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العني ي�صتعيد توازنه اأمام الو�صل 
بثالثية نظيفة يف ملعب القطـارة 

عربي ودويل

مهرجان عوايف يحتفي بـ )�صكرا 
خليفة( باأعلى قمة جبلية يف الإمارات

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

املداهمات توقف عمل 
امل�صت�صفيات امليدانية بالالذقية

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة حممد املزروعي مبنطقة �سويحان 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  قدم 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س و�جب 
�لعز�ء �إىل خليفة حممد حمد فار�س �ملزروعي و�إخو�نه �شعيد 
وعبد�هلل و�أحمد بوفاة و�لدهم وذلك مبنزل �لعائلة يف منطقة 

�شويحان باأبوظبي.
�أبوظبي عن �شادق تعازيه ومو��شاته   و�أعرب �شمو ويل عهد 
يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ي��ا  �لفقيد..  وذوي  لأ���ش��رة 
بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

   

\خم��ض ع�سري يف الت�أ�سي�سي التون�سي:
املتو�سط والتطبيع ومدنّية الدولة تفّجر 

اجلل�سات الأوىل ملناق�سة م�سروع الد�ستور..! 
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ���ش��روع  طبعت  للجل�شات،  ورف��ع  و�حتقان  ج��دل 
�لتون�شي يف مناق�شة م�شروع �لد�شتور �جلديد ف�شال، ف�شال و�ملقّرر 
�أن ينهي �أعماله بعد ع�شرة �أيام، مثلما �تفق على ذلك �مل�شاركون يف 
�لتي يجري  �لطريق  تن�ّس عليه خارطة  ملا  ووفقا  �لوطني،  �حل��و�ر 

على �أ�شا�شها هذ� �حلو�ر منذ بد�ية �أكتوبر �ملا�شي.
وهذ� �ملناخ �ملتوتر، يوؤكد �أّن �لتو�فقات �حلا�شلة قبل �نطالق جل�شات 
�مل�شادقة مل تكن كافية، و�نه مل يتم جتاوز كل �مل�شاعب على طريق 
�مل�شادقة على د�شتور تون�س �جلديد يف �ملوعد �ملحدد، �إذ طفت على 
�ل�شطح، ومنذ �للحظات �لأوىل، نقاط خالفّية قد تليها عقبات �أخرى 

مما �شيجعل ولدة هذ� �لد�شتور ع�شرية. )�لتفا�شيل �س13(

اإرجاء املفاو�سات املبا�سرة 
وجوبا تتعهد با�ستعادة بور

•• جوبا-اأدي�ص اأبابا-وكاالت:

�أعلن طرفا �لنز�ع يف جنوب �ل�شود�ن عن تاأجيل �ملفاو�شات �ملبا�شرة 
بينهما يف �أدي�س �أبابا و�لتي كان مقرر� �نطالقها �م�س، يف حني �أعلن 
�جلي�س �حلكومي �أنه على م�شارف مدينة بور �لإ�شرت�تيجية متعهد� 
وبني  بينه  �لقتال  ح��دة  ت�شاعد  و�شط  ���ش��اع��ات،  خ��الل  با�شتعادتها 
قو�ت رياك م�شار �لنائب �ل�شابق للرئي�س �شلفاكري ميارديت، بينما 
�أن  يزد�د �لو�شع �لإن�شاين �شوء�.  و�شرح وزير �لإعالم مايكل كوي 
�جلانبني لن يجل�شا �إىل طاولة مفاو�شات مبا�شرة ما مل يتم و�شع 

جدول �أعمال متفق عليه لهذه �ملفاو�شات.

حممد بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء �إىل خليفة حممد حمد فار�س �ملزروعي و�إخو�نه  )و�م(

الفلوجة ت�سقط بيد القاعدة!
•• الفلوجة-بغداد-وكاالت:

�لفلوجة  �إن مدينة  �أمنية عر�قية  قالت م�شادر 
�لدولة  �شيطرة  خ���ارج  ب��ات��ت  �لأن��ب��ار  مبحافظة 
تقارير  �ل��ق��اع��دة. وحت��دث��ت  بيد تنظيم  ووق��ع��ت 
عن جتدد �ل�شتباكات يف �لرمادي بعد �ملو�جهات 
من  قتيل  مائة  من  �أك��ر  �أوق��ع��ت  �لتي  �لد�مية 
و�لقاعدة  �لع�شائر  وم�شلحي  �حلكومية  �لقو�ت 
�أن مدينة  ذ�ت��ه  �لأمني  �مل�شدر  وذك��ر  و�ملدنيني. 
�لفلوجة خرجت عن �شيطرة �لدولة �إثر �لقتال 
�لعنيف �لذي متَّ يف �ليومني �ملا�شيني، لكنه �أ�شار 
�مل��دي��ن��ة م��ا ز�ل���ت تخ�شع  �أن م��ن��اط��ق ح���ول  �إىل 

ل�شيطرة �ل�شرطة �لعر�قية.
ت��ن��ظ��ي��م �لدولة  ���ش��ي��ط��رة  وج�����اء �لإع������الن ع���ن 

�لفلوجة بعد  و�ل�شام على  �لعر�ق  �لإ�شالمية يف 
ت�شريحات م�شوؤولني �أمنيني باأن قو�ت من رجال 
�لع�شائر و�ل�شرطة ��شتعادت �ل�شيطرة على مبان 
�مل�شلحني يف  �ل�شرطة كانت حتت �شيطرة  ملر�كز 

�لأيام �ملا�شية.
�أبو  �أح��م��د  �ل��ع��ر�ق  م��وؤمت��ر �شحوة  رئي�س  وك���ان 
-بينهم  �لقاعدة  عنا�شر  من   62 �إن  قال  ري�شة 
�أب����و ع��ب��د �لرحمن  �ل��ت��ن��ظ��ي��م يف �لأن����ب����ار  �أم����ري 
�أبناء �لع�شائر  �لبغد�دي- قتلو� يف ��شتباكات مع 
وقو�ت �لأمن �لعر�قية، موؤكد� �أن قو�ت �لع�شائر 
قر�بة  تطهري  �لآن  حتى  ��شتطاعت  و�ل�شرطة 
يف  �ل��ق��ت��ال  وتفجر  �لأن���ب���ار.  م��دن  م��ن   80%
�لعر�قية  �ل��ق��و�ت  �عتقال  �إث��ر  �لثنني  �ل��رم��ادي 
�أ�شرته  �أف�����ر�د  ب��ع�����س  �ل��ع��ل��و�ين، وق��ت��ل  �ل��ن��ائ��ب 

�رهابيو �لخو�ن ي�شعلون �لنار يف �شيار�ت �ل�شرطة �مام جامعة �لأزهر )رويرتز(

عنا�شر من  �لقاعدة ينت�شرون يف بلدة تل �لبي�س على �حلدود �ل�شورية �لرتكية   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

وجرحى  قتلى  �إن  نا�شطون  ق��ال 
�شقطو� يف ��شتباكات بحلب و�إدلب 
وتنظيم  ����ش���وري���ة  ف�����ش��ائ��ل  ب����ني 
�لعر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل���دول���ة 
�ملعار�شة  تتهمها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ام 
�لرئي�س  ن���ظ���ام  ب��ي��د  �أد�ة  ب��اأن��ه��ا 

�ل�شوري ب�شار �لأ�شد.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لإن�����ش��ان �إن م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 16 
م�����ن م���ق���ات���ل���ي ت���ن���ظ���ي���م �ل����دول����ة 
�لإ�شالمية �ملو�لية للقاعدة قتلو� 
حلب  مدينة  د�خ��ل  ��شتباكات  يف 
�لأتارب.  بينها  بلد�ت بريفها  ويف 
و�أ����ش���اف �أن �أرب��ع��ني �آخ��ري��ن من 
��شتباكات  يف  �أ���ش��ي��ب��و�  مقاتليها 
بلد�ت  يف  ����ش���وري���ة  ف�����ش��ائ��ل  م���ع 

مبحافظة �إدلب.
ب��ع��د ح�����و�ىل ث����الث ���ش��ن��و�ت من 
�لرئي�س  ن����ظ����ام  ����ش���د  ق���ت���ال���ه���م 
�طلق  �ل�����ش����د،  ب�������ش���ار  �ل�������ش���وري 
�ل�شوريون  و�لن�شطاء  �مل�شلحون 
�شد  �لثانية  �ل��ث��ورة  ي�شمونه  م��ا 
لتنظيم  �ل���ت���اب���ع���ني  �مل�������ش���ل���ح���ني 
بارتكاب  �ت��ه��ام��ه��م  ب��ع��د  �ل��ق��اع��دة 

�نتهاكات وح�شية.
وتندلع معارك �شر�شة منذ يومني 
����ش���وري���ا منذ  ���ش��م��ال  يف م��ن��اط��ق 

داع�ض تتبنى تفجري ال�س�حية اجلنوبية لبريوت

ثوار �سوريا يطلقون ثورة جديدة �سد القاعدة

•• القاهرة-وكاالت:

قتل �أحد عنا�شر �جلي�س �مل�شري 
بجروح،  م��و�ط��ن��ني   3 و�أُ����ش���ي���ب 
نا�شفة  ع���ب���وة  ب���ان���ف���ج���ار  �م�������س 
�جلي�س  لآل��ي��ات  رت���اًل  ��شتهدفت 
زويِّد  �ل�شيخ  مدينة  طريق  على 

�شمال �شيناء.
يف ح���ني مت��ك��ن��ت �أج���ه���زة �لأم����ن 
مفعول  �إب�����ط�����ال  م����ن  ب���اجل���ي���زة 
ق��ن��ب��ل��ة ع���ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ق��رب من 
مبنطقة  زن��ني  �أوتوبي�س  موقف 
�للو�ء  و�أم�����ر  �ل����دك����رور.  ب�����ولق 
كمال �لد�يل، مدير �أمن �جليزة، 
ب���ت���ح���ري���ر حم�������ش���ر ب���ال���و�ق���ع���ة، 
�ل���ت���ي تولت  �ل��ن��ي��اب��ة  و�أخ����ط����رت 

�لتحقيق.
�ملتحدث  �شرح  �خ��ر  �شعيد  على 
�خلارجية،  وز�رة  با�شم  �لر�شمي 

�ل����دك����ت����ور ب������در ع���ب���د�ل���ع���اط���ي، 
�ل�شبت، باأنه مت ��شتدعاء �ل�شفري 
�ل��ق��ط��ري ب���ال���ق���اه���رة، ���ش��ي��ف بن 
مقر  �إىل  �ل���ب���وع���ي���ن���ني،  م����ق����دم 
وز�رة �خلارجية.  وجاء ��شتدعاء 

على  �حتجاجا  �لقطري  �ل�شفري 
يف  مرفو�شاً  تدخال  �عتربته  ما 
�ل�شاأن �لد�خلي للبالد �ثر �نتقاد 
موؤيدي  تظاهر�ت  قمع  �ل��دوح��ة 
�ل���رئ���ي�������س �ل�����ش����الم����ي �مل���ع���زول 

�ملجاهدين  جي�س  جماعة  �علنت 
على  �حل��رب  حديثا  ت�شكلت  �لتي 
ت��ن��ظ��ي��م �ل����دول����ة �ل����ش���الم���ي���ة يف 
�ل��ع��ر�ق و�ل�����ش��ام )د�ع�������س(، حيث 
ي�����ش��ارك حت��ال��ف��ان رئ��ي�����ش��ي��ان من 
هذه  يف  �مل�����ش��ل��ح��ني  �مل���ع���ار����ش���ني 

�ملعركة.
وكتب �بر�هيم �دلبي، �لنا�شط يف 
من  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شمالية  �ملنطقة 
�ملعار�شني  م��ن  و�مل���ق���رب  ���ش��وري��ا 

�مل�����ش��ل��ح��ني ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه على 
ف��ي�����ش��ب��وك �م�������س ع������ادت �ل���ث���ورة 
ب���د�أت  �ل�����ش��ح��ي��ح و  �ىل م�����ش��اره��ا 
�شوريا  على  ت�شرق  �ل�شم�س  ��شعة 

�حلبيبة.
مدينة  م�����ن  ع����م����ار  ك����ت����ب  ك����م����ا 
�ل��الذق��ي��ة ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك يقول 
 :2014 يناير  �لثاين  كانون   3
�ن���ط���الق �ل���ث���ورة �ل�����ش��وري��ة �شد 

د�ع�س.

�لدولة  تنظيم  تبنى  جانبه  م��ن 
و�ل�شام  �ل���ع���ر�ق  يف  �ل���ش��الم��ي��ة 
�لذي  �لتفجري  �ل�شبت  )د�ع�����س( 
�ل�شاحية  �خل��م��ي�����س  ����ش��ت��ه��دف 
�جلنوبية لبريوت معقل حزب �هلل 
�ل�شيعي، وذلك يف بيان ن�شره عرب 
�لعت�شام  موؤ�ش�شة  تويرت ح�شاب 
م�شمونه  ونقلت  للتنظيم  �لتابع 
�ملتخ�ش�شة  �شايت  موؤ�ش�شة  �ي�شا 

يف ر�شد �ملو�قع �ل�شالمية.

اخل�رجية امل�سرية ت�ستدعي ال�سفري القطري 

مقتل جندي يف �سيناء واإبطال مفعول قنبلة يف موقف اأوتوبي�س بالقاهرة
حممد مر�شي.

�لقطرية،  �خل���ارج���ي���ة  وق����ال����ت 
�لأنباء  وك���ال���ة  ن�����ش��رت��ه  ب��ي��ان  يف 
م�شر  ق��ر�ر  �إن   ، )قنا(  �لقطرية 
�إعالن �لإخ��و�ن �مل�شلمني جماعة 
ل�شيا�شة  م��ق��دم��ة  ك���ان  �إره���اب���ي���ة 
�ملتظاهرين  ع��ل��ى  �ل��ن��ار  �إط����الق 
�أعلنت  م��ا  بح�شب  �لقتل،  بهدف 

�لدوحة. 
�خلارجية  وز�رة  ب���ي���ان  وذك������ر 
�لقطرية �أن قر�ر حتويل حركات 
منظمات  �إىل  �شعبية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�إىل  �لتظاهر  وحت��وي��ل  �إره��اب��ي��ة، 
ع��م��ل �إره���اب���ي، مل ي��ج��د ن��ف��ع��اً يف 

وقف �ملظاهر�ت �ل�شلمية. 
�ملذكور  �ل��ق��ر�ر  �أن  �لبيان  وت��اب��ع 
كان فقط مقدمة ل�شيا�شة تكثيف 
�ملتظاهرين  ع��ل��ى  �ل��ن��ار  �إط����الق 
�حلل  �أن  م�شيفاً  �ل��ق��ت��ل،  ب��ه��دف 

مواقــيت ال�صالة
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جهاز  تركب  اأبوظبي  �سرطة 
الإنعا�س القلبي بامل�سرف مول 

•• ابوظبي-وام:

�لعامة  و�ل�����ش��الم��ة  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة  رك��ب��ت 
�لرجفان  م��زي��ل  �أب��وظ��ب��ي ج��ه��از  ب�����ش��رط��ة 
�مل�شرف  مبنى  يف  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س  �لآيل 
�ل�شرطية  �لقيادة  لتوجيهات  ترجمة  مول 
برتكيب �أجهزة �لإنعا�س �لقلبي يف خمتلف 
�مل��ر�ف��ق �ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي ي��وؤم��ه��ا �جل��م��ه��ور يف 
�إمار�ت �لدولة . ودربت طو�قم متخ�ش�شة 
من �إد�رة �لطو�رئ �لعاملني يف مركز�مل�شرف 
لتقدمي  �جلهاز  ��شتخد�م  كيفية  على  مول 
ه���ذه �خل��دم��ة ل����رو�د �مل���ول . وث��م��ن و�جب 

�خلوري مدير �ملركز هذه �للفتة.
)�لتفا�شيل �س3(

الرتبية تخ�سع مراكز  تعليم 
الكبار للرقابة والدعم والتح�سني

 •• دبي- حم�صن را�صد
تعليم  م��ر�ك��ز  جميع  خ�شوع  ع��ن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ك�شفت 
�لكبار على م�شتوى �لدولة، للرقابة خالل �لعام �لدر��شي �حلايل، 
وفق عدد من �ل�شو�بط و�ملعايري �ملحكمة، وما يقرب من 21 �جر�ًء 
ل�شبط �يقاع �لمتحانات يف تلك �ملر�كز، بح�شب فوزية ح�شن غريب 
وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�شاعد للعمليات �لرتبوية، و�أكدت �أن 
�لتعليمية  �ملمار�شات  تركز على حت�شني  �ملر�كز،  تلك  �لرقابة على 
بغية  توفريها،  على  و�لعمل  �حتياجاتها،  ور�شد  فيها،  و�لإد�ري���ة 
ت��ط��وي��ر �د�ئ��ه��ا وحت�����ش��ني خم��رج��ات��ه��ا يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه، م��ن خالل 
تقارير �لرقابة �لتف�شيلية �لتي ت�شتهدف كل جو�نب عمل �ملر�كز 

يف �ملرحلة �ملقبلة.                                         )�لتفا�شيل �س3(

كريي يتحدث عن تقدم نحو اتفاق 
اإطاري بني ا�سرائيل والفل�سطينيني 

•• رام اهلل-وكاالت:

قال وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي 
�إ�شر�ئيل  �إن  �ل�����ش��ب��ت  �م�����س  لل�شحفيني 
و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ي����ح����رزون ت��ق��دم��ا نحو 
لكن  لل�شالم  �إط����اري  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 

�جلانبني مل يتو�شال �ليه بعد.
وك����ان ك���ريي ي��ت��ح��دث ب��ع��د حم���ادث���ات مع 
�لغربية.  بال�شفة  �لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س 
�ملنطقة  �إىل  له  زي��ارة  بعا�شر  ك��ريي  ويقوم 
خالل عام يف �إطار �شعيه للتو�شل �إىل �تفاق 
�ليوم  �ل�شعودية  �شيزور  �إن���ه  وق���ال  ���ش��الم. 

لبحث عملية �ل�شالم مع �مللك عبد �هلل.
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�سعيد بن زايد يفتتح م�سجد زايد بن �سلطان بالعني

حمدان بن زايد وحممد املر وال�سيوخ ي�سهدون اأفراح بن حم وبن ركا�س

الهالل الأحمر ينظم دورات تدريبية حول الإ�سعافات الأولية والك�سف عن �سرطان الثدي

•• العني-وام: 

�أبوظبي م�شجد  نهيان ممثل حاكم  �آل  ز�ي��د  بن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لو�قع يف منطقة 
�لهيلي مبدينة �لعني بح�شور �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم �ملزروعي رئي�س 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف و�لدكتور حممد مطر �لكعبي 
مدير عام �لهيئة و�لدكتور مطر �لنعيمي مدير بلدية �لعني و�شعادة حمد 
و�شعادة  ز�يد  بن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  �لر��شدي مدير عام مكتب  �شهيل  بن 
�مل�شت�شار �شعيد علي بن حميد�ت �لكتبي وعدد من �مل�شئولني مبدينة �لعني. 
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان بالرعاية و�لإهتمام �لذي حتظى 
به بيوت �هلل من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �لأعلى و�لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لإهتمام  ب�شرورة  �ملتو��شلة  �شموه  وتوجيهات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
يف  تكون  حتى  وجه  �كمل  على  �حتياجاتها  كافة  وتوفري  وتلبية  بامل�شاجد 
�مت �ل�شتعد�د ل�شتقبال �مل�شليني وت�شاهم يف �لنهو�س و�لإرتقاء بر�شالتها 

�لذي تنتهجة �لدولة وجت�شد م�شتوى �لرقي �لذي حتر�س عليه قيادتنا 
�لر�شيدة وتعمل على توفريه للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س هذ� �لوطن 
وتلبية كافة �إحتياجات �مل�شاجد . و��شاف �شعادته �ن م�شاجد �لدولة تتميز 
باأعلى �ملو��شفات و�ملعايري �لعاملية ومقايي�س �جلودة و�ل�شالمة حيث يتم 
و�شائل  من  �ملتاحة  �لتكنولوجية  و�لمكانيات  �لأج��ه��زة  باأحدث  تزويدها 
مر�عاة  م��ع  و�مل�شتلزمات  �ل�شجاد  �أن����و�ع  ب��اأج��ود  وفر�شها  �شوتية  تقنية 
�ل�شن من �مل�شلني وذوي �لحتياجات �خلا�شة وتخ�شي�س  متطلبات كبار 
�لتجهيز�ت  باأف�شل  للو�شوء  و�ماكن  مر�فق  وبناء  للن�شاء  خا�شة  �ماكن 

�لالزمة .
على  و�لوق���اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  حر�س  �ىل  م�شري�   .
توفري خدمات �ل�شيانة �لدورية مل�شاجد �لدولة للحفاظ على دميوميتها 
وخدمة  �لنا�س  جتاه  بدورها  للقيام  متطلباتها  كافة  وتوفري  وجاهزيتها 
�ملجتمع. ومن جانبه توجه �لدكتور حممد مطر �لكعبي �ىل �هلل �شبحانه 
�هلل  طيب  نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  يتغمد  �ن  وتعاىل 
�ليوم  نحن  وق��ال  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�ن  ومغفرته  رحمته  بو��شع  ث��ر�ه 
نفتتح م�شجد� يحمل ��شما غاليا على قلوب كل من عا�س على هذه �لر�س 

�لإ�شالمي  لديننا  �حل�شارية  �ل�شورة  وجت�شد  �ملجتمع  يف  دوره��ا  وت���وؤدي 
ودولتنا �لفتية وحتقق ر�شا وطموح قيادتنا �لر�شيدة يف هذ� �جلانب. و�أكد 
ونوعية  �لدين  خدمة  يف  �مل�شاجد  لر�شالة  �ل�شحيح  �لفهم  �أهمية  �شموه 
�مل�شلمني مبا ينفعهم يف �لدنيا و�لآخرة ون�شر ثقافة �لعتد�ل و�لو�شطية 
�لتي يتميز بها ديننا �لإ�شالمي و�شر�ئعه �ل�شمحة .. م�شري� �شموه يف هذ� 
�ل�شياق �إىل مايتمتع به جمتمع �لإمار�ت من �أمن و�أمان و��شتقر�ر بف�شل 
تعاليم  ترف�شها  �لتي  و�لغلو  �لتطرف  عن  و�لبعد  �لت�شامح  عقيدة  ر�شوخ 

ديننا �لأ�شالمي �ل�شمحة . 
�لتي  و�لرعاية  �لدعم  �ملزروعي  م�شلم  حمد�ن  �لدكتور  ثمن  جانبه  ومن 
حتظى بها م�شاجد �لدولة من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
دولة  م�شاجد  �ن  مبينا   .. �لد�ئمة  �شموه  ومتابعة  �هلل  حفظه  نهيان  �آل 
�لإم��ار�ت �أ�شبحت حديث رو�ده��ا من �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س هذه 
�لدولة وهناك م�شاجد ��شبحت قبلة للزو�ر �لقادمني من �خلارج و�لذين 
و�حدث  �مل��ع��م��اري��ة  �ل��ن��م��اذج  روع���ة  على  للتعرف  زي��ارت��ه��ا  على  يحر�شون 
بناء  يف  �عتمادها  يتم  �لتى  و�ملعا�شرة  �ل�شالمية  �لهند�شية  �لت�شاميم 
م�شاجد �لدولة لتحاكي روح �لتطور �حل�شاري وتو�كب �لتقدم و�لزدهار 

�لطيبة موؤ�ش�س وباين ح�شارة هذه �لدولة ومر�شي قو�عد �لحتاد �لذى 
قاد م�شرية �لبناء وحترك بها من جناح �ىل �آخر وبف�شل �ر�دته �حلكيمة 
��شبحت دولة �لمار�ت يف م�شاف دول �لعامل �ملتقدمة.. ف�شريته �لعطرة 
تبقى رمز� للقيادة �حلكيمة ومثال يحتذى به و�إعماله حا�شرة يف �لوجد�ن 
على  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ��شم  تخليد  ولعل  ذهبنا  �ينما  �عيننا  و�أم���ام 
مقد�ر  على  وبرهان  و�لرت�حم  �لتو��شل  ��شتمر�ر  على  دليل  �مل�شجد  هذ� 
�لوفاء و�حلب ل�شاحب �لعطاء و�لي��ادى �لطاهرة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ث��ر�ه . جتدر �ل�شارة �ىل �نه مت بناء هذ�  بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل 
�مل�شجد عام 1971 ونظر� لزيادة �عد�د �مل�شلني و�ملرتادين فقد مت �عادة 
�ليوم  �شعته  لت�شبح  درهم  15 مليون  بلغت  بتكلفة مالية  بنائة وتو�شعته 
لعدد  يت�شع  مكان  تخ�شي�س  �ىل  بالإ�شافة  �ل��رج��ال  من  م�شلى   2000
 7000 �لعياد حو�ىل  �يام  �مل�شجد  وي�شتوعب  �لن�شاء  500 م�شلية من 
م�شلى من �لرجال و1500 من �لن�شاء. وتبلغ م�شاحة �مل�شجد �لجمالية 
�لطابع �ل�شالمي و�حتوى  3100 مرت مربع و�خذ يف ت�شميمه  حو�يل 
على �عمال زخرفيه مع مر�عاة �لطابع �لرت�ثي لدولة �لمار�ت حيث �أجنز 

يف زمن قيا�شي ��شتغرق �شنة و�أربعة �شهور. 

•• ابوظبي-وام:

�ل��دور�ت �لتدريبية على  نظمت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي عدد� من 
�ل�شحية للك�شف  �لأولية و�حلمالت  �لإ�شعافات  �لدولة يف جمال  م�شتوى 
عن �شرطان �لثدي وذلك لتدريب وتعريف �لعاملني يف �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية مببادئ �لإ�شعافات �لأولية و��شتخد�م �لأجهزة و�ملعد�ت �ل�شحية 
للك�شف عن �شرطان �لثدي تلبية لند�ء �لو�جب �لإن�شاين وحفاظا و�شونا 
حلياة كافة �أفر�د �ملجتمع �ملحلي . وتاأتي هذه �لأن�شطة �لتدريبية و�ل�شحية 
�لرب�مج  �شمن  �لأحمر  �لهالل  بهيئة  �ملحلية  �ل�شوؤون  �إد�رة  تنفذها  �لتي 
�لتثقيفية �ل�شحية �لتي ت�شمنتها �خلطة �لت�شغيلية لالإد�رة للتدريب على 

يف مباين كلية �ل�شيدلة يف �ل�شارقة. وتهدف �لدورتان �إىل معرفة كيفية 
�ل�شروريات  من  �شرورة  تعلمها  �أ�شبح  �لتي  �لأول��ي��ة  بالإ�شعافات  �لقيام 
�حلو�دث  �أو  �لإ�شابات  ح��دوث  ح��ال  يف  تطبيقها  �جلميع  على  حتتم  �لتي 
يف �ملدر�شة و�لبيت و�ملكتب . كما تعمل �لدور�ت على تهيئة �مل�شاركني فيها 
لال�شتعد�د ملجابهة �لطو�رئ و�لتدخل �ل�شريع لإ�شعاف �مل�شابني وذلك من 
�لإغماء  وحالت  بالإ�شابات  للتعريف  و�لنظرية  �لعملية  �جلل�شات  خالل 
ونزيف  و�جل��روح  و�لكيميائى  �لغذ�ئي  و�لت�شمم  و�لك�شور  �لوعي  وفقد�ن 
�لدم و�نعا�س �لقلب و�ل�شدمات وكيفية نقل �مل�شابني يف حالت �لطو�رئ 
بالإ�شافة لتقدمي �لعون و�لدعم �لإغاثي و�لنف�شي للمت�شررين من �إ�شابات 
�حلو�دث �لتي حتدث يف �ملحيط �لأ�شري و�حلياة �لعامة . جدير بالذكر �ن 

�لعام �حلايل  �ملجتمعية خالل  �لأولية و�ل�شحة  �لإ�شعافات  �أ�ش�س ومبادئ 
و�لتي تعزز دور �لهيئة �لإن�شاين و�لجتماعي يف خدمة �ملجتمع . كما تنمى 
�ل��دور�ت �لوعي �لإن�شاين و�خل��ريي لأف��ر�د �ملجتمع وتعريفهم بدور  هذه 
�حلياة  م�شتوى  وحت�شني  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  خدمة  يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 
و�لتن�شيق  بالتعاون  بالهيئة  �ملحلية  �ل�شوؤون  �إد�رة  ونظمت  �لعامة حمليا. 
جامعة  يف  �ل�شيدلة  وكلية  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ع 
�ل�شارقة دورتني تدريبيتني على مبادئ �لإ�شعافات �لأولية .. حيث �لتحق 
بالدورة  �أبوظبي  �لقت�شادية يف  �لتنمية  د�ئ��رة  30 موظفا وموظفة من 
�لأويل �لتي نفذت يف مقر �لد�ئرة يف مدينة �أبوظبي ..و�لتحق 50 طالبا 
�لتي عقدت  �لثانية  بالدورة  �ل�شارقة  �ل�شيدلة بجامعة  كلية  وطالبة من 

هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �شاركت موؤخر� يف �حلملة �لوطنية   �ل�شهر 
�لوردي   للتوعية و�لتعريف مبر�س �شرطان �لثدي وكيفية �لك�شف �ملبكر 
عنه وذلك من خالل �ملحا�شر�ت �لتوعوية و�لتثقيف �ل�شحي عن �ملر�س 
قدمته جمموعة من �لطبيبات �ملتخ�ش�شات و�ملتطوعات بالهيئة بالإ�شافة 
�إىل تدريب �مل�شاركات يف �لور�س �لعملية على كيفية �إجر�ء �لفح�س �لذ�تي 
�لذ�تي  �لفح�س  قفاز�ت  بنف�شها من خالل  �مل��ر�أة  به  تقوم  �أن  �لتي ميكن 
�ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�س . وقام �لهالل �لأحمر بتوزيع 300 قفاز فح�س 
ذ�تي جمانا على �مل�شاركات يف �حلملة و�ملنت�شبات ملوؤ�ش�شة �أبوظبي لالإعالم 
وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم و�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية   �أدنوك   وطالبات 

من مدر�شة �لأق�شى بعجمان و�أمهاتهن �لالتي �شاركن يف �حلملة .

النا�سطة الباك�ستانية مالل يو�سف زاي تزور مركز الروؤية التابع لالحتاد الن�سائي العام
•• اأبوظبي-وام:

�لروؤية  مركز  ز�ي  يو�شف  مالل  �لباك�شتانية  �لنا�شطة  ز�رت 
�لطالع  �ج��ل  من  �أبوظبي  يف  �لعام  �لن�شائي  لالحتاد  �لتابع 
ع��ل��ى �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ن��اج��ح��ة ل��ل��م��رك��ز و�لط������الع ع��ل��ى �ف�شل 
يقدمها  �ل��ت��ي  و�لن�����ش��ط��ة  �ل��رب�م��ج  عمل  وكيفية  �مل��م��ار���ش��ات 

جلميع �لطر�ف. 
و�كدت مالل يف ت�شريح لوكالة �نباء و�م �أن �ملر�أة يف �لإمار�ت 
حمظوظة بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية 
و�ه��ت��م��ام��ه��ا مبختلف ق�����ش��اي��اه��ا وع��ل��ى �لأ���ش��ع��دة ك��اف��ة من 
�لهام  بالدور  و�أ�شادت مالل  �ملر�تب.  �على  �ىل  و�شولها  �جل 
و�لفاعل �لذي يقوم به �لحتاد �لن�شائي �لعام خدمة لق�شايا 

�ملر�أة وتعزيز� لدورها و�بدت �عجابها بامل�شتوى �لتعليمي �لذي 
و�شلت �ليه �ملر�ة �لمار�تية .

من  باك�شتان.  بلدها  يف  �لتعليم  ن�شر  يف  ت�شاهم  �ن  متمنية   .
�لعام  �لأم���ني  �لفال�شي  �هلل  عبد  رمي  ���ش��ع��ادة  رح��ب��ت  جهتها 
للمجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بال�شيفة مالل وقدمت 
ينفذه  �ل��ذي  �لناعمة  �للعبة  م�شروع  عن  مف�شال  �شرحا  لها 
�إيكيا  و�شركة  و�ليون�شف  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
ح��ي��ث ي��ق��وم �مل��ت��ربع ب�����ش��ر�ء �للعبة م��ن �ل�����ش��رك��ة وو���ش��ع��ه��ا يف 
�طفال  على  وتوزيعها  بها  �ل��ت��ربع  �ج��ل  م��ن  خا�شة  �شناديق 
مر�كز �لروؤية. و�أبدت مالل �عجابها مبهام و�أهد�ف و�إجناز�ت 
مركز �لروؤية وما يحققه لالطفال �ملح�شونني وذويهم وبكل 
عامة  ب�����ش��ورة  للمجتمع  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  يقدمه  م��ا 
وللمر�أة و�لطفل ب�شورة خا�شة بف�شل توجيهات �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك �لتي تعتربها ملهمتها �لوىل ورمز� لدعم 

�ملر�ة يف �لمار�ت خا�شة ويف �لعامل عامة .

�أهمية  �خ��ري�  لها  زيارتها  خ��الل  �ك��دت  �شموها  �ن  و��شافت   
�لتعليم بالن�شبة للمر�أة من �أجل �لرقي بها و�لأخذ بيدها نحو 
م�شتقبل �أف�شل يف ظل تعاليم ديننا �لإ�شالمي �ل�شمحة بعيد� 
عن �لغلو و�لتطرف و�لنغالق �لتي توؤثر �شلبا يف جمتمعاتنا 

�لإ�شالمية .
. م�شرية �إىل حاجة �ملر�أة ملزيد من �لدعم و�ملوؤ�زرة لتحقق ما 
�إليه بو�شفها ن�شف �ملجتمع و�شقيقة �لرجل يف �لعمل  ت�شبو 
�أ�شرة متما�شكة قوية هي عماد �لوطن  �أجل بناء  و�لكفاح من 

وعدته.
 وعربت مالل يو�شف ز�ي عن �شكرها لدولة �لإمار�ت و�لفريق 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
يف  جانبها  �إىل  للوقوف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
حمنتها عرب تي�شري �شبل �لعالج لها يف لندن حتى عادت �إىل 
2012 بهجوم نفذته  حياتها �لطبيعية بعد ��شابتها يف عام 

عنا�شر من حركة طالبان.

زايد  بن  حممد 

ي���ق���دم واج����ب 

وف�ة  يف  العزاء 

حممد املزروعي 

مب�����ن�����ط�����ق�����ة 

����س���وي���ح����ن يف 

اأبوظبي

 )وام(

•• العني-وام:

�ملنطقة  �حلاكم يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �شهد 
و  �لإحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد  ومعايل حممد  �لغربية 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  نهيان  �آل  �شيف بن حممد  �ل�شيخ  �شمو 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
�لذي  �أبوظبي �حلفل  دي��و�ن ويل عهد  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  حامد بن 
�لعامري  بن حم  و�ل�شيخ مبارك  �لعامري  بن حم  �ل�شيخ م�شلم  �أقامه 
ركا�س  �ل�شيخ  كرمية  �إىل  مبارك  بن  حممد  �أجنالهما  زف��اف  مبنا�شبة 
بن �شامل بن ركا�س وحمد بن مبارك �إىل كرمية �ل�شيخ م�شلم بن حم 
بن حم  �شامل  بن  �ل�شيخ حممد  �إىل كرمية  م�شلم  بن  و�شامل  �لعامري 

�لعامري.
كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم بقاعة �لوفاء مبدينة �لعني معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�ل�شيخ 
و�ملعايل  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �شخبوط 
�لوزر�ء و�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي 
�لعربي و�لجنبي �ملعتمدين لدى �لدولة وكبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
���ش��ارك يف  و�لأ���ش��دق��اء.  �لأه���ل  م��ن  ولفيف  �لقبائل  و�أع��ي��ان  و�ل�شرطة 
و�أهازيج  تر�ثية  فقر�ت  قدمت  �لتي  �ل�شعبية  �لفرق  من  ع��دد  �حلفل 

�حتفال بهذه �ملنا�شبة.

�سرطة اأبوظبي تعلن اأ�سماء الفائزين بجوائز م�سابقة حمبة الوطن 
•• اأبوظبي-وام: 

م�شابقة  يف  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �أعلنت 
�لأمني  �لإع�����الم  �إد�رة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن  حم��ب��ة 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  يف 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لثاين 

و�لأربعني للدولة.
وفاز باجلائزة �لأوىل �لتي تبلغ قيمتها 42 �ألف درهم 
ر�بيك با�شا من �لهند وفاز باجلائزة �لثانية و�لبالغة 
�ألف درهم عدنان عبد �مل�شيح من �شورية   25 قيمتها 
دره��م خالد  �أل��ف   15 �لثالثة وقيمتها  وف��از باجلائزة 

طه �ل�شاعر من �لأردن.
�إد�رة  مدير  نائب  �خل��اج��ة  ح�شني  �شعيد  �مل��ق��دم  وق��ال 
�إن عدد �مل�شاركني يف �مل�شابقة ز�د عن  �لإع��الم �لأمني 
وت�شمنت   . �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  �شخ�س  �آلف   5
و�ملخالفات  �ل�����ش��ري  ب��ق��و�ن��ني  تتعلق  �أ���ش��ئ��ل��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة 

باملو�شوعات  �لوعي  مدى  قيا�س  �إىل  وتهدف  �ملرورية 
�لقانون  �ح��رت�م  وثقافة  �ل�شرطية  بالثقافة  �ملتعلقة 
عرب  و�جل��م��ه��ور  �ل�شرطة  ب��ني  �لعالقة  تعزيز  مقابل 
فاطمة  �مل���الزم  و�أك���دت  �لجتماعي.  �لتو��شل  م��و�ق��ع 
�لعامة  �لقيادة  حر�س  �لإن��رتن��ت  ف��رع  مدير  �ل�شحي 
ل�شرطة �أبوظبي على �لتو��شل �لد�ئم مع جميع �لفئات 
و�لأعمار و�جلن�شيات عرب مو�قعها �ملختلفة على �شبكة 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي في�شبوك  �لإن���رتن���ت وم���و�ق���ع 
و�ل���ذي ل  ل��دوره��ا �لجتماعي  وت��وي��رت وذل��ك تعزيز� 
يقل �أهمية عن دورها يف �حلفاظ على مكت�شبات �لأمن 
و�ل�شتقر�ر وفقا لروؤيتها �لتي تهدف �إىل �شمان �إمارة 
خالل  من  و�ل�شالمة  بالأمن  ينعم  كمجتمع  �أبوظبي 
للمو�طنني  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  �شرطية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
وتقديرها  �شكرها  ع��ن  وع���ربت  و�ل������زو�ر.  و�مل��ق��ي��م��ني 
جلميع من �شاركو� يف �مل�شابقة على نحو يعزز �ل�شر�كة 

مابني �ملوؤ�ش�شة �ل�شرطية و�ملجتمع .
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امل�ست�سفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�س�رقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفي�ت اخل��سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجم�ن
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

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

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�س�رقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املط�فى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الرتبية تخ�سع مراكز تعليم الكبار للرقابة والدعم والتح�سني

ال�سوؤون البلدية توا�سل تلقي طلبات امل�ساركة يف م�سابقة اأجمل حديقة منزلية بدورتها الثانية 

تقليد 12�سابطا ب�سرطة اأبوظبي ميدالية اخلدمة 
•• اأبوظبي-وام:

قلد �للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات يف �شرطة �أبوظبي 
للمالية  �لعامة  ل����الإد�رة  منت�شبا  وم���الزم   نقيب  رت��ب��ة   م��ن  �شابطا   12
و�أكد  �ملخل�شة.  و�خلدمة  �ملمتازة  �لطويلة  �خلدمة  ميد�ليتي  و�خلدمات 
�للو�ء بدر�ن حر�س و�هتمام �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�ملتميزين و�ملخل�شني  �لوزر�ء وزير �لد�خلية بتكرمي  نائب رئي�س جمل�س 
بحفز  لأه��د�ف��ه��ا  وحتقيقا  �أبوظبي  �شرطة  ��شرت�تيجية  لأول��وي��ات  وفقا 
ب��در�ن بح�شور  �للو�ء  وهناأ  كافة.  �لد�خلية  وز�رة  منت�شبي  لدى  �لقدر�ت 
نائب  �لبادي  �أحمد  و�لعقيد  �لنو�دي  �إد�رة  �ل�شام�شي مدير  �لعقيد عارف 
�إىل  لفتا  �ملكرمني  �ل�شباط  �أبوظبي  ب�شرطة  �ملالية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير 
�أد�ء  يف  خمل�شة  جهود  من  بذلوه  ملا  تقدير  �لرفيعة  �لأو�شمة  منحهم  �أن 
و�جباتهم �لوظيفية و�لعمل بجد وتفان و�لتز�م خالل خدمتهم �لطويلة 
يف �لعمل �ل�شرطي. ومن جانبهم �أعرب �ملكرمون عن �عتز�زهم باحل�شول 
على ميد�لية �خلدمة �لطويلة �ملمتازة و�خلدمة �ملخل�شة ووجهو� �ل�شكر 
و�لتقدير للقيادة �ل�شرطية على �هتمامها �لد�ئم مبنت�شبي جهاز �ل�شرطة 

وتكرمي �ملتميزين ليكونو� قدوة لزمالئهم �لآخرين. 

•• دبي- حم�صن را�صد

عن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ك�شفت 
�لكبار  تعليم  مر�كز  جميع  خ�شوع 
على م�شتوى �لدولة، للرقابة خالل 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �حل���ايل، وف��ق عدد 
�ملحكمة،  و�مل��ع��اي��ري  �ل�����ش��و�ب��ط  م��ن 
21 �ج���ر�ًء ل�شبط  وم��ا يقرب م��ن 
�ملر�كز،  تلك  يف  �لم��ت��ح��ان��ات  �ي��ق��اع 
وكيل  غ��ري��ب  ح�شن  ف��وزي��ة  بح�شب 
�مل�شاعد  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���رتب���وي���ة، و�أك������دت �أن 
�ل��رق��اب��ة ع��ل��ى ت��ل��ك �مل���ر�ك���ز، تركز 
�لتعليمية  �ملمار�شات  حت�شني  على 
و�لإد�ري��ة فيها، ور�شد �حتياجاتها، 
و�لعمل على توفريها، بغية تطوير 
�د�ئ�����ه�����ا وحت�������ش���ني خم���رج���ات���ه���ا يف 
تقارير  خ����الل  م���ن  ذ�ت������ه،  �ل���وق���ت 
ت�شتهدف  �لتي  �لتف�شيلية  �لرقابة 

يف  تلخ�شا  ف��رع��ني  معياريني  على 
و�ل�شلوك  �ل���در�����ش���ي،  �ل��ت��ح�����ش��ي��ل 

و�لنمو �ل�شخ�شي .
�إع���د�د عدد  �أن��ه مت  و�أ�شافت غريب 
مر�كز  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  �دو�ت  م���ن 
ت��ع��ل��ي��م �ل����ك����ب����ار، مب����ا ي���ت���و�ف���ق مع 
�خلطة  و�شمت  �لأ�شا�شية،  �ملعايري 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ي ����ش��ت��م��ل��ت على 
وتفوي�س  و�مل���ه���ام  �لدو�ر  ت���وزي���ع 
�لعاملني  �د�ء  وتقومي  �ل�شالحيات 
وكيفية  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل����و�رد  �إد�رة  يف 
و��شتثماره  �ملدر�شي،  �ملبنى  توظيف 
�لمن  �إج���ر�ء�ت  وتوفري  و�شيانته، 
�ملادية،  �مل����و�رد  �إد�رة  يف  و�ل�����ش��الم��ة 
ل�شرف  منا�شبة  �آلية  توفري  و�شبل 
توزيعها،  وع���د�ل���ة  �مل��ال��ي��ة،  �مل������و�رد 
�إد�رة  يف  م��ن��ه��ا،  �مل���ت���اح  و����ش��ت��ث��م��ار 
�ملالية، وم��دى توفري بر�مج  �مل��و�رد 
وو�شائل �لدعم �ملجتمعي للمدر�شة. 

�لتنفيذ  �إج��ر�ء�ت  ب�شرية،  �أو  مادية 
�لعالجية  �لن�����ش��ط��ة  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
و�أف��������ادت غريب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ.  وزم�����ن 
�أن �مل��ت��اب��ع��ة و�ل��ت��ق��ي��ي��م ج����اءت �أب���رز 
تعليم  م��ر�ك��ز  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة  �دو�ت 
مرتكز�ت   5 على  و��شتملت  �لكبار 
�لتقييم  جم��������الت  م���ن���ه���ا  ه����ام����ة 
�لتقييم  و�إج����ر�ء�ت  �ملتابعة،  وزم��ن 
و�ملعايري  و�لأدو�ت  و�لأ����ش���ال���ي���ب 
�إىل �لرتكيز على  �ملتبعة، بالإ�شافة 
�ل�شعف يف  �لقوة، ومو��شع  جو�نب 
من  للتح�شني  و�حتياجاته  �مل��ر�ك��ز 

خالل �لتقرير �لرقابي �لنهائي.

رق�بة المتح�ن�ت
و�أك��������دت غ���ري���ب وج������ود �إج��������ر�ء�ت 
حمكمة لتقييم ومتابعة �لمتحانات 
��شتمارة  ���ش��م��ت  ح��ي��ث  �مل����ر�ك����ز  يف 
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة �ل��ي��وم��ي��ة وف��ق��ا جلدول 

�ملرحلة  �مل��ر�ك��ز يف  كل جو�نب عمل 
�مل���ق���ب���ل���ة.  و�أف��������ادت وك���ي���ل �ل������وز�رة 
�مل�شاعد للعمليات �لرتبوية، �أن �إد�رة 
�لتوجيه و�لرقابة حددت 3 معايري 
تعليم  مر�كز  على  للرقابة  رئي�شية 
�ملد�ر�س  �إد�رة  م��ع  بالتعاون  �لكبار 
�لتخ�ش�شية، يركز �ملعيار �لول على 
4 م��ع��اي��ري فرعية  �ل��ق��ي��ادة وي�����ش��م 
و�إد�رة  �لب�شرية،  �مل���و�رد  �إد�رة  منها 
�ملو�رد �ملادية و�ملالية، و�لتو��شل مع 
�ملجتمع �ملحلي ، وجاء �ملعيار �لثاين 
و�لتعلم  �لتعليم  ع��م��ل��ي��ات  ي��ح��اك��ي 
معايري   3 م�����ش��م��ون��ه  يف  وح���م���ل   ،
ف��رع��ي��ة، ت��رك��ز ع��ل��ى ج����ودة نوعية 
�ل�شفية  و�لإد�رة  و�لتعلم،  �لتعليم، 

وبيئة �لتعلم .
�أم�����ا �مل��ع��ي��ار �ل��ث��ال��ث �أك�����دت غريب 
�لتطوير  ع����ن����و�ن  حت����ت  ج�����اء  �أن������ه 
و�أ�شتمل   ، ل��ل��د�ر���ش��ني  �ل�����ش��خ�����ش��ي 

كل  يف  ل��ل��در����ش��ني  متكاملة  ب��ي��ان��ات 
�لد�ر�شني  �ن�شباط  وم��دى  م��رك��ز، 
خالل �ملو�قف �لتعليمية، و�لتز�مهم 
و�للو�ئح  �ل���ع���ام  �ل�����ش��ل��وك  ب��ق��و�ع��د 
تقرير  �لنهاية  يف  لي�شم  �ملدر�شية، 
بدقة،  �مل���الح���ظ���ات  �أب������رز  �ل���رق���اب���ة 
لتحقيق  �ل����الزم����ة  و�ل���ت���و����ش���ي���ات 
�ل��ت��ح�����ش��ني وجت���وي���د �مل���خ���رج���ات يف 
تلك �ملر�كز. و�أ�شافت غريب، �شمت 
تعليم  م��ر�ك��ز  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة  �أدو�ت 
�ل�شفية  ل��ل��زي��ار�ت  ��شتمارة  �لكبار 
����ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع����دد �ل���در�����ش���ني يف 
�ل��ت��ع��ل��م �لتي  ك����ل م���رك���ز ون�������و�جت 
�ج���ت���ه���د �مل���ع���ل���م و�ل����د�ر�����ش����ون على 
و�ملتعلم وبيئة  �ملعلم،  و�أد�ء  �إجنازها 
�لدعم  خطة  �ىل  بالإ�شافة  �لتعلم، 
و�لتح�شني �لت ت�شم �برز �لهد�ف 
�لتو�شيات  ت��ن��ف��ي��ذ  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
وك��ل��ف��ت��ه��ا �ل��ت��ق��دي��ري��ة، ���ش��وء كانت 

و�أو�شحت غريب �أن مرتكز�ت قيا�س 
�ملركز  ق���درة  �شمت  �لتعليم،  ج���ودة 
و��شرت�تيجياته  �لتخطيط،  ع��ل��ى 
�خلا�شة بالتعليم و�لتعلم، و�أ�شاليب 
ت�����ق�����ومي �ل������د�ر�������ش������ني، وت���وظ���ي���ف 
يتم  م�شيفة  فيهما،  �لتكنولوجيا 
تفاعل  ح�شب  �لتعلم  ج���ودة  تقييم 
�مل��ر�ك��ز �ث��ن��اء �لتعلم،  �ل��د�ر���ش��ني يف 
�لتعلم  �ن�����ش��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��م  وم����دى 
و�جنازهم  و�ل��ال���ش��ف��ي��ة،  �ل�����ش��ف��ي��ة 
�لكتابية،  و�لأع�����م�����ال  ل��ل��ت��ك��ل��ي��ف��ات 
�ل�شفي  �ل���ت���ف���اع���ل  �ث�������ارة  وم������دى 

وتنظيم عنا�شر �ملوقف �لتعليمي.
�لرقابة  �دو�ت  �أن  غ��ري��ب  وق���ال���ت 
ط���ال���ت �ل��ت��ح�����ش��ي��ل �ل���در�����ش���ي من 
�لختبار�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ق��ي��ي��م  خ����الل 
وتوظيف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 
�لختبار�ت  نتائج  وحتليل  نتائجها، 
قاعدة  ت���وف���ري  وم�����دى  �ل��ف�����ش��ل��ي��ة، 

جمالني  و���ش��ع  ومت  �لم���ت���ح���ان���ات، 
�جر�ًء   21 �شما  و�ملتابعة  للتقييم 
�لول  �لم��ت��ح��ان��ات،  �ي��ق��اع  ل�شبط 
وي�شم  �لم��ت��ح��ان،  ب�����اإد�رة  يخت�س 
�أماكن  تنظيم  �أهمها  �إج�����ر�ء�ت،   9
�ل�شائد  �لنف�شي  و�مل���ن���اخ  �جل��ل��و���س 
خ���الل �لم��ت��ح��ان، وت��وف��ري ظروف 
منا�شبة لذوي �لإعاقة، و�لن�شباط 
وحماولت  �لغ�س  وغياب  �لطالبي، 
�ل��ق��ي��ام ب��ه، وق��ي��ام م��ر�ق��ب��ي �للجان 
جاء  �ل��ث��اين  �مل��ج��ال  بو�جباتهم،�أما 
�لمتحانية  �ل��ورق��ة  ج���ودة  لقيا�س 
�أج����ر�ء ل�شمان   12 ع��ل��ى  و����ش��ت��م��ل 
ج�����ودت�����ه�����ا، م���ن���ه���ا دق�������ة وو������ش�����وح 
�ل���ط���ب���اع���ة و�لأ�����ش����ك����ال و�ل���ر����ش���وم، 
و�شمولية  �لم��ت��ح��ان  زم��ن  وك��ف��اي��ة 
�ل�شئلة وتدرجها، ومر�عاة �لفروق 
ذوي  للطلبة  وم��ر�ع��ات��ه��ا  �ل��ف��ردي��ة 

�لحتياجات.

•• اأبوظبي-وام:

تو��شل د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية تلقي 
�أجمل  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  طلبات 
مدينتي  حديقتي  منزلية  حديقة 
لإمارة  �لبلدي  �لنظام  �أطلقها  �لتي 
دي�شمرب  م���ن  �ل����ر�ب����ع  يف  �أب���وظ���ب���ي 
�ملا�شي بدورتها �لثانية لعام 2014 
�شمو  م�����ن  ك����رمي����ة  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لرئي�شة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لإحت�����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 

و�لطفولة.
�ملن�شوري  علي  ماجد  معايل  وذك��ر 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة �أن 
ح��دي��ق��ة يف  �أج��م��ل  م�شابقة  �ط����الق 
ن�شختها �لثانية ياأتي �شمن �أولويات 
ب�شط  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  و  �ل���د�ئ���رة 
�لهتمام  و  �خل�������ش���ر�ء  �مل�������ش���اح���ات 
مب��ظ��ه��ر و ج���وه���ر �مل�����دن وه����و من 
دولة  يف  �لعليا  �لقيادة  �أولويات  �أهم 
�مل��ت��ح��دة وقال  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�ل�شوؤون  د�ئ������رة  يف  ���ش��ع��ي��ن��ا  ل���ذل���ك 
تطويره  و  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه  �ل��ب��ل��دي��ة 
ع��ل��ي��ه فحملت  �حل���ف���اظ  وم��ت��اب��ع��ة 
�شحر�وؤنا �لذهبية �شفحات خ�شر�ء 
عاملية يف جمال  ج��و�ئ��ز  على  ح���ازت 

�لتخ�شري و �لزر�عة .
�أجمل  م�شابقة  م�شروع  �إن  و�أ���ش��اف 
ح����دي����ق����ة ج�������اء ����ش���م���ن م������ب������ادر�ت 
و  �ملجتمع  ت�شجع  �ل��ت��ي  �لتخ�شري 
�لزر�عات  ب��وع��ي��ه يف جم���ال  ت��رت��ق��ي 
معايري  �أع����ل����ى  وف�����ق  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
��شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  و  �ل����ش���ت���د�م���ة 

و���ش��ائ��ل �لع���الم و �لع���الن �ملتاحة 
ل�����ش��م��ان و����ش���ول �ل���ر����ش���ال���ة لأك���رب 
بال�شرت�ك  �مل��ع��ن��ي��ني  م���ن  ���ش��ري��ح��ة 
�لعالمية  �حل���م���ل���ة  ���ش��م��ل��ت  و   ..
و�شائل  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  و�لع����الن����ي����ة 
�لعالم �ملختلفة و �عالنات �ل�شو�رع 
�لن�شية  و�ل����ر�����ش����ائ����ل  و�جل���������ش����ور 
�للكرتونية  �مل���و�ق���ع  و  �ل��ق�����ش��رية 
للبلديات �لثالث و فعاليات خمتلفة 
بامل�شابقة  و�لتعريف  �لرتويح  تدعم 
ت�شتمر  �ل���ت���ي  �ل�����ش����رت�ك  وك��ي��ف��ي��ة 
يناير   30 �ملنزلية منها حتى  �لفئة 
وبينما تتو��شل �لفئة �ملدر�شية حتى 

25 يناير 2015.
�ل�شوؤون  د�ئرة  �أن  �ىل  �لكتبي  و�أ�شار 
�لثالث  ببلدياتها  ممثلة  �ل��ب��ل��دي��ة 
بلدية مدينة  �أبوظبي  بلدية مدينة 
�لعني بلدية �ملنطقة �لغربية �أتاحت 
بالت�شجيل  �شو�ء  لال�شرت�ك  �ملجال 
�مل��ب��ا���ش��ر ع���ن ط��ري��ق م���ر�ك���ز خدمة 
�أو  �ل���ت���ج���اري���ة  �مل����ر�ك����ز  و  �ل���ع���م���الء 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل م���ن �ملو�قع  ع���ن ط��ري��ق 
من  �لثالث  للبلديات  �لإلكرتونية 
�لتي  �مل�شاركة  ��شتمارة  تعبئة  خالل 
و  �شهولة  �أك��ر  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أ�شبحت 
ب��ن��ود �ل�شرت�ك  م���ن ح��ي��ث  ت���ط���ور� 
�لعام  ه���ذ�  �مل�����ش��اب��ق��ة  وت�����ش��اح��ب   ..
�نطالقها  منذ  �لفعاليات  من  ع��دد 
ت��ز�م��ن��ا مع  �ل��ر�ب��ع م��ن دي�شمرب  يف 
ب��ال��ي��وم �لوطني  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��الت 
�أن��ه مت تنظم فعالية  . و�أو���ش��ح   42
زر�ع�������ة �ل����غ����اف حت����ت رع����اي����ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
وم�شاركة �لنظام �لبلدي مت خاللها 

�لثالث  �بوظبي  �إم��ارة  بلديات  فيها 
�لغربية  و�ملنطقة  و�ل��ع��ني  �بوظبي 
توليه  �لذي  �لكبري  �لهتمام  ب�شبب 
لال�شتد�مة  �ل���ر����ش���ي���دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
و�شالمتها..  �لبيئة  على  و�ملحافظة 
�ل�شيخة  �شمو  رعاية  �أن  �ىل  م�شري� 
للم�شابقة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
�هتماما  و  �ع��الم��ي��ا  ث��ق��ال  مينحها 
ي�����ش��اع��ف �ه��م��ي��ت��ه��ا و يدل  ���ش��ع��ب��ي��ا 
�لعليا يف  �لقياد�ت  على مدى رعاية 
�مل�شتد�م  �لتخ�شري  مل��ج��ال  �ل��دول��ة 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  و 
وتوعية �ملجتمع بالأ�شاليب �لزر�عية 

و�لتجميلية �ل�شحية.
�أ�����ش����ارت م���ه���رة �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لعليا  �ل���ل���ج���ن���ة  ع�������ش���وة  �مل����ه����ريي 
�لعالقات  �د�رة  م��دي��رة  ب��امل�����ش��اب��ق��ة 
مدينة  ببلدية  �لت�شالت  و  �لعامة 
�لعني �إىل �أن م�شابقة �أجمل حديقة 
�لتي �أ�شبحت هذ� �لعام �أكر �شمولية 
�شر�ئحها  و  ف��ئ��ات��ه��ا  يف  و�ت�������ش���اع���ا 
�مل�شاركة ل تعد فر�شة للفوز فح�شب 
للثقافة  ح��ي��وي  ج��ان��ب  ه���ي  و�إمن�����ا 
جمال  ير�شم  �مل�شتد�مة  �خل�����ش��ر�ء 
�ل�شكنية و مد�ر�شها  باأحياء  �لإم��ارة 
رقي  م�����دى  وي��ع��ك�����س  ج��ام��ع��ت��ه��ا  و 
�ملجتمع وحت�شره من خالل تثقيف 
يف  �ملمار�شات  باأف�شل  �لإم��ارة  �شكان 
جمال �لزر�عة �لتجميلية �مل�شتد�مة 
����ش��رت�ط��ات و معايري تهدف  ، وف��ق 
�إىل زيادة �لرقعة �خل�شر�ء يف مدن 
�إم������ارة �ب��وظ��ب��ي م���ع �حل���ف���اظ على 
مو�رد �لطبيعة و تر�شيد ��شتهالكها 
م�شابقة  وتهدف   . �لو�شائل  باأحدث 
على  �حل���ف���اظ  �إىل  ح��دي��ق��ة  �أج���م���ل 

�مل�شابقة  لقت  وقد  �لطبيعة  م��و�رد 
فكان  �لأوىل  �نطالقتها  منذ  �قبال 
�مل�����ش��اب��ق��ة من  ت���ط���وي���ر و حت���دي���ث 
من  عليها  حر�شنا  �ل��ت��ي  �أول��وي��ات��ن��ا 
خالل �شموليتها وتو�شعة جمالتها 
��شتحد�ث فئات جديدة �شملت  عرب 
�جلامعات و �ملد�ر�س . و�أ�شار �إىل �أن 
من  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ن�����سء  فئة  �ن�شمام 
مل�شابقة  و�جل��ام��ع��ات  �مل��د�ر���س  طلبة 
�لثانية  دورت���ه���ا  يف  ح��دي��ق��ة  �أج���م���ل 
لعام 2014 �إمنا هو �إ�شافة و فارق 
مبدعة  تطلعات  ذ�ت  ل�شريحة  مهم 
�أفكار خالقة ف�شال عن دور هذه  و 
�مل�شاركة يف تعزيز و جتديد �ملناف�شة 
و�لبيئي  �جلمايل  باملظهر  لالرتقاء 

�مل�شتد�م لإمارة �أبوظبي.
وذك����ر ���ش��امل ر�����ش���د �ل��ك��ت��ب��ي رئي�س 
�ملدير  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لبلدية  خ��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي 
م�شابقة  �أن  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
�أجمل حديقة هذ� �لعام تتميز بفئات 
�جلامعات  و  �ملد�ر�س  ت�شمل  جديدة 
ف�شال عن �لفئة �ل�شا�شية للحديقة 
�خلارجية  و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �مل���ن���زل���ي���ة 
فئتا  �ملد�ر�س  م�شابقة  حتت  وتندرج 
�أجمل  و  م���در����ش���ي  جم�����ش��م  �أج���م���ل 
تقت�شر  ب��ي��ن��م��ا  م��در���ش��ي��ة  ح��دي��ق��ة 
�أجمل  فئة  على  �جلامعات  م�شابقة 
جامعة  ل��ط��ل��ب��ة  م�����ش��غ��رة  ح���دي���ق���ة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
مل�شابقة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  وق����ال 
ح���دي���ق���ت���ي م���دي���ن���ت���ي ع���م���ل���ت على 
توعية  و  ل���ل���م�������ش���اب���ق���ة  �ل������رتوي������ج 
�جل���م���ه���ور مب���و�ع���ي���د �ل�����ش����رت�ك و 
معايري �حلد�ئق �ملطلوبة من خالل 

�مل�شاركة  ط��ل��ب��ات  خ���الل  م���ن  ج��ل��ي��ا 
�مل�شابقة  دور  �إىل  م�شري�   .. �ل���و�ردة 
�لوعي  ن�شر  يف  �ل�شابقة  �لأع���و�م  يف 
مل�شناه  �ل����ذي  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي  �ل���زر�ع���ي 
�مل�شاركني  �����ش���ت���خ���د�م  خ�����الل  م����ن 
�لزر�عية  �لتقنية  �لأ�شاليب  لأحدث 
و �هتمامهم بجودة �لنباتات و�لورود 
لذ�  �مل�شتخدمة  �لأ���ش��م��دة  �أن�����و�ع  و 
زر�عية  ن�����ش��ائ��ح  �مل�����ش��اب��ق��ة  تت�شمن 
�لتي  �مل�شطلحات  ببع�س  وتعريفا 
قد ت�شادف �مل�شارك ومن �أبرز ما يتم 
تر�شيد  �مل�شابقة  هذه  خالل  تعزيزه 
�مل���اء و�ل��ك��ه��رب��اء وكيفية  ����ش��ت��ه��الك 
توفري �لبيئة �ملالئمة ملجتمع �شحي 
�ل�شتد�مة  ب��ع��ن��ا���ش��ر  �ل��ت��ع��ري��ف  و 
بالإ�شافة  ��شتخد�مها  و�لفائدة من 
�إىل �حلفاظ على �لتنا�شق و�لرت�بط 
�إثر�ء  و  �لعني  ملدينة  �لعام  للمنظر 
جانب  �إث���ر�ء  و  �ملجتمعية  �ل�شر�كة 

�ملعرفة �لزر�عية للجمهور.
وحول �لدعم و �لرعاية �لتي حتظى 
بها م�شابقة �أجمل حديقة قال �أحمد 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �هلل  ع��ب��د 
حديقة  �ج��م��ل  �إن  بامل�شابقة  �مل��ال��ي��ة 
لقت �هتماما كبري� وكان يف مقدمة 
�ل�شالمي  �أبوظبي  م�شرف  �لرعاة 
و�مل�شعود  ل��ل��ت��وزي��ع  �أدن�����وك  و���ش��رك��ة 

لل�شيار�ت ومدينة �ألعاب �لهيلي.
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ارك��ات  وع���ن 
�ل��دك��ت��ور �شفيق ع��الوي رئي�س  ق��ال 
�إن  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
�ملو�طنني و �ملقيمني على حد �شو�ء 
م�شابقة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
�أج���م���ل ح��دي��ق��ة وي���ح���ر����ش���ون على 
ت�شارك  و�لتي  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة 

زر�عة 1000 �شتلة غاف يف �ملنطقة 
�شعار  لت�شكل  �لريوم  بو�دي  �لغربية 
ك��ل��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة ب��ال��ل��غ��ت��ني �ل��ع��رب��ي��ة و 
�لإجنليزية . ونوه �إىل �أنه من �ملزمع 
�شمنها  من  �آخ��رى  فعاليات  تنظيم 
مر��شم  و  م��ع��ار���س  و  ع��م��ل  ور������س 
و  ب��ر�م��ج  تت�شمن  مفتوحة  �أي����ام  و 
بالزر�عات  تتعلق  خمتلفة  �أن�شطة 
و  �ل��ت��خ�����ش��ري  �أه��م��ي��ة  و  �لتجميلية 
�ل��ت��وع��ي��ة و �لإر�����ش����اد و �مل����و�ه����ب و 
�لبد�عات يف هذ� �ملجال يف �ملد�ر�س 
جامعة  �أن�شطة  �إىل  �إ�شافة  �مل�شاركة 
تو�شيح  خاللها  يتم  �لتي  �لإم���ار�ت 
عرو�س  ت��ق��دمي  و  �مل�شاركة  ���ش��روط 
�أف�شل  �خ��ت��ي��ار  فعالية  و  تقدميية 
تنفيذ  وف��ع��ال��ي��ات  ت�شاميم  خم�شة 
�ملخ�ش�شة  �مل�شاحات  يف  �لت�شاميم 
�إن����ه ���ش��م��ن تطلعات  ل���ذل���ك. وق����ال 
م�شابقة  لإب�������ر�ز  �ل���ب���ل���دي  �ل���ن���ظ���ام 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  تعتزم  حديقة  �أجمل 
�شمن  بامل�شابقة  �ل��دخ��ول  �لبلدية 
لالأرقام  غيني�س  م��و���ش��وع��ة  ج��ائ��زة 
�لقيا�شية �لعاملية من خالل حتقيق 
�ل�شروط �لتي تتو�فق مع معايري و 

��شرت�طات �مل�شاركة يف �ملو�شوعة.
�ل�شام�شي  ���ش��ع��ي��د  حم���م���د  و�أك��������د 
رئي�س �للجنة �لفنية ببلدية مدينة 
�ل��ع��ني �أن ه���ذه �مل�����ش��اب��ق��ة حت��م��ل يف 
�لتي  �ملفاهيم  م��ن  �ل��ع��دي��د  طياتها 
للحد�ئق  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��دع��م 
�ملقيمني  و  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل��ن��زل��ي��ة 
بني  �لبيئي  �لوعي  لن�شر  بالإ�شافة 
�لذين  �جل��ام��ع��ات  و  �مل��د�ر���س  طلبة 
فهناك  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  ينوون 
�ت�شح  �مل�شاركني  م��ن  و����ش��ع  �هتمام 

لأفر�د  �شحية  بيئة  وتوفري  �لبيئة 
�لتقنيات  و������ش����ت����خ����د�م  �مل���ج���ت���م���ع 
وتعزيز  و�لزر�عة  �ل��ري  يف  �حلديثة 
�ملنظر �جلمايل ملدن �لإم��ارة و�إثر�ء 
م����ن جانب  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�������ش���ر�ك���ة 
�خلا�س  �مل���ع���ريف  �جل���ان���ب  وت��ن��م��ي��ة 
بالزر�عة من جانب �آخر �إ�شافة �إىل 
�مل�شوؤولية  ج��ان��ب  ت��ع��زي��ز  يف  دوره����ا 
بكافة  �ملجتمع  وتوعية  �لجتماعية 
����ش���ر�ئ���ح���ه ب���الأ����ش���ال���ي���ب �ل���زر�ع���ي���ة 
و�ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة م���ن خالل 
�شروط �مل�شاركة �لتي ت�شمنت ت�شعة 
�مل��ن��ظ��ر �لعام  م��ع��اي��ري رئ��ي�����ش��ة ه���ي 
للحديقة و تنوع �لعنا�شر �لنباتية و 
تنوع �لعنا�شر غري �لنباتية و �لبيئة 
و  و�ل�شالمة  �لأم���ان  و  و�ل�شتد�مة 
�لعناية و�لنظافة و جودة �لإ�شاءة و 
��شتخد�م �شبكات  �لري ومدى  نظام 
�لري �حلديثة و�أف�شل فكرة �إبد�عية 

متميزة يف �حلديقة.
و�أك�����د ر�����ش���د م��رع��ي ع�����ش��و �للجنة 
�لعليا بامل�شابقة رئي�س ق�شم خدمات 
�أن  �بوظبي  مدينة  ببلدية  �حلد�ئق 
�كت�شبت  مدينتي  حديقتي  م��ب��ادرة 
زخما ودعما وقيمة �أكرب من خالل 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ام��ي��ة م���ن ق��ب��ل �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها 
�مل�شتمر ملجريات �مل�شابقة .. و�أ�شاف 
مدينتي  ح���دي���ق���ت���ي  م�����ش��اب��ق��ة  �إن 
��شتطاعت بعد �لنجاح �لذي حققته 
ت�شتقطب  �أن  �لأوىل  دورت����ه����ا  يف 
و��شعة  وجماهريية  جمتمعية  فئات 
��شتقطاب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ن��ط��اق 
موؤ�ش�شات كبرية وذ�ت بعد �جتماعي 

و�أكادميي موؤثر .

�سرطة اأبوظبي تركب جهاز الإنعا�س القلبي بامل�سرف مول 
•• ابوظبي-وام:

و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  ركبت 
�ل��ع��ام��ة ب�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي جهاز 
�لإنعا�س  �لآيل  �ل��رج��ف��ان  م��زي��ل 
�مل�����ش��رف مول  �ل��ق��ل��ب��ي يف م��ب��ن��ى 
ت���رج���م���ة ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
�ل�������ش���رط���ي���ة ب����رتك����ي����ب �أج�����ه�����زة 
�لإنعا�س �لقلبي يف خمتلف �ملر�فق 

�أهمية  �إىل  ..م�������ش���ري�  و�ل��������زو�ر 
�����ش���ت���خ���د�م �جل���ه���از يف �لأم���اك���ن 
�لعامة ..معربا عن �شكره ل�شرطة 
تاأهيل  يف  جهودها  على  �أب��وظ��ب��ي 
على  �مل���ول  يف  �لعاملني  وت��دري��ب 

��شتعمال �جلهاز عند �ل�شرورة .
�لطو�رئ و�ل�شالمة  �إد�رة   وكانت 
�لإنعا�س  �أج���ه���زة  رك��ب��ت  �ل��ع��ام��ة 
م���اري���ن���ا مول  م���رك���ز  �ل��ق��ل��ب��ي يف 

يف  �جلمهور  يوؤمها  �ل��ت��ي  �لعامة 
�إم����ار�ت �ل��دول��ة . ودرب���ت طو�قم 
�لطو�رئ  �إد�رة  م��ن  متخ�ش�شة 
�ل��ع��ام��ل��ني يف م��رك��ز�مل�����ش��رف مول 
�جلهاز  �����ش���ت���خ���د�م  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
لتقدمي هذه �خلدمة لرو�د �ملول 
�خل������وري مدير  و�ج�����ب  وث���م���ن   .
على  للحفاظ  �للفتة  ه��ذه  �ملركز 
و�ملقيمني  �مل����و�ط����ن����ني  ����ش���الم���ة 

و�خل��ال��دي��ة م���ول و�ل���وح���دة مول 
�لعا�شمة  يف  م�����ول  و�أب����وظ����ب����ي 
�أب��وظ��ب��ي وب��و�ب��ة �ل�����ش��رق م��ول يف 
يف  �حليو�نات  وحديقة  يا�س  بني 
خالل  تركيبها  ..و���ش��ي��ت��م  �ل��ع��ني 
مو�قع  خم�شة  يف  �جل��اري  �ل�شهر 
�لقيوين  و�أم  وعجمان  بال�شارقة 
..كما  و�ل��ف��ج��رية  �خليمة  ور�أ�����س 
�شيتم يف وقت لحق �لإع��الن عن 

�أجهزة  ل��رتك��ي��ب  �أخ�����رى  �أم���اك���ن 
وي�شتخدم   . �ل��ق��ل��ب��ي  �لإن���ع���ا����س 
�جلهاز عند ظهور �أعر��س ق�شور 
�شخ�س  على  �لدموية  �ل���دورة  يف 
قلبية  ب�شكتة  �إ���ش��اب��ت��ه  يف  ي�شتبه 
و�لأع���ر�����س ه���ي.. ف��ق��د�ن �لوعي 
وت���وق���ف �ل��ت��ن��ف�����س �ل��ط��ب��ي��ع��ي �أو 
�لنب�س �أو غياب �أية عالمات تدل 

على ن�شاط �لدورة �لدموية .

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  �لوطني نائب رئي�س  �لأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  قدم �شمو 
�م�س و�جب �لعز�ء �إىل خليفة حممد حمد فار�س �ملزروعي و�إخو�نه �شعيد وعبد�هلل و�أحمد بوفاة 
و�لدهم وذلك مبنزل �لعائلة يف منطقة �شويحان باأبوظبي.و�أعرب �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد عن 
�شادق تعازيه ومو��شاته لأ�شرة وذوي �لفقيد.. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته 

و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة 
حممد املزروعي مبنطقة �سويحان يف اأبوظبي 
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حي ال�سندغة يعر�س جوانب متنوعة من احلياة الرتاثية الإماراتية خالل مهرجان دبي 
•• دبي-وام:

للت�شوق  19  ملهرجان دبي  �ل�  �ل�شنوية  �ل��دورة  �ل�شندغة عدد� من فاعليات وعرو�س  يحت�شن حي 
�لرت�ث  �شيما يف قريتي  �لأ�شيل ل  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  تعك�س  �ملا�شي  ب��د�أت �خلمي�س  �لتي   2014
و�لغو�س متيحا لرو�ده فر�شة �ل�شتمتاع باملفاجاآت و�لأن�شطة �لرتفيهية و�لثقافية يف �لهو�ء �لطلق. 
وت�شمل فاعليات حي �ل�شندغة كثري� من �لعرو�س �لفلكورية و�لرق�شات �ل�شعبية �لتي تعك�س �حلياة 
�لرت�ثية لدولة �لإمار�ت �جلاذبة لهتمام �ملقيمني و�ل�شياح. وتتنوع �لعرو�س �لتي تنطلق من �شاحة 
�جلبلية  �حل��رف  وفاعليات  �ملمتعة  �ل�شعبية  و�لأل��ع��اب  و�لكرنفالت  �ل�شعبية  �لفرق  بني  ما  �ل��رت�ث 
�لثاين  �لتي متتد حتى  �ملهرجان  �ي��ام  �خلام�شة ع�شر� من  �بتد�ء من  �ملتجول  و�لبائع  �لتومينة  و 
من �ل�شهر �ملقبل. وتزين فاعلية �لعر�س �لرت�ثي �لتقليدي �شاحة �لرت�ث �بتد�ء من �ل�شابعة م�شاء 
�أياديهن بقنو�س �حلناء �لتي ت�شتهر  �إ�شافة �إىل �لفر�شة �لتي �شتتاح لل�شيد�ت و�لفتيات من حتنية 

بها دولة �لإمار�ت. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قرارا ب�ساأن اإن�ساء �سندوق التكافل الجتماعي لدعم الطالب والبحث العلمي 
مدير  م�شمى  حتت  �أك��ر  �أو  �شخ�س  خ��الل  من  �لجتماعي 
ويخ�شع  عنه  ينوب  �أو من  �جلامعة  رئي�س  يعينه  �ل�شندوق 
لإ�شر�فه . وتن�س �ملادة �لثالثة على �أن يقوم مدير �ل�شندوق 
باإد�رة �ل�شندوق وت�شيري �أعماله و�لعمل على حتقيق �أهد�فه 
�أو  �جلامعة  رئي�س  �إىل  ذلك  ب�شاأن  منتظمة  تقارير  وتقدمي 
ح�شابات  مدقق  قبل  من  للتدقيق  �ل�شندوق  ويخ�شع  نائبه 

�جلامعة.
�أنه م�شوؤويل �ل�شندوق مر�عاة  كما تن�س �ملادة �لر�بعة على 
دولة  يف  �لنافذة  �ل�شلة  ذ�ت  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�لأنظمة  �لقو�نني 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. على �أن ي�شري مفعول هذ� �لقر�ر 

�عتبار� من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

�لتالية:
لبناء  و�ملجتمع  �جلامعة  بني  �ل�شر�كة  حتقيق  �ل��روؤي��ة:   1-
لتاأهيل  و�ل��ث��ق��ايف  �لعلمي  �مل��ن��اخ  وت��ط��وي��ر  �مل��ع��رف��ة  جمتمع 

�لأجيال .
2 -  �لر�شالة: �مل�شاهمة يف توفري متويل م�شتد�م للجامعة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��دري�����س  ج���ودة  �شمان  على  ي�شاعد  مب��ا 
ومت��ي��زه��م��ا م��ن ن��اح��ي��ة و�ل���ق���درة ع��ل��ى ت��خ��ري��ج ك����و�در طبية 

و�شحية متميزة من ناحية �أخرى.
�لقادرين  غري  من  �ملتفوقني  �لطالب  م�شاعدة  �لهدف   3-
. وتق�شي  �لعلمي  �لبحث  �لدر��شية ودعم  �لر�شوم  على دفع 
�لتكافل  ���ش��ن��دوق  �إد�رة  �جل��ام��ع��ة  ت��ت��وىل  ب���اأن  �لثانية  �مل���ادة 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
ل�شنة   27 رق��م  �ل��ق��ر�ر  ر�أ����س �خليمة  �لأع��ل��ى حاكم  �ملجل�س 
لدعم  �لج��ت��م��اع��ي  �لتكافل  ���ش��ن��دوق  �إن�����ش��اء  ب�����ش��اأن   2013
للطب  �خليمة  ر�أ����س  جامعة  يف  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ط��الب 
و�لعلوم �ل�شحية . وين�س �لقر�ر يف �ملادة �لأوىل على �إن�شاء 
�لطالب  �لجتماعي لدعم  �لتكافل  ي�شمى �شندوق  �شندوق 
و�لبحث �لعلمي يكون مبثابة موؤ�ش�شة خريية ت�شرف عليها 
جامعة ر�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية ويكون مقرها 
و�لأه���د�ف  و�لر�شالة  �ل��روؤي��ة  لتحقيق  وذل��ك  �خليمة  ر�أ����س 

ويل عهد راأ�س اخليمة يوجه كلمة مبنا�سبة مبادرة �سكرا خليفة 

املقدم اأحمد ال�سم النقبي 

ال�سرعة الزائدة �سبب 3 وفيات و اإ�سابة 16 مطلع العام اجلديد براأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
�شكر�  �لإم��ارة كلمة مبنا�شبة مبادرة  �لتنفيذي يف  �ملجل�س  رئي�س  �خليمة 
خليفة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
وف��اء وتقدير�  رع��اه �هلل  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
لدور وجهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل. وقال �شموه يف كلمته �إن تقدمي �أجزل عبار�ت �ل�شكر و�شوره 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لعمل  بالقول  و�أ�شكاله 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل نظري ما يقدمه لهذ� �لوطن و�أبنائه هو 
حتمية �أخالقية و�شرورة وطنية ومنطقية تتو�فق مع قيم �أهل �لإمار�ت 
..ويف هذ�  و�أج��د�ده��م  �آبائهم  عليه من  تربو�  وما  �لجتماعي  وموروثهم 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �ل�شياق تكت�شب مبادرة �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حتت عنو�ن 

�شكر� خليفة �أهميتها �لوطنية �لجتماعية .
�أبناء �لإمار�ت  و�أ�شاف عبارة �شكر� خليفة وهي تتدفق من �لقلوب قلوب 

وتقدير ي�شتحقها �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل ..ونحن نرى 
�لعليا يف ربوعه  �لكلمة  �لتنمية هي �شاحبة  و  بهاء وجمال  ي��زد�د  وطننا 
و�لزدهار يعم ربوعه يف �إطار مبادر�ت �خلري و�لنمو و�لرفاه �لتي �أطلقها 
�ل�شباب  �شريحة  �أن  و�أك���د   . �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  ب��ني  ز�ل��ت مت�شي  �شموه ول 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لإم��ار�ت تدين بف�شل كبري ل�شاحب  �أبناء  من 
ز�يد �آل نهيان �لذي �أوله��م �هتماما كبري� بدء� من رعايته ودعم �شموه 
لقطاع �لتعليم �لعامل ثم لقطاع �لتعليم �لعايل و�هتمامه ودعمه للقطاع 
و�ل�شباب  �ملو�طنني  �إ�شكان  مل�شاريع  �ل�شخي  �لدعم  �إىل  و�شول  �لريا�شي 
�شاحلة  مو�طنة  �أ�شر  وبناء  �ل�شتقر�ر  عن  و�لباحثني  بالزو�ج  �لر�غبني 
�أكرب فئات �ملجتمع ��شتفادة من مبادر�ت �شموه �ل�شكنية حتديد�  هم من 
�إىل حر�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة على توفري فر�س �لعمل �ملنا�شبة 
لأبناء �لوطن مقرونة برب�مج �لتدريب و�لتاأهيل. وقال �شموه �شكر� خليفة 
ملا �كت�شبته �لإمار�ت بقيادتكم من �شمعة دولية و�شيت و��شع �ل�شدى عامليا 
يف ظل جناحات عملية �لتنمية �مل�شهودة يف �لدولة و�ملوؤمتر�ت و�ملتلقيات 
و�ملحافل �لدولة �لتي ت�شت�شيفها �لإمار�ت على �أر�شها �أو �لتي ت�شارك بها 
بفعالية وريادة ويف ظل م�شاريع �خلري و�لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي �لتي 

و�ملقيمني على �أر�شها �لطيبة و�لعرب و�مل�شلمني و�أبناء �ل�شعوب �ل�شديقة 
كافة هي رد فعل طبيعي ونتيجة منطقية يف خ�شم م�شرية �لبناء و�لتطوير 
و�لتحديث �مل�شتمرة �لتي ت�شهدها �لإم��ار�ت يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ويف ذروة �إجناز�ت �لدولة �ملتعاقبة بف�شل 
�لعامل  �أن��ظ��ار  تلفت  �لتي  و�لتنموية  �حل�شارية  ومكا�شبها  وح��م��ده  �هلل 
قاطبة �إىل �إمار�ت �لتنمية و�لرفاه و�لإبهار �إىل �أن تبو�أت �لإمار�ت مكانا 
لأن  �شكر� خليفة   : �شموه  وق��ال   . و�لعامل  �ملنطقة  م�شتحقا على خارطة 
�أبناء �لإم��ار�ت فخورون  �أيامها لأن  �أ�شعد  �أزه��ي حالتها ويف  �لإم��ار�ت يف 
مبا يحققه وطنهم �لغايل ولأن �لإم��ار�ت من �إجناز �إىل �إجناز ومن منو 
و�خلدمات  و�مل�����ش��اري��ع  �لتحتية  �لبنى  يف  عمالقة  وم�����ش��اري��ع  �ق��ت�����ش��ادي 
�لعامة �إىل �إجناز�ت �أخرى يف عجلة ل تتوقف عن �لدور�ن �شوب �أهد�فها 
لأن  خليفة  �شكر�  �ملعوقات..  �أو  باحلدود  تعرتف  ول  �ل�شماء  تعانق  �لتي 
�لإمار�ت يف عهدكم �لز�هر تخطت �لعقبات وخرجت من �لأزمات �لعاملية 
لت�شتكمل  وبهاء  �ألقا  و�أكر  و�أم�شى عزمية  قوة  �أ�شد  و�شيا�شيا  �قت�شاديا 
�نطالق  مع  عاما   42 نحو  قبل  �شر�رته  �نطلقت  �ل��ذي  و�لعطاء  �لعمل 
قطار دولة �لحتاد . و�أ�شاف �شموه كم كلمة �شكر وثناء وعبارة وفاء وولء 

متد بها �لدولة يدها �إىل خمتلف بقاع �لعامل لإغاثة �ملنكوبني و�لتخفيف 
من م�شاب �ل�شعوب �لتي تطالها خمالب �حلروب و�ل�شر�عات و�لكو�رث 
�لطبيعية بعد �أن غمرت �أبناءها باخلري و�لرفاه . و�أ�شاف �شمو ويل عهد 
ر�أ�س �خليمة : �شكر� خليفة لأن �لإمار�ت يف �شوء توجيهاتكم ومبادر�تكم 
�لتنموية �لجتماعية �لوطنية مل تن�س من �أبنائها �أحد� حيث مل تتوقف 
�متدت  بل  �لرئي�شية  و�مل��ر�ك��ز  �مل��دن  عند  و�لنمو  �لبناء  م�شرية  حمطات 
وتر�مت لتطال �أبناء �لوطن يف �ملناطق �لبعيدة و�لبيئات �ملختلفة.. �أ�شباب 
لأن  �شكر� خليفة  و�إخ��ال���س  ب�شدق  ن��ردد  وع��و�م��ل عديدة جتعلنا  كثرية 
وطننا �ليوم بخري ونعيم ولأن �أبناء �لإمار�ت �لذين هم �لروة �حلقيقية 
باتو� ميلكون �أعلى �ملوؤهالت ويحظون باأف�شل �لقدر�ت و�ملهار�ت �لعلمية 
و�لأكادميية و�لإد�رية و�ملهنية و�لب�شرية ما جعل �لنجاح حليفهم يف قيادة 
ركب �لتنمية وبناء �حلا�شر وحث �خلطى نحو �مل�شتقبل وما جناحهم على 
�شبيل �ملثال ل �حل�شر يف تويل م�شروع �لقمر �ل�شناعي �لإمار�تي خليفة 
�شات بالكامل باأيد وطنية �شوى برهان جديد على فل�شفة �لدولة يف عملية 
�لوطن  باأبناء  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�هتمام  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

باعتبارهم ركيزة �لبناء و�لنمو.
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ر�أ�س  �د�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة  �أحمد �ل�شم �لنقبي مدير  ذكر�ملقدم 
�حل��ادث��ني يف  وق��وع  �ل�شبب يف  كانت  �ل��ز�ئ��دة  �ل�شرعة  �ن  بالنابة  �خليمة 
بينهم  �أ�شخا�س   3 م�شرع  يف  وت�شببا  �خليمة  بر�أ�س  �جلديد  �لعام  مطلع 

�إمر�أة بينما �أ�شفر �حلادث �لخر وهو ت�شادم يف ��شابة 16 �شخ�شا  .
يدعى )ن.�س  عاماً( وعربي �جلن�شية   27 )م.ف  تدعى  �آ�شيوية �جلن�شية 
خمتلفة  جن�شيات  م��ن  �آخ����رون   5 ت��ع��ر���س  فيما  م�شرعهما  ع��ام��اً(   26
لإ�شابات متفاوتة بعد تعر�شهم حلادث ت�شادم قوي باإحدى �لطرق بر�أ�س 

�خليمة .

التف��سيل املروعة :
ويف تفا�شيل �حلادث، قال �ملقدم �أحمد �لنقبي �إىل �أنه بينما كان �ملتوفيان 

باإ�شابات  �أطفال  بينهم  �شخ�س   11 �أ�شيب  فيما  �خليمة،  بر�أ�س  �لطرق 
بليغة ومتو�شطة .

  وي�شري مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإنابة، �إىل �أن �حلادث �لخر وقع 
بينما كان �ملو�طن ي�شري مب�شاره �ل�شحيح باإحدى �لطرق، برفقه عائلته، 
�ل�شاحنات ب�شكل مفاجىء وحاول تفاديها  �إحدى  باإنحر�ف  حيث تفاجىء 
�ملو�طن  و�أ�شفر عن وف��اة  �ملركبة ع��دة م��ر�ت،  �أن��ه �نحرف ثم تدهورت  �إل 
نف�شه على �لفور و�إ�شابة عائلته باإ�شابات متفاوتة، وعلى �لفور مت حتريك 
دوريات �ل�شرطة و�شيار�ت �لإ�شعاف و�لإنقاذ ملكان �حلادث، ونقلهم جميعاً 

للم�شت�شفى لتلقي �لعالج �لالزم .

الثق�فة املرورية :
�أن���ه مت حت��وي��ل ملف �حل��ادث��ني للجهات  �أح��م��د �ل�شم �إىل    ول��ف��ت �مل��ق��دم 
�ملخت�شة لإ�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة، فيما جدد ند�ءه جلميع 

30 عاماً  )�أ.����س  و  – �آجنبي �جلن�شية(  38 عاماً  )����س.�أ  ك��اًل من  برفقة 
لل�شرعة  ونتيجة  �جلن�شية(  �آ�شيوية  عاماً   32 )�أ.ب  و  �جلن�شية(  �أجنبي 
�لز�ئدة �لتي كانت ت�شري بها �ملركبة �أثناء �شريها على دو�ر �ل�شفينة، �أدى 
�إىل �نحر�فها ومل يتمكن �شائقها من �ل�شيطرة عليها مما �أدى لال�شطد�م 
بعدة حو�جز ومطاعم بال�شافة �ىل مركبة ثقيلة كانت متوقفة على جانب 
�لطريق و�إ�شابة ر�كبيها من �جلن�شية �لآ�شيوية هما )م.�أ 32 عاماً( و )م.� 
�ملركبة  رك��اب  جميع  �إ�شابة  �إىل  بالإ�شافة  متفاوتة  باإ�شابات  ع��ام��اً(   37

�لأوىل، و�إحد�ث �أ�شر�ر مادية ج�شيمة على �ملركبة .
�لإ�شعاف  و���ش��ي��ار�ت  �ل�شرطة  ب��الغ مت حتريك دوري���ات  ف��ور ورود  وت��اب��ع    
�مل�شت�شفى  �ىل  و�مل�شابني  �ملتوفيني  نقل  مت  حيث  �حل��ادث،  ملكان  و�لإن��ق��اذ 

لتلقي �لعالج �لالزم .
متاأثر�ً  م�شرعه  عاماً(   30 )�أ.ع.خ  يدعى  مو�طن  لقي  �آخ��ر،  جانب  ومن 
باإحدى  مركبته  وتدهور  �إنحر�ف  حل��ادث  تعر�شه  بعد  �لعميقة  بجروحه 

قائدي �ملركبات، وخا�شة �ل�شاحنات، ب�شرورة �تباعهم للقو�عد و�لأنظمة 
�ملرورية �ملعمول بها على م�شتوى �لدولة وعدم �لتهاون بها، للحفاظ على 

�أرو�حهم و�أرو�ح �جلميع.
ر�أ���س �خليمة على توعية  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة   موؤكد�ً حر�س 
جميع �ل�شائقني على مد�ر �لعام بالنتائج �لوخيمة �لتي قد يتعر�شون لها 
�أنها حتر�س  �ملرورية، كما  بالقو�عد  �ألتز�مهم  �تباعهم وعدم  نتيجة عدم 
على تنظيم �لعديد من �حلمالت �لتوعوية لهم و�لتي من �شاأنها تعمل على 
ر�أ���س �خليمة،  ب�شرطة  باأن جميع �جلهات  و�أ�شاف  �ملرورية،  ثقافتهم  رفع 
�ملركزية و�لدوريات و�شيار�ت �لإ�شعاف و�لإنقاذ على  �لعمليات  بدًء بغرفة 
و�لدعم  �مل�شاندة  وتقدمي  �لأوق���ات  كل  ب��الغ يف  �أي  لتلقي  �لإ�شتعد�د  �أه��ب 
و�إ�شعاف  لإنقاذ  و�ملعد�ت  �لأجهزة  وباأحدث  كفاءة  بكل  للجميع  �لالزمني 
�لناجتة  و�ملاآ�شي  عن �حلزن  بعيد�ً  �شعيد�ً  عاماً  للجميع  �مل�شابني، متمنياً 

عن �حلو�دث �ملرورية وغريها .

مب�س�ركة الفجر 

مهرجان عوايف يحتفي بـ »�سكرا خليفة« باأعلى قمة جبلية يف الإمارات
- امل�ساركون يف حفل القمة يرفعون اأ�سمى عبارات ال�سكر والتقدير لرئي�س الدولة  
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ن��ظ��م م���ه���رج���ان ع�����و�يف يف دورت����ه 
�حل���ادي���ة ع�����ش��رة ع��ل��ى ق��م��ة جبل 
�أع��ل��ى قمة جبلية  )ج��ي�����س(، وه��ي 
1930 مرت�  ب��ارت��ف��اع  �ل��دول��ة  يف 
عن �شطح �لبحر،فعالية �حتفالية 
مببادرة �شكر� خليفة لتكون معربة 
ل�شاحب  و�ل������ولء  �ل��ت��ق��دي��ر  ع���ن 
�لدولة، حفظه �هلل،  �ل�شمو رئي�س 
�مل�شوؤولني  م���ن  ل��ف��ي��ف  مب�����ش��ارك��ة 
و�ل�������ش���ح���اف���ي���ني و�لإع����الم����ي����ني 
تكاتف  وم���ت���ط���وع���ي  و�ل���ف���ن���ان���ني 
وغريهم من �ملتطوعني وعدد من 

�ل�شيوف.
�ل���ف���ع���ال���ي���ة  �أه�����م�����ي�����ة  م������ن  وز�د 
�لحتفالية تنظيمها يف �ل�شرت�حة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  �خل��ا���ش��ة 
ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود 
�مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح����اك����م ر�أ�������س 
�خليمة، وذلك بتوجيهات مبا�شرة 
�لت�شهيالت  ل��ت��ق��دمي  ���ش��م��وه  م���ن 
و�حت�شان  ل��ل��م��ه��رج��ان  و�ل���دع���م 
�أقيم وجرى ترتيب  �لذي  �حلفل، 
مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �إج��ر�ء�ت��ه 
ك��ل م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
بق�شم  مم���ث���ل���ة  �خل����ي����م����ة،  ر�أ����������س 
ر�أ�س  و�إذ�ع��ة  لها،  �لتابع  �لطري�ن 
�خليمة ود�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات 

�لعامة يف �لإمارة.

نحو القمة:
�لحتفالية  يف  �مل�����ش��ارك��ون  وك����ان 
بقيادة �أحمد عبيد �لطنيجي مدير 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ����رة  ع���ام 
بالوكالة قد �شعدو� �ىل قمة جبل 
جي�س على دفعتني بو��شطة طائرة 
ع��م��ودي��ة �أق��ل��ع��ت ب��ه��م م���ن مركز 
فقد  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  تدريب 
نحو  يف  �لأوىل  �ل��ط��ائ��رة  �أق��ل��ع��ت 
�لثامنة و�لن�شف �شباحا، وحلقتها 
�لدفعة �لثانية يف �ل�شاعة �لتا�شعة 
كل  �شباحا،و��شتقرقت  و�لن�شف 
رح��ل��ة ن��ح��و 15 دق��ي��ق��ة يف �أج���و�ء 

وف�شاء�ت جبال ر�أ�س �خليمة.

اأجواء ب�ردة:
�مل�شاركني �ىل جبل  ول��دى و�شول 
كيلومرت�   30 يبعد  �ل��ذي  جي�س 
���ش��م��ال ر�أ�����س �خل��ي��م��ة وي��ط��ل على 
معدل  ك���ان  غليلة  و�دي  منطقة 
درجات �حلر�رة ي�شري �إىل 4 درجات 
مئوية فقط ما بد� مناخا خمتلفا 
وب��ي��ئ��ة م��غ��اي��رة ع��ن ن��ظ��ري�ت��ه��ا يف 
�لأجو�ء  رغ��م  �ل�شاحلية،  �ملناطق 

�لباردة يف كلتا �حلالتني.
�إذ�ع����ة ر�أ����س �خل��ي��م��ة، على  ونقلت 
�ل����ه����و�ء م���ب���ا����ش���رة، وق����ائ����ع حفل 
مهرجان عو�يف، �لذي جاء مبثابة 
�ح��ت��ف��ال مب��ب��ادرة )���ش��ك��ر� خليفة( 
�ل�����دورة �حل���ادي���ة ع�شرة  وب��ن��ج��اح 
بامل�شاهمني  و�ح��ت��ف��اء  للمهرجان 
يف جناحه، من �إعالميني وفنانني 
�لنقل  ق��ي��ادة  وت���وىل  ومتطوعني. 
برنامج  ���ش��م��ن  ل��ل��ح��ف��ل،  �مل��ب��ا���ش��ر 
�إذ�عة  �أث���ري  �مل��ب��ا���ش��ر( على  )�ل��ب��ث 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، �لإع���الم���ي حممد 
غ�����امن م�����ش��ط��ف��ى، م���دي���ر �إذ�ع������ة 

ر�أ�������س �خل���ي���م���ة، مب���ع���اون���ة حممد 
�إب��ر�ه��ي��م، ف��ن��ي يف �لإذ�ع������ة. ومن 
�خليمة  ر�أ���س  قناة  جهتها، �شورت 
�لرحلة،  ر�ف��ق��ت  �لتي  �لف�شائية، 

�حلفل بالكامل.

 �سكرا خليفة من اأعلى القمة 
اجلبلية:

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رف���ع���ت 
مل���ه���رج���ان ع������و�يف و�لإع����الم����ي����ون 
�مل�����ش��ارك��ون يف )حفل  و�ل��ف��ن��ان��ون 
�ألقوها  خا�شة  كلمات  يف  �لقمة(، 
خ�����الل �حل����ف����ل، �أ����ش���م���ى ع���ب���ار�ت 
�شاحب  �إىل  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل�����ش��ك��ر 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  �آل 
)�شكر�  م�����ب�����ادرة  �إط��������ار  يف  �هلل، 

رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
ع��ل��ى �شعد  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة، 
�جتماعية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
مبادرة  جت��ع��ل  وخ��دم��ي��ة،  تنموية 
����ش��ت��ح��ق��اق��ا وطنيا  ���ش��ك��ر� خ��ل��ي��ف��ة 
كل  ع��ن  تعرب  وم��ب��ادرة  جمتمعيا، 
�إمار�تي ومقيم على �أر�س �لدولة، 
�حلفل،  خ��الل  كلمته  يف  م�����ش��دد�، 
على  ع��و�يف  مهرجان  حر�س  على 
�ملجتمع  يف  �لوطنية  �لقيم  تعزيز 
�ملحلي، وتر�شيخ �لنتماء لالإمار�ت 

و�لولء لقيادتها �لر�شيدة. 
بدوره، �أكد حممد غامن م�شطفى، 
مدير �إذ�عة ر�أ�س �خليمة، �أن �أفر�ح 
�لإم������ار�ت م��ت��و����ش��ل��ة، وه���ي تتوج 
خليفة(،  )���ش��ك��ر�  مب���ب���ادرة  �ل���ي���وم 
�لعاملني  �لإعالميني  با�شم  �شكر� 

�شكرهم وتقديرهم لدعم �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
لفعاليات  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س  ح��اك��م 
�لإع��الم��ي يف  وللو�شط  �مل��ه��رج��ان 

�لإمارة.
�شعود  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  ول�شمو 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، ويل عهد  ���ش��ق��ر  ب���ن 
متابعته  ظ���ل  يف  �خل���ي���م���ة،  ر�أ�������س 
كل  ب��ت��وف��ري  وت��وج��ي��ه��ات��ه  �حلثيثة 
و�لعمل  للمهرجان  �ل��ن��ج��اح  �شبل 

�لإعالمي يف �لإمارة.

تكرمي:
�أقيم  �ل����ذي  �لح���ت���ف���ال،  خ��ت��ام  يف 
يف �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق، و���ش��ط �أج����و�ء 
�للجنة  ك����رم����ت  ب����ك����ر،  ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�أط��ل��ق��ه��ا �شاحب  �ل���ت���ي  خ��ل��ي��ف��ة(، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
و�لولء  �هلل، موؤكدين �حلب  رعاه 
لقائد �لوطن و�لنتماء لالإمار�ت، 
�لكبرية  �لإجن����از�ت  �إىل  م�شريين 
�لدولة  حققتها  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��ه��ودة، 
على مد�ر �لأعو�م �ملا�شية، يف ظل 

قيادة �شموه. 
وقال �أحمد عبيد �لطنيجي، مدير 
�لقت�شادية يف  �لتنمية  د�ئ��رة  عام 
�مل�شرف  ب��ال��وك��ال��ة،  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
�لذي  ع���و�يف،  �ل��ع��ام على مهرجان 
�لقمة وح�شر  نحو  �لرحلة  تر�أ�س 
�حلفل هناك: �إن �إجناز�ت �لإمار�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ع��ه��د  يف 

�أبناء  با�شم  �شكر�  ر�أ�س �خليمة،  يف 
�أعلى  ���ش��ك��ر� م���ن  ر�أ������س �خل��ي��م��ة، 
وو�شط  �لإم�����ار�ت،  يف  جبلية  قمة 
�جلبلية  �لطبيعية  �لأج����و�ء  ه��ذه 
�لبناء  م�����ش��رية  ل��ق��ائ��د  �ل�����ش��اح��رة، 
و�لزدهار و�لرفاه و�لتحديث، هي 
كلمة �شكر م�شتحقة لرمز �لوطن، 
نظري ما يقدمه من عطاء وجهود 
دوؤوبة ومبادر�ت تنموية جمتمعية 
وتر�شم  و�لزده�������ار  �خل���ري  ت��ن�����ش��ر 
�لإمار�ت  �أبناء  �لبهجة على وجوه 

و�ملقيمني على �أر�شها �لطيبة.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أع���رب���ت 
�حلفل،  يف  و�مل�شاركون  للمهرجان 
م������ن ����ش���ح���اف���ي���ني و�إع�����الم�����ي�����ني 
حديثهم  يف  ومتطوعني،  وفنانني 
لأثري �إذ�عة ر�أ�س �خليمة، عن بالغ 

�ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة مل��ه��رج��ان ع���و�يف، 
�لطنيجي،  ع��ب��ي��د  ب��اأح��م��د  مم��ث��ل��ة 
�ملهرجان،  ع���ل���ى  �ل����ع����ام  �مل�������ش���رف 
�ل���������ش����ح����اف����ي����ني و�لإع�����الم�����ي�����ني 
�مل�شاهمني  و�ملتطوعني  و�لفنانني 
�ل�����دورة �حل���ادي���ة ع�شرة  يف جن���اح 
من �ملهرجان �ل�شنوي، فيما �أعرب 
�لطنيجي عن �شكر �إد�رة �ملهرجان 
و�لإعالميني  �ل�شحافيني  جلهود 
�لتي  و�مل���ت���ط���وع���ني،  و�ل���ف���ن���ان���ني 
�لنجاح  �لأث�����ر يف  �أك�����رب  ل��ه��ا  ك����ان 
و�جلماهريي  و�لتنظيمي  �لفني 
و�لإعالمي، �لذي ح�شدته �لدورة 
�حلادية ع�شر من �ملهرجان، �لأول 
يف �إم����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، م��ا متثل 
�لو��شع  �لإع����الم����ي  �ل�������ش���دى  يف 

للمهرجان وفعالياته.
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اأخبـار الإمـارات
اجتماع جمل�س اأمناء جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية  مايكرو�سوفت متنح اجلمعيات اخلريية برجميات بقيمة 5 ماليني درهم

•• دبي-وام:

عقد جمل�س �أمناء جامعة حمد�ن بن حممد �لإلكرتونية �جتماعه 
�عتماد  تخلله  �ل���ذي    2014   2013 �لأك���ادمي���ي  ل��ل��ع��ام  �لأول 
2013  �لبالغ عددهم    2012 قو�ئم خريجي �ل�شنة �لأكادميية 
�لكليات  يف  و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  مرحلتي  م��ن  خريج   200
�لأعمال  �لإلكرتونية لإد�رة  �لكلية  �ملتمثلة يف  �لثالث  �لإلكرتونية 
و�جلودة و كلية �لتعليم �لإلكرتوين و �لكلية �لإلكرتونية للدر��شات 
�مل�شرتك  �لتعاون  �ملجتمعون نطاق  و��شتعر�س   . و�لبيئية  �ل�شحية 
بني جامعة حمد�ن بن حممد �لإلكرتونية و كلية �لفجرية يف �شبيل 
عالية  درج��ة  لإع���د�د جيل جديد على  �جل���ودة  ع��ايل  تعليم  توفري 
وتخلل  �ملعا�شرة.  �ملعطيات  م��ع  بفعالية  للتعامل  �لتناف�شية  م��ن 

�لتعليم  على  تدريبي  برنامج  �أول  �إقامة  خطط  مناق�شة  �لجتماع 
�لإلكرتوين لأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف كلية �لفجرية �إىل جانب 
برنامج مماثل للخريجني ��شتعد�د� للتحاقهم برب�مج �ملاج�شتري 
. و�أو�شح معايل �لفريق  يف جامعة حمد�ن بن حممد �لإلكرتونية 
�شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي رئي�س 
جمل�س �أمناء جامعة حمد�ن بن حممد �لإلكرتونية �أن تز�يد �أعد�د 
�خلريجني عاما بعد عام يعك�س �لثقة �ملتز�يدة �لتي يوليها �ملجتمع 
�لإلكرتوين  للتعليم  �لأول  �خليار  باعتبارها  للجامعة  �لأك��ادمي��ي 
�أن �لإجن��از�ت �ملتتالية  و�لتعلم عن بعد يف �لعامل �لعربي .. موؤكد� 
متثل د�فعا قويا ملو��شلة �لعمل �جلاد على تطوير بر�مج �أكادميية 
عاملية �مل�شتوى جتمع بني �جلودة �لعالية و�لتخ�ش�شات �حليوية مبا 

يو�كب �ملتغري�ت �ملت�شارعة يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين. 

•• دبي-وام:

قدمت �شركة �لربجميات �لعاملية مايكرو�شوفت رخ�شا ل�شتخد�م بر�جمها 
�لربط  م�شروع  �شمن  وذل��ك  �خلريية  للجمعيات  و�أنظمتها  �لإلكرتونية 
�لإلكرتوين للجمعيات �خلريية �لعاملة يف �إمارة دبي بو�بة �إمار�ت �خلري 
و�لتي �أطلقتها د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي مطلع هذ� 

�لعام.
�لد�ئرة  �أن  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير  �ملن�شوري  خلفان  علي  و�أو�شح 
ل�شتخد�م  مايكرو�شوفت  مع  م�شرتك  تفاهم  مذكرة  وقعت  �أن  لها  �شبق 
�أنظمتها كقاعدة رئي�شية ملبادرة بو�بة �إمار�ت �خلري ..ويف �إطار هذه �ملبادرة 
ودعما منها للعمل �لإن�شاين و�خلريي حول �لعام فاإن �ل�شركة قدمت رخ�شا 

جمانية لت�شع من �جلمعيات �خلريية تقدر قيمتها ب�مليوين دولر وذلك 
يف �ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع �لذي مت �إطالقه يف معر�س جايتك�س. وقال 
�إن �ملرحلة �لثانية من �مل�شروع �شت�شمل باقي �جلمعيات �خلريية و�شتحتوي 
�إمارة  يف  �لعاملة  �جلمعيات  و�شت�شمل  دولر  ماليني  ثالثة  بقيمة  رخ�شا 

دبي وجمموعة من �جلمعيات يف دولة �لإمار�ت.
د�ئرة  �شهل على  �لذي قدمته مايكرو�شوفت  �لدعم  �إن  �ملن�شوري  و�أ�شاف 
�ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي �لعمل على �لربط بني �جلمعيات 
يف �ملرحلة �لأوىل وذلك لتماثل �لأنظمة �لإلكرتونية �ملعتمدة يف �جلهات 
كافة. و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لدعم �شاهم يف ت�شريع عملية �لربط �لتي �شتتيح 
جمموعة من �خلدمات �لر�ئدة يف جمال �لعمل �خلريي وذلك بالعتماد 

على �آخر ما تو�شلت �إليه �لتقنيات �حلديثة . 

�سكرًا خليفة ندوة تقيمها الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف
•• العني-الفجر:

ت����ف����اع����ال م������ع م�������ب�������ادرة �ل�����وف�����اء 
�ل�شيخ  �ل��و�ل��د  للقائد  و�ل��ع��رف��ان 
رئي�س   ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�أطلقها  �لتي   ، �هلل  حفظه  �لدولة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب   ، مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
 ، �ل���وزر�ء  ، رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
توليه  ذك��رى  مبنا�شبة  دب��ي  حاكم 
مقاليد �حلكم يف �إمارة دبي �أقامت 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوقاف ندوة للتعبري عن �شكرها 
يف  �لو�لد  �لقائد  لنهج  وتقديرها 
و�لجتماعية  �ل��دي��ن��ي��ة  م�����ش��ريت��ه 
و�لإن�شانية وذلك على م�شرح بلدية 
�لعني ، �شباح �لأم�س ح�شرها كل 
م��ن ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ح��م��د�ن بن 
�لهيئة  – رئي�س  �مل��زروع��ي  م�شلم 
�ل���ع���ام���ة ل���ل�������ش���وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�لأوقاف ، و�شعادة �شعادة �لدكتور 
حم��م��د م��ط��ر �ل��ك��ع��ب��ي م��دي��ر عام 
�لهيئة ، وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت 
و�لفروع وح�شد كبري من �حل�شور 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �ل��ن��دوة  ��شتهل   ،
رئي�س   .. �مل��زروع��ي  م�شلم  حمد�ن 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
: �شكر�ً خليفة  بالقول  �لأوق��اف  و 
ب��ل�����ش��ان و�ح����د م���ن ه���ذ� �حل�شور 
قدمت  م��ا  ع��ل��ى  للتعبري  �ل��ك��رمي 
، فال�شكر جزء  �أحبتك  ومن قلوب 
م���ن �ل���دي���ن ، ك��م��ا ق���ر�أن���ا ذل���ك يف 
�لنبوية  و�ل�شنة   ، �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 
�ل�شريفة ، فنحن يف �لهيئة �لعامة 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف 
�ل�شكر  �أن  للنا�س  نبني  ب���اأن  �أوىل 
لقائدنا وويل �أمرنا �ل�شيخ خليفة 
�هلل  – حفظه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
نقولها   ، �ل���دي���ن  ���ش��م��ي��م  م���ن   –
�لعلن  ل��ه يف  ون��دع��و  ���ش��ك��ر�ً  للمالأ 
لنا  �أ���ش��دى  م��ا  ع��ل��ى  نكافئه  لعلنا 
�ل�شكر ترجمة �شمولية   ، وللوطن 
مل�شرية �لقائد �لو�لد �ل�شيخ خليفة 

على ثر�ه . و�ل�شكر للقائد �ملوؤ�ش�س 
باين هذه �لدولة �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان – طيب 

�هلل ثر�ه - .
حممد  �لدكتور  �شعادة  حت��دث  ثم 
– مدير عام �لهيئة  مطر �لكعبي 
م�شتهاًل كلمته بحديث �لنبي عليه 
�أئمتكم  خيار   : و�ل�شالم  �ل�شالة 
ويحبونكم  حت���ب���ون���ه���م  �ل�����ذي�����ن 

وي�شلون عليكم وت�شلون عليهم .
و�أرو�ح��ن��ا وعقولنا  ق��ال قلوبنا  ثم 
خ��ل��ي��ف��ة م���ل���ئ ب���احل���ب خل��ل��ي��ف��ة ، 
�لأب  خ��ل��ي��ف��ة   ، خ��ل��ي��ف��ة  ف�������ش���ك���ر�ً 
خليفة  ف�شكر�ً   ، و�لإن�شان  و�لقائد 
�أبنائه يف  على  �ل��ذي يحنو   : �لأب 
�شكنهم  يف   ، ح��ي��ات��ه  تفا�شيل  ك��ل 
�ل������ذي ي��ع��ل��ي��ه ك���اأح�������ش���ن و�أج���م���ل 
و�أف�شل �شكن ، ويف رفاهيتهم �لتي 
يحيطهم بها باأغلى و�أنف�س ما هو 
تعليمهم  ، ويف  �ل��ع��امل  م��وج��ود يف 
تعليم  �أح�شن  يكون  �أن  �أر�ده  �لذي 
و�أرق��ى مناهج ، ويف �شحتهم �لتي 
�لعاملية  �خل��رب�ت  باأف�شل  �أحاطها 
ويف   ، �ملتخ�ش�شة  و�مل�شت�شفيات   ،
�أ�شرهم �لتي يجمع �شملها ، وين�شر 
 ، �شعابها  وي��زي��ل  فوقها  �ل�شعادة 
م�شتمرة  �لأف���ر�ح  د�ئمة  ويجعلها 

�ملباهج و�مل�شر�ت .
رعى  �ل����ذي  �لأب  خ��ل��ي��ف��ة  ف�����ش��ك��ر�ً 
و�أعلى   ، كبرينا  ووق���ر   ، �شغرينا 
�إىل  �شبابنا  �مل��ر�أة فينا ووج��ه  �شاأن 
�مل��ع��ايل و�ل���ري���ادة ، ف�����ش��رن��ا مثال 

تالحم بني �لأب و�أبنائه .
ن�شر  �ل��ذي  �لقائد  خليفة  و���ش��ك��ر�ً 
ب�������ش���اط �ل����ش���ت���ق���ر�ر و�لأم���������ان يف 
و�شار  ومت��ي��ز  ف�شهر  وط��ن��ن��ا  رب���وع 
ب�شفينة �لحتاد �إىل �شاطئ �لتقدم 
و�ل�شد�رة بكل حكمة وتب�شر دون 
من  ج��ان��ب  �أي  يف  �أذى  مي�شنا  �أن 
بوطننا  و���ش��ع��د  ح��ي��ات��ن��ا  ج���و�ن���ب 
�مل����ر�ت����ب يف  �أع����ل����ى  �إىل  ودول���ت���ن���ا 
 ، وم�شاجدها  و�قت�شادها  نظمها 
وحممياتها  وح��د�ئ��ق��ه��ا  وط��رق��ه��ا 

�لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق��������اف ق���ائ���اًل : 
�أي��ه��ا �حل�����ش��ور ك��ل��م��ات��ي ل��ن تقوم 
ل�����ش��ي��دي �شاحب  �ل���وف���اء  ب��و�ج��ب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
يف  لأن  خليفة  ف�����ش��ك��ر�ً  ن��ه��ي��ان  �آل 
نبينا �شلى �هلل  وطننا حتقق قول 
لكم  ير�شى  �هلل  �إن   : و�شلم  عليه 
، فري�شى  ويكره لكم ثالثاً  ثالثاً 
ت�����ش��رك��و� به  ت��ع��ب��دون ول  �أن  ل��ك��م 
�هلل  بحبل  تعت�شمو�  و�أن   ، �شيئا 
يا  فوطننا   ... تفرقو�  ول  جميعا 
ما  نلنا  بقيادتكم  �ل�شمو  �شاحب 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  ب��ه  �أخ��ربن��ا 
و�لفرقة  و�إياكم  باجلماعة  عليكم 
�لتي  وع���رف���ان  ���ش��ك��ر  م���ب���ادرة  �إن   ،
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
هي   ، مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
و�إق��ر�ر و�إظهار ملقام �شيدي  �إعالم 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
وها   ، �هلل  حفظه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
بكل  ون�شتجيب  نبادر  �ليوم  نحن 
وبكلمة   . وف���خ���ر  و�ع����ت����ز�ز  ف����رح 
قالت  وولء  حب  عنو�نها  عنو�نها 
�ل��و�ع��ظ��ة م��اري��ا �ل��ه��ط��ال��ي��ا : بني 
�خلو�طر  وف��رح��ة  �مل�شاعر  هم�س 
بني حنني �ملا�شي و�شعادة �حلا�شر 
حروف  بني  و�حلقيقة  �حللم  بني 
نحاول  �لعربية  و�شحر  �لأبجدية 
�شجية  �لقلب  يف  م�شاعر  ترجمة 
�أعطى  من  لأن  �لعبار�ت  بها  تنوء 
ل ت��ويف حقه �ل��ع��ب��ار�ت ، ول تعرب 
ع��ن ���ش��ادق ح��ب��ه �ل��ك��ل��م��ات ، ولذ� 
�إن��ن��ا يف  �شيدي  ي��ا  بكل فخر  نقول 
ما  عن  نعرب  �أن  يكفينا  �ملقام  ه��ذ� 
�لود  ���ش��ادق  م��ن  �أنف�شنا  يف  يجول 
و�حل���ب و�لح����رت�م ل��ك ي��ا خليفة 
تهدي  قلما  �ل���ذي  خليفة  �خل���ري 

مثله �لأيام .
�ملنبثق من حبنا  و�ل��دي  يا  بحبك 
لو�لدنا �ل�شيخ ز�يد غر�س �هلل فينا 
�لعطاء لك وغر�س فينا �لولء لك 
منذ نعومة �أظفارنا ، �شكر�ً خليفة 

ذو �جلود و�لأفعال .

و�لعاملية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
، و�أن����ت����م �أي���ه���ا �ل��ع��ل��م��اء و�لأئ���م���ة 
خليفة  للقائد  �شكركم  و�خلطباء 
خا�شة  مكانة  يحتل  ل��ه  ودع��ائ��ك��م 
�شكر�ً   ، �ل���ن���ا����س  وع���ن���د  �هلل  ع��ن��د 
�لهيئة  �أن�����ش��اأت  �شيدي فقد  ي��ا  ل��ك 
 ، ب��ق��ر�ٍر م��ن �شموكم   2006 ع��ام 
ورع���اي���ة م��ن ق��ي��ادت��ك��م �حل��ك��ي��م��ة ، 
فما ير�ه �لنا�س �ليوم من م�شاجد 
م����ن ثمار  ث����م����رُة  ه����ي  م�����زده�����رة 
توجيهاتكم ، �شكر�ً خلدمة �لقر�آن 
مر�كز  �زده��������رت  ف��ل��ق��د  �ل����ك����رمي 
و�كتمل  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  حتفيظ 
ع��ق��ده��ا يف ظ��ل ع��ه��دك��م �مل��ي��م��ون ، 
لالإفتاء  �لر�شمي  �ملركز  لأن  �شكر�ً 
�أن�شاأ بقر�ر من �شموكم  �لدولة  يف 
قيادتكم  م���ن  م��ت��و����ش��ل  ودع�����م   ،
�ملركز  هذ�  �أ�شبح  حتى   ، �لر�شيدة 
 ، �لر�شني  و�لفقه  للفتوى  عنو�ناً 
�شكر�ً   ، �لدولة وخارجها  د�خ��ل  يف 
�أ�شبحت حمل  لأن لنا بعثًة للحج 
�لإ�شالمي  �لعامل  دول  من  �إ���ش��ادة 
�أجمع ، �شكر�ً لكل مظاهر �لتطور 
�لذي دخل �لهيئة وتقدم بها نحو 

�لتميز.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  و���ش��ك��ر�ً 
 – حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم 
�أط���ل���ق هذه  – �ل����ذي  ح��ف��ظ��ه �هلل 
كيف  خاللها  من  ليعلمنا  �مل��ب��ادرة 
ت���رتب���ى �لأج����ي����ال و�ل����رج����ال على 
�أعطى  �ل���ذي  �ل��و�ل��د  �لقائد  �شكر 

بال حدود ،
�ل�����ش��م��و حكام  لأ����ش���ح���اب  ����ش���ك���ر�ً 
�أول  للفريق  �لإمار�ت كافة و�شكر�ً 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
 – �هلل  –حفظه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�لدعم  �لرعاية  كل  �أعطى  �ل��ذي 
للهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 

و�لأوقاف .
ن�شاأل �هلل �شبحانه وتعاىل �أن يطيل 
و�أن يحفظكم   ، �شيدي  يا  بعمركم 
مب��وف��ور �ل�����ش��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة لهذ� 
�ملقيمني  ول��ك��ل  �ل��وط��ن ولأب��ن��ائ��ه 

ومائها وكهربائها ، فاأ�شبحت على 
و�ل�شوؤدد  �لعز  �أمن���وذج   ، ل�شان  كل 
و�لرفعة  و�ل���ت���ب�������ش���ر  و�حل���ك���م���ة 
�ملخل�شني  قبلة  وغ���دت  و�ل��ت��ق��دم 
يفدون  �أوط��ان��ه��م  على  �ل��غ��ي��وري��ن 
نظامها  م���ن  ل��ي�����ش��ت��ف��ي��دو�  �إل��ي��ه��ا 
، ف�����ش��ك��ر�ً خليفة  وح��ك��م��ة ق��ائ��ده��ا 

�لقائد �ملتميز �حلكيم .
و����ش���ك���ر�ً خ��ل��ي��ف��ة �لإن�������ش���ان �ل���ذي 
�أح������ب �لإن���������ش����ان وم�����د ي�����ده لكل 
و�لتاآخي  و�لتعاون  باحلب  �إن�شان 
كان  ما  كيف  فالإن�شان  و�لت�شايف 
ك����ان ه���و حم����ور تفكريه  و�أي���ن���م���ا 
�أو ح��ل��ت به  ت��ع��ر  �إذ�  ب��ي��ده  ي��اأخ��ذ 
عو�ر�س �لدهر ، فخليفة �لإن�شان 
ح��ا���ش��ر يف ك���ل ب���الد �ل��دن��ي��ا بيده 
و�أياديه  �لعطوف  وقلبه  �لكرمية 
وتعاونه  �لغر�ء  و�شنائعه  �لبي�س 
�ملحزونني  دم�����وع  مي�����ش��ح  �ل���ب���ن���اء 
وي��ف��رج ك����روب �مل��ك��روب��ني وي����وؤ�زر 
ويدفع   ، �ملحتاجني  جم��ال  ك��ل  يف 
كل  ليقدمو�  و�ل��ع��ب��اق��رة  بالنو�بغ 
�لإن�شان  خل��دم��ة  ي�شتطيعون  م��ا 
����ش��م خليفة باحلب  غ��د�  ول��ه��ذ�   ،
و�لإك�����ب�����ار ع��ل��ى ك���ل ل�����ش��ان فرفع 
ب���ذل���ك ل��وط��ن��ن��ا ودول���ت���ن���ا ر�ي�����ات 
�لعاملي  و�لتقدير  �لإن�شاين  �حلب 
�ملو�طن  و����ش���ار   ، �لأزم������ان  م���دى 
و�إن�شانيتك  ب�شنائعك  �لإم��ار�ت��ي 
يا�شيدي حمل �لتقدير و�لحرت�م 
وكل  دولتنا  ودخلت   ، مكان  كل  يف 
ومو�طن فيها تاريخ �حل�شارة من 
�أو�شع �أبو�به ، لأن �لذي يرعاه هو 
�لإن�شان �لذي كرم �لإن�شان ف�شكر�ً 
خليفة �لأب �حلنون و�لقائد �لر�ئد 

، و�لإن�شان �لعظيم �لعطاء .
ل�شاحب  بال�شكر  كلمته  ختم  ثم   
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�ل�شكر  مبادرة  �أطلق  �ل��ذي  مكتوم 

و�لعرفان .
فتحدث   ، �ل���ك���ل���م���ات  ت���ت���ال���ت  ث����م 
�إد�رة  مدير  �ل�شحي  طالب  �ل�شيخ 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  يف  �لوعظ 

عبد�لرحمن  �ل��و�ع��ظ  حت��دث  ث��م 
�إن�شانية  عنو�نها  بكلمة  �ل�شام�شي 
�حل�شور  �أي����ه����ا   : ف���ق���ال  خ��ل��ي��ف��ة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة م��ع��ن��ى ع��ظ��ي��م جت�شد 
�شلى  حم��م��د  ر���ش��ول��ن��ا  �شخ�س  يف 
�لأعلى  �ملثل  فهو  و�شلم  عليه  �هلل 
�قت�شت  ولقد  �لأ�شمى  و�ل��ن��م��وذج 
ي�شتخلف  �أن  ت���ع���اىل  �هلل  ح��ك��م��ة 
ليعمرها  �لأر���س  هذه  يف  �لإن�شان 
وق���د ع��م��ره��ا ل��ن��ا ���ش��اح��ب �ل�شمو 
عمره  يف  �هلل  �أط��ال  خليفة  �ل�شيخ 
، وج�����ش��د ل��ن��ا �ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين يف 
و�لتاآزر  �لتعا�شد  حيث  م�شريته 
يعالج  و�لأمم  �ل�������ش���ع���وب  ب�����ني 
ويق�شي   ، نفقته  ع��ل��ى  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل����دي����ن ع����ن �مل���دي���ن���ني ب��ن��ف�����ش��ه ، 
�ملو�طنني  �إ�شكان  م�شروعات  يتابع 
�لو�فدين  وي��ك��رم  �شخ�شي  ب�شكل 
ومي����د ي���د �خل����ري ل��ل��م��ح��ت��اج��ني ، 
�أك���ر �ل��ق��ادة ع��ط��اء و�أكرهم  ه��و 
�ملرهف  فح�شه   ، بامل�شاكني  رحمة 
منه  �ل��ع��ال��ي��ة جعلت  و�إن�����ش��ان��ي��ت��ه   ،
 ، لنا جميعا يف كل جم��ال  مفخرة 
�لعطاء  هذ�  لك  نرد  خليفة  �شكر�ً 
�إىل  �ل�شر�عة  �أك��ف  ون��رف��ع  مبثله 
ي���دمي علينا  �أن  �مل���وىل ج��ل وع��ل��ى 

عزك ورفعتك .
ويف كلمة عنو�نها �شكر�ً لقد عملتنا 
 : �حلو�شني  ���ش��ارة  �لو�عظة  قالت 

�نطالقاً من قوله �شلى �هلل عليه 
و���ش��ل��م م���ن مل ي�����ش��ك��ر �ل��ن��ا���س مل 
�شكر�ً  نقول   ، وج��ل  ع��ز  �هلل  ي�شكر 
خليفة هنا يف مر�فئ قلوبنا وبني 
ثنايا �أرو�حنا لكل ما يف خليانا من 
جميعاً  بدو�خلنا  وحياة  م�شامات 
�ل����و�ط����ن �لغايل  �أب����ن����اء ه���ا  ن��ح��ن 
 ، دع��ت   ، �لتحمت   ، ت�شكلت  زو�ي���ا 
�لرفاه  ، على نعمة  �شكرت مولها 
�أل�شنتنا  ف��ل��ه��ج��ت   ، �لإم�������ار�ت  يف 
ع��رف��ان��اً و���ش��ك��ر�ً ل��ق��ائ��د ج��ع��ل منا 
�شعادة  �لكون  �شعوب  ت�شدر  �شعباً 
. �شكر�ً خليفة فقد  ور�ح��ة وه��ن��اًء 
ك����ان ل���ل���م���ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة �حلظ 
�ل��ن��ب��وغ و�ل��ت��األ��ق لأنكم  �لأك����رب يف 
و�لإبحار  �لعلم  على  �شجعتموها 
فيه كي تكون �شريكاً كاماًل للرجل 
يف كافة �أوجه �حلياة ، لقد �أتاحت 
�لإمار�ت  لبنات  �لكرمية  رعايتكم 
و�مل�شاهمة  و�لعمل  �لعلم  يف  �حلق 
، وه��ا نحن �ليوم  �ل��وط��ن  ب��ن��اء  يف 
�أعلى  تتبو�أ  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ن��رى 
�ملر�كز �لقيادية يف كل مف�شل من 
مفا�شل �لدولة ، فاملر�أة �لإمار�تية 
�ليوم ت�شكل رقماً مهماً يف م�شرية 
يا  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �لتي  �لتنمية 
عن  كلماتنا  تعجز  م��ن  ي��ا  �شيدي 

�شكره .
�لقائد  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ع��ن��و�ن  وحت���ت 

ق�������ال �ل������و�ع������ظ ع����ب����د �ل���رح���م���ن 
�لنا�شري ، �إن �إميان �ل�شيخ خليفة 
ب��اأن �ملجتمع  بن ز�ي��د يحفظه �هلل 
م�شروع جليل عظيم جعله يو��شل 
م�����ن ج��������ذوة ع�����ط�����اءه و�رت������ق������اءه 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  مبجتمع 
يحفظه  قيادته  ظل  ففي  �ملتحدة 
 ، �إن�شانيته  قمة  �مل��ج��د�إىل  بلغ  �هلل 
وبحبوحة �شعادته ، فتمت �شناعة 
�حل�شارة �لفذة �ملتميزة ، و�أثمرت 
باهرة  ع��ظ��ي��م��ة  ث�����م�����ار�ً  ق���ي���ادت���ه 
و�مل�شت�شفيات  �ملوؤ�ش�شات  فاأن�شاأت 
و�مل�شاجد  و�جل��ام��ع��ات  و�مل���د�ر����س 
 ، �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  ومر�كز 
قبل  �لإن�شان  ببناء  �لهتمام  وز�د 
�لعي�س  و�شائل  وت��وف��رت   ، �لبنيان 
�ل���رغ���ي���د ، ح��ت��ى ع���م ه����ذ� �خلري 
، و�أ���ش��ب��ح �ملجتمع  �ل��دول��ة  �أرج����اء 
كاأ�شرة  متني  ت��ر�ب��ط  يف  و�ل��ق��ي��ادة 
و�حدة ، �شكر�ً خليفة لأن جمتمعنا 
ت���ب���و�أ مكانة  ق���د  ق��ي��ادت��ك  يف ظ���ل 
�لعاملية  �ملجتمعات  ب��ني  م��رم��وق��ة 
للت�شامح  ر�ئ���د�ً  من��وذج��اً  و�أ�شحى 
قيم  و�حرت�م  �لإن�شاين  و�لتعاي�س 
�أعظم  و�إن من   ، �لآخرين  وعقائد 
�لنعم �لتي حتققت يف ظل قيادتكم 
، ويتحتم �شكرها ، هي نعمة �ملحبة 
 ، و�لتاآلف بني قلوبهم  �لنا�س  بني 
�شكر�ً يا �شيدي على كل ما قدمتم 
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•• املنطقة الغربية-وام:

�لول  �أم���������س  م�������ش���اء  �خ���ت���ت���م���ت 
�لدويل  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  فعاليات 
2014 باملنطقة �لغربية و�لذي 
���ش��م��و �ل�شيخ  �أق��ي��م حت��ت رع��اي��ة 
�آل نهيان ممثل  حمد�ن بن ز�ي��د 
�لغربية  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �حل����اك����م 
�لريا�شي.  �لغربية  نادي  ونظمه 
�ملهرجان من  فعاليات  وتو��شلت 
28 دي�شمرب �ملا�شي �إىل 3 يناير 
�جل�����اري ب��رع��اي��ة ���ش��رك��ة �أدن����وك 
من  ودع���م  �شركاتها  وجم��م��وع��ة 
�ملنطقة  دي���و�ن ممثل �حل��اك��م يف 
�ملنطقة  تنمية  وجمل�س  �لغربية 
�لغربية  �ملنطقة  وبلدية  �لغربية 
من  وع��دد  �لغربية  وم�شت�شفيات 

�جلهات.
�خلتامي  �ل��ي��وم  فعاليات  و�شهد 
�إىل  لل�شعود  �ل���در�ج���ات  ل�شباق 
�ل�شيخ  ب��ل��ي��و�  م���رع���ب  ت���ل  ق��م��ة 
حمد�ن  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  خليفة 
�ل�شيخ عبد�هلل  و�شعادة  نهيان  �آل 
ب���ن ع��ي�����ش��ى رئ��ي�����س �حت�����اد دول���ة 
وعبد�هلل  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �ل��ب��ح��ري��ن 

ب���ط���ي �ل��ق��ب��ي�����ش��ي م����دي����ر ن����ادي 
�ل��غ��رب��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ي وع�����دد من 
ممثلي  �ىل  ����ش��اف��ة  �مل�����ش��وؤول��ني 
�جل����ه����ات �ل����ر�ع����ي����ة و�ل���د�ع���م���ة 

للمهرجان.
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  ���ش��ع��ادة  و�أع�����رب 
لوكالة  ت�����ش��ري��ح  يف  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 
�شروره  ع��ن  و�م  �لم�����ار�ت  �أن��ب��اء 
حل�����ش��ور ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان .. 
�لكبري  بالتطور  �عجابه  مبديا 
من  ليو�  مهرجان  ي�شهده  �ل��ذي 
عام لآخر .. وقال �إن هناك فارقا 
ك��ب��ري� يف ت��ن��وع �ل��ف��ع��ال��ي��ات بني 
2002 �لتي  �ل��دورة ودورة  هذه 
�أن �شعب  ي���دل ع��ل��ى  ���ش��ه��ده��ا م��ا 
متطور  ���ش��ع��ب  �لم��������ار�ت  دول�����ة 

وخالق.
و�أ�شاف �إن مهرجان ليو� �لدويل 
عاملي ولي�س حمليا و�إن �لقائمني 
عليه قامو� بجهد كبري .. موؤكد� 
�لنوع  بهذ�  فخورة  �لبحرين  �أن 
من �لبطولة ..وهذ� �شيئ يحمد 
وملنطقة  و���ش��ع��ب��ه��ا  ل������الإم������ار�ت 
وق�����ال   .. خ����ا�����س  ب�������ش���ك���ل  ل����ي����و� 
يف  �خ��و�ن��ن��ا  ودع��م  للوقوف  جئنا 

���ش��امل �ل���زع���اب���ي م���ن �لإم�������ار�ت. 
 8 �ل�شيار�ت  مناف�شات  و�أ�شفرت 
�شرور  بن  �شعيد  ف��وز  عن  �شلندر 
�ل�شحر�وي  �ل�����ر�يل  ف��ري��ق  م���ن 
�لإمار�ت باملركز �لول بينما جاء 
�شرور  بن  حمد  �لثاين  �ملركز  يف 
�ل�شحر�وي  �ل�����ر�يل  ف��ري��ق  م���ن 
جاء  �لثالث  �ملركز  ويف  �لإم���ار�ت 
ب��وح��م��ي��د م���ن فريق  م�����ش��ط��ف��ى 
�ملركز  نا�س ري�شنق �لم��ار�ت ويف 
�لبلو�شي  �لر�بع جاء خالد ر��شد 
�ل�شحر�وي  �ل�����ر�يل  ف��ري��ق  م���ن 
�لإمار�ت ويف �ملركز �خلام�س جاء 
�ل علي من فريق  جا�شم حممد 

�لر�يل �ل�شحر�وي �لإمار�ت.
جناح  �أع��ل��ن  نف�شه  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
�مل�شارك  �لغربية  �ملنطقة  بلدية 
م�شابقة  نتائج  ع��ن  �مل��ه��رج��ان  يف 
مهرجان  خ����الل  خم��ي��م  �أف�����ش��ل 
وق��دم جو�ئز   2014 تل مرعب 
عينية للفائزين �خلم�شة �لأو�ئل 
يف �مل�شابقة وفق معايريها ومنها 
وتطبيق  �لبيئة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
م��ع��اي��ري �ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة يف 
�ملخيم و��شتخد�م و�شائل �لطاقة 

ويف مناف�شات �ل�شيار�ت 6 �شلندر 
�شتاندر فاز علي حممد �حلمادي 
�لول  ب���امل���رك���ز  �لإم�����������ار�ت  م����ن 
�ل���ث���اين حم��م��د علي  �مل���رك���ز  ويف 
�ك�شرتمي  ف��ري��ق  م���ن  �ل��ك��ي��ب��ايل 
باملركز  ح��ل  بينما  �لإم����ار�ت  م��ن 
�لثالث ح�شن �شامل علي �لزعابي 
من فريق باتريوت بريفورمان�س 
�لإم��ار�ت و�ملركز �لر�بع كان من 
من  �لكعبي  م�شبح  حمد  ن�شيب 
عبد�هلل  و�خل���ام�������س  �لإم����������ار�ت 

�لمار�ت .
�ل�شيخ  ق���ام  �مل��ه��رج��ان  خ��ت��ام  ويف 
خليفة بن �شلطان بن حمد�ن �آل 
ببطولة  �لفائزين  بتتويج  نهيان 
وت�شليم  و�ل���در�ج���ات  �ل�����ش��ي��ار�ت 

�جلو�ئز للفائزين.
و�شهدت بطولة �ل�شيار�ت مناف�شة 
ق���وي���ة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا �أب���ط���ال من 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �لم���ار�ت 
�خلليجي حقق فيها �أبطالنا فوز� 

كا�شحا.

�شلندر   6 �شيارت  مناف�شات  ففي 
�لبلو�شي  ر��شد  خالد  ف��از  معدل 
�ل�شحر�وي  �ل�����ر�يل  ف��ري��ق  م���ن 
..بينما  �لول  ب��امل��رك��ز  �لم����ار�ت 
�بر�هيم  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  ج���اء 
عبا�س من فريق �ل�شهم �لمار�ت 
.. ويف �ملركز �لثالث جاء حمد�ن 
ري�شنق  نا�س  فريق  من  بوحميد 
و�لر�بع من�شور �حمد �ل�شام�شي 
و�خلام�س  �ل�����ش��ه��م  ف���ري���ق  م����ن 
�ل�شعودية.  من  �خل�شري  يو�شف 

و��شتخد�م  للبيئة  �مل��ل��وث��ة  غ��ري 
ت���ق���ن���ي���ات م���ب���ت���ك���رة ل���ل���ح���د من 
�لتلوث يف �ملخيم. و�أ�شفرت نتائج 
حممد  خميم  ف��وز  ع��ن  �مل�شابقة 
�لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��الح��ي  ه���الل 
و�مل��رك��ز �ل��ث��اين ك���ان م��ن ن�شيب 
�ملن�شوري  خلفان  م��ب��ارك  خميم 
و�ملركز �لثالث خميم نهيان بطي 

خميم  �ل��ر�ب��ع  و�مل��رك��ز  �لقبي�شي 
�ملن�شوري  �شبيع  حم��م��د  �شعيد 
و�مل��رك��ز �خل��ام�����س خم��ي��م خليفة 
�شعد �لعو�د. وقام خلفان عبد�هلل 
بر�ك �ملزروعي نائب رئي�س جلنة 
�لبلدية  خم��ي��م  ع��ل��ى  �ل�����ش����ر�ف 
�لفائزين  ب��ت��ك��رمي  ب���امل���ه���رج���ان 

وت�شليمهم �جلو�ئز.
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 مدعيني/ 1- عبد�لرحيم كليم �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س 2-خالق حمد بابور علي 
4-حممد  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  مقبول  ليت  3-�مني  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
جا�شيد �شري��شام فيتيل بوتان بور�يل �جلن�شية:�لهند مدعي عليه:هايرب للمقاولت 
�عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب 
موعد�   2014/1/12 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1243 جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لع�شريي  �حمد  غازي  بطي  عليه: 
مطالبة مالية 29.719.21 درهم و�لفائدة �لقانونية 12% �ملطلوب �عالنه/ بطي 
غازي �حمد �لع�شريي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/14 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ �ح����م����د 
�شوري   - �ل����غ����ز�يل  ع���ل���ي 
�جل�����ن�����������ش�����ي�����ة-  -ج����������و�ز 
)8141391 �شفره)
�شادر من �شوريا    من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/9557850 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ خ����د� بخ�س 
-باك�شتاين  �م����ني  حم��م��د 
�جل�������ن���������������ش�������ي�������ة-  ج����������و�ز 
     )3 3 4 7 7 6 1 ( ه �شفر
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
�و  �شرطة  �ق��رب مركز  �ىل 
�ل�شفارة باك�شتان  م�شكور�ً.

•• دبي-وام:

تطلق هيئة كهرباء ومياه دبي حملة تطبيقها �لذكي �ملحدث �لذي تقدم من 
خالله جتربة �شهلة ومتميزة ملتعامليها عرب خدماته وخو��شه �ملتنوعة.

تاأتي هذه �حلملة �شمن جهود �لهيئة �حلثيثة و�مل�شتمرة لتعريف متعامليها 
مبختلف خدماتها ومو��شلة حت�شني وتطوير جودة خدماتها �لذكية تنفيذ� 
�إىل  لروؤى �لقيادة وتوجهاتها يف تطوير كل �خلدمات �حلكومية وحتويلها 
�ل��دول �ملتقدمة  �إىل م�شاف  ��شم �لإم��ار�ت  خدمات ذكية مبا ي�شهم يف رفع 

لتحتل �ملكانة �لتي ت�شتحقها يف �ملحافل �لدولية.
وتقدم �لهيئة من خالل تطبيقها �ملحدث جتربة �شهلة ومتميزة ملتعامليها 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أق��و�ل �شاحب  ت�شتمل على 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ..وميكن �لتو��شل 

مع موقعه �لإلكرتوين �خلا�س و�شفحاته على قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي 
في�شبوك- تويرت- �ن�شتغر�م �إ�شافة �إىل تخ�شي�س �لتطبيق ح�شاب للز�ئرين 
ميكنهم من �لإطالع على خدمات �لهيئة مثل �ل�شتعالم عن �لفو�تري وطلب 
على  و�لإط���الع  �ملتعاملني  خدمة  مكاتب  وعناوين  �خل��دم��ة  ت�شغيل  �إع���ادة 
كيفية  على  و�لتعرف  �ل�شكاوى  وتقدمي  و�ل�شتهالك  �لرت�شيد  عن  ن�شائح 

قر�ءة �لفاتورة و�لعديد غريها دون �حلاجة �إىل �لت�شجيل.
ويعترب �أكرب دليل على �إلتز�م �لهيئة بالتحول �ل�شريع نحو �حلكومة �لذكية 
�لعاملية خلدمة متعامليها فوزها بثالث  �ملمار�شات  �أف�شل  بتبني  و�لتز�مها 
جو�ئز �شمن جائزة حمد�ن بن حممد للحكومة �لذكية �لتي �أطلق موؤخر�.

وتعترب جائزة حمد�ن بن حممد للحكومة �لذكية �أرقى جائزة تعنى بتكرمي 
�إط��الق �جلائزة  ..وق��د جاء  دبي  �لعام يف  �لقطاع  �للكرتونية يف  �خلدمات 
�لأ�شا�س  حجر  و���ش��ع  �إىل  رئي�شية  ب�����ش��ورة  ي�شعى  متكامل  ب��رن��ام��ج  �شمن 

للحكومة �لذكية يف دبي من خالل تطوير منظومة �لعمل �حلكومي ��شتجابة 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف تطوير �آلية 
�لعمل �حلكومي و�لتحول للحكومة �لذكية. يذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي 
ح�شدت �أي�شا هذ� �لعام جائزة �ملركز �لأول عن فئة �أف�شل بو�بة �إلكرتونية 
حكومية وجائزة فئة �أف�شل تطبيق لالأجهزة �لذكية وذلك يف �لدورة �لثالثة 
�لتعاون  جمل�س  ل���دول  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حلكومة  وم��وؤمت��ر  ومعر�س  جل��ائ��زة 
�جلو�ئز  ه��ذه  على  �لهيئة  ح�شول  وي�شكل   . دب��ي  يف  نظمت  �لتي  �خلليجي 
د�فعا لتح�شني وتطوير كافة خدماتها و�ملناف�شة مع بقية �لدو�ئر �حلكومية 
يف �لإمارة لتعزيز �شمعة دبي �لعاملية و�لتي تتحقق من خالل توفري خدمات 
�شريعة ومبتكرة ت�شهم يف �إ�شعاد جميع من يقطن يف �إمارة دبي. وقال �شعادة 
�شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي �إن �لهيئة تثمن �لتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

بعد �حلكومة  ما  �لذكية مرحلة  مبادرة �حلكومة  باإطالق  �آل مكتوم  ر��شد 
�لإلكرتونية - و�لتي �شوف ت�شهم بدورها بتحقيق نقلة نوعية يف �خلدمات 
�ملقدمة للمتعاملني وحتويل دبي �إىل مدينة ذكية مبا يكفل �إد�رة كل مر�فق 
عايل  �لإن��رتن��ت  توفري  م��ع  ومرت�بطة  ذكية  �أنظمة  ع��رب  �ملدينة  وخ��دم��ات 
كل  يف  ��شت�شعار  �أجهزة  وتوزيع  �لعامة  �لأماكن  يف  �ل�شكان  جلميع  �ل�شرعة 
مكان لتوفري معلومات وخدمات حية ت�شتهدف �لنتقال لنوعية جديدة من 
�حلياة جلميع �شكان �إمارة دبي وزو�رها . و�أ�شاف �شعادته �إنه تنفيذ� و�لتز�ما 
تكون  �أن  �لهيئة يف  روؤي��ة  و�نطالقا من  �لطموحة  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  بهذه 
على  �حل�شول  يف  �ملتمثلة  ور�شالتها  عاملي  م�شتوى  على  م�شتد�مة  موؤ�ش�شة 
ر�شا متعامليها ..قامت �لهيئة بو�شع خارطة طريق لتطوير جميع خدماتها 
�لذكية و�إطالق �أخرى جديدة لتن�شجم مع �أهد�ف �ملبادرة لتوفري �خلدمات 

للمتعاملني على مد�ر �ل�شاعة.

•• ال�صارقة -الفجر: 

ز�رت جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية باملجل�س 
�ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة م�شت�شفى 
وتفقدت  �ل�شارقة  مبدينة  �لقا�شمي 
�مل��ب��اين �جل���دي���دةة و�ل��ت��و���ش��ع��ات �لتي 
م�شت�شفى  لإن�شاء  بامل�شت�شفى  �أ�شيفت 
وم�شروع  و�لأط��ف��ال  و�ل���ولدة  �لن�شاء 
م�شت�شفى  يف  �لطو�رئ  ق�شم  تو�شعات 

�لقا�شمي.
�لدكتور ح�شني حممد  �للجنة  تر�أ�س 
رئ���ي�������س �ل���ل���ج���ن���ة ور�ف�����ق�����ه ك����ال من 
�لدكتورة �أمل �أحمد خلفان �ل�شويدي 
مقررة �للجنة و�لع�شا �شالح �لعجلة 
ويو�شف  �مل���ر�����ش���دة  ب���احل���اج  وي��و���ش��ف 
�للجنة  �شر  و�أم��ني  �مل��زرع��وي  خمي�س 

حممد بوخلف .

فيما ��شتقبل �للجنة كال من �لدكتور 
�مل�شت�شفى  م��دي��ر  �ل���ن���وري���اين  ع����ارف 
�ملدير  �خل���اج���ة  ���ش��ف��ي��ة  و�ل���دك���ت���ورة 
�شالح  و�أح���م���د  للم�شت�شفى  �ل��ف��ن��ي 
و�ملالية  �لد�ري���������ة  �ل���������ش����وؤون  م���دي���ر 
وعبيد �لنابودة رئي�س ق�شم �لعالقات 
�ل��ع��ام��ة ودن��ي��ا �ل��ر���ش��ي��د رئ��ي�����س ق�شم 
وفاطمه  و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجية 
غامن رئي�شة ق�شم �لتمري�س و�شوقي 

عبد�هلل من�شق عام بامل�شت�شفى .
�لنورياين  ع�����ارف  �ل���دك���ت���ور  و�أط���ل���ع 
�ملجل�س  يف  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة 
�لتو�شعات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  �ل���ش��ت�����ش��اري 
�جل������دي������دة ور�ف�����ق�����ه�����م وم���������ش����وؤويل 
�لن�شاء  مل�شت�شفى  جولة  يف  �مل�شت�شفى 

و�لتوليد وق�شم �لطو�رئ .
�مل�شروع  ه����ذ�  �أن  �ل���ن���وري���اين  و�����ش���ار 

ي���اأت���ي ل��ل��م�����ش��اه��م��ة �ل��ف��ن��ي��ة م���ن �أجل 
ت���وف���ري �مل���ن�������ش���اآت �ل��ط��ب��ي��ة �ل���الزم���ة 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  �حتياجات  ل�شد 
م���ن �خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة و�أ�����ش����ار �إىل 
�متد�د�  يعترب  �جل��دي��د  �مل�����ش��روع  �أن 
مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل���ق���ا����ش���م���ي �ل���ق���ائ���م مع 
�ملنا�شبة  و�مل��ر�ف��ق  �لرئي�شة  �خلدمات 
�ملهمة، ويتاألف �مل�شروع من م�شت�شفى 
وق�شم  و�لأط���ف���ال،  و�ل�����ولدة  للن�شاء 
�لق�شم  ع���ن  ب���دي���ال  ج���دي���د  ط������و�رئ 
�حل�����ايل، وم���دخ���ل ج���دي���د م���ع بو�بة 
للم�شروع وبناية �خلدمات �لكهربائية 
�أب��ر�ج تربيد، �شمن منظومة  و�شاحة 
مهبط  ج��ان��ب  �إىل  ج���دي���دة،  ت��ك��ي��ي��ف 
معاجلة  وحمطة  هليكوبرت،  طائر�ت 
مياه �ملجاري للري، وحمطة معاجلة 

�ملخلفات �لطبية ونفق �خلدمات.

وح�����ر������س �ل�����ن�����وري�����اين وم���������ش����وؤويل 
و��شحة  �شورة  تقدمي  �إىل  �مل�شت�شفى 
�مل�ش�شتفى  خ���دم���ات  ع���ن  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
ل�شيما  �جل��دي��دة  بال�شعة  و�لتعريف 
باملناهج  بال�شرت�شاد  �ل�شرت�شاد  بعد 
بوظائف  �خل����ا�����ش����ة  و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
ومتطلبات �لرعاية �ل�شحية و�لطبية 
لعام  �لأمريكي  �لت�شميم  لكود  وتبعاً 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  وجت���ول���ت   .2006
يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  من  �ل�شحية 
�لق�شام  ب��ج��ان��ب  �مل�شت�شفى  رده�����ات 
�ملختلفة و�طلعو� على �شعة �مل�شت�شفى 
�شرير،  ب�202  تقدر  و�ل��ت��ي  �لرئي�س 
ثالثة  �ملر�شى  �أجنحة  على  مق�شمة 
وثالثة  �شرير�،   72 ل��ل��ولدة،  �أق�شام 
�أق�شام لالأطفال، 78 �شرير�، وجناحان 
بجانب  �شرير�   52 �لن�شاء،  لأمر��س 

�ل���ط���و�رئ �جلديد،  مل��ب��ن��ى  زي���ار�ت���ه���م 
�لعناية  ووح���دة  ���ش��ري��ر�،   23 في�شم 
�ملركزة حلديثي �لولدة )16 مهد�(، 
ووحدة �لعناية �ملركزة لالأطفال، �شتة 
�أ�شّرة، ووحدة �لعناية �ملركزة لأمر��س 
�أجنحة  وثالثة  �أ���ش��ّرة،  �أربعة  �لن�شاء، 
خم�ش�شة  �أج���ن���ح���ة  و���ش��ت��ة  خ���ا����ش���ة، 
�أق�شام  جانب  �إىل  �ل�شخ�شيات،  لكبار 
قبل  وما  للولدة،  �خلارجية  �لعياد�ت 
�لولدة و�لعياد�ت �خلارجية لالأطفال 
� �لعياد�ت �خلارجية  وحديثي �لولدة 
�خل�شوبة. ووح���دة  �لن�شاء  لأم��ر����س 

ك���م���ا ي�����ش��م �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �أرب�������ع غرف 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وث���م���اين غ����رف ل���ل���ولدة، 
وغرفتني للعمليات �لقي�شرية، و�أربعة 
لالأطفال،  �لكلى  غ�شيل  لق�شم  �أ���ش��رة 
و�أمر��س  �لأط���ف���ال،  ط����و�رئ  وق�����ش��م 

�لأ���ش��ع��ة وخمترب�ت  وق�����ش��م  �ل��ن�����ش��اء، 
و�ل�شيدلية  �ل�����دم،  وب���ن���ك  م��رك��زي��ة 
خدمات  وق�شم  و�مل�شتو�شف،  �ملركزية 

مركز �لعقم.
�لدكتور  ����ش���رح  �ل����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�للجنة  رئ����ي���������س  حم����م����د  ح���������ش����ني 
�ل�شحية باملجل�س �ل�شت�شاري �أن هذه 

�لتو�شعات �ل�شافية و�إن�شاء م�شت�شفى 
ل��ل��ن�����ش��اء و�ل��ت��ول��ي��د ي��رتج��م حلر�س 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 
�خلدمات �ل�شحية و�لرعاية �لالزمة 
وتلبية �لزيادة �ل�شكانية �لتي ت�شهدها 
و�لرتقاء  و�ل���دول���ة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة 
ما  �أن  م����وؤك����د�  �ل��ط��ب��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 

مل�شته �للجنة عقب هذه �لزيارة ميثل 
وبخدماته  �لطبية  بال�شروح  �إعجابا 
لتظل �خلدمات �لعالجية يف مقدمة 
�ل��ر���ش��ي��دة وحر�شها  �ل��ق��ي��ادة  �أول���ي���ات 
على �لعناية بها لينعم �ملو�طن و�ملقيم 
مب��ن��ظ��وم��ة م���ن �ل���ع���الج و�خل���دم���ات 

�ملتطورة .

•• دبي-الفجر:

�أع���ل���ن ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر رئي�س 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �لإد�رة  جم��ل�����س 
لهيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت ع��ن بدء 
م�شروع  م��ن  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ  �أع���م���ال 
م��ب��ن��ى م��ت��ح��ف �لحت�����اد �ل�����ذي يقام 
�ملوقع  يف  وه���و  �لحت����اد  د�ر  ب��ج��ان��ب 
�ل����ذي ك���ان ف��ي��ه ت��وق��ي��ع وث��ي��ق��ة قيام 
�لعربية  �لإم�������������ار�ت  دول�������ة  �حت�������اد 
�ملتحدة، وي�شم ثاين �أكرب علم لدولة 
يعلو  م����رت�(   20×40( �لإم�������ار�ت 

عموًد� بارتفاع مائة وع�شرين مرت�ً.
وق������ال �ل����ط����اي����ر: ت��ت�����ش��م��ن �أع���م���ال 
جتهيز  �مل�����ش��روع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
�ملقتنيات  كافة  وحفظ  ونقل  �مل��وق��ع، 
�ملباين  يف  �مل����وج����ودة  و�مل���ع���رو����ش���ات 

�مل���وق���ع، وت�����ش��وي��ر �ملوقع  �حل��ال��ي��ة يف 
ب�شور بارتفاع �شتة �أمتار، كما تت�شمن 
ه���دم �مل���ب���اين �ل��ق��دمي��ة �مل���وج���ودة يف 
�لرتبة  وف��ح�����س وم��ع��اجل��ة  �مل���وق���ع، 
وحت����وي����ل �خل�����دم�����ات، م�������ش���ري�ً �ىل 
�لعمل  يف  ب���د�أت  �مل��ن��ف��ذة  �ل�شركة  �أن 
�مل��ا���ش��ي، و�شيتم  �ل���ش��ب��وع  �مل��وق��ع  يف 
�أعمل �ملرحلة �لأوىل يف  �لنتهاء من 
منت�شف �لعام �جل��اري، بعدها �شيتم 
�لرئي�س  �مل��ب��ن��ى  تنفيذ  ع��ق��د  تر�شية 
بارز�ً  معلماً  �شيكون  �ل��ذي  للمتحف 
ومناره حتكي �لق�شة �لكاملة لت�شكيل 
�لحتاد وقيام دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملباركة  م�شريتها  و��شتمر�ر  �ملتحدة 

نحو �مل�شتقبل.
و�أ�شاف: يتاألف مبنى متحف �لحتاد 
�جلزء  خ�ش�س  �أج�����ز�ء،  خم�شة  م��ن 

ق�شة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لت�شليط  �لأول 
قيام  قبل  كانت  وكيف  �ملنطقة  ه��ذه 
بيئاتهم  �ل�����ش��ك��ان يف  وح��ي��اة  �لحت����اد 
و�ل�شاحلية،  )�ل�شحر�وية،  �ملختلفة 
ي�����ش��ل��ط �جلزء  و�جل��ب��ل��ي��ة(، يف ح���ني 
�ل������ث������اين �ل�����������ش�����وء ع����ل����ى �مل�����ر�ح�����ل 
�ل���دق���ي���ق���ة ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل ق���ي���ام �حت����اد 

دول����ة �لإم��������ار�ت، م���ن خ���الل عر�س 
و�لجتماعات،  و�ملخاطبات  �لوثائق 
�ل���ت���ي ت���وج���ت ب��ت��وق��ي��ع وث��ي��ق��ة قيام 
�لحت�����اد، وي�����ش��م��ل ه���ذ� �جل����زء قاعة 
�أو  �ل����ه����ول����وج����ر�م  ل���ع���ر����س  ك����ب����رية 
ويحكي  �لأب���ع���اد،  ث��الث��ي  �لتج�شيد 
�مل���ب���ن���ى ع�شر  �ل���ث���ال���ث م����ن  �جل������زء 
�لتي  و�لإجن������از�ت  �مل��ب��ارك��ة  �لنه�شة 
�لتنمية  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حققتها 
و�لعمر�نية  و�لجتماعية  �لب�شرية 
�لر�بع  �جل�����زء  �أم�����ا  و�لق���ت�������ش���ادي���ة، 
لالجتماعات  قاعة  فهي  )�ل��ل��وؤل��وؤة( 
�ل���ر����ش���م���ي���ة و�مل����ن����ا�����ش����ب����ات، و�جل������زء 
وعرو�س،  �حتفالت  �شاحة  �خلام�س 
ت�شم م�شرحا مفتوحا، يت�شع ل� 500 
لل�شوت  ع��رو���س  فيه  ت��ق��ام  �شخ�س، 

و�ل�شوء و�ملاء.

�أن  �إىل  �ل��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة مطر  و�أ���ش��ار 
تاأكيد  �إىل  ي��ه��دف  �لحت�����اد  م��ت��ح��ف 
و�ملبنى  للموقع  �لتاريخية  �لقيمة 
�ل�����ذي ك����ان ف��ي��ه �ل��ت��وق��ي��ع و�إع�����الن 
تاأ�شي�س �حتاد دولة �لإمار�ت �لعربية، 
�إىل متحف  �مل��ب��ن��ى �حل���ايل  وحت��وي��ل 
يكون مركز �إ�شعاع يق�شده �ملو�طنون 
و�مل��ق��ي��م��ون و�ل�����ش��ي��اح ل��ل��ت��ع��رف �إىل 
�لحتاد،  تاأ�شي�س  وحت��دي��ات  م��ر�ح��ل 
و�لإجن�����������از�ت �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
وتاأ�شيل  غر�س  جانب  �إىل  م�شريته، 
نفو�س  يف  �لحت������اد  وق��ي��م��ة  م��ف��ه��وم 
�إ�شافة  �لقادمة،  و�لأجيال  �ملو�طنني 
بها  م���ر  �ل���ت���ي  �مل����ر�ح����ل  ت��وث��ي��ق  �إىل 
تاأ�شي�س �لحتاد، مع �لرتكيز على دور 
�ملغفور لهما باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
بن  ر��شد  و�ل�شيخ  نهيان،  �آل  �شلطان 

�شعيد �آل مكتوم طيب �هلل ثر�هما يف 
�لحتاد،  لقيام  �لأوىل  �للبنات  و�شع 
كما يهدف �إىل تعريف �لزو�ر بطبيعة 

حياة �شكان �لإمار�ت قبل قيام �لحتاد 
وثقافة  �ل�شحر�ء،  يف  �لبدو  )ثقافة 
على  �ل�شوء  وت�شليط  �لبحر(،  �أه��ل 

�لإجن����از�ت  و�أه����م  �ل�شاملة  �لتنمية 
�لتي �شهدتها دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة خالل م�شريتها �ملباركة.

كهـــربـــاء وميــــــــاه دبــــــي تطلــــــق حملـــــة تطبيقهــــــا الذكــــــي املحـــدث

اأ�س�دت بحر�ض القي�دة على توفري اخلدم�ت العالجية املتطورة 

اللجنة ال�سحية يف املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تزور التو�سعات مب�ست�سفى القا�سمي 

ت�ستمر حتى منت�سف الع�م اجل�ري

الطاير يعلن بدء اأعمال املرحلة الأوىل لتنفيذ م�سروع مبنى متحف الحتاد

خميم احلمرية الربيعي ينظم حملة تطوعية ناجحة لتنظيف الرب مب�ساركة 80 طالبًا

حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد حول امل�سرية الإعالمية للمراأة الإماراتية

•• ال�صارقة -الفجر:

يف  �لربيعي  �حل��م��ري��ة  خميم  نظم 
دورت����ه �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ت��ي ت��ق��ام بنادي 
�حلمرية �لثقايف �لريا�شي بالتعاون 
�لتعليمية  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن��ط��ق��ة  م���ع 
�لريا�شي  �ل���������ش����ارق����ة  وجم���ل�������س 
تطوعية  �أعمال  �ل�شارقة  بحكومة 

بالعديد  ف��ي��ه��ا  �مل�����ش��ارك��ون  �أ���ش��ه��م 
�ملختلفة  و�مل�شاركات  �مل��ب��ادر�ت  من 
ل�شيما من خالل م�شاركة ثمانون 
طالبا يف حملة تنظيم �لرب مبنطقة 

�حلمرية باإمارة �ل�شارقة .       
�أن  بعد  �ل��رب  تنظيف  حملة  وت��اأت��ي 
تكري�س  على  �ملخيم  �إد�رة  حر�شت 
وخدمة  �لتطوعي  �لعمل  مفاهيم 

عرب  �مل�شاركني  نفو�س  يف  �ملجتمع 
تعويدهم على هذ� �ل�شلوك �لر�قي 
�لعمل  ور���س  خ��الل  و�ملتح�شر من 
�لتطوع  ع��ن  تنظيمها  ج��رى  �ل��ت��ي 
هذ�  وممار�شة  تطبيق  ثم  و�أهد�فه 

�لعمل يف �أعمال ميد�نية . 
�إز�لة  يف  باملخيم  �مل�شاركون  و�أ�شهم 
خملفات �لقمامة وتنظيف �لرمال 

و�ل�شو�رع �ملطلة على �لطريق �لعام 
م�شاركة  و����ش���ه���دت  �مل��خ��ل��ف��ات  م���ن 
�مل�شاركني  قبل  م��ن  وت�شابق  لفتة 
يف تنظيف �أكرب م�شاحة متاحة من 

منطقة �حلمرية .
�حلملة  �شمن  �لفعاليات  و��شتملت 
�لتطوعية على حما�شرة ومعر�س 
�لبيئة  ع��ل��ى  �آل���ي���ات �حل���ف���اظ  ع���ن 

�شاهم  ح���ي���ث  �مل��ن��ط��ق��ة  وت��ن��ظ��ي��ف 
�ملخلفات  ك��اف��ة  ب���اإز�ل���ة  �مل�����ش��ارك��ون 
�لعالقة وجمعها يف �أكيا�س خم�ش�شة 
باأهمية  �مل��رتددي��ن  بتوعية  و�لقيام 
�إج���ر�ء  �مل��ح��اف��ظ��ة عليه �ىل ج��ان��ب 
�أه���د�ف  ل��دع��م  متنوعة  م�شابقات 

تنظيم هذه �لفعاليات.
ع�شو  �ل�شام�شي  غ��امن  ر��شد  و�أك��د 

�حلمرية  ن�������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س 
و�مل�شرف �لعام على خميم �حلمرية 
�لربيعي �لثالث على �نه مت �ختيار 
تطوعية  ك���ح���م���ل���ة  �حل�������دث  ه������ذ� 
بتنظيف  و�ل��ق��ي��ام  �ل��ب��ي��ئ��ة  خل��دم��ة 
�لفر�شة لأك��رب عدد  تتاح  �ل��رب كي 
�ملخيم  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  م���ن 
وعددهم ثمانون طالبا من خمتلف 

�ليوم  ه���ذ�  يف  للم�شاركة  �لع���م���ار 
مدى  �شيعك�س  و�ل����ذي  �حل�����ش��اري 
�ملجتمعيةة  بالقيم  �ملخيم  �هتمام 
�ل�شلوك  وت���ن���م���ي���ة  و�ل�����رتب�����وي�����ة 
�لتي  �لق�شايا  مبختلف  �حل�شاري 
�لتاأكيد  ع��ن  ف�شال  �لبيئة  ت��خ��دم 
حر�شت  هامة  معطيات  ع��دة  على 
نفو�س  يف  �إح��ي��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  �لد�رة 

ببيئة مدينة  للعناية  �ملنطقة  �أبناء 
�ل�شارقة وجمالها .

�مل�شاركني  بتفاعل  �ل�شام�شي  و��شاد 
لتنظيف  �ل����ك����ب����ري  وح����ر�����ش����ه����م 
�مل���ل���م���و����س يف منح  �ل�����رب ووع���ي���ه���م 
و�لأهمية  �لأول���وي���ة  �حل��م��ل��ة  ه���ذه 
وتف�شيلها على �لعديد من �لرب�مج 

�لريا�شية و�لرتفيهية .

•• اأبوظبي-وام:

مو�شمه  و�لع���الم  للثقافة  ز�ي��د  بن  �شلطان  مركز  يفتتح 
للكاتبة  مب���ح���ا����ش���رة   2014 �جل����دي����د  ل���ل���ع���ام  �ل���ث���ق���ايف 
و�لإعالمية �لمار�تية عائ�شة خلف �لكعبي بعنو�ن �مل�شرية 
�ملقبل  �لثالثاء  ي��وم  وذل��ك  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �لإع��الم��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي. وقال  �ل��ب��ط��ني يف  �مل��رك��ز مبنطقة  وذل���ك مب��ق��ر 
من�شور �شعيد �ملن�شوري مدير �د�رة �لثقافة باملركز �إن هذه 
�شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �طار توجيهات  تاأتي يف  �ملحا�شرة 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د 
و�أ�شاف  �لوطن.  و�أبناء  �لثقافة  دعم  على  وحر�شه  �ملركز 
يبد�أ مو�شمه  للثقافة و�لإع��الم  ز�يد  �شلطان بن  �إن مركز 
بعنو�ن  �لكعبي  لعائ�شة  مبحا�شره   2014 ل�شنة  �لثقايف 
�ملركز  �أن  م��وؤك��د�   .. �لع���الم  �مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة يف  م�شرية 
ي�شع ن�شب عينيه ق�شايا جمتمع �لم��ار�ت �لثقافية وكل 
�ملحلي  �ملجتمع  يف  و�ملعرفية  �لثقافية  �ل�شاحة  م��اي��ري 
�لكعبي  خلف  عائ�شة  �أن  بالذكر  جدير  �لعربية.  و�شاحته 
�إمار�تية..ن�شرت  وت�شكيلية  و�إعالمية  ومرتجمة  قا�شة 

�أول �أعمالها وهي على مقاعد �لدر��شة بجامعة �لإمار�ت.. 
يف  وغربتها  �ملجهرية  �لأح��ي��اء  علم  يف  �لتخ�ش�س  �أبعدها 
�شهادة  حاملة  ع��ادت  لكنها  هو�يتها  عن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لأدب��ي من خالل  ن�شاطها  وع��اودت من جديد  �ملاج�شتري 
�ل�شفحات �لثقافية �ملحلية و�لإقليمية وتنقلت مب�شريتها 
جامعة  �لعلوم  بكلية  م�شاعدة  �أ���ش��ت��اذة  �لعمل  ب��ني  �ملهنية 
�لإمار�تية  �لوطنية  للجنة  و�أمينا عاما م�شاعد�  �لإم��ار�ت 
ل��ل��ي��ون��ي�����ش��ك��و. خ��ا���ش��ت ع��ائ�����ش��ة �ل��ك��ع��ب��ي جت��رب��ة �لتقدمي 
�أبوظبي ودبي.. وو�كب  �لإعالمي مذيعة لالأخبار بقناتي 

كتاب  �أ�شهر  دف���ات  ب��ني  جتو�لها  �أدب��ي��ا  عائ�شة  قلم  ن�شوج 
�لق�شة �لعاملية وكان ع�شقها لالأدب �لعاملي بو�بتها �إىل عامل 
�لرتجمة فقدمت جمموعة من �لق�ش�س و�لأ�شعار �لعاملية 
لغتها  ب�شال�شة  وك��ون��ت  فريد  مو�شيقي  �شاعري  باأ�شلوب 
وتذوقها �لفذ ت�شور� �أخاذ� للن�س �ملرتجم ل يقل يف قيمته 
وترجمات  كتب  عدة  �لكعبي  ولعائ�شة  �لأ�شل.  �لن�س  عن 
وجمموعات ق�ش�شية و�أ�ش�شت د�ر �قر�أين للن�شر و�لتوزيع 
غرفة  كتابها  من  �لثانية  �لطبعة  �أي�شا  عنها  �شدر  و�لتي 

�لقيا�س. وجمموعة من �لكتب و�لإ�شد�ر�ت �ملختلفة.
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفر�شان 

 CN 1176386:للنظافة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 10987 بتاريخ 2014/1/5   

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جاناتا للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1161121 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل ��شم جتاري/جاناتا للمقاولت �لعامة
JANATA GENERAL CONTRACTING

�ىل/ جاناتا لل�شيانة �لعامة
JANATA GENERAL MAINTENANCE

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

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10987 بتاريخ 2014/1/5   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
تقدمو�  قد  ذ.م.م  للمالحة  جاك   / بان  �لبحري( 
بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جاك كانوبو�س
ا�سم ال�سفينة 

26469-99-CH

رقم الت�سجيل ال�سابق

PANAMA

 العلم ال�سابق

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ليد ر�يت لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: ليد ر�يت

�ملودعة بالرقم:186843       بتاريخ:2013/2/14 م
با�ش��م:ليد ر�يت لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

 ، ، هاتف: 025585656  ، ���س.ب: 108585  ، �جل��زء �لمي��ن من �ملعر�س �خللفي  �لنار  �م   ، وعنو�نه:�بوظبي 
 transparencyuae-group@adh.com ، 025585757 :فاك�س

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 تلميع وتنظيف �ل�شيار�ت وخدمات تزين وتركيب زينة 
�ل�شيار�ت . 

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة ليد ر�يت مكتوبة بخط �لكويف �حلديث باللون �لبي�س باللغة �لعربية د�خل 
م�شتطيل �زرق .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  يناير 2014 العدد 10987

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�عالنات �ملحريبي
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: al moheirbi ADVERTISING �عالنات �ملحريبي

�ملودعة بالرقم:197522       بتاريخ:2013/9/4 م
با�ش��م:�عالنات �ملحريبي

وعنو�نه:�بوظبي ، �س.ب: 36344 ، هاتف: 026728205 ، فاك�س: 026721535 
�للوحات  و�نتاج  )ت�شميم  و�لت�شميم  �لبحث  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

�لعالنية . 
و���ش��ف �ل��ع��الم��ة:م��رب��ع ����ش��ود كبري ر���ش��م يف و�شطه م��ن �لع��ل��ى م��رب��ع ل��ون��ه �خ�شر ف��احت يف د�خ��ل��ه ر�شمة 
��شفل  ويف  �لبي�س  باللون  �ملحريبي  �عالنات  عبارة  كتب  �ملربع  ��شفل  يف  �لبي�س  باللون  )ه(  ح��رف  مثل 
عبارة  كتب  �لكلمة  ��شفل  يف  �لبي�س  باللون   al moheirbi �لالتينية  باللغة  ذ�تها  �لعبارة  كتب  �لكلمة 

ADVERTISING باللغة �لالتينية باللون �لبي�س  .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  يناير 2014 العدد 10987
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        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1243 جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لع�شريي  �حمد  غازي  بطي  عليه: 
مطالبة مالية 29.719.21 درهم و�لفائدة �لقانونية 12% �ملطلوب �عالنه/ بطي 
غازي �حمد �لع�شريي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/14 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• الفجرية-وام:

توج �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�لو�ئ�����ل  �ل���ف���ائ���زي���ن  �لول  �أم�������س 

ب��ي��ج بويز  يف م��ع��ر���س ت��وي��ز ف����ور 
�لكال�شيكية  ل��ل�����ش��ي��ار�ت   2014
�ملوديالت �حلديثة  و�آخ��ر  و�ملعدلة 
ف�����ش��ال ع���ن ع����دد م���ن �ل���در�ج���ات 
�أقيم   . �ن���و�ع���ه���ا  ب��ك��اف��ة  �ل���ن���اري���ة 

ك��ورن��ي�����س �لفجرية  �مل��ع��ر���س ع��ل��ى 
نحو  بلغت  ج��د�  قيا�شية  مب�شاركة 
�ملوديالت  مبختلف  �شيارة   100
وف���از  در�ج�������ة.  و120  و�لن��������و�ع 
من  عبد�هلل  حممد  �لول  باملركز 

لين  فاير  �لفورد  ب�شيارته  �لعني 
  1956 �لعام   موديل  �لكال�شيك 
ب��ي��ن��م��ا ف����از ب��امل��رك��ز �ل���ث���اين خالد 
هوند�  ب�شيارته  �ملن�شوري  حممد 
لون    1993 م�����ودي�����ل   ���ش��ي��ف��ك 

����ش��ف��ر - م��ع��دل وم������زود- ف�شال 
�د�ئه  وطريقة  �شيارته  جمال  عن 
وعمله �لتنظيمي يف �ملعر�س. وقدم 
�بر�هيم �لنقبي �لرئي�س �لتنفيذي 
ب�شفتها  ميديا  �دفيوجن  ل�شركة 

�شكره  للمعر�س  �ملنظمة  �ل�شركة 
ل�شمو ويل عهد �لفجرية لرعايته 
وح�شوره �حلدث وو�شف ذلك باأنه 
�لهمية  من  �لكثري  �ملعر�س  منح 
كما  �جلميل.  و�ل��رون��ق  و�لهتمام 

ق�����دم ����ش���ك���ره ل���ك���ل م����ن �����ش����ارك يف 
�حلدث �و ��شهم بالتنظيم..

م��وؤك��د� �ن �ل�����دور�ت �ل��ق��ادم��ة من 
تنظيما  �ك����ر  ���ش��ت��ك��ون  �مل���ع���ر����س 
�شعادة  �حل��ف��ل  ح�����ش��ر  وت�����ش��وي��ق��ا. 

�شمو  مكتب  مدير  �لزحمي  �شامل 
و�مل�شاركون  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
�ل�شيار�ت  م���الك  م��ن  �مل��ع��ر���س  يف 
و�ل����در�ج����ات و ج��م��ه��ورغ��ف��ري من 

زو�ر �ملعر�س .

•• اأبوظبي-وام:

�ن�شمت توفور 54 �إىل نظام قيا�س 
دولة  يف  �لتلفزيون  م�شاهدي  ن�شبة 
فيو  ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
وذلك بهدف تعزيز م�شتوى �لبيانات 

حول ن�شب �مل�شاهدين يف �لدولة.
من  �لأول  �مل�����ش��روع  فيو  ت��ي  ويعترب 
نوعه يف �لوطن �لعربي �لذي يعمل 
�لإع�����الم  ق���ط���اع  �أد�ء  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�مل��رئ��ي م��ن خ��الل ت��وف��ري معلومات 
وبيانات �شفافة وموثوقة حول ن�شبة 
م�شاهدي �لتلفزيون بحيث ت�شتطيع 
و�ل�شركات  و�ملعلنون  �لبث  حمطات 
�لإعالمية �ل�شتفادة منها وحت�شني 
و�ملو�د  �لتلفزيونية  �لرب�مج  نوعية 

�لإعالنية �ملقدمة للجمهور.
وميتاز نظام تي فيو بتقدمي بيانات 
على  �مل�شاهدين  ن�شبة  ح��ول  دقيقة 
�لبيانات  وتت�شمن  �ل�����ش��اع��ة  م����د�ر 

م��ع��ل��وم��ات ح���ول �مل�����ش��اه��دي��ن �لذين 
تزيد �أعمارهم عن 4 �شنو�ت وت�شمل 
�لعمر  �مل����وق����ع  �جل���ن�������س  �جل��ن�����ش��ي��ة 
و�لقت�شادي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��و���ش��ع 
�مل���ع���ل���وم���ات تبقى  ب������اأن ه�����ذه  ع��ل��م��ا 
�لبحث  لأغ��ر����س  وت�شتخدم  �شرية 
ف��ق��ط ول ي��ت��م �لإف�����ش��اح ع��ن هوية 
�لكعبي  ن����ورة  و�أك�����دت  �مل�����ش��اه��دي��ن. 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل ت��وف��ور 54 
�أه��م��ي��ة ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل���ذي ين�شجم 
تطوير  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أه�������د�ف  م���ع 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �لإع����الم  �شناعة 
ل��ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري جديدة  وي���ه���دف 
�لتلفزيوين  �مل���ح���ت���وى  ت���ق���دمي  يف 
�مل�شاهد  ر�أي  ع��ل��ى  ي��رك��ز  وب�����ش��ك��ل 
�لعالقة  ل��ت��ك��ون  ل���ه  ي���ق���دم  م���ا  يف 
خاللها  م����ن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
�ملقدم  �ملحتوى  يوؤثر يف  �أن  �مل�شاهد 
ل��ه وب��ال��ت��ايل ي��ك��ون ذل���ك �ملحتوى 
تقدمي  يف  و�لأ���ش��ا���س  �لفي�شل  ه��و 

�لعك�س.  ول��ي�����س  �لإع���الن���ي���ة  �مل�����ادة 
و�أ�شارت �لكعبي �إىل �أن هذه �ملبادرة 
مل�شتويات  حقيقية  معايري  �شتقدم 
�مل�����ش��اه��دة وب��ال��ت��ايل �ل��ت��ع��رف على 
وب�شكل  لالإعالنات  �لعادلة  �لقيمة 
تكون فيه هذه �ل�شناعة قائمة على 
و��شحة.  وت�شويقية  معايري مهنية 
يهدف  �مل�������ش���روع  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
دقيقة  م���ع���دلت  و���ش��ع  �إىل  �أي�����ش��ا 
موثوقة و�شفافة ميكن ��شتخد�مها 
�شناعة  ق���ط���اع  ل��ت��ط��وي��ر  جت����اري����ا 
حتفيز  يف  لت�شاهم  �مل��رئ��ي  �لإع���الم 
و�ملعلنني  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �ل���ق���ن���و�ت 
و���ش��رك��ات �ل��دع��اي��ة و�لإع�����الن على 

�أف�شل  ب�����ش��ك��ل  خ��دم��ات��ه��م  ت���ق���دمي 
خا�شة  �مل�شاهدين  توقعات  ويلبي 
وم�شتوى  ب��ن��وع��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف 
�لتلفزيونية وجدولتها يف  �لرب�مج 
�لإعالنية  و�مل���و�د  �لعر�س  خ��ارط��ة 

وتوقيتها.
وق����ال ك��ري�����ش��ت��وف��ر �أوه�����رين مدير 
�لأد�ء  لقيا�س  �لإم���ار�ت  �شركة  ع��ام 
�لإعالمي: �إن نظام قيا�س �جلمهور 
�ملعتمد  �ل���ن���ظ���ام  ه���و  �لل����ك����رتوين 
�لعامل..  ب��ل��د� يف   60 �أك���ر م��ن  يف 
وت��ق��دمي ت��ي فيو يف �لإم����ار�ت يتيح 
و�ل�شركات  و�ملعلنني  �لبث  ملحطات 
عو�ئد  م��ق��ارن��ة  فر�شة  �لإع��الم��ي��ة 

توؤدي  و�لتي  �ملختلفة  �لإ�شتثمار�ت 
كبري  من���و  �إىل  �مل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف 
يف �لأ����ش���و�ق �مل��ت��ف��ق ع��ل��ى �أن��ه��ا �أقل 
�أنه  �إىل  . ون����وه  ق��ي��م��ة م��ن غ��ريه��ا 
�ملعلومات  ه��ذه  على  �حل�شول  يتم 
�مل�شاهد�ت  ع������اد�ت  م���ر�ق���ب���ة  ع���رب 
يف  �مل�شاهدين  جلميع  �لتلفزيونية 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة بحيث 
موثوقا  موؤ�شر�  �لنتائج  تلك  متثل 
ل�����ع�����اد�ت �مل�������ش���اه���دي���ن و�إق���ب���ال���ه���م 
و�لقنو�ت  �ل��رب�م��ج  م�����ش��اه��دة  ع��ل��ى 
تطوير  يف  ي�شاهم  م��ا  �لتلفزيونية 
فهم عميق ومف�شل لعاد�ت �مل�شاهدة 
�لتلفزيونية. وي�شمل جمال �لبحث 
�أك���ر م��ن 80 ق��ن��اة ر�ئ��ج��ة حمليا 
و�إقليميا �شو�ء كانت قنو�ت �أر�شية �أم 
ف�شائية جمانية �أو م�شفرة خا�شعة 
قنو�ت  كيبل  نقدي  ��شرت�ك  لنظام 
مر�جعة  وتتم   . خا�شة  تلفزيونية 
نوعية وميثاقية �لبيانات با�شتمر�ر 
م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة �لإم������ار�ت لقيا�س 
�لنظام  وم�����زود  �لإع���الم���ي  �لأد�ء 
ل���الإع���الم و�لتي  ق��ن��ط��ار  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ململكة  يف  مم��اث��ل��ة  �أن��ظ��م��ة  ت�����ش��غ��ل 
و�ل��ه��ن��د وبلد�ن  و�ل�����ش��ني  �مل��ت��ح��دة 
�أخرى كثرية. كما تخ�شع �لبيانات 
هيئة  ق��ب��ل  م��ن  �خل��ارج��ي  لتدقيق 
م�شتقلة و�لتي كانت عامال رئي�شيا 
54 لالإن�شمام �ىل  ملو�فقة تو فور 
�مل�شروع �لذي يوؤمل �أن يلقي قبول 
�لبث  �أن��ح��اء قطاع  �أو���ش��ع يف جميع 
مبادرة  فيو  تي  ويعترب  و�لإع���الن. 
�لأد�ء  لقيا�س  �لإم���ار�ت  �شركة  من 
�لإع���الم���ي وه���و م�����ش��روع م�شرتك 
�ملجل�س  م��ن  مب��ب��ادرة  تاأ�شي�شه  مت 
ل���الإع���الم وه��ي��ئ��ة تنظيم  �ل��وط��ن��ي 
�ملجل�س  ي��ت��وىل  ح��ي��ث  �لت�������ش���الت 
�ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم رئ��ا���ش��ة جمل�س 
�إد�رة �شركة �لإم��ار�ت لقيا�س �لأد�ء 
�مل�شروع  ت�شاهم يف  �لإعالمي.. كما 
كل من �أبوظبي لالإعالم وموؤ�ش�شة 
لالإعالم  وروتانا  لالإعالم  �ل�شارقة 
وموؤ�ش�شة �ت�شالت �إ�شافة �إىل دعم 

�شركة دو . 

ولــــي عهـــــد الفجيــــرة يتــــــوج الفائزيــــــن يف معــــــر�س تويـــــز فـــور بيـــج بويـــز 2014

توفور 54 تن�سم لنظام قيا�س ن�سبة م�ساهدي التلفزيون يف الدولة تي فيو 

•• دبي- وام:

�أكد �شعادة �للو�ء خبري خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام 
و�أه��م مرتكز�ت  �لتنمية  ركيزة  �لأم��ن  �أن  دبي  ل�شرطة 
�لعامل  يف  �ملجتمعات  تعي�شه  �لذي  و�لرخاء  �ل�شتقر�ر 
. و�أو����ش���ح �أن ���ش��رط��ة دب���ي حت��ر���س ع��ل��ى �إر����ش���اء هذه 
تنفيذ  عرب  و�حرت�فية  دق��ة  بكل  �لأ�شا�شية  �ملرتكز�ت 
�لتي  �ملن�شودة  �لأه��د�ف  لتحقيق  �لتطويرية  �خلطط 
وحتقيق  �جل��ر�ئ��م  م��ع��دلت  خلف�س  �ل��ق��ي��ادة  و�شعتها 
�ل��ه��دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ل�����ش��رط��ة دب���ي وه���و �حل���د من 

�جلرمية و�لوقاية منها.
جاء ذلك خالل تفقد �شعادته �لإد�رة �لعامة للتحريات 
و�ملباحث �جلنائية ب�شرطة دبي �شمن برنامج �لتفتي�س 
�للو�ء  ير�فقه  دب��ي  �شرطة  وم��ر�ك��ز  لإد�ر�ت  �ل�شنوي 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملن�شوري  �إبر�هيم  خليل  خبري 
�ملر�كز  ل�شوؤون  ونائبه  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
�لرز�ق  عبد  نا�شر  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  و�مل��خ��اف��ر 
ونائبه ل�شوؤون �لرقابة و�لإد�رة �لعقيد جمال �جلالف 
خليفة  �شامل  �لعقيد  و�لتحري  �لبحث  ل�شوؤون  ونائبه 
�ل�شباط.  وكبار  �لإد�ر�ت  مديري  من  وع��دد  �لرميثي 
و�إطلع �شعادته على �شري عمل �لإد�ر�ت و�آليات �لتن�شيق 
�لإح�شاء�ت  و�آخ���ر  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  وب��ني  بينها  فيما 
�ملطلوبني  و�أع��������د�د  و�أن����و�ع����ه����ا  ب���اجل���ر�ئ���م  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�ملخالفني و�مل�شبوطني و�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف �لقب�س 
للتطور  �ملو�كبة  �جلديدة  و�لأ�شاليب  �مل�شبوهني  على 

�لعلمي و�لتقني يف كل �إد�رة ومبجال �خت�شا�شها.
�ل�شرف  بتفتي�س حر�س  �لتفقدية  �شعادته جولته  وبد�أ 
�لعام و�لدوريات �لأمنية و�طلع على �ل�شكل  و�لطابور 
�مل���ق���رتح مل��الب�����س دوري������ات �خل��ي��ال��ة .. و�أب������دى بع�س 
�ألو�ن  من  �مل�شتوحاة  �لأل���و�ن  �ختيار  ح��ول  �ملالحظات 
�ملالب�س �لع�شكرية ل�شرطة دبي ونوعية �لأقم�شة �لتي 

تنا�شب ر�حة �لفار�س ومظهره �لعام.
�خليالة  �إد�رة  حققتها  �لتي  �ملتميزة  بالنتائج  و�أ���ش��اد 
�أم��ن��ي��ا خمتلفا ولديها  ت��وف��ر غ��ط��اء  �ل��ت��ي  ودوري��ات��ه��ا 
على  يتعذر  �أماكن  يف  و�ل��دخ��ول  �لتحرك  على  �لقدرة 
تفوق  �لتي  �ملنا�شبة  �ل�شرعة  ولديها  دخولها  �ملركبات 
بكثري �شرعة �لر�جلني من �أفر�د �ل�شرطة وتعمل ب�شكل 
و�ل�شيار�ت يف  �لنا�س  فيها حركة  تقل  �أوق��ات  يومي يف 
�لليلية  �لأوق���ات  يف  �ل�شكنية  و�لأح��ي��اء  �ملدينة  ���ش��و�رع 
�لإم����ارة  م��ن��اط��ق  �مل��ي��د�ين جلميع  �مل�����ش��ح  م��ن  وتتمكن 

وت�شجيل �ملالحظات �لأمنية.
�أفر�دها  يتمتع  �لتي  �ملد�همة  لفرقة  عر�شا  �شاهد  و 
ب���ق���در�ت غ��ري �ع��ت��ي��ادي��ة يف جم���ال م��و�ج��ه��ة �ملخاطر 
�ملتهمني  و�شبط  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  مع  و�لتعامل 
�لتدريب  �إد�رة  يف  ���ش��ع��ادت��ه  و����ش��ت��ع��ر���س  �ل��ع��ن��ي��ف��ني. 
�لعمل  و���ش��ري  �لتنظيمي  �لهيكل  �جلنائي  و�لتطوير 
�ل��دور�ت ومنهجية قيا�س تطور قدر�ت  و�آلية ت�شميم 
ووج��ه مبتابعة   .. �جلنائي  �لبحث  �لعاملني يف جمال 
�لدورة  بعد �جناز متطلبات  للدور�ت  �ملنت�شبني  جميع 
�أ���ش��ال��ي��ب �لقيا�س  �أد�ئ���ه���م ب��ا���ش��ت��خ��د�م  وق��ي��ا���س ت��ط��ور 
�لعلمية. و�إطلع �للو�ء �ملزينة يف �إد�رة �لرقابة �جلنائية 
�ملعلومات  ن���ظ���ام  م��ث��ل  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل����رب�م����ج  ع��ل��ى 
يف  منها  �ل�شتفادة  مت  و�لتي  وج��وه  وبرنامج  �جلنائي 
جمال �لتدريب �جلنائي وتوثيق �جلر�ئم ونقل �ملعرفة 
و�شبط  و�ل�شتدلل  �ل�شتجو�ب  عملية  ويف  �جلنائية 

�ملتهمني وربط �لعلمي للجر�ئم للو�شول �ىل �جلناة.
تلك  وتطوير  بتدعيم  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �شعادته  ووج��ه 
�لأمثل  �ل�شتثمار  و��شتثمارها  م�شتمر  ب�شكل  �لرب�مج 
و�أثنى   . للعد�لة  يف مكافحة �جلرمية وتقدمي �جلناة 
على �لدور �لإيجابي �لذي لعبه ق�شم �لعناية بال�شحية 
�إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شرطة  �لتن�شيق مع مر�كز  يف 
��شتطاع  حيث  �لق�شايا  لبع�س  �خل�شو�شية  من  ن��وع 
 11 خ���الل  �شخ�شا  و422  �أل��ف��ا   69 م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�شهر� من �لعام �ملا�شي تنوعت ق�شاياهم بني �ملرورية 

و�جلنائية.
�حلد  �إد�رة  وب��ر�م��ج  �إح�شائيات  على  �شعادته  و�إط��ل��ع 
�لأ�شخا�س  و�إح�شائية  تنفيذها  و�آل��ي��ة  �جل��رمي��ة  م��ن 
�ل�شرطة  �ملقبو�س عليهم يف مناطق �خت�شا�س مر�كز 
�شيارة  و94  مطلوبا   761 �إىل  ع��دده��م  و���ش��ل  حيث 
يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات  ق�شم  ق��ام  ح��ني  يف  مطلوبة 
�لعمليات  وق�شم  فعاليات   104 يف  بامل�شاركة  �لإد�رة 

�ل�شرطية �شارك يف 290 فعالية.
��شتعر�س  �جلنائي  �لبحث  و�إد�رة  �ملطلوبني  �إد�رة  ويف 
�لق�شايا  و�إح�شائية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل��ف��رق  نتائج  �شعادته 
�ملتبعة يف  و�جلر�ئم �ملرتكبة و�ل�شبطيات و�لإج��ر�ء�ت 
�لعامة  �لد�رة  جهد  وثمن  �مل�شبوهني.  على  �لقب�س 
�ل�شاهرين  ورج��ال��ه��ا  �جل��ن��ائ��ي��ة  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات 
على �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملجتمع م�شدد� على �شرورة 
�لهتمام بالعمل �مليد�ين �لذي يعد �لأ�شا�س يف �لعمل 

�لمني �لحرت�يف.

املزينة يتفقد الإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية يف �سرطة دبي

الهوية تدعو كوادرها اإىل تعزيز العمل مبنهجية اإدارة املعرفة
•• اأبوظبي-وام:

ع��ام هيئة  �ملهند�س علي حممد �خل���وري م��دي��ر  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�لإمار�ت للهوية �حلر�س على �لرتقاء مب�شتوى �إد�رة �ملعرفة يف �لهيئة 
نظر� لدورها �ملحوري يف دعم �لأن�شطة �لإد�رية �ملرتبطة باتخاذ �لقر�ر 
�لتميز  بناء  �إىل  و�شول  �ل�شرت�تيجي  و�لتخطيط  �لتحديات  وجت��اوز 
�لوحد�ت  كافة  �خل��وري  �لدكتور  ودع��ا  و�مل�شتد�م.  �لتناف�شي  �ملوؤ�ش�شي 
�لتنظيمية يف �لهيئة �إىل �لعمل وفق منهجية �إد�رة �ملعرفة  �ملحدثة يف 
�شبيل تطوير وحت�شني �أد�ء �لهيئة ور�أ�شمالها �لب�شري من خالل تنظيم 
�أطر �مل�شاركة يف �ملعلومات وتبادلها بني فرق �لعمل مبا ي�شمن حتقيق 

م�شتمر.  ب�شكل  �لبتكار  و�إع��ادة  و�لإب���د�ع  للمو�رد  �لأمثل  و�ل�شتغالل 
و�أو�شح �أن مفهوم موظف �ملعرفة يقوم على �إد�رة غالبية �لأعمال على 
�إجر�ء�ت  �أمتتة  ميكن  و�أن��ه  د�ئ��م  وتطوير  لذكاء  حتتاج  م�شاريع  �أنها 
�ملعلومات  �ملثلى من تكنولوجيا  �لروتينية من خالل �ل�شتفادة  �لعمل 
بحيث ين�شرف �ملوظف للرتكيز على حتديد �لأولويات و�إع��ادة تقييم 
و�لإبد�ع  �لذكاء  عن�شري  على  وبالعتماد  دوري  ب�شكل  �ل�شرت�تيجية 
لبتكار �حللول �لتي ترتقي بالأد�ء و�خلدمات وت�شمن حتقيق �لفو�ئد 
�ملرجوة و�لأهد�ف �ملر�شومة. و�أ�شاف �لدكتور �خلوري �أن �لإد�رة باملعرفة 
بروح  �لعمل  على  �لرتكيز  تتطلب  تطبيقها  على  �لهيئة  حتر�س  �لتي 
�لفريق ونقل �ملعرفة من ذ�كرة �لفرد �إىل ذ�كرة �ملجموعة ومن ثم �إىل 

�لأهد�ف �ملر�شومة و�لإبد�ع و�لتو��شل �لفعال وعدم �زدو�جية �لإجر�ء�ت 
وبالتايل حتقيق �مليزة �لتناف�شية للهيئة. وقال �لدكتور �خلوري خالل 
 2014 ل�شنة  �لهيئة  يف  �لعليا  �لإد�رة  للجنة  �لأول  �لجتماع  تروؤ�شه 
�إد�رة  �إن  موؤخر�  �أبوظبي  يف  �لهيئة  مبقر  �لتميز  مكتبة  يف  عقد  �ل��ذي 
حتديد  �لتنظيمية  و�ل��وح��د�ت  �لقطاعات  جميع  م��ن  تتطلب  �ملعرفة 
معارفها �ل�شمنية و�ملعلنة وتوثيقها باعتبارها ذ�كرة موؤ�ش�شية و�لبناء 
�لهيئة ومبادر�تها �ل�شرت�تيجية لتكون فاعلة  باأهد�ف  عليها وربطها 
�إىل  و�أ�شار  �لهيئة.  وخدمات  لأد�ء  م�شافة  قيمة  وت�شكل  ج��دوى  وذ�ت 
�أن بلوغ �لتميز �ملوؤ�ش�شي �مل�شتد�م يتطلب �لعمل ب�شكل دوؤوب ليغدو كل 
�لعمل  ديناميكية  ي�شمن  مبا  �ملعرفة  موظف  �لهيئة  ل��دى  يعمل  من 

�ملعرفية  �لذ�كرة  �لأعمال وتوظيف  ��شتمر�رية  �ملوؤ�ش�شة ل�شمان  ذ�كرة 
�لقياد�ت  �خل��وري  �لدكتور  وح��ث  �لهيئة.  �أه��د�ف  حتقيق  يف  �مل�شرتكة 
�ملعرفة  �إد�رة  �أثر تطبيق  �آليات قيا�س  �لهيئة على تطوير  �ملوؤ�ش�شية يف 
وت�شجيع كو�در �لهيئة على ��شتك�شاف �أف�شل �ل�شبل لتجاوز �لتحديات 
�لتي تو�جههم من خالل �ل�شتفادة من معارف �ملوظفني �لأكر خربة 
وعرب �لتدريب و�لتو��شل �مل�شتمر وعن طريق �لعمل �جلماعي وجل�شات 
�لع�شف �لذهني و��شتخر�ج �ملعلومات �ملخزنة و��شتثمارها للم�شاعدة يف 
�تخاذ �لقر�ر. وناق�شت �للجنة خالل �جتماعها �لذي ح�شره عدد من 
�ملدرجة  �ملو��شيع  �لهيئة  يف  �لتنظيمية  و�لوحد�ت  �لقطاعات  مديري 

على جدول �أعمالها و�تخذت ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
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العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2087 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  رومانيا  �جلن�شية:  �شيبي  ر�لو�شا  كورنيليا  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملتحدة  �لطبية  �لمار�ت  جمموعة 
مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملتحدة  �لطبية  �لمار�ت  جمموعة 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم   2013/1445
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/14
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-   �لكائنة باملحكمة �لعمالية    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1127 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �هلل  موفيز  ��شالم  نور  �لتنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة �ملا�شة �ل�شفر�ء للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
موؤ�ش�شة �ملا�شة �ل�شفر�ء للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لثالثاء  رقم 2013/865 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/14
بو��شطة وكيل  �و  �لعمالية �شخ�شيا  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-    باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2604 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ نزير �حمد منري �حمد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: غيوم �ل�شماء 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�ل�شماء للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية:  عمالية   �ملطلوب �عالنه/ غيوم 
�لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2467 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

غايات  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  منري  يعقوب  مدعي/   
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�ملطلوب �عالنه/ غايات للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه:بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2048 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�شية:  عبد�ملناف  ليت  �حمد  رفيق  حممد  مدعي/   
عليه: �رو�د لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �رو�د لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/12 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1857 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  م�شر   �جلن�شية:  عطيه  عبد�لكرمي  �هلل  ن�شر  م�شطفى  مدعي/   
�لمار�ت   ذ.م.م �جلن�شية:  �مل�شتعملة  �لزيوت  لتجارة  و�شركاه  عليه: خما�شن 
و�شركاه  خما�شن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �مل�شتعملة  �لزيوت  لتجارة 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1999 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �كر�م �هلل عبد�ملناف �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �ل�شهم �لخ�شر 
للخياطة �لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لن�شائية  للخياطة  �لخ�شر  �ل�شهم  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/12 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2488 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�شية:  عبد�لرحيم  عبد�ملوؤمن  حممد  مدعي/   
عليه: �شوء �لعني للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
�لعامة  للمقاولت  �لعني  �شوء  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية    م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:بالن�شر حيث 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2447 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

�حللم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  مينوت  مياه  همايون  مدعي/   
�لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �حللم �لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/12 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2468 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  ح�شني  حممد  �حلق  حميد  حممد  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لبال�شرت  �ل�شباغ  لعمال  بر�ديب  عليه: 
�ل�شباغ  لعمال  بر�ديب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/10
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2448 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  ر��شول  خان  �قبال  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكهربائية  للمقاولت  �ل�شامات 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �ل�شامات للمقاولت �لكهربائية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/10
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3139 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ر�زو توفايل �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �لريف للت�شميم 
�لد�خلي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
�عالنه/ �لريف للت�شميم �لد�خلي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2459 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ وحيد �نو�ر حممد �نو�ر �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: جانكوفيك 
�ملطلوب  �لدعوى: م�شتحقات عمالية  �نترييرز �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �نترييرز  جانكوفيك  �عالنه/  
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2014/1/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1159 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ملون تالوكد�ر عبد�جلالل تالوكد�ر �جلن�شية: بنغالدي�س   مدعي 
عليه: حف�شه ماها للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ حف�شه ماها للخدمات �لفنية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �س.ذ.م.م 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/11
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2449 /2013 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شيدول ��شالم جيويل حممد لل �شان موندول �جلن�شية: بنغالدي�س 
مدعي عليه: �حلياة �لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
للمقاولت  �لذهبية  �حلياة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/12/10
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/435 مد جز- م ر- ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س    �جلن�شية:  �لعابدين  جوين  ح�شني  باليت  مدعي/ 
عادل ح�شن عبد�هلل عبد�ل�شمد �جلن�شية:�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
عبد�ل�شمد  عبد�هلل  ح�شن  عادل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   10000 مببلغ  مالية 
�جر�ء�ت  بانتهاء  عليه  �ملدعى  بالن�شر)�عالن  عنو�نه:  �جلن�شية:�لمار�ت 
�لتحقيق و�عادة �لدعوى �ىل �ملر�فعة(. حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/31
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
        يف الدعوى رقم 2013/2305 مدين كلي جتاري

يعلن �خلبري يون�س علي �ملال و�ملعني من قبل حمكمة �بوظبي �لتجارية 
�لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2013/2305 مدين كلي جتاري

حممد  نا�شر  علي  عليه:  �ملدعى  �ل�شالمي  �بوظبي  م�شرف  �ملدعي: 
حل�شور  خوري  عبد�لغني  حممد  نا�شر  �ل�شيد/علي  خوري  عبد�لغني 
متام  يف   2014/1/6 �ملو�فق  �لثنني  يوم  عقده  و�ملقرر  �خلربة  �جتماع 
 ( بناء  �ل�شالم  �شارع  �بوظبي  �مارة  يف  م�شاًء  و�لن�شف  �لر�بعة  �ل�شاعة 
بتوكيل  عنه  ينوب  �و من  �ل�شخ�شية  ب�شفته   )501( رقم  �ملكتب  �دنيك( 

ر�شمي. لال�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقم 050-1663444

اعالن ح�سور اجتماع خربة م�سرفية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
        اعالن حكم يف الق�سية رقم 2013/1050 احوال �سخ�سية

بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر   : �لعنو�ن  �لمار�ت-  �لربيكي-  �شعيد  �ىل�ملحكوم عليه/ حممد علي 
�ملو�فق 2013/12/30 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة ل�شالح �ملدعية/ ��شماء 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي  فايل خليف �شامل بالآتي: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 1/ 
للمدعية مبلغ 2200 درهم زيادة على ما هو متفق عليه مبوجب �شند �لتفاق �ل�شري يف �مللف 
بتاريخ  �ل�شرعية  �بوظبي  مبحكمة  �ل�شري  �لتوجيه  من  �ل�شادر   2002/1226 رقم  �ل�شري 
2003/12/30 لتكون نفقة �لولد )ميثا، �شما، علي، خالد( ��شال وزيادة مبلغ وقدره 5000 درهم 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  �لربعة  بينهم  بال�شوية  �شهريا  ت�شري  و�لك�شوة  للطعام 
بالر�شوم  عليه  �ملدعى  بالز�م   /3 �ملوؤقتة.  �لولية  ب�شاأن  �لطلب  قبول  بعدم   2 2013/5/26م   يف 
لت�شلمك هذ�  �لتاىل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابل لال�شتئناف خالل ثالثون  و�مل�شاريف. حكما 

�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2014/1/2
حمد م�سبح الكتبي
 قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/592  جتاري كلي
�ن �ملدعي /  �ىل �ملدعى عليه/1- �يكوكلني للمنظفات ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
بان  نعلنكم  �عاله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  ذ.م.م  قد  �لت�شويقية  ل��الد�رة  �لتو��شل 
�ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/10/31 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:�ملحكمة: بعد �شماع �ملر�فعة 
�خلبري  بندب  �حل�شورى  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  قانونا:  و�مل��د�ول��ة  �لور�ق  ومطالعة 
من  ��شبوع  خ��الل  ت�شميته  على  �لطرفان  يتفق  م��امل  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�س  �ملحا�شبي 
تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر �ور�ق وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم من 
دونهما، وحددت �ملحكمة مبلغ ع�شرة �لف درهم �لزمت �ملدعية ب�شد�دها خز�نة �ملحكمة 
�ملو�فق  �تعاب وم�شروفاتها �خلبري. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س  على ذمة 

 ch2.E.22 2014/1/9 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/479   مدين كلي                  
�لقامة  حمل  جمهول  �ل�شهري     زي��اد  �ل  علي  �شليمان  علي   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/10/8 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ حممد �شعود �شامل عبد�هلل بهو�ن �ملخيني بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ خم�شمائة و�شتون �لفا ومائة وخم�شة و�ربعون درهما و�لفائدة �لقانونية 
و�لزمت  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2012/8/15 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع 
مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليه  �ملدعى 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام املحكمة   يف التظلم 

رقم   177-2013 تظلم 3140-2013 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
خري  حنان   : �شده  �ملتظلم  م�شر  �جلن�شية:  �حل�شيني  حممد  �مين  �لتظلم/ 
بك و�خرون �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لتظلم: �عادة �لنظر يف �لمر   �ملطلوب 
�شوريا    �جلن�شية:  خد�م  2-لر�  �شوريا  �جلن�شية:  بك  خري  حنان   -1 �عالنهما: 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملتظلم �قام �لتظلم �ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2014/1/15 موعد� لنظر �لتظلم لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا 
بتاريخ  �لقل.�شدر  على  �يام  بثالثة  �لتظلم  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/12/30 :
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/132 بيع عقار مرهون
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ري��ت�����ش��ارد ب��ري��ت جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك  �لتنفيذ/ 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/12/16 
خماطبتكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2.579.628 درهم( و�ل بيع �لعقار 
�لر���س :  رق��م  دب��ي-  �ملنطقة: مر�شى  �شكنية-  �لعقار:�شقة  ن��وع  �لرهن  حمل 
�لطابق :  �لعقار: 1704 رقم  �ملبنى: 1- رقم  بلو- رقم  �ير�س  �ملبنى:  29-��شم 

17- �مل�شاحة 1371.32 قدم مربع- وذلك خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/676  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/1- هاين عا�شور ح�شن حبيب جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة 
وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة    نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/12/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/27 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حوادث  و ق�ضايا

بينهم  فيما  م�شاجرة  يف  ''كهربائي''  عامل  ج�شد  �أ�شخا�س   3 م��زق  
مبدينة بنها مب�شر، لقيام �ملجني عليه مبعاك�شة زوجة �أحدهم، فقام 
�لأخري بال�شتعانة ب�شقيقه و�أحد �أقاربه وقامو� بالتعدي عليه و�إ�شابته 

بالأ�شلحة �لبي�شاء، مت نقله للم�شت�شفى لتلقي �لعالج.
تلقى �لعميد، ماأمور مركز �شبني �لقناطر، �إ�شارة من م�شت�شفى �شبني 
كفر  ومقيم  كهربائي،  �شنة،   40 )�.ك.�.����س(  بو�شول  �لعام  �لقناطر 
�ل�شوبك، م�شاب بجرح نافذ من �خللف من �لناحية �ليمنى من �ل�شدر 
وجرح �آخر قطعي بالر�أ�س، وحالته �ل�شحية �شيئة ول ميكن �إ�شتجو�به، 

ومت حتويله مل�شت�شفى بنها �جلامعى للعالج.
بحدوث  �لقناطر،  �شبني  مركز  مباحث  رئي�س  �ملقدم  حتريات  ك�شفت 

م�شاجرة فيما بني �ملجني عليه وكل من )م. ع . �س ( 24 �شنة، عاطل، و)ع . 
ع . ع( �بن خال �لأول، و�شقيقه )م . ع . ع(، وذلك ب�شبب قيام �مل�شاب مبعاك�شة 
زوجة �مل�شكو يف حقه �لأول، قام خاللها �لثانى باإحد�ث �إ�شابته مبطو�ة وقام 
وفرو�  عليه  �لتعدي  يف  �لثالث  و�شاركهما  �ل��ر�أ���س  يف  �إ�شابته  ب��اإح��د�ث  �لأول 

هاربني.
عقب تقنني �لإج��ر�ء�ت مت ��شتهد�ف �ملتهمني ومتكن �شباط وحدة مباحث 
�ملركز من �شبط �مل�شكو يف حقه �لأول، ومبو�جهته .. �أنكر ما ُن�شب �إليه، ُكلفت 
�إد�رة �لبحث �جلنائي بالتحري عن �لو�قعة، و�شرعة �شبط �ملتهمان �لهاربان.

و�أخطرت  �لقناطر،  �شبني  �أح��و�ل مركز   )74( رقم  �ملح�شر  بالو�قعة  حترر 
�لنيابة �لعامة للتحقيق. 

عامل ج�سد  ميزقون  اأ�سخا�س   3

بتوجيه  �لثالثة  �لأ���ش��ق��اء  م��ع  �لتحقيق  �نتهى 
يجاورهم  �ل��ذي  ل�شديقهم  �لعمد  �لقتل  تهمة 
يف �ل�����ش��ك��ن ق��ال��ت �مل��ح��ك��م��ة  ل��ق��د �أع�����ددمت لهذ� 
�لغر�س م�شد�شا ودعومتوه �إىل منزلكم  وما �إن 
تكبيله  �لأك��رب  �شقيقكم  ح��اول  به حتى  ظفرمت 
�مل�شد�س  بت�شويت  �لثاين  قام  ثم  بقيد حديدي 
�مل�شد�س  �لأول  �أل��ت��ق��ط  ق��اوم��ك��م  �أن  وب��ع��د  �إل��ي��ه 
�ملجني  ناريا على  و�أطلق منه عيار�  �شقيقه  من 
عليه ثم �شربه مبوؤخرة �مل�شد�س على ر�أ�شه عدة 
�أح�شر  ب���اأن  �ل��ث��ال��ث  �ل�شقيق  و���ش��اع��ده  ���ش��رب��ات 
�أن  بها رغ��م  �لأول وذب��ح��ه  ق��ام  �شكينا ح���ادة  ل��ه 
�ملجني كان قد مات فعال بالطلق �لناري ح�شب 
�لثالثة  على  �حلكم  ومت  �ل�شرعي  �لطب  �إف��ادة 

بالأ�شغال �ل�شاقة �ملوؤبدة . 
وطعن �ملتهمون يف �حلكم �أمام حمكمة �ل�شتئناف 
وباجلل�شة �ملحددة للمحكمة مت �إح�شار �ملتهمون 
بجرميته  �لأول  و�ع��رتف  �ل�شجن  من  �لثالثة 
نافيا ��شرت�ك �شقيقيه معه يف قتل �ملجني عليه 
ك��ان يخ�شه وحده  ث��اأره على جمني عليه  لأن  
�أغرقه  �ل��ق��ت��ي��ل  عليه  �مل��ج��ن��ي  ب���اأن  ذل���ك  معلال 
�ملخدر�ت  تعاطي  يدمن  جعله  �أن  بعد  بالديون 

و�شاأله �لقا�شي ولكن كيف ��شتدرجته �إىل م�شكنه 
�أمل يكن حذر� منك؟ �أجاب �لقاتل مل يكن يتوقع 
مني قتله معتقد� �أنني بحاجة �إىل خمدر�ته و�أنا 
�لفكاك  �أ�شتطيع  لن  باأنني  �شعرت  �حلقيقة  يف 
من قب�شته بعد �أن �شقطت يف بئر �لإدمان وكان 
يكن  ومل  منها  باحتياجاتي  يو�فيني  �ل��ذي  هو 
�أ�شابتني  �لتي  �للعنة  ه��ذه  من  للفر�ر  �أم��ام��ي  
�إل �أن �أقتله �أو �أقتل نف�شي فتوجهت �إىل م�شكنه 
�أهلي  م�شكن  �إىل  �إىل مر�فقتي  ودعوته  �شباحا 
فا�شتجاب لدعوتي �إل �أنه ما �إن دخل �إىل �شحن 
�لد�ر حتى قمت باإ�شقاطه على �لأر�س وتكبيله 
�أع��ددت لهذ� �لغر�س فلما قاومني  بقيد حديد 
�نهلت على  ثم  �لنار من م�شد�شي  �أطلقت عليه 
�أنفا�شه وملا  �مل�شد�س حتى يلفظ   ر�أ�شه مبوؤخرة 
�أح�شرت  �لأر����س  وه��و على  قليال  يتحرك  ك��ان 

�شكينا ونحرته بها حتى �أجهزت عليه.
و����ش���األ���ه �ل���ق���ا����ش���ي: وم�������اذ� ع����ن ���ش��ق��ي��ق��ك �أمل 

ي�شاركانك يف �جلرمية؟
�أجاب �لقاتل : لقد قمت باجلرمية وحدي دون 
ي�شاهما  مل  �أنهما  كما  منهما  �أي  م�شبق  �ت��ف��اق 
�أخربهما م�شبقا  �لقتل ومل  باأدنى  م�شاهمة يف 

بنيتي يف �رتكاب �جلرمية و�أن وجودهما بامل�شكن 
بال�شرورة  ي���ل���زم  ل  �جل���رمي���ة  �رت���ك���اب���ي  ع��ن��د 
�شقيقي  �أن  ب��دل��ي��ل  �رت��ك��اب��ه��ا  يف  م�شاهمتهما 
�لأ����ش���غ���ر ع��ن��دم��ا ف���وج���ئ ب���اإط���الق �ل���ن���ار ب���ادر 
مبغادرة �ملنزل و�إبالغ �ل�شرطة باحلادث قبل �أن 
��شتكمل �لإجهاز على �لقتيل ولو كان قد �شاهم 
يف �جلرمية ملا �شارع باإبالغ �ل�شرطة �أما �لثاين 
ف��ت��و�ج��د  ع��ر���ش��ا يف �مل��ن��زل �أث���ر ���ش��م��اع��ه �شوت 
�لعيار �لناري و�شاهد �لقتيل ملقى على �لأر�س 
�مل�شد�س  �أح��م��ل  ك��ن��ت  بينما  دم��ع��ه  يف  م�شرجا 
يف  �إر�دت����ه  ع��ن  يك�شف  فعل  �أي  عنه  ي�شدر  ومل 
�إنه خرج من  م�شاعدتي يف �رتكاب �جلرمية بل 
ب��الإج��ه��از بال�شكني  �أق���م  �أن  �مل��ن��زل خ��ائ��ف��ا ق��ب��ل 
بنف�شي من مطبخ  �أح�شرتها  �لتي  �لقتيل  على 
�لقا�شي  �أم��ام  بدورهما  �أنكر�  �ل�شقيقان  �ملنزل 
م�شاركتهما يف �جلرمية و�دعيا �أن حظهما �لعاثر 
قادهما لي�شبحا متهمني يف هذه �جلرمية �لتي 

ل عالقة لهما بها. 
�ملباحث  �شابط  ل�شهادة  �أي�شا  �ملحكمة  ��شتمعت 
كان  �بنها  ب��اأن  �شهدت  �لتي  �لقتيل  �أم  و���ش��ه��ادة 
�إىل  �شباحا  ق��دم  �ل���ذي  �ل��ق��ات��ل  جل���اره  �شديقا 

م�����ش��ك��ن��ه��ا و����ش��ط��ح��ب �ب��ن��ه��ا م��ع��ه ح��ت��ى علمت 
مبقتله على يديه.

و�طلعت �ملحكمة على تقرير �ل�شفة �لت�شريحية 
�لذي �أثبت �أن �لقتيل �أ�شيب بطلق ناري بال�شدر 
�ل��ظ��ه��ر و�إ����ش���اب���ات ق��ط��ع��ي��ة بالرقبة  خ���رج م���ن 

�لب�شة  ت��ط��اب��ق  �ل��ق��ات��ل  ب�����ش��م��ة  و�أن  و�ل����ر�أ�����س 
و�مل�شد�س  �حل��دي��دي  �لقيد  على  م��ن  �مل��رف��وع��ة 

�مل�شتخدم يف �لقتل �أي�شا �ل�شكني �مل�شتخدمة .
�مل��ح��ك��م��ة ح�����ش��وري��ا مب��ع��اق��ب��ة �لقاتل  وح��ك��م��ت 

بالإعد�م �شنقا وبر�ءة �شقيقيه .

ب�شبب �خلالف على 50 جنيه ل غري ذبح �ل�شقيق �شقيقه �لأكرب و�شط 
�لزر�عات �ختلف �لأ�شقاء حول ن�شيب كل منهما يف �إ�شالح ماكينة �لري 
�لتي تروي �أر�شهما وتطور �خلالف �إىل م�شادة و�مل�شادة �إىل جرمية قتل 
ب�شعة ، كانت �لبد�ية بالغ تلقاه رجال �ملباحث من �لأهايل بالعثور على 
و�أكدت  �لزر�عية  �أر�شه  د�خل  �شنة مذبوحا من رقبته   45 م��ز�رع  جثة 

�لتحريات �أن  مرتكب �جلرمية هو �ل�شقيق �لأ�شغر للقتيل .

الو�سية 
�أجود  م��ن  �أف��دن��ة   5 �لآخ��ري��ن  ��شقائهما  م��ع  ت��رك لهما  ق��د  �لأب  ك��ان 
على  �لتناف�س  بعدم  �أو�شاهم  وفاته  وقبل  باملنطقة  �لزر�عية  �لأر��شي 
�لأر���س و�حلفاظ عليها حتى ل يدخل �ل�شيطان بينهم ويف�شد عالقة 
�لأخوة و�لدم لكنهم �قت�شمو� �لأر�س وبد�أت �خلالفات تن�شب بينهم على 
حدود �لأر���س و�لأ�شبقية يف �لري مباكينة �لري �لتي تركها لهم �لأب 

�لر�حل.
وكانت ماكينة �لري هذه ور�ء جرمية �لقتل حيث تعطلت �أخري� وف�شلو� 
يف �لتفاق 

على ن�شيب كل منهم يف �إ�شالحها رغم �أن هذ� �لإ�شالح مل تكن تتجاوز  
قيمته �ل 50 جنيها فقط.

يوم احل�دث
يف يوم �حلادث كان �ملجني عليه 21 �شنة مز�رعا �أي�شا ي�شاعد و�لده يف 
�حلقل وملا تاأخر  �إ�شالح ماكينة �لري قرر ��شتئجار ماكينة  �جلري�ن لأن 
�لزرع يكاد يقتله �لعط�س لكن عمه رف�س هذ� �حلل و�أكد  على �شرورة 
ماكينة  �إي��ج��ار  قيمة  دف��ع  م��ن  ب��دل  �أول  بهم  �خلا�شة  �ملاكينة  �إ���ش��الح 
�جلري�ن ون�شبت بني �ل�شقيقني م�شادة كالمية تدخل فيها جنل �ملجني 
عليه .. �نتهت باأن وجه له عمه �شفعة على وجهه فرد �لأخ �لأكرب �لقتيل 

و�شفع �شقيقه على وجهه ق�شا�شا ملا نال �بنه من عمه.
�ل�شديد  �لغيظ  و�أ�شابه  نف�شه  �شنة   38 �لأ�شغر  �ل�شقيق  يتمالك  مل 
�إىل  وع��اد  حديديا  منجال  و�أح�شر  لأر���ش��ه  �مل��ج��اور  منزله  �إىل  فتوجه 
�شقيقه وذبحه من رقبته فتفجرت �لدماء �لغزيرة و�شقط على �لأر�س 

جثة هامدة .

اإلق�ء القب�ض على الق�تل
عنه  �أ���ش��ف��رت  مب��ا  ومبو�جهته  �ل��ق��ات��ل  �ل�شقيق  على  �لقب�س  �إل��ق��اء  مت 

و�ملر�وغة  �لإنكار  �لبد�ية  يف  ح��اول  �شقط �لتحريات  �شقيقه  �أن  وق��رر 
ف����اأ�����س كان  ف�����وق 
حدها �مل�شنون 
�أع����ل����ى  �إىل 
�شت  نغر فا

يف 

�أق����و�ل �ل�����ش��ه��ود جعلته ي��ن��ه��ار ويعرتف  رق��ب��ت��ه ف�����ش��رع يف �حل���ال ل��ك��ن 
بجرميته قائال و�لدي رحمه �هلل هو �ل�شبب فيما و�شلنا �إليه �لآن فقد  
بني و�لدي نف�شه بنف�شه و��شرتى هذه �لأر�س بكده وعرقه ومل يعتمد 
على �إرث وكان كل �أمله �أن ي�شاعف من م�شاحة �لأر���س لكن �لقدر مل 
ميهله وتويف وكانت و�شيته لنا �أن نحافظ على �لأر�س و�أل نفرط فيها 
بالبيع لكنه رحمه �هلل لو كان ق�شم �لأر�س يف حياته و�أعطى كل و�حد 

ن�شيبه لكانت �لأمور ��شتقرت بنا وعرف كل منا حقه.

م�س�كل ع�ئلية
ثم �أ�شاف �ملتهم قائال يف بد�ية �لأمر وبعد وفاة و�لدنا  مل نق�شم �لأر�س 
مما جعل �مل�شكالت تظهر على �شطح حياتنا وخا�شة �أن �شقيقي �لقتيل 
طماع وبعد م�شاجر�ت كثرية تدخل �أهل �خلري بيننا ومت تق�شيم �لأر�س 
يروي  �أن  يريد  وكلمنا  و�ح��دة  كانت  �ل��ري  �أن ماكينة  �إل  �ل�شرع  ح�شب 
تعطلت  ب�شببها حتى  كثرية  م�شاجر�ت  بيننا  فن�شبت  �لآخ��ر  قبل  زرع��ه 
ورف�س �شقيقي دفع ن�شيبه يف �إ�شالح �ملاكينة ويقدر ب 50 جنيه فكادت 
�لأر�س �أن تبور وكاد �لزرع �أن ميوت �أمام هذه �لعناد من كل منا وعندما 
�أن يدفع  �أخ��رى تدخلت وطلبت منه  بتاأجري ماكينة  �شيقوم  �أن  عرفت 
ماكيناتنا  لإ���ش��الح  �شي�شتاأجرها  �لتي  �ملاكينة  ل�شاحب  ي�شتطيعه  ما 
على  �شفعه  �إىل  دفعني  مما  لئ��ق  غري  باأ�شلوب  علّي  ورد  �بنه  فتدخل 
�أنه تلكم مع عمه ب�شكل غري  �أن ينهر  �لأب �بنه على  وجهه وبدل من 
�أث��ارين جد�  �بنه مما  �أم��ام  لئ��ق فوجئت به يقوم ب�شفعي على وجهي 
وكتمت غيظي بني �شلوعي وذهبت �إىل منزيل حاولت �لنوم لكنني مل 
��شتطع وعرفت زوجتي مبا حدث فوجدتها تنظر يل با�شتهز�ء فقررت 
�أن �أنتقم لكر�متي و�أخذت �ملنجل �لذي نح�شد به �ملحا�شيل وذهبت �إىل 
�شقيقي يف �حلقل ووجدته وحيد� هناك وهو يروي �أر�شه وعندما ر�آين 
�شقط  �أد�رين ظهره فعاجلته ب�شربة من �خللف يف رقبته وعندما 
علي �لأر�س عاجلته ب�شربة �أخرى وعندما �شاهدته ي�شارع �ملوت 
باأنني �رتكبت جرما يف حق �شقيقي �لأكرب وتذكرت  �أح�ش�شت 
�أ�شلم  ق��د  ك��ان  لكنه  �إن��ق��اذه  ح��اول��ت  بيننا  �ل��ت��ي  �ل���دم  �شلة 
�لروح نظرت حويل فلم �أجد �أحد� فاطماأننت �أن �أحد� مل 
باملنجل  �ألقيت  �ملنزل ويف �لطريق  �إىل  ي�شاهدين فعدت 
�مللوثة  بيتي خلعت جلبابي  دخلت  وعندما  �لرتعه  يف 

بالدماء و�ألقيته يف �لفرن ليحرتق.
يل  خطرت  وبعدها  �لقتيل  �شقيقي  �أب��ك��ى  وجل�شت 
�إىل  �أنه ذهب  �أبناوؤه  يعتقد  �إخفاء جثته حتى  فكرة 
�إىل مكان �حل���ادث وجدت  م��ا وعند و���ش��ويل  مكان 
بيتي من  �إىل  �ل�شرطة هناك فعدت م�شرعا  رج��ال 
يطرقون  �ل�شرطة  برجال  فوجئت  وبعدها  جديد 
�لإنكار  ح��اول��ت  علي  �لقب�س  وي��ل��ق��ون  �لبيت  ب��اب 
ول��ك��ن ك��ل �لأدل����ة ك��ان��ت ���ش��دي ف��اع��رتف��ت وحكمت 

�ملحكمة.

يذبح �سقيقه ب�سبب اخلالف على 50 جنيه!

املحكمة تلغي حكم املوؤبد وتق�سي باإعدام القاتل
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عربي ودويل

حتذير عراقي من تدهور الو�سع يف الأنب�ر

خماوف من معركة كربى جديدة يف الفلوجة 
•• بغداد-وكاالت:

م��دي��ن��ة �ل��ف��ل��وج��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �لتي 
ت��ع��ر���ش��ت حل��رب��ني �م��ريك��ي��ت��ني يف 
فيها،  �لتمرد  قمع  بهدف   2004
�ل��دول��ة من  �شيطرة  ع��ن  خ��رج��ت 
�مل��رة يف �يدي  جديد لت�شقط هذه 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، و����ش���ط �ج����و�ء 
�آتية  ملعارك  و�لرتقب  �لرعب  من 
�ملو�جهات  م��ن  �ي���ام  خم�شة  وب��ع��د 
وجمموعات  �لمنية  �ل��ق��و�ت  ب��ني 
ع�شكري  ف�شف  تخللها  م�شلحة، 
حتولت  �لح������ي������اء،  ب���ع�������س  ع���ل���ى 
�ل��ف��ل��وج��ة �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د 60 
ك��ل��م �ىل �ل���غ���رب م���ن ب���غ���د�د، �ىل 

ولية ��شالمية .
�مل�شتوى  رفيع  �مني  م�شدر  وق��ال 
�ن  �ل�شبت  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
�شيطرة  خ����ارج  �ل��ف��ل��وج��ة  م��دي��ن��ة 
تنظيم  ���ش��ي��ط��رة  وحت����ت  �ل����دول����ة 
تنظيم  �ىل  �����ش���ارة  يف   ، +د�ع�������س+ 
�ل����دول����ة �ل����ش���الم���ي���ة يف �ل���ع���ر�ق 
، �لفرع �لعر�قي و�ل�شوري  و�ل�شام 

لتنظيم �لقاعدة.
و�����ش���اف ل��ق��د ع��ي��ن��و� و�ل��ي��ا عليها 
�ملارة  م��ن  �لفلوجة  ���ش��و�رع  وخ��ل��ت 
و�قت�شرت  مت���ام���ا،  و�ل�������ش���ي���ار�ت 
�حلركة فيها على مرور بني حني 
و�خ���ر ل�����ش��ي��ار�ت ب��ني �لزق���ة هربا 
و�لق�شف  �ل�شتباكات  �م��اك��ن  م��ن 
بح�شب  �مل����دي����ن����ة،  �ط��������ر�ف  ع���ن���د 

مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س.
وق�����ال ����ش���الم �ل���ك���ري���ط���اوي )27 
ع��ام��ا( وه���و ���ش��ائ��ق �ج����رة تر�فقه 

مبحافظة  �ل���و����ش���ع  �ل���ن���ج���ي���ف���ي، 
 ، �ل��ب��الد، باخلطري  �لأن��ب��ار بغرب 

ويهدد بتمزيق وحدة �لوطن .
وقال �لإئتالف يف بيان عقب �جتماع 
�لو�شع  مل��ن��اق�����ش��ة  ق��ي��ادت��ه  ع��ق��دت��ه 
مبحافظة  و�لأم����ن����ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�حلكومة،  يدعو  �إنه  �م�س  �لأنبار، 
�إىل �ت���خ���اذ �ج������ر�ء�ت ���ش��ج��اع��ة يف 
�لذين  �ملعت�شمني  مطالب  تلبية 
يف  �مل��الح��م  �أروع  �ل��ي��وم  ي�شطرون 
�لدفاع عن مدينتهم ووطنهم �شد 

�لقاعدة وفلول د�ع�س .
و�أ�������ش������اف �أن�������ه ل ب����د م����ن �حل���ل 
�لع�شكري  ف����احل����ل  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي، 
�ملو�طنني،  م���ع  �لأم�����ر  ي��ح�����ش��م  ل 
�أن  ي�شتحق  �لأن���ب���ار  يف  و�ل�����ش��ع��ب 
)تنظيم(  م��ن  مو�قفه  على  يكافاأ 

�لقاعدة وفلولها .
قوله  �لنجيفي،  عن  �لبيان  ونقل 
�ج���ر�ء  �إىل  م��وج��ه  �ن��ت��ق��اد  �أي  �إن 
حكومي �أو �إد�نة طريقة ت�شرف �أو 
�أ�شلوب عمل ل يعني باأي �شكل من 
نتعاطف  �أو  ن��و�ف��ق  باأننا  �لأ���ش��ك��ال 
�أو  �شوًء  بالعر�ق  يريد  كل من  مع 

يحاول �شرب �لوحدة �لوطنية .
��شتباحة  �أن  �ل��ن��ج��ي��ف��ي  ور�أى 
بع�س  �إىل  �لقاعدة  فلول  وتغلغل 
مناطق �لأنبار خطاأ كبري تتحمله 
�حل����ك����وم����ة ب�������ش���ب���ب �ج�����ر�ء�ت�����ه�����ا 
�لو�شع،  ��شتيعاب  ع��ن  �ل��ق��ا���ش��رة 
وك�شب �ملو�طنني يف هذه �ملحافظة 
وميتلكون  ق��ادرون  لأنهم  �لعزيزة 
�ل��ت�����ش��م��ي��م و�ل���ع���زمي���ة ع��ل��ى دحر 

�لأرهاب .

�ل�����وزر�ء ن����وري( �مل��ال��ك��ي �لي���ر�ين 
�ملوظفني  ك���ل  ون���دع���و  �ل�����ش��ف��وي، 
للعودة �ىل �عمالهم حتى �ل�شرطة 
�شرط �ن يكونو� حتت حكم دولتنا 
�لقاعدة  تنظيم  �شيطرة  وت�شكل   .
حدثا  �ل���ف���ل���وج���ة  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 
و�ي�شا  �لمني،  بعده  يف  ��شتثنائيا 
�ملدينة  ه���ذه  حتمله  مل��ا  �ل���رم���زي، 
�لتي خا�شت حربني �شر�شتني مع 
�لقو�ت �لمريكية يف �لعام 2004 

من رمزية خا�شة.
�إئتالف  و���ش��ف  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
رئي�س  يرئا�شه  �ل���ذي   ، م��ت��ح��دون 
�أ�شامه  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س 

�لث���ن���ني، ل��ف��ر���س ���ش��ي��ط��رت��ه على 
�لرمادي  مناطق  وبع�س  �لفلوجة 
ع��ي��ان قال  �مل���ج���اورة. وك���ان �شاهد 
�نتهاء  ب��ع��د  �ن����ه  ب���ر����س  ل��ف��ر�ن�����س 
يوم  �ل��ف��ل��وج��ة  يف  �جل��م��ع��ة  خطبة 
�مل�شلحني  من  �ملئات  حا�شر  �م�س 
�ل�����ش��الة وقامو�  ���ش��اح��ة  �مل��ل��ث��م��ني 
ب��اط��ف��اء �ل��ك��ام��ري�ت و���ش��ع��د عدد 
منهم حاملني ر�يات �لقاعدة على 

منرب �خلطيب .
وتابع حتدث �حدهم قائال: نعلن 
�لفلوجة ولية ��شالمية وندعوكم 
ل��ل��وق��وف �ىل ج��ان��ب��ن��ا ون��ح��ن هنا 
)رئي�س  جي�س  �شد  عنكم  للدفاع 

زوج������ت������ه وط������ف������اله ب����ع����م����ر ع����ام 
وع��ام��ني ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �شرنحل 
�شتبد�أ  �مل��ع��ارك  لن  �لفلوجة  ع��ن 
بني  معركة  يف  نقتل  �ن  نريد  ول 
و�حت�شدت  �لم��ن  وق��و�ت  �لقاعدة 
���ش��ي��ارة �ل���ك���ري���ط���اوي �ل�����ذي ترك 
�ل��ع�����ش��ك��ري و�شط  م��ن��زل��ه يف ح���ي 
�ملدينة باكيا�س من �ملالب�س وعلب 

حليب �لطفال.
وق������ال م����ن ج��ه��ت��ه �����ش����ادق طالل 
�مل���وظ���ف يف  ع�����ش��اف )31 ع���ام���ا( 
بلدية �لفلوجة بعد �شقوط قذ�ئف 
وت�شاعد  �ل��ف��ل��وج��ة،  ع��ل��ى  ه�����اون 
�ل�شتباكات، نقلت و�لدي وو�لدتي 
وزوجتي و�طفايل �لثالثة �ىل بيت 
�لو�قعة  �لغز�لية  منطقة  يف  عمي 
يف غ���رب ب��غ��د�د وت��اب��ع �ن���ا �شابقى 
�ل�شرقة،  م��ن  حلمايته  �ل��ب��ي��ت  يف 
�لظروف  حتمل  ��شتطيع  �ين  كما 

�ل�شعبة �كر منهم .
ر�شا�س  وبقايا  �لو�شاخ  و�نت�شرت 
�ل�شو�رع،  ب��ع�����س  يف  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
�لعظمى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �غ��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا 
ومل  �بو�بها،  �لتجارية  �ملحال  من 
ي��ب��ق ���ش��وى �لف����ر�ن �ل��ت��ي �حت�شد 
ع�����ش��ر�ت �مل��و�ط��ن��ني �م���ام ك��ل منها 
�لكهرباء  بانتظار دوره. و�نقطعت 
يعد  ومل  ب���ال���ك���ام���ل  �مل���دي���ن���ة  ع����ن 
قادرين  �لهلية  �ملولد�ت  ��شحاب 
نفاذ  بعد  مولد�تهم  ت�شغيل  على 

�لوقود.
عاما(   52( مطلك  �ح��م��د  وق���ال 
وه������و ����ش���اح���ب حم����ل جت�������اري يف 
زوجتي  مع  �شاهرب  �ملدينة  و�شط 

�ملوت  م��ن  و�ط��ف��ايل خ��وف��ا عليهم 
لن ق��و�ت �لم��ن مل تعد ت�شتطيع 
و�لقاعدة  �مل�شلحني  بني  �لتفرقة 
و�ملدنيني . ونا�شد �ملطلك �حلكومة 
با�شد�ر بيان باخالء �لفلوجة من 
�لعائالت  م��غ��ادرة  وت�شهيل  �هلها 
�ملتوقع  �مل��ع��ارك  م��ن  عليهم  خ��وف��ا 

وقوعها يف �ي وقت .
�خلمي�س  د�ع�����س  تنظيم  و��شتغل 
ملر�كزها  �ل�����ش��رط��ة  ق����و�ت  �خ����الء 
و�ن�شغال  و�ل���رم���ادي  �ل��ف��ل��وج��ة  يف 
�لع�شائر  م�شلحي  بقتال  �جلي�س 
�شني  �ع��ت�����ش��ام  لف�س  �ل��ر�ف�����ش��ني 
يوم  �لنبار  يف  للحكومة  مناه�س 

اأردوغان ي�سف ق�سية الف�ساد باملوؤامرة
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

و�شف وزير �خلارجية �لرتكي رجب طيب �ردوغان، �لذي 
�ل�شبت  و��شعة،  ف�شاد  ق�شية  �ل�شالمية  حكومته  تو�جه 
�لقوى  م��ن  م��وؤ�م��ر�ة  بانها  �ل��ب��الد  يف  �ل�شيا�شية  �لزم���ة 
�ملناوئة على م�شتقبل و��شتقر�ر تركيا ويف مادبة غد�ء يف 
و�ل�شحافيني  و�لكتاب  �ملفكرين  من  عدد  مع  ��شطنبول 
ر�يه  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��دي��د  �ردوغ�����ان  �ع���اد  �مل��و�ل��ني للحكومة، 
ب��وج��ود ق��وى يف تركيا و�خل���ارج تتامر على �لط��اح��ة به 
فعله  يحاولون  م��ا  متلفزة  كلمة  يف  وق��ال  �ل�شلطة.  م��ن 
�لقيام  حاولو�  لقد  و��شاف  �لقومية  �لر�دة  �غتيال  هو 

بانقالب ق�شائي يف تركيا.. ولكننا �شنو�جه هذه �لعملية، 
�لتي  هذه  �لول-دي�شمرب  كانون   17 موؤ�مرة  و�شنو�جه 

ت�شتهدف م�شتقبل و��شتقر�ر بالدنا .
وتاتي �تهامات �ردوغ��ان هذه يف رد فعل على �لتحقيقات 
�لو��شعة يف ق�شايا ف�شاد �دت �ىل �عتقال عدد من حلفائه 
�لرئي�شيني يف 17 كانون �لول-دي�شمرب ومن بينهم عدد 

من كبار رجال �لعمال و�بناء وزر�ء �شابقني.
و�ج����رب �ردوغ�������ان ع��ل��ى �ع�����ادة ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ت��ه. و�دت 
�لف�شيحة �ىل ��شتقالة عدد من �لنو�ب من حزب �لعد�لة 
و�لتنمية. كما �ثرت ف�شيحة �لف�شاد على �لقت�شاد حيث 
�لدولر  مقابل  معدلتها  �دن��ى  �لرتكية  �ل��ل��رية  �شجلت 

كذلك تدهورت �ل�شهم يف بور�شة ��شطنبول هذ� �ل�شبوع. 
و�عرب �ردوغان �ل�شبت عن ثقته بان تركيا �شتتغلب على 
�ملقرر  �لبلدية  �لنتخابات  �ن  وق��ال  �حلالية  �ل�شعوبات 
للنظام  �ختبار�  �شتكون  �ملقبل  �ذ�ر-م��ار���س  يف  جت��ري  �ن 
�لذي ي�شتعد لالنتخابات �لرئا�شية �لتي �شتجري يف �ب-

�غ�شط�س وقال �ردوغان لن ن�شمح بان تخيم �لغيوم على 
تتوىل  �لتي  �ردوغ���ان  حكومة  و�تهمت   . تركيا  م�شتقبل 
ف��ت��ح �هلل  �ل��دي��ن  ل��رج��ل  �مل��و�ل��ني   2002 م��ن��ذ  �ل�شلطة 
غولن �ملقيم يف �ملنفى يف �لوليات �ملتحدة و�لذي يحظى 
بنفوذ يف �ل�شرطة و�لق�شاء، بالتحري�س على �لتحقيقات 

يف ق�شية �لف�شاد.

•• بريوت-اأ ف ب:

�علن جي�س �ملجاهدين �لذي �علن عن ت�شكيله موؤخر� 
�حلرب على �لدولة �لإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام �لتابعة 

لتنظيم �لقاعدة وجماعات معار�شة �أخرى، يف بيان .
وذكر �لحتاد �لذي ي�شم ثماين كتائب مقاتلة ��شالمية 
وغ���ري ����ش��الم��ي��ة يف ب��ي��ان ن�����ش��ر ع��ل��ى م��وق��ع في�شبوك 
�ملجاهدين  جي�س  ن��ح��ن  نعلن  �لج��ت��م��اع��ي  للتو��شل 
وقتال  و�ر���ش��ن��ا،  وم��ال��ن��ا  وعر�شنا  �نف�شنا  ع��ن  �ل��دف��اع 
�لباغي على  و�ل�����ش��ام  �ل��ع��ر�ق  �ل���ش��الم يف  تنظيم دول��ة 
�لتنظيم حتى  على  �حل��رب  �لحت��اد  و�علن   . �هلل  حكم 
�عالنها حل نف�شها �و �لنخر�ط يف �شفوف �لت�شكيالت 
من  و�خل���روج  ��شلحتهم  تركهم  �و  �لخ��رى  �لع�شكرية 
يف  بالإف�شاد  �لتنظيم  بيانه  يف  �لحت��اد  و�تهم   . �شوريا 
�لأر�����س ون�شر �ل��ف��ن وزع��زع��ة �لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
�مل��ن��اط��ق �مل���ح���ررة، وه���در دم���اء �مل��ج��اه��دي��ن وتكفريهم 
وط���رده���م و�أه���ل���ه���م م���ن �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي دف���ع���و� �لغايل 

و�لرخي�س لتحريرها من �لنظام �ل�شوري.

كما �تهم �لتنظيم بالقيام بعمليات �شرقة و�شطو وبطرد 
�لع�شكريني  ل��ل��ق��ادة  وخطفهم  منازلهم  م��ن  �مل��دن��ي��ني 

و�لإعالميني وقتلهم وتعذيبهم يف �أقبية �شجونهم .
�لدولة  م���ن  م��ق��ات��ل��ني  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات  ود�رت 
من  ومقاتلني  جهة  من  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �ل�شالمية 
جمموعات عدة يف �ملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة يف مدينة 
�ملر�شد  ذكر  ما  بح�شب  وريفها،  �شوريا  �شمال  يف  حلب 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان ونا�شطون.
ك��م��ا خ��رج��ت ت��ظ��اه��ر�ت ع���دة يف ع���دد م��ن �ح��ي��اء حلب 
ت��ه��اج��م �ل���دول���ة �ل���ش��الم��ي��ة وت��ط��ال��ب ب��خ��روج��ه��ا من 
�ملنطقة، وكذلك يف قرى وبلد�ت يف ريف �ملحافظة، ويف 
�دل��ب )�شمال غ��رب( حيث تعر�شت �ح��دى �لتظاهر�ت 
�ل�شالمية،  �لدولة  تنظيم  من  نار  لط��الق  �ملدينة  يف 

بح�شب �ملر�شد.
وكان �لئتالف �لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية 
�تهم �لربعاء �لدولة �ل�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام بانها 
تعمل  وبانها  �ل�شوري،  �لنظام  على عالقة ع�شوية مع 

على تنفيذ ماآربه .
•• يانغي-رويرتز:

ي��ح��ت��م��ون يف م��ط��ار باجني  �ل���ذي���ن  �ل���ش��خ��ا���س  ب����ات �لف 
عا�شمة �فريقيا �لو�شطى عر�شة لالمر��س مع �إعاقة �لعنف 
�مل�شتمر جهود منظمة �طباء بال حدود �خلريية و�رتفع عدد 
�لدويل  باملطار  موؤقت  خميم  يف  يعي�شون  �لذين  �ل�شخا�س 
�ىل �ملثلني �ل�شبوع �ملا�شي �ىل 100 �لف وي�شعب �حل�شول 
على �لغذ�ء و�ملاء يف �ملخيم كما ل ت�شتطيع منظمات �لغاثة 
�حياء  يف  �لعنيف  �لقتال  ب�شبب  بحرية  �لتحرك  �لن�شانية 
جماورة. و��شافت �ملنظمة �إنها �شتخف�س خدماتها �ىل �حلد 
�لدنى يف عيادتها باملطار بعد �أن قتلت طلقات طائ�شة ثالثة 
تار�  وق��ال��ت  �ملا�شي  �ل���ش��ب��وع  �شخ�شا   40 و�أ���ش��اب��ت  �ط��ف��ال 

�ملوقع علقنا  ي��ز�ل��ون يف  �لذين ل  باون�س وه��ي من �لط��ب��اء 
�عمال  م��ن  �لكثري  ل��وق��وع  �ملا�شي  �ل�شبوع  �ن�شطتنا  جميع 
�لعنف حول �ملخيم وكان من �خلطر �ل�شديد على فريقنا �ن 
يعمل هنا. ويف �ملخيم �ي�شا ويف �طار �لعمل �ليومي �لعادي 
�ملنطقة  يف  يتجولون  �لذين  �ملر�شى  من  �لكثري  هناك  ك��ان 
وهذ� بالغ �خلطورة بالن�شبة لهم �ي�شا. خطر على �لطباء 
وع��ل��ى �مل��م��ر���ش��ات وج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني.  وت�شببت م��وج��ة من 
�أعمال �لعنف بني مقاتلني م�شلمني وميلي�شيات م�شيحية يف 
نزوح �كر من 200 �لف �شخ�س يف �ل�شابيع �لقليلة �ملا�شية 
مفو�شية  وقالت  �لفا   935 �مل�شردين  عدد  �إجمايل  لي�شبح 
�لمم �ملتحدة �إن �كر من 510 �آلف نزحو� من �لعا�شمة 

وحدها �ي ما يعادل �كر من ن�شف �شكان �ملدينة. 

العنف يعيق اجلهود الطبية يف اأفريقيا الو�سطى 

جي�س املجاهدين يف �سوريا يعلن احلرب على القاعدة

•• الالذقية-وكاالت:

ريف  مناطق  يف  �مل��خ��اوف  تتز�يد 
للمعار�شة  �خل��ا���ش��ع��ة  �ل��الذق��ي��ة 
�مليد�نية  �مل�شت�شفيات  �إغ��الق  من 
بعد �أن �أغلق �ثنان منها �خلمي�س 
بفعل  �مل�����ا������ش�����ي�����ني  و�جل�����م�����ع�����ة 
�لعتد�ء�ت �لتي يقوم بها تنظيم 
�لعر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل���دول���ة 
و�ل�شام. فقد قررت �إد�رة م�شت�شفى 
�مل��ي��د�ين يف  �أب��ل��ق  �أ���ش��ام��ة  �ل�شهيد 
ريف �لالذقية �إغالقه موؤقتا بعد 
�لعتد�ء �لذي تعر�س له من قبل 

تنظيم �لدولة �لإ�شالمية .
فقد  ن��ا���ش��ط��ني،  �إف�����اد�ت  وبح�شب 
قائد�  �لإ�شالمية  �لدولة  �عتقلت 
ميد�نيا يف �جلي�س �ل�شوري �حلر 
مبتور �ل�شاق، وكان يخ�شع للعالج 

�أثناء مد�همتها �مل�شت�شفى.
�لطبي،  �ل����ط����اق����م  ه�������ددت  ك���م���ا 
�أجنبية،  لدولة  بالعمالة  و�تهمته 
�جلماعة  جرحى  بت�شليم  وقيامه 

لتلك �لدولة.
يف  �لعاملني  �أح��د  �شهادة  وح�شب 
�لتنظيم  عنا�شر  ف��اإن  �مل�شت�شفى، 
�لرئي�شية  �ل����ب����و�ب����ة  �ق���ت���ح���م���و� 
ب�شيار�تهم �ملزودة �لر�شا�شات، غري 
�آبهني مبطالبة حر��س �مل�شت�شفى 

لهم بالتوقف.
و�أ�شاف دخلو� �شاهرين �أ�شلحتهم، 
ي�شرخون بوجه �جلميع موجهني 

ور�شا�شاتهم  ب��ن��ادق��ه��م  ف���وه���ات 
�أك���ر م��ن ع��ام��ل ك���ادر طبي،  �إىل 
وهددو� عدد� منهم . وتابع توجه 
يقيم  �لتي  �لغرفة  �إىل  �مل�شلحون 
ف��ي��ه��ا ق���ي���ادي يف �جل��ي�����س �حل���ر، 
�لتح�شري  ي���ج���ري  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
جديدة  ج��ر�ح��ي��ة  عملية  لإج����ر�ء 

له، و�عتقلوه على �لفور .
وع�����ن �أ�����ش����ب����اب �لع����ت����ق����ال، �أف�����اد 
�مل�شتهدف  �لقيادي  ب��اأن  نا�شطون 
ع���ل���ى عملية  ح���ي���ا  ����ش���اه���د�  ك�����ان 

�ل���الذق���ي���ة  ري������ف  خ���دم���ات���ه���ا يف 
�خلا�شع ل�شيطرة �ملعار�شة لنحو 
يتجاوز  �لذين  �ملنطقة  �شكان  من 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  �أل���ف���ا،   25 ع���دده���م 
�مل�شلحة  �لف�شائل  م��ن  �جل��رح��ى 
رغ����م �أن���ه���ا �أق������رب ل��ن��ق��اط طبية 
�لتجهيز�ت  ت��ف��ت��ق��د  م��ت��و����ش��ع��ة 

�ل�شرورية.
�ملنطقة  و�أه���ايل  نا�شطون  وي��رى 
�أن �لدولة �لإ�شالمية بت�شرفاتها 
تعمل على �إفر�غ �ملنطقة من هذه 

�لقيادي  ح��م��ام��ي  ك��م��ال  �غ��ت��ي��ال 
و�مللقب  �ملعروف يف �جلي�س �حلر 
باأبو ب�شري ، مرجحني �أن �لعملية 
�غتيال  حقيقة  طم�س  �إىل  تهدف 

�أبو ب�شري .
�مل�شلحة  �جل��م��اع��ة  �ق��ت��ح��ام  ل��ك��ن 
ذ�تها م�شت�شفى ميد�نيا �آخر تابعا 
�أط��ب��اء ب��ال ح��دود ز�د من  ملنظمة 
�إغ��الق باقي  خماوف �ل�شكان من 

�مل�شت�شفيات �مليد�نية باملنطقة.
�لطبية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  وت��ق��دم 

�مل��ر�ك��ز �ل�����ش��ح��ي��ة، وه���و م��ا يهدد 
�ل��ذي��ن يحتاجون  �مل��ر���ش��ى  ح��ي��اة 
ل���ل���ع���الج �مل���ت���و�����ش���ل و�لإ������ش�����ر�ف 
�ل���ط���ب���ي �مل�����ش��ت��م��ر، �إ����ش���اف���ة �إىل 
��شتقبالها �ملدنيني �جلرحى جر�ء 

�لق�شف �ملتو��شل لقو�ت �لنظام.
�أطر�ف  �لتي تدور بني  �ملو�جهات 
�ملجد،  �أب���و  عليها  ع��ل��ق  �مل��ع��ار���ش��ة 
�جلي�س  يف  م���ي���د�ين  ق���ائ���د  وه����و 
�حلر، بالقول بينما تن�شغل بع�س 
�عتقال  بعملية  �ملقاتلة  �لف�شائل 
هنا و�غتيال هناك، يكثف �لنظام 
و�ل�شاروخي،  �مل���دف���ع���ي  ق�����ش��ف��ه 
�لرب�ميل  لرمي  بطري�نه  ويدفع 

�ملتفجرة على �ملدنيني �لآمنني.
و��شحا  ك�����ان  �لأه��������ايل  �����ش���ت���ي���اء 
�ل�����ذي �تهم  ���ش��م��ري  �أب�����و  ن����ربة  يف 
مبحاولة  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل����دول����ة 
�إغالق �ملوؤ�ش�شات �لطبية �مليد�نية 
وتنفيذ�  �لنظام،  لأه���د�ف  خدمة 

لأجند�ته .
يبلغ  �شمري، وهو فالح  �أب��و  وتابع 
ن�شهد  عاما، مل  �شتينا  �لعمر  من 
م��ع دخول  �إل  �ل��ث��و�ر  ب��ني  �قتتال 

هذ� �لف�شيل �مل�شلح مناطقنا.
وت���ت���ز�م���ن ه�����ذه �ل����ت����ط����ور�ت مع 
�ل�شعبي  �لحتقان  حالة  ت�شاعد 
�لإ�شالمية،  �ل��دول��ة  تنظيم  �شد 
وخ������روج �ل���ن���ا����س مب���ظ���اه���ر�ت يف 
�شورية تطالبه  �أك��ر من منطقة 

مبغادرة �لبالد.

ن��سطون يتهمون تنظيم الدولة الإ�سالمية

املداهمات توقف عمل امل�ست�سفيات امليدانية بالالذقية

منظمة التعاون ال�سالمي تدين التفجري 
الإرهابي يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت 

•• جدة-وام: 

�أد�نت منظمة �لتعاون �لإ�شالمي �لتفجري �لإرهابي يف �ل�شاحية �جلنوبية للعا�شمة 
�للبنانيني.  �ملدنيني  من  �لعديد  وج��رح  مقتل  يف  ت�شبب  و�ل��ذي  ب��ريوت  �للبنانية 
وحذر �لأمني �لعام للمنظمة �إياد مدين يف بيان �م�س من ت�شاعد �أعمال �لعنف يف 
لبنان ومغبة �إقحامه يف �لأحد�ث �جلارية يف �شوريا .. د�عيا كل مقومات �ملجتمع 
�للبناين وقو�ه �ل�شيا�شية �إىل �حلو�ر و�لتاأكيد على �مل�شرتك و�لعمل �لعاجل على 
�مل�شتقلة  �لتاريخية  ت�شكيل حكومة م�شتقرة ت�شع م�شالح لبنان �لوطنية وهويته 
�ل��ت��ع��اون �لإ���ش��الم��ي لت�شخري كل  ��شتعد�د منظمة  �ع��ت��ب��ار. و�أك���د م��دين  ف��وق ك��ل 
�إمكاناتها يف �شبيل ذلك .. وقدم تعازيه لعائالت �ل�شحايا ومتنى �ل�شفاء �لعاجل 

للجرحى و�مل�شابني. 

فرقاطة �سينية ت�سارك
 يف نقل الكيماوي ال�سوري

•• ليما�صول-رويرتز:

�لكيماوية  �ل�شلحة  �شحنات  مر�فقة  يف  ت�شارك  �شينية  فرقاطة  ر���ش��ت 
�لتي  �لدولية  �ملهمة  �طار  �ل�شبت يف  �لبالد يف قرب�س  �إىل خارج  �ل�شورية 

تاأخر تنفيذها.
�لرنويجية  �ل��ق��اف��ل��ة  ب��ال�����ش��و�ري��خ  �ملحملة  يانت�شنغ  �ل��ف��رق��اط��ة  وت��ر�ف��ق 
�لدمنركية �ملوجودة يف �ملياه �لدولية قبالة �شو�حل �شوريا يف �نتطار �ل�شوء 
�لخ�شر من �ملنظمات �لدولية �لتي ت�شرف علي �ز�لة �ل�شلحة �لكيماوية 
�ل�شورية. وتعذر �لنتهاء من مهمة �شحن �ل�شلحة �لكيماوية من �شوريا 
توقيت  يت�شح  ومل  �لأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  نهاية  يف  لها  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  يف 
�شين�شنغ  ليو  قرب�س  ل��دى  �ل�شيني  �ل�شفري  وق��ال  �ل�شحن.  عمليات  ب��دء 
�ل�شني تدعم جهود �ملجتمع �لدويل لتدمري �ل�شلحة �لكيماوية �ل�شورية 
.. نود �ن تنجح هذه �ملهمة.  وقال وزير �لدفاع �لقرب�شي فوتي�س فوتيو 
�ي  يف  �ملهمة  تبد�أ  �ن  يتوقع  �ن��ه  �ل�شينيني  �مل�شوؤولني  مع  �لجتماع  بعد 
�لكيماوية على من  �ل�شلحة  �لقافلة و�شتنقل  �شفن رو�شية  يوم. وتر�فق 
جمهزة  �مريكية  ل�شفينة  هناك  تنقل  ثم  لإيطاليا  وتتجه  �شحن  �شفينتي 
لتدمري �ل�شلحة �لكيماوية. و�شتغادر �ل�شفينة و��شمها كيب ر�ي �لوليات 

�ملتحدة متجهة �إىل مياه �لبحر �ملتو�شط خالل �أ�شبوعني تقريبا.
و�حت�شد ع�شر�ت من �ملو�طنني �ل�شينيني على ر�شيف ميناء ليما�شول على 
بعد نحو 250 كيلومرت� من ميناء �لالذقية �ل�شوري من حيث �شت�شحن 
�لأ���ش��ل��ح��ة. و�ذي��ع��ت �لغ���اين �ل�شينية ع��رب م��ك��رب�ت �ل�����ش��وت ول���وح ن�شاء 

�رتدين �لزي �لتقليدي بلونيه �ل�شفر و�لأحمر باعالم �ل�شني.
وتعذر تنفيذ �ملهمة يف �ملوعد �ملحدد ب�شبب �شوء �لح��و�ل �جلوية وبع�س 

�لتاأخري يف عمليات �لنقل و�ل�شر�ع د�خل �شوريا.

الإفراج عن 3 نواب اأكراد يف تركيا 
•• اأنقرة-يو بي اأي:

بتنظيمات  �لإرت��ب��اط  خلفية  على  �عتقلو�  كانو�  �إ�شافيني،  �أك���ر�د  ن��و�ب   3 عن  �م�س  �لرتكية،  �ل�شلطات  �أف��رج��ت 
م�شلحة. وذكر �ملوقع �لإلكرتوين ل�شحيفة زمان ، �أنه مت �لإفر�ج عن �لنائبني، �شلمى �إرماك، وفي�شل �شارييلديز، 
�أ�شدرت  �أن  بعد  �حل��زب،  من  �ملدعوم  �أكتا�س،  كمال  �مل�شتقل،  و�لنائب  �لكردي،  و�لدميقر�طية  �ل�شالم  حزب  عن 
�ملحكمة �لد�شتورية قر�ر�ً يق�شي باأنه �رتكبت خمالفات �شدهم يف �ل�شجن. وي�شتبه بانتماء �لنو�ب �ل� 3 �إىل منظمة 
�ملجتمع �لكرد�شتاين �لتي ت�شم حزب �لعمال �لكرد�شتاين �لذي ت�شنفه �أنقرة �إرهابياً وكانت حمكمة، ديار بكر، �شبق 

�أن �أفرجت عن نائبني كرديني على �شلة بالق�شية ذ�تها.
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عربي ودويل

�لجتماع  �أي����ام  ث��الث��ة  ومل���دة  �مل��ق��ب��ل  �ل��ث��الث��اء  �ل��ري��ا���س  ت�شت�شيف 
�ل��دوري �ل�73 ل� جمموعة �لعون �لعربي برعاية �لأمري طالل بن 
عبد �لعزيز �آل �شعود رئي�س برنامج �خلليج �لعربي للتنمية �أجفند. 
و�أو�شح بيان لربنامج �أجفند �م�س �لول �أن �جتماع �لريا�س �شيبحث 
نتائج �لقمة �لعربية �لأفريقية �لثالثة �لتي عقدت يف �لكويت ودور 
روؤ�شاء  لقاء  خ��الل  �لنتائج  تلك  تفعيل  يف  �لعربي  �لعون  منظمات 
�ملجموعة �ملقرر عقده يف �لكويت يوم 19 يناير �حلايل. وقال �لبيان 
�إن �لجتماع �شيناق�س ��شرت�تيجية �ملجموعة فيما يتعلق بتو�شيات 
�شر�كة �جتماع بو�شان وهو �ملنتدى �لعاملي �لر�بع رفيع �مل�شتوى حول 
�جلنوبية  بكوريا  بو�شان  يف  عقد  �ل��ذي  �لتنموية  �مل�شاعد�ت  فعالية 
يف  �لقادمة  لالجتماعات  و�لتح�شري   2011 نوفمرب  �شهر  خ��الل 
�جلهات  به  تقوم  �لتي  �لتنموي  �لعمل  فعالية  زي��ادة  حول  �ملك�شيك 
�مل��ان��ح��ة. ك��م��ا ت��ن��اق�����س جم��م��وع��ة �ل��ع��ون �ل��ع��رب��ي ت���ط���ور�ت �لبو�بة 
�ملعريف  �ل��رت�ك��م  ل��زي��ادة  �ملجموعة  م��ب��ادرة  وه��ي  للتنمية  �لعربية 
وت�شهيل �حل�شول على �لبيانات و�ملعلومات �لتي يحتاجها �لباحثون 
�إ�شافة �إىل بحث م�شتقبل �لتعليم  و�مل�شتثمرون عن �لدول �لعربية 
�أن م�شوؤويل  �إىل  �لبيان  و�أ�شار  �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء.  �مل��زدوج يف 
�لجتماع عدد� من  فعاليات  �لريا�س �شمن  �شيلتقون يف  �ملجموعة 
و�ملوؤ�ش�شة  �ل��دويل  �لبنك  ر�أ�شها  على  �لدولية  �لتنموية  �ملوؤ�ش�شات 
�خلريية  غيت�س  وميليند�  بيل  وموؤ�ش�شة  �ل��دويل  للتعاون  �لأملانية 

لبحث تعزيز �لعالقات �لتنموية. 

بد�أ ��شر�ب عام �ل�شبت يف بنغالد�س دعت �ليه �ملعار�شة ع�شية �نتخاب��������ات 
ت�ش�ريعية يتوقع �ن تفوز فيها رئي�شة �ل����وزر�ء �ل�ش���يخة ح�ش����ينة و�جد. 
�لعام يف حماولة  �ل�شر�ب  �ىل  �لوطني معار�س  بنغالد�س  ودع��ا حزب 
�خرية ملنع تنظيم �لنتخابات �لحد �لتي و�شفها بانها مهزلة فا�شحة 
�ملر�فق  م��ن  وغ��ريه��ا  �مل��د�ر���س  ��شابيع  منذ  بانتظام  ����ش��ر�ب��ات  وت�شل   .
�لعامة يف هذ� �لبلد بدعوة من �ملعار�شة.  ودعت زعيمة حزب بنغالد�س 
منددة  �لن��ت��خ��اب��ات  ل��ه��ذه  كاملة  مقاطعة  �ىل  �شياء  خ��ال��دة  �ل��وط��ن��ي 
�لول-دي�شمرب.  كانون  نهاية  منذ  �لقامة �جلربية  يف  عمليا  بو�شعها 
و�نت�شر ع�شر�ت �لعنا�شر من �شرطة مكافحة �ل�شغب �ل�شبت قرب منزل 
زعيمة �ملعار�شة ون�شبت من حوله حو�جز متنع �لو�شول �ليه. وتطالب 
�ملعار�شة با�شتقالة �حلكومة وت�شكيل حكومة حيادية موقتة قبل نتظي�م 
�لوزر�ء  رئي�ش����ة  �ن  غ��ري  �مل��ا���ش��ي،  يف  وح�شل  �ش�������بق  كما  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لتلفزيون ت�شميمها على  ذل��ك. و�ك��دت جم��دد� �خلمي�س على  ترف�س 
تنظيم �لنتخابات يف موعدها و�تهمت خالدة �شياء بانها حتتجز �لبالد 
�لوزر�ء  رئي�شة  و�شمنت  �لنتخابات.  قبل  ��شر�بات  بتنظيمها  رهينة 
فوزها بولية جديدة �ذ يتقدم مر�شحو حزبها ر�بطة عو�مي وحلفائها 

بدون مناف�شني يف 153 د�ئرة من ��شل 300.

�شن �شتة �نتحاريني من عنا�شر طالبان هجوما على قاعدة م�شرتكة 
للقو�ت �لفغانية وقو�ت �حللف �لطل�شي يف �شرق �فغان�شتان �ل�شبت ما 
�دى �ىل مقتل جندي من قو�ت �حللف �لطل�شي يف تبادل �طالق نار 
�ملهاجمني  ��شتمر لفرتة طويلة، على ما �علن م�شوؤولون. وفجر �حد 
�لقاعدة يف ولية نانغرهار وقتل خم�شة  �شيارته �ملفخخة �مام مدخل 
مهاجمني �خرين وهم يحاولون مهاجمة �ملن�شاآت. و�كدت قوة �مل�شاعدة 
وقوع  �فغان�شتان  يف  �لطل�شي  �حللف  يقودها  �لتي  )�ي�شاف(  �لدولية 
�لهجوم بدون �ن تو�شح هوية �جلندي �لقتيل، �لتز�ما منها ب�شيا�شتها 
وبح�شب  قو�تها.  يف  �مل�شاهمة  للدول  �لع��الن��ات  ه��ذه  ب��رتك  �لقا�شية 
م�شوؤولني �فغان وغربيني، ح�شل �لهجوم يف منطقة �شينو�ر �مل�شطربة 
�لو�قعة على �لطريق �لرئي�شية بني كابول وباك�شتان �ملجاورة �لتي جلاأ 
�ليها �لعديد من متمردي طالبان وقال �حمد �شياء عبد�لز�ي �ملتحدث 
با�شم حكومة نانغرهار لوكالة فر�ن�س بر�س قام �نتحاري قر�بة �ل�شاعة 
8،00 )3،30 تغ( بتفجري نف�شه وقتل �خلم�شة �لخرون بايدي قو�ت 
�لمن �لفغانية وتبنى �ملتحدث با�شم طالبان ذبيح �هلل جماهد �لهجوم 

يف بيان �ر�شله �ىل و�شائل �لعالم عرب �لربيد �للكرتوين.

عوا�صم

الريا�ص

جالل اباد

دكا

اإ�سرائيل تنفي ت�سفية
 منفذي هجمات الأرجنتني 

• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

�لدولة  قيام  عن  �لرجنتني  يف  �ل�شابق  �شفريها  �علنه  ما  ��شر�ئيل  نفت 
�لعربية بت�شفية غالبية �مل�شوؤولني عن �لهجمات �لتي ��شتهدفت �لتعاونية 

�ليهودية و�ل�شفارة �ل�شر�ئيلية يف بوينو�س �ير�س يف �لت�شعينيات.
ونقل موقع �شحيفة و�ي نت �للكرتوين عن �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�ل�شر�ئيلية �يغال باملور و�شفه ما �دىل به �ل�شفري �ل�شر�ئيلي �ل�شابق يف 

بوينو�س �إير�س ��شحق �فري�ن بانه كالم فارغ .
بدورها نقلت �لذ�عة �لعامة �ل�شر�ئيلية عن م�شدر دبلوما�شي طلب منها 
عدم ذكر ��شمه �ن �ل�شفري �ل�شابق منقطع متاما عن �لو�قع ولي�س هناك 
�ي �شحة يف كالمه . وكان �ل�شفري �ل�شر�ئيلي �ل�شابق قال يف مقابلة مع 
�لوكالة �ليهودية لالنباء، �لتي تتخذ من بوينو�س �ير�س مقر� لها، ن�شرت 
�خلمي�س �ن �لدولة �لعربية قامت بت�شفية غالبية �مل�شوؤولني عن �لهجمات 
�لعا�شمة  يف  �ل�شر�ئيلية  و�ل�شفارة  �ليهودية  �لتعاونية  ��شتهدفت  �لتي 
�لغالبية  �ن  �ف���ري�ن  وق��ال  �لت�شعينيات.  يف  �ي��ر���س  بوينو�س  �لرجنتينية 
�ل�شاحقة من �ملذنبني رحلو� عن هذه �لدنيا، وقد ح�شل ذلك على �يدينا ، 
يف ت�شريح غري م�شبوق جاء رد� على ��شئلة ب�شاأن عدم حماكمة �مل�شوؤولني 

عن هذه �لهجمات بعد 20 عاما على ح�شولها.
وتعليقا على كالم �ل�شفري �ل�شابق قال وزير �خلارجية �لرجنتيني هيكتور 
تيمرمان يف تغريدة على تويرت �جلمعة �ن ما �دىل به �ل�شفري �ل�شر�ئيلي 
�ل�شابق بالغ �خلطورة لنه يظهر �ن هناك معلومات مت �خفاوؤها عن �لق�شاء 

�لرجنتيني ما حال دون ظهور �دلة جديدة تك�شف مالب�شات �لق�شية .

لقاءات متوا�سلة لكريي مع الفل�سطينيني والإ�سرائيليني

17 قتياًل ح�سيلة مواجه�ت اجلمعة يف م�سر

خرباء: عنف الإخوان ممنهج واجلنون اأ�ساب قادة اجلماعة
يف  قتيال   57 �شقوط  منذ  ��شهر 
�لفائت  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين   6
حني حاول متظاهرون ��شالميون 

دخول ميد�ن �لتحرير.
�ف���ر�د �لم���ن يف  17 م��ن  و��شيب 
�حرقت  ك��م��ا  �ل����ش���ت���ب���اك���ات،  ت��ل��ك 
للمرور  ومكتب  لل�شرطة  �شيار�ت 
�مل�شدر  بح�شب  �ل���ش��ك��ن��دري��ة،  يف 

�لمني.
 14 �ن  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  و�ع���ل���ن���ت 
قتيال و62 جريحا �شقطو� خالل 
��شتباكات �ملتظاهرين �ل�شالميني 
م�����ع �لم��������ن و�له�����������ايل ون���ق���ل���و� 
للم�شافى �لعامة، و�ن 34 جريحا 
�لعالج  حت����ت  ي����ز�ل����ون  ل  م��ن��ه��م 

مب�شت�شفيات وز�رة �ل�شحة.
�ل�شحة  وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
بع�س  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  ي��ن��ق��ل��ون  �ل��ق��ت��ل��ى 
للم�شارح ما يخرجهم من �ح�شاء 

وز�رة �ل�شحة .
�ن  �لم����ن����ي �ىل  �مل�������ش���در  و������ش����ار 
�ل���ق���ب�������س على  �ل����ق����ت  �ل�������ش���رط���ة 
عرب  �لإخو�ن  �رهابيي  من   258
�لبالد، و�تهمت �ل�شلطات �مل�شرية 
و�لتعدى  �لطرق  بقطع  �ملعتقلني 
وممتلكاتهم  �مل����و�ط����ن����ني  ع���ل���ى 
�خلا�شة و�إط��الق �لأع��رية �لنارية 
�ملولوتوف  وزجاجات  و�خلرطو�س 

�حلارقة على �لهايل.

•• بريوت-اأ ف ب:

�ك���د �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��ان�����ي �م�����س �ن 
نف����ذ  ل��ب��ن��ان  ���ش��������������م��ال  م���ن  ���ش��اب��ا 
وق�����ع  �لذي  �لنتح�������اري  �لهجوم 
�خلمي�س يف �ل�شاحي��ة �جلنوبي�����ة 

�ربع���ة  ع��ن  و����ش��������������ف��ر  لبي�����روت 
قتل����ى.

وق���ال �جل��ي�����س يف ب��ي��ان �ن���ه تبني 
�حلم�س  ف���ح���و����ش���ات  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
�ي���ه(  �ن  )دي  �ل���ري���ب���ي  �ل����ن����ووي 
ل���ش��الء �لن��ت��ح��اري �ل��ت��ي وجدت 

د�خ�����ل �ل�����ش��ي��ارة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
عملية �لتفجري توؤكد �نها عائدة 

للمدعو قتيبة حممد �ل�شاطم .
و��شاف �لبيان ت�شتمر �لتحقيقات 
لك�شف  �ملخت�س  �لق�شاء  با�شر�ف 

كامل مالب�شات �حلادث .
وي����ات����ي ذل������ك ب���ع���د ي����وم����ني من 
�شقوط  �ىل  �دى  �ل��ذي  �لتفجري 
�رب���ع���ة ق��ت��ل��ى و�����ش���اب���ة �ك����ر من 
�ل�شاحية  يف  ب����ج����روح  ���ش��ب��ع��ني 

�جلنوبية لبريوت.
وك����ان م�����ش��وؤول حم��ل��ي م���ن بلدة 
لوكالة  �جل���م���ع���ة  ق�����ال  �ل�������ش���اب 
خمابر�ت  جهاز  �ن  بر�س  فر�ن�س 
�جل���ي�������س �ل���ل���ب���ن���اين ����ش��ت��ب��ه بان 
�لتفجري  ع��م��ل��ي��ة  ن��ف��ذ  �ل�����ش��اط��م 

�لنتحارية �خلمي�س.
رئي�س  �لحمد،  �لدين  ن��ور  وق��ال 

بلدية بلدة و�دي خالد �حلدودية 
�ل�شاب قتيبة  �ن و�لد  مع �شوريا، 
تبلغ من فرع خمابر�ت  �ل�شاطم 
هناك  �ن  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �جل���ي�������س 
�شبهات حول كون �بنه �لبالغ من 
�لعمر 20 عاما فجر نف�شه �م�س 

يف �ل�شاحية �جلنوبية .
و��شار �ىل �ن هذه �ل�شبهات كانت 
مبنية على �لعثور على �خر�ج قيد 
م�شرح  يف  �ل�شاطم  لقتيبة  عائد 
يف  �لعري�س  �ل�شارع  يف  �لنفجار 
�ل�شاحية، معقل  حارة حريك يف 

حزب �هلل .
وع����ل����ى �لث���������ر، خ�������ش���ع �ل����و�ل����د 
)دي  �ل���ن���ووي  �حل��م�����س  لفح�س 
فحو�شات  م��ع  ملطابقته  �ي���ه(  �ن 
�ل�شالء �لتي عر عليها يف مكان 

�لنفجار.

كريي يعر�س قوات اأمريكية حلماية دولة فل�سطينية

التعرف على هوية انتحاري تفجري بريوت

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

و��شل وزير �خلارجية �لمريكي 
جون كريي �م�س يف �ليوم �لثالث 
�لو�شط  �ل�����ش��رق  يف  مهمته  م��ن 
�لنظر  وج��ه��ات  لتقريب  ج��ه��وده 
بني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني 
ي�شع  �ت��ف��اق-�ط��ار  �ىل  للتو�شل 
لت�شوية  �ل��ع��ري�����ش��ة  �خل���ط���وط 

نهائية للنز�ع بني �لطرفني.
و�ل������ت������ق������ى جم�����������دد� �ل����رئ����ي���������س 
بعد  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني 
قبل  �هلل  ر�م  يف  �ل�����ش��ب��ت  ظ���ه���ر 
ليجتمع  �ل��ق��د���س  �ىل  ي���ع���ود  �ن 
يف �مل�������ش���اء م����ع رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ثماين  �شابقا  معه  �ج���رى  �ل���ذي 

�شاعات من �ملحادثات.
�لتزم خاللها  ��شهر  وبعد خم�شة 
�بد�ء  بعدم  بتعهدهما  �لطرفان 
تبادل  ج�����رى  ع���ل���ن���ا،  �ن����ت����ق����اد�ت 
�تهامات وظهرت �لريبة �ملتبادلة 
�لطرف�ني  ب�������������������ني  �ل���ع���ل���ن  �ىل 
زيارت����ه  يف  ك������ريي  ع�������ودة  م����ع 
و�لر��شي  ��شر�ئيل  �ىل  �لعا�شرة 

�لفل�شطينية.
بانه  �مريكيون  م�شوؤولون  و�ق��ر 
�تفاق  �ىل  �لتو�شل  �مل�شتبعد  من 
حول �طار يدفع �ملفاو�شات قدما 
هذه  خ���الل  نهائية  ت�شوية  ن��ح��و 

لتحرير  �لدميوقر�طية  �جلبهة 
�ملت�شددة  �ل��ي�����ش��اري��ة  ف��ل�����ش��ط��ني 
فل�شطينية  �ع�����الم�����ا  ر�ف�����ع�����ني 
�ملنارة  �شاحة  يف  حمر�ء  و�ع��الم��ا 
�تهم  ب���ع���دم���ا  �هلل  ر�م  ب���و����ش���ط 
و�لفل�شطينيني  عبا�س  نتانياهو 

بعدم �للتز�م بال�شالم.
�جلمعة  ق������ال  ك������ريي  �ن  غ�����ري 
خم��اط��ب��ا ط��الب��ا يف ظ��ه��ور علني 

تتطلب  �مل�����ش��ال��ة  �ن  ب���ل  �ل���زي���ارة 
عدد  وتظاهر  �ل��وق��ت.  من  �ملزيد 
م���ن �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ���ش��د زي����ارة 
ك�����ريي ف��ي��م��ا ك�����ان جم��ت��م��ع��ا مع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  �ل��رئ��ي�����س 
بال�شفة  �هلل  ر�م  يف  ع��ب�����������������ا���س 
�شاعات  �شت  ح��و�ىل  مل��دة  �لغربية 

يف وقت متاخر م�شاء �جلمعة.
نا�شطي  وتظاهر حو�ىل مئة من 

�نه  �لقد�س  يف  فندقه  يف  مفاجئ 
ما ز�ل متفائال، بح�شب ما نقلت 

�شحيفة هاآرت�س �ل�شر�ئيلية.
وب��ح�����ش��ب م���ا ق���ال �ح���د �لطالب 
�نه  �و�شح  فان كريي  لل�شحيفة، 
يتقدم ب�شعوبة بني مزيج متفجر 
بح�شب  ����ش��اف  لكنه  �مل�شائل  م��ن 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �ن  �ل���ط���ال���ب 
ت��ن�����ش��ط ب��ك��ث��ري م���ن ح�����ش��ن �لنية 

وكال �لزعيمان يقر�ن بعو�قب �ي 
ف�شل يف �لعملية �جلارية. وبقيت 
متعرة  �مل���ب���ا����ش���رة  �مل���ف���او����ش���ات 
حل�����و�ىل ث����الث ���ش��ن��و�ت ق��ب��ل �ن 
يو�فق �لطرفان على ��شتئنافها يف 
متوز-يوليو �ثر جهود دبلوما�شية 
وتعر�س  ك����ريي.  ب��ذل��ه��ا  م��ك��ث��ف��ة 
ك������ريي ن���ف�������ش���ه لن�����ت�����ق�����اد�ت من 
�جلمهوري  �لم��ريك��ي  �ل�شناتور 
�ثناء  ق�����ال  �ل������ذي  م���اك���ني  ج�����ون 
ي�شاطر  �ن���ه  ����ش��ر�ئ��ي��ل  زي����ارة �ىل 
�لطار  ب�شاأن  خم��اوف��ه  نتانياهو 
ي��ح��دد م�شار  �ن  ي��ف��رت���س  �ل����ذي 
�لتالية  �ملرحلة  خالل  �ملفاو�شات 
�لتي �شتقودها نحو �تفاقية �شالم 
���ش��ام��ل��ة. وق����ال م��اك��ني ب��ع��د لقاء 
مع رئي�س �ل��وزر�ء �ل�شر�ئيلي يف 
�لقد�س �ن نتانياهو لديه خماوف 
�خلطة  ح�������ول  ل���ل���غ���اي���ة  ج����دي����ة 
بالن�شبة  ���ش��و�ء  عليه،  �مل��ع��رو���ش��ة 
عن  �ل��دف��اع  على  ��شر�ئيل  لقدرة 
لمكانية  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �و  ح���دوده���ا 
فل�شطينية  دول�������ة  يف  �ل�����وث�����وق 
ون���و�ي���اه���ا . ك��ذل��ك �ع��ت��رب �مني 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��ر 
عبد  يا�شر  �لفل�شطينية  �لتحرير 
ربه �خلمي�س م�شتبقا زيارة كريي 
�لط���ار  �لت���ف���اق  �ن  �هلل  ر�م  �ىل 
�ملقرتح يقيد �ل�شيادة �لفل�شطينية 

على �لر��شي �لفل�شطينية.

البحرية التون�سية حتبط 
حماولة للهجرة غري ال�سرعية 

•• تون�ص-يو بي اأي:
�لتون�شية  �لبحرية  ق���و�ت  �أح��ب��ط��ت 
�ل�شرعية  غ���ري  ل��ل��ه��ج��رة  حم���اول���ة 
باإجتاه �ل�شو�حل �لإيطالية �نطالقاً 
�عتقلت  �لتون�شية،  �ل�����ش��و�ط��ئ  م��ن 
�إذ�عة  وذك��رت  �أ�شخا�س.   5 خاللها 
�لتون�شية،  �مل��ح��ل��ي��ة  �أم  �أف  ���ش��م�����س 
�م�س، �أن عملية �إحباط هذه �ملحاولة 
�ل�شرعية  غ���ري  ل��ل��ه��ج��رة  �جل���دي���دة 
مت��ت يف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن م�شاء 
مدينة  ���ش��و�ح��ل  قبالة  �لأول  �أم�����س 
�لهو�رية من حمافظة نابل �لو�قعة 
�شمال  60 كيلومرت�  على بعد نحو 
���ش��رق ت��ون�����س �ل��ع��ا���ش��م��ة. و�أ����ش���ارت 
�لبحري  �حل���ر����س  وح�����د�ت  �أن  �إىل 
�لتون�شي متكنت خالل هذه �لعملية 
�إع���ت���ق���ال خ��م�����ش��ة م���ن �حلاملني  م���ن 
�ل�شمالية  �ل�����ش��ف��ة  �إىل  ب��ال��ه��ج��رة 
للمتو�شط،بالإ�شافة �إىل حجز قارب 
�ل�����ش��ي��د �ل����ذي �إ���ش��ت��خ��دم��وه، حيث 
�لأمنية  �مل��ر�ك��ز  �أح��د  �إىل  نقلهم  مت 
�لق�شاء  ع��ل��ى  ل��ع��ر���ش��ه��م  مت��ه��ي��د� 
�لك�شف  وي��اأت��ي  ق�شيتهم.  يف  ليبت 
�ملحاولة  ه���ذه  �إح���ب���اط  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن 
�ل�شرعية،  غ��ري  للهجرة  �جل��دي��دة 
�لإيطالية  �ل��ب��ح��ري��ة  �أع��ل��ن��ت  ف��ي��م��ا 
�أم�������س �أن���ه���ا �أن���ق���ذت �أك����ر م���ن �ألف 
ب��ال��ه��ج��رة يف  �شخ�س م��ن �حل��امل��ني 

غ�شون �ل� 24 �شاعة �ملا�شية .

�لعا�شرة  بزيارته  يقوم  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  �إن  وقالت 
�لأمريكي حلث  �ل�شعي  �إط��ار  �لأو�شط يف  �ل�شرق  �إىل منطقة 
�لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني على �لتم�شك باجلدول �لزمني 
يف  ��شتئنافها  �شبق  �لتي  �ملفاو�شات  بح�شب  عليه  �ملن�شو�س 

يوليو-متوز �ملا�شي.
�شامل  �شالم  �تفاق  �إىل  ي�شعى  �أن كريي  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
�أبريل-ني�شان  نهاية  بحلول  و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني 
�لقادم، وو�شفته باأنه �تفاق يتناول �حلدود و�لأمن و�لالجئني 
و�لقد�س و�لعرت�ف �ملتبادل، و�أن من �شاأنه �أن يوؤدي �إىل ولدة 
دولة فل�شطينية م�شتقلة، وبالتايل �إىل �إنهاء �ل�شر�ع �مل�شتحكم 

بني �جلانبني منذ عقود.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلية  �مل��ف��او���ش��ات  �أزم�����ة  �أم���ريك���ي���ة  ���ش��ح��ف  ت��ن��اول��ت 
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �إن  �إح��د�ه��ا  وقالت  �لفل�شطينية، 
جون كريي يحث �جلانبني نحو �تفاق �شالم، و�أ�شارت �أخرى 
�إىل �أن كريي رمبا عر�س قو�ت �أمريكية حلماية حدود �لدولة 

�لفل�شطينية �ملقرتحة.
�إىل  �فتتاحيتها  يف  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  �أ����ش���ارت  ف��ق��د 
�إطار  �إي��ج��اد  نحو  م�شنية  جهود�  تبذل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن 
لتفاق �شالم �شامل بني �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني، يف ظل 

�ملفاو�شات �ملتعرة بني �جلانبني.

من جانبها، دعت �شحيفة و��شنطن بو�شت يف مقال للمحلل 
ي��ون��ات��ان ت��وف��ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي ك��ريي �إىل تبني 
�لفل�شطينيني  �ملتمثل يف �شرورة �عرت�ف  �لإ�شر�ئيلي  �ملوقف 
بدولة �إ�شر�ئيلية يهودية، وهو �ملوقف �لذي ي�شدد عليه بدوره 

رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن مطلب يهودية �لدولة �لإ�شر�ئيلية 
�لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  به  ن��ادى  �أن  �شبق  طلب  �إىل  يعود 
2007، د�عية �إىل عدم جتاهل هذ�  �أومل��رت يف  �لأ�شبق �إيهود 

�ملطلب.
و�أ�شافت �أن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما �تخذ خطوة مهمة 
لل�شالم يف  روؤيته  �إ�شر�ئيل، وذلك عندما عّرف  ب�شاأن يهودية 

خطابه يف 2011 بالقول �إنه ي�شمل �إ�شر�ئيل كدولة يهودية 
ووطن لليهود، ودولة فل�شطني كوطن لل�شعب �لفل�شطيني .

مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان  ذي  �شحيفة  �أوردت  �ل�شياق،  ويف 
�لوليات  عزم  عن  حتدثت  موؤكدة  غري  �إ�شر�ئيلية  تقارير  �أن 
�ملتحدة �إر�شال قو�ت ع�شكرية �أمريكية حلماية حدود �لدولة 
بني  �شامل  ���ش��الم  �ت��ف��اق  م��ن  ولدت��ه��ا  �ملتوقعة  �لفل�شطينية 
�لقو�ت  مهام  من  �أن  و�أو�شحت  و�لفل�شطينيني  �لإ�شر�ئيليني 
�لأمريكية �أي�شا منع �أي قو�ت معادية من �لعبور �إىل �إ�شر�ئيل 
�إ�شر�ئيلية  قو�ت  �شتحل حمل  و�أنها  �لأردن،  و�دي  عن طريق 
متمركزة يف �ملنطقة، و�أن من �شاأن �لقو�ت �لأمريكية �مل�شاهمة 

يف توفري �لحتياجات �لأمنية �لإ�شر�ئيلية.

�سنعاء تطلب تو�سيحات حول 
اإدراج احلميقاين بالإرهاب 

•• �صنعاء-اأ ف ب:

طلبت �شنعاء ر�شميا من و��شنطن تو�شيحات حول �شبب �در�ج �خلز�نة �لمريكية 
تنظيم  د�عمي  قائمة  على  �حلميقاين  عبد�لوهاب  �ليمني  �ل�شلفي  �لقيادي  ��شم 
�لوكالة  وذك��رت  �م�س.  �ليمنية  �لنباء  وكالة  �ف��ادت  كما  �ملا�شي،  �ل�شهر  �لقاعدة 
�ن �جلمهورية �ليمنية تقدمت بطلب ر�شمي �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة يف �لوليات 
�ملتحدة ملو�فاتها باحليثيات �لتي ��شتندت عليها يف �إ�شد�ر قر�ر�ت بفر�س عقوبات 
مالية على مو�طنني مينيني بتهم متويل �ملنظمات �لإرهابية �و تلقي دعم مايل من 
�لتنظيمات �ملحظورة دوليا �ملعلن عنهم وغري �ملعلن و�آخرهم �لدكتور عبد�لوهاب 
�حلميقاين . و�حلميقاين هو �لمني �لعام حلزب �حتاد �لر�شاد �ل�شلفي �ليمني، 
وهو من �ل�شيا�شيني �ملعروفني يف بالده و�شلم �لطلب �لقائم باأعمال �شفارة �ليمن 
يف و��شنطن عادل علي �ل�شنيني �ىل نائب م�شاعد وزير �خلز�نة ل�شوؤون مكافحة 
جر�ئم غ�شيل �لأمو�ل ومتويل �لرهاب وبح�شب �لوكالة، �كد �لدبلوما�شي �ليمني 
مع  تتعار�س  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر�ت  تتبنى  ل  �ليمنية  �حلكومة  �ن  �لم��ريك��ي  ملحادثه 
�لد�شتور و�لقو�نني �ليمنية معرب� عن �لأمل يف �أن يقوم �جلانب �لمريكي بتزويد 
�شملتهم  �ل��ذي��ن  �ليمنيني  �ملو�طنني  ح��ول  �شاملة  مبعلومات  �ليمنية  �حلكومة 
قر�ر�ت وز�رة �خلز�نة �لمريكية بفر�س �لعقوبات �شدهم بتهم متويل �ملنظمات 

�لإرهابية �و تلقي دعم مايل من �لتنظيمات �ملحظورة دوليا .

�رتفعت  �لخ���و�ن  وجماعة  ملر�شي 
�ىل 17 قتيال عرب �لبالد.

ع�����ش��رة قتلى  �ن  �مل�����ش��در  و�و����ش���ح 
���ش��ق��ط��و� يف �ل���ق���اه���رة، وث���الث���ة يف 
�لفيوم جنوب �لبالد ، فيما �شقط 
�لإ�شكندرية  م��دي��ن��ة  يف  ق��ت��ي��الن 
يف  وقتيل  �لبالد  �شمال  �ل�شاحلية 
�شرق  �لإ�شماعيلية  مدينة  من  كل 

�لبالد و�ملنيا جنوب �لبالد .
بدقة  �لم��ن��ي  �مل�شدر  يو�شح  ومل 
�لع�شرة  �ل�شخا�س  مقتل  �م��اك��ن 
يف �لقاهرة �و ��شباب �لوفاة ب�شكل 

عام.
وت����ع����د ه������ذه �حل�������ش���ي���ل���ة �لك�����رب 
م��ن��ذ ثالثة  م�����ش��ر  و�لع����ن����ف يف 

�أعمال  يف  ل��ل��ت��و���ش��ع  ل��ت��ح��ف��ي��زه��م 
�لتخريب و�حلرق و�لعنف �لز�ئد.

�جلمعة  عنف  �أن  عكا�شة  و�أو���ش��ح 
ويعيد  ع����ف����وي����اً  ول���ي�������س  مم���ن���ه���ج 
لالأذهان م�شهد ��شتدعاء �ل�شحايا 
و�لدماء مرة �أخرى، لكنه ��شتبعد 
يف  �لعنفية  �مل�شاهد  ه��ذه  توؤثر  �أن 
�لأمنية  �جلهات  �إن  �إذ  �ل�شتفتاء، 
و�شعت خطة غري م�شبوقة مطلقاً 
�لرئا�شية  �لن���ت���خ���اب���ات  يف  ح��ت��ى 
�ل���ش��ت��ف��ت��اء، وعياً  ل��ت��اأم��ني جل���ان 
�ليوم،  ه��ذ�  لأهمية  و�إدر�ك����اً  منها 
كما �أن �لقو�ت �مل�شلحة �شت�شارك يف 
للتخفيف  �حليوية  �ملناطق  تاأمني 
وت���رك���ه���م حلماية  �ل�����ش��رط��ة  ع���ن 

جلان �ل�شتفتاء.
وتوقع عكا�شة من جماعة �لإخو�ن 
ت�شعيد�ً �أكرب لوترية �لعنف خالل 
�ل��ق��ادم��ة، وق��د تكون  �أي���ام  �لع�شرة 
�إخ���و�ن���ي���ة يومية  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ن��اك 
ق��ب��ل �أ���ش��ب��وع م��ن �ل���ش��ت��ف��ت��اء على 

�لد�شتور.
و��شيب  �شخ�شا   17 وق��ت��ل  ه���ذ� 
62 �خرون يف مو�جهات �جلمعة، 
�عتربت �لكر دموية منذ ثالثة 
�����ش���ه���ر، ب����ني �إره����اب����ي����ي �لإخ�������و�ن 
�ل�شالمي  ل��ل��رئ��ي�����س  �مل����وؤي����دي����ن 
�مل����ع����زول حم��م��د م��ر���ش��ي و�لم����ن 
�ل�شرطة  �ل��ق��ت  ف��ي��م��ا  و�له�������ايل، 
متظاهر�   258 ع���ل���ى  �ل��ق��ب�����س 
خمرباً ح�شبما �علن م�شوؤول �مني 

ووز�رة �ل�شحة �ل�شبت.
�مني يف وقت مبكر  وقال م�شوؤول 
ح�شيلة  �ن  �ل�����ش��ب��ت  ���ش��ب��اح  م���ن 
�ملوؤيدين  �لإره���اب���ي���ني  م��و�ج��ه��ات 

و�شلوكيات  بت�شرفات  �حلالة  هذه 
ج���ن���ون���ي���ة. و�أ������ش�����ار �ل���دي���ه���ي �إىل 
يف  �لآن  �مل����وج����ودة  �مل��ج��م��وع��ة  �أن 
�ل�����ش��ارع ي��ق��وده��ا �أ���ش��خ��ا���س فقدو� 
�ل��ب��و���ش��ل��ة ول��ي�����س �أم��ام��ه��م �شوى 
بعد  �خل���ارج  يف  لي�شتثمروه  �ل���دم 
�ل�شيا�شية  ���ش��م��ع��ت��ه��م  ف���ق���دو�  �أن 
�مل�شري،  �ل�������ش���ارع  يف  و�ل���دي���ن���ي���ة 
�حلكومة  �إع��������الن  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 

ت�شنيفهم كجماعة �إرهابية.
ه���دف  �أن  م�����ن  �ل����دي����ه����ي  وح�������ذر 
�جل���م���اع���ة م����ن ه�����ذ� �ل���ع���ن���ف هو 
و�إره��اب��ه��م كي  �مل��و�ط��ن��ني  تخويف 
بال�شتفتاء  �مل�شاركة  عن  يتخلفو� 
على �لد�شتور، لفتاً �إىل �أن �لبيان 
�جلماعة  م���ن  �جل��م��ع��ة  �ل�������ش���ادر 
�ل�شرطة  ����ش���ي���ار�ت  ع����دد  ي��ر���ش��د 
و�ملدرعات �لتي مت �إحر�قها باإ�شعال 
�لنري�ن فيها، وهذ� �عرت�ف منهم 
�إرهابية،  جماعة  ب��اأن��ه��م  �أنف�شهم 
وت���اأك���ي���د ل��ب��ي��ان �حل���ك���وم���ة �ل���ذي 

�أعلنها منظمة �إرهابية قبل �أيام.
�لأم����ن����ي خالد  �خل���ب���ري  و�أع��������رب 
م�شهد  م����ن  ق���ل���ق���ه  ع����ن  ع���ك���ا����ش���ه 
�ل���ي���وم، مذكر�ً  �لإخ������و�ين  �ل��ع��ن��ف 
باأن �لأ�شبوع �ملا�شي �شهد نوعاً من 
�لتو�شيع �جلزئي لد�ئرة �لفعاليات 
�جلمعة  حدث  ما  لكن  �لإخو�نية، 
مع  للعنف  تر�شيخاً  �مل�شهد  ج���اء 
لإثارتها  مق�شود،  ب�شكل  �ل�شرطة 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ل��ل��ع��ن��ف،  وج���ره���ا 
يو�شح  ل��ب��ي��ان  �لإخ�������و�ن  �إ�����ش����د�ر 
ع����دد �ل�����ش��ي��ار�ت �ل�����ش��رط��ي��ة �لتي 
قامو� بحرقها، ُيعد مبثابة ر�شالة 
ومعاونيهم  لأتباعهم  حتري�شية 

•• القاهرة-وكاالت:

م�����ش��ر مبختلف  �����ش����و�رع  ���ش��ه��دت 
ت�شعيد�ً  �مل�������ش���ري���ة  �مل���ح���اف���ظ���ات 
ك��ب��ري�ً ل��وت��رية �ل��ع��ن��ف �لإخ����و�ين، 
و�ل�شرطة  �ل�������ش���ع���ب  مب����و�ج����ه����ة 
�مل�����ش��ري��ة، �جل��م��ع��ة، حت��ت م�شمى 

جمعة �ل�شعب ي�شعل ثورته .
�لنارية  �لأ�شلحة  ظهور  ول��وح��ظ 
مكثف  ب�������ش���ك���ل  و�خل������رط������و�������س 
ب����ت����ظ����اه����ر�ت ج���م���اع���ة �لإخ���������و�ن 
ن���ار ع�شو�ئي  و�إط����الق  �لإره��اب��ي��ة 
�ل�شرعة،  و�أف�����ر�د  �مل��و�ط��ن��ني  ع��ل��ى 
من  �لعديد  �شقوط  عن  �أ�شفر  ما 
�لقتلى وع�شر�ت �مل�شابني، و�إ�شعال 
�ملركبات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  �ل���ن���ري�ن 
عن  ف�شاًل  �ل�شرطية،  و�مل��درع��ات 
�لعثور على نحو �شبع قنابل مبدن 
�شيارة  وظ��ه��ور  متفرقة،  م�شرية 
�شم�س  ع��ني  رب��اع��ي مبنطقة  دف��ع 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة وع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا مدفع 

جرينوف.
وح�����ذر ���ش��ا���ش��ة و�أم���ن���ي���ون م���ن �أن 
�جلماعة فقدت �شو�بها وتت�شرف 
بجنون، و�أن فعاليتها �شتزد�د عنفاً 
خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة تز�مناً 

مع �قرت�ب موعد �ل�شتفتاء.
�لديهي،  ن�شاأت  �أك���د  جانبه،  وم��ن 
�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية، �أن م�شهد 
�ليوم يوؤكد �أن جماعة �لإخ��و�ن يف 
�لرمق �لأخري رغم حالة �لت�شعيد 
�لعنفي �لتي ر�أيناها �ليوم، م�شيفاً 
�ل�شتفتاء  �ق��رتب موعد  كلما  �أن��ه 
ع��ل��ى �ل��د���ش��ت��ور �أ���ش��ي��ب �لإخ�����و�ن 
وترجمو�  �جل����ن����ون،  م���ن  ب��ح��ال��ة 
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العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/716 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ د�ر �لتمويل �س م ع ميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي �جلن�شية: �لمار�ت   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �رملته  عبد�هلل  حممد  �شيخة  عليه:  مدعي 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 106558 درهم + 12% فائدة قانونية  �ملطلوب �عالنه/

حنان �شعيد �شامل �جلمحي ب�شفتها �رملته �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)بورود 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير( 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/22 �ملو�فق 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/616 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  عبد�هلل  ميثلها/  ذ.م.م  و�لتنظيفات  �لعامة  لل�شيانة  كري  د�شت  �شركة  مدعي/ 
�شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  باتاتيل  ن�شيم  وحممد  �لن�شاري  عبد�هلل 
�لمار�ت     �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  مينا  جروب-  �لعقارية-ريلتي  �م  بيه  جمموعة 
�ل�شيد/  ميثلها  �آدري�س  �فينو  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  خبري    ندب  �لدعوى:  مو�شوع 
علي زعل �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1733 جت كل- م ت- ب-اأظ

بينوي  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  عبد�لقادر  حممود  �شلطان  مدعي/ 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند     �جلن�شية:  ديفا�شيا  �لوم�شو�تيل 
�جلن�شية:  ديفا�شيا  �لوم�شو�تيل  بينوي  �عالنه/  �ملطلوب  درهم      100.000
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لهند  
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/20 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
ب� حمكمة �بوظبي  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/02
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1546 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ حاكم مبخوت عبد�هلل �ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �حمد حممد 
د�شوقي زكي �بر�هيم �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
م�شر  �جلن�شية:  �بر�هيم  زكي  د�شوقي  حممد  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   200000
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2014/1/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2184 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �مبل لتقنية �ملعلومات Ample �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ 
�شده : رو�د �خلليج للمقاولت �لعامة جابكو ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
رو�د �خلليج للمقاولت �لعامة جابكو ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1241 
موعد�   2014/1/16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ت-�س-�أظ  م  جتاري- 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1181 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �شركة �ل�شيب �لتجارية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده 
: يومل بالنت- ل�شالح �للت و�ملكائن �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ملكائن  �للت  ل�شالح  بالنت-  يومل 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم 2012/2595 جت كل- م ت-ب- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/19
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1956 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �مالك للتمويل �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده : ديباك 
بال�شاندر�ن  �عالنه:ديباك  �ملطلوب  �لهند  بال�شاندر�ن فيد�جريي �جلن�شية: 
فيد�جريي �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/515 جتاري- م ت-�س-�أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
�لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1552 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  �ليمن  �جلن�شية:  �لقحطاين  �شعد  �شيف  عبد�لودود  �لتنفيذ/  طالب 
�ملحفظة  �عالنهم:1-  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعقارية  �ل�شتثمارية  �ملحفظة 
علي  حممد  فالح   -3 �حلو�شني   حممد  خمي�س  علي  2-حممد  �لعقارية  �ل�شتثمارية 
خمي�س �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
وحدد  �أظ   ت-ب-  م  جز-  جت   2013/1594 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2136 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  علم  نور  �خرت  جاكري  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لفنية  للخدمات  �لبلو�شي  ح�شني  حممد  ح�شن  حممد 
�لفنية  للخدمات  �لبلو�شي  ح�شني  حممد  ح�شن  حممد  �عالنه:  �ملطلوب 
تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/463 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية    
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2026 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  منتاج  ح�شني  بالل  �لتنفيذ/  طالب 
مطعم �جر� وخدمات متوين �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: مطعم �جر� 
وخدمات متوين �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  جز-  عم   2013/1587 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر طلب 
�لكائنة  �لتنفيذ-    باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1646 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ عبدور رحيم عبدول غفر�ن �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده : 
�شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عالنه: �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2013/1464 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/13 �ملو�فق 
�و بو��شطة  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة باملحكمة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3401 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ روبرت زغبي �جلن�شية: �مريكا �ملنفذ �شده : �شركة يف فايف كونتينانت�س 
لد�رة �لفنادق و�ملنتجعات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  �شركة يف فايف 
كونتينانت�س لد�رة �لفنادق و�ملنتجعات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/430 عم 
كل- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/22 موعد� لنظر طلب 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1229 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �مني رفيق خالد ح�شن ح�شن �جلن�شية: �لردن �ملنفذ �شده : 
فلك�س كلني للحلول �لبيئية �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه: فلك�س كلني 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبيئية  للحلول 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/473 عم كل- 
م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/13 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1023و2013/1369 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ 1- حممد با�شو مياه حممد �بو �لقا�شم �جلن�شية: بنغالدي�س  2-حممد 
عبد�لر�شيد علي ��شالم �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ �شده : �حللم �لذهبي للمقاولت 
�لعامة  للمقاولت  �لذهبي  �حللم  �عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم  573و2013/576  رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-    باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/621 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�جلن�شية:  هولدر  عبد�حلميد  ليت  �حل�شني  �بو  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
ذ.م.م  �لكهربائية  للمقاولت  �شيتي  ميرتو  �شركة   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س 
�جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  �شركة ميرتو �شيتي للمقاولت �لكهربائية 
�لتنفيذ تقدم بطلب  بالن�شر مبا �ن طالب  ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/199 عم جز- م ع-ب-�أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لعمالية    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ   2014/1/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3373 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ جون حنا �ندريا �ن�شوين فتاله �جلن�شية:�لردن �ملنفذ �شده : 
�شركة يف فايف كونتينانت�س لد�رة �لفنادق و�ملنتجعات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت      
�لفنادق و�ملنتجعات ذ.م.م  �ملطلوب �عالنه: �شركة يف فايف كونتينانت�س لد�رة 
تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�لدعوى رقم 2011/431 عم كل- م ع-ب-�أظ وحدد  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند 
لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/22 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-   �لكائنة باملحكمة �لعمالية    
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/269 مدين جزئي
��شم �ملدعى /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: دبي 
: منطقة �مليديا �شيتى- �ملبني �ملقابل ملحطة �ل� بي بي �شي- 043505555  �ىل �ملدعى عليه/ لينز 
�لقامة-  مكان  �لدين حممد  جمهول  �شامر حمى  قانونا:  ذ.م.م ميثلها  �س  و�لتعمري  لالن�شاء 
يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/5 �حلكم �لتايل: حكمت �ملحكمة: 
بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   -2 للمدعية   دره��م(   10987.06( مبلغ  بدفع  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   -1
�ملدنية  �لج��ر�ء�ت  قانون  باملادة )133( من  �تعاب حماماة عمال  دره��م(  و�مل�شاريف ومبلغ )100 
و�لفائدة بو�قع )5% ( ح�شب �ملادتني ) 76،  78( من قانون �ملعامالت �لتجارية من تاريخ �قامة 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. حكما ح�شوريا بحق �ملدعية ومبثابة �حل�شوري بحق �ملدعية عليه 
�شدر بتاريخ 2013/12/5م. حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل للن�شر، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف 

تتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�ص ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/287 مدين جزئي
��شم �ملدعى /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: دبي 

: منطقة �مليديا �شيتى- �ملبني �ملقابل ملحطة �ل� بي بي �شي- 043505555 
 �ىل �ملدعى عليه/ برهان �لدين خالد �لزعبي  جمهول مكان �لقامة- يرجى �لحاطة بان �ملحكمة 
��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/5 �حلكم �لتايل: حكمت �ملحكمة: 1- �لز�م �ملدعى عليه بدفع 
�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ )100 درهم(  مبلغ )9332.04 درهم( للمدعية  2- 
�تعاب حماماة عمال باملادة )133( من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لفائدة بو�قع )5% ( ح�شب �ملادتني 
حكما  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من  �لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   )78   ،76  (
بتاريخ 2013/12/5م. حكما  �ملدعية عليه �شدر  �ملدعية ومبثابة �حل�شوري بحق  ح�شوريا بحق 
وبانق�شاء هذ�  للن�شر،  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثون 
�مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

لتنفيذه.
       رئي�ص ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/327 مدين جزئي
��شم �ملدعى /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: دبي 

: منطقة �مليديا �شيتى- �ملبني �ملقابل ملحطة �ل� بي بي �شي- 043505555 
 �ىل �ملدعى عليه/ �شلطان حممد عبيد حممد �لزعابي   جمهول مكان �لقامة- يرجى �لحاطة 
بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/5 �حلكم �لتايل: حكمت �ملحكمة: 1- �لز�م �ملدعى 
و�مل�شاريف ومبلغ  بالر�شوم  �ملدعى عليه  �لز�م  للمدعية  2-  عليه بدفع مبلغ )10012.30 درهم( 
)100 دره���م( �ت��ع��اب حم��ام��اة عمال ب��امل��ادة )133( م��ن ق��ان��ون �لج����ر�ء�ت �ملدنية و�ل��ف��ائ��دة بو�قع 
)5% ( ح�شب �ملادتني ) 76،  78( من قانون �ملعامالت �لتجارية من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى 
بتاريخ  �شدر  عليه  �ملدعية  بحق  �حل�شوري  ومبثابة  �ملدعية  بحق  ح�شوريا  حكما  �لتام.  �ل�شد�د 
�لتايل  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  يوما  ث��الث��ون  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  2013/12/5م. 
للن�شر، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�ص ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10987 بتاريخ 2014/1/5     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 552/ 2013 مدين جزئي 

�ملدعى عليه/1-  عبد�هلل ر��شد حممد �شامل �شويد�ن �لظاهري  جمهول  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(  
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
و�لر�شوم  دره����م(   16946.64( وق����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ى  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة�لقانونية بو�قع12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/12  �ل�شاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا   ch1.A.1 8.30 �س بالقاعة
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا  املدنية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1155 جت جز- م ت- ب-اأظ

�لمار�ت    �جلن�شية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  مدعي/ 
مدعي عليه: نبيل �حمد عبد�هلل حربى �لكثريي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية 23.704.42 درهم �ملطلوب �عالنه/ نبيل �حمد عبد�هلل 
حربى �لكثريي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/12/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/561 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- جم��م��وع��ة �ل��ه��الل �ل��ت��ج��اري��ة ���ش��ي ج��ي ت��ي ذ.م.م     
�لوطنية  �لوثبة  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
عليكم  �أق��ام  قد  �ملنهايل  ر�شيد  �حمد  �شليمان  وميثله:  ذ.م.م  للتاأمني 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)98467( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    
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  مذكرة  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1350   جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �شنغهاي جنبو للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�خل�شب �لخ�شر للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله: �بر�هيم ح�شن �بر�هيم 
�ملال  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �لتفاق �ملربم بني �ملدعي و�ملدعى عليه 
و�لز�م �ملدعى عليها برد مبلغ 42000 دولر مبا يو�زي مبلغ )154.140 درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لثالثاء  لها جل�شة يوم  �ملعجل بالكفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  و�لتعاب و�شمول �حلكم 
�ملو�فق 2014/1/7 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/828    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شونيل ر�ي �نطو�ين هندي �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ش�شه �لبالغة )100%( يف )�لزرق �مللكي للمقاولت �ل�شحية( مبوجب 
رخ�شة رقم )613517( وذلك �ل�شيد/ موتو�شامي كانان كانان، هندي �جلن�شية. تعديالت 
�لزرق   ( �ىل  �ل�شحية(  للمقاولت  �مللكي  �لزرق   ( �لتجاري من  �ل�شم  تغري  �خ��رى: مت 
�مللكي للمقاولت �لفنية(.     وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم 
)22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه 
�ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
مكتب الكاتل العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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عربي ودويل
وفاة زعيم كتائب عبد اهلل عزام ب�سجنه يف لبنانكرزاي يرجئ الإفراج عن معتقلني من طالبان 

•• بريوت-يو بي اأي:

�أفادت �لوكالة �لوطنية لالإعالم �للبنانية �لر�شمية، �أن �أمري تنظيم كتائب عبد �هلل عز�م �ل�شعودي، 
ماجد �ملاجد، تويف �م�س، �إثر تدهور حالته �ل�شحية بعد �لقب�س عليه من قبل �جلي�س �للبناين قبل 
�أن �ملاجد تويف منذ بع�س �لوقت، �ثر تدهور حالته �ل�شحية، بعدما مت  �أي��ام. وذك��رت �لوكالة  عدة 

�لقب�س عليه منذ �يام من قبل خمابر�ت �جلي�س �للبناين .
وكان �جلي�س �للبناين �أعلن ر�شميا عن �عتقال �ملاجد و��شفا �ياه باملطلوب �خلطر .

�ل�شفارة �لإير�نية يف  ��شتهدف يف  �أعلنت م�شوؤوليتها عن تفجري  �أن كتائب عبد �هلل عز�م  ي�شار �ىل 
عام  ل�شرت�كه  �للبنانية  �ل�شلطات  من  مطلوب  و�ملاجد  �ملا�شي.  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  بريوت 
2007 باحلرب �لتي قادها زعيم تنظيم فتح �لإ�شالم �لأردين �لفل�شطيني �لأ�شل �شاكر �لعب�شي، 
�شد �جلي�س �للبناين، يف خميم نهر �لبارد لالجئني �لفل�شطينيني �شمال لبنان. كما �أن �ملاجد مالحق 

�أي�شا من قبل �شلطات بالده بق�شايا تتعلق بالإرهاب .

•• كابول-اأ ف ب:

�رجاأ �لرئي�س �لفغاين حميد كرز�ي �لفر�ج عن 
88 مقاتال معتقال حم�شوبني على طالبان �ثر 
�نهم  تعترب  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  �حتجاجات 
م�شوؤولون  �ف��اد  ما  وفق  �لقتال،  ي�شتاأنفون  قد 
�ل�شبت. و�ثار �عالن �لفر�ج عن هوؤلء �لرجال 
�ل�شيوخ  غ�����ش��ب ���ش��ب��اط ون�����و�ب م���ن جم��ل�����س 
�لمريكي بينما حتاول �لوليات �ملتحدة �قناع 
�مني  �ت��ف��اق  على  بالتوقيع  �لف��غ��اين  �لرئي�س 
�لم��ريك��ي��ني يف  �جل��ن��ود  ي��وؤط��ر لنت�شار  ثنائي 

�ل�شلطات  �ىل  ب���اغ���ر�م  ت�����ش��ل��ي��م  خ����الل  �مل����ربم 
�شجن  �ملتحدة  �لوليات  �شلمت  وقد  �لفغانية. 
�ذ�ر-مار�س  يف  �لفغانية  �ل�شلطات  �ىل  باغر�م 
�لذي  ك��رز�ي  �لرئي�س  ح�شره  حفل  يف  �ملا�شي 
�عترب �ن �ل�شجن يرمز �ىل جهود �فغان�شتان يف 
��شتعادة �شيادتها �لوطنية. غري �ن �لمريكيني 
ما ز�لو� ي�شيطرون فيه على �ملقاتلني �لجانب 
�ملفرت�شني وخالل زيارته �ىل كابول �خلمي�س 
�ن��ت��ق��د �ل�����ش��ن��ات��ور �جل��م��ه��وري �ل��ن��اف��ذ لند�شي 
�ملقاتلني  �ولئك  عن  �ملحتمل  �لف���ر�ج  غ��ر�ه��ام 

موؤكد� �ن �يديهم ملطخة بالدماء .

�فغان�شتان بعد �ن�شحاب قو�ت �حللف �لطل�شي 
�ل�شنة �مل��ق��ب��ل��ة. و���ش��رح ع��ب��د �ل�����ش��ك��ور د�در������س 
�ملر�جعة لوكالة فر�ن�س بر�س  �لع�شو يف جلنة 
�نه تنفيذ� لمر �شدر موؤخر� عن �لرئي�س بد�أنا 
يف مر�جعة �و�شاع �ملعتقلني �لثمانية و�لثمانني 
�لمن  وكالتي  �ي�شا  �م��ر  �لرئي�س  �ن  و����ش��اف 
�شو�بقهم  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  و�ل�����ش����ت����خ����ب����ار�ت 
ورفع   . �لعد�لة  �ح��ق��اق  م��ن  للتاكد  وملفاتهم 
�جل��رن�ل �لمريكي ج��وزف دنفورد قائد قو�ت 
�حللف �لطل�شي يف �فغان�شتان طعنا ر�شميا يف 
تناق�س �لتفاق  �ن��ه��ا  �لف��ر�ج��ات مب��ربر  ه��ذه 

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

�لكمبودية �شباح  �ل�شرطة  فرقت 
�ل�����ش��ب��ت م��ئ��ات �مل��ت��ظ��اه��ري��ن من 
�مل��ع��ار���ش��ة جت��م��ع��و� يف م��ن��ت��زه يف 
ب��ن��وم ب��ن��ه، ع��ل��ى م���ا �ف����اد م�شور 
يف وك���ال���ة ف��ر�ن�����س ب���ر����س، غ���د�ة 
مقتل ثالثة ��شخا�س على �لقل 
ن�شيج  لعمال  تظاهرة  قمع  ل��دى 
�شرطة  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر  و�ق���ت���ح���م 
مكافحة �ل�شغب جمهزين بدروع 
وهر�و�ت �ملنتزه ما �دى �ىل فر�ر 
يف  �لوطني  �لن��ق��اذ  ح��زب  �ن�شار 
ك��م��ب��ودي��ا �مل��ت��ج��م��ع��ني ف��ي��ه منذ 
للمطالبة  �لول-دي�شمرب  كانون 

بانتخابات جديدة.
وي���ات���ي ه����ذ� �ل���ت���دخ���ل �ل�����ذي مل 
ي���رت�ف���ق م���ع ����ش��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى ما 
لعمال  تظاهرة  قمع  غ��د�ة  يبدو، 
�ل��ن�����ش��ي��ج ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���زي���اد�ت يف 
�لجور، ما �دى �ىل �شقوط ثالثة 
�ملتحدث  ون��دد  �لق��ل.  قتلى على 
ب��ا���ش��م ح���زب �لن���ق���اذ �ل��وط��ن��ي يف 
ك��م��ب��ودي��ا ب��ق��ي��ام �ل�����ش��ل��ط��ات �لتي 
�ل�شعب  ح�����زب  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر 

يف  �ملتظاهرين  بقمع  �لكمبودي 
منتزه �لدميوقر�طية .

ل��وك��ال��ة فر�ن�س  م��ت��ح��دث��ا  وت��اب��ع 
بر�س هذ� عمل دكتاتورية �شيوعية 
م�شري� �ىل �ن �ملتظاهرين هربو� 

�ل�����وزر�ء ه���ان ���ش��ني �حل��اك��م منذ 
وبتنظيم  ع��ام��ا  ث��الث��ني  ح����و�ىل 
وبح�شب  ج�����دي�����دة.  �ن���ت���خ���اب���ات 
�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ر���ش��م��ي��ة، ف����ان حزب 
وعلى  �حلاكم  �لكمبودي  �ل�شعب 

لتفادي وقوع �عمال عنف.
�لوطني  �لن���ق���اذ  ح����زب  وي��ن��ظ��م 
يف ك��م��ب��ودي��ا �ع��ت��ب��ار� م���ن �لحد 
تظاهر�ت كربى على مدى ثالثة 
رئي�س  برحيل  يطالب  وه��و  �ي���ام 

ال�سرطة تفرق جتمعًا للمعار�سة يف كمبوديا 

بوتني يخفف القيود على املظاهرات يف �سوت�سي 

�لق�شايا �لإرهابية وغريها ح�شب 
قوله.

�أن  على  �لطيب  �شمري  ���ش��ّدد  كما 
�أي من  ي��رف�����س م�����ش��ارك��ة  ح��زب��ه 
�لعري�س  ع���ل���ي  ح���ك���وم���ة  وزر�ء 
م�شتمد�  �ل���ق���ادم���ة،  �حل��ك��وم��ة  يف 
�لطريق  خارطة  من  ه��ذ�  موقفه 
�ملر�شح  ي�شكل  �أن  على  تن�س  �لتي 
وطنية  ك��ف��اء�ت  حكومة  �ل��وف��اق��ي 
م�شتقلة، وقال: نعترب �أن كل وزر�ء 
�لذين  �أول���ئ���ك  �ل���رتوي���ك���ا وح��ت��ى 
يعتربون �أنف�شهم م�شتقلني لي�شت 
لهم نف�س �مل�شافة �ملطلوبة من كل 

�لأحز�ب �ل�شيا�شية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ح��ّم��ل �لأم�����ني �لعام 
لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�ل�شبت،  �أم�������س  �ل��ع��ب��ا���ش��ي  ح�����ش��ني 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل���ق���ادم مهدي 
فريقه  ت��ك��وي��ن  م�����ش��وؤول��ي��ة  جمعة 
�حل���ك���وم���ي  �ن���ط���الق���ا م���ن ورق���ة 

بي�شاء كما مت �لتفاق على ذلك.
مهدي  �أّن  �ل���ع���ب���ا����ش���ي،  و�أو������ش�����ح 
�متحان  �أّول  ���ش��ي��خ��و���س  ج��م��ع��ة 
لفريقه  ت�����ش��ك��ي��ل��ه  خ�����الل  ج�����دي 
�إىل فحوى  ب��الإ���ش��اف��ة  �حل��ك��وم��ي 
لل�شعب،  �مل���ق���دم  �لأول  �خل���ط���اب 
�ملطروحة  �لأول��وي��ات  �أّن  م�شيفا 
يف  �شتنح�شر  جمعة  م��ه��دي  �أم���ام 
�مل�شاكل  �لإره�����اب، وح���ّل  م��ق��اوم��ة 
حماية  رو�ب��ط  وح��ّل  �لجتماعية، 
�ملعار�شة  تعتربها  �ل��ت��ي  �ل���ث���ورة، 
حزبي  خ����دم����ة  يف  م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 

�لنه�شة و�ملوؤمتر.
و�أكد �لعّبا�شي، �أّن تاريخ 14 يناير 
�جل����اري ل��ن ي��ك��ون م��وع��د �نتهاء 
باعتبار  �لوطني  �حل���و�ر  جل�شات 
ملتابعة  �شيتو��شل  �لأخ��ري  هذ�  �أن 

ملف �مل�شار �لنتخابي
�لأطر�ف  �أّن  �إىل  �لعبا�شي  و�أ���ش��ار 
�ل�شيا�شية �تفقت على �لنتهاء من 
�مل�شاور�ت حول �لت�شكيلة �لنهائية 
ثم  �لن��ت��خ��اب��ات  وهيئة  للحكومة 
�لنتقال بعد تاريخ 14 يناير �إىل 
متابعة �مل�شار �لنتخابي و حتديد 
دقيق لالنتخابات، م�شيفا  موعد 
ينقطع  ل���ن  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر  �أّن 
باعتبار  �لنتقالية  �ل��ف��رتة  طيلة 
هز�ت  ت�شهد  �أن  ميكن  �ل��ب��الد  �أّن 
�حلو�ر  �شي�شعى  و�ل��ت��ي  وخ��الف��ات 

�لوطني �إىل تطويقها و حّلها.
�نه  �لعبا�شي،  ح�شني  �أو���ش��ح  كما 
�شيتم �لإعالن عن تنظيم موؤمتر 
وط����ن����ي ح������ول �ق���ت�������ش���اد �ل���ب���الد 
�ملوؤ�ش�شات  و���ش��ع  در�����ش���ة  ب��ه��دف 
�لكفيلة  و�لآل����ي����ات  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
م�شري�   ، ج��دد  م�شتثمرين  بدعم 
�لتي  �لجتماعية  �لهدنة  �أّن  �إىل 
�شابقا  �لنقابية  �ملركزية  �أعلنتها 
�شتكون على �أ�ش�س وقو�عد و��شحة 
ورهينة حو�ر �جتماعي و��شح مع 
�أّنها  ج��ان��ب  �إىل  �ملعنية  �ل����وز�ر�ت 
�لعمال  تكون على ح�شاب حّق  لن 

ومكت�شباتهم.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

للجل�شات،  ورف���ع  و�ح��ت��ق��ان  ج��دل 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �شروع  طبعت 
م�شروع  م��ن��اق�����ش��ة  يف  �ل��ت��ون�����ش��ي 
ف�شال  ف�شال،  �جل��دي��د  �لد�شتور 
بعد  �أع���م���ال���ه  ي��ن��ه��ي  �أن  و�مل����ق����ّرر 
�أي��ام، مثلما �تفق على ذلك  ع�شرة 
�لوطني،  �حل�����و�ر  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
ع��ل��ي��ه خارطة  ت���ن�������ّس  مل����ا  ووف����ق����ا 
�لطريق �لتي يجري على �أ�شا�شها 
�أكتوبر  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ه���ذ� �حل�����و�ر 

�ملا�شي.
�أّن  وه�����ذ� �مل���ن���اخ �مل���ت���وت���ر، ي���وؤك���د 
�نطالق  قبل  �حلا�شلة  �لتو�فقات 
كافية،  تكن  مل  �مل�شادقة  جل�شات 
�مل�شاعب  ك��ل  و�ن���ه مل يتم جت���اوز 
د�شتور  على  �مل�شادقة  طريق  على 
تون�س �جلديد يف �ملوعد �ملحدد، �إذ 
طفت على �ل�شطح، ومنذ �للحظات 
تليها  ق��د  خالفّية  نقاط  �لأوىل، 
ولدة  �شيجعل  مما  �أخ��رى  عقبات 

هذ� �لد�شتور �جلديد ع�شرية.
�حل�شم  �شيتطلب  خالفّية،  نقاط 
ف��ي��ه��ا �ل��ك��ث��ري م���ن �جل��ه��د ، حتت 
���ش��غ��ط ح���ّي���ز زم���ن���ي ���ش��ّي��ق ج���د�، 
�ل���ق���وى  ب����ني  ع����الق����ات  ويف ظ����ل 
�ل�شيا�شية �لكربى يكتنفها �أحيانا 
كثرية �لت�شنج و�لتوتر �شو�ء د�خل 
جل�شات �حلو�ر �لوطني �أو خارجه، 
�ليومني  ج��ل�����ش��ات  يف  جت��ل��ى  ك��م��ا 

�لأخريين. 

د�ستور النه�سة..
�لعامة  �جل���ل�������ش���ة  ����ش���ه���دت  ف���ق���د 
�لتي  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
�ل�شبت، قبل  �أم�س  �نطلقت �شباح 
طرف  م���ن  ت�شنجا  رف��ع��ه��ا،  ق����ر�ر 
�لنائب منجي �لرحوي عن �جلبهة 
تقدمي  �أّن  �عترب  �ل��ذي  �ل�شعبية، 
تعديل  مل���ق���رتح  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
�لد�شتور  م���ن  �لأول  �ل��ف�����ش��ل  يف 
و�أن  �لتو�فقات،  على  �نقالبا  يعّد 
ل  ملقرتحها  �لنه�شة  كتلة  �شحب 
�أن حقه يف �لرد عليه  يعني بذلك 
ق��د ���ش��ق��ط خ��ا���ش��ة و�أن �مل����د�ولت 
تف�شري  ذي  و�ح���د�  ر�أي���ا  �شت�شجل 
�ملد�ولت  �إخ���و�ين، و�شتمثل  ه��ذه 
لح���ق���ا م��رج��ع��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة لدى 
�ملحكمة �لد�شتورية، و��شفا �شحب 
�ل��ن��ائ��ب��ة �ل��ن��ه�����ش��وي��ة ���ش��ن��اء حد�د 

ملقرتحها باملوؤ�مرة.
�لنه�شة  �أن حركة  �ل��ّرح��وي  و�أك��د 
ت���و�����ش���ل ���ش��ي��ا���ش��ة �ل��ت��ح��اي��ل على 
�لد�شتور من �أجل مترير م�شامني 
�إخو�نية ولي�شت م�شامني تو�فقية 

على حد قوله.
�لنه�شة  ح��رك��ة  �ل��رح��وي  وح��ّم��ل 
مبحاولة  و�شفه  ما  يف  �مل�شوؤولية 
�لنقالب على �لد�شتور من جديد 
و�شّدد  �لتو�فق،  نحو  �مل�شي  وعدم 
مبقرتحه  مت�شكه  على  �ل��رح��وي 
بخ�شو�س �لتن�شي�س على مدنية 

�ل��دي��ن دين  �أّن  م��ع��ت��رب�  �ل���دول���ة، 
و�أن  �ل��دول��ة،  دي��ن  ولي�س  �ل�شعب 
�شيادة  على  ت��ق��وم  مدنية  �ل��دول��ة 

�لقانون
 وقد �أثار ت�شريح �لرحوي ��شتياء 
ن�����و�ب حركة  ���ش��ف��وف  ك���ب���ري� يف 
رئي�س  �����ش���ط���ر  مم����ا  �ل���ن���ه�������ش���ة، 
رفع  جعفر  بن  م�شطفى  �جلل�شة 
�نعقاد  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �جلل�شة 
��شتثنائية  ب�شفة  �ملجل�س  مكتب 
خ����الل  �ل�����ت�����دخ�����الت  ل���ل���ن���ظ���ر يف 

�جلل�شة �لعامة.
�أّك�����د �ل��ن��ائ��ب ع���ن حركة  يف ح���ني 
�أّن  �ل����ع����ي����ادي،  ف��ت��ح��ي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
بالتو�فقات  م��ت��م�����ّش��ك��ة  �حل���رك���ة 
�حل���ا����ش���ل���ة ب����ني �لأح���������ز�ب حول 
�لف�شل �لأول من �لد�شتور �ملتعلق 

بدين ومدنية �لدولة �لتون�شية.
 ه���ذ� وق���د مت��ت �مل�����ش��ادق��ة لحقا 
ب�  �لد�شتور  من  �لأول  �لباب  على 
146 �شوت ومعار�شة نائب و�حد 
ب���اف���ر�ر مدنية  ن��ائ��ب��ني،  وحت��ف��ظ 
�ملقرتحات  ك���ل  ورف�������س  �ل���دول���ة 
�لأ�شلية  �ل�شيغة  �عتماد  و�إق���ر�ر 
�لد�شتور،  م����ن  �لأول  ل��ل��ف�����ش��ل 
"تون�س دولة  �أّن  و�لتي تن�ّس على 
حرة م�شتقلة ذ�ت �شيادة، �لإ�شالم 
دينها و�لعربية لغتها و�جلمهورية 
نظامها، مع �إ�شافة عبارة ل يجوز 
�إ���ش��ارة ملنع  �لف�شل يف  تعديل ه��ذ� 
كل حم��اولت �لن��ق��الب على هذ� 

�لف�شل م�شتقبال.
�ملجل�س  يف  �ل����ن����ائ����ب����ة  وك������ان������ت 
�أكدت  قد  عبو،  �شامية  �لتاأ�شي�شي 

�عتربه �لبع�س تطبيعا مع �لكيان 
�ل�شهيوين. 

�أكد  ب��اجل��ل�����ش��ة،  ل���ه  م��د�خ��ل��ة  ويف 
�جلمهوري  �حل����زب  ع���ن  �ل��ن��ائ��ب 
تر�جع  ح��دث  �أن��ه  �ل�شابي،  ع�شام 
�لق�شية  دع����م  يف  م�����ش��ب��وق  غ���ري 

�لفل�شطينية.
�لفا�شل  �ل��ن��ائ��ب  م���ق���رتح  و�أث������ار 
�لدميقر�طية  �لكتلة  ع��ن  مو�شى 
�ملتو�شطي  �ل���ب���ع���د  �إدر�ج  ح�����ول 
�نق�شاما  �ل���ت���وط���ئ���ة،  يف  ل��ت��ون�����س 
���ش��ل��ب ن��ف�����س �ل��ك��ت��ل��ة ف��ي��م��ا �عترب 
�لنائب �ملنجى �لرحوى ما يح�شل 

بالتاأ�شي�شي مهزلة . 
و�ع�����ت�����رب �ل����ن����ائ����ب ع�����ن �حل�����زب 
�جل��م��ه��وري �إي�����اد �ل���ده���م���اين، �أن 
�ملتو�شطي  �لبعد  على  �لتن�شي�س 
على  �ل��ت��ن�����ش��ي�����س  دون  ل��ت��ون�����س 
هو  عن�شرية  ح��رك��ة  �ل�شهيونية 

�أمر غري مقبول .
�أكد �لنائب عن حركة   ، يف �ملقابل 
�ل��ن��ه�����ش��ة ع��ام��ر �ل��ع��ري�����س وجود 
�شادرة  �مل��ج��ل�����س  �شلب  م���ز�ي���د�ت 
عن �أ�شخا�س �أقرب �إىل �لتطبيع و 
يرغبون يف تعطيل �أعمال �ملجل�س، 
لرف�س  م��ن��ط��ق  ل  �أن������ه  م���ع���ت���رب� 
�ملتو�شطي  �لبعد  على  �لتن�شي�س 
�تفاقيات  لها  �أن  و  لتون�س خا�شة 

عدة مع دول �ملتو�شط.
�لأ����ش���ب���اب �لأخ����رى  �أّن م���ن  ك��م��ا   
�لنو�ب  �ح��ت��ج��اج  ل��رف��ع �جل��ل�����ش��ة، 
م�شروع  م��ن��اق�����ش��ة  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
باإبد�ء  ت�����ش��م��ح  و�ل���ت���ي  �ل��د���ش��ت��ور 
�لر�أي يف جميع �لف�شول مبا فيها 

مع  يتنافى  �لد�شتور  م�شروع  �أن 
�ل��دول��ة �مل��دن��ي��ة ، و�أف����ادت عبو �أن 
نو�ب �ملجل�س يزكون �ليوم م�شروع 
�إىل  �لنظر  لفتة  �لنه�شة،  حركة 
�ل�شتغفال  م��ن  ن���وع  ي��ح��ت��وي  �أن���ه 
���ش��ه��دت جل�شة  ل��ل��ج��م��ي��ع.  وق����د 
�شامية  �لنائبتني  �ن�شحاب  �أم�����س 
رف�س  بعد  �مل���ربوك  و�شلمى  عبو 
مقرتحيهما �ملتعلق باإ�شافة عبارة 
علوية �لد�شتور يف �لف�شل �لثاين.
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  يف ح��ني ط��ال��ب 
�لعذ�ري،  زي����اد  �ل��ن��ه�����ش��ة  حل��رك��ة 
مكتب �ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي 
باتخاذ كل �لإجر�ء�ت �شد �لنائب 
�لرحوي، معترب� ما �شدر  منجي 
عملية  �ح����ت����ج����اج����ات   م����ن  ع���ن���ه 

ممنهجة لإ�شاعة �لوقت.
عزل  �إىل  �ل����ع����ذ�ري  زي�����اد  ودع�����ا   
حتاول  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��رف��ة  �لعنا�شر 
�لتوتر  م���زي���د  ن��ح��و  �ل���ب���الد  دف����ع 
على حد تعبريه، موؤكد� �أن هناك 
�فتعال لبطولت وهمية و�ختالق 

لإ�شكالت م�شطنعة.

تون�ض متو�ّسطّية اأم ل..!
�جلمعة  م�شاء  جل�شة  عرفت  وق��د 
رف����ع  مت  ح����ي����ث  �مل�����������ش�����ري،  ذ�ت 
�جلل�شة �لعامة �ملخ�ش�شة ملناق�شة 
�ل���د����ش���ت���ور ف�����ش��ال ف�������ش���ال، بعد 
كالمية  م�شاد�ت  و  ت�شنج  ح�شول 
تقدمت  مقرتح  ح��ول  �لنو�ب  بني 
�ل��ك��ت��ل��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يتعلق  ب��ه 
لتون�س  �ملتو�شطي  �لبعد  ب����اإدر�ج 
ب��ت��وط��ئ��ة �ل��د���ش��ت��ور �لأم�����ر �لذي 

�ملجل�س  دع�������ت  ق�����د  وح����ق����وق����ي����ة 
�لثغر�ت  معاجلة  �إىل  �لتاأ�شي�شي 
�لد�شتور  �مل�������ش���روع  يف  �مل����وج����ودة 
�لتو�شيات  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �جل���دي���د، 
مر�جعتها  �ق����رت�ح  ي��ت��م  مل  �ل��ت��ي 
�لتو�فقات"  "جلنة  ط����رف  م���ن 
�لنظر يف عقوبة  �إع��ادة  ومن ذلك 
�جلديد،  �ل��د���ش��ت��ور  يف  �لإع�������د�م 
م���ب���ادئ حقوق  ك��ون��ي��ة  وم�����ش��ال��ة 
�لإن���������ش����ان، وم����ب����د�أ �مل�������ش���او�ة بني 
�لرجل و�ملر�أة يف جميع �ملجالت. 

يتبنى  ب���اأن  �ملنظمات  طالبت  كما 
�مل�شروع �ل�شياغة  �ملجل�س يف ن�س 
�لتو�فقات  جلنة  �قرتحتها  �لتي 
�ملفرو�شة  �ملفرطة  �لقيود  لإلغاء 
على �حلقوق و�حلريات يف معظم 
�لأح���ك���ام �ل��ق��ان��ون��ي��ة، مب��ا يف ذلك 

حرية �لتنقل و�لتعبري و�لإعالم.
�أي�شا  �مل��ن��ّظ��م��ات  ه����ذه  وط���ال���ب���ت 
�ل�����ش��ي��اغ��ة �لتي  ب�������ش���رورة ت��ب��ّن��ي 
يتعلق  م����ا  يف  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��دم��ت��ه��ا 
ب���الأح���ك���ام �لن��ت��ق��ال��ي��ة مب���ا مينح 
مبا�شرة  �ل��د���ش��ت��وري��ة  للمحكمة 
�ملو�لية  �ل�شنة  �إن�شائها خالل  بعد 
�ل�شلطة  �لت�شريعية،  لالنتخابات 
د�شتورية  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  �ل���ك���ام���ل���ة 
�ل���ق���و�ن���ني �حل���ال���ي���ة و�ل���ق���و�ن���ني 
�مل����ق����رتح����ة، و�إل������غ������اء �ل���ق���و�ن���ني 
�ل��ت��ي تنتهك  �ل��ق��و�ن��ني  وف�����ش��ول 

�أحكام �لد�شتور .
�جلمعية  نظمت  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
�لدميقر�طيات  للن�شاء  �لتون�شية 
وع�����دد م���ن �جل��م��ع��ي��ات �لأخ�����رى 
�أم�س �ل�شبت جتّمعا من �أجل عدم 

�لد�شتور  يف  �لن�شاء  بحقوق  �مل�س 
�أك�������دت ع�شو  �جل����دي����د وف�����ق م����ا 
نايلة  للجمعية  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لزغالمي. 

رغبة مهدي..
 والورقة البي�س�ء

�نه  ي��ب��دو  �ل��ع�����ش��ري  �مل��خ��ا���س  ذ�ت 
�شيطال ميالد �حلكومة �جلديدة، 
�نتماء  �مل��ع��ار���ش��ة  ت��رف�����س  ح��ي��ث 
�مل�شتقيلة  �حل��ك��وم��ة  م���ن  وزر�ء 

�إليها.
ب��ا���ش��م حزب  �مل��ت��ح��دث  وق���د ك�شف 
�مل�شار �لدميقر�طي �شمري �لطيب، 
�أّن رئي�س �حلكومة �جلديد مهدي 
جمعة عرّب له عن رغبته يف �لإبقاء 
على وزر�ء حاليني يف حكومة علي 
حكومته  ت��رك��ي��ب��ة  يف  �ل��ع��ري�����س 

�ملنتظرة.
و�أعلن �لطيب يف ت�شريح ل�شحيفة 
�ملغرب �لتون�شية ، ح�شب ما ورد يف 
�أم�س �ل�شبت ، عن  عددها �ل�شادر 
�أ���ش��م��اء ه���وؤلء �ل����وزر�ء وه��م وزير 
و�لت�شال  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�لتجهيز  ووزي����ر  م����رزوق،  منجي 
�لد�خلية  ووزي���ر  �شلمان،  حممد 
�لدولة  وك��ات��ب  ج���دو،  ب��ن  لطفي 
و�ملناجم  بالطاقة  �ملكلف  �حل��ايل 

ن�شال �لورفلي.
�شمري  �ع��ت��رب  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�لرتويكا  وزر�ء  ك���ل  �أّن  �ل��ط��ي��ب 
ف�شلو� مبا يف ذلك وزير �لد�خلية، 
�لتح�شن  ب��ع�����س  م��الح��ظ��ة  رغ����م 
على م�شتوى �لتعاطي �لأمني مع 

ت��ل��ك �ل��ت��ي وق���ع �ل��ت��و�ف��ق حولها 
و�لن�شو�س  �ل��ت��و�ف��ق��ات  جل��ن��ة  يف 
�لأ���ش��ل��ي��ة �ل��ت��ي ل خ��الف عليها ، 

ح�شب �لنائب �شكري يعي�س.
�لأمر  ��شتمر  �إذ�  �أن��ه  يعي�س  و�أك��د 
�لعملية  ف����اإن  �مل���ن���و�ل،  ه���ذ�  ع��ل��ى 
ثالثة  �أو  ���ش��ه��ري��ن  ���ش��ت�����ش��ت��غ��رق 
ول����ن ي��ت��م �لل����ت����ز�م مب���وع���د 14 
ي��ن��اي��ر �جل�����اري ل��ل��م�����ش��ادق��ة على 
يح�شل  م��ا  �أن  معترب�ً  �ل��د���ش��ت��ور، 
للوقت  م�����ش��ي��ع��ة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  يف 
�لقانون  �لتنقيح يف  و�أن  خ�شو�شاً 
يتعر�س  مل  للمجل�س  �ل��د�خ��ل��ي 

لهذه �مل�شاألة.
�لأ�شلية  �ل��ن�����ش��و���س  �إن  وق������ال 
عليها  �لتو�فق  �لتي مت  و�لف�شول 
�ل���ت���و�ف���ق ل يجب  ���ش��م��ن جل���ن���ة 
�أن  م��و���ش��ح��اً  مناق�شتها،  ت��ت��م  �أن 
من  بع�شاً  �أن  يف  تكمن  �خل��ط��ورة 
ه���ذه �مل������د�ولت ت��ت��ع��ار���س م���ع مت 

�لتفاق عليه.
م��ن ج��ان��ب��ه ، ق���ال �ل��ن��ائ��ب �شالح 
�ملمكن  غ�����ري  م�����ن  �إّن���������ه  ����ش���ع���ي���ب 
�مل�شادقة على م�شروع �لد�شتور يف 
م�شروع  �أّن  معترب�  �ملقرر،  �ملوعد 
�حلالية  ���ش��ي��غ��ت��ه  يف  �ل���د����ش���ت���ور 
�مل�شتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ���ش��ع��ي��ف 
م�شري�   ،1959 بد�شتور  مقارنة 
عملو�  �لنو�ب  من  �لعديد  �أّن  �إىل 
على ف�شخ تاريخ تون�س على مدى 

�شنة.   60

مع�جلة الّنق�ئ�ض
مدنية  م��ن��ّظ��م��ات  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 

خم��ض ع�سري يف الت�أ�سي�سي التون�سي:

املتو�سط والتطبيع ومدنّية الدولة تفّجر اجلل�سات الأوىل ملناق�سة م�سروع الد�ستور..! 
املع�ر�سة واحت�د ال�سغل يط�لب�ن مهدي جمعة ب�عتم�د ورقة بي�س�ء عند ت�سكيل حكومته

حمى �لوطي�س يف �لتاأ�شي�شي �لتون�شي�ملنجي �لرجوي يثري غ�شب �لنه�شة

•• مو�صكو-رويرتز:

على  �لقيود  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  خفف 
�لألعاب  دورة  ت�شت�شيف  �لتي  �شوت�شي  يف  �مل��ظ��اه��ر�ت 
م�شاعيه  �أح���دث  يف  �ملقبل  �ل�شهر  �ل�شتوية  �لأومل��ب��ي��ة 

لتح�شني �شورة رو�شيا قبل �لأوملبياد.
وكانت جماعات تطالب با�شالحات �شيا�شية ت�شكو من 
حملة  �شمن  فر�س  �ل��ذي  �حلا�شدة  �لتجمعات  حظر 

قمع �أمنية تنتهك �لد�شتور.

وعدل بوتني مر�شومه �لأمني ب�شكل ي�شمح للمجموعات 
بعد  وط����رق  م��ن��اط��ق  م�����ش��ري�ت وجت��م��ع��ات يف  بتنظيم 
�ل��ك��رم��ل��ني �لتجمعات  م��و�ف��ق��ة �ج��ه��زة �لأم�����ن. وق���ال 
ل  �لتي  و�ل�شر�بات  و�مل�شري�ت  و�ملظاهر�ت  �حلا�شدة 
ودورة  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  ب��دورة  مبا�شر  ب�شكل  ترتبط 
�لأوملبية لذوي �لحتياجات �خلا�شة ل ميكن  �لألعاب 
 21 وحتى  يناير  من  �ل�شابع  من  �لفرتة  يف  تنظم  �أن 
مار�س عام 2014.. �ل بعد �أن تو�فق عليها.. موؤ�ش�شة 

�أمنية حملية. 

نتيجة  ��شو�أ  ت�شجيله  من  �لرغم 
منذ 1998، فاز ب68 مقعد� يف 
�لنتخابات �لت�شريعية �لتي جرت 
 55 مقابل  28 مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 
مقعد� حلزب �لنتقاذ �لوطني يف 
كمبوديا. غري �ن �ملعار�شة �علنت 
عمليات  بح�شول  م��ن��ددة  ف��وزه��ا 
ت����زوي����ر م��ك��ث��ف��ة و�ح���ت���ج���ت على 

�نقالب د�شتوري .
�جلمعية  ن����و�ب����ه����ا  وي����ق����اط����ع   
�ل��وط��ن��ي��ة م��ن��ذ �ف���ت���ت���اح دورت���ه���ا 
�حتجاجا  �ي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  يف 
�شام  رئي�شها  �ن  ع��ل��ى  خ�شو�شا 
ر�ين�شي �لذي عاد من �ملنفى قبل 
�لنتخابات مبا�شرة مل يكن �شمح 

له بامل�شاركة فيها. 
�شنة(   61( ����ش���ني  ه�����ان  ووع������د 
 1985 �لبالد منذ  �ل��ذي يحكم 
بال�شتمر�ر يف �شدة �حلكم ع�شرة 
�عو�م على �لقل. غري �ن كمبوديا 
رغم منوها �ل�شريع تظل من �كر 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل ف��ق��ر� وي���زد�د فيها 
�حتكار  �م����ام  �ل�شعبي  �ل���ش��ت��ي��اء 
�لرو�ت وخ�شو�شا �لر��شي من 

طرف مقربني من �حلكم.
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و�ل�شبت،  �جل��م��ع��ة  �أي�����ام  ذل����ك  يف 
�إدر�ك��اً منها للحاجة �ملا�شة ل�شكان 
�أبوظبي وز�ئريها خلدمات �شيانة 
فنية �شريعة وذ�ت جودة عالية، ويف 
مناطق قريبة د�خل �لعا�شمة، مما 
و�لتكلفة،  و�ل���وق���ت  �جل��ه��د  ي��وف��ر 
�لنتظار  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  �إىل ج��ان��ب 

�لإلكرتوين خلدمة �لعمالء.
و�شرح �جلرمن باأن عمالء �أدنوك 
�أف�شل  على  يح�شلون  �أوتو�شريف 
�لغيار  ب��ق��ط��ع  �خل��ا���ش��ة  �لأ����ش���ع���ار 
�لوكالت  م��ن  ت��وري��ده��ا  يتم  �ل��ت��ي 
�لر�شمية �ملعتمدة يف �لدولة، �لأمر 
ويعزز  م�شافة  قيمة  يوفر  �ل��ذي 
من ثقة �ملتعامل وولئه للخدمات 
�ملركز ي�شم  �أن  �إىل  �ملقدمة، لفتاً 
فريق عمل يتمتع باخلربة �لعالية 
يف جمال تقدمي خدمات �ل�شيانة 
�مل���رك���ب���ات ح�شب  �أن��������و�ع  مل��خ��ت��ل��ف 

�ملو��شفات و�ملعايري �لعاملية.
تفقدية  ب��ج��ول��ة  �حل�����ش��ور  وق�����ام 
و�هم  لتو�شيح خدماتها  للمحطة 
�مل���ع���د�ت �مل�����ش��ت��ح��دث��ة �ل��ت��ى تخدم 
مبختلف  و�مل�����رك�����ب�����ات  �ل����ع����م����الء 
�أنو�عها و�ظهر �حل�شور �أعجابهم 
�أدنوك  ملحطة  �ملختلفة  بالأق�شام 
�أوتو�شريف وموقعها �ل�شرت�تيجي 
�لذي �شوف يخدم قطاع كبرية من 

�إمارة �أبوظبي. 
�أوتو�شريف  �أدن��وك  �أن مركز  يذكر 
�أجهزة  ب���اأح���دث  جت��ه��ي��زه  مت  ق���د 
�ل���ف���ح�������س �ل���ف���ن���ي �لإل�����ك�����رتوين 
و�مل���ي���ز�ن وت��رك��ي��ب �لإط������ار�ت �إىل 
�أجهزة  �أح�����دث  ����ش��ت��خ��د�م  ج��ان��ب 
�حل���ا����ش���ب ل��ف��ح�����س ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
�ملركبات. كما يقدم �ملركز خدمات 
خدمة  تت�شمن  �أخ����رى  �إ���ش��اف��ي��ة 
بدون  للمركبات  �جل���اف  �لغ�شيل 
فو�ئد  يحقق  مم��ا  �مل���اء،  ��شتخد�م 
بيئية و�قت�شادية ومالية متعددة، 
�لتنظيف  خ����دم����ات  ج���ان���ب  �إىل 
و�ل���غ�������ش���ي���ل �ل�����د�خ�����ل�����ي، وت���وف���ري 
خ��دم��ة ق��ط��ر �مل��رك��ب��ات م��ن د�خل 
�أ�شحابها  يرغب  و�لتي  �لعا�شمة، 

يف �إ�شالحها يف ور�س �ملحطة.

•• حتقيق .. رم�صان عطا:

بالتعاون  للتوزيع  �أدن����وك  د�شنت 
م���ع م���و�����ش���الت �لإم���������ار�ت ثاين 
م��رك��ز ل�����ش��ي��ان��ة �مل��رك��ب��ات �أدن����وك 
ب��ال��ق��رب م���ن منتزه  �أوت���و����ش���ريف 

خليفة يف �لعا�شمة �أبوظبي.
�شامل  �هلل  ع���ب���د  �مل����رك����ز  و�ف���ت���ت���ح 
�لرئي�س  �أول  ن���ائ���ب  �ل����زع����اب����ي، 
نيابًة  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون  �لتنفيذي 
عن �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
ل���ل���ت���وزي���ع )�أدن�����������وك ل���ل���ت���وزي���ع(، 
�جلرمن،  عبد�هلل  حممد  و�شعادة 
م��دي��ر ع��ام م��و����ش��الت �لإم����ار�ت ، 
وبح�شور عدد من كبار �مل�شوؤولني 

من �جلانبني.

الثقة املن�سودة
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ���ش��رح ع��ب��د �هلل 
ن�شيد  �أن  ن����ود  �ل���زع���اب���ي:  ����ش���امل 
ب����ال����ت����ع����اون �مل����ث����م����ر و�ل���������ش����ر�ك����ة 
�أدنوك  �ل�شرت�تيجية بني كل من 

للتوزيع و مو��شالت �لإمار�ت ،
خدمات  تقدمي  يف  تتج�شد  و�لتي 
�ملتعاملني  ملركبات  نوعية  �شيانة 
ت�شليح  خ�����دم�����ات  ذل������ك  يف  مب�����ا 
�مل����رك����ب����ات و�لأع������ط������ال �لأول����ي����ة 
و�مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة وت����ب����دي����ل �ل���زي���ت 
�لدورية  و�ل�����ش��ي��ان��ة  و�لإط��������ار�ت 
�ملعايري  لأح������دث  وف���ق���اً  وغ���ريه���ا 

�لعاملية. 
�شركة  تو��شل  �ل��زع��اب��ي:  و�أ���ش��اف 
خطتها  تطبيق  ل��ل��ت��وزي��ع  �أدن�����وك 
للتو�شع  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�شرت�تيجية 
يف تقدمي خدمات ت�شليح و�شيانة 
ب��ه��دف م��و�زن��ة �لعر�س  �مل��رك��ب��ات 
و�ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه �خل���دم���ات يف 
�إم����ارة �أب��وظ��ب��ي، وت��وف��ري خدمات 
�شيانة ذ�ت كفاءة عالية من خالل 
م���ر�ك���ز �أدن������وك �أوت���و����ش���ريف عرب 
ن���ق���اط حم���وري���ة وه���ام���ة يف قلب 
لتقدمي  ن�����ش��ع��ى  ون���ح���ن  �مل���دي���ن���ة. 
�خلدمات عرب هذه �ملر�كز بال�شكل 
�ل��ن��م��وذج��ي �حل��دي��ث �ل����ذي يليق 
�مل��دي��ن��ة وي���وؤم���ن �شالمة  مب��ظ��ه��ر 

�أنو�ع  ملختلف  �إ���ش��الح  عملية  �أل��ف 
 15 تنفيذ  ج��ان��ب  �إىل  �مل��رك��ب��ات، 
�ألف عملية �شيانة وقائية تت�شمن 
بالإ�شافة  و�لفلرت،  �لزيت  تبديل 
�إىل �لقيام ب� 25 �ألف عملية غ�شيل 

للمركبات باأنو�عها �ملختلفة.
فريق  �أن  �إىل  �جل���رم���ن،  و�أ�����ش����ار 

�ل��ع��م��ل م���ن م�����ش��رف��ني و�إد�ري�������ني 
و��شحة  ج����ه����ود�ً  ي���ب���ذل  وف��ن��ي��ني 
من  �لكثيف  �لإق��ب��ال  م��ع  للتعامل 
�ملركز  خ����دم����ات  ع���ل���ى  �جل���م���ه���ور 
�لنجاح،  من  باملزيد  يب�شر  و�ل��ذي 
ويوؤ�شر ملدى �لهتمام �لذي توليه 
�لعا�شمة  يف  لعمالئها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�أبوظبي. حيث تقدم بروفك�س من 
خالل �أدنوك �أوتو�شريف خدماتها 
�شاعة   16 م��د�ر  على  للمتعاملني 
ي��وم��ي��اً، ط���و�ل �أي����ام �لأ���ش��ب��وع مبا 

م�شتخدمي �ملركبات. 
و����ش���ت���ق���وم م���و�����ش���الت �لإم��������ار�ت 
�لت�شغيل و�لإد�رة  بتقدمي خدمات 
�لفنية للمركز �جلديد من خالل 
�لتابع  ب��روف��ك�����س  م�����ش��روع  ف��ري��ق 
�أدنوك  جلهود  وتعزيز�ً  للموؤ�ش�شة 
خدمات  لتقدمي  �لر�مية  للتوزيع 
�لعمالء  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 
و�لثقة  �ملطلوب  للر�شا  و�لو�شول 
�لفنية  �مل��ن�����ش��ودة جت���اه �خل���دم���ات 
�أف�شل  تطبيق  خ��الل  من  �ملقدمة 

�ملركز �جلديد يعترب  ه��ذ�  �إط��الق 
حمطات  م�����ن  ج�����دي�����دة  حم����ط����ة 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�أدنوك للتوزيع ومو��شالت  �شركة 
�لإمار�ت، ونقلة نوعية على طريق 
�لفنية  ت��ع��زي��ز وت��ن��وي��ع �خل��دم��ات 
�لإمار�ت  مو��شالت  تقدمها  �لتي 

�ملعايري �ملعتمدة يف هذ� �ملجال. 

جودة ع�لية
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة حممد 
ع����ب����د�هلل �جل�����رم�����ن، م����دي����ر ع���ام 
�لكلمة  يف  �لإم�������ار�ت  م���و�����ش���الت 
�أن  �ملركز  �فتتاح  �ألقاها لدى  �لتي 

على م�شتوى �لدولة وبالتحديد يف 
جمال �ل�شيانة �لفنية �ل�شريعة.

�لأول  �مل��رك��ز  �أن  �جل��رم��ن  وك�شف 
و�لذي  �أت��و���ش��ريف  �أدن���وك  مل�شروع 
�شارع  على  �أ�شهر  �شتة  قبل  �أط��ل��ق 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ال��ق��رب م���ن ق�شر 
�ل���ب���ح���ر، ق����د ���ش��ج��ل �إج��������ر�ء 30 

منتزه خليفة يحت�سن اأدنوك اأتو�سريف

اأدنوك للتوزيع تطبق خطتها ال�سرتاتيجية خلدمات �سيانة املركبات

�ملتو��شلة  �لهيئة  �ملقبل. و�شمن جهود  �لعام  �لأول من  �لن�شف  خالل 
لتعزيز �ملنظمة �لت�شريعية لالأ�شو�ق �ملالية بالدولة �عتمد �ملجل�س نظام 
�لأذونات �ملغطاة. و�أكد معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري يف هذ� �ل�شدد 
�أهمية هذ� �لنظام �لذي يتيح مز�ولة ن�شاط �إ�شد�ر �لذونات و�إدر�جها 
�ملالية بالدولة باعتبارها  �أ�شو�ق  وتد�ولها بال�شوق مما ي�شاهم يف دعم 
�إحدى �لركائز �لرئي�شة لالقت�شاد �لوطني.. ونوه �إىل �أن �لهيئة عملت 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة �مل��ق��وم��ات �ل��ت��ي ت�شاهم يف جن���اح �ل��ن��ظ��ام يف حتقيق 
�لأهد�ف �ملتوقعة له و�لقيام بدوره على �لوجه �لأكمل وقامت بالتن�شيق 
مع �ملعنيني يف �لأ�شو�ق �ملالية و�للجنة �ل�شت�شارية للخدمات �ملالية فبل 
�إع��د�د و�إ�شد�ر �لنظام قد  �أن عملية  �إىل  �إ�شد�ر �لقر�ر . ولفت معاليه 
مرت عرب عدة مر�حل وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�أن �لنظام �جلديد 

•• دبي-وام:
�لذي  �لجتماع  خالل  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  و�فق 
عقده يف دبي برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
ويف  �ملغطاة.  �لأذون����ات  نظام  �إ���ش��د�ر  على  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
��شتعر�س  �ل�شند�ت  ب��اإدر�ج  �إطار م�شروع مر�جعة نظام �لهيئة �خلا�س 
تطوير  بخ�شو�س  �أجريت  �لتي  �لدر��شات  عن  �شامال  تقرير�  �ملجل�س 
�شوق �ل�شند�ت بالدولة وذلك ��شتناد� �إىل �أف�شل �ملمار�شات �لدولية مبا 
�أيو�شكو  �ملالية  �لأور�ق  �لدولية لهيئات  �ملنظمة  فيها تقرير �شادر عن 
وتقارير خمتارة عن �أ�شو�ق �لدين �لنا�شئة. ووجه �ملجل�س بالعمل على 
�إ�شد�ره  يتم  �أن  على  بالنظام  �خلا�شة  �لدر��شات  من  �لنتهاء  �شرعة 

على  �أجنبي  مل�شرف  فرعا  �أو  مالية  موؤ�ش�شة  �أو  ��شتثماريا  �أو  جت��اري��ا 
�ملركزي وحا�شال على مو�فقة  �مل�شرف  له من قبل  يكون مرخ�شا  �أن 
�أو �شركة  �مل�شرف �ملركزي على مز�ولة ن�شاط �إ�شد�ر �لأذون��ات �ملغطاة 
�لتجارية ومرخ�شا  �ل�شركات  لقانون  �لدولة وفقا  �أو جهة موؤ�ش�شة يف 
�ملالية وذلك يف �شوء �شو�بط  لها من �لهيئة للعمل يف جمال �لأور�ق 
منع �لتعار�س بني �لأن�شطة �لتي ت�شدرها �لهيئة. و��شرتط �لنظام �أن 
�إمار�تي، وتوفر �ملقر �ملالئم  100 مليون درهم  ل يقل ر�أ�س �ملال عن 
نظام  لديه  يكون  و�أن  �لالزمة  و�لفنية  �لإد�ري��ة  و�لكو�در  و�لإمكانيات 
�إف�شاح  ونظم  �آمنة  تقنية  ونظم  �إج��ر�ء�ت  وتوفر  �ملخاطر  لإد�رة  كفء 
ورقابة د�خلية فعالة وكافية مبا يوؤهله لإ�شد�ر �لأذونات �ملغطاة وذلك 

وفقا لل�شو�بط �لتي ت�شعها �لهيئة.

يوفر �أد�ة ��شتثمارية جديدة للم�شتثمرين يف �لأ�شو�ق �ملالية �لأمر �لذي 
يعمل على تنويع �لأدو�ت �ل�شتثمارية �ملتاحة للم�شتثمرين وي�شهم يف 
تعزيز عمق �لأ�شو�ق �ملالية بالدولة . ويحدد �لنظام �شروط �لرتخي�س 
ومتطلبات �لإف�شاح و حالت �ملو�فقة على �إ�شد�ر �أذونات مغطاة و�إدر�ج 
وتد�ول �لأذونات �ملغطاة. ومبقت�شى �لقر�ر فاإن �لأذونات �ملغطاة عبارة 
عن �أور�ق مالية مت�شاوية �لقيمة وقابلة للتد�ول تعطي حلاملها �حلق 
دون �إلز�م يف �شر�ء �أو بيع عدد حمدد من �لأ�شول حمل �لأذونات ب�شعر 
 15 �ل��ذي يت�شمن  حم��دد خ��الل ف��رتة زمنية حم��ددة. ويوؤكد �لنظام 
مادة �أنه ل يجوز لأية جهة �إ�شد�ر �أذونات مغطاة ما ل�م تكن مرخ�شة 
بذلك من �لهيئة. وي�شرتط للح�شول على ترخي�س من �لهيئة مبز�ولة 
م�شرفا  �لرتخي�س  طالب  يكون  �أن  �ملغطاة  �لأذون����ات  �إ���ش��د�ر  ن�شاط 

عبداهلل الزعابي: خدمات ت�سليح و�سيانة املركبات بهدف موازنة العر�س والطلب
حممد اجلرمن: العمالء يح�سلون على اأف�سل الأ�سع�ر اخل��سة بقطع الغي�ر

عبد �هلل �لزعابي حممد �جلرمن
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املال والأعمال
معهد م�سدر وريد للمعار�س ي�ست�سيفان معر�س الوظائف اخل�سراء 20 يناير 

�لتو��شل  فر�س  لإت��اح��ة  و�لفعالية  و�مل��الءم��ة  بال�شهولة  تت�شم  ط��رق 
�لجتماعي و�ملهني. وعالوة على �لتقاء �أ�شحاب �لعمل �ملحتملني �شوف 
تتعلق  مو�شوعات  تتناول  عمل  ور���س  ح�شور  �ملهنيني  باإمكان  ي�شبح 
�ل�شت�شار�ت  مكتب  من  و�ل�شتفادة  �ملتجددة  �لطاقة  جمال  يف  بالعمل 
�ملهنية للح�شول على �لن�شائح من خرب�ء و�أخ�شائيي �ملو�رد �لب�شرية 
�أي�شا فعاليات مثل من�شات لعر�س فر�س  مبا�شرة. ويت�شمن �ملعر�س 
�لوظائف �ملتاحة و�أماكن لإجر�ء �ملقابالت �ل�شخ�شية. وحول فعاليات 
�ملعر�س.. قالت �لدكتورة بهجت �ليو�شف عميدة �شوؤون �لطلبة يف معهد 
م�شدر : توفر �ملن�شات على غر�ر معر�س �لوظائف �خل�شر�ء للمهنيني 
لتطورهم  �ل�شحيحة  �لقنو�ت  �لنظيفة  �لطاقة  جمال  يف  �ل�شاعدين 
�ملهني عن طريق �ل�شماح لهم بالتو��شل مع �شناعات عاملة يف �ملجال 
�لطاقة  ق����در�ت  ب��ن��اء  يف  �مل�شتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  مناق�شة  ع��ن  ف�شال 

•• اأبوظبي-وام:

معهد  م��ع  بالتعاون  ي��ق��ام  �ل���ذي  �خل�����ش��ر�ء  �ل��وظ��ائ��ف  معر�س  ينطلق 
م�شدر للعلوم و�لتكنولوجيا معهد م�شدر و�شركة ريد للمعار�س خالل 
فعاليات �لدورة �ل�شابعة من �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�شتقبل �لتي تقام يف 
22 يناير �جل��اري. ويربز �ملعر�س كفر�شة ر�ئعة  �لفرتة من 20 �إىل 
يف  لديهم  �ملتاحة  �لعمل  فر�س  على  �ل�شوء  لت�شليط  �لعمل  لأ�شحاب 
�شركاتهم ولل�شباب �ل�شاعد للح�شول على �لن�شائح و�لإر�شاد�ت �لالزمة 
�ملتعلقة مب�شتقبلهم �ملهني و�إيجاد فر�س عمل يف قطاع �لطاقة �ملتقدمة 
فيه  تدرك  �لذي  �لوقت  �ملعر�س يف  �نعقاد  وياأتي  �مل�شتد�مة.  و�لتنمية 
�ل�شركات حول �لعامل �لأهمية �حليوية للممار�شات �خل�شر�ء يف �لبقاء 
على �ل�شاحة �لتناف�شية. يهدف معر�س �لوظائف �خل�شر�ء �إىل توفري 

�لنظيفة.. وكجهة معنية بالرتكيز على بناء ر�أ�س �ملال �لب�شري وتنمية 
�ملعرفة ي�شاهم معهد م�شدر يف تنمية وتعزيز قاعدة �لكفاء�ت و�ملو�هب 
للقطاع.  �ملنا�شبة  �لخ���رت�ع���ات  وب����ر�ء�ت  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��وم  تنتج  �ل��ت��ي 
و�أعربت عن �أملها يف �أن تكون �لدورة �ملقبلة من �ملعر�س خالل �لقمة 
�ل�شركات  لعالمات  �ملنا�شب  �ملنتدى   2014 �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية 
�لر�ئدة يف جمال �لطاقة �لنظيفة لتحديد و�ختيار �ملهار�ت �ل�شحيحة 
�ملتجددة  �لطاقة  يف  �ل�شتثمار�ت  �شخ  ويعد  �لقطاع.  منو  ي�شمن  مبا 
�لقطاع..  ه��ذ�  يف  �ل��وظ��ائ��ف  لنمو  �ملتوقعة  �لرئي�شية  �ل��ع��و�م��ل  �أح���د 
و�ملخططني  و�ملهند�شني  �ملعماريني  على  �لطلب  ينمو  �أن  �ملتوقع  ومن 
و�ملجتمعات  �مل���دن  ب��ن��اء  يف  �ملتخ�ش�شني  �لبيئة  وخ����رب�ء  �حل�����ش��ري��ني 
�لطاقة  وحمطات  �لرياح  وم��ز�رع  �لذكية  �لكهرباء  و�شبكات  �مل�شتد�مة 
لنقل  �لفعالة  و�لأنظمة  �ملاء  من  �لكهرباء  توليد  وحمطات  �ل�شم�شية 

�لطاقة نظر� لأن �حلكومات �أ�شبحت تتبنى نهج �ل�شتد�مة يف خططها 
�أرجاء  عرب  �مل�شتد�مة  �ملجتمعات  بناء  ميثل  كما  �لقت�شادية.  للتنمية 
�قت�شادية  حيوية  �أه��م��ي��ة  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
متز�يدة  ح��اج��ة  وه��ن��ال��ك  �مل�شتقبل..  يف  ل��ال���ش��ت��د�م��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
دول  وتتخذ  �ملتجددة.  �لطاقة  قطاعات  يف  �لوظائف  لتطوير  لل�شباب 
لأ�شباب  �لطاقة  م�شادر  تنويع  طريق  على  ملمو�شة  خطو�ت  �خلليج 
بتنفيذ  �ل�شاأن  هذ�  �ل��دول يف  �لعديد من  قام  وقد  و�قت�شادية..  بيئية 
�أهد�ف بعيدة �ملدى للرتويج لن�شر  م�شاريع للطاقة �ملتجددة وحتديد 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  وتوقعت  �ملتجددة.  �لطاقة  و�عتماد 
�إيرينا �أن جناح �حلكومات يف تنفيذ �لأهد�ف �حلالية للطاقة �ملتجددة 
ميكن �أن يوؤدي �إىل توفري 116 �ألف وظيفة �شنويا يف �ملتو�شط يف قطاع 

�لطاقة �ملتجددة حتى عام 2030.

وزارة القت�ساد توقع اتفاقية تعاون مع اقت�سادية اأبوظبي 

وزارة القت�س�د توقع مذكرة تف�هم مع اإمداد

املبادرة تهدف لتعزيز التعاون بني اجلهات الحتادية واملحلية يف املحافظة على البيئة

م�سدر ت�ستعر�س اإجنازاتها يف قطاع الطاقة النظيفة العاملي خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2014 

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية حول حجم 
التجارة غري النفطية للدولة خالل ثالثني عامًا

�سعادة عي�سى كاظم يتوىل مهام حمافظ مركز دبي املايل العاملي

�لذي  �لكبري  �لتطور  على  �أك��د  حيث  م،   2011 �لعام 
�لعام  ف��ف��ي  ل��ل��دول��ة،  �لنفطية  غ��ري  �ل��ت��ج��ارة  �شهدته 
1981 كان حجمها يبلغ 41 مليار درهم مقارنة مبا 

يقارب ترليون درهم خالل �لعام 2011م.
و�أ����ش���ار �إىل �ن م��ا ي��وؤك��د م���دى �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري �لذي 
زي���ادة جميع مكونات  ه��و  �مل��ج��ال  بهذ�  �ل��دول��ة  �شهدته 
�لو�رد�ت  كانت   1981 �لعام  ففي  �خلارجية  �لتجارة 
 3.8 �لت�شدير  و�إع���ادة  دره��م  35.5 مليار  م��ن  �أك��ر 
�لعام  بينما  دره��م،  1.7 مليار  و�لت�شدير  درهم  مليار 
و�إعادة  درهم،  مليار   602.7 �لو�رد�ت  كانت   2011
�لت�شدير 210.8 مليار درهم و�لت�شدير 114مليار 
درهم. وكانت زيادة �لت�شدير و�إعادة �لت�شدير باأهمية 
ن�شبية  ب��اأه��م��ي��ة  �ل������و�رد�ت  وزي�����ادة  ت�����ش��اع��دي��ة  ن�شبية 

تنازلية. 

�لنجاح �لذي حققها مركز دبي �ملايل �لعاملي خالل �ل�شنو�ت 
�إم����ارة دب���ي من�شًة للمال  �مل��ا���ش��ي��ة و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ج��ع��ل 
�لعمل  �شنو��شل  باأننا  �شموه  نعاهد  �أن  �أود  وكما  و�لأع��م��ال. 
دبي  �مارة  روؤية قيادتنا �حلكيمة لإر�شاء مكانة  على حتقيق 
عاملياً وتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جميع 
به.  يحتذى  منوذجاً  باتت  �لتي  �ملحافل 
�ل�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات  ق��ي��ادة  ظ��ل  ويف 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم 
نائب حاكم دبي ورئي�س مركز دبي �ملايل 
تعزيز  يف  �شاهمت  �لتي  �ل�شامية  �لعاملي 
م��ك��ان��ة م��رك��ز دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي عامليا،ً 
�أنظار �لعامل، فاإنني  وجعل �ملركز حمط 
على ثقة تامة باأننا ق��ادرون على حتقيق 
�ملزيد من �لنجاحات �ملتميزة و�لإجناز�ت 
�لتطور  م�شرية  ومو��شلة  لها،  �مل�شهود 
�لتي حققها �ملركز بقيادة �شموه �لر�شيدة 
تقدمي  يف  ر�ئ����دة  من�شة  �مل��رك��ز  ل��ي��ك��ون 

�خلدمات �ملالية يف �ملنطقة.

••عجمان ـ الفجر:

نقا�شية  حلقة  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ت�شمنت �لتجارة غري �لنفطية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة خالل ثالثني عاما حول منو �إجمايل �لتجارة 
�لت�شدير،  و�إع��ادة  و�لت�شدير  �ل��و�رد�ت  ومكوناتها من 
وقد �أد�ر �حللقة �شعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س جمل�س 
�شامل  بح�شور  عجمان،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة 
ومدر�ء  �لتنفيذيني  و�مل����در�ء  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شويدي 

�لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام وموظفي �لغرفة.
�لقت�شادي  �مل�شت�شار  فرح  عبد�لفتاح  �لدكتور  وتناول 
للدولة  �لنفطية  غ��ري  �لتجارة  و�ق��ع  عجمان،  بغرفة 
بالبيانات  �مل���و����ش���ح  ب���ال�������ش���رح  ع���ام���ا  ث���الث���ني  خ�����الل 
و�لح�شائيات، وذلك خالل �لفرتة من 1981 وحتي 

•• دبي-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در   2013 �شبتمرب   22 بتاريخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكماً لإمارة دبي مر�شوماً بتعيني 

حمافظاً  كاظم  عبد�لفتاح  عي�شى  �شعادة 
ي�شري  �أن  على  �لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  ملركز 
يناير  م���ن  �لأول  م���ن  �ع���ت���ب���ار�ً  �مل��ر���ش��وم 

  .2014
وق���د ث��م��ن ���ش��ع��ادة �مل��ح��اف��ظ �ل��ث��ق��ة �لتي 
�أولها �ياها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
حمافظاً  بتعيينه  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
مل��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي ق��ائ��اًل:  �أود �أن 
�أتقدم بجزيل �ل�شكر و�لعرفان �ىل �شيدي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل على ثقته 
�لغالية �لتي �أولين �ياها ملو��شلة م�شرية 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وز�رة �لقت�شاد ود�ئرة �لتنمية 
مبركز  ممثلة  �أب��وظ��ب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�إىل  �تفاقية تهدف  �أبوظبي لالأعمال 
�مل�شئولية  ذ�ت  �شركات  حم��رر�ت  ن�شر 
و�لتو�شية  و�ل���ت�������ش���ام���ن  �مل�����ح�����دودة 
�ل��ب�����ش��ي��ط��ة وحت�����ش��ي��ل �ل���ر����ش���وم من 
ق��ب��ل �مل��رك��ز ن��ي��اب��ة ع��ن �ل������وز�رة. وقع 
�لتفاقية مبقر نادي �أبوظبي لالإعالم 
�شعادة  م��ن  ك��ل  ب��ال��د�ئ��رة  �لقت�شادي 
وز�رة  وكيل  �مل��ه��ريي  بطي  ب��ن  حميد 
�لتجارية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لقت�شاد 
�ملدير  �لرميثي  ر��شد  حممد  و�ل�شيد 
لالأعمال  �ب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل�شئولني  من  ع��دد  بح�شور  بالإنابة 
من �جلانبني.  وقال �شعادة جميد بن 
بطي �ملهريي �إن توقيع هذه �لتفاقية 
�لتعاون  �أ���ش�����س  م���ن  �ن��ط��الق��ا  ي���اأت���ي 
�لتنمية  ود�ئ���رة  �لقت�شاد  وز�رة  ب��ني 
تعزيز  �شبيل  يف  �أبوظبي  �لقت�شادية 
عو�مل جذب �ل�شتثمار للدولة ورفع 
مكانتها يف ممار�شة �لأعمال وحت�شني 
بيئة �لأع��م��ال . و�أك��د �ملهريي حر�س 
دور  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  �لق���ت�������ش���اد  وز�رة 
�إىل  �لر�مي  لالأعمال  �أبوظبي  مركز 
تطوير نظام �لنافذة �لو�حدة لإجناز 
�لتجارية  �لرت�خي�س  معامالت  كافة 
�أبوظبي مبا يعزز  �إمارة  على م�شتوى 
�أبوظبي يف قطاع  �إم��ارة  تناف�شية  من 

و�لتو�شية  و�ل���ت�������ش���ام���ن  �مل�����ح�����دودة 
عن  نيابة  �أب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  �لب�شيطة 
�ملركز  مينح  حيث  �لقت�شادي  وز�رة 
وز�رة �لقت�شاد خم�شة ح�شابات متكنه 
من �لدخول يف نظام �ك�شال �ملعمول به 
�لرت�خي�س  �جن��از معامالت  لديه يف 
و�ملعلومات  �لبيانات  و�أخ��ذ  �لتجارية 
�لتفاقية  بال�شركات مو�شوع  �ملتعلقة 
و�لتي تت�شمن بيانات �لرخ�شة ور�أ�س 
�مل�����ال. ك��م��ا خ��ول��ت �لت��ف��اق��ي��ة مركز 
�ب��وظ��ب��ي ل��الع��م��ال ن��ي��اب��ة ع���ن وز�رة 
معامالت  ر���ش��وم  حت�شيل  �لق��ت�����ش��اد 
ن�����ش��ر �مل����ح����رر�ت وت���ع���دي���ل �مل���ح���رر�ت 
وفتح �لفروع لل�شركات ذ�ت �مل�شئولية 
و�لتو�شية  و�ل���ت�������ش���ام���ن  �مل�����ح�����دودة 
وحتويل  �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  �لب�شيطة 
�لإير�د�ت �ملرتتبة على �لتح�شيل من 
�لتحويل بني �حل�شابات وذلك  خالل 
هذ�  يف  �ملالية  وز�رة  لتعليمات  ووفقا 
وز�رة  ر�شوم  �لتفاقية  �ل�شاأن وحددت 
�لوزر�ء  �لقت�شاد وفقا لقر�ر جمل�س 
�ملوقر و�خلا�شة بن�شر �ملحرر �لر�شمي 
لل�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة بقيمة 
�لر�شمي  �ملحرر  ون�شر  درهم  �لف   3
�لتو�شية  �شركة  �أو  �لت�شامن  ل�شركة 
2000 درهم ون�شر  �لب�شيطة بقيمة 
م�شئولية  ذ�ت  ل�����ش��رك��ة  ت��ع��دي��ل  �أي 
و�لتو�شية  و�ل���ت�������ش���ام���ن  حم�������دودة 
وفتح  درهم   1000 بقيمة  �لب�شيطة 

فرع جديد بقيمة 1000 درهم .

يف �إحد�ث نقلة نوعية يف بيئة �لعمال 
على م�شتوى �لمارة لينتقل مبوجبه 
�لرت�خي�س  باإ�شد�ر  معنية  جهة  من 
�إليها  تناط  �أك��رب  جهة  �ىل  �لتجارية 
م�شوؤولية تطوير بيئة �لأعمال وتفعيل 
منظومة  �شمن  �لأع��م��ال  ق��ط��اع  دور 
يخدم  مبا  وتوجيهه  �خلا�س  �لقطاع 
�لقت�شادية  �أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  �أه�����د�ف 
يقوم  �لتفاقية  ومب��وج��ب   .2030
با�شتالم  ل���الأع���م���ال  �ب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
م��ع��ام��الت ن�����ش��ر وت��ع��دي��ل �مل���ح���رر�ت 
�مل�شوؤولية  ذ�ت  �ل�شركات  ف��روع  وفتح 

�أب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال م��ع��ام��الت �لن�شر 
�لأ�شخا�س  ل�����ش��رك��ات  �ل���ف���روع  وف��ت��ح 
حم�����دودة  م�����ش��ئ��ول��ي��ة  ذ�ت  ����ش���رك���ات 
وت�شامن وتو�شية ب�شيطة  وحت�شيل 
�لر�شوم نيابة عن وز�رة �لقت�شاد مبا 
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �ىل  ي��ه��دف 
جميع  يف  �جل���ان���ب���ني  ب����ني  �مل�������ش���رتك 
�مل�شرتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت  �مل����ج����الت 
وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�مل��ع��رف��ة يف �إط���ار 
�خت�شا�شات كل منهما.  و�أكد �لرميثي 
على  لالأعمال  �أبوظبي  مركز  حر�س 
�لقيام بدور ��شرت�تيجي فاعل وموؤثر 

�لإقليمي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  �لأع���م���ال 
�ل�شيد  �����ش���اد  و�ل�������دويل. م���ن ج��ان��ب��ه 
حم��م��د ر����ش��د �ل��رم��ي��ث��ي ب����دور وز�رة 
�لقت�شاد �لد�عم للجهود �لتي يبذلها 
ل���الأع���م���ال وحتقيق  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
بيئة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ه����د�ف����ه 
�لأعمال �ل�شتثمارية يف �إمارة �أبوظبي 
حتى يتحقق �لهدف �ل�شرت�تيجي يف 
�أن تكون �لإم��ارة مركز� جتاريا جاذبا 
يف  �لدولية  �لت�شنيفات  �أف�شل  �شمن 
�إن  و�أو�شح  �لأع��م��ال.  تناف�شية  جمال 
����ش��ت��الم مركز  ت��ه��دف �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة 

م���ي���ج���او�ط يف �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�ملحطة  ه����ذه  وت���ع���د  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة. 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع  �أك����رب 
ع��ل��ى ن��ط��اق �مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة يف 
�إجمايل  زي��ادة  يف  و�شت�شهم  �لبالد 
�ململكة  يف  �لتوليدية  �ل�شتطاعة 
و�شتقوم  �مل�����ائ�����ة.  يف   3 ب��ن�����ش��ب��ة 
�أبوظبي  �أ����ش���ب���وع  خ����الل  م�����ش��در 
على  �ل�شوء  بت�شليط  لال�شتد�مة 
�أب����رز �إجن��از�ت��ه��ا �أم����ام ق���ادة قطاع 
�لعامليني يف وقت تتو��شل  �لطاقة 
�لنمو  ب��ني  للمو�زنة  �جل��ه��ود  فيه 
�لجتماعية  و�لتنمية  �لقت�شادي 
�لعاملي  �ل��ط��ل��ب  وتلبية  ج��ه��ة  م��ن 
�ل��ط��اق��ة و�حلفاظ  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د 
على �لبيئة و�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية 
�أخ��رى. و�شتوؤكد  بحكمة من جهة 
م�������ش���در خ�����الل �لأ�����ش����ب����وع �ل�����دور 
�لطاقة  م�شادر  تلعبه  �ل��ذي  �ملهم 
�ل���ط���اق���ة  م�����زي�����ج  �مل�����ت�����ج�����ددة يف 
�إىل  �ل��و���ش��ول  وت��ع��زي��ز  �مل�شتقبلي 
�للمكي:  �لطاقة. وقال بدر �شعيد 
م�شتقبل  ح��ي��ال  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ن��ح��ن 
نو��شل  ح��ي��ث  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
تطوير  فر�س  ل�شتك�شاف  �لعمل 
�ل��ت��ي ت�شاهم  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل�����ش��اري��ع 
وت��ط��ور قطاع  دف���ع عجلة من��و  يف 
�لطاقة �لنظيفة يف منطقة �ل�شرق 
مو�رد  بوفرة  تتميز  �لتي  �لأو�شط 
�لرياح.  وطاقة  �ل�شم�شية  �لطاقة 
و��شتناد� �إىل ��شتثمار�تنا �لناجحة 
�لبحرية  �ل��ري��اح  يف جم��ال ط��اق��ة 
بحث  �شنو��شل  �ملتحدة  �ململكة  يف 
�أف�����ش��ل �ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة يف �شوق 
�لطاقة �ملتجددة هناك و�لتي توفر 

�لعديد من �لفر�س �ملجدية . 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  مبادرة  م�شدر  ت�شتعر�س 
�ملتجددة  للطاقة  �لأوج��ه  متعددة 
�أب��رز �لإجن��از�ت �لتي حققتها هذ� 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �ل��ع��ام يف 
�ل����ع����امل����ي وذل��������ك خ������الل �ل��������دورة 
�ل�شابعة من �لقمة �لعاملية لطاقة 
�أ�شبوع  �شمن  تقام  �لتي  �مل�شتقبل 
جتمع  �أك��رب  لال�شتد�مة  �أب��وظ��ب��ي 
ح����ول �ل���ش��ت��د�م��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة يف 
يناير   24 �إىل   18 م���ن  �ل���ف���رتة 
�حل�����ايل. وت�����ش��ل��ط م�����ش��در خالل 
�مل�شاريع  �أبرز  �ل�شوء على  �حلدث 
�لتي �أجنزتها يف عام 2013 ومن 
�ل�شم�شية  �لطاقة  م�شاريع  بينها 
�ل���ري���اح يف ك���ل م���ن دولة  وط���اق���ة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�ملتحدة و�شي�شل وموريتانيا و�لتي 
�أ�شافت �أكر من 750 ميجاو�ط 
�ملركبة  �ل�شتطاعة  �إج��م��ايل  �إىل 
مل�������ش���اري���ع �ل���ط���اق���ة �مل����ت����ج����ددة يف 

�لعامل.
وقامت م�شدر خالل عام 2013 
بت�شليم  �شركائها  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�لطاقة  م�����ش��اري��ع  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة مب��ا ف��ي��ه��ا �أك����رب حمطة 
�لعامل  يف  �لبحرية  �لرياح  لطاقة 
�ل�شم�شية  للطاقة  حمطة  و�أك���رب 
�مل���رك���زة يف �ل��ع��امل و�أك����رب حمطة 
للطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية يف 
�أفريقيا بالإ�شافة �إىل �أول م�شروع 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة 

�ملر�فق �خلدمية يف �شي�شل.
وت�����وف�����ر حم���ف���ظ���ة م���������ش����در من 
حاليا  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م�شاريع 

�لبحرية يف �لعامل و�لتي تقع عند 
�ل��ت��امي��ز وت��ت��ك��ون من  ن��ه��ر  م�شب 
 630 با�شتطاعة  توربينا   175
�لكهرباء  حاليا  وتوفر  ميجاو�ط 
�لنظيفة حلو�يل 500 �ألف منزل 

يف �ململكة �ملتحدة �شنويا.
ويف نوفمرب وقعت م�شدر و�شركة 
�أدنوك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
يف  م�شرتك  م�شروع  �تفاقية  �أول 
�ملنطقة للتعاون يف تطوير م�شاريع 
و��شتخد�مه  �ل���ك���رب���ون  �ل���ت���ق���اط 

وحجزه على �مل�شتوى �لتجاري.
�لتي  �مل�������ش���اري���ع  �أول  و���ش��ي��ع��م��ل 

����ش���ت���ن�������ش���وي حت�����ت م���ظ���ل���ة ه����ذه 
�لتفاقية على �لتقاط 800 �ألف 
طن من غاز ثاين �أك�شيد �لكربون 
�شنويا من م�شنع حديد �لإمار�ت 
�أدن��وك بدل  �شت�شتخدمه  ومن ثم 
من �لغاز �لطبيعي لتعزيز عمليات 
�لنفط من خالل حقنه  ��شتخر�ج 
ي�شهم  مبا  لها  �لتابعة  �حلقول  يف 
يف توفري كميات من �لغاز �لطبيعي 

لتلبية �لطلب �ملتز�يد حمليا.
ومتتلك م�شدر ح�شة تبلغ 31 يف 
لطاقة  �لطفيلة  حمطة  يف  �مل��ائ��ة 
 117 ��شتطاعتها  �لبالغة  �لرياح 

�لطاقة  من  جيجاو�ط   1 ح��و�يل 
ل�شبكات  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
خمتلف  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���ه���رب���اء 

�أنحاء �لعامل.
بدر  �ملهند�س  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه 
وحدة  �إد�رة  م��دي��ر  �للمكي  �شعيد 
�لطاقة �لنظيفة يف م�شدر : حققت 
م�����ش��در �ل��ع��دي��د م���ن �لإجن������از�ت 
خالل عام 2013 بعدما �شاهمت 
ب�شكل كبري يف تعزيز �نت�شار حلول 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
�مل�شاريع  �لعامل موؤكدة من خالل 
�أن �لطاقة �لنظيفة  �أجنزتها  �لتي 

�ملنطقة �لغربية من �إمارة �أبوظبي 
م���ي���ج���او�ط   100 ب���ا����ش���ت���ط���اع���ة 
لتكون بذلك �أكرب حمطة للطاقة 
و�أكرب  �لعامل  يف  �ملركزة  �ل�شم�شية 
حمطة للطاقة �ملتجددة يف �ملنطقة 
حيث تزود 20 �ألف منزل يف دولة 

�لإمار�ت بالكهرباء �لنظيفة.
وخالل �شهر �أبريل �أطلقت م�شدر 
للطاقة  ز�ي�������د  �ل�������ش���ي���خ  حم���ط���ة 
�ل�شم�شية يف موريتانيا و�لتي تعد 
�لأكرب من نوعها يف �أفريقيا حيث 
��شتطاعتها  �لبالغة  �ملحطة  متثل 
من  �ملائة  يف   10 ميجاو�ط   15

�����ش���ت���ث���م���ار� جم����دي����ا على  مت���ث���ل 
�بتد�ء  �إنه  و�أ�شاف   . �لبعيد  �ملدى 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع  م���ن 
�خلدمية  �مل���ر�ف���ق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
جمال  يف  �ل���ر�ئ���دة  �مل�����ش��اري��ع  �إىل 
ت�شهم  وتخزينه  �لكربون  �لتقاط 
�ملتنامية  حمفظة م�شاريع م�شدر 
و�لبتكار  �لتكنولوجيا  ت�شخري  يف 
مزيج  ت����ن����وي����ع  يف  ل���ل���م�������ش���اع���دة 
�قت�شاد�ت  وب��ن��اء  �ل��ع��امل��ي  �ل��ط��اق��ة 
 . منخف�شة  كربونية  ب�شمة  ذ�ت 
و�إف��ت��ت��ح��ت م�����ش��در يف م��ار���س من 
يف   1 �شم�س  حمطة   2013 ع��ام 

�لكهرباء  �شبكة  ��شتطاعة  �إجمايل 
�لوطنية يف �لبالد.

حمطة  �إجن���از  يونيو  �شهر  و�شهد 
ل���ط���اق���ة �ل�����ري�����اح ب���ا����ش���ت���ط���اع���ة 6 
�شي�شل  ج��م��ه��وري��ة  يف  م��ي��ج��او�ط 
ح��ي��ث ت��وف��ر ط��اق��ة ن��ظ��ي��ف��ة تكفي 
�حتياجات  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   8 لتلبية 
�ل��ك��ه��رب��اء يف ج��زي��رة م��اه��ي �أكرب 
ما  يقطنها  و�ل��ت��ي  �ل�شي�شل  ج��زر 
�مل��ائ��ة م��ن �شكان  90 يف  يزيد ع��ن 
�فتتحت  يوليو  ويف  �جل��م��ه��وري��ة. 
لندن  م�شفوفة  م�����ش��روع  م�����ش��در 
�أك��������رب حم����ط����ة ل����ط����اق����ة �ل����ري����اح 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لتابعة  �مل��ر�ف��ق  لإد�رة  �إم���د�د  و�شركة  �لقت�شاد  وز�رة  وقعت 
�لنفايات  ت��دوي��ر  خ��دم��ات  ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  دب��ي  حلكومة 
عي�شى  يو�شف  �شعادة  وقعها  �لتي  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف  ل��ل��وز�رة.  
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد  �ل����وز�رة  وكيل  �ل��رف��اع��ي 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ر���ش��ي��د  و�ل�����ش��ي��د حم���م���ود ح�����ش��ني حم��م��د 
�لتعاون بني �جلانبني يف  تفعيل  �إىل  �إم��د�د  ب�شركة  للعمليات 
جمال خدمات تدوير �لنفايات و�مل�شاهمة يف حتقيق �ل�شتد�مة 

�لبيئية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وز�رة  من  لكل  �لبيئية  �لأه���د�ف  مع  �خلطوة  ه��ذه  وتن�شجم 
�إمد�د وتعك�س مدى �لتز�م �لطرفني بدعم  �لقت�شاد و�شركة 
�أخ�شر.  بناء �قت�شاد  �إىل  �لر�مية  �لدولة  روؤية و�إ�شرت�تيجية 
بالإ�شافة �إىل تعزيز �لتعاون بني موؤ�ش�شات �حلكومة �لحتادية 

و�ملحلية يف حتقيق �لأهد�ف �لوطنية. 
و�أكد �شعادة �لرفاعي �أن هذه �لتفاقية �شيكون لها دور رئي�شي 
�لبيئية بني  و�ملعرفة  �لتعاون وتبادل �خل��رب�ت  يف دفع عجلة 
�لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية من جهة و�شركائها يف �حلكومات 
من  تعد  و�ل��ت��ي  �أخ���رى  جهة  م��ن  �م���د�د  �شركة  مثل  �ملحلية، 

�لرو�د  ومن  �مل�شتد�مة  �لتجارية  للممار�شات  �لد�عمني  كبار 
يف قطاع �إد�رة �ملر�فق. ويعد توقيع مذكرة �لتفاهم مع �مد�د 
من  �ملزيد  فتح  �شاأنها  من  و�لتي  م�شريتنا  يف  �أ�شا�شية  خطوة 

�أبو�ب �لتعاون بيننا.
و�أ�شاف �أن وز�رة �لقت�شاد ترغب يف �ل�شتفادة من �خلدمات 
باأهمية  منها  �إمياناً  �ملر�فق  �إم��د�د لإد�رة  �شركة  �لتي تقدمها 

جهود  تدعيم  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  و�شيا�شاتها  بر�جمها 
�ملحافظة على �لبيئة، منوهاً باأن �إمد�د تعد و�حدة 
يف  و�ل���ر�ئ���دة  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
جمال خدمات تدوير �لنفايات وحلول �إد�رة �ملر�فق 

�ملتكاملة. 
من جانبه �أ�شاد حممود ر�شيد باأهد�ف هذه �ملذكرة 
ورغبة وز�رة �لقت�شاد بال�شتفادة �ملثالية مما نتمتع 
به من خربة ودر�ية يف جمال تقدمي خدمات �إد�رة 
�أن �ل�شركة �شتوفر �لدعم  �ملر�فق �ملتكاملة، موؤكد�ً 
�لكامل للوز�رة و�شت�شاهم يف ن�شر �ملزيد من �لوعي 
�ل��ت��ع��اون يف ه��ذ� �لإط����ار و�نعكا�شاته  �أه��م��ي��ة  ح��ول 
�لإيجابية على تر�شيخ ممار�شات �لقت�شاد �لأخ�شر 

و�ل�شتد�مة �لبيئية. 

ون�شت �ملذكرة على �لتعاون بني �لطرفني على تقدمي خدمة 
و�مل�شتلزمات  �لأور�ق  �لنفايات و�لتي تتمثل يف جتميع  تدوير 
غري �مل�شتخدمة لدى �لوز�رة لإعادة تدويرها مرة �أخرى، وما 
يتبع ذلك من توفري �ل�شناديق وتوزيعها على جميع �ملكاتب 
�لتابعة للوز�رة، وتفريغها ونقلها وفقاً للو�ئح �ملن�شو�س عليها 

بناء على رغبة �جلانبني. 
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الفجر الريا�ضي

ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  رح��ب 
رئ��ي�����س جائزة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
لالإبد�ع  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ملتقى  يف  ب���امل�������ش���ارك���ني  �ل���ري���ا����ش���ي 
�شينطلق  �ل����ذي  �خل��ام�����س  �مل��ب��دع��ني 
�ليوم  �شباح  من  �لتا�شعة  �ل�شاعة  يف 
ب���ق���اع���ة ج����ودول����ف����ني ب���ف���ن���دق �ب�����ر�ج 
��شتعر��س  ف��ي��ه  وي���ت���م   ، �لإم���������ار�ت 
م�شرية و�جناز�ت نخبة من �لفائزين 
�لأكرب  للجائزة  �خلام�شة  �ل���دورة  يف 
فئاتها  وت��ع��دد  قيمتها  يف  نوعها  م��ن 
جمال  يف  �لط�������الق  ع���ل���ى  و�لوىل 

�لإبد�ع �لريا�شي.
وقال �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم �إن تنظيم هذ� �مللتقى 
�لفائزين  جميع  وم�شاركة  بح�شور 
�شقف و�حد  �شيتحدثون حتت  �لذين 
�لريا�شي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ع 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
من  �نطالقا  ي��اأت��ي  �لعربي  و�ل��وط��ن 
�مي��ان��ن��ا ب����اأن دور ج���ائ���زة حم��م��د بن 
�لريا�شي  ل��الإب��د�ع  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لإب����د�ع  دع���م  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يقت�شر  ل 
ب��ل ميتد   ، �شنويا  �مل��ب��دع��ني  وت��ك��رمي 
وتاأ�شيله  �لإب��د�ع  مفهوم  تر�شيخ  �إىل 
�لريا�شي  ل��ل��ع��م��ل  �أ����ش���ا����ش���ا  وج���ع���ل���ه 
م����ن خ�����الل �ل�����ن�����دو�ت و�مل�����وؤمت�����ر�ت 
و�مل���ح���ا����ش���ر�ت و�مل��ل��ت��ق��ي��ات �ل��ت��ي يتم 
�لإبد�عية  �ل��ن��م��اذج  ��شتعر��س  فيها 
�أ�شحاب  خ�����رب�ت  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�لتجارب �لناجحة و�ملبدعة يف �لعمل 
�لتطبيقية  �مل�شتويات  على  �لريا�شي 
�لتفوق  �و�شمة  نالو�  ممن  و�لفكرية 
بالفوز  وت��وج��وه��ا  ك��اف��ة  �مل��ي��ادي��ن  يف 

بو�شام �لإبد�ع �لريا�شي .
بتتويج  ك���ب���رية  ���ش��ع��ادت��ن��ا  و�أ������ش�����اف 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ذه �جل��ائ��زة يف ك��ل عام 
م����ن �أج������ل ت��ر���ش��ي��خ ث���ق���اف���ة �لإب�������د�ع 
�ملجالت  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ب��دع��ني  ودع����م 
يجتمع  ع��ن��دم��ا  �أك�����رب  و���ش��ع��ادت��ن��ا   ،

�لريا�شي  ق��ط��اع��ن��ا  يف  �ل���ع���ام���ل���ون 
م���ن ري��ا���ش��ي��ني وم���درب���ني و�إد�ري������ني 
باجلائزة  و�ل��ف��ائ��زي��ن  �لأب���ط���ال  م���ع 
للتحاور و�لتعاون مما يجعل �لفائدة 
م�����ش��اع��ف��ة ل���ل���ري���ا����ش���ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
و�لعربية ويت�شمن )ملتقى �ملبدعني 
�خلام�س( 3 جل�شات مليئة بالتجارب 
�أ�شحابها  �أه���ل���ت  و�ل���ت���ي  �لإب���د�ع���ي���ة 
للح�شول على �غلى و�شام لالجناز يف 
بن  �ل���دورة �خلام�شة جل��ائ��زة حممد 
ر��شد لالإبد�ع �لريا�شي حيث ت�شتمر 
ي��ك��ون جزء  ك��ام��ل��ة  ���ش��اع��ة  ك��ل جل�شة 
منها لعر�س �لتجارب �ملبدعة و�جلزء 
�حلا�شرين  ب���ني  ل��ل��م��ن��اق�����ش��ة  �لآخ�����ر 

و�لأبطال �مل�شاركني يف كل جل�شة.

يف  متنوعة  ري��سية  جت���رب   4
اجلل�سة الوىل

جتارب  عنو�ن  �لأوىل  �جلل�شة  حتمل 
ريا�شية ، و�شيرت�أ�س �جلل�شة د.عاطف 
ع�شيبات ع�شو جمل�س �أمناء �جلائزة 
�لفائزين  م����ن   4 ف��ي��ه��ا  وي���ت���ح���دث 
�شلطان  ي��ت��ق��دم��ه��م  �جل���ائ���زة  ب��ف��ئ��ات 
�ملتميز  �ل���دويل  حكمنا  �لطاهر  علي 
على  و�حلا�شل  �ل�شطرجن  ريا�شة  يف 
يف  م�شاركته  بعد  حكم  �أف�شل  جائزة 

�لدولية  �لبطولت  من  �لعديد  �إد�رة 
ليكون  �ختياره  �برزها  و�لعاملية ومن 
�جلائزة  �لعامل  بطولة  حلكام  رئي�شاً 
�لتي  ل��ل�����ش��ي��د�ت  لل�شطرجن  �ل��ك��ربى 
�ل�شوي�شرية  جنيف  مدينة  يف  �أقيمت 
خالل �لفرتة من)2-16( من �شهر 
مايو 2013 وذلك للعام �لثالث على 
و�شيقدم   ، �لبطولة  تاريخ  �لتو�يل يف 
ومتيزه  جت���رب���ت���ه  خ���ال����ش���ة  ح��ك��م��ن��ا 
ع��امل��ي��اً يف جم���ال �ل��ت��ح��ك��ي��م، ع��ل��م��ا �أن 
�لطاهر ي�شغل من�شب ع�شو باللجنة 
للعبة  �ل���������دويل  ل�����الحت�����اد  �ل���ف���ن���ي���ة 
دور�ت  يف  م��ع��ت��م��د  دويل  وحم���ا����ش���ر 
حكام �ل�شطرجن وحكم دويل فئة )�أ( 
لعبة  يف  للتحكيم  ت�شنيف  �أعلى  وهو 
�إليه  ت�شند  خاللها  وم��ن  �ل�شطرجن 
�لبطولت �لعاملية كما ي�شغل من�شب 
�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة  مبجل�س  ع�شو 

�لثقايف لل�شطرجن.
�جلل�شة  ه��ذه  �مل�شاركني يف  بني  وم��ن 
�لعاملي  �ل��ب��ط��ل  �ل���ق���وى  �ل���ع���اب  جن���م 
و�لذي  بر�شم  عي�شى  معتز  �لقطري 
�لعربي  �لريا�شي  جائزة  على  ح�شل 
�أبرزها  �جن�����از�ت  ع���دة  حتقيقه  ب��ع��د 
و�ملركز  �ل��ف�����ش��ي��ة  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  ف�����وزه 
�لعايل  �ل���وث���ب  م�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل���ث���اين 

�لعامل  م�شجال )2.38م( يف بطولة 
مبو�شكو  �أقيمت  �لتي  �لقوى  لألعاب 
2013 حيث يعد هذ� �لجناز �أف�شل 
�إجن����از ل��ل��ع��رب ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل 
بالإ�شافة �إىل �أنه قام بتحطيم �لرقم 
�ملا�شي  �ل����دوري  بطولة  يف  �لآ���ش��ي��وي 

بيوجني )�أمريكا( برقم )2.40م(
و���ش��ي��ك��ون م���ن ���ش��م��ن �ل��ك��وك��ب��ة �لتي 
�شوف تتحدث �لرباع �لعر�قي �لو�عد 
�لبطل ك��ر�ر حممد ج��و�د و�ل��ذي فاز 
بجائزة �لريا�شي �لعربي �لنا�شئ بعد 
�أن حقق جناحات متميزة كان �آخرها 
�حل�شول على �ملركز �لأول يف بطولة 
�آ�شيا للنا�شئني عام 2013 و�ختياره 
�أف�����ش��ل رب�����اع يف �ل��ب��ط��ول��ة ن��ف�����ش��ه��ا ، 
بطولت  يف  ت���األ���ق���ه  �إىل  ب���ال����ش���اف���ة 
�لعامل للنا�شئني و�ل�شباب و حتطيمه 

�لرقمني �لعاملي و�لآ�شيوي يف وزنه. 
�مل��غ��رب��ي �لأمني  و���ش��ي��ت��ح��دث �ل��ب��ط��ل 
جائزة  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل  �ل�������ش���ن���ت���وف 
ريا�شي حقق جناحات ريا�شية يف ظل 
حتديات �إن�شانية كبرية عن �لتحديات 
�لفوز  حتقيقه  وكيفية  و�جهها  �لتي 

�شباقات  يف  �لبطولت  من  �لعديد  يف 
حتقيقه  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 
 5000 مل�شافة  �لعامل  بطولة  ذهبية 
�لعاملي  �لقيا�شي  �ل��رق��م  وحت��ط��ي��م  م 
بطولة  وذه��ب��ي��ة   2013 ف��رن�����ش��ا  يف 
وحتطيم  10000م  مل�شافة  �ل��ع��امل 
وذهبية  �ل���ع���امل���ي  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل����رق����م 
 42،160 مل�����ش��اف��ة  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
�لقيا�شي  �ل��رق��م  وحتطيم  كيلومرت� 
�شباق  يف  �لذهبية  و�مليد�لية  �لعاملي 
�لبار�ملبيه  �لأل��ع��اب  يف  م��رت   5000
لندن 2012 وحتطيم �لرقم �لعاملي 
كاأ�س  بطولة  يف  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 
�ل��ع��امل ل��ل��م��ار�ث��ون و�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت يف 

لندن 2013.

الري��سي  واملعهد  امل�سري  الأهلي 
التون�سي يف اجلل�سة الث�نية

�لثانية عنو�ن جتارب  حتمل �جلل�شة 
و�شيديرها  مبدعة  عربية  موؤ�ش�شية 
�ملذيع  �لقحطاين  م�شعل  �لإع��الم��ي 
ومقدم �لرب�مج يف قناة دبي �لريا�شية 
كرة  فريق  ع��ن  ممثل  فيها  ويتحدث 

�لقدم يف �لنادي �لأهلي �مل�شري �لذي 
�لعربي  �ل��ف��ري��ق  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�شل 
�أبطال  دوري  بلقب  ف��وزه  بعد  �مل��ب��دع 
�ل�شابعة  للمرة  �لقدم  لكرة  �أفريقيا 
بتاريخه �إ�شافة �إىل ممثل عن �ملعهد 
�لريا�شي �لتون�شي بيري دي كوبريتان 
ن���ال ج��ائ��زة �مل��وؤ���ش�����ش��ة �لعربية  �ل���ذي 
�لعديد  ���ش��ن��اع��ة  يف  ل�����دوره  �مل��ب��دع��ة 
�عتلو�  �لذي  �لتون�شيني  �لأبطال  من 
و�لوملبية  �لعاملية  �لتتويج  من�شات 
��شامة  �ل��ف��ذ  �ل�����ش��ب��اح  مقدمتهم  ويف 

�مللويل و �لعد�ءة حبيبة �لغربي .

الفيف� حمور اجلل�سة الث�لثة 
و�لأخرية  �لثالثة  �جلل�شة  و�شتحمل 
عنو�ن جتارب موؤ�ش�شية دولية مبدعة 
حيث �شترت�أ�س �جلل�شة د. مارجريت 
روح�����اين وي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا مم��ث��ل عن 
�لحت�����اد �ل�����دويل ل��ك��رة �ل���ق���دم فيفا 
�ملوؤ�ش�شة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل  �ل����ذي 
ت��ق��دي��ر� جل��ه��وده يف  �مل��ب��دع��ة  �لعاملية 
�حل��م��ل��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�لحت���اد  ع��م��ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 

يف �ل��ع��امل م��ن �أج��ل �للعبة، م��ن �أجل 
�لتاأثري  هي  �لثالثة  و�أ�ش�شها  �لعامل 
ع��ل��ى �ل��ع��امل وت��ط��وي��ر �ل��ل��ع��ب��ة وبناء 

م�شتقبل �أف�شل
جميع  �إىل  �ل�����دع�����وة  ت���وج���ي���ه  مت  و 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�ل���دول���ة حل�����ش��ور �مل��ل��ت��ق��ى م���ن �أج���ل 
�لناجحة  �ل���ن���م���اذج  ع���ل���ى  �لط�������الع 
�أو�شلت  �ل���ت���ي  �مل���ب���دع���ة  و�ل���ت���ج���ارب 
�أبطالها لبلوغ مرحلة �لفوز باجلائزة 

، و�ل�شتفادة منها.

احلدث  قلب  يف  الري��سية  دب��ي 
للملتقى  م��ت��م��ي��زة  وت��غ��ط��ي��ة 

واحلفل
�أكد ر��شد �أمريي مدير عام قناة دبي 
ترتبط  �ل��ت��ي  �ل��ق��ن��اة  �أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
م��ع �جلائزة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ب�����ش��ر�ك��ة 
لفعاليات  �ملتميز  تغطيتها  �شتو��شل 
�مل��ل��ت��ق��ى وح��ف��ل ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�ل������دورة �خل��ام�����ش��ة ل��ت��و����ش��ل دوره����ا 
�مل��م��ي��ز م��ن��ذ �ن��ط��الق��ة ه���ذه �جلائزة 

�لر�ئدة.
ك�شريك  دورن���ا  �أد�ء  �شنو��شل  وق���ال 
�عالمي لهذه �جلائزة �لتي نت�شرف �أن 
تكون هدية من قيادتنا �لر�شيدة �إىل 
�لقطاع �لريا�شي يف �لدولة و�لوطن 
�لعربي و�لعامل ، وهو �لدور �لريادي 
�مل���ع���روف �ل���ذي ح��ق��ق �أك���رب �لأث����ر يف 

تطور �لريا�شة حمليا وعربيا و�شاهم 
يف دعم �جلهود �لدولية يف هذ� �ملجال 
�ملبدعني  ملتقى  بت�شوير  و�شنقوم   ،
بعدد من �لكامري�ت لبث جل�شاته يف 
�أجل  م��ن  �مل�����ش��اء  م��ن  �أوق����ات منا�شبة 
و�ملعنيني  للجمهور  �لفر�شة  �ت��اح��ة 
�شيطرح  �ل��ق�����ش��وى مم��ا  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
يوم عمل  �شباح  تقام يف  لكونها  فيها 
، ك��م��ا ���ش��ن��ق��وم ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ع���دد من 
عن  للحديث  و�ملخت�شني  �لفائزين 
مبا�شرة  حلقة  يف  و�جل���ائ���زة  �مللتقى 
�ليوم  م�شاء  من  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف 
منت�شف  حتى  �شاعتني  مل��دة  وت�شتمر 
ف��خ��ر و�شرور  ب��ك��ل  و�أ�����ش����اف  �ل��ل��ي��ل. 
�لتو�يل  على  �خلام�س  للعام  �شنقوم 
ب��ب��ث ح��ف��ل ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن ي���وم 6 
وق��د مت   ، �ل��ه��و�ء مبا�شرة  يناير على 
�ل����ذي �شيقوم  �ل��ع��م��ل  جت��ه��ي��ز ف��ري��ق 
نقل  وعربات  فنيني  من  �ملهمة  بهذه 
، كما �شيكون هنالك معدون  خارجي 
موقع  يف  بر�مج  ومقدمو  ومر��شلون 
�حلدث و�شيتم ��شت�شافة �لعديد من 
�لقطاع  وممثلي  و�ملعنيني  �لفائزين 
�ل��ري��ا���ش��ي يف �ل����ش���ت���ودي���و �ل�����ذي مت 
ت�شييده �أمام قاعة ر��شد يف مركز دبي 
�لبث  �شيبد�أ  و�ل��ذي  �لعاملي  �لتجاري 
ملا  يف �حلادية ع�شرة �شباحا وي�شتمر 
�لفائزين  وت��ت��وي��ج  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  بعد 

باأو�شمة �لتفوق. 

�لدوري  ذه��اب  يف  �لقمة  مو�جهة  �جل��دي��دة  �ل�شنة  م��ن  �لول  �ل���ش��ب��وع  ي�شهد 
�ليطايل لكرة �لقدم بني يوفنتو�س حامل �للقب يف �خر مو�شمني وروما �لثاين 

�لذي مل يخ�شر بعد .
على  م����رح����ل����ة   17 ب����ع����د 
يرتبع   ، �أ  �شريي  �نطالق 

يوفنتو�س على �ل�شد�رة 
ب���ف���ارق 5 ن��ق��اط عن 

روم���������ا، ف����ع����د� عن 
خ���������ش����ارت����ه �م�����ام 

 2-4 فيورنتينا 
وت����ع����ادل����ه مع 

�نرت ميالن 
 ،1 -1
جنح فريق 
�ل���������ش����ي����دة 

�ل����������ع����������ج����������وز 
ف�����وز�،   15 ب��ت��ح��ق��ي��ق 

ل��ي��ن��ت��زع �ل�������ش���د�رة م���ن روما 
تاريخية  10مباريات  يف  �ل��ف��ائ��ز 

مطلع �ملو�شم قبل �ن يتعر�س خلم�شة 
تعادلت.

�نطونيو  �مل������درب  لع���ب���ي  ف����وز  وب���ح���ال 
ك��ون��ت��ي �ل���ي���وم �لح����د ع��ل��ى �ر���ش��ه��م يف 
ب���ف���ارق ثماين  ���ش��ي��ب��ت��ع��دون  ت���وري���ن���و، 
ن��ق��اط ع��ن ف��ري��ق �ل��ع��ا���ش��م��ة �شاحب 
�ق��وى دف��اع يف �ل���دوري )7 �هد�ف(، 
ل��ي��ع��ب��دو� �ل��ط��ري��ق ن��ح��و ل��ق��ب ثالث 
�لفائز  ي��وف��ن��ت��و���س  �ل����ت����و�يل.  ع��ل��ى 
يف ت�����ش��ع م��ب��اري��ات ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 
�لدوري و�لباحث عن معادلة �جناز 
تعوي�س  ياأمل  �ملو�شم،  مطلع  روم��ا 
خروجه من دوري �بطال �وروب��ا يف 
�شر�ي  �م���ام غلطة  غ��ري��ب��ة  م��ب��ار�ة 
�ملدرب  لعبو  ياأمل  فيما  �لرتكي، 
�لذي  غ��ار���ش��ي��ا،  رودي  �ل��ف��رن�����ش��ي 
ق��ل��ب �ل���ف���ري���ق ب��ع��د ق���دوم���ه من 
ل��ي��ل �ل��ف��رن�����ش��ي، مب���ع���ادل���ة رقم 
 2012-2011 يف  يوفنتو�س 
�ي  دون  م����ن  �ل��������دوري  ب���ان���ه���اء 
وتعادل  م���رة   23 )ف���از  خ�����ش��ارة 

.)15
وت����ع����ود �خل�������ش���ارة �لخ�����رية 

�ل�����دوري  ل��ي��وف��ن��ت��و���س يف 
 6 �ىل  �ر������ش�����ه  ع����ل����ى 

كانون �لثاين-يناير 
�م�������ام   2013

�����ش����م����ب����دوري����ا 

مبار�ة.   16 �خ��ر  يف  مرتني  �شوى  خ�شمه  عل  بالفوز  روم��ا  ينجح  ومل   .1-2
برغم ذلك، ي�شر قائد روما و��شطورته فر�نت�شي�شكو توتي �ن ل �شبب للخوف 
من يوفنتو�س: ل�شنا مهتمني بالتعادل، نريد �لفوز وتابع توتي: على �ل�شعيد 
�لفردي، نحن �ف�شل من يوفنتو�س، لكنهم �ف�شل كفريق . و��شاف: دربي روما 
مبار�ة مميزة، لكن مو�جهات يوفنتو�س هي مبثابة �لدربي �لثاين بالن�شبة �يل 
ويف �ملقابل، �مل مد�فع يوفنتو�س �لدويل جورجو كييليني و�شع حد ل�شل�شة 
روم��ا: لقد �ظهرنا يف �خر �شنتني ون�شف �ننا �لق��وى ونريد �ظهار ذلك 
. وتابع: روما يعي�س مو�شما مميز�. ي�شتحقون موقعهم  جمدد� �لحد 
مماثل  ثبات  على  �حل��ف��اظ  �ل�شعب  م��ن  لكن  �ل��ر�ئ��ع��ة،  �لبد�ية  بعد 
على مدى مو�شم كامل 
وي�شهد �للقاء 
م�����������ع�����������ارك 
���������ش��������اري��������ة 
و�������ش������ط  يف 
بني  �مل�����ل�����ع�����ب 
�رتورو  �لت�شيلي 
ف���ي���د�ل �مل���ط���ارد من 
طليعية،  �ن�����دي�����ة  ع�������دة 
�لهولندي كيفن  روم��ا  ولع��ب 
كبرية مطلع  ي�شفقة  �يندهوفن  �لقادم من  �شرتومتان 

�ملو�شم.
وي�شتعيد �مل�شيف �شانع �لعابه �ملخ�شرم �ندريا بريلو )34 
عاما( بعد غيابه ل�شهر ب�شبب ��شابة يف ركبته �مام �ودينيزي، 
فيما يحوم �ل�شك حول م�شاركة �ملد�فع �ندريا بارز�غلي، كما 
حيث  �لرجنتني  م��ن  متاأخر�  تيفيز  كارلو�س  مهاجمه  ع��اد 
ذكرت تقارير �نه كان بجانب زوجته �حلامل. وتفتتح �ملرحلة 
كالياري  م��ع  كييفو  مب��و�ج��ه��ت��ي  �لح����د  ع�����ش��رة  �ل��ث��ام��ن��ة 
وفيورنتينا مع ليفورنو، فيما تقام باقي �ملباريات يوم 
وي�شتقبل  �لغطا�س  عيد  عطلة  �مل�����ش��ادف  �لث��ن��ني 
�لر�بع ع�شر �لذي مل  �لثالث �شمبدوريا  نابويل 
تعيني  ب��ع��د  م��ب��اري��ات  خم�س  �خ���ر  يف  يخ�شر 
يف  ميهايلوفيت�س  �شيني�شا  �ل�شربي  �مل��درب 
وتتجه  �مل��ا���ش��ي  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين 
مو�جهة  �ىل  �مل��رح��ل��ة  خ��ت��ام  يف  �لن���ظ���ار 
ميالن  �ن���رت  �شيفه  م��ع  �ل��ع��ا���ش��ر  لت�شيو 
�خلام�س، ملتابعة �جلدل �لقائم حول هوية 
وي�شر  �لول.  على  �شي�شرف  �ل��ذي  �مل���درب 
فالدميري  �ل�شوي�شري  �ن  �لعا�شمة  ن��ادي 
ب��ت��ك��وف��ي��ت�����س ق���د خ���رق ب��ن��ود ع��ق��ده عندما 
���ش��وي�����ش��ر� بعد  ت��دري��ب منتخب  ع��ل��ى  و�ف���ق 
كاأ�س �لعامل خلفا لالملاين �و�مار هيت�شفلد، 
ويحاول �قالته من دون دفع 600 �لف يورو 

كتعوي�س يطالب به �ملدرب.
للفريق،  مدربا  ي��ز�ل  ل  �ن��ه  بتكوفيت�س  وي�شر 
��شرف  �ل�����ش��اب��ق �دي ري���ا  �ل��ف��ري��ق  ل��ك��ن م����درب 
�لنادي  ويخطط  �ل���ش��ب��وع  ه��ذ�  �لتمارين  على 

لتقدميه كمدرب جديد �ليوم �لحد.

كرة  مل��درب��ي  �لتدريبية  �ل��در����ش��ات  دورة  �شجلت 
�ب��وظ��ب��ي وم��در���ش��ي �لرتبية  �ن���دي���ة  �ل�����ش��ل��ة يف 
�بوظبي ،مكت�شبات عاملية  �لريا�شية يف مد�ر�س 
من �ملمار�شات �لحرت�فية �لتي تناولتها �لدورة 
�ل���ت���ي �ق��ي��م��ت حت���ت �����ش���ر�ف وت��ن��ظ��ي��م جمل�س 
�بوظبي �لريا�شي وخططه لتطوير ودعم لعبة 
�ل�شتحقاقات  يف  مكانتها  وت��ع��زي��ز  �ل�شلة  ك��رة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حت���اد �لإم����ار�ت  ، وذل���ك  �ملقبلة 
كبرية  مب�شاركة  �ل��دورة  وحظيت   . �ل�شلة  لكرة 
�بوظبي  �ن��دي��ة  م���درب ميثلون   40 م��ن ج��ان��ب 
�خل��م�����ش��ة ) �ل��ع��ني ، �جل���زي���رة ، �ل���وح���دة ، بني 
، �ىل ج��ان��ب م��در���ش��ي �لرتبية  �ل��ظ��ف��رة   ، ي��ا���س 
�لريا�شية يف �ملد�ر�س ، و��شرف على حما�شر�تها 
�ملعروف  �ل��دويل جورجيوفايل  �مل��درب و�خلبري 
ب���اجن���از�ت���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ي��ط��ال��ي��ا و�أوروب�������ا ، 
�ل�شوؤون  ب���ن �حل��ب��ي��ب م��دي��ر  م��ن��ري  و�ل���دك���ت���ور 
�ل�شلة  �حت���اد  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات  �لفنية 
و�لألقاب على  �لكثري من �جلو�ئز  و�حلائز عل 

�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي .
لأربعة  �م��ت��دت  �ل��ت��ي  �ل����دورة  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
�لنظرية  �جلو�نب  تناولت  10 حما�شر�ت  �يام 
و�مليد�نية ، و�لتي �شهدتها �شالة نادي �جلزيرة 

�ملتطورة  �مل��م��ار���ش��ات  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  �ل��ري��ا���ش��ي، 
للفرق  �ل��ت��ج��ارب  و�ح����دث  �ل�����ش��ل��ة  ك���رة  لعبة  يف 
و�ملنتخبات �لعاملية ، كما تناولت خطط �لتدريب 
و�لتطوير و�لرتقاء و�ختيار �لالعبني وتوظيف 
مو�قعهم بح�شب مهار�ت كل لعب ، �ىل جانب 
�ح��دث قو�عد  و�مل�شاركني على  �مل��درب��ني  �ط��الع 
و�لتجارب  �ل��دول��ي��ة  �لتحكيم  وق��و�ن��ني  �للعبة 
تفاعل  �ل��دورة  حما�شر�ت  ولقيت  �لحرت�فية. 
ب��ع��د �خر  ي���وم  �زد�دت  ك��ب��رية  مم��ي��ز وم�����ش��ارك��ة 
نتيجة لالأطروحات �لعلمية و�لدر��شات �ملتطورة 
مع  مم��ي��ز�  من��و�  حتقق  �ل��ت��ي  �للعبة  م�شرية  يف 
يف  و�لفردية  �جلماعية  �للعاب  �شركات  تفعيل 
�ن��دي��ة �ب��وظ��ب��ي �ن��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س و�هتمام 
�لتقدم  لتحقيق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
�لإم���ارة  م�شتوى  على  �لريا�شية  �ملنظومة  يف 
مب��ا ي��خ��دم ري��ا���ش��ة �لإم�����ار�ت. وت��ق��دم �ملدربون 
و�لتقدير  بال�شكر  �ل����دورة  خ��ت��ام  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
ملجل�س �بوظبي �لريا�شي و�حتاد �لمار�ت لكرة 
م�شو�رهم  برفد  �لكبري  �هتمامهم  على  �ل�شلة 
�حلديثة  و�ملمار�شات  �ملتطور  بالنهج  �لتدريبي 
جاءت  �ل��دورة  �ن  موؤكدين   ، �لعاملية  و�لتجارب 
�حلديثة  �مل��ف��اه��ي��م  لتعزيز  �مل��ن��ا���ش��ب  بالتوقيت 

و�همية �خلطط ودورها �لذي �شينعك�س �يجابا 
على م�شار فرق �ندية �بوظبي.

من جهته �كد �لدكتور منري بن �حلبيب مدير 
�حتاد  يف  �لوطنية  للمنتخبات  �لفنية  �ل�شوؤون 
كرة �ل�شلة على �همية مثل هذه �لدور�ت و�ثرها 
�ليجابي على �مل�شاركني من مدربني ومدر�شني 
�ل��ي��ات �خلطط  �ل��ت��ع��رف على  م��ن  ت�شهمه  وم��ا 
�مل��ت��ط��ورة ع��ل��ى �ل�شعيد  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�مل��ف��اه��ي��م 
�لعاملي ، م�شري� �ىل �ن �ل��دورة جاءت بالتوقيت 
�مل��ن��ا���ش��ب لأت��اح��ت��ه��ا �ل��ف��ر���ش��ة لأك����رب ع���دد من 
�ملدربني و�مل�شاركني على �لتو�جد بقوة و�لتفاعل 
ب�شكل �كرب ، معترب� ��شر�ف �ملحا�شر �ليطايل 
�ل�����ش��ه��ري ج��ورج��ي��وف��ايل ع��ل��ى �ل�����دورة وطرحه 
للمحا�شر�ت �لنظرية و�مليد�نية بالري و�لغني 
بالكثري من مقومات �لقوة و�خلرب�ت �لعاملية ، 
�لعامليني يف  �ملدربني  باعتباره و�ح��د� من خرية 
�ل��دورة من  تنظيم  بجهود  م�شيد�   ، �ل�شلة  ك��رة 
كرة  و�حت���اد  �لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  ج��ان��ب 
�لرب�مج  ه��ذه  مثل  ��شتمر�رية  متمنيا   ، �ل�شلة 
خل���دم���ة و�ق�����ع �ل��ل��ع��ب��ة وت���ط���وي���ره���ا �ىل �ف���اق 
�ملحافل و�لبطولت  �مل�شاركة و�لتناف�س بقوة يف 

�خلارجية .

ثالث جل�س�ت ح�فلة يف ق�عة جودولفني ب�أبراج الإم�رات اليوم

اأحمد بن حممد يرحب بامل�ساركني يف ملتقى املبدعني الريا�سيني وحفل جائزة حممد بن را�سد لالإبداع 

يوفنتو�س ي�سعى لإحلاق الهزمية الأوىل بروما

اأقيمت وفق خطط جمل�ض اأبوظبي الري��سي 

دورة مدربي كرة ال�سلة ت�سجل م�ساركة كبرية 
ومكت�سبات عاملية يف ختام حما�سراتها

�قامته جلنة  �لذي  �لتدريبي  �ملع�شكر  �ختتم 
�بوظبي  �لتابعة ملجل�س  لل�شيد�ت  �لقدم  كرة 
لكرة  للفتيات  �ل��وط��ن��ي  ملنتخبنا  �ل��ري��ا���ش��ي 
مالعب  يف  ��شابيع  ثالثة  م��دى  على  �ل��ق��دم 
و�شط   ، بالفجرية  �جل��زي��رة  ن��ادي  �كادميية 
جناحات كبرية و��شتفادة مميزة يف �جلو�نب 

�لفنية و�لتكتيكية و�للياقة �لبدنية.
وياأتي �ملع�شكر يف �شوء بر�مج جلنة كرة �لقدم 
�لوطنية  �ملنتخبات  م�شرية  لدعم  لل�شيد�ت 
وت�شخري جميع �لمكانيات و�لقدر�ت ، وذلك 

�ملحلية  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف  للم�شاركة  حت�����ش��ري� 
و�ل��ت�����ش��ف��ي��ات �لق��ل��ي��م��ي��ة لحت���اد غ���رب ��شيا 
و�لتي �شتقام يف �لردن خالل �لفرتة �ملقبلة 
، �ذ تويل �للجنة �همية كبرية لبناء وتكوين 
�مل�شاركة  على  ق��ادرة  وطنية  ومنتخبات  فرق 
�لقليمية  �مل��ح��اف��ل  يف  �مل�����ش��رف  و�ل��ت��م��ث��ي��ل 
�للعبة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م  و�ل�شعي   ، و�ل��ق��اري��ة 
�ىل مكانة متقدمة من خالل �لعتماد على 
بفرق  يبد�  و�ل��ذي  �ل�شحيح  �لتاأ�شي�س  ه��رم 
�لحتكاك  بخرب�ت  ورف��ده  �لعمرية  �ملر�حل 

�لهد�ف  ل��ه  حتقق  ق��وي��ة  وف���رق  مبنتخبات 
�لتي يتطلع لها .

�شمن  لع��ب��ة   18 م�شاركة  �ملع�شكر  و�شهد 
ت�شكيلة �ملنتخب �لوطني حتت 14 �شنة حتت 
�ملع�شكر  وت�شمن  �ملال،  �حمد  �مل��درب  ��شر�ف 
�لتحكيمية  حما�شر�ت نظرية عن �جلو�نب 
�لالعبات  و�ن��ت�����ش��ار  �ملختلفة  �للعب  وط���رق 
و�مل�شائية  �ل�شباحية  �لتدريبات  جانب  �ىل 
�لتي عملت على رفع �للياقة �لبدنية و�شقل 
مهار�ت �لالعبات وتعزيز �لثقة ورفع �لروح 

�ملعنوية وغر�س ثقافة �لفوز و�لنت�شار�ت يف 
عقلية �لالعبات .

ومتو��شلة  د�ئ��م��ة  مبتابعة  �ملع�شكر  وحظي 
من جانب جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت ، حيث 
بزيارة  �للجنة  ع�شو  �حلو�شني  علياء  قامت 
�مل��ع�����ش��ك��ر وح��ث��ت م��ن خاللها  م��ي��د�ن��ي��ة �ىل 
�ل��الع��ب��ات ع��ل��ى ب���ذل ج��ه��ود� �ك���رب م��ن �جل 
للمنتخب  �ف�شل  ونتائج  م�شتويات  تقدمي 
�لكروية  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف  م�����ش��ارك��ات��ه  �ث���ن���اء 

�لر�شمية حمليا وخارجيا.

ختام املع�سكر التدريبي ملنتخبنا الوطني للفتيات بنجاحات كبرية
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الفجر الريا�ضي

�شهد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و  �لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
للقدرة  �لحت��اد  كاأ�س  �شباق  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
 100 مل�شافة  للمو�طنني  �خلا�شة  لال�شطبالت 
�م�����س بقرية �لم���ار�ت  �إن��ط��ل��ق �شباح  و�ل���ذى  ك��م 
84 فار�شا  ب��ال��وث��ب��ة مب�����ش��ارك��ة  ل��ل��ق��درة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ألف   500 �ل�شباق  جو�ئز  قيمة  وو�شلت  وفار�شة 
�لكعبي  عبيد  حمد  �لفار�س  وت��وج  و�شيارة.  دره��م 
من �إ�شطبالت �خلييلي باملركز �لأول م�شجال زمنا 
قدره ثالث �شاعات و 34 دقيقة و 40 ثانية وحل 
�ل��ف��ار���س ج��ون ت��ان��ا ري��ف��ري� م��ن ��شطبالت �لعني 
و�شيفا وجاء �لفار�س يو�شف حممد �حلمادي من 

��شطبالت �لعني فى �ملركز �لثالث.
نادى  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمى  �شلطان  ع��دن��ان  وق���ام 
مهرجان  مديرة  �شو�يا  ولر�  للفرو�شية  �بوظبى 
للخيول  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�ل�شركات  م��ن  �ل��ع��و�ن��ى  و�شيف  �لأ�شيلة  �لعربية 

�لر�عية لل�شباق بتوزيع �جلو�ئز على �لفائزين.
�أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�لإهتمام بريا�شة �لفرو�شية يف خمتلف جمالتها 
�ملغفور له  �أر�شى قو�عده  �لدولة  �إرثا لأبناء  ميثل 

ومن  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
�لعديد  تنظيم  ع��ل��ى  �حل��ر���س  ك���ان  �ملنطلق  ه���ذ� 
من �ل�شباقات مبختلف جمالت �لفرو�شية ومنها 
�شباق �لإحت��اد للقدرة ملالك �ل�شطبالت �خلا�شة 
تلك  وم��الك  للمو�طنني  �لفر�شة  لإت��اح��ة  وذل��ك 
حتفيزهم  و  �ل�شباقات  يف  للم�شاركة  �لإ�شطبالت 
على  وت�شجيعهم  �خل��ي��ول  برتبية  �له��ت��م��ام  على 
�إمتالك هذه �ل�شاللت �لأ�شيلة كما ينطبق �حلال 
و  كبرية  طفرة  �شهدت  �لتي  �ل�شرعة  �شباقات  يف 
م�شتويات جيدة من �خليول وي�شارك فيها �لعديد 

من �ل�شطبالت �خلا�شة. 
وع���ن م��ه��رج��ان ���ش��م��وه �ل��ع��امل��ي �أك����د ���ش��م��و �ل�شيخ 
ب���ارز�  �أن �مل��ه��رج��ان ل��ع��ب دور�  م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د 
بالتعريف بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أ�شهم 
�مل�شتوى  على  �لعربي  باخليل  �له��ت��م��ام  ع��ودة  يف 
�لدعوة ل15  �شموه  توجيه  �أن  �إىل  ون��وه  �لعاملي. 
ليز�ري�س  مهرجان  يف  للم�شاركة  �إمار�تية  فار�شة 
من  �ل��ف��رتة  خ��الل  يقام  �ل��ذي  بالربتغال  للقدرة 
25 �إىل 27 �أبريل �لقادم وينظمه مهرجان �شموه 
�شتى  يف  �لإمار�تية  باملر�ة  �لإهتمام  �إط��ار  يف  ياأتي 
لالإحتكاك  للفار�شات  �لفر�شة  لإت��اح��ة  �مل��ج��الت 
مب�شتويات عالية من �لفار�شات �لعامليات لإكت�شاب 
مب�شتوياتهن  �لإرت��ق��اء  يف  ت�شهم  ج��دي��دة  خ���رب�ت 
بطولة  خا�شة  �لعاملية  �ل�شباقات  يف  وت�شاعدهن 

�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت 
�لعاملية  بال�شمعة  تليق  م�شرفة  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
على  �لإمار�تية  �لفرو�شية  ريا�شة  �إكت�شبتها  �لتي 
�لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  و�أك���د  �ل��ع��امل��ي.  �مل�شتوى 
مدير عام نادي �أبوظبي للفرو�شية �أن م�شاركة 84 
فار�شا وفار�شة يف �ل�شباق يوؤكد جناح �شباقات مالك 
�لتي  �لعو�مل  من  �إن  وق��ال  �خلا�شة  �لإ�شطبالت 
�شاعدت على جناح �ل�شباق �لتز�م �مل�شاركني بالنظم 
و�للو�ئح و�أي�شا معدل �ل�شرعة �ملنا�شب �إ�شافة �إىل 
مالئمة �لطق�س لهذه �ل�شباقات فرتتب على ذلك 
 .. �مل�شاركني  �لفر�شان  ب��ني  قوية  مناف�شة  وج��ود 

وهناأ �لفر�شان �لفائزين باملر�كز �لأوىل.
من جهتها �أكدت لر� �شو�يا مديرة مهرجان �شمو 
خليول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل�شيخ من�شور  �شمو  ت�شريف  �أن  �لأ�شيلة  �لعربية 
بن ز�يد لل�شباق كان حافز� للفر�شان وم�شجعا لهم 
مما ترتب على ذلك جناح �ل�شباق وخروجه ب�شورة 
ر�ئعة .. وقالت �إن �شباق كاأ�س �لحتاد للقدرة كان 
�لإ�شطبالت  فر�شان  من  عدد  فيه  و�شارك  �شريعا 
على  ق��وي��ة  �ملناف�شة  وك��ان��ت  للمو�طنني  �خلا�شة 
مد�ر �ملر�حل �لأربع وكان ترويجا ل�شباق �لربتغال 
�ل����ذي ي��ق��ام يف �أب���ري���ل �مل��ق��ب��ل. وق��ال��ت �إن����ه �شيتم 
�مل�شتوى  على  ل��ل��ق��درة  �شباق  �ق��ام��ة  ع��ن  �لإع����الن 
�لحتاد  م��ع  بالتن�شيق  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ن��ه��اي��ة  �ل��ع��امل��ي 

�لدوىل ووجهت �ل�شكر لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لتي 
قال  ناحيته  �ل�شباق. من  ورعاية  دعم  �شاهمت يف 
كاأ�س  ب�شباق  �لأول  باملركز  �لفائز  �لبطل  �لفار�س 
��شطبالت  من  �لكعبى  ر��شد  عبيد  حمد  �لحت��اد 
�لأوىل  �ملرحلة  فى  �شعبا  ك��ان  �ل�شباق  �إن  �خليلى 
و�لتى بلغت م�شافتها 40 كم .. وكان �حل�شان فى 
�لفح�س  �أن لمير من  �أخ�شى  �شرعة عالية وكنت 
�ل��ب��ي��ط��رى و�خل���ا����س ب�����ش��رب��ات �ل��ق��ل��ب ل��ك��ن �هلل 
وفقنا وجتاوز �حل�شان �لك�شف �لبيطرى بنجاح . 
�إنه تعامل مع �خلطة �لتى و�شعت متاما  و�أ�شاف 
دعم  باملو�طنني  �لقدرة �خلا�شة  �شباقات  �ن  و�أكد 
تو��شل  ومتنى  وللفر�شان  �خلا�شة  لال�شطبالت 

ظهور فر�شان مو�طنني جدد.
�لإفتتاحية  �لأوىل  باملرحلة  �ل�شباق  �نطلق  وق��د 
فار�شا   84 فيها  و�شارك  كم   40 مل�شافة  �ل�شفر�ء 
وف���ار����ش���ة ومل مي�����س وق����ت ط���وي���ل و����ش���رع���ان ما 
�ملر�كز  ع��ن  للبحث  و�ل��ت��ح��دى  �مل��ن��اف�����ش��ة  ظ��ه��رت 
عز�م  �ل��ف��ار���س  ن�شيب  م��ن  ك��ان��ت  و�ل��ت��ى  �ملتقدمة 
�لعني و�لذى  ��شطبالت  �لكثريي من  عارف عون 
�شاعة   01:24:17 بزمن  �لول  �مل��رك��ز  ف��ى  ح��ل 
وكانت �ملطاردة من �لفار�س �لهندى د�لبات �شينج 
م���ن ����ش��ط��ب��الت �ل��ع��ني و�ل�����ذى ج���اء ث��ان��ي��ا بزمن 
�لم���ار�ت���ى  �ل��ف��ار���س  ي��ل��ي��ة  ���ش��اع��ة   01:24:36
م�شعل حممد على �حلمادى من ��شطبالت �لعني 

بزمن 01:24:43 �شاعة ور�بعا �لفار�س عبد�هلل 
وجاء  �لعني  ��شطبالت  من  �خليلى  ر��شد  مبارك 
باملركز �خلام�س �لفار�س حمد عبيد ر��شد �لكعبى 
باملركز  �لبلو�شى وحل  �أحمد  ��شطبالت منذر  من 
�ل�شاد�س �لفار�س ح�شن على حممد من ��شطبالت 
�ل�شرعة  معدلت  وكانت  ن�شر�  بن  حممد  �شالح 

28:47 و�كمل �جلولة 66 فار�شا.
وت���ق���دم �ل���ف���ار����س م�����ش��ع��ل حم��م��د ع��ل��ى �حلمادى 
للمركز �لأول قادما من �لثالث فى �ملرحلة �لثانية 
فى  �مل�شافة  قطع  بعدما  كم   26 مل�شافة  �حل��م��ر�ء 
عبد�هلل  �لفار�س  يليه  �شاعة   02:21:01 زم��ن 
قادما من  �لثانى  �ملركز  فى  �خليلى  ر��شد  مبارك 
�ملركز  �أم���ا   .. �شاعة   02:21:20 ب��زم��ن  �ل��ر�ب��ع 
�لثالث فكان من ن�شيب �لفار�س حمد عبيد ر��شد 
زمنا  م�شجال  �خلام�س  �مل��رك��ز  م��ن  ق��ادم��ا  �لكعبى 
�لر�بع  �مل��رك��ز  �أم���ا   .. �شاعة   02:21:30 ق���دره 
�هلل  عبد  �بر�هيم  حمد  �لفار�س  ن�شيب  من  فكان 
�ملرزوقى �لقادم من �ملركز �لثامن ومن �إ�شطبالت 
�لفار�س  �إليه  �ملركز �خلام�س فو�شل  �أما   .. �لعني 
�ملركز  م��ن  ق��ادم��ا  �حل��م��ادى  يو�شف حممد ح�شن 
�ل�شابع ومن ��شطبالت �لعني وحل �لفار�س مكتوم 
�شعيد منانه غدير من ��شطبالت �لكمدة فى �ملركز 
�ملناف�شة  لتظهر   15 �مل��رك��ز  م��ن  ق��ادم��ا  �ل�شاد�س 
وتبادل �ملر�كز مبكر� مع لعبة �لكر��شى �ملو�شيقية 

للفر�شان وكانت معدلت �ل�شرعة فى هذه �ملرحلة 
28:08 وو�شل للنهاية 44 فار�شا.

كم   18 مل�شافة  �حل��م��ر�ء  �لثالثة  �جل��ول��ة  وك��ان��ت 
عندما  �حلقيقية  �ملناف�شة  وب��د�ي��ة  �لتحدى  ه��ى 
�لعمل  خ��ط��ة  �أور�ق  ت��رت��ي��ب  ف���ى  �ل��ف��ر���ش��ان  ب����د�أ 
�لفار�س  ��شتطاع  وفيها  �ل�شرعة  وتكنيك  وتكتيك 
�خليلى  ��شطبالت  من  �لكعبى  ر��شد  عبيد  حمد 
 03:03:53 بزمن  �لأول  للمركز  �لو�شول  من 
�شاعة قادما من �ملركز �لثالث وكانت �ملطاردة من 
�لفار�س يو�شف حممد �حلمادى و�لذى حل ثانيا 
 03:05:02 ب��زم��ن  �خلام�س  �مل��رك��ز  م��ن  ق��ادم��ا 
���ش��اع��ة وك����ان �ل���ف���ار����س م�����ش��ع��ل حم��م��د �حلمادى 
م��ن ��شطبالت �ل��ع��ني ق��د ت��اأخ��ر م��ن �مل��رك��ز �لول 
�شاعة   03:05:14 ب��زم��ن  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �إىل 
ر��شد  مبارك  للفار�س عبد�هلل  �لر�بع  �ملركز  وكان 
�خل��ي��ل��ى و�ل����ذى ت��ر�ج��ع م��ن �مل��رك��ز �ل��ث��ان��ى.. �أما 
مكتوم  �لفار�س  ن�شيب  من  فكان  �خلام�س  �ملركز 
�شعيد منانه غدير قادما من �ملركز �ل�شاد�س �لذى 
و�شل �إليه �لفار�س �لأرجنتيني جونتان ريفري� من 
��شطبالت �لعني وكانت معدلت �جلولة 27:40 
للخيول  �لعنان  �لفر�شان  وت���رك  �لو�ئ���ل  �لع�شر 
مع  16كم  مل�شافة  �لبي�شاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرحلة  م��ع 
�حل��ر���س و�حل����ذر ع��ل��ى ���ش��الم��ة �خل��ي��ل و�أم����ال يف 

�لو�شول �ىل من�شة �لتتويج. 

رح����ب ���ش��م��و �لأم�����ري ن����و�ف ب���ن حم��م��د ب���ن �آل 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ���ش��ع��ود 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شعودية  �لعربية 
مار�ثون  يف  بامل�شاركة  �لقوى  لألعاب  �ل�شعودي 
ز�يد �خلريي �لذي يقام يوم 31 يناير �حلايل 
يف ح��ل��ب��ة ي���ا����س ب���اأب���وظ���ب���ي حت���ت رع���اي���ة �شمو 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
باإ�شر�ف  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
وبدعم  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  �شباط  ون���ادي  فندق 
�لريا�شي م�شاهمة يف جناحه،  �أبوظبي  جمل�س 
م. حممد هالل  �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق  ل��دع��وة  تلبية 
�لأوملبية  �للجنة  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �لكعبي 
�لوطنية رئي�س جلنة �لريا�شة للجميع، رئي�س 
�للجنة �لعليا �ملنظمة للحدث �لريا�شي �لعاملي 
�لأول  �أم�����س  ��شتقباله  خ��الل  �شموه  ..و�أ���ش��اف 
�لريا�س  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��م��وه  بق�شر 
�شفري م��ار�ث��ون ز�ي��د �خل��ارج��ي، مندوب رئي�س 
بريك،باأنه  �آل  عبد�لعزيز  �لعليا،فهد  �للجنة 
وجه على �لفور �للجنة �لفنية بالحتاد باإعد�د 
منتخب �ململكة لال�شتعد�د ب�شكل جيد للم�شاركة 
�ليجابية مبا ي�شهم �إجناح �ل�شباق �لكبري �لذي 
�لكلى  ب��اأم��ر����س  �مل�شابني  ل�شالح  ري��ع��ه  ي��ع��ود 
،وي��ح��ق �ل��ن��ج��اح مل��ه��رج��ان �ل��وف��اء ل��ل��و�ل��د قائد 
�لأمة وحكيمها �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 

بن �شلطان �آل نهيان طّيب �هلل ثر�ه.
���ش��ع��ود خالل  �آل  ن�����و�ف  ���ش��م��و �لأم�����ري  و�أ�����ش����اد 
قا�شم  ب��ن  �شهيل  �ملهند�س  بح�شور  �ل�شتقبال 
�ل�����زو�وي �لأم����ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد رئ��ي�����س جلنة 
�حل���ك���ام و�مل��ن�����ش��ئ��ات و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت ،وخ���ال���د بن 
�لحتاد  وم�شت�شار  �لحت��اد  مدير  �ل��دلل  �شعد 

مببادرة  �أ���ش��اد  �شعيد  حمجوب  �ل��دك��ت��ور  �لفني 
�لوفاء للو�لد �لقائد �لعظيم و�لدعوة �لكرمية 
ك��ح��ال كافة  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ت��ي يعتز بها �لحت���اد 
�حت�����اد�ت دول �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي �ل��ت��ي �أب���دت 
�لغالية  �لعزيزة  �لدعوة  بتلك  وترحيبا  جتاوبا 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف ت��خ��ل��ي��د ق��ائ��د ف���ذ ق���دم �لكثري 
�لكثري  و�لعامل  و�لإ�شالمية  �لعربية  لالأمتني 
ز�يد  �أبناء  ،وق��د  �جلليلة �خلالدة  �لأع��م��ال  من 
و�إم�������ار�ت �ل��ت��و����ش��ل �لإن�������ش���اين و�مل��ج��ت��م��ع��ي يف 
خمتلف �ملجالت ،تخليد� لذكر�ه �لعطرة بقيام 
ت�شهد  �لتي  �لريا�شية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
�لعامل و�لتي متثل  �أبطال  �لعديد من  م�شاركة 
جيل  تو��شلها  علي  �جلميع  يعمل  وف��اء  ر�شالة 

بعد �آخر .
�لركن م. حممد  �لفريق  �أ���ش��اد  �آخ��ر  من جانب 
�للجنة  لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �لكعبي  ه��الل 
�لريا�شة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة 
ملار�ثون  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  للجميع، 
�ل���دويل �خل��ريي بالتجاوب �ل��ر�ئ��ع �لذي  ز�ي��د 
�مل�شاركة يف مار�ثون ز�يد �لدويل  وجدته دعوة 
�خل���ريي يف �ل��زم��ان و�مل��ك��ان �مل��ح��ددي��ن ،موؤكد� 
�حلدث  يف  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  �أب��ن��اء  م�شاركة  ب���اأن 
�ل��وف��اء و�لتو��شل  ن��وع��ا م��ن  �ل��ري��ا���ش��ي مت��ث��ل 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ق����ادة  ع��ل��ي��ه  ���ش��ار  �ل����ذي 
بريك  �آل  ،م�شيد� بجهود ممثله �خلارجي فهد 
�ل���ذي جن��ح يف ����ش��ت��ق��ط��اب �أب����رز �أب��ط��ال �لعامل 

بجانب دول �لتعاون �خلليجي ،مما يوؤكد �لنجاح 
�مل�شبق للحدث �لعاملي �لذي يتو��شل �لإعد�د له 

مب�شاهمة �لعديد من �جلهات . 
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة �أك�����د ���ش��ف��ري م����ار�ث����ون ز�ي���د 
�لعليا،فهد  �للجنة  رئي�س  م��ن��دوب  �خل��ارج��ي، 
�لبطل  م�شاركة  ت��اأك��ي��د  ب��ري��ك  �آل  �ل��ع��زي��ز  عبد 
�ل��ع��رب��ي �ل��ع��امل��ي ه�����ش��ام �ل���ك���روج ب��ط��ل �لعامل 
�لعامل  بطل  ،بجانب  م   1500 مل�شافة  �ل�شابق 
�أ���ش��ب��ل ك��ي��ربوب بطل �لأومل��ب��ي��اد �لأخ���ري �شيف 
ي�شارك  �ملقبل،كما  �لدويل  ز�يد  مار�ثون  �شرف 
�لدكتور  �ملخ�شرم  �لعاملي  �لريا�شي  �حل��دث  يف 
�للجنة  رئي�س  عاملياً  �ملعروف  )كيب(  كيبت�شوج 
�لأمريكية  �لعاملية  ،و�لبطلة  �لكينية  �لأوملبية 
بو�شطن  جن���م���ه  ب�����اوك�����وم  ����ش���ريب���ون  ج���ان���ي���ت 
�لكوؤو�س  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  و�ل���ف���ائ���زة  و�لومل���ب���ي���اد 
و�لألقاب �لذهبية يف �لوليات �ملتحدة ولندن..

�شباقات  �أرنب  �شادريك كو�شي جي  �لقائمة  ويف 
�شباق  �أبطال  و�أح��د  ولندن  �شيكاجو  مار�ثونات 
10كم يف �لطريق، و ميجا كوجو �شاحب �ملركز 
�لثالث يف �وملبياد بكني 2008 و�شاحب �لزمن 
�لعاملي ) 27.01( 10كم يف �لطريق من 29 مار�س 
ف�شية  و�شاحب   2010 �شبتمرب   26 حتى   2009
بطل  بيت  و�م��ان��ي��و�ل   2013 بو�شطن  م��ار�ث��ون 
و�لذي  �ل�شاحية  و�خ����رت�ق  �ل��ط��ري��ق  �شباقات 
 10 مل�شافة  �لعامل  يف  �لعد�ئني  �أ���ش��رع  من  يعد 
بطل  كيبجومبا  و�أزيكيل  �لطريق  ل�شباقات  كم 
�شباقات �لطريق مل�شافة 10 كم و5000م كما 
،و�لكينية  م   800 مل�شافة  �لعامل  بطلة  ت�شارك 
ف��ازت بالذهبية �لأخ��رية يف بطولة  �لتي  �شاوم، 

�لعامل �لأخرية.

هزاع وطحنون ومن�سور بن زايد ي�سهدون �سباق كاأ�س الحتاد للقدرة لال�سطبالت اخلا�سة

نواف بن حممد يوؤكد م�ساركة منتخب ال�سعودية يف ماراثون زايد يف اأبوظبي

وحتى  �لح��د  �ليوم  من  �بتد�ء  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  ينظم 
�بوظبي  �ندية  �لكرة يف  يناير �جل��اري دورة تدريبية ملدربي   23
�خلم�شة ) �لعني ، �جلزيرة ، �لوحدة ، بني يا�س ، �لظفرة ( ،بهدف 
�حل�شول على �ل�شهادة و�لرخ�شة �لتدريبية )B( وذلك بالتعاون 
�لقدم وبالتن�شيق مع �لحت��اد �ل�شيوي  مع �حتاد �لم��ار�ت لكرة 
لكرة �لقدم . وتنطلق حماور �لدورة يف �لتا�شعة من �شباح �ليوم 
بقاعات �ملحا�شر�ت بالطابق �لثالث يف نادي �جلزيرة ، حتت ��شر�ف 
�خلبري �لكروي برنارد �شوم م�شرف مر�كز �لتدريب و�لتطوير يف 
�حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �ىل جانب �ملحا�شر �ملعتمد من �لحتاد 

�ل�شيوي عبد �هلل ح�شن، و�شط م�شاركة مميزة من جانب مدربي 
�لكرة يف �ندية �بوظبي �ىل جانب مدربتني تابعتني للجنة كرة �لقدم 
. وتاأتي �لدورة يف �شوء �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتطويرية  لل�شيد�ت 
ملجل�س �بوظبي �لريا�شي و�شعيه لرفد �لكو�در �لتدريبية �مل�شرفة 
على فرق �ملر�حل �لعمرية و�لكادمييات �لكروية يف �ندية �بوظبي 
�ملنظومة  يعزز  مبا   ، ودوليا  قاريا  �ملعتمدة  و�ل�شهاد�ت  بالرخ�س 
�لحرت�فية ويتما�شى مع نظام ترخي�س �لندية ، �ىل جانب دوره 
يف تطوير �لكو�در �لتدريبية �لوطنية و�لعمل على دعم م�شريتهم 
بخرب�ت قارية وعاملية يف جمال �لتدريب بكرة �لقدم وفقا لأحدث 

�لتجارب و�لتطبيقات �لفنية علميا وميد�نيا باأ�شر�ف حما�شرين 
معتمدين من �لحتادين �ل�شيوي و�لدويل .

�جلدير بالذكر �ن جمل�س �بوظبي �لريا�شي �قام خالل �ل�شنو�ت 
للكو�در  �لتاأهيلية  �لعمل  وور����س  �ل����دور�ت  م��ن  �لكثري  �ملا�شية 
�لتدريبية يف �ندية �بوظبي بدء� من �ملد�ر�س �لوربية �نرت ميالن 
وفالن�شيا ومان�ش�شرت �شيتي �ىل جانب دور�ت �لرخ�س �لتدريبية 
) C( ودور�ت �لرتقاء مبدربي حر��س �ملرمى عرب ��شتقطاب �هم 
لرفع  �لوروب��ي��ة  �لندية  مع  �لتفاقيات  وعقد  �لعاملية  �خل��رب�ت 

�مل�شتوى �لتدريبي وتطوير �ملنظومة �لكروية �ىل نحو �حرت�يف .

 B بهدف احل�سول على الرخ�سة

جمل�س اأبوظبي الريا�سي ينظم دورة تدريبية ملدربي الكرة يف اأندية اأبوظبي

•• العني – الفجر:

�فتتح �لدكتور �شيف �شامل خلريباين �لنعيمي رئي�س �ملكتب 
و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  لنادي  �لعام  �لأم��ني  �لتنفيذي 
�لعني  ب��ط��ولت  �شل�شلة  م��ن  �ل�����ش��ت��اء  ن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات   ،
على  �لنادي  ينظمها  �لتي  لل�شطرجن  �لدولية  فور�شيزون 
ولعبة  لعبا   50 �ل�شتاء  ن�شخة  يف  وي�شارك  �لعام  م��د�ر 
و�لبحرين  و���ش��وري��ا  و�إي�����ر�ن  �ل��ه��ن��د  ه��ي  دول  خم�س  م��ن 
�أ�شاد �شيف خلريباين �لنعيمي بالتعاون  و�لإم��ار�ت.  وقد 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  من  �ملتو��شل  و�لدعم  �مل�شتمر 

ن�شر  يف  �ل��ن��ادي  وب��ر�م��ج  خطط  تنفيذ  على  ي�شاعد  مم��ا 
�شر�ئح  خمتلف  بني  وثقافية  ذهنية  كريا�شة  �ل�شطرجن 
وفئات �ملجتمع �لعيناوي و�أكد �أن بطولت �لعني فور�شيزون 
لالعبي  قوية  �إحتكاك  فر�س  توفري  �إىل  تهدف  �لدولية 
لتطوير  وذلك  �لعني  ونا�شئات  نا�شئي  وبخا�شة  �لإم��ار�ت 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي و�لإع������د�د ل��ل��م�����ش��ارك��ات �ل��ق��ادم��ة ومنها 
�ل�شطرجن  لنظام  وفقا  �لبطولة  تقام  �لإم����ار�ت.   بطولة 
�لديناميكي على مد�ر ثالثة �أيام حيث وتختتم مناف�شاتها 
م�شاء �ليوم حيث يتم تتويج �لفائزين بن�شخة �ل�شتاء من 

بطولت �لعني فور�شيزون �لدولية لل�شطرجن .

انطالق ن�سخة ال�ستاء من بطولة العني 
فور�سيزون الدولية لل�سطرجن 
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الفجر الريا�ضي

قفز اإىل املركز ال�س�د�ض على لئحة الرتتيب يف الدوري 

العــني ي�ستعيـــد توازنـــه اأمــــام الو�ســـــل بثالثيـــــة نظيفــــة يف ملعـــــــب القطـــــــــــارة 
•• العني – الفجر :

��شتعاد فريق تو�زنه يف �لدوري بفوز م�شتحق على ح�شاب �شيفه 
�لأول على ملعب طحنون بن حممد  �أم�س   ، 3-�شفر  �لو�شل 
دوري  بطولة  من   13 �ل���  �جلولة  مباريات  �شمن   ، بالقطارة 

�خلليج �لعربي لكرة �لقدم. 
و�أنهى �لعني �شوط �للعب �لأول بهدفني دون رد ، حيث �فتتح 
�أ�شامو�ه جيان 13 ، قبل �أن ي�شيف  �لت�شجيل �لالعب �لغاين 
مهند �شامل �لعنزي �لهدف �لثاين 41 ، بينما �ختتم �لأ�شرت�يل 

. �أليك�س برو�شكي �أهد�ف �لبنف�شج  72 
وبالنتيجة يرفع �لعني ر�شيده �إىل 21 نقطة باملركز �ل�شاد�س، 
يف حني يتدحرج �لو�شل �إىل �ملركز �لثامن بر�شيد 17 نقطة.

�أن فريقه  للعني،  �لفني  �ملدير  �لإ�شباين كيكي فلوري�س،  و�أك��د 
�جليد  ب���الأد�ء  قيا�شاً  �ل��و���ش��الوي،  �شيفه  على  �ل��ف��وز  ��شتحق 
ح�شدها  �لتي  نقاط  �ل��ث��الث  معترب�ً  �مل��ب��ار�ة،  يف  قدمه  �ل��ذي 

�ل��دوري، منوهاً  للفريق يف م�شو�ره ببطولة  �لعني مهمة جد�ً 
�مل�شاحات  �إغ��الق  �أ�شلوب  يعتمد  �لفريق �خل�شم  �أن مدرب  �إىل 
و�ل�����ش��ي��ط��رة على  �لتحكم  �أن��ن��ا جنحنا يف  �مل��ن��اف�����س، غ��ري  ع��ل��ى 
جمريات �للعب، ومتكنا من فر�س �أ�شلوبنا يف منطقة �لو�شط 
�أن��ن��ا من�شي  وك���ان �لعمل على �لأط����ر�ف ج��ي��د�ً، ويف �ع��ت��ق��ادي 
على �لطريق �ل�شحيح، بدليل تطور �أد�ء �لفريق من مو�جهة 
�لفريق  ع��ل��ى  �مل�شتحق  �ل��ف��وز  ب��ع��د  �لأه����م  و�أك���م���ل:   . لأخ����رى 
�شباكنا لأول  �ملحافظة على نظافة  �أننا جنحنا يف  �ملناف�س، هو 
�مل��و���ش��م �حلايل،  ب��د�ي��ة  �ل����دوري منذ  م��ب��ار�ة ببطولة  م��رة يف 
كل  �ملنظم يف  و�لأد�ء  �لفريق  تطور  م��دى  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر 
رباعي خط  �خلطوط، ويعزز من ثقة جميع �لالعبني ولي�س 
�لظهر لوحدهم، لأننا كما �شبق و�أن ذكرت لكم نحر�س د�ئماً 
�مليد�ين  بامل�شتوى  �شعيد جد�ً  �أنا  لذلك  �للعب �جلماعي،  على 

�جليد و�لنتيجة �لإيجابية �لتي حتققت �ليوم.
وقال مدرب �لعني �إن ترتيب �لفريق على خريطة �جلدول غري 

�جلهود  مب�شاعفة  مطالبون  �أننا  جيد�ً  ن��درك  لذلك  م��ر���ٍس، 
خ��الل �ل���دور �ل��ث��اين م��ن بطولة �ل����دوري، حل�شد �مل��زي��د من 
�لنقاط، و�لعمل على تطوير �لأد�ء يف نف�س �لوقت، حتى نتمكن 
و�لأجهزة  �لفريق  لالعبي  �ل�شخ�شية  �لطموحات  حتقيق  من 
�لفنية و�لإد�رية، وتقدمي �ملردود �مل�شرف �لذي ير�شي تطلعات 
ومعاجلة  �لإيجابيات  تعزيز  �إىل  و�شن�شعى  و�جلماهري،  �لإد�رة 
�ل�شلبيات يف كل مرحلة، وبعدها �شرنى ما �لذي �شيحدث خالل 

�ملر�حل �ملقبلة يف جدول �مل�شابقة.
�لتي  �لإع��الم��ي��ة  �لتقارير  م��دى �شحة  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�ً 
�أكدت �قرت�به من �لنتقال عن �لعني �إىل �ل��دوري �لإجنليزي 
�ملمتاز �أخري�ً، قال: كل تركيزي حالياً من�شب نحو نادي �لعني 
ول �أفكر يف �أي �شيء �شوى �أن �أقدم �أف�شل ما لدي مع �لفريق 
خالل �ملرحلة �ملقبلة، وبعد �نتهاء مبار�ة �ليوم تفكريي من�شغل 
مببار�ة �لفريق �ملقبلة �أمام �ل�شباب بدوري �خلليج �لعربي لكرة 
�لقدم . وز�د: يف �عتقادي �أن �لفريق حت�شن كثري�ً، و�أ�شبح �أكر 

�أننا مل ن�شل بعد  تنظيماً مما كان عليه يف بد�ية �ملو�شم، غري 
ي�شاعفون  �لالعبني  �أن  غري  �إليه،  نتطلع  �ل��ذي  �مل�شتوى  �إىل 
من جهودهم د�ئماً لبلوغ درجة �جلاهزية �لبدنية �ملطلوبة، من 

خالل �لتز�مهم بتنفيذ �لرب�مج �لتدريبية �ملقررة عليهم. 

اأخط�ء اخل�س�رة من العني 
للو�شل  �لفني  �ملدير  كوبر،  هيكتور  �لأرجنتيني،  قال  وب��دوره 
�أد�ء فريقي مل يكن مقبوًل من وجهة نظري، بالرغم من  �إن 
�أننا  �أم��ام مناف�س يتمتع مب�شتوى ع��اٍل، غري  �أنه خا�س �ملبار�ة 
�رتكبنا �لأخطاء �لتي جنح يف ��شتغاللها �لعني على نحو جيد 
ما قاده �إىل �لفوز يف �ملو�جهة، كما �أننا مل نظهر يف �شوط �للعب 

�لثاين بال�شورة �ملطلوبة .
جز�ء  منطقة  �إىل  �لو�شول  يف  جنح  �لو�شل  �أن  كوبر  و�أو���ش��ح 
�لفر�س  ��شتغالل  يف  ينجح  مل  لالأ�شف  ولكنه  م��رت��ني،  �لعني 
يكن  مل  فريقه  �أن  �إىل  م�شري�ً  جيد،  نحو  على  له  ت�شنت  �لتي 

�للعب  �شوط  م�شتو�ه يف  �أن  �مل��ب��ار�ة، غري  يف  �لعني  �أف�شل من 
�لثاين،  �ل�����ش��وط  ع��ل��ي��ه يف  ب���د�  �ل����ذي  �أف�����ش��ل م��ن  �لأول ج���اء 
خ�شو�شاً و�أن �حل�شة �لأوىل �أظهرنا فيها �لندية �ملطلوبة �أمام 
�شاحب �لأر���س . و�أك��د �أن �لأم��ر �لذي �أزعجه يف مبار�ة �ليوم 
��شتقبال مرمى فريقه لهدفني بطريقة �شهلة، مو�شحاً عندما 
�لعمل على  كانت رغبتنا كبرية يف  �لثاين،  �للعب  �شوط  دخلنا 
�إح��ر�ز هدف  �لبد�ية، من خالل  �ملبار�ة من نقطة  �إىل  �لعودة 
�لثالث  �لهدف  �لعني جنح يف خطف  �أن  �ل��ف��ارق، غري  تقلي�س 

�لذي ح�شم من خالله �ملو�جهة ل�شاحله .
�إح��د�ث �لتو�زن  �أنه يبحث يف �ملرحلة �ملقبلة عن  و�أك��د هيكتور 
يظهر  ل  بد�  �ملباريات  بع�س  يف  فريقه  و�أن  خ�شو�شاً  للفريق، 
حتى  �لوقت  لبع�س  حاجة  يف  نحن  م�شيفاً  �ملطلوب،  بال�شكل 
يعود �لفريق �إىل م�شتو�ه �لطبيعي، وطموحاتنا يف �لدور �لثاين 
�لعمل على تقلي�س فارق �لنقاط مع فرق �ل�شد�رة، و�لتح�شن 

�مل�شتمر يف �أد�ء �لفريق .

•• الفجر– املنطقة الغربية: 

�ختتمت م�شاء �أم�س �لأول فعاليات مهرجان ليو� �لدويل 2014 و�لتي �أقيمت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �ل 
نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية وبتنظيم من نادي �لغربية �لريا�شي وح�شور �ل�شيخ خليفة بن �شلطان بن حمد�ن 
�ل نهيان وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني وح�شور جماهريي كبري وم�شاركات دولية و��شعة ورغبة لدى جميع �مل�شاركني 
لعتالء قمة تل مرعب وحتطيم �لرقام �لقيا�شية �مل�شجلة يف خمتلف م�شابقات �لبطولة حيث ��شفرت نتائج �ل�شيار�ت 6 
�شلندر معدل عن فوز خالد ر��شد �لبلو�شي من فريق �لر�يل �ل�شحر�وي باملركز �لول بزمن قدره 7.355 ثانية بينما 
جاء يف �ملركز �لثاين �بر�هيم عبا�س من فريق �ل�شهم بزمن قدره 7.374 ثانية ويف �ملركز �لثالث جاء حمد�ن بوحميد 
من فريق نا�س ري�شنق بزمن قدره 8.039 و�لر�بع من�شور �حمد �ل�شام�شي من فريق �ل�شهم بزمن قدره 8.088 ثانية 
و�خلام�س يو�شف �خل�شري من �ل�شعودية بزمن قدره 9.123 ثانية. ويف مناف�شات �ل�شيار�ت 6 �شلندر �شتاندر عن فوز 
علي حممد �حلمادي من �لإمار�ت باملركز �لول بعد �ن قطع م�شافة �ل�شباق يف زمن قدره 8.219 ثانية ويف �ملركز �لثاين 
جاء حممد علي �لكيبايل من فريق �ك�شرتمي من �لإمار�ت بزمن قدره 8.371 ثانية بينما جاء يف �ملركز �لثالث ح�شن 

�لإمار�ت بزمن قدره 8.677 ثانية و�ملركز �لر�بع كان   Patriot Performance شامل علي �لزعابي من فريق�
من ن�شيب حمد م�شبح �لكعبي من �لإمار�ت بزمن قدره 8.802 ثانية و�خلام�س عبد�هلل �شامل �لزعابي من �لإمار�ت 
بزمن قدره 8.904 ثانية. و��شفرت مناف�شات �ل�شيار�ت 8 �شلندر عن فوز �شعيد بن �شرور من فريق �لر�يل �ل�شحر�وي 
�لإمار�ت باملركز �لول بعد �ن قطع م�شافة �ل�شباق يف زمن قدره 7.162 ثانية بينما جاء يف �ملركز �لثاين حمد بن �شرور 
من فريق �لر�يل �ل�شحر�وي �لإم��ار�ت بزمن قدره 7.178 ثانية ويف �ملركز �لثالث جاء م�شطفى بوحميد من فريق 
نا�س ري�شنق �لمار�ت بزمن قدره 7.376 ثانية ويف �ملركز �لر�بع جاء خالد ر��شد �لبلو�شي من فريق �لر�يل �ل�شحر�وي 
�لإمار�ت بزمن 7.385 ثانية ويف �ملركز �خلام�س جاء جا�شم حممد �ل علي من فريق �لر�يل �ل�شحر�وي �لإمار�ت بزمن 
قدره 7.424 ثانية. ويف ختام �ملناف�شات قام �ل�شيخ خليفة بن �شلطان بن حمد�ن �ل نهيان و�شقر �ملحريبي وعبد�هلل 
بطي �لقبي�شي مدير نادي �لغربية �لريا�شي بتكرمي �لفائزين يف �مل�شابقات �ملختلفة وممثلي �ل�شركات �لر�عية و�لد�عمني 
للمهرجان وكافة �جلهات �لتي حر�شت على �جناح �لفعاليات �ملختلفة كما قدمت �للجنة �ملنظمة جو�ئز قيمة للفائزين 
يف خمتلف �مل�شابقات حيث ر�شدت 3 �شيار�ت دفع رباعي للفائزين يف فئة �ل�شيار�ت بجانب در�جة ر�يزر للفائزين يف فئة 

�لبولري�س بالإ�شافة �ىل جو�ئز نقدية قيمة للفائزين يف خمتلف �مل�شابقات �لأخرى.

تفوق اإماراتي مبناف�سات ال�سيارات يف ختام مهرجان ليوا الدويل

دورة  بلقب  ول��ي��ام�����س  �شريينا  �لم��ريك��ي��ة  �حتفظت 
�لبالغة  �مل�شرب  لكرة  �لدولية  �ل�شرت�لية  بريزبني 
و�ل�شيد�ت،  �ل���رج���ال  ع��ن��د  دولر  م��ل��ي��ون  ج��و�ئ��زه��ا 
�لثانية  �ز�رن��ك��ا  فيكتوريا  �لبيالرو�شية  على  بفوزها 

6-4 و7-5 �ل�شبت يف �ملبار�ة �لنهائية.
وح�شمت وليام�س )32 عاما( �ملبار�ة يف �شاعة و38 
و�شيطرت  م�شريتها  يف  �ل�58  لقبها  لتحرز  دقيقة 
�لقوي،  �ر�شالها  بف�شل  عامليا  �وىل  �مل�شنفة  وليام�س 

و�نهت �لدورة من دون �ن تخ�شر �ي جمموعة.
ومل تخ�شر وليام�س �شوى �ربع مباريات يف 2011 
�ل��ب��ط��ولت �لربع  ل��ق��ب��ا )�ث���ن���ان يف   11 و�ح�����رزت 

ل�شريينا على  �ل��ر�ب��ع ع�شر  �ل��ف��وز  وه���ذ�  �ل��ك��ربى( 
�ز�رنكا مقابل ثالث هز�ئم.

روجيه  �ل�شوي�شري  بلغ  �ل��رج��ال،  ول��دى 
�ول  �مل���������ش����ن����ف  ف������ي������درر 

و�ل�����������ش����������رت�يل 
ليتون هويت 
�مل������������ب������������ار�ة 
 ، ئية لنها �
ب�������������ف�������������وز 
على  �لول 

�ل����ف����رن���������ش����ي 
جريميي �شاردي 

و7-6   3-6 �ل��ث��ام��ن 
على  و�ل���ث���اين  و3-6،   )7-3(

�لياباين كي ني�شيكوري �لثاين 
5-7 و6-4 و3-6.

و�ج���ه  �لوىل،  �مل����ب����ار�ة  يف 
�ل���ش��ط��ورة ف��ي��درر خطر� 
كبري� �مام �شاردي يف �ول 

مو�جهة بينهما، قبل �ن يح�شمها يف �شاعة و55 دقيقة 
ومن جهته، حقق هويت فوزه �لثاين على ني�شيكوري 

بعد �لول عام 2011 يف بطولة وميبلدون.
وبرغم تقدمه بالعمر بفارق 8 �شنو�ت على ني�شيكوري 
41 درجة مئوية، متكن هويت  ويف ظل حر�رة بلغت 
�ن��ه مل  ف��ي��درر  �مل��ب��ار�ة يف م�شلحته و�ق���ر  م��ن ح�شم 
يكن معجبا كثري� بهويت يف بد�ية م�شرية �لالعبني 
لكن  ع��ام��ا،   32 يبلغان  �ل��ل��ذي��ن 
��شبحا  �ن  وب��ع��د  �ل��وق��ت  م��ع 
و�لدين تغريت �لنظرة وهو 
يتدرب معه �حيانا: �عود 
�ل������ور�ء،  �ىل  ع���ام���ا   17
ك������ان م����درب����ي وم����درب����ه 
حميمني.  ����ش���دي���ق���ني 
�ل��ر�ئ��ع �ن نح�شل  م��ن 
�للعب يف  فر�شة  على 
وهو  �����ش���رت�ل���ي���ا، 
�لول  �ل���ن���ه���ائ���ي 
ب��ي��ن��ن��ا ه��ن��ا على 

ما �عتقد .
فيدرر  وت����اب����ع 
�ل�����������ذي �ح�������رز 
ل����ق����ب����ا و�ح��������د� 
�ملا�شي:  �ل����ع����ام 
�مامه  كثري�  عانيت 
م�������ش���ريت���ي  ب�������د�ي�������ة  يف 
وهويت  ف���ي���درر  و�ل���ت���ق���ى 
�لول  ف��ف��از  م���رة   26
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خل�شمه.

ينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يوم �ل�شبت 
�لإم����ار�ت  بطولة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  �شباق  �ملقبل 
يف  ن�شاطه  �شمن  وذل��ك  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب 
وتعد   .2014-2013 �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم 
مناف�شات �جلولة �لثانية من بطولة �لإمار�ت للقو�رب 
�لبحرية  �ل�شباقات  ف��احت��ة  ه��ي  �ل�شريعة  �خل�شبية 
�ملو�شم  لفعاليات  و��شتمر�ر�  �لعام �جلديد  للنادي يف 
�شي�شل  و�ل��ذي   2014-2013 �لبحري  �لريا�شي 
�إىل حمطة �خلتام يف �شهر مايو �ملقبل و�لذي ي�شهد 
 24 �لقفال  �إقامة تظاهرة ريا�شية كبرية هي �شباق 
60 قدما. وبد�أت �للجنة  �ل�شنوي لل�شفن �ل�شر�عية 
يف  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ب��ن��ادي  �ملنظمة 
�لكبري حيث يبد�أ  �لتجهيز مبكر� لنطالقة �حلدث 
مقر �لنادي �عتبار� من �ليوم يف ��شتقبال �مل�شاركني يف 
�جلولة �لثانية بالت�شجيل �ملبدئي قبل بدء �لإجر�ء�ت 
�جلمعة  يوم  �لزمني  �لربنامج  يف  و�ملعتادة  �لر�شمية 
�لفح�س  �لإج���ر�ء�ت منها  �لعديد من  ي�شهد  و�ل��ذي 
�لتنويري بني  �لجتماع  و�نعقاد  �ملحامل  على  �لفني 
�ل�شباق  تعليمات  ل�شرح  و�ملت�شابقني  �ملنظمة  �للجنة 
��شتف�شار�ت  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  و�ل�����رد  �ل�����ش��ب��اق  وك���ور����س 
�جلميع. وقال علي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  بالوكالة 
�أفر�د  كل  رغبات  �إ�شباع  �إىل  د�ئما  يتطلع  �ل��ن��ادي  �أن 
�ملجتمع وتنوع �أن�شطته �لبحرية �ملختلفة خا�شة و�ن 
ب�شعبية  حتظي  �ل�شريعة  �خل�شبية  �لقو�رب  �شباقات 
كبرية بني جميع �شر�ئح �ملجتمع ..لذلك كان حر�س 
بطولة  يف  ج���ولت   3 تنظيم  مو�شم  ك��ل  ويف  �ل��ن��ادي 
�لريا�شات  ن�شر  �لر�ئد يف  ل��دوره  ��شتمر�ر�  �لإم��ار�ت 
جتمع  حيث  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شباقات  وخ��ا���ش��ة  �لبحرية 
�لأ�شالة  ب��ني  �ل�شريعة  �خل�شبية  �ل��ق��و�رب  �شباقات 

�ملتمثلة يف ت�شميم �لقارب و�حلد�ثة و�لتي تتج�شد يف 
وجود �ملحركات �حلديثة. 

�ملالك  قبل  من  �مل�شتمر  بالتعاون  غليطة  بن  و�أ���ش��اد 
و�ل�شتجابة  �ل�شباقات  ه��ذه  تطوير  يف  و�ملت�شابقني 
�ملنظمة فيما  و�ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ن��ادي  ل��دع��و�ت  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
و�ل�شالمة  �لأم����ن  �إج������ر�ء�ت  و�إت���ب���اع  ب��ت��وخ��ي  يتعلق 
�ل�شباقات  ه��ذه  مثل  يف  للعمل  �أ�شا�شا  تعترب  و�ل��ت��ي 
..م�����ش��ري� �إىل �ل��رتك��ي��ز �ل��ك��ب��ري يف ه���ذ� �جل��ان��ب من 
قبل �للجنة �ملنظمة من �جل �إخر�ج هذه �لتظاهر�ت 
يف �أجمل �شورة ..مطالبا �جلميع باللتز�م �لتام بها 
�أن  غليطة  ب��ن  و�و���ش��ح  �ملناف�شة.  ب�����ش��روط  و�لتقيد 
�لثانية من بطولة �لإمار�ت  �للجنة �ملنظمة للجولة 
�ل�شباق  �إق��ام��ة  ق���ررت  �ل�شريعة  �خل�شبية  ل��ل��ق��و�رب 
فندق  قبالة  وحت��دي��د�  �جل��م��ري�  �شو�طئ  يف  �ملرتقب 
مناف�شات  عليه  �أقيمت  �ل��ذي  �ملكان  وه��و  �لعرب  ب��رج 
�جلولة �خلام�شة و�خلتامية من بطولة �لعام �ملا�شي 
يف  و�لف��ت��ت��اح��ي��ة  �لأوىل  �جل��ول��ة  مناف�شات  وك��ان��ت   .
قد  �ل�شريعة  �خل�شبية  ل��ل��ق��و�رب  �لإم�����ار�ت  ب��ط��ول��ة 
جرت �ل�شهر �ملا�شي يف �بوظبي و�شهدت فوز �لقارب 
�لقارب  وح�شول  �لأول  باملركز   1 دب��ي  د�ي��ف  �شكاي 
�أن  �ملنتظر  ..وم��ن  �لثاين  �ملركز  �لكويتي رهيب على 
�لفر�س  لت�شاوي  نظر�  قوية  مناف�شة  �جلولة  ت�شهد 
بني جمع �مل�شاركني يف ظل تقارب �ل�شرعات وبالتايل 
توفر �لفر�س للمناف�شة بني �جلميع. وتعترب �شباقات 
�مل�شابقات  �ع���رق  م��ن  �ل�����ش��ري��ع��ة  �خل�شبية  �ل���ق���و�رب 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها  �لتي 
على  حري�شا  ظل  حيث  �لأوىل  تاأ�شي�شه  �شنو�ت  منذ 
تنظيميها و�بتكار كل �ل�شبل من �جل تطويرها وذلك 
�لريا�شات  ب��ني  بها  حتظي  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  لل�شعبية 

�لبحرية وخا�شة بني �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي.

�سريينا حتتفظ بلقبها وفيدرر وهويت 
يف نهائي بريزبني

نادي دبي الدويل للريا�سيات البحرية ينظم اجلولة الثانية 
من �سباق بطولة الإمارات للقوارب اخل�سبية ال�سريعة

كليربز ي�سقط دال�س 
برغم اإ�سابة بول 

عو�س �لثنائي باليك غريفني ودي �ندري جور�دن ��شابة �ملوزع كري�س بول 
وقاد� لو�س �جنلي�س كليربز �ىل �لفوز على م�شيفه د�ل�س مافريك�س 119-

112 �شمن دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني.
متفرجا،   20187 و�م��ام  تك�شا�س  يف  �شنرت  �يرلينز  �مرييكان  ملعب  على 
25 نقطة و18 متابعة وه��و �على ر�شيد يف  �شجل لع��ب �لرت��ك��از ج���ور�دن 
كليربز  فوز  لكن  15 متابعة،  �لتقط  �لذي  بالت�شاوي مع غريفني  م�شريته، 
كان طعمه مر� بعد ��شابة جنم �لفريق وموزعه كري�س بول يف كتفه �لمين 

ليبتعد خم�شة ��شابيع عن �ملالعب.
وبعد خروج بول )19 نقطة( �لذي لعب 22 دقيقة، كانت �لنتيجة متقاربة 
يف �للحظات �لخرية، فحاول �لعمالق �لملاين ديرك نوفيت�شكي )24 نقطة( 
و�شون ماريون )20 نقطة( منح �لفوز ل�شاحب �لر�س، لكن مت�شدر جمموعة 

�لهادىء خطف فوز� ثمينا.
ودك جيم�س هاردن �شلة نيويورك نيك�س ب�37 نقطة ليقود هيو�شن روكت�س 
 18304 102-100 على ملعب تويوتا �شنرت �مام  �ىل �لفوز على �شيفه 
متفرجني و�هدر نيك�س فر�شة معادلة �لرقام يف نهاية �للقاء، لينجح روكت�س 

با�شتعادة نغمة �لنت�شار�ت بعد خ�شارتني على �لتو�يل.
و�ىل جانب لعب فريق كل �لنجوم هاردن، تاألق مع روكت�س ت�شاندلر بار�شونز 
 26 �شومربت  �مي��ان  للخا�شر  �شجل  فيما  متابعة،  و11  نقطة   17 �شاحب 

نقطة و�لنجم كارميلو �نطوين 25 نقطة.
و�وقف لو�س �جنلي�س ليكرز �شل�شة من 6 خ�شار�ت متتالية بتغلبه على �شيفه 

يوتا جاز 110-99 على ملعب �شتيبلز �شنرت �مام 18997 متفرجا.
�ملو�شم  ه��ذ�  م��وزع  �شاد�س  د�ن��ت��وين على  ليكرز مايك  م��درب  �عتماد  ويف ظل 
لكرة �ل�شابات، �برزها جنم �لفريق كوبي بر�ينت، كان �ل�شباين باو غا�شول 

لدى �لفريق �ل�شفر مع 23 نقطة و17 متابعة.
ولعب كند�ل مار�شال دور �شانع �للعب وكان مميز� مع 20 نقطة و15 متريرة 
حا�شمة يف 41 دقيقة و��شاف جودي ميك�س 18 نقطة ونيك يونغ 16 نقطة 

للفائز، فيما كان غوردون هايوورد �لف�شل لدى �خلا�شر مع 22 نقطة.
و�شجل �ندريه �يغوود�ل �شلة حا�شمة من خارج �لقو�س يف �لوقت �لقاتل ليمنح 
101-100 على  غولدن �شتايت ووريرز �لفوز على م�شيفه �تالنتا هوك�س 

ملعب فيليب�س �رينا �مام 15210 متفرجني.
وهذ� �لفوز �لثامن على �لتو�يل لووريرز، �لذي برز جمدد� يف �شفوفه �ملوزع 
�شتيفن كوري )22 نقطة و9 مترير�ت حا�شمة و8 متابعات( وديفيد يل )23 

نقطة و8 متابعات( وكالي طوم�شون )21 نقطة(.
 ،88-101 وي��ز�ردز  و��شنطن  على  ر�بتورز  تورونتو  فاز  �ملباريات،  باقي  ويف 
95-92، ودنفر ناغت�س على  ونيو �ورليانز بيليكانز على بو�شطن �شلتيك�س 

ممفي�س غريزليز 108-111.
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جمتمع االمارات

�أم��ام جمهور كبري و�شل ع��دده �ىل ثالث �آلف 
�لفنان  �ل��ع��رب��ي  �ل��غ��ن��اء  ب��رن�����س  �شخ�س،�حتفل 
 2014 �جل��دي��د  �ل��ع��ام  بحلول  �ملهند�س  ماجد 
ب��ن��ظ��رة �أم����ل وت����ف����اوؤل، �ف��ت��ت��ح خ��الل��ه��ا مو�شم 
و�ملهرجانات  �جل��م��اه��ري��ة  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة  �حل��ف��الت 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل���ع���رب���ي���ة، وق������دم خ�����الل �حلفل 
بناء  قدمها  �لتي  �أغنياته  �أجمل  من  جمموعة 
ر�أ�س  ليلة  �ملحتفل  �لكبري  �جلمهور  طلب  على 
�ل�شوق  ك��ارل��ت��ون  �ل��ري��ت��ز  بفندق  دب��ي  يف  �ل�شنة 
ومن  �لي�شا  �للبنانية  �لفنانة  مب�شاركة  �مل���ايل، 

تنظيم �شركة روتانا للحفالت.
�ملهند�س حفالته  يبد�أ  ومن خالل هذ� �حلفل، 
يف  ج��م��اه��ري  ب��ح��ف��ل  �شيتبعها  �ل��ت��ي  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة، 
 ،2014 �جل����اري  ي��ن��اي��ر   23 ب��ت��اري��خ  م�شقط 
���ش��م��ن ح���ف���الت م���ه���رج���ان م�����ش��ق��ط ي��ت��ب��ع��ه��ا يف 

منت�شف �شهر فرب�ير بحفل جماهريي �آخر يالقي فيها �جلمهور �لكويتي 
يف مهرجان ليايل فرب�ير 2014 .

�جلنادرية  مهرجان  يف  للم�شاركة  �ملهند�س  م��اج��د  �ل��ل��ورد  وي�شتعد  ه��ذ� 

�لأوبريت  غناء  خالل  من  �ل�شعودية،وذلك  �لعربية  �ململكة  يف   2014
 ، عبد�هلل  �ملجيد  وعبد  �ملاجد  ور��شد  عبده  حممد  �لفنانني  مع  �لر�شمي 
�ىل جانب �إ�شر�فه على كامل �لعمل من �لناحية �ملو�شيقية و�لذي �شيقوم 

بتلحينه نا�شر �ل�شالح ومن كلمات �ل�شاعر عبد �هلل �أبو ر��س.

احتفالت الكري�سما�س يف 
منتجع  كورال بيت�س-ال�سارقة

�لعام حيث قام �شانتا بزيارة مفاجئة جتول  �لكري�شما�س هذ�  تاألق منتجع كور�ل بيت�س-�ل�شارقة بروح �مليالد يف 
خاللها يف �حلديقة يف �شيارة حمر�ء بديعة موزعا حقائب �لهد�يا على �لأطفال و�شعد �لعاملون �إىل �مل�شرح يرددون 
�أغنيات �لكري�شما�س حتت �لأ�شو�ء �ملتالألئة وهم ين�شرون �ملرح يف كل مكان �شادت روح �لبهجة و�ملرح يف كافة �أرجاء 
�ملنتجع حيث ت�شاعدت �لر�ئحة �لتقليدية للكعك و�لب�شكويت لتمالأ �لهو�ء. و�نطلق �لآباء يف كل مكان يف �شخب 

وكاأنهم م�شورو �مل�شاهري يحاولون �أن يلتقطو� بكامري�تهم كل حلظة و�شحكة لأطفالهم.
يقول جان بيري �شيمون، �ملدير �لعام �لإقليمي، �لإمار�ت �ل�شمالية، فنادق ومنتجعات كور�ل �إن: عيد �مليالد يحمل 
�إىل  ين�شمون  �أ�شخا�شا من خمتلف �جلن�شيات  �أن نرى  �لر�ئع  �لهد�يا.. كان من  �أكر من جمرد منح  يف طياته 
�لحتفالت. روح �مل�شاركة كانت و��شحة حيث جتمعت �لعائالت من �أجل �حتفالت �لكري�شما�س. وقد �ت�شح بالفعل 
�أنه كان يوم �لكري�شما�س �ملثايل يف منتجع كور�ل بيت�س-�ل�شارقة ونحن حقيقة �شعد�ء للغاية لأننا ن�شرنا هذ� �لقدر 

من �ملرح و�ل�شعادة .

دائرة التنمية القت�سادية تكرم جموهرات يا�سني
•• دبي – الفجر:

كرمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي �ل�شبوع �ملا�شي جموهر�ت يا�شني 
وثقة  �ل�شنة  م��د�ر  على  معرو�شاتها  وج���ودة  �لطويلة  بخربتها  �ملعروفة 
ها�شموك  �ل�شيد  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  ب�شخ�س  �ملتميزة  باإدر�تها  �لنا�س 
�أ�شعار  على  �ملتميزة  ح�شوماتها  �ىل  ��شافة  جاديف  �ل�شيد  �لعام  و�مل��دي��ر 

�ملجوهر�ت خالل مهرجان �لت�شوق بدبي.

فريق عربة املرح من جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان يقوم بزيارة اإىل م�ست�سفى توام
 قام فريق جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان بزيارة �إىل ق�شم �لأطفال �مل�شابني بال�شرطان يف م�شت�شفى تو�م يف مدينة 
�لعني، حيث �شاعدت هذه �لزيارة يف ن�شر �لفرح و�لأمل بني �لأطفال �لذين يحاربون مر�س �ل�شرطان مبنتهى �لبطولة 

وقد و�شل وفد �جلمعية �لذي يعمل �شمن 
مبادرة عربة �ملرح �إىل �مل�شت�شفى م�شحوباً 
ب�شخ�شية م�شل�شل فريج �ملحببة لالأطفال 

عبود، �إىل جانب عربة مليئة بالألعاب .
�ل���ش��م ه��ي عربة  �مل��رح كما يوحي  و عربة 
يدوية ت�شبه عربات �لباعة �جلو�لني، مليئة 
ب��الأل��ع��اب و�ل��ه��د�ي��ا ل��الأط��ف��ال، وتت�شاحب 
ن�شاطات  م��ع  �لأط��ف��ال  عنرب  �إىل  زي��ارت��ه��ا 
مقاومتهم  يف  ت�شاعدهم  وه��ادف��ة  م��رح��ة 

ملر�س �ل�شرطان.

اجلناح اليمني يف القرية العاملية 
واجهة احلا�سر وعذوبة املا�سي

�جلناح �ليمني يف �لقرية �لعاملية 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  �لوجهة 
�ملنطقة،  يف  و�ل��رتف��ي��ه  و�لت�شوق 
ح�شار�ت  لأع�����رق  ع��ن��و�ن��اً  مي��ث��ل 
�أحد  �لعامل وكاأن �ملرء يتجول يف 
لذ  مبا  تزخر  �لتي  �ليمن  �أ�شو�ق 
�لباعة  �أ�شو�ت  تعلو  بينما  وطاب 
�لتقليدية  �لأزي���اء  ي��رت��دون  وه��م 
م��ذك��ري��ن ب���روع���ة �ل��ت��ج��و�ل بني 
�أزق�����ة �لأ�����ش����و�ق �ل��ع��ت��ي��ق��ة يف تعز 
ر�ئحة  على  و�شنعاء  و�حل��دي��دة 
ب��األ��و�ن��ه��ا وط��ع��م �لع�شل  �ل��ت��و�ب��ل 
ب�����اأن�����و�ع�����ه و�ل�����ت�����ني ب���اأح���ج���ام���ه 
كل  و�قتناء  باأ�شنافها  و�ملك�شر�ت 
�ل�شعيد عرب  �ليمن  ب��ه  ُع��رف  م��ا 

�حلقب. 

  جنوم الغناء امل�سري يحيون 
حفاًل �ساهرًا يف مطعم اأحلان يف اأبوظبي

•• ابوظبي-الفجر : 

�مل�شري  �ل���غ���ن���اء  م���ن جن����وم  ع����دد  �أح���ي���ا 
حفال �شاهر� يف مطعم �أحلان يف �بوظبي 
�ك�شبو  ���ش��رك��ة  �إط����الق  مبنا�شبة  م���وؤخ���ر�ً 
�لنجوم  من  كل  وقدم  لالإن�شاء�ت  �خلليج 
���ش��ع��د �ل�������ش���غ���ري، �ح���م���د ����ش���ع���د، حممود 
�ل��ل��ي��ف جمموعة  �ب���و  ب��و���ش��ي و   ، �ل��ل��ي��ث��ي 
�أ�شعلت �لأج��و�ء ، حيث  من �غانيهم �لتي 
�ملطربني  م��ع  �حل��ا���ش��ر  �جل��م��ه��ور  تفاعل 
ب�شكل كبري. و�أبدى جنوم �لغناء �مل�شري 
���ش��ع��ادة خليفة  �إىل  وت��ق��دي��ره��م  ���ش��ك��ره��م 
�ك�شبو  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س  �مل���ح���ريب���ي  ���ش��ي��ف 
لإحياء  دعوتهم  على  لالإن�شاء�ت  �خلليج 
�حل���ف���ل و�ل��ت��ف��اع��ل م���ع �جل���م���ه���ور �ل���ذي 
�لأغ��اين و�لتفاعل معها  ��شتمر يف ترديد 

بالغناء و�لرق�س.

فندق تالل ليوا ي�ست�سيف حفل غداء ال�سفراء
��شت�شاف ف��ن��دق ت��الل ل��ي��و� م��وؤخ��ر�، و�ل��و�ق��ع يف ���ش��ح��ر�ء �ل��رب��ع �خلايل 
�ل���ذي حققه  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��ن��ج��اح  �ل�����ش��اح��رة، ح��ف��ل غ���د�ء لل�شفر�ء �ح��ت��ف��اًل 
وثقافة  تاريخ  تعك�س  وب��اأج��و�ء  �ل�شابع  عامه  يف  لالإبل  �لظفرة  مهرجان 

�ل�شعب �لإمار�ت وتر�ثه �لأ�شيل. 
وكان قد نظم �حلدث يف مدينة ز�يد-�ملنطقة �لغربية يف �لفرتة من 14 

�ىل 28 دي�شمرب.

املهند�س يفتتح مو�سم احلفالت الغنائية بحفل جماهريي اأمام 3 اآلف �سخ�س

�سعيد بن حممد اآل نهيان ي�سهد 
اأفراح النيادي مبدينة العني 

�شهد �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن حممد �آل نهيان �حلفل 
�ل��ن��ي��ادي مبنا�شبة زف���اف جنله  �أق��ام��ه ح��م��د ر����ش��د  �ل���ذي 
)خلف( على كرمية حممد خلفان �لنيادي يف �شالة �لفر�ح 
مبنطقة �خلبي�شي يف �لعني.                                                                            

ح�شر �حلفل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد �ل نهيان 
و�ل�شيخ ز�يد بن طحنون بن حممد �ل نهيان وعدد من كبار 
�شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة و �شيوخ �لقبائل و�لأعيان 
و�لأه��ايل وجمع غفري من �ملهنئني، كما �شاركت يف �حلفل 

فرق �لعيالة يف تقدمي �لعرو�س �ل�شعبية .

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
ي�ست�سيف 190 طالبًا �سمن مبادرة متيز بهويتك

�لد�خلية،  وزي��ر  �شمو  ملكتب  �لعامة  بالأمانة  �لن�شان  حقوق  �إد�رة  مع  بالتعاون 
��شت�شاف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث، �ملركز �لذي �أن�شاأ ليكون �مل�شدر 
و�ملرجع �ملعتمد و�ملوثوق حلفظ ون�شر �لرت�ث �لوطني يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، 190 طالباً من فئة �لنا�شئة �لأ�شوياء مبدينة �لعني، وذلك �شمن مبادرة 
ربطهم  و  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  ل��دى  �ل��ولء  �شمات  تعزيز  �إىل  �لهادفة  بهويتك  متيز 
بالقيم �ملجتمعيه للدولة.  ونظم �ملركز جولة تعريفية للطالب و�لطالبات من 
�ملبادرة �شملت زيارة �لقرية �لرت�ثية �لتابعة للمركز و�جلناح �لع�شكري يف �لقرية 
�لقرية حيث  �ملوجود يف  �لحت��اد  د�ر  زي��ارة جم�شم  �إىل  بالإ�شافة  بدبي،  �لعاملية 
��شتمعو� بال�شتماع �إىل ندوة عن قيام �إحتاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ويف 
ختام �جلولة ح�شر �لطالب و�لطالبات مع �لكادر �لأكادميي �مل�شرف، حفل ع�شاء 
تخلله جمموعة من �للقاء�ت �ل�شعرية بالإ�شافة �إىل فقرة تر�ثية عن فن �ليولة 

قدمها فر�شان قلعة �مليد�ن. 
وح�شر �حلفل كل من �ل�شيد عبد �هلل حمد�ن بن دملوك، �لرئي�س �لتنفيذي 
ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث وعدد من �مل�شئولني باإد�رة حقوق 
�لقيادة  ومنت�شبي  �لد�خلية  وزي��ر  �شمو  ملكتب  �لعامة  ب��الأم��ان��ة  �لن�شان 
�لعامة ل�شرطة �بوظبي حيث تبادل كل منهما �لهد�يا �لتذكارية و�لدروع 

�لتكرميية. 

�لفندق عما ح�شل  عدم م�شوؤولية 
ف��ق��د ع��م��ل م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى حت�شري 
حفلة �أخرى �أ�شعدت �ل�شيوف عرب 
�ل��ع��رو���س �ل��رتف��ي��ه��ي��ة �حل��ي��ة من 
�حلي  و�ل��غ��ن��اء  �ملو�شيقية  �ل��ف��رق��ة 

وتطيري  �ل�����ش��رق��ي  �ل���رق�������س  �ىل 
�ل�شاعة  �ع�����الن  ع��ن��د  �ل���ب���ال���ون���ات 
نقطة  �ل��ل��ي��ل  منت�شف   12:00
�أعادها  �جل��دي��دة  �ل�شنة  �ن��ط��الق 
�هلل على �جلميع بال�شالم و�ملحبة، 
وبهذه �ملنا�شبة �لطيبة تقدم فندق 
ل�شيوفه  �أبوظبي  روتانا  �ل�شاطئ 
و�لنربيكات  �لتهاين  �آي��ات  باأ�شدق 
يف  و�ل�شحة  بال�شعادة  و�لأم��ن��ي��ات 

عام 2014  .

بليلة  �آخ����ر،وق����د ح��ق��ق �لح��ت��ف��ال 
�ل�شاطئ  يف  �جل��دي��دة  �ل�شنة  ر�أ����س 
�أع��د�د كبرية من  ��شتقطاب  روتانا 
�حل�شور وكان ناجحا بكل �ملقايي�س 
�لكبرية  ل��ل��ث��ق��ة  �ن���ع���ك���ا����س  وذل������ك 

�حلفل �شي�شم ملحم بركات وه�شام 
�حلاج.  و�أكد فندق �ل�شاطىء روتانا 
�لتز�مه بالقيم �لتي حتكم عالقته 
ب��ع��م��الئ��ه وب��ال��رغ��م م���ن �أن����ه غري 
م�شوؤول عن �لرتباك �لذي ح�شل 

من  �ملنظمة  �ل�شركة  متل�س  جر�ء 
�أن  �آث��رت  �أنها  �إل  �لأ�شا�شي  �حلفل 
هدية  و�شيوفها  لعمالئها  ت��ق��دم 
�ل�����ش��ن��ة م���ن خ����الل تنظيم  ر�أ�������س 
�حل��ف��ل �ل����ذي ح�����ش��ره ع���دد كبري 

م�شدر  و�أَِ�������ش������ار  �ل�������ش���ي���وف.  م����ن 
روتانا  �ل�شاطئ  فندق  �أن  م�شوؤول 
ر�شى  ه���و  و�لأخ�������ري  �لأول  ه��م��ه 
�شيوفه و�شمعته و��شتعد�ده �لد�ئم 
�شيء  �ي  ق��ب��ل  ���ش��ي��وف��ه  لإ����ش���ع���اد 

•• اأبوظبي - الفجر:

روتانا  �ل�شاطى  مببادرة من فندق 
وحر�شا على تعزيز عالقات �لثقة 
و�شيوفه  ع��م��الئ��ه  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
ر�أ���س �ل�شنة حفال  نظم �لفندق يف 
ك��ب��ري� ل�����ش��ي��وف��ه وذل����ك ع��ل��ى �إثر 
�مل�شكلة �لتي نتجت عن �لغاء �شركة 
�لذي  �لأ�شا�شي  للحفل  لي��ن  ري��د 
ر�أ���س �ل�شنة دون �ي  كان مقرر� يف 
تف�شري�ت �و معلومات �خرى.وكان 

للفندق  �ل���ع���م���الء  ي��ول��ي��ه��ا  �ل���ت���ي 
.  م��ن جانبهم  �ل��ع��ري��ق  وت��اري��خ��ه 
�لتح�شري�ت  على  �ل�شيوف  �ثنى 
وعلى �ملبادرة �لطيبة من �ل�شاطئ 
ب��ال��رغ��م من  �ن��ه  روت��ان��ا م�شريين 

ب�لرغم من عدم م�سوؤوليته عن اإلغ�ء احلفل الأ�س��سي من قبل ريد لين

فندق ال�ساطئ روتانا اأبوظبي يحتفي ب�سيوفه وينظم حفال بديال يف راأ�س ال�سنة



تقييد حركة مراهق خلطورته
منعت حمكمة بريطانية، مر�هقا من زيارة و�شط �إحدى �ملدن ما مل يكن 

ب�شحبة و�لدته، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
م�شاغبا  مر�هقا   30 من  ع�شابة  يرت�أ�س  ك��ان  عاما(   16( �شتوت  كرييان 
�لألعاب  ورم��ي  �إليهم  �لإ���ش��اءة  طريق  ع��ن  �ملت�شوقني  ت��روي��ع  على  درج���و� 
�لنارية على �شيار�تهم. و�أدى ذلك �إىل ترك �أحد �شو�رع مدينة بريكينهيد 

يف حالة من �لفو�شاء �لتامة. 
�إن �شتوت �شوهد وهو ي�شتمتع مب�شهد  وقال �شاهد عيان يف �أحد �حلو�دث 

�لفو�شى �لذي خلفه �إ�شر�م �لنار يف �شنبور لإطفاء �حلريق. 
وقد �أزعج هذ� �ل�شلوك، �ملوظفني و�لزبائن يف �لكثري �ملحالت �لتجارية. 

36 حادثة على  �أن �لفتى متورط يف  �إىل  وقد ��شتمعت حمكمة بريطانية 
يف  جنائية  �أ���ش��ر�ر  و�إحل���اق  �لنا�س  وم�شايقة  تخويف  �شمنها  م��ن  �لأق���ل 

�ملمتلكات �لعامة. 
هذه �لأفعال ظهرت للعيان بعد �أن �أمر �لق�شاة بالت�شهري باملر�هق �خلطري 
زي��ارة مناطق كبرية من  بعدم  ��شمه وتوبيخه و�حلكم عليه  و�لك�شف عن 

مدينة بريكينهيد �إل ب�شحبة و�لدته. 
كما منع �لطفل من لقائه �لعديد من �أ�شدقائه يف مكان عام. 

يعتنقون الإ�سالم يف احتفالت راأ�س ال�سنة
مف�شلني  �مل��ي��الدي��ة  �ل�شنة  ب��ر�أ���س  �حتفالهم  ب��اإل��غ��اء  فلبيني  خم�شة  ق��ام 
�خلرب  مبدينة  �مل�شاجد  �أح��د  يف  �لإ���ش��الم��ي،  �لدين  باعتناقهم  �لحتفال 

�ل�شعودية، بح�شب �شحيفة �ليوم �ل�شعودية. 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ���الل  �ل��ت��و����ش��ل  يف  دع���اة جن��ح��و�  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ل�شمحة  بال�شريعة  تعريفهم  خالل  من  �لإ�شالم  �إىل  بالدخول  و�إقناعهم 

ودجمهم مع �أبناء جاليتهم �مل�شلمة. 
و�أو�شح مدير هد�ية باخلرب �ل�شيخ ح�شني �ل�شهري �أن �لفلبيني �خلم�شة 
�أنهم  مبنيا  �جل��دي��دة،  �مليالدية  �ل�شنة  بد�ية  مع  متو�كبا  �إ�شالمهم  ج��اء 
باعتناق  �لحتفال  خ��الل  م��ن  �ملخالفة  �حتفالتهم  ي�شتبدلو�  �أن  �أر�دو� 
�أحد  �لدين �لإ�شالمي ونطق �ل�شهادتني و�شط تهليل وتكبري �حل�شور يف 

م�شاجد �خلرب. 
و�أكد �ل�شيخ �ل�شهري �أن مكتب هد�ية  باخلرب متكن من �إقناع 91 �أجنبيا 
باعتناق �لدين �لإ�شالمي خالل �ل�شهر �ملا�شي بعد �أن �أقامت لهم �لعديد 

من �لرب�مج �لدعوية د�خل �ملكتب ويف مقر �أعمالهم و�أماكن تو�جدهم. 
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تات�سر �سففت �سعرها 
مرة عام 1984  120

�أ�شدرتها  ���ش��ري��ة  وث���ائ���ق  ك�����ش��ف��ت 
د�ئرة �ملحفوظات �لوطنية يف لندن 
ي���وم �جل��م��ع��ة �أن رئ��ي�����ش��ة �ل�����وزر�ء 
مارغريت  �ل��ر�ح��ل��ة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت�شفيف  ���ش��ال��ون��ات  ز�رت  ت��ات�����ش��ر 

�ل�شعر 120 مرة يف عام 1984. 
�ل�����ش��ري��ة -�لتي  �ل��وث��ائ��ق  وق���ال���ت 
ت�������ش���دره���ا �ل�����د�ئ�����رة ب���ع���د م����رور 
حفظها  ع����ل����ى  ع�����ام�����ا  ث�����الث�����ني 
ون�شرتها �شحيفة ديلي تلغر�ف - 
�إن �شجل مو�عيد تات�شر يف مكتب 
رئا�شة �حلكومة �لربيطانية )10 
كانت  �أنها  �أظهر  �شرتيت(  د�وننغ 
�ل�شعر  ت�شفيف  ���ش��ال��ون��ات  ت���زور 
مبعدل مرة و�حدة كل ثالثة �أيام. 
مع  تات�شر  م��و�ع��ي��د  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
كانت  �ل�شعر  ت�شفيف  ���ش��ال��ون��ات 
ت�شنف حتت بند )�ل�شعر( وجتري 
عادة بني �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
خاللها  وي��ت��م  �شباحاً،  و�لتا�شعة 
ت�����ش��ف��ي��ف ���ش��ع��ر رئ��ي�����ش��ة �ل������وزر�ء 
با�شتخد�م  �ل�شابقة  �لربيطانية 
�ل���ت���ي كانت  �ل�����ش��اخ��ن��ة  �ل���ب���ك���ر�ت 
د�رج����ة يف ع��ق��د �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات من 

�لقرن �ملا�شي.

اعتقل ل�سربه زوجته مبوزة 
على  �أق���دم  �أن  بعد  رج���اًل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شرطة  �عتقلت 

�شرب زوجته مبوزة.
فلوريد�ً،  ولي��ة  يف  با�شكو،  مقاطعة  يف  �ل�شرطة  وتلقت 
�ملا�شي،  �لأرب���ع���اء  ي��وم  �ل�شنة،  ر�أ����س  �شبيحة  ����ش��ت��دع��اًء 
وح�شرت �إىل منزل، جوزيف �شمولين�شكي، حيث �أبلغتهم 
�شمولين�شكي  ونفى  على وجهها.  م��وزة  رم��ى  �أن��ه  زوجته 
�شرطة  عن�شر  ولكن  �مل���وزة،  رم��ى  يكون  �أن  ع��ام��اً(   36(
لحظ �حمر�ر�ً على وجه �ملر�أة و�آثار ق�شر �ملوز يف �ملكان 
على  �لقب�س  �ل�شرطة  و�أل��ق��ت  فيه.  جتل�س  كانت  �ل��ذي 

�شمولين�شكي بتهمة �لعنف �لأ�شري.

يعذب ابنه لإر�ساء زوجته
قام و�لد عر�قي بتعذيب �بنه �لبالغ من �لعمر 7 �أعو�م ل 

ل�شيء �شوى �إر�شاء لزوجته. 
�شجاد  �لطفل   ، يوتيوب  موقع  على  بث  فيديو،  ويظهر 
على  وتنكيل  م��ن عنف  ل��ه  يتعر�س  م��ا  ب�شرد  يقوم  وه��و 
يد و�ل��ده.  وقد �كت�شفت ق�شة �لطفل �شجاد بال�شدفة، 
مغ�شيا  �شقط  �أن  بعد  �لكويتية  �لأن��ب��اء  ج��ري��دة  بح�شب 

عليه يف �إحدى مد�ر�س حمافظة �لديو�نية يف �لعر�ق. 
حمل �لطفل �إىل �مل�شت�شفى لي�شاب �لأطباء بالذهول من 

حجم �آثار �لتعذيب �ملوجودة يف كل �أجز�ء ح�شده. 
ت��ب��دو �آث���ار �ل��ك��دم��ات و�حل����روق ب��ادي��ة على ���ش��در ووجه 
من  �ل�شريط  يف  ��شتجو�به  �أثناء  �لطفل،  ويقر  �لطفل. 

قبل �أحد �لأ�شخا�س، �أن و�لده هو من قام ب�شربه. 
�أن �لطفل يتيم �لأم و�أن و�لده من قام  بالتحقيق، تبني 
ب�شربه و�لعتد�ء عليه �إر�شاء لزوجته �لتي �شكت له من 
�لطفل.  وقد �أبلغ �مل�شت�شفى، �أجهزة �لأمن �لتي بد�أت يف 

�لتحقيق يف �لق�شية و�ألقت �لقب�س على �لأب. 

تق�سي ليلة حمبو�سة يف احلمام
جاء عام 2014 بالعديد من �ملو�قف و�لطر�ئف �لغريبة 
ما  ومنها  م�شحك  ه��و  م��ا  منها  �لأ�شخا�س،  م��ن  لكثري 
فرن�شية  ه��ي  فها  لل�شفقة،  مثري  وبع�شها  حم���زن،  ه��و 
�ملياه لأكر  دورة  د�خل  �لعام �جلديد بحب�شها  ��شتقبلت 

من 12 �شاعة.
وكانت �لفرن�شية �لبالغة من �لعمر 50 عاماً تنوي ق�شاء 
ليلة ر�أ�س �ل�شنة مع �أ�شدقائها، ولكنها قبل �خلروج من 
ومل  �شديقاتها،  علم  دون  م��ن  �مل��رح��ا���س  دخلت  �مل��ن��زل، 
تتمكن من فتح �لباب، ومل ي�شمع �شر�خها �أحد، فق�شت 
يف  ورد  م��ا  ح�شب  �حل��م��ام،  د�خ���ل  عالقة  باأكملها  �لليلة 
يل  �شحيفة  ع��ن  نقاًل  �لأمريكية،  نيوز  د�ي��ل��ي  �شحيفة 

بروغري�س �لفرن�شية.
عن  ل��الإب��الغ  �أ���ش��دق��ائ��ه��ا  ��شطر  �ل�شديقة  غ��ي��اب  وم��ع 
�خ��ت��ف��ائ��ه��ا وت��ع��ق��ب��و� ه��ات��ف��ه��ا �مل��ح��م��ول وحت��دي��د موقعه 
�لأمن  ق���و�ت  ��شتطاعت  وبالفعل  بال�شبط،  �جل��غ��ر�يف 

لعثور على �ل�شيدة و�إخر�جها يف �شباح �ليوم �لتايل.
�ملحمول  هاتفها  ��شتخد�مها  عدم  �شبب  بعد  ُيعرف  ومل 
ل��ط��ل��ب �مل�����ش��اع��دة، ل��ك��ن ب��ع�����س �ل��ت��ق��اري��ر ت�����ش��ري �إىل �أن 

�خلدمة مل تكن متاحة يف ذلك �ملكان ويف هذ� �لوقت.

ارتفاع فيتامني )د( يزيد قوة املواليد
وجدت در��شة جديدة، �أن �لن�شاء �للو�تي يتمتعن مب�شتويات عالية من �لفيتامني د خالل �حلمل، ينجنب �أطفاًل 

لديهم ع�شالت �أقوى.
وذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية، �أن �لباحثني يف جامعة �شاوثامبتون، وجدو� �أن �حلو�مل �للو�تي يتمتعن 

مب�شتويات عالية من �لفيتامني د ينجنب �أطفاًل �أقوى.
وتبنّي يف �لدر��شة �لتي �شملت 700 �أم و�أطفالهن، �أنه كلما ز�دت م�شتويات �لفيتامني د خالل �حلمل يف دم �لن�شاء، 

كلما كان �أطفالهن �أقوى يف �شن �لر�بعة من ناحية �لع�شالت.
ويظن �لباحثون �أن هذ� �لفيتامني يوؤثر على طريقة منو �لألياف �لع�شلية د�خل �لرحم، ما ي�شاعدها على �لعمل 

ب�شكل �أف�شل لحقاً خالل حياة �ملولود.
�أن �ل�شباب �لذين يتمتعون بع�شالت �أقوى يكونون �أقل عر�شة لل�شقوط و�لإ�شابة بك�شور لدى �لتقدم يف  وظهر 

�ل�شن، كما لديهم حماية �أكرب �شد �ل�شكري.
وقارن �لعلماء م�شتويات �لفيتامني د لدى �حلو�مل وقدرة �لأطفال �لع�شلية يف �شن �لر�بعة، ووجدو� �أن زيادة �لقوة 

يف هذ� �ل�شن لها �آثارها �لإيجابية بعد عقود لحقاً عند منو �لأطفال �إىل ر��شدين.

األحد  -  5  يناير    2014 م   -   العـدد    10987
Sunday   5   January   2014  -  Issue No   10987

ي�سرق 40 األف دولر لينفقها يف حفل
�ألف   40( بي�شو  مليون   100 ج��ري�ن��ه  م��ع  كولومبي  رج��ل  �أن��ف��ق 
دولر( �شرقها من تاجر عملة، وذلك يف حفل �أقيم مبنا�شبة ر�أ�س 
�لل�س  �إن  �ل�شرطة،  عن  نقاًل  تيمبو  �إل  �شحيفة  وقالت  �ل�شنة. 
تظاهر باأنه رجل �أعمال ثري، و��شتدرج �ل�شحية �إىل فندق يف حي 

�شاليرتي بالعا�شمة بوجوتا بالقرب من �ملطار �لدويل.
وُعر على �ل�شحية مقيد�ً يف �إحدى غرف �لفندق، كما مت �لتعرف 
ت�شجيل كامري�ت  �لقب�س عليه مب�شاعدة  و�أُلقي  به،  �مل�شتبه  على 

�ملر�قبة بالفيديو.

تطلب الطالق غرية من مذيعة
�إعجابه  �أب��دى  �أن  بعد  �لطالق  �شعودية من زوجها،  زوج��ة  طلبت 

بابت�شامة مذيعة على قناة �لعربية . 
وق���ال م��وق��ع �إي���الف �إن خ��الف��ا عنيفا ���ش��ّب ب��ني �ل��زوج��ني ب�شبب 
�لأخبار  ن�شرة  تقدم  كانت  �لتي  �لقي�شي  �شهري  �ملذيعة  �بت�شامة 
وق��ر�أت خرب� طريفا.  �لزوجة، �لتي تقطن مع زوجها يف مدينة 
�لباحة ، تركت بيتها وجلاأت �إىل منزل و�لديها، وطلبت �حل�شول 
على �لطالق.  لتهدئة غرية �لزوجة، ��شطر و�لدها للتاأكيد لها �أن 
�ملذيعة، وهي عر�قية، متزوجة، ولديها �أطفال، و�أنه ل د�ع للخوف 
على زوجها منها.  عندها، �قتنعت �لزوجة وعادت �إىل منزل زوجها 

م�شرتطة �أل تتكرر �حلادثة. 

عائلة طفلة متوفاة اكلينيكا تبقيها 
على اأجهزة التنف�س

وفاتها  �أع��ل��ن��ت  ع��ام��ا   13 �لعمر  م��ن  تبلغ  طفلة  لأ���ش��رة  �شي�شمح 
بنقل  �للوزتني  ل�شتئ�شال  جر�حة  �إث��ر  م�شاعفات  بعد  �كلينيكا 
�لتنف�س  جهاز  على  م��ن  رفعها  دون  �آخ��ر  م�شت�شفى  �إىل  �لطفلة 

�ل�شناعي حتى ي�شتمر قلبها و�لرئتان يف �لعمل.
�إنه جرى �لتفاق بني  �مل�شت�شفى  با�شم  �ملتحدث  �شام �شينجر  قال 
م�شت�شفى �لأط��ف��ال وم��رك��ز �لأب��ح��اث يف �وك��الن��د و�أ���ش��رة جاهي 
مكماث بال�شماح بنقل �لطفلة �إذ� متكنت �لأ�شرة من حتقيق ذلك 
قبل �ل�شاعة 0100 بتوقيت جرينت�س يوم �لأربعاء عندما ينق�شي 

�ملوعد �ملحدد لبقائها على جهاز �لتنف�س �ل�شناعي.
دي�شمرب  من  �لتا�شع  يف  �لأطفال  م�شت�شفى  دخلت  مكماث  وكانت 
كانون �لأول ل�شتئ�شال �للوزتني �إل �أنها بعد �جلر�حة بد�أت تنزف 

ب�شكل كبري وتعر�شت ل�شكتة قلبية وتورم يف �ملخ.
رفعها  و�عتزم  �أي��ام  ثالثة  بعد  �كلينيكا  وفاتها  �مل�شت�شفى  و�أعلن 
للمحكمة  عائلتها جلاأت  �أن  �إل  �ل�شناعي  �لتنف�س  من على جهاز 

لبقائها على �جلهاز. و�كت�شبت �لق�شية �هتماما دوليا.
وكرر �شينجر موقف �مل�شت�شفى باأن �لأطباء �شريفعون مكماث من 
على جهاز �لتنف�س �ل�شناعي م�شاء يوم �لثالثاء �إل �إذ� كان هناك 
حكم من �ملحكمة يحول دون ذلك. وذكر �جلانبان �أنه حتى تنقل 
�لطفلة يجب �أن توفر عائلتها و�شيلة نقل وتعر على مكان �آخر 
م�شتعد ل�شتقبالها. وقال م�شوؤولو �مل�شت�شفى �إنهم وم�شوؤولون يف 
وفاة  �إىل  عادية  �أدت جر�حة  كيف  ملعرفة  �ل�شحة يحققون  قطاع 

�لطفلة و�أ�شافو� �أنهم يتفهمون ما�شاة �لأ�شرة.
فت�ة ت�سري بدراجته� اأم�م منحوتة كبرية من الثلج يف مدينة ه�ربني مبق�طعة هيلونغجي�نغ ال�سينية حيث يطلق 

مهرج�ن املنحوت�ت الثلجية ر�سمي� اليوم الأحد. )رويرتز(

كي�سا يف مركز 
لإعادة التاأهيل 

كي�شا،  �لأم��ريك��ي��ة،  �ملغنية  دخ��ل��ت 
مركز�ً لإعادة �لتاأهيل �إثر معاناتها 
�ل�شلوك  يف  ������ش����ط����ر�ب����ات  م�����ن 

�لغذ�ئي.
كي�شا  �أن  �أن  �أن  �شي  �شبكة  وذك��رت 
بياناً من خالل  �أ�شدرت  26 عاماً 
�مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م��ه��ا، ق��ال��ت ف��ي��ه �أنا 
�ملرء  ي��ح��ب  �أن  �أج����ل  م���ن  �أح������ارب 
وجدت  ولكنني  عليه  هو  ملا  نف�شه 

�شعوبة يف تطبيق هذ� �لأمر .
وتابعت �شاأكون بعيدة خالل �لأيام 
�شاأخ�شع  ح��ي��ث  �ملقبلة  �ل��ث��الث��ني 
ل��ل��ع��الج م���ن �أج����ل �ل��ت��خ��ل�����س من 
��شطر�ب يف �ل�شلوك �لغذ�ئي وكي 

�أتعلم �أنا �أحّب نف�شي كما �أنا .
وحتذر �لدر��شات منذ �شنو�ت من 
على  و�ملو�شة  �ل�شهرة  عامل  تاأثري 
�ملر�هقات  �لأخ�س  وعلى  �لفتيات 
مع  �لتطابق  �إىل  ي�شعني  �ل��ل��و�ت��ي 
�ل�شورة �ل�شائدة للجمال، ما يهدد 

�شحتهن.

ال�سابات اأكرث تفكريًا 
يف النتحار 

حديثة  بريطانية  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��ح��ي��ف��ة د�ي����ل����ي ميل 
�لفئة  يف  �لفتيات  �أن  �لربيطانية 
ع���ام���اً  و25   16 ب����ني  �ل���ع���م���ري���ة 
�لنتحار  ف��ك��رة  عليهن  ت�شتحوذ 
�أك��ر من  �ل��ذ�ت  وم�شاعر كر�هية 
�لذكور من �لفئة �لعمرية نف�شها.

و�ح��دة من  �أن  �لدر��شة  و�أو�شحت 
نوبات  ي�شيبها  بريطانيات   3 ك��ل 
بالكاآبة  و�ل�����ش��ع��ور  و�ل��ذع��ر  �ل��ه��ل��ع 
و�لنق�س و�لتفكري يف �أذى نف�شها، 
عن  ر��شية  وغ��ري  حمبطة  كونها 

ذ�تها ل�شوء ظروفها �لقت�شادية.
�أن  �ل�������در���������ش�������ة  ك���������ش����ف����ت  ك�����م�����ا 
عر�شة  �أك���������ر  �ل����ربي����ط����ان����ي����ات 
�لر�شا  بعدم  بال�شعور  لالعرت�ف 
و�شحتهن  وظائفهن  �آف���اق  ب�شاأن 

�لنف�شية و�جل�شدية.

�أظهرت نتائج در��شة مو�شعة على �لرجال يف �ل�شويد 
�لإ�شابة  �حتمالت  بزيادة  ترتبط  �لتدخني  كرة  �أن 
باملياه �لبي�شاء على �لعني )�لكتار�كت(، و�أن �لتدخني 
�ملياه  ت�شبب  ح��ي��ث  �ل���روؤي���ة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ع��ام��ل  يعترب 
�لبي�شاء �أكر من 50 باملائة من حالت فقد�ن �لب�شر 

يف �لعامل.
وبينت �لدر��شة �لتي �شارك فيها 44371 رجل ترت�وح 
�شيجارة   15 �أن تدخني  عاماً،  و79   45 �أعمارهم بني 
يومياً يرفع خطر �إ�شابة �لعني باملياه �لبي�شاء بن�شبة 

42 باملائة.
�لتدخني  ت��اأث��ري  ��شتمر�ر  رغ��م  �أن��ه  �لباحثون  ووج��د 
ل��ع��ق��ود ب��ع��د �لإق�����الع ع��ن��ه، يقلل �لإق�����الع م��ن درجة 

�خلطر ومن �حلاجة �إىل �إجر�ء جر�حة للعني.
م�شت�شفى  من  �إيجدرفيك  بريجيتا  �لدكتورة  وقالت 
ج��ام��ع��ة �أوري�������ربو ب��ال�����ش��وي��د: ك��ل��م��ا �رت��ف��ع��ت كثافة 
�لتدخني وطالت مدته يتز�يد �خلطر، وهو ما يوؤكد 
�أهمية �لإقالع عن �لتدخني يف وقت مبكر، و�لأف�شل 
جتنبه . وبح�شب �لدر��شة يرتبط �لتدخني بعدد من 

�أمر��س �لعيون ولي�س �ملياه �لبي�شاء فقط، �أهمها:
�ملركزية،  �ل��روؤي��ة  على  ي��وؤث��ر  �ل��ذي  �لبقعي  �ل�شمور 
�لذ�تية  �ملناعة  ��شطر�ب  عن  �لناجت  �لعني  و�عتالل 

�خلا�شة بالغدة �لدرقية، و�لتهاب �لعني.
�لتدخني  بها  ي�شبب  �لتي  �لآلية  �أن  �لدر��شة  وترّجح 
�شرر�ً للعني هي �لأك�شدة، من خالل ت�شكيل �جلذور 
�حلرة، و�نخفا�س م�شتوى �ملو�د �مل�شادة لالأك�شدة يف 

�جل�شم.
لوقت  �لتعر�س  يوؤدي  �إيجدرفيك:  �لدكتورة  وتو�شح 
طويل لالأك�شدة �إىل تر�كم بروتينات �لعد�شة �لتالفة، 
يحتوي  كذلك  �لبي�شاء،  �مل��ي��اه  من��و  تعزيز  وب��ال��ت��ايل 

�لدخان على �أيونات �شامة ترت�كم يف عد�شة �لعني .
�إي��ج��درف��ي��ك على �أن �لإق����الع عن  وت�����ش��دد �ل��دك��ت��ورة 
ل��دي��ه��ا بع�س  �ل��ع��د���ش��ة  �ل��ت��دخ��ني يقلل �خل��ط��ر: لأن 
�لوقت،  م��ع  �ل�شرر  م��ن  نف�شها  �إ���ش��الح  على  �ل��ق��درة 
ورمب���ا م��ع وق���ف �لأك�����ش��دة، ل��ك��ن �لأم����ر ي��ح��ت��اج وقتاً 
م��ن �شرر  نف�شها  ب��اإ���ش��الح  �ل��ع��د���ش��ة  ل��ت��ق��وم  ط��وي��اًل 

�لتدخني �ملكثف . 

التدخني يهدد عيون الرجال باملياه البي�ساء

هد�سون تهدي م�ساعدها منزًل 
كافاأت �لنجمة �لأمريكية، جنيفر هد�شون، م�شاعدها، بهدية خا�شة يف عيد 

�مليالد هذ� �لعام، حيث �بتاعت له منزله �خلا�س.
بعد  وليامز،  وول��رت  طفولتها،  و�شديق  مل�شاعدها  �شورة  هد�شون  ون�شرت 
�أنني  �كت�شف  ح��ني  وول���رت  م�شاعدي  فعل  ردة  تعليق  م��ع  �مل��ن��زل  ��شتالمه 

�شاأ�شرتي له منزًل يف عيد �مليالد .
�لإبتد�ئية  �ملدر�شة  كانا يف  �أن  ويليام، منذ  ب�  وتربط هد�شون عالقة متينة 

وهو يعاونها منذ �نطالقتها يف عامل �لفن.


