  �ن  ويتوقع 
�جلمعة  �ر�حتهم  بعد  �يني�ستا  و�ندري�س  ت�سايف  �لو�سط  ولعبا 

�ملا�سي.
�لبطاقة  على  �خلام�سة  �ملجموعة  يف  ن��اري��ا  �ل�����س��ر�ع  و�سيكون 
�سالكه  ب��ني  ن��ق��اط(،   9( �لنكليزي  لت�سل�سي  �مل��ر�ف��ق��ة  �لثانية 

�لملاين )7 نقاط( و�سيفه بال �ل�سوي�سري )8 نقاط(.
ول جمال ل�سالكه بالتاأهل �سوى بالفوز على �لفريق �ل�سوي�سري 
�ل���ذي ي��ت��األ��ق يف �سفوفه �مل�����س��ري حم��م��د ���س��الح �ف�����س��ل لع���ب يف 

�لدوري �ل�سوي�سري.
لكن رحلة بال �لخرة �ىل �ملانيا ل تب�سر باخلر، �ذ �سقط �مام بايرن ميونيخ 

7-�سفر يف �ياب دور �ل�16 ملو�سم 2012.
ويف �ملبار�ة �لثانية، يبحث ت�سل�سي �لنكليزي �خلارج من خ�سارة موجعة يف �لدوري 
بوخار�ست  ب�ستيو�  ج��دي��دة  ه��زمي��ة  �حل���اق  ع��ن   ،3-2 �سيتي  �ستوك  �م���ام  �ملحلي 

�لروماين ل�سمان �سد�رة �ملجموعة.
ومنح �لرتغايل جوزيه مورينيو لعبيه يوما ��سافيا للر�حة بعدما تلقو� 6 �هد�ف 

يف مبار�تني، معتر� �نه �سيكون مفيد� لروؤو�سهم .
3 مباريات، ويعود �نت�ساره �لخر يف  ومل يحقق �ستيو� �ي فوز لكنه تعادل يف �خر 
طعم  ي��ذق  مل  بعدها  وم��ن  كييف،  دينامو  على   2006 �يلول/�سبتمر  �ىل  �مل�سابقة 
�لفوز يف 22 مبار�ة معادل رقم �سبارتاك مو�سكو �لرو�سي )بني كانون �لول/دي�سمر 

2000 وت�سرين �لثاين/نوفمر 2006(.
ويف �ملجموعة �ل�سابعة �لتي �سمن �سد�رتها �تلتيكو مدريد �ل�سباين )13 نقطة(، ينح�سر 
�ل�سر�ع على �لبطاقة �لثانية بني زنيت �سان بطر�سرغ �لرو�سي )6 نقاط( �لذي يحل على 
�و�سرتيا فيينا �لنم�سوي متذيل �لرتتيب )نقطتان(، وبورتو �لرتغايل )5 نقاط( �لذي يحل 

على �تلتيكو مدريد.

ن���اب���ول����ي ملفاج�����اأة ار�سن����ال وموقع������ة الأبط������ال بني مي������الن واياك�������س 



م�سجع ينتحر لأن فريقه خ�سر 
مل ي�ستطع �أحد م�سجعي مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي متابعة حياته بعد 
بنف�سه  ملقياً  �لنتحار  فقرر  �لثانية،  للمرة  يع�سقه  �ل��ذي  فريقه  خ�سارة 
23 عاماً  من �لطابق �ل�سابع باأحد �ملباين.  وقال �أ�سدقاء �مل�سجع �لكيني 
يخ�سر مرتني  �ملف�سل  فريقه  روؤي��ة  ي�ستطيع حتمل  ل  باأنه  �أخ��ره��م  �إن��ه 
ميل  د�يلي  �سحيفة  بح�سب  �لإجنليزي،  �ل��دوري  يف  مبلعبه  �لتو�يل  على 
يفقد  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ست  �أنها  �ل�سرطة  رج��ال  و�أو���س��ح  �لريطانية. 
فيها �سخ�س حياته ب�سبب �لت�سجيع �جلنوين لكرة �لقدم، لفتة �أن �ل�سباب 
بحاجة �إىل �أن يعرف �أن كرة �لقدم هي جمرد لعبة ن�ستمتع بها، ول ت�ستحق 

�أن يفقد �لإن�سان حياته ب�سببها.
ديفيد موي�س،  �لفني �جلديد  بقيادة مديره  يونايتد،  �أن مان�س�سرت  يذكر 
يف  �لتا�سع  �ملركز  حالياً  يحتل  حيث  �ملو�سم،  ه��ذ�  وزن  �ن��ع��د�م  بحالة  مير 
ترتيب �أندية �لرميرليج، وخ�سر من �إيفرتون بهدف نظيف يف �لأ�سبوع 

قبل �ملا�سي، ومن نيوكا�سل بنف�س �لنتيجة على ملعب �أولد تر�فورد.

قبيلة قطرية يف غين�س باأطول بيت �سعر
�لعامل  باأطول بيت �سعر يف  دخلت قبيلة �سمر �لقطرية مو�سوعة غيني�س 
مرت�ً   18 وعر�سه  م��رت�ً،   112 �ل�سعر  بيت  ط��ول  بلغ  �إذ  �لقبيلة،  متتلكه 
�أم��ت��ار، وه��و عبارة عن قطعة و�ح��دة وغ��ر جم��ز�أ، بح�سب ما   8 وبارتفاع 

�أفادت �سحيفة �ل�سرق �لقطرية، �لثالثاء.
�ل�سعر،  ببيت  �لقيا�سي  �ل��رق��م  �لقبيلة  حطمت  ف��ق��د  �ل�سحيفة،  ووف���ق 
على  توؤكد  �لقيا�سية  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  من  �سهادة  على  وح�سلت 

دخول بيت �ل�سعر �ملو�سوعة.
وقالت �ل�سحيفة، �إن �لقبيلة عملت بكل جهد كي تتميز هذ� �لعام مب�سروع 
يجعلها تدخل مو�سوعة غيني�س لالأرقام �لقيا�سية، و��ستطاع �أبناء �لقبيلة 
�إىل فكرة عمل بيت  �أن يتميزو� بو�سع خطط و�أفكار جديدة حتى و�سلو� 
�سعر يكون �لأطول يف �لعامل، وبذلك جنحو� يف �سناعة بيت �ل�سعر يف مقر 

�حتفال قبيلة �سمر �لو�قع على �سارع �لرفاع.
مو�سوعة  �سمر  قبيلة  متتلكه  �ل��ذي  �ل�سعر  بيت  دخ��ل  عامني  قر�بة  ومنذ 
�أبناء  غيني�س لالأرقام �لقيا�سية ومت �عتماده وت�سجيله باملو�سوعة. وينوي 
�لقبيلة طرح �أفكار جديدة متميزة هي �لأخرى ومن �ملمكن �أن يدخلو� من 
خاللها �أي�سا مو�سوعة جيني�س لالأرقام �لقيا�سية، ويكون ذلك يف �حتفالت 

�لقبيلة خالل �ل�سنو�ت �لقادمة.
يرتكز  28 عمود�ً  �أقل من عام، ويتكون من  و��ستمرت �سناعة بيت �ل�سعر 
وهو  �لأ�سخا�س  ملئات  �ل�سعر  بيت  ويت�سع  ب�سكل طويل،  �ل�سعر  بيت  عليها 

ميتد على م�ساحة �سا�سعة مبوقع �حتفالت �لقبيلة.
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طوين بلري يف لئحة الأثرياء 
�لريطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ن�سم 
�لأ���س��ب��ق، ط��وين ب��ل��ر، �إىل لئحة 
�لأثرياء يف �ململكة �ملتحدة، بعد �أن 
ت��رّدد باأنها و�سلت �إىل  جمع ث��روة 
75 مليون جنيه ��سرتليني، �أي ما 
�أن  123 مليون دولر، منذ  ُيعادل 
�سنو�ت.   6 ترك من�سبه قبل نحو 
�إن   ، ���س��ت��ار  دي��ل��ي  وق��ال��ت �سحيفة 
بلر، �لذي ي�سغل من�سب مبعوث 
�ل�سالم  لعملية  �لرباعية  �للجنة 
��سمه  �أٌدرج  �لأو����س���ط،  �ل�����س��رق  يف 
�سخ�سية   1000 �أث���رى  لئ��ح��ة  يف 
�ل���ع���ام، و�لتي  ل��ه��ذ�  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 

�ست�سدر هذ� �ل�سهر.
و�أ�سافت �أن بلر، �لبالغ من �لعمر 
ثروته  م��ع��ظ��م  ج��م��ع  ع����ام����اً،   60
�ل��ع��ق��اري��ة وعمله  �ل�����س��ف��ق��ات  م���ن 
يف جم���ال �ل���س��ت�����س��ار�ت، م��ن��ذ �أن 
بريطانيا  وزر�ء  كرئي�س  ��ستقال 
يف حزير�ن يونيو 2007 بعد ع�سر 

�سنو�ت يف �ملن�سب.
م�سدر  ع����ن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�لإن�ساف  م���ن  �إن����ه  ق��ول��ه  م��ط��ل��ع 
يكونو�  �لنا�س قد  �إن بع�س  �لقول 
�لتي  غر مرتاحني من �لطريقة 

جمع بها بلر �لكثر من �ملال.

ا�ستيقظ من النوم فوجد يف 
ظهره �سكينًا 

��ستيقظ �أمركي بعد قر�بة 10 �ساعات من �لنوم لي�سعر 
باأمل �سديد يف ظهره، تبني �نه ناجم عن �سكني طعنه به 
�أحد �لأ�سخا�س خالل �سجار بينهما. وذكرت �ل�سرطة يف 
مدينة ترنتون بولية نيوجر�سي �لأمركية، �ن �سقيق 
�لرجل �لبالغ من �لعمر 42 �سنة هو من �كت�سف �ل�سكني 
يف ظهره ونقله �إىل �مل�ست�سفى حيث تلقى �لعالج ويتوقع 
�ن  �ل�سرطة  و�أو���س��ح��ت  ق�سرة.  ف��رتة  خ��الل  ي�سفى  �أن 
�لكحول يف  ي�سرب  كان  تك�سف هويته،  �ل��ذي مل  �لرجل، 
�إحدى �حلانات عندما ت�ساجر مع بع�س �لأ�سخا�س و�إذ 
�أ�سيب  �نه  يعرف  �أن  دون  بال�سكني من  باأحدهم يطعنه 
فتوجه �إىل منزله ونام طو�ل 10 �ساعات قبل �أن ي�ستيقظ 
وي�سعر بالأمل. ولفتت �ل�سرطة �إىل �ن ل فكرة لديها عن 
هوية �ملعتدي، فيما كان �لرجل �لذي طعن غر متعاون 

عند حماولة ��ستجو�به يف �مل�ست�سفى.

ت�سرق اأجنة لتواأمني 
مت�سلني 

لتو�أمني  �أجنة  �سرقت  �م��ر�أة  �لرو�سية  �ل�سرطة  �عتقلت 
ملت�سقني وحمفوظني كيميائياً.

وذكرت وكالة �لأنباء �لرو�سية نوفو�ستي �أن �ملر�أة �لبالغة 
�أجنة  على  حتتويان  جرتني  �سرقت  �سنة   32 �لعمر  من 
تو�أمني ملت�سقني من معر�س يف �أل�سكا بعد �أن �أخفتهما 
حتت معطفها. و�أقيم معر�س �لأجنة و�لأع�ساء �لب�سرية 
�مل��ح��ف��وظ��ة م���ن �أج����ل �ظ���ه���ار �لآث�����ار �ل�����س��ل��ب��ي��ة للكحول 
و�ملخدر�ت خالل �حلمل. و�أوقفت �ل�سرطة �ملر�أة بعد يوم 

على �حلادثة �لثنني ومل تعرف دو�فعها بعد.

انفجار بطن رجل
�ل��ع��م��ر كالبالون  �ل�����س��ت��ني م��ن  ب��ط��ن رج���ل يف  �ن��ت��ف��خ��ت 
�ألقاها يف نهر  �أن �رت�سف علبة برة كان  و�نفجرت، بعد 
بري�سبان بولية كوينزلند �لو�قعة �سمال �سرق ��سرت�ليا. 
�لذي  ماكدونالد،  �إن جون   ، �ستار  ديلي  وقالت �سحيفة 
بعد  �آلم حادة  �لأ�سماك، عانى من  يعمل يف مهنة �سيد 
�نتفاخ بطنه و�نفجارها، وخ�سع �إىل �سل�سلة من �لعمليات 

�جلر�حية.
�ل�����س��ف��اء متاماً  �إىل  م��اك��دون��ال��د مل مي��ث��ل  �أن  و�أ���س��اف��ت 
بطنه  يف  �نتفخت  �ل��ت��ي  بالفتق  �ل�سبيهة  �لفقاعة  م��ن 
و�نفجرت لحقاً، بعد 4 عمليات جر�حية وتناول كميات 
كبرة من �مل�ساد�ت �حليوية. و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن 
�لغمو�س ما يز�ل يحيط باأ�سباب �نتفاخ بطن ماكدونالد 
مثل �لبالون وعلى غر�ر ق�س�س �خليال �لعلمي، يف حني 

ي�ستمر �سياد �لأ�سماك يف �لبحث عن �أجوبة.
ون�سبت �إىل ماكدونالد قوله �أريد �أن �أروي ق�ستي للعامل 

الويبو جتيز لالإمارات اأول اخرتاعني ل�طائرتني روبوتيتني لتنظيف واجهات الأبراج
�لتحكم  يتم  ل� طائرتني روبوتيتني  �إمار�تيني عامليني  �لويبو �خرت�عني  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  �أج��ازت 
بهما عن بعد لتنظيف و�جهات �لأب��ر�ج. وتاأتي �إجازة �ملنظمة حتت رقمني دوليني دبليو . �أو. 2013-076712 و 
دبليو.�أو. 2013-076711 كاأول �خرت�عني يف �لعامل يف هذ� �ملجال و�أول �خرت�عني عربيني يف �لتاريخ جتيزهما 
�سلطات �لبحث و�لفح�س �لدولية �لتابعة للويبو يف جمال �لتقنيات �جلوية ب�سكل عام. و�أجازت �لويبو 93 مطلبا 
تطويريا كامال يف هذين �لخرت�عني �للذين قدما يف حو�يل 160 �سفحة و��ستمال على نحو 87 منوذجا تقنيا 
مبتكر� �أعدهما �ملخرتعون..�لإمار�تية عيده �ملحربي و�ملهند�س و�سفي �ل�سديفات و�ملهند�سة فرح ق�ساب. وقالت 
�لأول  �لخ��رت�ع  �أن  �إىل  ذ�تي..م�سرة  بتمويل  �ل�سني  يف  �لأولية  �لنماذج  جزئيات  وجربو�  �أع��دو�  �إنهم  �ملحربي 
عبارة عن منظومة من ثالث مروحيات �سغرة تخزن يف مركبة �سحن يتم من خاللها تزويد هذه �ملروحيات عند 
�ل�ستعمال باملاء و�لطاقة فيما يجري �لتحكم بتوجيه ومتو�سع هذه �ملروحيات من خالل مركز يف �ملركبة لتتحرك 
�سعود� ونزول ب�سكل مو�جه للمبنى ليتم تنظيفه ب�سكل �سريع جد�. و�أ�سافت �أنه زودت هذه �ملروحيات بكل �أنظمة 
�لتوجيه و�لتمو�سع و�لأمان من �أجهزة �إلكرتونية ووحد�ت حتكم وكامر�ت وح�سا�سات بع�سها مبتكر لأول مرة 

�إ�سافة ملعد�ت كهربائية وميكانيكية وهيدروليكية وجمموعات متنوعة من �أ�سكال �مل�ساحات �ملبتكرة. 
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فاأرة ت�سرق نقودا لت�سنع �سريرا ل�سغارها
�سرير  على  ينامو�  ب��اأن  يحلمون  �لنا�س  من  �لكثر  �أن  �سر�  لي�س 
ت�ساطرنا  �حليو�نات  �أن  يبدو  لكن  �مل�سرفية.  �لأور�ق  من  وث��ر 

�حللم ذ�ته. 
فقد ذكر موقع ديبيكا �لهندي �أن فاأرة قامت بتحويل هذ� �حللم 

�إىل و�قع. 
�آدم���ايل يف  �لق�سة عندما لح��ظ مالك مطبعة يف منطقة  ب��د�أت 

ولية كرل �لهندية �أن نقوده قد �سرقت من درج مكتبه. 
�لأم��ر غام�سا ومفاجئا ما جعله ي�سك يف معاونيه. وعندما  كان 

�أخرهم بفقد�ن �ملال، بد�أ �جلميع يبحث عن �لل�س. 
�أن فاأرة �سرقت �ملال و�سنعت منه �سرير� لنف�سها.  وفجاأة، وجدو� 
�لذين  �سغارها  ليحت�سن  د�ف���ئ  �سرير  ب�سناعة  �ل��ف��اأرة  وق��ام��ت 

و�سعتهم للتو. 
�أع���رب ع��ن فرحته  ف��اإن �ساحب �ملطبعة  ن��ق��وده،  �أن��ه خ�سر  ورغ��م 
بروؤية �سغار �لفاأرة وهم ينعمون بالدفء و�ل�سعادة يف هذ� �ل�سرير 

�ل�ستثنائي. 

كلب يحتمي ب�ساحبته من قطة
فوجئت فتاة وهي تتم�سى مع كلبها يف �أحد �سو�رع �أذربيجان بقطة 
تهاجمها، وحتاول �لعتد�ء على �لكلب بطريقة �لكونغوفو، فيما 

حاول �لكلب �لحتماء ب�ساحبته و�لختباء خلفها.
�لقطة وهي تهاجم  �لتقاط م�سهد  �ملر�قبة  و��ستطاعت كامر�ت 
باأ�سلوب  �ملبا�سرة  �سرباتها  وتوجه  �لهو�ء  يف  وتقفز  وكلبها  �مل��ر�أة 
�لكلب  �كتفي  فيما  �خلدو�س،  ببع�س  �لكلب  وت�سيب  فو  �لكونغو 
�أية رغبة يف �لدفاع عن نف�سه، و�نت�سر فيديو  بالختباء ومل يبد 

للحادثة على يوتيوب وحظي مبتابعة كبرة. 

يعاقب تالميذه باأكل الرب�سيم
ع��اق��ب ُم��در���س م�����س��ري ت��الم��ي��ذه يف �مل��رح��ل��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��� �أكل 
كتابتهم  ع��دم  على  لهم  ع��ق��اب��اً  للحيو�نات،  �ملخ�س�س  �لر�سيم 

�لو�جب �ملدر�سي. 
وق�ست �ملحكمة مبحافظة �سوهاج، بحب�س �ملدر�س �سنة مع �ل�سغل 

لتهامه باإجبار عدٍد من �لتالميذ على �أكل �لر�سيم 
�ملدمر  �أم��ور مدر�سة  �أولياء  �سبق تقدم عدٌد من  وح�سب �سحيفة 
بالغات  بعدة  �سوهاج،  مبحافظة  طما  ملركز  �لتابعة  �لبتد�ئية، 
للنيابة �لعامة �سد مدر�س باملدر�سة، و�تهامه باإجبار �أبنائهم على 

�أكل �لر�سيم بعد تهديده لهم بال�سرب. 
و�أّكد �أولياء �لأمور يف �لبالغ �أن �ملدر�س قام باإن�ساء �سندوق لإطعام 
�حليو�نات مزود ، وو�سعه للتالميذ وبد�خله �لر�سيم، و�أجرهم 
�أن  �إىل  و�ل��ع��ق��اب، لف��ت��ني  �ل�����س��رب  �لأك���ل منه حت��ت تهديد  على 

�لأطفال ��ستجابو� له خوفاً من بط�سه. 
تد�ولت  �لتي  �سوهاج  جنح  حمكمة  �إىل  �مل��در���س  �لنيابة  و�أح��ال��ت 
مع  �سنة  باحلب�س  �مل��در���س  مبعاقبة  حكمها  و�أ���س��درت  �لق�سية، 
�لتعوي�س  �سبيل  على  و5001 جنيه  1000 جنيه  وكفالة  �ل�سغل 

زائر يعرب عن اإجالله واحرتامه اأمام متثال من ال�شمع للزعيم اجلنوب افريقي الراحل ورمز الن�شال �شد العن�شرية �ملوؤقت.
نل�شون مانديال يف متحف مدام تو�شو بطوكيو. )ا ف ب(

هاربر بيكهام معجبة
 ب�ليدي غاغا

�لأمركية  �ل��ب��وب  جنمة  ح�سلت 
جديدة  معجبة  على  غاغا،  ليدي 
�لنجمني  �بنة  هاربر  هي  متميزة 
وفيكتوريا  دي��ف��ي��د  �ل��ري��ط��ان��ي��ني 
�سنتني  �لعمر  من  �لبالغة  بيكهام 

فقط.
�ستار(  )د�ي���ل���ي  �سحيفة  و�أف������ادت 
بيكهام  ه���ارب���ر  �ن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
ليدي  ب���  ك��ث��ر�ً  )���س��ن��ت��ان( معجبة 
غ��اغ��ا، ون��ق��ل��ت ع��ن م�����س��در مقرب 
بالرغم من  �ن��ه  قوله  �لعائلة  من 
قادرة  �لطفلة  ف��ه��ذه  �سنها  �سغر 

على ترد�د �أغانيها.
عائلة  �أن  �إىل  �مل���������س����در  ول����ف����ت 
غاغا  ب�  �للقاء  من  متكنت  بيكهام 
يف  مو�سيقياً  حفاًل  �إحيائها  قبيل 
م��وؤخ��ر�ً، وقد  بلندن   2 �أو  م��ي��د�ن 
تعلق  �ل��و�ل��د�ن على مدى  �أطلعها 

�سغرتهما �ل�سديد بها.
 39( بيكهام  فيكتوريا  �ن  وذك���ر 
���س��ن��ة( ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ت��وق��ي��ع من 
�لأم���رك���ي���ة ع��ل��ى علبة  �ل��ن��ج��م��ة 
�سوكول، وكتبت عليها ليدي غاغا 

عائلة بيكهام، عيد ميالد �سعيد .

رحيل اإليانور باركر 
عن 91 �سنة 

توفيت �ملمثلة �لأمركية، �إليانور باركر، عن 
عمر 91 �سنة، خملفة جمموعة من �لأعمال 
�سوت  �أب���رزه���ا  و�ل�سينمائية  �لتلفزيونية 
�أمركية  �إع���الم  و�سائل  ونقلت   . �ملو�سيقى 
�إعالنه  باركر،  �بن  كليمنز،  بول  �ملمثل،  عن 
عن رحيلها عن عمر 91 �سنة، يف مركز طبي 
نتيجة  �سرينغز  بامل  قريب من منزلها يف 
تعقيد�ت جنمت عن �إ�سابتها بالتهاب رئوي. 
م���ر�ت جلائزة   3 ر�سحت  �ن��ه��ا  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لقرن  خم�سينات  يف  ممثلة  �أف�سل  �أو���س��ك��ار 
ع�سر�ت  ل��ل��ر�ح��ل��ة  �ن  �إىل  ول��ف��ت��ت  �مل��ا���س��ي. 
�لأفالم �ل�سينمائية و�لتلفزيونية ومن بينها 
ق�سة  و  مقطوعة  نغمة  و  �ملو�سيقى  ���س��وت 
مفت�س وغرها. وتزوجت �لر�حلة 4 مر�ت، 
بالطالق،  �نتهت  �لأوىل  �ل�3  زيجاتها  لكن 
�ل��ر�ب��ع رمي��ون��د هر�س  ت���ويف زوج��ه��ا  فيما 

بالعام 2001 جر�ء �إ�سابته بال�سرطان.
ي�سار �إىل �ن �لر�حلة �أجنبت 4 �أولد، 3 من 
و�حد  و�ب��ن  فريدلوب،  برت  �لثاين  زوجها 

من زوجها �لثالث بول كليمنز.

�أو  �لنفعال  �أو  �لإح��ب��اط  �أو  بامللل  ت�سعر  كنت  �سو�ء 
�أطعمة  ل��ك��ل ح��ال��ة م��ز�ج��ي��ة  �أو �لك��ت��ئ��اب،  �ل��غ�����س��ب 
ت�سحح �حلالة، ملا حتتويه من مغذيات ت�ساعد على 

��ستعادة �لتو�زن �لنف�سي.
�حلزن. �أحياناً ت�سيطر على �لإن�سان حالة من �حلزن 
ل يدري �سببها، عندئذ عليك �لتز�م �لأطعمة قليلة 
�لد�سم، منخف�سة �لروتني، و�لتما�س بع�س �لتغير 
بع�س  على  يحتوي  طعام  �أي  �أو  �ل�سوكول  تناول  يف 
قلياًل،  �أن يهز م�ساعرك  لل�سكر  �ل�سكر، حيث ميكن 
خمبوز�ت  م��ن  ي��ك��ون  �أن  ح���اول  �لكعك  تناولت  ف���اإذ� 
�حر�س  ك��رمي  �لآي�����س  ت��ن��اول��ت  و�إذ�  �ل��ك��ام��ل،  �لقمح 
�أو  �مل��وز  �سر�ئح  �أو  �لعنب  بع�س  تتناول معه  �أن  على 

�أي فاكهة حتبها.
�لكربوهيدر�ت  وزي���ادة  �ل��روت��ني  خف�س  يف  �ل�سبب 
�أميني  عند �ملرور بحالة �حلزن هو �ل�سماح حلم�س 
�إىل  و�لتحول  �لدماغ  يف  بالنت�سار  تربتوفان  ي�سمى 

�سروتونني، وهو ناقل ع�سبي يعزز �ملز�ج �جليد.
�أحما�س  �لكتئاب. ميكن تخفيف �لكتئاب بو��سطة 
�أوميغا3 �لتي توجد يف �ل�سلمون و�لتونة و�لروبيان 

و�سمك  و�ل�����س��ل��ط��ع��ون  �جل���م���ري(  �أو  )�ل��ق��ري��د���س 
�حلدوق.

�مل��ل��ل. �ل��ط��ع��ام �مل��ث��ايل يف ه��ذه �حل��ال��ة ه��و ك��وب قوة 
���س��اع��ة من  ن�سف  ف��خ��الل  �ل��د���س��م،  خ���ايل  باحلليب 
�سرب �لقهوة يح�سل �جل�سم على دفعة من �لكافيني. 
ميكنك تناول �لقهوة �أي�ساً مع طعام خفيف مالح �أو 

حلو ح�سب �لرغبة.
�إىل  �ستحتاج  �لن��ف��ع��ال  ���س��ري��ع  ك��ن��ت  �إذ�  �لن��ف��ع��ال. 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة يف �مل�ساء  �ل��وج��ب��ات  �ل���ن���وم، ل��ذل��ك جت��ن��ب 
يف  �لتغذية  خ��ر�ء  ين�سح  �لنوم.  موعد  توؤخر  لأنها 
ه���ذه �حل��ال��ة ب��ت��ن��اول وج��ب��ة ع�����س��اء حت��ت��وي �أق���ل من 
من  �لنحا�س.  معدن  وتت�سمن  حر�رية  �سعرة   500
�لدجاج  �ملعدن  �لتي حتتوي على هذ�  �لأطعمة  �أه��م 
يغلبك  �لتعب  ك��ان  �إذ�  �ل��ت��ع��ب.  و�لأف���وك���ادو.  و�مل���وز 
للتاأكد  �لطبيب  مر�جعة  عليك  متتالية  �أي��ام  لعدة 
من عدم وجود �سكوى من نق�س �حلديد وفقر دم. 
ياأتي نق�س �حلديد نتيجة �سوء �لتغذية، ولتعوي�س 
�لنق�س عليك تناول حلم �لبقر �خلايل من �لدهون، 

و�لروبيان، و�لدجاج �خلايل من �جللد، و�لأ�سماك.

الطعام املنا�سب لتعديل احلالت املزاجية

بيت ميدلر يف دور ماي وي�ست 
توؤدي �لنجمة �لهوليودية، بيت ميدلر، دور �ملمثلة و�لكاتبًة �مل�سرحية �لر�حلة، ماي وي�ست. وذكر موقع 
كما  �لر�حلة.  �لأمركية  �لنجمة  ، حول  وي�ست  فيلم ماي  �ستطل يف  �أن ميدلر،  �لأمركي،  ديدلين 
�ستتوىل ميدلر، �لإنتاج �لتنفيذي للفيلم �لذي �سيتوىل �إخر�جه و�إنتاجه وليام فريدكني، يف حني يعمل 
هاريف فر�ستاين على كتابة ن�سه. وترتكز �أحد�ث �لفيلم على حياة وي�ست، �لتي عو�ساً عن �أد�ئها دور 
�ساذجة هوليود، �سنعت طريق �لنجومية بنف�سها، حيث كتبت و�أدت دور �لبطولة يف م�سرحيات خطرة 

، بينها م�سرحية �أدت �إىل �حلكم عليها بال�سجن 10 �أيام بتهمة �إف�ساد �أخالق �ل�سباب . وقد ذ�ع �سيتها 
�ل�سيئ، غر �أن ذلك مل يحل دون تطرقها �إىل مو��سيع حمّرمة يف م�سرحياتها �لقادمة، مثل 

د�ميوند ليل �لتي تدور �أحد�ثها حول �مر�أة مثرة من ت�سعينات �لقرن �ل�19 ما فتح لها 
�أبو�ب هوليود، و�أدى �إىل ظهورها يف �أول فيلم من �إنتاج �سركة بار�ماونت لالإنتاج يف 

�سنها �ل�39. وتت�سابه حياة ميدلر ووي�ست، حيث �أن �لأوىل �سنعت بدورها لنف�سها 
��سماً عريقاً من خالل �إطاللتها على م�سارح برودو�ي، قبل �أن تدخل عامل �لأفالم 

يف ثالثيناتها، حيث ح�سدت تر�سيحني لنيل جائزة �لأو�سكار.


