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عربي ودويل

حتقيق امنية طفلة باك�شتانية 
م�شابة ب�رسطان الدم

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

االأمم املتحدة تندد بهدم 
االحتالل ملنازل يف االأغوار

جلنة متابعة مبادر�ت رئي�س �لدولة تقر �إن�شاء 
و�إحالل  594 فيال �شكنية جديدة للمو�طنني 

•• ابوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
و�شرورة  للمو�طنني  �ملعي�شي  �مل�شتوى  برفع  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ال�شتقر�ر  تعزيز  �شموه يف  روؤي��ة  يحقق  لهم مبا  �ملالئم  �مل�شكن  توفري 
�الجتماعي وحت�شني �لبيئة �ملعي�شية ومبتابعة �لفريق �ول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �العلى للقو�ت 
�مل�شلحة باإن�شاء عدد من �مل�شاكن �لتي �أمر بها للمو�طنني �لذين تقدمو� 
�ل�شرقي  �ل�شاحل  يف  جولته  خ��الل  عليها  للح�شول  بطلبات  ل�شموه 
تنفيذ مبادر�ت �شاحب  �أق��رت جلنة متابعة  2500 طلب  بلغت  و�لتي 
�ل�شمو رئي�س �لدولة �إن�شاء 529 فيال �شكنية للمو�طنني ممن ��شتوفو� 
�شيتم  �لدفعة  هذه  ومبوجب  منهم.  �ملطلوبة  و�ل�شروط  �لوثائق  كافة 
�إم��ارة دبي  �أبوظبي و4 فلل �شكنية �خرى يف  4 فلل �شكنية باإمارة  بناء 
و137  عجمان  �إم���ارة  يف  فيال  و28  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  فيال  و231 
و111 فيال  �لقيوين  �أم  �إم���ارة  و14 فيال يف  �لفجرية  �إم���ارة  فيال يف 
تنفيذ مبادر�ت �شاحب  �أن جلنة متابعة  يذكر  ر�أ���س �خليمة.  �إم��ارة  يف 
176 فيال �شكنية  �ل�شمو رئي�س �لدولة �أقرت �ل�شهر �ملا�شي بناء عدد 
للمو�طنني يف خمتلف �مار�ت �لدولة �شمن قو�ئم �لطلبات �لتي وجه 
نائب  �لزعابي  �أحمد جمعه  و�أك��د معايل   . �بوظبي  �شمو ويل عهد  بها 
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة �أن �لفرق �لفنية �لتابعة للجنة تقوم بدر��شة ملفات بقية 
لهم  م�شاكن  ببناء  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  بها  وج��ه  �لذين  �ملو�طنني 
بت�شارع كبري متهيد� لعر�س نتائج در��شتهم على �للجنة الإقر�رها ومن 

ثم �لبدء باإن�شاء تلك �مل�شاكن.

   

هاجل: وا�سنطن �ستقدم الدبلوما�سية على القوة الع�سكرية 
كريي يحذر من ف�شل مفاو�شات �ل�شرق �لأو�شط

•• ميونيخ-وكاالت:

ح��ذر وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ري��ك��ي ج��ون ك��ريي م��ن ف�شل مفاو�شات 
ت�شريحات  وج��اءت  و�لفل�شطينيني  �إ�شر�ئيل  بني  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
ملوؤمتر  �لثاين  �ليوم  فعاليات  يف  م�شاركته  خ��الل  �الأمريكي  �لوزير 

ميونيخ �لدويل لالأمن.
و�أكد كريي �م�س يف ميونيخ على �أن �لتبعات �ملرتتبة على ف�شل هذه 
:نحن  قائال  حديثه  ك��ريي  مقبولة.وتابع  غري  �شتكون  �ملفاو�شات 
وقال:  �الأو���ش��ط.  �ل�شرق  م�شكلة  حل  يف  ك��رى  م�شلحة  لنا  جميعا 
�أ�شتطيع �أن �أوؤكد �أننا عازمون للغاية على �إيجاد حل.و�أ�شاف كريي 
�أن من �خلطاأ �العتقاد باأن كل �شئ �شيبقى على ما هو عليه يف �ل�شرق 
�الأو�شط بدون �تفاق بني �الإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني، م�شري� �ىل �ن 
�لو�شع �حلايل لي�س د�ئما و�شيتغري يف حال وجود ف�شل ولذلك البد 
من �هتمام كل جانب بنجاح هذه �ملفاو�شات.ور�أى كريي �أن �لتو�شل 
�ل�شرق �الأو�شط بالكامل حيث  �أن يغري �لو�شع يف  �شاأنه  التفاق من 
�لذي  �ل�شكل  نعرف  �أ�شو�قا جديدة ونحن جميعا  الإ�شر�ئيل  �شيفتح 

يجب �أن يبدو عليه �حلل و�مل�شكلة هي �لو�شول �إىل هذه �لنقطة.
من جانبه �أكد وزير �لدفاع �الأمريكي ت�شاك هاجل �أم�س �ل�شبت �أن 
�إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوباما تعتزم �لتحول يف �شيا�شتها �خلارجية من 

�لرتكيز على �لقوة �لع�شكرية �ىل �لدبلوما�شية.
وقال هاجل �لذي كان يتحدث يف موؤمتر ميونيخ لالأمن �إنه ووزير 
�خلارجية جون كريي عمال معا على �إعادة �لتو�زن �إىل �لعالقة بني 

�لدفاع و�لدبلوما�شية �الأمريكيني.

مقتل 7 ارهابيني يف �سيناء وتاأجيل حماكمة مر�سي اىل بعد غد

تعديل وز�ري قريبا ي�شمل �لدفاع و�أبو �لفتوح لن يرت�شح و�شباحي يفكر
•• القاهرة-وكاالت:

�أرج�������اأت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات �ل���ق���اه���رة، ع�����ش��ر �م�����س �لنظر 
بتهمة  و�آخرين،  مر�شي  حممد  �ملعزول  �لرئي�س  مبحاكمة 
4 �شباط  �إىل  ق��ت��ل م��ت��ظ��اه��ري��ن،  ق��ت��ل و�ل��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى 
�ملعزول حممد  �لرئي�س �ال�شالمي  فر�ير �جلاري. وظهر 

مر�شي �ل�شبت يف قف�س �التهام للمرة �لثالثة منذ عزله.
�لرئي�س  مبحاكمة  �لنظر  ت��اأج��ي��ل  �ملحكمة  هيئة  رت  وق����رَّ
�مل���ع���زول و�آخ���ري���ن م��ن ق���ي���اد�ت و�أع�����ش��اء تنظيم �الإخ����و�ن 
متظاهرين  قتل  على  و�لتحري�س  قتل  بتهمة  �مل�شلمني، 
تعقدها  جل�شة  �إىل  �ل��رئ��ا���ش��ي،  �الإحت���ادي���ة  ق�شر  مبحيط 
لت�شكيل  �جل��اري،  �شباط فر�ير   4 �ملو�فق  �ملقبل  �لثالثاء 
جلنة فنية لفح�س ��شطو�نات مدجمة حتوي مو�د فيلمية 

ومقاطع �شوتية ذ�ت �شلة بالق�شية.
وكانت �ملحكمة برئا�شة �مل�شت�شار �أحمد �شري يو�شف بد�أت، 
مر�شي  حماكمة  جل�شات  ثالث  نظر  �م�س  من  �شابق  بوقت 
و14 �آخرين من قياد�ت و�أع�شاء تنظيم �الإخو�ن �مل�شلمني، 
مبحيط  متظاهرين  ق��ت��ل  ع��ل��ى  و�ل��ت��ح��ري�����س  ق��ت��ل  بتهمة 
ق�شر �الإحتادية �لرئا�شي خالل �شهر كانون �الأول دي�شمر 

�لرئا�شة. مر�شي  تويل  �إبان   2012

�ل�شعبي  �لتيار  نفى  بينما  �ملقبلة،  �لرئا�شية  لالنتخابات 
��شتبعاد تر�شح موؤ�ش�شه حمدين �شباحي. 

�ل�شابق  �لفتوح بعد لقاء جمعه باملر�شح �لرئا�شي  �أبو  وقال 
عمرو مو�شى �إن قر�ره جاء على �شوء  تر�شح وزير �لدفاع 

عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
حمدين  موؤ�ش�شه  ت��ر�ج��ع  �ل�شعبي  �ل��ت��ي��ار  نفى  �الأث��ن��اء  يف 
�أن  و�أك��د  �ملقبلة،  �لرئا�شة  النتخابات  �لرت�شح  عن  �شباحي 
�أطر�ف  مل�شاور�ت مع  ويخ�شع  در��شة  ي��ز�ل حمل  ال  �الأم��ر 
�شريكة يف �لثورة. وقال �لتيار فى بيان له �إن هناك �جتاها 
�لدفع  ي��رى �شرورة  �لثورية  �الأو���ش��اط  وب��ني  بد�خله  قويا 
يناير   25 ثورة  �النتخابات مر�شحا عن  ب�شباحي خلو�س 

وموجة ت�شحيح م�شارها يوم 30 يونيو حزير�ن.
�شتحكمه  للرئا�شة  �شباحي  تر�شح  ق��ر�ر  �أن  �لتيار  و�أو���ش��ح 
�ل�شرورة  تقت�شيه  وم��ا  �أوال،  �لوطنية  �مل�شلحة  �عتبار�ت 

�لثورية.
يف  ق��ال  موؤن�س  ح�شام  �ل�شعبي  �لتيار  با�شم  �ملتحدث  وك��ان 
تغريدة عر موقع �لتو��شل �الجتماعي تويرت- �أن �شباحي 
�مل�شري  �لدفاع �حل��ايل  �أم��ام وزي��ر  لي�س خائفا من �لرت�شح 
عبد �لفتاح �ل�شي�شي، لكن لديه خماوف من �شق �ل�شف �أو 

�أن يكون تر�شحه خدمة لقوى �لثورة �مل�شادة.

�رهابيني  �شبعة  م��ق��ت��ل  �مل�����ش��ري  �جل��ي�����س  �أع��ل��ن  ذل���ك  �ىل 
�أخرين، تابعني جلماعة �الإخ��و�ن يف ق�شف  و�إ�شابة خم�شة 
�شيناء،  ج��زي��رة  �شبه  ���ش��م��ال  ح��رب��ي��ة  ط��ائ��ر�ت  �شنته  ج���وي 
�لتي ت�شهد حملة ع�شكرية و��شعة �شد م�شلحني يهاجمون 
عنا�شر �الأمن با�شتمر�ر منذ عزل مر�شي بعد ثورة �شعبية 

عارمة جابت جميع �أنحاء م�شر.
�إنه   ، �لببالوي  �مل�شري حازم  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن  �شيا�شيا 
�ل�شهر ي�شمل  �شيجري تعدياًل حم��دود�ً على حكومته هذ� 
�لفتاح  �مل�شري عبد  �أن  �إىل  �إ���ش��ارة  �أو���ش��ح  �ل��دف��اع، يف  وزي��ر 

�ل�شي�شي �لذي ي�شغل �ملن�شب، ي�شتعد للرت�شح للرئا�شة.
تعديل  �إج��ر�ء  �ملوؤكد  من  �أ�شبح  وز�ر�ت   3 "هناك  و�أ�شاف 
بها، وهي: �الإنتاج �حلربي بعد �ن تويف وزيرها �لفريق ر�شا 
حافظ، قبل �شهرين و�لدفاع يف ظل �حلديث عن ��شتقالة 
بعد  �ل��دويل  و�لتعاون  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري  وزيرها 

��شتقالة وزيرها زياد بهاء �لدين.
قوله  باحلكومة  م�شوؤول  �ىل  �ملوقع  ن�شب  ثانية  جهة  من 
�أيام،  �لببالوي خالل  �إىل  با�شتقالته  �شيتقدم  �ل�شي�شى،  �ن 

متهيد�ً الإعالن تر�شيحه ر�شميا لالنتخابات �لرئا�شية.
و�ملر�شح  �لقوية  م�شر  ح��زب  رئي�س  �أك���د  ذل���ك،  غ�شون  يف 
�ل��رئ��ا���ش��ي �ل�����ش��اب��ق ع��ب��د �مل��ن��ع��م �أب����و �ل��ف��ت��وح ع���دم تر�شحه 

عنا�شر �المن ت�شد تقدم �ملتظاهرين �شد �حلكومة يف �شنعاء )رويرتز(

�مللي�شيات تنت�شر يف كل مكان بليبيا  )رويرتز(

�شوريون يحاولون �خماد حريق ناجت عن ق�شف جوي على �حد �حياء مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

و��شل �لطري�ن �حلربي �ل�شوري 
�أحياء  على  �مل��رّك��ز  ق�شفه  �م�����س 
قتلى  �ل�����ش��رق��ي��ة خم��ل��ف��ا  ح���ل���ب 
�ل��دم��ار. ويف �لوقت  وم��زي��د� من 
نف�شه، �أحكمت �ملعار�شة �شيطرتها 
�إ�شرت�تيجية  وط��رق  بلد�ت  على 
بينما  ����ش���وري���ا،  وو����ش���ط  ب��ج��ن��وب 
��شتباكات يف حميط �شجن  تدور 

حلب �ملركزي.
مروحيات  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  وق�����ال 
�لنظام �ألقت �شباح �م�س بر�ميل 
متفجرة على �أحياء باب �حلديد 
�ل��ن�����ش��ر و�مل���ع���ادي وطريق  وب����اب 
�ل���ب���اب و�مل��ي�����ّش��ر وق��ا���ش��ي ع�شكر 
�ل�شيخ  بحي  �ل�شناعية  و�ملنطقة 
�إىل مقتل وجرح  �أدى  جن��ار، مما 

عدد من �الأ�شخا�س.
قتلى  ع����ن  ن���ا����ش���ط���ون  وحت�������دث 
وجرحى يف حيي �ملعادي وطريق 
�شام  �شبكة  ذك��رت  �لباب، يف حني 
�أن �شتة قتلو� يف حي طريق �لباب. 
وقتل �أم�س �أربعون �شخ�شا بينهم 
�أطفال ون�شاء يف ق�شف بالر�ميل 

�ملتفجرة لعدة �أحياء بحلب.
حلقوق  �ل�شورية  �ل�شبكة  وكانت 
 200 �أكرث من  �أح�شت  �الإن�شان 
ق��ت��ي��ل مب��ح��اف��ظ��ة ح���ل���ب خالل 
جنيف  م����وؤمت����ر  �ن����ع����ق����اد  ف������رتة 
�لثاين بينهم �أكرث من �شتني يوم 

�أم�س �الول.
�ل�����ش��وري منت�شف  �ل��ن��ظ��ام  وب����د�أ 

�الإن�شاين يف �شوريا، خا�شة مدينة 
حم�س، باالإ�شافة �إىل قلق �نزعاج 
بالده من بطء وترية نقل �لنظام 
ملخزونه �لكيمياوي، �لذي �عتره 

غري مقبول.
من جانبه �عتر وزير �خلارجية 
�ل�شوري وليد �ملعلم �أنه و�هم من 
�نتقايل  �أي هيئة حكم  �أن  يعتقد 
�لرئي�س  �شالحيات  م��ن  �شتحد 

ب�شار �الأ�شد.
وقال �ملعلم يف حديث لل�شحافيني 
على منت �لطائرة �لتي تقل �لوفد 
�ل��ر���ش��م��ي م���ن جنيف،  �ل�����ش��وري 
�الإخبارية  ونقلت مقتطفات منه 
�الآخر  �لطرف  كان  �إذ�  �ل�شورية، 
�حلكم  ه��ي��ئ��ة  �أن  �أوه������ام  ي��ح��م��ل 
�لقادمة  �حلكومة  �أو  �الإن��ت��ق��ايل 
�لرئي�س  �شالحيات  م��ن  �شتحد 

)ب�شار �الأ�شد( فهو و�هم.
ف��ي��ه د�شتور  ب��ل��د  ن��ح��ن  و�أ����ش���اف 
وجمل�س  وح��ك��وم��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
���ش��ع��ب ورئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة و�أي 
�شيء يناق�س د�شتورنا لن نقبله.

�إىل  ب����ال����ع����ودة  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  ويف 
�لزمني  �ملفاو�شات وفق �جل��دول 
�الأممي  �ملبعوث  عنه  �أعلن  �ل��ذي 
�ملعلم  قال  �الإبر�هيمي،  �الأخ�شر 
�شباط   10 ح����دد  �الإب���ر�ه���ي���م���ي 
وهذ�  جنيف  �ىل  للعودة  فر�ير 
ون��ح��ن ننتظر  وق�������ر�ره..  ���ش��اأن��ه 
�لتوجيه، فاإذ� كان بالعودة �شنعود، 
من  للمحادثات  ج��اه��زون  ونحن 

�ألفها �إىل يائها.

اجتماعات مكثفة يف ميونخ لإنقاذ جولة جنيف املقبلة

ق�شف عنيف على حلب و��شتباكات مبحيط �شجنها �ملركزي

اأمام منّو عوامل النفجار وتف�ّسي مظاهرها:
هل تخو�س �لدول �لغربّية 

حربا جديدة يف ليبيا..؟
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

تو�جه �حلكومة �لليبية و�لقو�ت �لنظامية �شعوبات كبرية يف �ل�شيطرة 
�أكرث من عامني من �الإطاحة بالعقيد معمر  على �الأو�شاع بليبيا بعد 
على  للتمرد  ع��دي��دة  �أط����ر�ف  و�شعي  �ل�����ش��الح  �نت�شار  ب�شبب  �ل��ق��ذ�يف، 
�حلكومة، وتف�شي ظاهرة �الغتيال و�الختطاف، و��شتعادة �أن�شار �لقذ�يف 

للو�جهة وحماولتهم �إرباك �لنظام �جلديد و�إ�شقاطه.
تطور�ت ت�شكل خطر� كبري�، ال على م�شتقبل ليبيا و��شتقر�رها فقط، 
وعلى  �الإقليمي،  �جل���و�ر  دول  على  �ل�شلبي  ت��اأث��ريه��ا  جلّيا،  ب��ات  و�إّن���ا 
حمور  ك��ان��ت  �الأو����ش���اع،  ه��ذه  جممل  و�الأوروب�����ي.  �ملتو�شطي  حميطها 
�إيف لودريان  �لدفاع �لفرن�شي جان  مباحثات جمعت موؤخر� بني وزير 
�ال���ش��ط��ر�ب يف منطقة  بحثا  ه��اغ��ل، حيث  ت�شاك  �الأم��ري��ك��ي  ون��ظ��ريه 
�ل�شحر�ء و�ل�شاحل �الإفريقي، معترين جنوب ليبيا بوؤرة جديدة لعدم 
�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة. و�أكد لودريان �أنه يف جنوب ليبيا تن�شط جماعات 
�إرهابية، وهو �الأمر �لذي �زد�دت حدته منذ �لتدخل �لفرن�شي يف مايل 
�لعام �ملا�شي، وخا�شة يف �شمال هذ� �لبلد حيث متّكن من طرد جماعات 
�إىل  حت��ول  ليبيا  جنوب  �أن  �لفرن�شي  �ل��وزي��ر  وذك��ر  م�شلحة.  �إ�شالمية 
طريق �شريع ملرور �الأ�شخا�س و�الأ�شلحة و�ملخدر�ت من منطقة �لقرن 
�الأف��ري��ق��ي، �إىل و���ش��ط وج��ن��وب �أف����ري����ق����ي����ا.                       )�لتفا�شيل 

مقتل �لع�شر�ت 
بتجدد معارك �ليمن 

•• �صنعاء-وكاالت:

�م�س  �ل���ق���ت���ل���ى  ع�������ش���ر�ت  ���ش��ق��ط 
�ل�����ش��ب��ت يف جت�����دد �مل����ع����ارك بني 
�حل���وث���ي���ني وق���ب���ائ���ل ح���ا����ش���د يف 
مبحافظة  خ��ي��و�ن  و�دي  منطقة 
مقتل  بعد  �شنعاء  �شمال  عمر�ن 
و�إن  �شابقة،  ��شتباكات  ع�شر�ت يف 
هادي  من�شور  رب��ه  عبد  �لرئي�س 
�ملحافظة  �إىل  جلنة  �إر�شال  ينوي 

لوقف �لقتال فيها.
وقبلية  ط��ب��ي��ة  م�����ش��ادر  و�ف������ادت 
وع�����دد� من  ق��ت��ي��ال   14 ن��ح��و  �أن 
�شفوف  يف  ���ش��ق��ط��و�  �جل����رح����ى 
�شفوف  يف  قتيال  و25  �لقبائل 
�لتطور  �حل��وث��ي��ني. وي��اأت��ي ه���ذ� 
ب��ع��د جن����اح م��ق��ات��ل��ي �ل��ق��ب��ائ��ل يف 
تابعة  مو�قع  عدة  على  �ل�شيطرة 
ي�شرتدها  �أن  ق��ب��ل  ل��ل��ح��وث��ي��ني 

�حلوثيون �شباح �ل�شبت.
على  �ل�شيطرة  �لطرفان  وتبادل 
�ملعارك  �إط�����ار  يف  �مل���و�ق���ع  ب��ع�����س 

�ملا�شي  �الأول  ك���ان���ون  دي�����ش��م��ر 
ح��م��ل��ة ج��وي��ة و����ش��ع��ة ع��ل��ى حلب 
ما  م��ق��ت��ل  يف  �الآن  ح��ت��ى  ت�شببت 

يبلغ 500 �شخ�س.
�لنظام  ك��م��ا و����ش��ل��ت م��روح��ي��ات 
د�ري�����ا بريف  م��ن��اط��ق يف  ق�����ش��ف 
�ملتفجرة.  ب���ال���ر�م���ي���ل  دم�������ش���ق 
��شتهدف  �أي�شا  دم�شق  ري��ف  ويف 
�لطري�ن �حلربي �ل�شوري بلد�ت 
بلدتي  بني  و�أحيا  ج�شرين  بينها 
كفربطنا وحمورية مما ت�شبب يف 

جرح عدد من �الأ�شخا�س.
�أي�شا  �ل�����ش��ب��ت  �ل��ق�����ش��ف  و���ش��م��ل 
�لزور تخ�شع  دير  �أحياء مبدينة 

�جل����اري����ة م���ن ف��ج��ر �جل��م��ع��ة يف 
خيو�ن،  وو�دي  ح���وث  منطقتي 
�ل��ق��ت��ال يف هذه  ت�شاعد  وق��ت  يف 

�ملحافظة �لقريبة من �شنعاء .
قد  و�ل�شلفيون  �حلوثيون  وك��ان 
�ل�شهر  �ل��ع��ا���ش��ر م��ن  ت��و���ش��ل��و� يف 
�إطالق  لوقف  �تفاق  �إىل  �ملا�شي 
دم��اج مبحافظة  �لنار يف منطقة 
�شعدة �شمايل �لبالد بعد و�شاطة 
حكومية، ومت الحقا ن�شر �جلي�س 

يف مو�قع �مل�شلحني.
وكانت م�شادر قبلية ذكرت م�شاء 
�جلمعة �أن �أربعني من �حلوثيني 

ق�شفت  كما  �ملعار�شة،  ل�شيطرة 
�ل����د�ن����ا بريف  ب���ل���دة  م���روح���ي���ات 
وفقا  �لثقيلة  بالر�شا�شات  �إدل���ب 

للمر�شد �ل�شوري.
�خللفية  �الأروق���ة  ت�شهد  �شيا�شيا 
ميونخ  يف  �ملنعقد  �الأم���ن  مل��وؤمت��ر 
مكثفة،  م��ار�ث��ون��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ات 
الإن��ق��اذ م��ف��او���ش��ات ج��ن��ي��ف، �لتي 
وفدي  ب��ني  ت��ق��دم  �أي  ت�شجل  مل 
�لنظام �ل�شوري و�الئتالف. فمن 
جنيف توجه �لو�شيط �الأممي بني 
�الإبر�هيمي  �الأخ�����ش��ر  �جلانبني 
�إىل ميونيخ، حيث عقد �جتماعا 
�الأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شم 

وع�شرين من قبائل حا�شد قتلو� 
يف �ملعارك مبحافظة عمر�ن.

و�أفاد �أحد تلك �مل�شادر باأن �ملعارك 
-وهي �الأعنف منذ �ندالع �لقتال 
باملحافظة يف �خلام�س من يناير 
ب���د�أت فجر �جلمعة يف  �مل��ا���ش��ي- 
و�دي خيو�ن وو�دي دنان ومناطق 

�أخرى مبديريتي حوث و�لع�شة.
مناطق  يف  �ل����ق����ت����ال  و�ن������دل������ع 
مب���ح���اف���ظ���ة ع����م����ر�ن ق���ب���ل نحو 
�حلوثيون  ح����اول  ع��ن��دم��ا  ���ش��ه��ر 
ع��ل��ى م��و�ق��ع لقبائل  �ال���ش��ت��ي��الء 

حا�شد يف منطقة حوث. 

�لرو�شي  ون���ظ���ريه  ك����ريي  ج����ون 
�لعام  �شريغي الف��روف و�الأم���ني 
لالأمم �ملتحدة بان كي مون. وقد 
جولة  ملناق�شة  �الجتماع  خ�ش�س 
ي�شمل  �مل��ق��ب��ل��ة، مب���ا  �ل��ت��ف��او���س 
م��ا �أ���ش��م��وه ح��اج��ة �الئ��ت��الف �إىل 
تو�شيع وفده. كما جرى �لتو�فق 
�إىل  ع��ودة �جلانبني  وج��وب  على 

طاولة �ملفاو�شات.
رو�شي،  �أم��ريك��ي  ثنائي  لقاء  ويف 
�لرو�شي  ن���ظ���ريه  ك�����ريي  �أب����ل����غ 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  �إىل  �حل����اج����ة 
ت��ف��اه��م متبادل.  ع��ر  �ن��ت��ق��ال��ي��ة، 
كما �أعرب عن قلقه ب�شاأن �لو�شع 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  بحث 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة مع دولة �إنريكو 
جمهورية  وزر�ء  رئ��ي�����س  ل��ي��ت��ا 
وتطوير  دع����م  ���ش��ب��ل  �إي���ط���ال���ي���ا 
بني  �لثنائية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 

و�يطاليا يف خمتلف �ملجاالت.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ق�شر  يف  �م�����س  م�شاء  نهيان  �آل 
�المار�ت رئي�س وزر�ء جمهورية 
�إيطاليا و�لوفد �ملر�فق له �لذي 

يقوم بزيارة للبالد حاليا.
ويف بد�ية �للقاء رحب �شمو ويل 
�ل����وزر�ء  برئي�س  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
�أن  �أمله  عن  ..معربا  �الإي��ط��ايل 

�ل��زي��ارة يف مو��شلة  ه��ذه  ت�شهم 
ت����ع����زي����ز وت�����ق�����وي�����ة �ل����ع����الق����ات 
�لثنائية بني �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�شديقني.

�للقاء  خ��الل  �شموه  و��شتعر�س 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  روؤي�����ة 
�ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئ��ي�����س �ل����دول����ة )ح��ف��ظ��ه �هلل( 
يف ت��وث��ي��ق ع��الق��ات �ل���دول���ة مع 

�لدول �ل�شديقة .
 )�لتفا�شيل �س2(

�أن�شطة  يعلق  �ل�����ش��ود�ن 
�أر��شيه  يف  �لأحمر  �ل�شليب 

•• اخلرطوم-رويرتز: 

�للجنة  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  ق������ال 
�م�س  �الأح��م��ر  لل�شليب  �ل��دول��ي��ة 
�أن حكومة �ل�شود�ن علقت �أن�شطة 
يذكر  مل  لكنه  �ل��ب��الد  يف  �للجنة 

تفا�شيل ب�شاأن ��شباب �لقر�ر.
�مل��ت��ح��دث ع����ادل �شريف  و�أ����ش���اف 
وهي  �الن�شانية  �الغاثة  جلنة  �أن 
ه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة م�������ش���وؤول���ة عن 
�الغاثة  ملنظمات  ت�شاريح  �عطاء 
وتن�شيق ومر�قبة �ن�شطتها �بلغت 
ب���اأن عملها  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �للجنة 
من  �الأول  م���ن  �ع���ت���ب���ار�  ���ش��ي��ع��ل��ق 

فر�ير �شباط.
وقال لرويرتز �إن �للجنة �لدولية 
�عمالها  علقت  �الأح��م��ر  لل�شليب 

يف جميع �نحاء �ل�شود�ن.
و�أو�شح �أن �ال�شباب تتعلق مب�شائل 
�ملنظمة  عمل  تنفيذ  تخ�س  فنية 
هذ� �لعام م�شيفا �نه ال ي�شتطيع 
�عطاء �ملزيد من �لتفا�شيل حيث 
مع  م�شتمرة  �ملناق�شات  ز�ل���ت  م��ا 
�ل�شلطات. وقالت �للجنة �لدولية 
موقعها  ع��ل��ى  �الح��م��ر  لل�شليب 
م�شاعد�ت  تقدم  �إنها  �اللكرتوين 
مل��ا ي��رب��و ع��ل��ى م��ل��ي��ون �شخ�س يف 
�ل�������ش���ود�ن مب���ا يف ذل���ك �م�����د�د�ت 

طبية ومو�د غد�ئية يف د�رفور.
وي�����و�ج�����ه �ل���رئ���ي�������س �ل�������ش���ود�ين 
�إي����������ر�د�ت  �ن���خ���ف���ا����ش���ا ح��������اد� يف 
للدخل  �لرئي�شي  �مل�شدر  �لنفط 
معدالت  �رت���ف���اع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ف����ق����د�ن معظم  ب���ع���د  �ل��ت�����ش��خ��م 
حقول بالده �لنفطية �حليوية يف 

�عقاب �نف�شال جنوب �ل�شود�ن.
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ترخي�س �أبوظبي : �لربط �لإلكرتوين مع �لبنوك ووكالت �ل�شيار�ت نهاية �لعام �جلاري
�ملركبات وبدل فاقد وتالف و�لت�شفري �ل�شياحي عر بو�بة حكومة �أبوظبي 
�أن  و�أو���ش��ح  �ل�شاأن.  ه��ذ�  يف  �حلكومة  لروؤية  ترجمة  �لذكية  و�لتطبيقات 
و�ل�شائقني  �الآليات  ترخي�س  لدى  �لو�حدة  �ملعاملة  الإجناز  �لزمنية  �ملدة 
5 دقائق يف حال عدم وج��ود قيود على  �أق��ل من  وف��روع �خلدمة ي�شتغرق 
وتطبيق  ب��االإج��ر�ء�ت  �ملتعلقة  �لعمليات  حت�شني  �إىل  ذل��ك  مرجع  �ملركبة 
نظام �ملوظف �ل�شامل م�شيفا �أن �الإد�رة �خذت يف ح�شبانها �أهمية �ل�شر�كة 
�لباب  �شيا�شة  ع��ر  �خل��ارج��ي  �لتو��شل  منهجية  بتطبيق  �ملتعاملني  م��ع 
�لتي  �مل�شكالت  يتوىل حل  �ل��ذي  �لعمالء  �ملفتوح من خالل مركز خدمة 
قد تو�جهىهم ب�شكل مبا�شر بالتن�شيق مع �أكرث من 25 جهة دون �حلاجة 
�إىل رجوع طالبي �خلدمة �إىل تلك �جلهة و�لرد على ��شتف�شار�تهم ب�ش�اأن 
�مل�شتند�ت �ملطلوبة و�الإجر�ء�ت عر �لرقم 8005000 وموقع �ل�شكاوى 

و�ملقرتحات على موقع �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.

و�جلهد.  �ل��وق��ت  بتوفري  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  على  للت�شهيل  �ل��ب��ي��ان��ات 
مع  متت  و�لتي  �ملتكامل  �لربط  م�شروع  منظومة  من  ج��زء  ذل��ك  و�عتر 
�شركات �لتاأمني ومر�كز �شركة �أبوظبي �لوطنية للبرتول للفح�س �لفني 
�لتابعة  �لفح�س  و�الإق��ام��ة وحم��ط��ات  و�جلن�شية  و�جل��م��ارك   - �أدن���وك   -
ل�شركة �الإمار�ت للمو��شالت موؤكد� �أن عملية �لربط حددت �مل�شوؤولية يف 
حال حدوث �أي �أخطاء �أثناء �إجر�ء �ملعاملة. و�أو�شح �أن �لربط مع �جلمارك 
يتيح �لتعامل مع بيانات �ملركبات �لتي ت�شتورد من خارج �لدولة �إلكرتونيا 
�لتعامل  �جلهتني  وميكن  �الأخ��ط��اء  ومنع  ترخي�شها  �إج����ر�ء�ت  وت�شهيل 
وميكنها  �الإد�رة  قبل  من  �لرت�خي�س  �إ���ش��د�ر  معاملة  و�إجن���از  �إلكرتونيا 
�إلكرتونيا و�ال�شتغناء  �إدخال بيانات �ملركبة وجميع �ملعلومات �ملتعلقة بها 
و�شعوبة  �إدخ��ال��ه��ا  يتم  �لتي  �ملعلومات  دق��ة  م��وؤك��د�  �لورقية  �لوثائق  ع��ن 
تزويرها .. م�شري� �إىل �أن بيانات �ملركبة تظهر عر �لنظام تلقائيا عند بدء 

�إجر�ء�ت معاملة �لت�شجيل. �أما �لربط مع قطاع �لتاأمني يتيح للمتعاملني 
كافة  �لنظام  يوفر  �إذ  �أور�ق  �أي��ة  �إب���ر�ز  �أو  تقدمي  دون  معامالتهم  �إجن���از 
�إلكرتونيا و�إجناز  �ملركبة ونوعيتها  �لتاأمني و�شاحب  �لبيانات عن وثيقة 
وتوفري  �لورقية  �مل�شتند�ت  ع��ن  و�ال�شتغناء  �ل�شرعة  وج��ه  على  �ملعاملة 
�إن  وق��ال  �ملركبات.  وت�شجيل  وجتديد  ترخي�س  عملية  يف  و�لوقت  �جلهد 
ربط �شركات �لتاأمني �أ�شهم يف حتديد �مل�شوؤول قانونيا يف حال حدوث �أي 
نافذة  تخ�شي�س  �إىل  م�شري�  �لتاأمني  وثيقة  ت�شجيل  عملية  �أثناء  �أخطاء 
كافة  باإر�شال  وت�شمح  �الإلكرتوين  نظامها  على  �ل�شيار�ت  وك��االت  جلميع 
مركبات  ملكية  جتديد  �أن  و�أك��د  �إلكرتونيا.  باملركبات  �خلا�شة  �ملعلومات 
�ل�شركات يتم �لكرتونيا من خالل بو�بة مركبتي وهي �لز�مية و�أن �إجناز 
�ملعاملة حلني ت�شليمها �إىل �ل�شركة عن طريق �مبو�شت ي�شتغرق 96 �شاعة 
مقابل توفري �خلدمات على �شبكة �الإنرتنت مثل معامالت جتديد ملكية 

•• ابوظبي-وام:

تنجز �إد�رة ترخي�س �الآليات و�ل�شائقني ب�شرطة �أبوظبي �لربط �الإلكرتوين 
�ل��ع��ام �جل���اري. و�كد  �مل��رك��ب��ات �جل��دي��دة نهاية  م��ع �لبنوك ووك���االت بيع 
�ملعاملة  �إجن��از  �أن  �ملركبات  ترخي�س  ق�شم  رئي�س  �خلييلي  �شهيل  �لعقيد 
�أق��ل من  �أبوظبي ي�شتغرق  �إم��ارة  48 يف  �ل�  �لو�حدة لدى مر�كز �خلدمة 
خم�س دقائق و�لتعامل مع مالحظات ومقرتحات �ملو�طنني و�ملقيمني عر 
موقع �شرطة �أبوظبي �أو رقم مركز خدمات وز�رة �لد�خلية 8005000 
ب��ج��دي��ة. وق���ال �إن �ل��رب��ط م��ع �ل��ب��ن��وك �شيوفر ب��ي��ان��ات ع��ن ح��ال��ة �لرهن 
�لتي  �لرتخي�س  خدمات  على  للح�شول  �الأ�شخا�س  تقدم  عند  للمركبات 
تتطلب فك �لرهن �أو توفريعدم ممانعة من �لبنك و�لربط مع �لوكاالت 
مت�شمنة  �لبيع  لنماذج  �لكرتونية  ن��اذج  خ��الل  م��ن  �ل�شيار�ت  وع��ار���س 

حمد�ن بن ز�يد ونهيان بن مبارك 
يعزيان �أ�شرة عبد�هلل عمر�ن ترمي 

•• ال�صارقة-وام:
قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية ومعايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع م�شاء �م�س و�جب �لعز�ء 
�لفقيد يف  �لعز�ء مبنزل  وذل��ك يف خيمة  �ملرحوم عبد�هلل عمر�ن ترمي  �إىل جنلي وذوي 

�ل�شارقة.
�لفقيد خالد وعمر�ن عن �شادق  �آل نهيان لنجلي  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  و�أع��رب 
و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ر�جيا  و�لدهما  لوفاة  ومو��شاته  عز�ئه 

يلهمهما و�أ�شرته ج�ميل �ل�ش�ر وح�ش�ن �لع�ز�ء. 

اأكدا اأهمية التعاون الدويل وبذل كافة اجلهود الرامية اإىل اإحالل ال�سلم والأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعامل

 حممد بن ز�يد ورئي�س �لوزر�ء �لإيطايل يبحثان �لعالقات �لثنائية و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية 

حتقيق �منية طفلة باك�شتانية م�شابة ب�شرطان �لدم
•• ابوظبي-وام:

حتققت �منية �لطفلة �لباك�شتانية 
�مرية  ت�شبح  �ن  يف  ع��م��ر�ن  ���ش��ارة 
�حتفاليه  و���ش��ط  و�ح����د  ي����وم  مل����دة 
حتقيق  موؤ�ش�شة  نظمتها  خ��ا���ش��ة 
كارلتون  �ل��ري��ت��ز  ف��ن��دق  يف  �م��ن��ي��ة 
�لطلبة  ع�شر�ت  بح�شور  �بوظبي 
و�لطالبات �لذين �شاركوها فرحتها 
�المرية  و��شتقبلت  �ل��ي��وم.  ه��ذ�  يف 
و��شتقبلها  ب��ال��غ��ة  ب��ح��ف��اوة  ����ش���ارة 
�الطفال وموظفي �لفندق بالورود 

�جو�ء  يف  �كتافهم  على  وحملوها 
مليئة بالفرح و�لبهجة عند �ملدخل 
�لرئي�شي وبعد ذلك �نتقل �جلميع 
تخ�شي�شها  مت  �ل��ت��ي  �ل�شالة  �ىل 
حيث  ب��������االم��������رية  ل�����الح�����ت�����ف�����ال 
����ش��ت��م��ت��ع �حل�����ش��ور ب��ال��ت��ف��اع��ل مع 
و�لتقاط  �لكرتونية  �ل�شخ�شيات 
�ل�����ش��ور �ل��ت��ذك��اري��ة ب��اال���ش��اف��ة �ىل 
وتقطيع  �ل�شيقة  �ل�شاحر  عرو�س 
�د�رة  حر�شت  كما  �حل��ل��وى  ق��ال��ب 
�لطفلة  ��شت�شافت  ع��ل��ى  �ل��ف��ن��دق 
و��شرتها ملدة ليلة و�ح��دة. وتعاين 

ع�������ش���ر�ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�حل���ف���الت 
لالأطفال من �شن �لثالثة �إىل 18 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون �أم��ر����ش��ا خطرية 

تتهدد حياتهم.
�ملتقدمون  �الأط�����ف�����ال  وي���خ���ت���ار   
لالأماين  ف���ئ���ات  ب���ني  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
�أو  �شهرية  �شخ�شية  مقابلة  منها 
�لذهاب يف رحلة ملكان يختارونه �أو 
�حل�شول على �شيء يرغبون به �أو 
�أن يكونو� ليوم و�حد مثلما حلمو� 
�أطباء �أو عنا�شر �شرطة �أو �أمري�ت 

�أو غريها.

���ش��ن��و�ت - م��ن �شرطان   7 ���ش��ارة - 
�للوكيميا منذ �كرث من عام  �ل��دم 
تو�م  م�شت�شفى  يف  �لعالج  وتتلقى 
�منيتها  وك��ان��ت  �ل��ع��ني.  مدينة  يف 
�مل���در����ش���ة  �ىل  �ل�����دخ�����ول  �الوىل 
وحتققت بد�ية هذ� �لعام. وقدمت 
و�لدة �شارة �ل�شكر �جلزيل ملوؤ�ش�شة 
حتقيق �منية و�ىل �لفندق وحل�شن 
�لتنظيم وحفاوة �ال�شتقبال. جدير 
�أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  �ن  بالذكر 
ح��ق��ق��ت �أم���ن���ي���ات و�أح������الم ح���و�يل 
250 م��ن �الأط���ف���ال �مل��ر���ش��ى من 

�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر����س 
2013 . ويعد  �لدولة خالل عام 
�أحد  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف �الإم�������ار�ت  ف���رع 
حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لر�شمية  �ل��ف��روع 
�أم���ن���ي���ة �ل���دول���ي���ة وه����ي م���ن �أب����رز 
يف  تعمل  �لتي  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات 
�الأط����ف����ال ومتتلك  رع���اي���ة  جم����ال 
48 فرعا منت�شر� يف قار�ت �لعامل. 
ويحر�س فرع �ملوؤ�ش�شة يف �لدولة..
على جت�شيد حلم �لطفل على �أر�س 
�أج��و�ء من �حل��ب و�ملرح  �لو�قع يف 
ح��ي��ث ن��ظ��م ط�����و�ل �ل���ع���ام �حل���ايل 

ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء م���ن ج���ان���ب دولة 
�الم������ار�ت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور 
�لدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن 
ل���ل�������ش���وؤون �خل����ارج����ي����ة وم���ع���ايل 
�شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير 
�ل�شرف  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  �الق��ت�����ش��اد 
�ملر�فقة لرئي�س �لوزر�ء �اليطايل 
�ملبارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
�لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س 
�ل�شويدي  �أح��م��د  نا�شر  وم��ع��ايل 
�لتنمية �القت�شادية  د�ئرة  رئي�س 
�لركن  �للو�ء  و�شعادة  �بوظبي  يف 
ع��ي�����ش��ى ���ش��ي��ف حم��م��د �مل���زروع���ي 
نائب رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة 
�ملزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  وك��ي��ل 
�ملهريي  �مل���ق���رب  ول���ي���د  و����ش���ع���ادة 
�لرئي�س �لت�شغيلي ل�شركة مبادلة 
�لهاجري  �شيف  و�شعادة  للتنمية 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
جا�شم  و���ش��ع��ادة  �لقاب�شة  ت���و�زن 
للهيئ�ة  �ل��ع�����ام  �مل��دي�����ر  �ل��زع��اب��ي 
�ل��وط��ن��ي��ة ل���الأم���ن �الإل����ك����رتوين 
�لياه  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شات  ي��اه  �لف�شائية  لالت�شاالت 
�لرئي�س  �ل�شمري  حميد  و�شعادة 
�شناعة  ل����ق����ط����اع  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
�لهند�شية  و�خل��دم��ات  �ل��ط��ري�ن 
يف �شركة مبادلة للتنمية و�شعادة 
حممد بطي �لقبي�شي مدير �إد�رة 

�شركة  و�الإن���ت���اج يف  �ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
�أدنوك.

كما ح�شرها من �جلانب �اليطايل 
�شفري  �شتار��شي  جورجيو  �شعادة 
و�ل�شيد  �ل���دول���ة  ل���دى  �إي��ط��ال��ي��ا 
�مل�شت�شار  ف��اري��ت�����ش��ي��و  �أرم����ان����دو 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي ل��رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
باغاين  ف��اب��ري��زي��و  و�ل��رف�����ش��ور 
لرئي�س  �الق��ت�����ش��ادي  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
�مل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  �ل��������وزر�ء 

ورجال �الأعمال �اليطاليني.
�ل�شيخ حممد بن  �أق��ام �شمو  وقد 
على  ع�شاء  حفل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ل�����وزر�ء �اليطايل  ���ش��رف رئ��ي�����س 

و�لوفد �ملر�فق.

•• ابوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�إنريكو  دولة  مع  �مل�شلحة  للقو�ت 
جمهورية  وزر�ء  رئ���ي�������س  ل��ي��ت��ا 
وتطوير  دع�����م  ���ش��ب��ل  �إي���ط���ال���ي���ا 
ع���الق���ات �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 

و�يطاليا يف خمتلف �ملجاالت.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �لفريق 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�م�����س يف ق�شر  م�����ش��اء  ن��ه��ي��ان  �آل 
جمهورية  وزر�ء  رئي�س  �الم���ار�ت 
�لذي  له  �ملر�فق  و�لوفد  �إيطاليا 

يقوم بزيارة للبالد حاليا.
�شمو  رح�����ب  �ل���ل���ق���اء  ب����د�ي����ة  ويف 
برئي�س  �أب�����وظ�����ب�����ي  ع����ه����د  ويل 
�ل�����وزر�ء �الإي���ط���ايل ..م��ع��رب��ا عن 
�ل���زي���ارة يف  ه���ذه  ت�شهم  �أن  �أم��ل��ه 
مو��شلة تعزيز وتقوية �لعالقات 
و�ل�شعبني  �لبلدين  بني  �لثنائية 

�ل�شديقني.
�للقاء  خ��الل  �شموه  و��شتعر�س 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  روؤي������ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة )ح��ف��ظ��ه �هلل( يف 
توثيق عالقات �لدولة مع �لدول 
�ل�شديقة و�إنتهاجها مبد�أ �لتعاون 

وب����ن����اء �ل���������ش����د�ق����ات و�ل���ت���ح���اور 
وحتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة.

ج�������رى خ�������الل �ل�����ل�����ق�����اء ت����ن����اول 
�لعالقات بني �لبلدين يف �ملجاالت 
و�ال�شتثمارية  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�أك���د �جل��ان��ب��ان على 
للتعاون  �أو���ش��ع  �آف���اق  فتح  �أهمية 
خمتلف  يف  و�ل��ت�����ش��اور  و�لتن�شيق 
�لبلدين  ت���ه���م  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ش��اي��ا 
قيادتي  ورع���اي���ة  �ه��ت��م��ام  يف ظ��ل 
وتوثيق  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن 

�أو��شر �لتعاون.
وقال �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان خالل �للقاء: �ن زيارتكم 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة 

و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ط��م��وح��ات 
�ل�شديقني.

تتبو�أه  �ل��ذي  �لهام  بالدور  و�أ�شاد 
�لدولة على �خلارطة �لدولية يف 
و�لتجارية  �القت�شادية  �ملجاالت 
و�الإن�شانية..  و�ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
دولة  حققته  مب��ا  �إعجابه  مبديا 
�الإم�����ار�ت م��ن ت��ط��ور و�زده�����ار يف 

كافة �ملجاالت.
وق����دم دول����ة �إن���ري���ك���و ل��ي��ت��ا دعوة 
لزيارة  �أبوظبي  عهد  ويل  ل�شمو 
�شاكر�  �شموه  قبلها  وقد  �إيطاليا 
�لوقت  م��وع��ده��ا يف  ي��ح��دد  ع��ل��ى 

�ملنا�شب.
ك��م��ا ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء تناول 

جممل �الأحد�ث و�لتطور�ت على 
و�لدولية  �الإقليمية  �ل�شاحتني 
وت�����ب�����ادل وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر حول 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد 
رئ��ي�����س وزر�ء  ..وق�����دم  �مل�����ش��رتك 
�لق�شايا  ق��ر�ءة يف تطور  �إيطاليا 
�ملرتبطة  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لتحديات  �الأوروب�����ي  ب��االحت��اد 
�مل���رح���ل���ة  ي����و�ج����ه����ه����ا يف  �ل�����ت�����ي 

�لقادمة.
و�أكد �جلانبان على �أهمية �لتعاون 
�لعالقة  �ل��ق�����ش��اي��ا  حل��ل  �ل����دويل 
�ىل  �لر�مية  �جلهود  كافة  وب��ذل 
�إحالل �ل�شلم و�الأمن و�ال�شتقر�ر 

يف �ملنطقة و�لعامل.

مهمة وحيوية يف تنمية �لعالقات 
بني �لبلدين و�شوف تعزز م�شتوى 
الإقامة  و�شتمهد  �لثنائي  �لتعاون 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �إيجابية  �شر�كات 
و�لهيئات يف �لبلدين كما �ن هذ� 
�للقاء ي�شكل فر�شة هامة للحو�ر 
�لق�شايا  ح���ول  �الأف���ك���ار  وت���ب���ادل 

�لثنائية �لتي تهمنا.
�أب�����دى رئ��ي�����س وزر�ء  م���ن ج��ان��ب��ه 
جمهورية �إيطاليا �شعادته بزيارة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�أبوظبي..  �شمو ويل عهد  ولقائه 
ب��الده على تنمية  م��وؤك��د� حر�س 
�لثنائية  ع���الق���ات���ه���ا  وت����ع����زي����ز 
م���ع دول�����ة �الإم��������ار�ت مب���ا يحقق 

جلنة متابعة مبادر�ت رئي�س �لدولة تقر �إن�شاء و�إحالل 594 فيال �شكنية جديدة للمو�طنني وت�شليم 123 فيال �أخرى مل�شتحقيها
•• ابوظبي-وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
برفع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
للمو�طنني  �مل��ع��ي�����ش��ي  �مل�����ش��ت��وى 
�ملالئم  �مل�شكن  ت��وف��ري  و����ش���رورة 
ل��ه��م مب��ا ي��ح��ق��ق روؤي����ة ���ش��م��وه يف 
�الجتماعي  �ال����ش���ت���ق���ر�ر  ت��ع��زي��ز 
�ملعي�شية  �ل����ب����ي����ئ����ة  وحت���������ش����ني 
ومبتابعة �لفريق �ول �شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �بوظبي نائب �لقائد �العلى 
من  عدد  باإن�شاء  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مل�شاكن �لتي �أمر بها للمو�طنني 
بطلبات  ل�شموه  ت��ق��دم��و�  �ل��ذي��ن 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا خ���الل جولته 
بلغت  و�لتي  �ل�شرقي  �ل�شاحل  يف 
2500 طلب �أقرت جلنة متابعة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  تنفيذ 

فيال   529 �إن�شاء  �لدولة  رئي�س 
�شكنية للمو�طنني ممن ��شتوفو� 
كافة �لوثائق و�ل�شروط �ملطلوبة 
�لدفعة  ه����ذه  ومب���وج���ب  م��ن��ه��م. 
باإمارة  �شكنية  فلل   4 بناء  �شيتم 
�أبوظبي و4 فلل �شكنية �خرى يف 
�إمارة  �إم��ارة دب��ي و231 فيال يف 
�إم�����ارة  يف  ف��ي��ال  و28  �ل�����ش��ارق��ة 
�إم����ارة  يف  ف��ي��ال  و137  ع��ج��م��ان 
�أم  �إم���ارة  يف  فيال  و14  �لفجرية 
�إم���ارة  ف��ي��ال يف  �ل��ق��ي��وي��ن و111 
�أن جلنة  ي���ذك���ر  �خل��ي��م��ة.  ر�أ������س 
�شاحب  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة �أقرت �ل�شهر 
فيال   176 ع����دد  ب���ن���اء  �مل���ا����ش���ي 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف خمتلف  ���ش��ك��ن��ي��ة 
قو�ئم  ���ش��م��ن  �ل����دول����ة  �م��������ار�ت 
�لطلبات �لتي وجه بها �شمو ويل 
عهد �بوظبي . و�أكد معايل �أحمد 
جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون 

�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�لبدء  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي������ر 
و�إن�شاء  ب��اإح��الل  عاجلة  ب�����ش��ورة 
�لذين  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  م�شكنا   65
تتطلب �أو�شاع م�شاكنهم �الإحالل 
�لعاجل وكذلك �أ�شحاب �حلاالت 
�خلا�شة �لذين تتطلب �أو�شاعهم 
�حل�������ش���ول وب�����ش��ك��ل ع���اج���ل على 
م�شكن منا�شب ل�شمان �ال�شتقر�ر 
وجه  كما  و�الجتماعي.  �ال���ش��ري 
�مل�شاكن  م��ن  ع��دد  بت�شليم  �شموه 
�لتي مت �النتهاء من �إن�شائها �إىل 
�للجنة  �أق���رت  حيث  م�شتحقيها 
�لبدية  يف  م�����ش��ك��ن��ا   34 ت�����ش��ل��ي��م 
و38  ���ش��رم  يف  م�شاكن  وخم�شة 
يف  م�شكنا  و35  �إذن  يف  م�شكنا 
�للجنة  وج����ه����ت  ح���ي���ث  �ح����ف����ره 
�ملو�فقة  �ل��ذي��ن مت��ت  �مل��و�ط��ن��ني 
مر�جعة  �مل�شاكن  ت�شليمهم  على 

�الأ�شغال  ب����وز�رة  �الإ���ش��ك��ان  �إد�رة 
�ل���ع���ام���ة ال����ش���ت���ك���م���ال �إج���������ر�ء�ت 
ت�شلمهم مل�شاكنهم. و�شرح معايل 
�أحمد جمعه �لزعابي باأن �للجنة 
تقوم  �ل��ت��ي  �لفنية  �ل��ف��رق  وك��اف��ة 
و�لتنفيذ  و�الإع�����د�د  بالتخطيط 
مل�شاريع  ك���ب���ري�  �ه��ت��م��ام��ا  ت����ويل 
تنفيذ�  �ملو�طنني  م�شاكن  �إن�شاء 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
�مل�شاكن ت�شكل  �أن  �لدولة باعتبار 
عن�شر� �أ�شا�شيا يف ر�حة و��شتقر�ر 
�ل����ف����رد و�الأ�������ش������رة.. م����وؤك����د� �أن 
�شبيل  يف  جهد�  تدخر  ال  �للجنة 
الأعلى  وفقا  �مل�شاكن  ه��ذه  �إجن���از 
�لر�شا  ي��ح��ق��ق  ومب���ا  �مل�����ش��ت��وي��ات 
و��شاف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني.  و�ل�����ش��ع��ادة 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  م��ع��ال��ي��ه 
�شاحب  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  �ل���ر����ش���ي���دة 
و�شمو  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س  �ل�����ش��م��و 
�ل�شيخ  و�شمو  �بوظبي  عهد  ويل 

من�شور بن ز�يد �آل نهيان تق�شي 
ومفاهيم  �لعمل  �آل��ي��ات  بتطوير 
�لعمل يف كل مرحلة من مر�حل 
�ل�شمو  م���ب���ادر�ت ���ش��اح��ب  �إجن����از 
رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة و�مل����ق����ي����ا�����س يف 
�لتي  �الإجن������������از�ت  جن�����اح  م�����دى 
�ل�شمو  �شاحب  مبادر�ت  حتققها 
و�شعادة  ر�ح��ة  ه��و  �ل��دول��ة  رئي�س 
جلنة  �جتماع  ت��ر�أ���س  �مل��و�ط��ن��ني. 
�شاحب  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة 
عقد  �ل��ذي  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
مبقر وز�رة �شوؤون �لرئا�شة معايل 
وح�شره  �ل��زع��اب��ي  جمعة  �ح��م��د 
�لرميثي  عبد�هلل  حممد  من  كل 
و�شعيد  �ل�شويدي  حممد  وج��ر 
�لعامري  ور����ش��د  �ملقبايل  حممد 
وعبد�هلل  �شالح  حممد  وحممد 
�ملن�شوري  وح�شن  �لنعيمي  �شيف 
عي�شى  وحم��م��د  �ملعيني  وحم��م��د 

حممد وعلى �لدهماين.

متابعة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  تنفيذ 
�لفنية  �ل��ف��رق  �أن  �ل��دول��ة  رئي�س 
بدر��شة  ت���ق���وم  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لذين  �مل���و�ط���ن���ني  ب��ق��ي��ة  م��ل��ف��ات 
�بوظبي  �شمو ويل عهد  بها  وجه 
كبري  بت�شارع  لهم  م�شاكن  ببناء 
در��شتهم  نتائج  لعر�س  متهيد� 

وم���ن ثم  �للجنة الإق���ر�ره���ا  ع��ل��ى 
كما  �مل�شاكن.  تلك  باإن�شاء  �لبدء 
�قرت جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت 
رئي�س �لدولة ومبتابعة من �شمو 
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بتوجيهات رئي�س �لدولة .. �إنطالق مهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي مبدينة �شويحان �ليوم

موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية توقع مذكرة تفاهم مع �شركة �لبندق �ملحدودة لبناء بيت زر�عة حممية مبركز ز�يد �لزر�عي �لتابع لها

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ودعم  وبرعاية  �هلل  حفظه  �لدولة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة رئي�س نادي تر�ث �الإمار�ت 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ي��وم  تنطلق 
 2014 �لرت�ثي  ز�ي��د  بن  �شلطان 
�ل�������ذي ي��ن��ظ��م��ه �ل�����ن�����ادي وم���رك���ز 
�شلطان بن ز�يد للثقافة و�الإعالم 
مبدينة  �لهجن  �شباقات  مب��ي��د�ن 

�شويحان.
� �لتي  وت�����ش��م ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان 
�جلاري  فر�ير   15 حتى  ت�شتمر 
�لرت�ثية  �ل���ر�م���ج  م���ن  �ل��ع��دي��د   �
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل��ف��ن��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 

يكون  الأن  تهدف  جديدة  فعاليات 
مهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي 
ث��ق��اف��ي��ا �شامال  ت��ر�ث��ي��ا  م��ه��رج��ان��ا 
ويجعل  �ل�شر�ئح  جميع  ي�شتهدف 
بتنوع  ل���الأ����ش���رة  م���ه���رج���ان���ا  م���ن���ه 

فعالياته وبر�جمه و�أن�شطته.
�شباق  ج����و�ئ����ز  ق��ي��م��ة  رف�����ع  مت  و 
�ملهرجان وذلك  �ل��رت�ث��ي يف  �الإب��ل 
بتخ�شي�س �شيارة فاخرة للفائزين 
���ش��وط من  ك��ل  ب��امل��ر�ك��ز �الأوىل يف 
ت�شجيع  ب��ه��دف  �ل�����ش��ب��اق  �أ����ش���و�ط 
�إ�شافة  ج��ان��ب  �إىل  �مل����الك  ودع����م 
�شوط مفتوح للجماعة �إىل �أ�شو�ط 
�شن  �إىل  �مل��ف��رودة  �شن  �ملز�ينة من 
�حل���اي���ل الإت����اح����ة �ل��ف��ر���ش��ة �أم����ام 
�أكر عدد من �ملالك للم�شاركة يف 

تنظيم حفالت فنية �شاهرة يحييها 
عدد من �لفنانني �الإمار�تيني �إىل 
لعدد  �ل�شعرية  �الأم�����ش��ي��ات  ج��ان��ب 
�ل�شاحة  يف  �ل�����ش��ع��ر�ء  �أ���ش��ه��ر  م���ن 

�خلليجية.
�ليوم  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ب���د�أ 
�شمو  �مل���ه���رج���ان  ر�ع������ي  ب���و����ش���ول 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�شاحة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل��ن�����ش��ة  �إىل 
�لفعاليات  ب��ب��دء  �إي��ذ�ن��ا  �الح��ت��ف��ال 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
و�الأن�شطة  و�ل���ر�م���ج  �مل�����ش��اب��ق��ات 
و�ملتمثلة يف مز�ينة �الإبل �الأ�شايل 
�لعربي  �ل�شلوقي  ومز�ينة  و�شباق 
�مل��ح��ال��ب و�ل��ت��ي ت�شمل  وم�����ش��اب��ق��ة 
خ���م�������س م�����ر�ح�����ل و�����ش����ب����اق �الإب������ل 

و�لثقافة و�لتقاليد و�لقيم �لعربية 
و�أن�شطة  بر�مج  وتهدف  �الأ�شيلة. 
�أ�شبوعني  ي�شتمر  �ل��ذي   � �ملهرجان 
ويعد �أحد �أهم �ملهرجانات �لرت�ثية 
�إىل   � و�لثقافية يف منطقة �خلليج 
و�ل�شياح  �ل�������رت�ث  حم���ب���ي  ج�����ذب 
�الأ�شيل  ب�����امل�����وروث  وت���ع���ري���ف���ه���م 
ملا�شي وحا�شر �الإمار�ت على رمال 
مدينة �شويحان �لتي ت�شتهر باأنها 
�لرت�ثي  للن�شاط  �شياحية  وجهة 
الأب���ن���اء �الإم��������ار�ت مل���ا مت��ت��ل��ك��ه من 
ومر�فق  �شعبية  و�أ���ش��و�ق  مقومات 
�إ�شافة  ���ش��ي��اح��ي  ج����ذب  وم����و�ق����ع 
من  للكثري  �شنويا  �حت�شانها  �إىل 
و�ملهرجانات  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات 

�ملحلية.

باالإبل و�ملوروث �الإمار�تي �لعريق.
ز�يد  بن  �شلطان  مهرجان  وي�شهد 
�ل��رت�ث��ي يف دورت��ه �حلالية تطور� 
�ملهرجانات  عامل  يف  جديد�  وفكر� 
�ل��رت�ث��ي��ة ح��ي��ث مي���زج ب���ن عر�قة 
�مل��ا���ش��ي و�أ���ش��ال��ة �حل��ا���ش��ر بهدف 
�ل�����رت�ث وت��وث��ي��ق��ه ونقله  ت��ر���ش��ي��خ 
نفو�شهم  يف  وتاأ�شيله  �الأجيال  �إىل 
�لغني  ب��ال��رت�ث  �ل�شعوب  وتعريف 
وتقاليدها  �الإم�������������ار�ت  ل�����دول�����ة 
�الأ���ش��ي��ل��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��ر ج����زء� من 
�لهوية �لوطنية و�لتكوين �لثقايف.

وعملت �للجنة �ملنظمة وبتوجيهات 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
�لفعاليات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان 
�لرئي�شة يف دورة هذ� �لعام و�إ�شافة 

�قتناء  على  وحتفيزهم  �مل��ه��رج��ان 
�ملحلية  �ل�����ش��الالت  �أف�شل  وح��ف��ظ 

�الأ�شيلة لالإبل.
ومن �لفعاليات و�لر�مج �جلديدة 
�شلطان  م��ه��رج��ان  ي�شهدها  �ل��ت��ي 
�أي�����ش��ا م�شابقة  ب��ن ز�ي���د �ل��رت�ث��ي 
تهدف  و�ل��ت��ي  �ل�شوئي  �لت�شوير 
�ملبدعني  و�ح���ت�������ش���ان  �إب�������ر�ز  �إىل 
�ل�شوئي  �ل���ت�������ش���وي���ر  جم������ال  يف 
�إىل ج��ان��ب �مل�����ش��اب��ق��ة �ل�����ش��ع��ري��ة يف 
بدورتها  �الأ����ش���اي���ل  �الإب�����ل  و���ش��ف 
�للجنة  لها  ر�شدت  و�لتي  �لثانية 
حيث  وقيمة  كبرية  ج��و�ئ��ز  �لعليا 
�شيح�شل �لفائز باملركز �الأول على 

�شيارة فاخرة.
�شيتم  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  وع���ل���ى 

�ل�شعبي  �ل�شوق  وك��ذل��ك  �ل��رت�ث��ي 
�لكال�شيكية  �ل�����ش��ي��ار�ت  وم��ع��ر���س 
�الأطفال  وقرية  �لرت�ثية  و�لقرية 
�إىل جانب فعاليات �أخرى و�أن�شطة 

م�شاحبة.
�لوطنية للرت�ث  �ملهرجانات  وتعد 
و�لثقافة �لتي يرعاها �شمو �ل�شيخ 
�شنويا  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
ي��ت��ق��دم��ه��ا م���ه���رج���ان ���ش��ل��ط��ان بن 
ز�ي�����د �ل����رت�ث����ي ب�����ش��وي��ح��ان وف���اء 
و�إقتفاء الأثر موؤ�ش�س وباين نه�شة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �الإم����ار�ت 
و�الآب���اء  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
تاريخية  وم���ن���ا����ش���ب���ة  و�الأج�����������د�د 
وم����وؤ�����ش����ر� ع��م��ي��ق��ا ل���ل���دالل���ة على 
بالرت�ث  �حلكيمة  قيادتنا  �هتمام 

•• ابوظبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�الحتياجات  وذوي  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
�شركة  مع  تفاهم  مذكرة  �خلا�شة 
�أبوظبي  �ملحدودة ومقرها  �لبندق 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع م�������ش���رتك بني 
مبوجبها  ت��ق��وم  ح��ي��ث  �جل��ان��ب��ني 
�ل�شركة برعاية زر�ع��ة بيت حمية 
مب�شاحة 80- 40 مرت� يف مركز 
و�لتاأهيل  للتنمية  �ل��زر�ع��ي  ز�ي���د 
�لتابع للموؤ�ش�شة �لذي يقع مبطقة 
بني يا�س بقيمة �إجمالية ت�شل �إىل 
�ألف   900  - دوالر  �ل����ف   250
�لتفاهم  م���ذك���رة  وق����ع   .- دره�����م 
حممد  ���ش��ع��ادة  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ع��ن 
حممد فا�شل �لهاملي نائب رئي�س 
�لعام وعن  �الأم��ني  �الد�رة  جمل�س 
�شيوز�و�  ي��وج��ي  �ل�����ش��ي��د  �ل�����ش��رك��ة 
توقيع مذكرة  وياأتي  �لعام.  �ملدير 
موؤ�ش�شة  ج��ه��ود  �إط���ار  يف  �لتفاهم 
�الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�لقطاع  م����ع  �����ش����ر�ك����ات  الي����ج����اد 
�خلا�س خلدمة فئات ذوي �الإعاقة 
�إىل  وت��ه��دف  برعايتها  �مل�شمولني 
تطبيق �أف�شل �ملمار�شات و�الأحكام 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ممار�شة  يف 
وحتفيز  وت�������ش���ج���ي���ع  ل���ل�������ش���رك���ات 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س ل��ل��ق��ي��ام ب����دور 
�مل�شوؤولية  جم��ال  يف  فعالية  �أك��رث 
تكون  بحيث  لل�شركات  �ملجتمعية 
م�����ش��وؤول��ي��ة جت���اه �جلمهور.  �أك���رث 
وت��ه��دف �مل���ذك���رة �ل��ت��ي مت��ت��د ملدة 
جتديدها  وي��ج��وز  ���ش��ن��و�ت  خم�س 
لفرتة مماثلة �إىل تنظيم �لر�مج 
بامل�شوؤولية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�الأن�����ش��ط��ة 
�ملجتمعية بالتعاون مع �لقطاعني 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س ح��ي��ث ت��ك��ون هذه 

�الأن�شطة و�لر�مج �شاملة وت�شتند 
و��شحة  وغ�����اي�����ات  �أه���������د�ف  �إىل 
ودعم  مبتطلبات  مبا�شرة  وتت�شل 
�مل�شائل  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  �مل��ج��ت��م��ع 
مثل  باملجتمع  �ملرتبطة  و�ملجاالت 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ئ��ة 
�لع�شوي. وتن�س  و�لغذ�ء  و�لبيئة 
مذكرة �لتفاهم على حتمل �شركة 
�لبيت  �ن�شاء  تكاليف  كافة  �لبندق 
�مل���ح���م���ي مب���رك���ز ز�ي������د �ل����زر�ع����ي 
وي��ت��م و���ش��ع ���ش��ع��ار �ل�����ش��رك��ة عليه 
م�شروع  يف  منه  �ل�شركة  وت�شتفيد 
طالب �ملدر��س �خلا�س بها وبع�س 
بامل�شوؤولية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الن�����ش��ط��ة 
�ملجتمعية �الأخرى وذلك مبو�فقة 
�لتابع  �ل��زر�ع��ي  ز�ي��د  مركز  �إد�رة 
ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا. و�شينتج �لبيت 
�ملحمي �ملزمع �إن�شاوؤه �خل�شر�و�ت 
�ل�شوق  وط���ل���ب���ات  �مل���و����ش���م  ح�����ش��ب 
و�شيتم بيع �خل�شر�و�ت �ملنتجة يف 
�ل�شوق من خالل �ملوؤ�ش�شة ل�شالح 
فئات ذوي �العاقة �لذين ترعاهم 
موؤ�ش�شة ز�يد وتتحمل �ملوؤ�ش�شة �أية 
�شلة  ذ�ت  وم�شتلزمات  متطلبات 
ولن  �لت�شغيل  وت��ف��ق��ات  ب��ال��زر�ع��ة 
تتحمل �ل�شركة �ي تكاليف �خرى 
�لبيت  ل��ب��ن��اء  �ل��رع��اي��ة  مبلغ  غ��ري 
�ملحمي ويتم عقد �جتماعات عمل 
لتبادل  �جل��ان��ب��ني  ب���ني  م�����ش��رتك��ة 
�ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة بتنفيذ 
�ملذكرة وحتقيق �أهد�فها ومناق�شة 
�مل�شتقبل.  يف  �ل����ت����ع����اون  خ���ط���ط 
حقوق  مب��ر�ع��اة  �لطرفان  ويلتزم 
�خلا�شة  و�الأدب��ي��ة  �لفكرية  �مللكية 
وعدم  �الآخ���ر  للطرف  �ململوكة  �أو 
من  الأي  يحق  وال  عليها  �ل��ت��ع��دي 
�لتنازل  �أو  �ل��ت��ح��وي��ل  �ل��ط��رف��ني 
جل��ه��ة م��ن �ل��غ��ري ع��ن ح��ق��وق��ه �أو 

�ل���ت���ز�م���ات���ه �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
�إذن  ع��ل��ى  دون �حل�����ش��ول  �مل���ذك���رة 
خطي م�شبق بهذ� �خل�شو�س من 
�لطرف �الآخر كما ميكن للطرفني 
�إمكانية  وم��ر�ج��ع��ة  �الآر�ء  ت��ب��ادل 
�ملذكور  �ل���ت���ع���اون  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع 
ب��ات��ف��اق �لكتابي  �مل��ذك��رة وذل���ك  يف 
فيما بينهما. ورحب �شعادة حممد 
حم��م��د ف��ا���ش��ل �ل��ه��ام��ل��ي �الأم����ني 
باإبر�م  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 
�لبندق  �لتفاهم مع �شركة  مذكرة 
�ملبادرة  ب��ت��ل��ك  م�����ش��ي��د�  �مل����ح����دودة 
بال�شركة..  �مل�شوؤولني  جانب  م��ن 
وطالبها  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �ن  وق���ال 
و�ول����ي����اء �م���وره���م ي���ق���درون تلك 
�لعمل  وميكننا  �الن�شانية  �مل��ب��ادرة 
الإقامة  �مل�����ش��ق��ب��ل  �ل�����ش��رك��ة يف  م���ع 
م�شروعات م�شرتكة يف كافة مر�كز 
�ل��ت��ي ت�شرف  �ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل 
ذوي  فئات  خلدمة  �ملوؤ�ش�شة  عليها 
�لتي  �لكلمة  و�أ���ش��اف يف  �الع��اق��ة. 
بالتوقيع  �الحتفال  �شمن  �لقاها 

�لعليا  والإد�رت����ه����ا  �ل�����ش��رك��ة  مل��دي��ر 
ولفريق  ب��ه��ا  �مل�����ش��وؤول��ني  ول��ك��اف��ة 
�لعمل �لذي ن�شق للتوقيع على تلك 
و�ل�شركة..  �ملوؤ�ش�شة  ب��ني  �مل��ذك��رة 
م�شري� �إىل �أن مركز ز�يد �لزر�عي 
يحتوي  �ل���ذي  للموؤ�ش�شة  �ل��ت��اب��ع 
�ملعاقني  �ل�����ش��ب��اب  م���ن  جم��م��وع��ة 
ذهنيا - 96 منهم ذكور� و 6 بنات 
ترت�وح �أعمارهم ما بني 18 و35 
عاما يعملون يف �ملجاالت �لزر�عية 
و�شل يف �لوقت �حلايل �إىل مرحلة 
متو�لية  جناحات  وحقق  متقدمة 
نتيجة ملا يبذل من جهود من كافة 
ملنت�شبي  متمنيا  باملركز  �مل�شوؤلني 
�ملركز �النخر�ط يف �حلياه �لعامة 
و�الرتقاء مب�شتوى معي�شتهم. من 
جانبه �أعرب �ل�شيد يوجي �شيوز�و� 
�ل��ب��ن��دق عن  ل�شركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�لتفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  �شعادته 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  م��ع 
بنجاح  ومت���ن���ي���ات���ه  �الإن���������ش����ان����ي����ة 
�مل�شروع خلدمة فئات ذوي �العاقة 

يف  تاأتي  �أنها  �لتفاهم  على مذكرة 
تطوير  نحو  �ملوؤ�ش�شة  �شعي  �إط���ار 
�آل��ي��ات �لعمل و�ب���ر�م ���ش��ر�ك��ات مع 
�شركات �لقطاع �خلا�س معربا عن 
�منياته بان تكون تلك �خلطوة بني 
�ملوؤ�ش�شة و�ل�شركة حمطة �نطالق 
ل���ت���ع���اون �ك����ر ب���ني �جل���ان���ب���ني يف 
مل�شاهمات  ونر��س  �ملقبلة  �ملرحلة 
و�شركات  �ل���ب���رتول  ���ش��رك��ات  م���ن 
�ملجتمع  م�����ش��اري��ع  ل���دع���م  �خ�����رى 
�لزر�عي  ز�ي����د  م��رك��ز  وم�����ش��اري��ع 
للتنمية و�لتاأهيل �لتابع للموؤ�ش�شة 
�ملجتمعية.  �مل�شوؤولية  �ط��ار  �شمن 
و�أكد �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى �إىل تهيئة 
للم�شمولني  �ل����ت����دري����ب  ف���ر����س 
برعايتها من ذوي �الإعاقة مبركز 
مهار�ت  و�إك�شابهم  �ل��زر�ع��ي  ز�ي��د 
ل��ت��وف��ري �شبل  �ل����زر�ع����ي  �الإن����ت����اج 
�لعي�س �لكرمي و�إىل �إعادة دجمهم 
�إىل عنا�شر  يف �ملجتمع وحتويلهم 
دفع  يف  بفاعلية  ت�شاهم  �إي��ج��اب��ي��ة 
بال�شكر  وتوجه  �لتنمية.   م�شرية 

بها  يعمل  �أق�����ش��ام  م��ن  ي�شمه  وم��ا 
�الع���اق���ة. ح�شر  ذوي  م���ن  �أف�����ر�د 
من  �لتفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع 
مرمي  �شعادة  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  جانب 
ذوي  قطاع  رئي�س  �لقبي�شي  �شيف 
باملوؤ�ش�شة  �خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات 
�د�رة  م���دي���ر  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  وحم���م���د 
�ل�شوؤون �ملالية و�الد�رية و�ملهند�س 
حممد �شيف �لعريفي مدير مركز 
ز�يد �لزر�عي �إ�شافة �إىل عدد من 
وقياد�ت  باملوؤ�ش�شة  �الق�شام  روؤ�شاء 
من �شركة �لبندق �ملحدودة. ويعد 
للتنمية  �ل�����زر�ع�����ي  ز�ي������د  م���رك���ز 
نوعه  م���ن  �الأول  ي��ع��د  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
يف �ل���ع���امل �ل�����ذي ي���وظ���ف ق����در�ت 
�ملعاقني با�شتخد�م �لنظم �لزر�عية 
�حل��دي��ث��ة ب���ه���دف ت��دري��ب��ه��م على 
�لزر�عية  �مل��ه��ن  وم���ه���ار�ت  �أ���ش��ول 
مهنية  ����ش��ت��ق��الل��ي��ة  و�إك�������ش���اب���ه���م 
و�العتماد  �ل��ع��ي�����س  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
ع���ل���ى �ل��ن��ف�����س وذل������ك م����ن خالل 
�أن�����ش��ئ �ملركز  ر�ت����ب ���ش��ه��ري وق���د 
من  وب���ت���وج���ي���ه���ات   1994 ع�����ام 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
�إىل  تبعيته  �نتقلت  ث��م  نهيان  �آل 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
بعد  على  �مل��رك��ز  ويقع  �الإن�شانية. 
50 كيلومرت� من مدينة �أبوظبي 
يا�س  بني  مدينة  م��ن  �ل�شرق  �إىل 
 11.4 �الإجمالية  م�شاحته  وتبلغ 
بيتا   12 ب��د�خ��ل��ه  و���ش��ي��د  ه��ك��ت��ار 
20 بيتا  �إىل  حمميا متت زيادتها 
يف مرحلة الحقة ت�شتخدم يف �إنتاج 
�لزر�عية  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�الأر�����ش���ي  �إىل ج��ان��ب  �ل��ع�����ش��وي��ة 
باملركز  و�أق��ي��م  �ملفتوحة  �لزر�عية 
ي�����ش��ت��وع��ب ن�شف  ل��ل��م��ي��اه  خ�����ز�ن 

مليون جالون مياه.

ز�يد  مبركز  للموؤ�ش�شة  �ملنت�شبني 
�ل����زر�ع����ي �ل��ت��اب��ع ل���ه���ا.. وق����ال �ن 
�لبندق هي �شركة حمدودة  �شركة 
تاأ�ش�شت يف دي�شمر 1970 لين�شاأ 
�لبندق �لبحري  بذلك حقل نفط 
�ل�������ذي ي���ق���ع ع���ل���ى ح�������دود �إم�������ارة 
�أبوظبي ودولة قطر وتعد �ل�شركة 
�ملتحدة لتطوير �لبرتول �ملحدودة 
�مل�شاهمة  �ل�����ش��رك��ة   - �ل��ي��اب��ان��ي��ة   -
�ملهيمنة حيث ت�شارك بن�شبة 97يف 
م�����ش��روع تطوير  م��ن ح�شة  �مل��ائ��ة 
�ملتبقية  �لن�شبة  �أم��ا  �لبندق  حقل 
3 يف �ملائة فهي من ن�شيب �شركة 
�ن  و�أ���ش��اف  �ل��ري��ط��ان��ي��ة.  �لنفط 
مع  �شر�كات  ب��اإب��ر�م  تهتم  �ل�شركة 
تعمل  �لتي  �ملجتمعات  يف  �جلهات 
بها يف �إطار م�شوؤوليتها �ملجتمعية 
كما �نها تهتم بالزر�عات �لع�شوية 
لتلك  دعما  ق��دم��و�  باأنهم  وتفخر 
لعملهم  ي�شيف  �أن  ميكن  �لفئات 
الإنتاج  بعملهم  ب��ال��رق��ي  وي�����ش��ه��م 
بجهود  و�أ���ش��اد  �لع�شوي.  �خل�شار 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
ب�شفة عامة وجهود موؤ�ش�شة ز�يد 
ب�شفة  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
�لعناية  خا�شة يف تقدمي كل �شبل 
و�ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل ل��ف��ئ��ات ذوي 
�الإع����اق����ة و�حل���ر����س ع��ل��ى تقدمي 
ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د ع��ل��ى م�شتوى 
�لعامل يف هذ� �ملجال لتلك �لفئات. 
و�أع��رب عقب جولة باملركز لتفقد 
وم�شاهدة  �مل���ن���ف���ذة  �مل�������ش���روع���ات 
�إعجابه  عن  �مل�شروع  تنفيذ  موقع 
�ملنفذة  ب���امل�������ش���روع���ات  �ل�������ش���دي���د 
�لزيارة  بتلك  �شعادته  ب��ال��غ  وع��ن 
و�الطالع على ن�شاط تلك �لفئات 
�لع�شوية كما  �ل��زر�ع��ات  يف جمال 
�ملركز  �عجابه مبن�شاآت  �أع��رب عن 

•• ابوظبي-وام:

ي��ن��ظ��م م���رك���ز ���ش��ل��ط��ان ب����ن ز�ي����د 
�لثالثاء  ي���وم  و�الإع�����الم  للثقافة 
�الإ�شاءة  بعنو�ن  حما�شرة  �ملقبل 
لالأطفال .. م�شاعفاتها وعالجاتها 
�أحمد  للدكتور  و�لنف�شية  �لطبية 
�الأمل���ع���ي ����ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����س ق�شم 
مبدينة  لالأطفال  �لنف�شي  �لطب 
و�شيتناول  �لطبية.  خليفة  �ل�شيخ 
حما�شرته  يف  �المل���ع���ي  �ل���دك���ت���ور 
�ل�شابعة و�لن�شف  �لتي �شتنظم يف 
مبقر �ملركز �لكائن ب�شارع �خلليج 
و�نو�عها  �مل�شكلة  معدالت  �لعربي 
�ملحلية  و�ل����در������ش����ات  و�ل���ب���ي���ان���ات 
حولها ��شافة �ىل تعريف ومعدل 
��شطر�ب ما بعد �ل�شدمة و�الأثار 
�ل���ن���اجت���ة ع����ن �ل�������ش���دم���ة وط����رق 
معاملة  ���ش��وء  وت�شخي�س  تقييم 
�الطفال و�ال�شطر�ب �لناجت عنها 
�ل���ع���الج وحل  ط����رق  �ىل  �����ش���اف���ة 
�الملعي  �لدكتور  �ن  يذكر  �مل�شكلة. 

يايل  جامعة  ثم  وم��ن  بو�شطن  يف 
ليو��شل  �الأمريكية  كونكتكات  يف 
بالتخ�ش�س  ت���دري���ب���ه  ذل����ك  ب��ع��د 
لالأطفال  �لنف�شية  �الأم���ر�����س  يف 
بزمالة  ث�����م  وم������ن  و�مل�����ر�ه�����ق�����ني 
ب���اأب���ح���اث �أم�����ر�������س �ل���ق���ل���ق حيث 
�ملجال.  ه��ذ�  �أب��ح��اث يف  ل��ه  ن�شرت 
�الملعي  �حمد  �لدكتور  ح�شل  كما 
ع��ل��ى �ل��ب��ورد �الأم��ري��ك��ي يف جمال 
وعني  �لعامة  �لنف�شية  �الأم��ر����س 
بوظيفة �أ�شتاذ م�شاعد بجامعة بيل 
�الأمريكية يف عام 1999 و�لتحق 
بالعمل بجناح �لعلوم �ل�شلوكية يف 
يف  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة 
نهاية �أغ�شط�س �ملا�شي كا�شت�شاري 
ورئي�س ل�شعبة �الأمر��س �لنف�شية 
و�مل��ر�ه��ق��ني �ىل جانب  ل��الأط��ف��ال 
�لطفل  ح��م��اي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ا���ش��ت��ه 
ب����اأم����ارة �ب���وظ���ب���ي وع�����ش��وي��ت��ه يف 
بر�مج  لتاأ�شي�س  �ل��ع��رب��ي  �ل���ب���ورد 
تدريب لالأطباء يف جمال �ل�شحة 

�لنف�شية للطفل.

و�لعلوم  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة  م���ن  ت��خ��رج 
في�شل  �مل���ل���ك  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل�شعودية يف عام  �لعربية  باململكة 
�ملهني  م�شو�ره  بد�ية  ويف   1989
ت��خ�����ش�����س يف �أم����ر������س �الأط���ف���ال 
�لتخ�ش�س  يف  دبلوم  على  وح�شل 
م�����ن �ل���ك���ل���ي���ة �مل���ل���ك���ي���ة ل���الأط���ب���اء 
ب����اإي����رل����ن����د� و�ل����ت����ح����ق ب���ع���د ذل���ك 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي يف �الأم���ر�����س 
تيوفت�س  بجامعة  للكبار  �لنف�شية 

عبد�هلل بن ز�يد يرت�أ�س وفد �لدولة �مل�شارك 
يف �أعمال �لدورة �خلم�شني ملوؤمتر ميونيخ لالأمن

•• ميونيخ-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية وفد �لدولة �مل�شارك يف �أعمال 
�أعماله يف مدينة ميونخ �الأملانية  �ل��دورة �خلم�شني ملوؤمتر ميونيخ لالأمن و�لذي بد�أت 
�م�س �الول. وي�شارك يف �ملوؤمتر 20 رئي�س دولة وحكومة و 50 وزير� للخارجية و�لدفاع 
�إ�شافة لعدد من ممثلي �لهيئات و�ملنظمات �لدولية. ويناق�س �ملوؤمتر عدد� من �لق�شايا 
�الأمنية �لدولية و�آثارها على خمتلف دول �لعامل كما تعقد على هام�شه لقاء�ت جانبيه 

يناق�س خاللها �مل�شاركون يف �ملوؤمتر �ملبادر�ت و�الأفكار �جلديدة يف جمال �الأمن . 

�شلطان بن ز�يد يعزي بوفاة 
عبد �هلل عمر�ن ترمي

•• ال�صارقة-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �م�س و�جب 
�لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعايل �لدكتور عبد�هلل عمر�ن ترمي وذلك خالل زيارة 
�شموه خليمة �لعز�ء �لتي ن�شبت �أمام منزل �لفقيد يف منطقة �لف�شت يف �ل�شارقة. وت�شرع 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �لذي كان يف ��شتقبال �شموه جنال �لفقيد و�شقيقه 
و�أن  للفقيد  يغفر  و�أن  و�ل�شكينة  �ل�شر  ترمي  �آل  يلهم  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �إىل  وذووه 

ي�شكنه ف�شيح جناته. 

مركز �شلطان بن ز�يد ينظم حما�شرة بعنو�ن �لإ�شاءة �خبار �ل�شاعة: �لإمار�ت و�حة للعطاء �لإن�شاين
لالأطفال .. م�شاعفاتها وعالجاتها �لطبية و�لنف�شية  •• ابوظبي-وام: 

و�لتناغم  للتالقي  و�ح��ة  �شتظل  �الم���ار�ت  �ن  �ل�شاعة  �خبار  ن�شرة  �ك��دت 
�لذي ال ين�شب ماد�مت �حلياة تنب�س م�شرية  �الإن�شاين  �لثقايف و�لعطاء 
�ىل �ن هذه �لكلمات �ملخت�شرة و�لبليغة عنونت ت�شريحات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لعربي  �ل�شحة  وموؤمتر  معر�س  �شموه  تفقد  �أثناء  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�لذي �ختتم فعالياته يوم �خلمي�س �ملا�شي يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت 
�لدولة كحلقة جديدة  �أر���س  �نعقاده وتنظيمه على  ياأتي  �لذي  و�ملعار�س 
�ل��دول��ة م��ن �شبل دعم  �الإن�����ش��اين يف ظ��ل م��ا وف��رت��ه  م��ن حلقات عطائها 
�لتي هي  �ل��ذي يعالج �لق�شايا �ل�شحية  �إجن��اح �حل��دث  �أج��ل  متنوعة من 
�أهم �لق�شايا �رتباطا بحياة �الإن�شان و��شتقر�ره �ملجتمعي وقد �شارك  من 
�ل�شركات  �إىل  باالإ�شافة  قادمون من كل حدب و�شوب  وعلماء  �أطباء  فيه 
�مل�شنعة لتقنيات �لطب و�لعالج و�الأدوية حول �لعامل وهو ما يعطيه بعد� 
وقالت  �لعربية.  �ملجتمعات  يهم  ح��دث  جم��رد  ولي�س  �ت�شاعا  �أك��رث  عامليا 
�لن�شرة �لتي ت�شدر عن مركز �المار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية 
يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن �الإمار�ت و�حة للعطاء �الإن�شاين �إن �لدعم 
يف  �الإن�شانية  �لق�شايا  �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تقدمه  �ل��ذي 
�شيا�شتها  من  �نطالقا  ياأتي  �أجمع  �لعامل  ق��ار�ت  وعر  �ل�شاحات  خمتلف 
�لثابتة �لتي تدعو �إىل �لتعاون بني �لدول و�ل�شعوب من �أجل تعزيز �ل�شالم 
�لعاملي وهي �ل�شيا�شة �لتي و�شع �أ�شا�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ويو��شل م�شريتها �شاحب 
باملبادر�ت  د�ئما  يوجه  �ل��ذي  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل��ح��ن و�ل�شد�ئد  �أوق���ات  �الأ���ش��ق��اء و�الأ���ش��دق��اء يف  ك��ل  �إىل  �ل��ع��ون  لتقدمي 

على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بها  تقوم  �لتي  �الإن�شانية  و�الأع��م��ال 
�ل��دول تعر بو�شوح عن فل�شفة ترتكز  �أكرث من م�شتوى ويف �لعديد من 
على �لعديد من �الأ�ش�س و�ملبادئ �لر��شخة �لتي ياأتي على ر�أ�شها �ل�شمولية 
فهي ال تقت�شر على تقدمي �مل�شاعد�ت �ملادية �إىل �لفئات �ملحتاجة وتخفيف 
�الإن�شانية  �الأزم���ات  مناطق  �إىل  �لتحرك  �إىل  متتد  و�إن��ا  فقط  معاناتها 
و�لتفاعل �ملبا�شر مع م�شكالتها و�مل�شاركة يف �جلهود �الإن�شانية للتخفيف 
�ملعوزين  �إىل  �لدعم ميتد  �ن هذ�  و��شافت  �أي�شا.  قرب  معاناتها عن  من 
�الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بر�مج  تتنوع  �آخ��ر  مبعنى  �ملعمورة  بقاع  خمتلف  يف 
�ملحتاج  �الإن�شان  ت�شتهدف  حيث  �جلغر�فية  �الأب��ع��اد  حيث  من  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�إىل �مل�شاندة و�مل�شاعدة حول �لعامل من دون �لنظر �إىل جن�شه �أو عرقه �أو 
دينه وكذلك من حيث �ملعايري �لنوعية لت�شمل درء �آثار �لكو�رث �لطبيعية 
و�الأوبئة �ملتف�شية وكذلك م�شاعدة �لالجئني و�لنازحني من بع�س �لدول 
ب�شبب ظروف عدم �ال�شتقر�ر �لد�خلي يف �أوطانهم �إىل غري ذلك من �أ�شكال 
على  يقوم  �الإم��ار�ت��ي  �الإن�شاين  �لعمل  �ن  و�و�شحت  �الإن�شانية.  �مل�شاعدة 
�لنهو�س به �لعديد من �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لوطنية كما �أنه يعد بعد� مهما 
من �أبعاد �ل�شيا�شة �خلارجية للدولة وما يزيد من فعاليته ويعظم من دوره 
�أنه يحظى بالدعم و�لرعاية و�مل�شاندة من قبل �لقيادة �لر�شيدة �أي�شا وهذ� 
ما يك�شبه �لثبات و�مل�شد�قية على �ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية ف�شال عن 
�لفاعلية و�لتاأثري و�لقدرة على حتقيق �لنفع بالن�شبة �إىل �مل�شتفيدين منه 
�نه  موؤكدة  خالله  من  �لدولة  تن�شدها  �لتي  �لتنموية  �الأه��د�ف  وحتقيق 
�لعمل  بر�مج  متكنت  �لر��شخة  و�الأ�ش�س  �ملتكاملة  �ملنظومة  ه��ذه  بف�شل 
�الإن�شاين �الإمار�تي من حتقيق جناحات كبرية على مد�ر عقود جعلت من 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة نوذجا للعطاء �الإن�شاين كما جعلتها تتبو�أ 

مكانة متقدمة �شمن منظومة �لقوى �خلرية يف �لعامل.
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�شيف بن ز�يد يعزي بوفاة 
عبد�هلل عمر�ن ترمي

•• ال�صارقة- وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ق��دم 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية م�شاء �م�س و�جب �لعز�ء �إىل جنلي وذوي �ملغفور له 
عبد�هلل عمر�ن ترمي وذلك مبنزل �الأ�شرة بال�شارقة. و�أعرب �شموه لنجلي 
�لفقيد خالد وعمر�ن عن �شادق عز�ئه ومو��شاته لوفاة و�لدهما د�عيا �هلل 
عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن يلهم �أهله و�أ�شرته �ل�شر و�ل�شلو�ن. 
وقال �شموه �إن �الإمار�ت فقدت �إعالميا كبري� و�أحد �أبنائها �لررة �لذين 

لهم ب�شماتهم يف م�شرية �لنه�شة و�لتطوير. 

األف زائر تابعوا الفعاليات  46

�أهايل �لغربية ي�شيدون بتنظيم معر�س معرفة 2014

معر�س معرفة �شاهم يف توفري 100 فر�شة عمل وقدم 300 حما�شرة تدريبية لأبناء �لغربية 

 •• املنطقة الغربية – الفجر:

�لذي   2014 جنح معر�س معرفة 
�خلمي�س  م�شاء  فعالياته  �ختتمت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �مل��ا���ش��ي حت���ت رع���اي���ة 
ح���م���د�ن ب���ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية وبتنظيم 
�لغاز  ل�شناعات  �بوظبي  �شركة  من 
�كرث من  توفري  �ملحدود جا�شكو يف 
�ملنطقة  الب��ن��اء  عمل  فر�شة   100
�ل���غ���رب���ي���ة م�����ن خم���ت���ل���ف �الع����م����ار 
و�لفتيات  �ل�شباب  م��ن  كمتطوعني 
ك��م��ا ق���ام ب��ت��ن��ظ��ي��م �ك���رث م���ن 300 
ملختلف  ع���م���ل  وور�����ش����ة  حم���ا����ش���رة 
�لتكنولوجية  و�لتطبيقات  �ل��ع��ل��وم 
من  �ك��رث  منها  ��شتفاد  و�لتعليمية 
�لغربية  �ب��ن��اء  م��ن  �شخ�س   9000
زيارة  م��رة  الول  �ملعر�س  �شهد  كما 
�ك���رث م���ن 20 م��در���ش��ة يف ك���ل من 
م��دي��ن��ة ز�ي�����د ول���ي���و� و�مل����رف����اأ لنقل 

�لعلوم و�ملعرفة �ليهم .
�لتي  و�ل��ر�م��ج  �لفعاليات  وتنوعت 
مت ت��ق��دمي��ه��ا خ���الل �مل��ع��ر���س �لذي 
ي�شمن  �ي��ام مب��ا  مل��دة خم�س  ��شتمر 
�جلن�شيات  ك��اف��ة  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
�لتي حر�شت على ح�شور  و�العمار 
و�ال���ش��ت��م��ت��اع مب���ا يقدمه  �مل��ع��ر���س 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات مم���ا ���ش��اه��م يف جذب 
�ك��رث م��ن 46 �ل��ف ز�ئ��ر على مدى 
�ملعر�س  تفقد  كما    . �مل��ع��ر���س  �ي���ام 
�لعامري  عبد�لعزيز  �فتتحه  �ل��ذي 
جا�شكو  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�����ش����ع����ادة حم���م���د ح���م���د ب�����ن ع�����ز�ن 
�ملزروعي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 
ومدير  باالنابة  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�لغربية   �ملنطقة  تنمية  جمل�س  عام 
�إبر�هيم  ح�����ش��ني  �مل��ه��ن��د���س  ب��ج��ان��ب 
�حلمادي رئي�س جمل�س �أمناء معهد 
ومبارك  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
نائب  م��ن�����ش��ب  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ���ش��ع��ي��د 
�أب��وظ��ب��ي للتعليم  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز 
وم�شلم  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
�القليمي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  حم��م��د 
ممثلني  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  مل��ج��ل�����س 
�لدولة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �ل��ق��ط��اع  ع���ن 
معر�س  وحظي   . �لغربية  و�ملنطقة 
م��ع��رف��ة ب��ت��و�ج��د �ل��ع��دي��د م��ن كبار 
�مل�شوؤولني وجنوم �ملجتمع و�مل�شاهري 
�ل��وط��ن��ي يف  �ملنتخب  وم��ن��ه��م جن���وم 
�مثال  و�حل������ايل  �ل���ذه���ب���ي  ع�����ش��ره 
�ل����الع����ب حم�����ش��ن م�����ش��ب��ح وزه����ري 
و�شبيت  م��ط��ر  و�إ���ش��م��اع��ي��ل  ب��خ��ي��ت 
خاطر باال�شافة �ىل �شاحبة �ل ٣٣ 
عيدة  عامليا  م�شجلة  �إخ���رت�ع  ب���ر�ءة 
�ملخ�شرم  �ل��ف��ن��ان  و  �مل��ح��ريب��ي  بطي 
�ملخرتعه  و  �لتميمي  علي  و�لقدير 
ف��اط��م��ة ج��ا���ش��م جا�شم  �الإم���ار�ت���ي���ة 
مبارك  خ���ال���د  و�����ش����رح  �ل����زع����اب����ي. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ك��ن��دي، 
ل���ل���ع���الق���ات �ل���ع���ام���ة و�الت���������ش����االت 
قائال  جا�شكو  �شركة  يف  �خل��ارج��ي��ة 
يف  معرفة  معر�س  بتنظيم  �شعدنا 
�لثالثة  ه��ي  و�ل��ت��ي  �لتا�شعة  دورت���ه 
يف �ملنطقة وتقدمي حدث ناجح �آخر 

�شهد  حيث  �لغربية  �ملنطقة  ملجتمع 
من  وزو�ر�  ك��ب��ري�  �ق���ب���اال  �مل��ع��ر���س 

جميع �لفئات �لعمرية .
و�أ�شاف لقد �شهدت هذه �لدورة من 
�ملعر�س ��شافة �لعديد من �لدور�ت 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة �مل���ت���ن���وع���ة، �مل����زي����د من 
�لفعاليات  من  و�لعديد  �لعار�شيني 
�لرتفيهية. �ن هدفنا من تنظيم هذ� 
و�ملعرفة  �لثقافة  �إث��ر�ء  هو  �ملعر�س 
ورف��ع م�شتوى �مل��ه��ار�ت ل��دى طالب 
�مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات ح��ي��ث �شارك 
ومتطوعة  متطوع   100 مايقارب 
و�د�رة  تنظيم  يف  �ملنطقة  �أب��ن��اء  م��ن 
�ملعر�س  و����ش���ه���د  ه������ذ�   . �حل��������دث 
موؤ�ش�شات  م���ن  ع���دي���دة  م�����ش��ارك��ات 
حكومية ر�ئدة كاإد�رة �لدفاع �ملدين 
�شرطة  ومديرية  �لغربية  باملنطقة 
وم�شت�شفيات  �ل���غ���رب���ي���ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل��غ��رب��ي��ة وغ���ريه���ا ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
تعليمية.  وموؤ�ش�شات  جامعات  ع��دة 
�لعديد  �مل���ع���ر����س  يف  �����ش����ارك  ك���م���ا 
كموؤ�ش�شة  �خل��ا���ش��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�الإمار�ت لالت�شاالت ومعهد م�شدر 
�لعربية  ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك  ون��ا���ش��ي��ون��ال 
عر�س  مت  حيث   ، هانيويل  و�شركة 
�لتكنولوجيا  �إل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  �آخ��ر 
 100 من  �أك��رث  مب�شاركة  �حلديثة 
عار�س وم�شارك مثل هو�وي و �شرف 
�لكرى  و�مل��ح��الت  ولينوفو  دي��ج��ي 

�ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از ف��ح�����ش��ب ب���ل ميتد 
�ملجتمع  ����ش���ر�ئ���ح  ج��م��ي��ع  ل���ي���خ���دم 
لدى  و�لعلوم  �لثقافة  تعزيز  بهدف 
�ملنطقة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د  ج��م��ي��ع 
بتنظيم  �ل�شركة  قامت  لذ�  �لغربية 
للمعر�س  م�شاحبة  �أخ��رى  فعاليات 
�ل�شر�ئح  خمتلف  �حتياجات  لتلبي 
و�لثقافات �لتي تتابع �ملعر�س �شو�ء 

كانو� من �الأ�شر و�لعائالت 
و�أ����ش���اف �ل��ك��ن��دي �ن �مل��ع��ر���س حقق 
جناح كبري على مدى �الأيام �خلم�س 
�ملا�شية يف جذب ع�شر�ت �الآالف من 
�الأهايل و�لزو�ر لال�شتمتاع مبا يتم 
تلبي  متنوعة  فعاليات  من  تقدميه 
خمتلف  من  �ل���زو�ر  كافة  طموحات 
�ل��ن��ج��اح ي�شفي  وه�����ذ�  �جل��ن�����ش��ي��ات 
�شركة  �مل�شئولية علينا يف  مزيد من 
يف  ون�شعى  للحدث  كمنظم  جا�شكو 
�الحتياجات  ك��اف��ة  نلبي  �أن  �مل��ق��اب��ل 
�ملختلفة للجمهور و�لزو�ر و�ن يكون 
معر�س  يف  بتو�جده  �شعيد  �جلميع 
على  �جل��م��ي��ع  يح�شل  و�ن  م��ع��رف��ة 
ي�شاهم  مم��ا  �مل��ع��ر���س  م��ن  مبتغاهم 
يف حتقيق �ملعر�س الأهد�فه �لر�مية 
�إث�����ر�ء �ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ع��رف��ة حول  �ىل 
تعزيز  ج��ان��ب  �إىل   ، �لعلوم  خمتلف 
ورف��ع م�شتوى �مل��ه��ار�ت ل��دى طالب 
�مل��د�ر���س و�جل��ام��ع��ات و�جل��م��ه��ور يف 
و�شناعات   ، �لتكنولوجية  �مل��ج��االت 

وعرو�س  خ�����ش��وم��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ًة   .
مت  كما  و�شحوباتيومية.  ترويجية 
لعر�س  خا�شة  من�شات  تخ�شي�س 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���ال �لنفط  �أح����دث 
و�لغاز وم�شاريع �ل�شباب و�بتكار�تهم 
و�لعلوم،  �لثقافة  رفع  يف  ي�شهم  مبا 
�مل�شرحية  �ل���ع���رو����س  ع����ن  ف�������ش���اًل 

و�الأن�شطة �ملمتعة جلميع �الإعمار. 
ه���ذ� و���ش��ه��د �مل��ع��ر���س زي����ارة �لعديد 
من طالب مد�ر�س �ملنطقة �لغربية 
�ملختلفة  �ل���ع���م���ري���ة  �ل���ف���ئ���ات  م����ن 
مدر�شة   20 مايقارب  �شملت  و�لتي 
ون�شاطات  يومية  ع��رو���ش��ا  ق��دوم��و� 
خالل  معرفة  م�شرح  على  متنوعة 

فرتة �قامة �ملعر�س.
وك���ان ع���دد م��ن �جل��م��اه��ري و�ل����زو�ر 
ب�شرورة  طالبو�  قد  معرفة  ملعر�س 
�ع��ت��م��اد �مل��ع��ر���س ك��م��ه��رج��ان �شنوي 
من  �الآالف  ج���ذب  يف  جن��ح  �أن  ب��ع��د 
�الأ�شر و�لعائالت �إلية و�أ�شبح ملتقى 
�أيام  طيلة  �لغربية  �ملنطقة  ل�شكان 
�ملعر�س وهو ما �نعك�س على م�شتوى 
�الإقبال �ملتز�يد للجمهور خا�شة بعد 
�ل�شكان  مل�شه  �ل��ذي  �لكبري  �لتو�شع 
�حلالية  ن�شخته  يف  �مل��ع��ر���س  وزو�ر 
م���ق���ارن���ة ب�����ال�����دور�ت �ل�����ش��اب��ق��ة وما 
وبر�مج  متنوعة  فعاليات  من  �شمه 
�حتياجات  تلبي  خمتلفة  و�أن�شطة 
�جلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �جل��م��ه��ور 

�لعلوم  ، وجم����االت  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
�شلطان  م����وزة  و�أ����ش���ارت   . �ملختلفة 
�مل��ه��ريي �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي ملعرفة 
م�شاحة  ع���ل���ى  �مل����ق����ام  �مل���ع���ر����س  �أن 
1800 مرت مربع قدم خالل �الأيام 
�مل��ا���ش��ي��ة ع��ر���س الأح����دث م��ا تو�شل 
�إل��ي��ه �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ق��ن��ي م��ن خدمات 
ومنتجات مبتكرة �أمام �شانعي �لقر�ر 
و�ملهتمني  و�خل�������ر�ء  و�مل�������ش���رتي���ن 
ب��ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات من 
�الأعمار  وك��اف��ة  �جلن�شيات  خمتلف 
كما مت تقدمي خ�شومات كرى على 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ع��رو���ش��ة  �ملنتجات 
يومية  و�شحوبات  ترويجية  عرو�س 
خا�شة  من�شات  تخ�شي�س  مت  كما 
جمال  يف  �لتقنيات  �أح����دث  ل��ع��ر���س 
�ل�شباب  وم�����ش��اري��ع  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
ي�����ش��ه��م يف رفع  و�ب���ت���ك���ار�ت���ه���م مب����ا 
�لثقافة و�لعلوم وذلك �نطالقا من 
�لدور �ملجتمعي ل�شركة جا�شكو نحو 
�شكان �ملنطقة �لغربية يف �إطار خطة 
�ملعرفية  �ل��ث��ق��اف��ة  الإث�����ر�ء  �ل�����ش��رك��ة 
لدى  �لتكنولوجية  �ملهار�ت  وتعزيز 
جميع �شكان �ملنطقة �لغربية عموماً 
وطالب �ملد�ر�س و�ملعاهد و�جلامعات 
ن���ق���ل علوم  م����ن خ�����الل  خ�����ش��و���ش��اً 
ما  و�ح����دث  و�لتكنولوجيا  �مل��ع��رف��ة 
تو�شل �إليه �لعلم �حلديث �إىل �أهايل 
وتوفري  �إق��ام��ت��ه��م  حم��ل  يف  �ملنطقة 

وكافة �الأعمار وهو ما جعله مق�شد 
ل��الأ���ش��ر و�ل���ع���ائ���الت و�الأف��������ر�د من 
���ش��ك��ان �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ���ش��و�ء من 

�ملو�طنني �أو �ملقيمني .
و�أك����د خ��ال��د م��ب��ارك �ل��ك��ن��دي نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي للعالقات �لعامة 
�خل��ارج��ي��ة يف جا�شكو  و�الت�����ش��االت 
�أن  �أدن��وك  �شركات  �إح��دى جمموعة 
�لعديد  ت�شمن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعر�س 
للجمهور  �ل�����ش��ي��ق��ة  �مل���ف���اج���اآت  م���ن 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ر���س ع��ل��ى ح�شور  
من  �ل����ه����دف  و�ن  خ���ا����ش���ة  م���ع���رف���ة 
�إث�����ر�ء �لثقافة  �مل��ع��ر���س ه��و  �إق���ام���ة 
و�مل��ع��رف��ة ح��ول خمتلف �ل��ع��ل��وم �إىل 
�ملهار�ت  جانب تعزيز ورفع م�شتوى 
و�جلامعات  �مل���د�ر����س  ط���الب  ل���دى 
و�جلمهور يف �ملجاالت �لتكنولوجية 
وجماالت  و�ل��غ��از  �لنفط  و�شناعات 
�شركة  �أن  م��وؤك��د�  �ملختلفة  �ل��ع��ل��وم 
�ملحدودة  �ل��غ��از  ل�شناعات  �أب��وظ��ب��ي 
عينيها  ن�شب  �لتعليم  ت�شع  جا�شكو 
تعليم  و  ت��دري��ب  يف  �ال�شتثمار  الأن 
�جل����ي����ل �ل�������ش���اع���د م�����ن �الأط�����ف�����ال 
و�ل�����ش��ب��اب ه���دف �أ���ش��ا���ش��ي وج����زء ال 
و  �ملجتمعية  م�شوؤوليتها  من  يتجز�أ 
ل�شناعات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  حر�شت 
ت�شعى  �لتي  جا�شكو  �مل��ح��دودة  �لغاز 
د�ئماً لتكون ر�ئدة يف جميع �ملجاالت 
قطاع  على  دوره���ا  يقت�شر  ال  حيث 

�لعلوم  تلك  م��ن  �حتياجاتهم  كافة 
و�حتياجاتهم  متطلباتهم  يلبي  مبا 
�لعام  ه��ذ�  �شهد  �ملعر�س قد  وك��ان   .
ع��دد م��ن �ل��ر�م��ج �جل��دي��دة ومنها 
و���ش��ع خ��ط��ة ل���زي���ارة �أك����رث م��ن 14 
رئي�شية هي  م��دن  ث��الث  مدر�شة يف 
م��دي��ن��ة ز�ي���د وغ��ي��اث��ي ول��ي��و� وذلك 
يف  �لطالب  �إىل  �ملعرفة  نقل  بهدف 
تلك �ملدن و�لتو��شل معهم وتقدمي 
�ل��ر�م��ج و�مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��ي حتقق 
ل��ه��م م�����ش��ت��وى �مل��ع��رف��ة �مل��ط��ل��وب يف 
�إىل  �إق��ام��ت��ه��م دون �حل��اج��ة  �أم��اك��ن 
�مل��ع��ر���س يف مدينة  مل��وق��ع  �الن��ت��ق��ال 
�ملحا�شر�ت  ه���ذه  وت�����ش��ت��ه��دف  ز�ي����د 
�أكرث من 4000 طالب وطالبه من 

خمتلف �ملر�حل �لدر��شية .
�أي�شا  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعر�س  �شهد  كما 
م�شاعفة عدد ور�س �لعمل �لتي يتم 
حيث  �ملعر�س  �أي���ام  خ��الل  تقدميها 
329 ور�شة  �أك���رث م��ن  ب��ل��غ ع��دده��ا 
عمل على عك�س �لدورة �ملا�شية �لتي 
 180 �ل��ع��م��ل  ب��ل��غ فيها ع���دد ور����س 
دوره فقط باالإ�شافة �إىل تخ�شي�س 
من  م��زي��د  الإت��اح��ة  لل�شيد�ت  ف�شل 
�خل�شو�شية لل�شيد�ت ل�شمان زيادة 
�شريحة  �كر  �إىل  وو�شولها  �ملعرفة 
ممكنة من �ملجتمع �ملحلي باالإ�شافة 
باللغة  حم��ا���ش��ر�ت  تخ�شي�س  �إىل 
مرة  الأول  وذل������ك  ف���ق���ط  �ل���ع���رب���ي���ة 

�ملتحدثني  ل��غ��ري  وذل����ك  م��ع��رف��ة  يف 
�لفائدة  ت��ع��م  �أج��ن��ب��ي��ة ح��ت��ى  ب��ل��غ��ات 
م�شاركات  �شهد  كما   . �جلميع  على 
ر�ئدة  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن  ع��دة 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ن��م��ي��ة  كمجل�س 
و�إد�رة �لدفاع �ملدين باملنطقة �لغربية 
�لغربية  �ملنطقة  �شرطة  وم��دي��ري��ة 
�إىل  وغ��ريه��ا  �لغربية  وم�شت�شفيات 
كموؤ�ش�شة  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  جانب 
�الإمار�ت لالت�شاالت ومعهد م�شدر 
�لعربية  ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك  ون��ا���ش��ي��ون��ال 

و�شركة هانيويل .
م�سابقات تراثية 

 2014 م���ع���رف���ة  م���ع���ر����س  و����ش���ه���د 
�لرت�ثية  �مل�شابقات  من  عدد  �إ�شافة 
و  �ليولة  م�شابقة  ومنها  م��رة  الأول 
وم�شابقة  �ل�شعبية  �الأك��الت  م�شابقة 
وع�������دد م����ن �مل�������ش���اب���ق���ات �ل���رت�ث���ي���ة 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �الأخ�����رى 
جا�شكو  ج����ه����ود  �إط���������ار  يف  وذل��������ك 
�لرت�ثية  �لفعاليات  خمتلف  لدعم 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �لرت�ثية  وغ��ري 
�ملهريي  ���ش��ل��ط��ان  م����وزة  و�أو����ش���ح���ت 
تعريف  ه��و  �مل�شابقة  م��ن  �ل��ه��دف  �ن 
�لرت�ثية  �مل���اأك���والت  ب���اأن���و�ع  �ل��ن��ا���س 
وهو  �لغذ�ئية،  وقيمتها  ومكوناتها 
يف  �الب��ت��ك��ار  �إىل  �مل�شاركات  يدفع  م��ا 
�حلفاظ  م��ع  �الأك����الت  تلك  �شناعة 
على مكوناتها �لغذ�ئية ومت فتح باب 
يتم  �أن  على  �جلميع  �أم���ام  �مل�شاركة 
�مل�شابقة  �مل�شاركة يف  تقدمي �الأعمال 
�ل��ت��ح��ك��ي��م �ل��ت��ي تختار  �أم�����ام جل��ن��ة 
�مل��ق��دم��ة وحتديد  �الأك�����الت  �أف�����ش��ل 
ر���ش��د عدد  �الأوىل ح��ي��ث مت  �مل��ر�ك��ز 
من �جلو�ئز �لقيمة الأ�شحاب �ملر�كز 
باالإ�شافة  ي��وم��ي��ا  �الأوىل  �ل���ث���الث 
لباقي  �أخ��رى  ت�شجيعية  جو�ئز  �إىل 
�ملعر�س  �أي��ام  طيلة  وذل��ك  �لفائزين 
وعدد  �ليولة  م�شابقات  �شهدت  كما 
من �مل�شابقات �لرت�ثية �الأخرى �لتي 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  تنظيمها  مت 
�ملعر�س م�شاركات عديدة من �شباب 
و�أطفال �ملنطقة وح�شور جماهريي 

كبري من جمهور وزو�ر �ملهرجان .

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   116 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ل�شاحبتها/وفاء ح�شني حممد  �لبناء  مو�د  �ل�شالم ال�شتري�د وجتارة  بيت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�حمد وميثلها/ كرم �حمد �بر�هيم �بو عيدة �جلن�شية: �المار�ت   مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شالر� 
للمقاوالت �لعامة ملالكها: حميد �شامل هدفة �لعامري �جلن�شية:�المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�شحة �حلجز �لتحفظي  �ملطلوب �عالنه/   موؤ�ش�شة �شالر� للمقاوالت �لعامة ملالكها: حميد 
�شامل هدفة �لعامري �جلن�شية:�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور 
�آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ ٣0/2014/1  

قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1146 /2012 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

�المار�ت  مدعي  �لقباطي �جلن�شية:  نا�شر  جاد عبد�لقادر حميد  مدعي/   
��شقاط  �لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب  �جلن�شية:  عي�شى  �لزهر�ء  فاطمة  عليه: 
عي�شى  �لزهر�ء  فاطمة  �عالنه/  �ملطلوب  للبلد  �لبنات  و�رجاع  ح�شانة 
�جلن�شية:�ملغرب عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/28  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1331/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد عبد�لغفار حلمي حامد �جلن�شية: م�شر  �مل�شتاأنف عليه: 
�شيد حممد �حمد زهرة و�خرون �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عالنه/  بنك �بوظبي �ال�شالمي �جلن�شية: �المار�ت   
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 201٣/1٣٣1 جتاري - م ت- �س- �أظ  
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/04 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-
مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  641/ 2013 -مدين - م ر-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : بينغك�شيويل �جلن�شية: �ل�شني  �مل�شتاأنف عليه: �شركة كوريا �ل�شني 
جيلني ملقاوالت �لبناء ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف 
: �لغاء حكم عدم �خت�شا�س �ملطلوب �عالنه/ عبد�هلل �شهيل حميد عبد�هلل 
�لعري �جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
لنظره  �أظ   وحدد  م ر-ب-   - رقم 201٣/124 م�شتعجل  �لدعوى  �ل�شادر يف 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة ٣0.9 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملقر �لرئي�شي 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

�خلدمات �لعالجية �خلارجية ت�شيف خدمات عالج  �لأمر��س �جللدية ملر�كز �شحية مبناطق جديدة يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة  �لتابعة  �خلارجية  �لعالجية  �خلدمات  �أعلنت 
�جللدية  ل��الأم��ر����س  �ل��ع��الج  خ��دم��ات  يف  �لتو�شع  ع��ن  )���ش��ح��ة(  �ل�شحية 
باإ�شافة عياد�ت ومر�كز �شحية جديدة . وت�شمل �لعياد�ت ومر�كز �لرعاية 
�ل�شحية �لتابعة للخدمات �لعالجية �خلارجية �لتي توفر خدمات �لعالج 
لالأمر��س �جللدية يف �أبوظبي كال من عياد�ت �ل�شاخمة وبني يا�س و�ملقطع 
و�ل�شمحة ومدينة خليفة و�ل�شهامة ومدينة حممد بن ز�يد و�خلليج و�ملقام 
�حلاالت  م��ن  جمموعة  �جللدية  �الأم��ر����س  وت�شمل   . و�مل��زي��د  و�ملويجعي 
�ملر�شية بدء� من حب �ل�شباب و�شوال �إىل �شرطان �جللد وتتخ�ش�س وحدة 
يف  �خلارجية  �لعالجية  للخدمات  �لتابعة  بالعياد�ت  �جللدية  �الأم��ر����س 

عالج �الأعر��س �لتي يعاين منها �ملر�شى با�شتخد�م طرق عالجية منا�شبة. 
وت�شمل هذه �لعالجات �لعالج عن طريق �لفم و�لعالج باحلقن �ملو�شعي 
و�لت�شريح  بالليزر  و�لعالج  بال�شوء  و�لعالج  �ملناعي  و�لعالج  و�جل��ر�ح��ة 
�ملر�شي الأمر��س �جللد. وتقدم �لعياد�ت و�ملر�كز �لطبية �لتابعة للخدمات 
و�لعالج  و�لت�شخي�س  �لطبية  �ال�شت�شارة  خ��دم��ات  �خل��ارج��ي��ة  �لعالجية 
�ل�شعر  وفقد�ن  و�الأك��زمي��ا  و�ل�شدفية  �ل�شباب  حب  مثل  جلدية  الأمر��س 
و�اللتهابات �جللدية �لفطرية و�لبكتريية وت�شخي�س �الأمر��س �لفريو�شية 
وعالجها وفح�س �شرطان �جللد ف�شال عن �لعمليات �جلر�حية �الأ�شا�شية 
مبا يف ذلك �لتجميد وفح�س �أن�شجة �جللد و�لكي �لكهربائي و�حلقن د�خل 
�أن�شجة �جللد لعالج �أمر��س جلدية معينة . وقال �لدكتور عمر �جلابري 
�ملدير �لطبي باخلدمات �لعالجية �خلارجية �ن عالج �الأمر��س �جللدية 

يعد حقال طبيا مهما ملا له من تاأثري مبا�شر على �شحة �ل�شخ�س ونظرته 
ي��زد�د على خدمات  �لطلب  �ن  �إىل نف�شه ومظهره �خلارجي.. م�شري� �ىل 
ع��الج �الأم���ر�����س �جل��ل��دي��ة و�جل��م��ال��ي��ة ب�شكل م��ط��رد يف دول���ة �الإم�����ار�ت . 
�إىل عياد�ت  �الأمر��س �جللدية  �لتو�شع يف خدمات عالج  �أن قر�ر  و�أ�شاف 
جديدة ياأتي يف �إطار �جلهود �لتي يتم بذلها ملو�كبة �لتغيري�ت �الجتماعية 
و�القت�شادية �لتي ي�شهدها �شكان �إمارة �أبوظبي عن طريق توفري خدمات 
�خلدمات  وتلتزم  �الإم���ارة.  �شكان  جلميع  �جل��ودة  عالية  �ل�شحية  �لرعاية 
�إمارة  ل�شكان  �جل��ودة  عالية  �شحية  خدمات  بتوفري  �خلارجية  �لعالجية 
و�أحدث  �ملحلية  �الأب��ح��اث  نتائج  من  �ال�شتفادة  على  تعمل  حيث  �أبوظبي 
�الكت�شافات �لطبية �ملدعومة باالأدلة �لعلمية يف تقدمي خدمات طبية وفق 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.
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اأخبـار الإمـارات
�لتكنولوجيا �لتطبيقية يطلق مبادرة �لتحدي للحياة لإبر�ز �لقدر�ت �لقيادية للطلبة

•• اأبوظبي-وام:

مرة  والأول  �جل���اري  �الأ���ش��ب��وع  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  يطلق 
مبادرته �جلديدة �لتحدي للحياة �لتي ت�شتهدف �إبر�ز و�شقل �لقدر�ت 
ملعهد  �لتابعة  �لفنية  و�ل��ث��ان��وي��ات  �ملعهد  ل��ط��الب  و�لذهنية  �لقيادية 
�لفعاليات  من  جمموعة  خالل  من  �ملهني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
بالعني  و�لبحر  و�جلبلية  �ل�شحر�وية  �ملناطق  يف  تنفذ  �لتي  �لقوية 

ور�أ�س �خليمية.
�لتكنولوجيا  معهد  عام  مدير  �ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �لدكتور  و�شهد 
�لتطبيقية توقيع �تفاقية �إطالق �ملبادرة بالتعاون مع �شركة �ل�شاهني 
�هلل  عبد  �أحمد  �التفاقية  وق��ع  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  �لع�شكرية 

و�أو�شح �أن مبادرة �لتحدي للحياة ت�شتهدف خالل مرحلتها �الأوىل نحو 
�ملبكر  �لعمل  ل�شمان  فقط  و�لعا�شر  �لتا�شع  �ل�شفني  طلبة  من   800
مبا ي�شقل �شخ�شية �لطلبة ويعزز روح �ل�شجاعة و�لتناف�س فيما بينهم 
�إطار علمي ي�شوده �ملرح و�العتماد على �لنف�س ومبا يرز �لطاقات  يف 
�لتعلم  على  وي�شجيعهم  للطلبة  �لقيادية  و�لقد�ت  و�لذهنية  �لبدنية 
و�لتدريب و�البد�ع يف جميع �ملجاالت �حلياتية فيما يتم تعميم �ملبادرة 

لت�شمل �ملزيد من �لطلبة خالل �العو�م �لدر��شية �ملقبلة.
و�أ�شار مدير عام معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية �إىل �أن �ملبادرة ت�شتهدف 
�لدر��شات  �شوء  يف  وذل��ك  خا�س  ب�شكل  و�لعا�شر  �لتا�شع  �ل�شف  طلبة 
�لعلمية �لتي ت�شري �ىل �أن ن�شبة كبرية منهم بحاجة �ىل بر�مج جديدة 
ت�شجعهم على �ملو�جهة و�لتحدي للتخل�س من �خلجل و�خلوف ومبا 

�لظاهري  مبارك  وث��اين  �ملعهد  يف  �لطالبية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ملال 
دويل  م��ارك  بح�شور  �ل�شاهني  �شركة  يف  �حلكومية  �لعالقات  م�شوؤول 
�ملدير �لتنفيذي لل�شركة وذلك مبجمع �لتكنولوجيا �لتطبيقية مبدينة 
حممد بن ز�يد باأبوظبي و�شط ح�شور طالبي كبري من �ملو�طنني �لذين 
�أبدو� تفاعال قويا وحما�شا �شديد� لالإ�شرت�ك يف هذه �ملبادرة �لوطنية 
�لتحدي  م��ب��ادرة  �إن  �ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �ل��دك��ت��ور  وق���ال  �ل��ه��ام��ة. 
من  �ملبا�شر  �لتفاعل  �إط��ار  ويف  �ملعهد  �إ�شرت�تيجية  �شمن  تاأتي  للحياة 
�لعمل  ب�شرورة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  مع  باملعهد  �لعليا  �الد�رة 
ل�شباب وفتيات  �لقيادية و�ملهار�ت �حلياتية  بالقدر�ت  �لد�ئم لالرتقاء 
�لوطن حيث مت �إ�شتحد�ث هذه �ملبادرة لتكون �شمن �ملناهج �لدر��شية 

لثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية و�لثانويات �لفنية.

و�لبدين  �ل��ف��ك��ري  �لن�شج  وي��ح��ق��ق  ل��دي��ه��م  �ل�شخ�شية  ت��ك��ام��ل  يحقق 
عندهم منذ وقت مبكر.

عن  �ل�شاهني  ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  دوي��ل  م��ارك  �أع���رب  جهته  م��ن 
�إعجابه �ل�شديد با�شرت�تيجية �لعمل يف معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
مع  و�لتو�فق  �مل�شتمر  بالتجديد  تتميز  مبتكرة  مبادر�ت  تت�شمن  �لتي 
من  �شو�ء  للطلبة  �حلياتية  �جلو�نب  جتمع  وكونها  �لع�شر  متطلبات 

�لناحية �لدر��شية و�لعلمية �أو �لناحية �لبدنية.
و�لعنا�شر  �خل��ر�ء  لديها  �ل�شاهني  �شركة  �أن  �إىل  دوي��ل  م��ارك  و�أ���ش��ار 
�لب�شرية �ملتخ�ش�شة و�الأدو�ت و�المكانيات �لتي متكنها من تنفيذ هذه 
�ملبادرة على �لوجه �لذي يتو�فق مع �لروؤية �لثاقبة و�الأهد�ف �لكبرية 

�لتي ي�شعي �ليها �ملعهد بعلم و جد�رة .

زيادة %35 يف اأعداد امل�ساريع املر�سحة

بدء عملية �لتحكيم للدورة �ل�شابعة بجائزة خليفة �لرتبوية
�أمل �لعفيفي: �جلائزة ت�شتقطب متخ�ش�شني وعملية �لتحكيم وفق �أرقى معايري �ل�شفافية

•• اأبوظبي-رم�صان عطا:

�ل��ع��ام��ة جلائزة  ب���االأم���ان���ة  ب�����د�أت 
�لتحكيم  عملية  �لرتبوية  خليفة 
لالأعمال �ملر�شحة للدورة �ل�شابعة 
خليفة  بجائزة   2014-2013
�ل��رتب��وي��ة، وق��د بلغت �ل��زي��ادة يف 
�أعد�د �ملر�شحني للجائزة بالدورة 
بالدورة  مقارنة   35% �ل�شابعة 
�مل�شاريع  وت���غ���ط���ي  �ل�������ش���اب���ق���ة، 
�لعربية،  �لدول  خمتلف  �ملر�شحة 
وهناك م�شاريع قدمت الأول مرة 
و�ليمن  �جل���ز�ئ���ر  م��ث��ل  دول  م��ن 
من  وكذلك  وفل�شطني  و�ل�شود�ن 
�ل��ع��رب��ي مثل  �ل��وط��ن  دول خ���ارج 
�لتحكيم  عملية  وت�شتمر  ماليزيا 

حتى نهاية مار�س �ملقبل .

ر�سالة اجلائزة
وقد ��شتهلت �شعادة �أمل �لعفيفي 
عملية  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
�لتحكيم بلقاء مو�شع مع �ملحكمني 
و�ملحكمات للدورة �ل�شابعة يف مقر 
�جلائزة باأبوظبي و�أكدت �لعفيفي 

�خل��ارج��ي��ة �رت��ف��اع��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
�مل��ق��دم��ة م��ن دول مثل  �الأع���م���ال 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، ومملكة 
ودولة  عمان،  و�شلطنة  �لبحرين، 
وجمهورية  �لكويت  ودول��ة  قطر، 
�الأردنية  و�ململكة   ، �لعربية  م�شر 
�ل���ه���ا����ش���م���ي���ة. وث����م����ن����ت �الأم�������ني 
�لعاملني  ج��ه��ود  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام 
و�لتعليمي  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  يف 
حملياً وعربياً وكذلك �لتعاون مع 
و�لرتبية  �لعايل  �لتعليم  وز�ر�ت 
�لعربية،  �ل�������دول  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�أي�����ش��ا ���ش��ف��ار�ت دول���ة �الإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �خلارج و�أي�شا 
�لثقافية  و�مل���ك���ات���ب  �مل��ل��ح��ق��ي��ات 
�لتابعة لهذه �ل�شفار�ت يف خمتلف 
�أرجاء �لوطن �لعربي، كما �أ�شادت 
�شو�ء  ب��اجل��ائ��زة  �ملن�شقني  جلهود 
و�أي�شا  خارجها  �أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
ح��ي��ث ت�شافرت  �الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
تو�شيع  يف  جميعها  �جل��ه��ود  ه��ذه 
�جلائزة  بر�شالة  �لتوعية  ق��اع��دة 
يف  �ملطروحة  و�ملجاالت  و�أهد�فها 

دورتها �ل�شابعة .

خالل �للقاء على �أن جائزة خليفة 
�ملبادر�ت  �أح����د  ت��ع��ت��ر  �ل��رتب��وي��ة 
وت�شتهدف  �ل����ر�ئ����دة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتطوير  ج���ه���ود  دع����م  �جل����ائ����زة 
و�لتعليمي  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  يف 
خمتلف  مبكانة  �الرت��ق��اء  وكذلك 
ع��ن��ا���ش��ر �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
باالإ�شافة  �ملعلم  وخا�شة  �ملجتمع 

�جلائزة  �أن  �لعفيفي  و�أو���ش��ح��ت 
لدورتها  تنفيذ�ً  برناجماً  ح��ددت 
�ل�شابعة �لتي �نطلقت يف �شبتمر 
�لزمنية  للخطة  ووف��ق��اً  �مل��ا���ش��ي، 
فعلياً  ب��د�أت  �لتحكيم  عملية  ف��اإن 
�لتقت  �مل��ا���ش��ي، ح��ي��ث  �خل��م��ي�����س 
باأع�شاء  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
جلان �لتحكيم يف خمتلف جماالت 

�لرتبوية ، و�مل�شروعات و�لر�مج 
�ل���رتب���وي���ة �مل��ب��ت��ك��رة �ل���ع���رب���ي، و 
على  للطفل  �ل���رتب���وي  �ل��ت��األ��ي��ف 
وتبلغ  و�ل��وط��ن،  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�حلالية  ب��ال��دورة  �جل��و�ئ��ز  قيمة 
ث���الث���ة م���الي���ني و���ش��ت��م��ائ��ة �أل���ف 

درهم.
�جلائزة  �أن   : �ل��ع��ف��ي��ف��ي  وق���ال���ت 

�إىل ت�شجيع ثقافة �لتميز وتوجيه 
خمتلف  يف  �ل����ع����ام����ل����ني  ج����ه����ود 
�مل����ر�ح����ل �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن���ح���و دعم 
م�شاريع  وتد�شني  �لعلمي  �لبحث 
�مليد�ن  ت��خ��دم  وتعليمية  ت��رب��وي��ة 
توجيهات  وت���رتج���م  �ل����رتب����وي، 
�الإنطالق  ب�شاأن  �لر�شيدة  قيادتنا 

نحو �قت�شاد �ملعرفة .

�جلائزة و�لتي ت�شمل : �ل�شخ�شية 
و�لتعليم  �الع��ت��ب��اري��ة،  �ل��رتب��وي��ة 
�لعام ) �ملعلم �ملبدع ، �ملعلم �لو�عد 
 ،) �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �الأد�ء   ،
و�لبيئة  و�لتعليم  �الإع��اق��ة،  وذوي 
وخدمة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل�������ش���ت���د�م���ة، 
�مل���ج���ت���م���ع، و�ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ايل، 
و�لبحوث   ، �جل���دي���د  و�الإع�������الم 

�ل�شفافية  م��ع��اي��ري  �أرق����ى  تعتمد 
�ملقدمة  �مل�شاريع  وحتكيم  فرز  يف 
نخبة  �جل��ائ��زة  وت�شتقطب  �إليها، 
من �ملتخ�ش�شني يف �ملجاالت �لتي 
م�شرية  �ل�شابعة،  �ل��دورة  ت�شملها 
�أع����د�د  يف  �ل��ك��ب��ري  �الإرت����ف����اع  �إىل 
�مل�شاريع �ملر�شحة من د�خل �لدولة 
وخارجها، حيث �شجلت �مل�شاركات 

مب�ساركة الإناث للمرة الأوىل 

مت�شابقا بجائزة ر�أ�س �خليمة يتناف�شون يف �أجمل ترتيل   317

حريق مفرت�س يوؤكد جاهزية �لدفاع �ملدين بر�أ�س �خليمة 

�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يبحث �لتعاون مع �لقن�شل �لعام لأ�شرت�ليا

•• راأ�س اخليمة –الفجر

�ن���ط���ل���ق���ت �أم�������������س �الخ�����ت�����ب�����ار�ت 
ترتيل  �أج��م��ل  مل�شابقة  �لتمهيدية 
�شمن فعاليات �لدورة 14 جلائزة 
�لكرمي  ل���ل���ق���ر�آن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س 
وعلومه �لتي تقام يف �إطار فعاليات 
�لدورة �لر�بعة ع�شرة من �جلائزة 
من  م��ت�����ش��اب��ق��ا،   317 مب�����ش��ارك��ة 

�جلن�شني.
ترتيل(  )�أج��م��ل  م�شابقة  وت��دخ��ل 
�جلديدة  �ل����دورة  فعاليات  �شمن 

�ل�شحي،  حم��م��د  �أح���م���د  و�أو�����ش����ح 
�خليمة  ر�أ����س  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
�أن  �ل����ك����رمي وع����ل����وم����ه،  ل����ل����ق����ر�آن 
فئات،   3 �إىل  ت��ن��ق�����ش��م  �مل�����ش��اب��ق��ة 
ه��ي ف��ئ��ة )�أئ���م���ة �مل�����ش��اج��د(، وفئة 
)�ملجتمع(، وفئة )طلبة �ملد�ر�س(.

��شتحد�ث  �إىل  �ل�����ش��ح��ي  و�أ�����ش����ار 
للمت�شابقات  جديد  ف��رع  �جل��ائ��زة 
�الإناث �شمن فئتي )طلبة �ملد�ر�س( 
)�أجمل  م�شابقة  يف  و)�مل��ج��ت��م��ع( 
�لتي  �الأوىل،  �مل���رة  وه��ي  ت��رت��ي��ل(، 
ت�شارك فيها �الإناث يف �مل�شابقة، ما 

ت�شتمر  ح����ني  يف  ذ�ت��������ه،  �ل�������ش���ه���ر 
�الختبار�ت �لتمهيدية لالإناث من 
من  �لثاين  �إىل  فر�ير  من  �الأول 
�ل�شهر ذ�ته. وبح�شب �شبيعان فاأن 
عدد �ملت�شابقني �لذكور يف م�شابقة 
 176 ي���ب���ل���غ  ت����رت����ي����ل(  )�أج������م������ل 
�لفئات  ع��ل��ى  ي��ت��وزع��ون  م�����ش��ارك��ا، 
مت�شابقة،   141 مقابل  �ل��ث��الث، 
)�لطلبة(  ف��ئ��ت��ي  ع��ل��ى  ي���ت���وزع���ن 

و)�ملجتمع(.
�خليمة  ر�أ�����س  م��در���ش��ة  وحتت�شن 
دفان  مبنطقة  �خلا�شة،  �حلديثة 

زيادة  �شاهم يف  �جل��ائ��زة مم��ا  م��ن 
 ،71% ب��ن�����ش��ب��ة  �مل�����ش��ارك��ة  ح��ج��م 
�لتي  �ملا�شية،  �لدورة  باملقارنة مع 

�شهدت م�شاركة 92 مت�شابقا .
وح�����ش��ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة �الأه������ايل على 
�الختبار�ت  وم��ت��اب��ع��ة  �حل�������ش���ور 
و�ملناف�شات  للم�شابقة  �لتمهيدية 
لال�شتفادة  �مل�شاركني،  بني  �ملمتعة 
ع���ز وجل،  ك��ت��اب �هلل،  ���ش��م��اع  م���ن 
و�الإن�����ش��ات مل��ج��م��وع��ة م��ن �أع���ذ�ب 
�الأ�شو�ت يف تالوة �لقر�آن �لكرمي 

وترتيله.

�للجنة  تلقتها  لرغبات  تلبية  جاء 
طالبت  ل��ل��ج��ائ��زة،  �ملنظمة  �لعليا 
�أمام �الإناث للم�شاركة  بفتح �لباب 
مقت�شرة  كانت  �لتي  �مل�شابقة،  يف 

على �لذكور �شابقا.
ول���ف���ت �أح���م���د ���ش��ب��ي��ع��ان، �الأم����ني 
�لعام جلائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�الخ����ت����ب����ار�ت  �أن  �إىل  �ل�����ك�����رمي، 
�إط������ار  ل����ل����ذك����ور يف  �ل���ت���م���ه���ي���دي���ة 
تتو��شل  ترتيل(  )�أجمل  م�شابقة 
من  �الأول  م����ن  �ل����ف����رتة  خ������الل 
�ل��ث��ال��ث من  �إىل  ف���ر�ي���ر �حل����ايل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر .

�ك�������د �ل���ع���م���ي���د حم����م����د ع����ب����د�هلل 
�لزعابي مدير �د�رة �لدفاع �ملدين 
بر�أ�س �خليمة �أهمية �لتجربة �لتي 
و��شتملت  م��وؤخ��ر�  �إد�رت����ه  نفذتها 
و�إط��ف��اء ناجحة  �إخ��الء  على مهام 
حلريق مفرت�س يف �إحدى قاعات 
�لتجاري  م��ن��ار  مب��رك��ز  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
يف  �مل���دين  �ل��دف��اع  �إد�رة  مب�شاركة 
�لعديد من �جلهات  و  �لقيوين  �أم 

�ملتعاونة .

وكفاءة  ق���درة  م��دى  على  ميد�نيا 
كافة  يف  و�ل�شالمة  �الأم���ن  �أق�����ش��ام 
مع  �الأويل  �لتعامل  على  �ملن�شاآت 
�حلو�دث . وقاد �ملقدم جمعة عبيد 
�لعمليات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل��ك��ي��ب��ايل 
�شباحا  �ن��ط��ل��ق  �مل���ي���د�ين  �ل��ق��ائ��د 
�لعمليات  غ��رف��ة  تلقي  �أع��ق��اب  يف 
ب���الغ���ا م���ف���اده �ن������دالع ح���ري���ق يف 
�إحدى قاعات �ل�شينما مبركز �ملنار 
�ل��ت��ج��اري ب�����ش��ب��ب �ح�����رت�ق مولد 
�ل�شيانة  �أع���م���ال  �أث���ن���اء  ك��ه��رب��ائ��ي 
قيا�شي  زم��ن  غ�شون  ويف  بالقاعة 

�ملوقع  يف  �أق����ي����م  �ل������ذي  �مل����ي����د�ين 
ف��ي��م��ا ت����وىل �أف������ر�د �ل���ف���رق مهمة 
�إخ������م������اد �ل������ن������ري�ن ومم���ك���اف���ح���ة 
وقال   . متطورة  بو�شائل  �حلريق 
خطة  تنفيذ  يف  �شاركت  �لكيبايل 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �لتمرين 
و�أق�شامها  باإد�ر�تها  �خليمة  ر�أ���س 
يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ملختلفة 
و�ملاء  للكهرباء  �الإحت��ادي��ة  �لهيئة 
�لطبية  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  وم��ن��ط��ق��ة 
وف�����رع ج��م��ع��ي��ة �ل���ه���الل �الأح���م���ر 

ومتطوعو برنامج �شاند .

�ملوؤكد  من  �لزعابي  �لعميد  وق��ال 
�ملتمثل  ه��دف��ه  �ل��ت��م��ري��ن ح��ق��ق  �ن 
�لد�خلية  وز�رة  خطة  تطبيق  يف 
لرفع  �لر�مية  �ل��ك��رى  للمن�شاآت 
و�ال�شتعد�د  �جل��ه��وزي��ة  م�����ش��ت��وى 
الأعلى  �مل�����دين  �ل����دف����اع  مل��ن��ت�����ش��ب��ي 
م�����ش��ت��وي��ات��ه يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �أي���ة 
ح���و�دث ط��ارئ��ة مب��ا يحافظ على 
�ملو�طنني و�ملقيمني  �شالمة و�أمن 
ويحد من �خل�شائر �ملادية �لتي قد 
تنتج عن ه��ذه �حل���و�دث مبختلف 
�لوقوف  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �أن��و�ع��ه��ا 

و�الإنقاذ  �الإ����ش���ع���اف  ف���رق  غ�����ادرت 
تدعمها  �الإد�رة  م��رك��ز  و�الإط���ف���اء 
�إط���ف���اء م���ن م��رك��ز �حلليلة  ف���رق 
و�جلزيرة �حلمر�ء ونقطة �ملرورو 
ف�شال عن فرقة من دفاع مدين �أم 

�لقيوين ملوقع �حلادث
من  للمكان  �إخ���الء  عملية  وب��ع��د   
�ل��ذي��ن مت جتميعهم يف  �جل��م��ه��ور 
�الإطفاء  رج��ال  با�شر  �آم��ن��ة  نقطة 
�إخ����ر�ج جثث �ل��وف��ي��ات �ل��ذي��ن بلغ 
م�شابا  و23  وف���ي���ات   5 ع���دده���م 
�مل�شت�شفى  يف  ����ش��ع��اف��ه��م  ج�����رى 

•• دبي-وام: 

�لطاير  �شعيد حممد  �شعادة  بحث 
�ملنتدب  �الإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ومياه دبي مع �شعادة جري�ر �شير 
�لتجاري  و�ملفو�س  �لعام  �لقن�شل 
�الأع���ل���ى الأ���ش��رت�ل��ي��ا يف دب���ي �شبل 
�ل�شركات  ب����ني  �ل���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز 
�لطاقة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �الأ���ش��رت�ل��ي��ة 
مع �لهيئة ورغبة �جلانبني يف رفع 
�لعالقات  وتعزيز  �لتعاون  وت��رية 
�للقاء  ح�شر  �مل�شتمر.  و�ل��ت��ع��اون 
يو�شف  �لدكتور  �لهيئة  جانب  من 
�إبر�هيم �الأكرف �لنائب �لتنفيذي 
�لب�شرية  �مل����و�رد  لقطاع  للرئي�س 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  �الأع���م���ال يف  ودع����م 
و�أحمد عبد �هلل مدير  دبي  ومياه 
بالهيئة  �خل��ارج��ي  �الت�����ش��ال  �أول 
�لقن�شل  ن��ائ��ب  ه��ودج��ز  و�أم���ان���د� 
�ل��ع��ام و�مل��ف��و���س �ل��ت��ج��اري وزرين 
يف  �الأع��م��ال  تطوير  مدير  ح�شني 

�الأخ�شر حتت �شعار �شر�كات عاملية 
ت�شرف  و�ل��ت��ي  م�����ش��ت��د�م  مل�شتقبل 
على تنظيمها هيئة كهرباء ومياه 
�الأعلى  �ملجل�س  مظلة  حت��ت  دب���ي 
للطاقة يف دبي. من ناحيته ك�شف 
تنظيم  ع����ن  �الأ������ش�����رت�يل  �ل����وف����د 
�ل����ن����دو�ت يف دبي  جم��م��وع��ة م���ن 
�لفرتة  خالل  و�لدوحة  و�أبوظبي 
�ملقبل  �أب���ري���ل   16 �إىل   13 م���ن 
�الأ�شرت�لية  �لتجارب  ال�شتعر��س 
يف حتلية �ملياه و�إعادة ��شتخد�مها 
وكفاءة �لطاقة و�ملباين �خل�شر�ء. 
ووجه �لقن�شل �الأ�شرت�يل �لدعوة 
لزيارة  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  ل�����ش��ع��ادة 
�ل�شناعة  وزي����ر  ل��ل��ق��اء  ����ش��رت�ل��ي��ا 
و��شتعر��س م�شاريع �لهيئة �لعاملية 
�لقن�شل  وتقدم  �خل��ر�ت.  وتبادل 
�ىل  و�لتقدير  بال�شكر  �الأ���ش��رت�يل 
�شعادة �لع�شو �ملنتدب على �لتعاون 
�لبناء وح�شن �ال�شتقبال و�ل�شيافة 
خمتلف  ملناق�شة  �لفر�شة  و�ت��اح��ة 

جو�نب �لتعاون بني �جلانبني.

�ل����ط����اق����ة.  �ل������ك������رى يف جم��������ال 
و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �أن����ه مت��ت دعوة 
�الأ�شرت�لية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
تكنولوجيا  معر�س  يف  للم�شاركة 
ويتيك�س  و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه 
�ملقبلة  دورت��ه  تقام  �ل��ذي   2014

يف  �لعامة  �الأ�شرت�لية  �لقن�شلية 
�ملنتدب  �لع�شو  �شعادة  وق��ال  دب��ي. 
جيدة  ف���ر����ش���ة  ت���ع���د  �ل�����زي�����ارة  �أن 
م�شري�  و�خل����ر�ت  �الأر�ء  ل��ت��ب��ادل 
�ىل �نه مت خالل �للقاء ��شتعر��س 
�لعاملية  �لهيئة  م�شاريع  م��ن  ع��دد 

�شعار  حتت  �ملقبل  �أبريل  منت�شف 
�الإ�شتد�مة الفتا �ىل �ن  يف طليعة 
مع  بتز�منها  تتميز  �ل����دورة  ه��ذه 
لالقت�شاد  �لعاملية  �لقمة  فعاليات 
�شتعقد  �ل��ت��ي   2014 �الخ�����ش��ر 
بالتعاون مع �شر�كة دبي لالقت�شاد 

ر�أ�س �خليمة، بجو�ر مقر موؤ�ش�شة 
�لكرمي  ل���ل���ق���ر�آن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س 

�لتمهيدية  �الخ��ت��ب��ار�ت  وع��ل��وم��ه، 
ي�شت�شيف  فيما  باالإناث،  �خلا�شة 

جامع �ل�شيخ ز�يد يف ر�أ�س �خليمة 
�الختبار�ت �لتمهيدية للذكور.

طبية ر�أ�س �خليمة تطرح نتائج 
مو�زنتها �ملالية لعام 2014

•• راأ�س اخليمة - الفجر

منطقة  مدير  �لنعيمي  عي�شى  يا�شر  �لدكتور  بح�شور 
�ملالية باملنطقة  �مل��و�رد  ر�أ�س �خليمة �لطبية نظم ق�شم 
�الأ���ش��ن��ان خ�ش�شها  ط��ب  بقاعة  ور���ش��ة عمل  �أم�����س  �أول 
ال���ش��ت��ع��ر����س ن��ت��ائ��ج م��ي��ز�ن��ي��ة �مل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ع��ام 2013 
مركز  بقاعة  وذل��ك   2014 لعام  �ملخ�ش�شة  و�مل��و�زن��ة 
طب �الأ�شنان..كما ح�شر �لور�شة �لدكتور عبد�هلل �أحمد 
�لنعيمي نائب مدير �ملنطقة مدير م�شت�شفي �شقر كما 
ح�شرها مد�رء �مل�شت�شفيات و �الد�ر�ت وروؤ�شاء �الق�شام 
باملنطقة.. ولدى �الفتتاح رحب �لدكتور يا�شر �لنعيمي 
باحل�شور و�شكرهم على �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لهام 
و�لذي ترتكز على جميع خطط �ملنطقة للعام 2014 
جلهودهم  باملنطقة  �مل��ال��ي��ة  �مل����و�رد  ق�شم  �شكر  كما   . م 
�ملبذولة يف �شبيل تنظيم وو�شع �خلطط �ملالية يف �شبيل 
�ملختلفة  �الإد�ر�ت و�لوحد�ت  �حتياجات  �اليفاء بجميع 

�لتابعة للمنطقة .
ق�شم  رئي�س  خ�شيف  جميل  عتيقة  �الأ���ش��ت��اذة  وق��دم��ت 
نتائج  فيها  �أو�شحت  تف�شيلية  حما�شرة  �ملالية  �مل��و�رد 
�لباب  م�شروفات  حيث   2013 لعام  �ملنطقة  ميز�نية 
ثم  و�خل��دم��ي��ة  �ل�شلعية  بامل�شتلزمات  �خلا�شة  �ل��ث��اين 
للمنطقة  �ملخ�ش�شة  �ملو�رد  �الأ�شتاذة عتيقة  ��شتعر�شت 
للعام 2014 و�لتي ��شتملت على ��شتعر��س �العتماد�ت 
�ملالية �لتف�شيلية لكل بند من بنود مدر�ء �مل�شت�شفيات 
و�لوحد�ت �ل�شحية و�الإد�رية �ملختلفة و�عتماد ميز�نية 
�لتعليمات  و�ق���رت�ح  م   2014 للعام  �لطبية  �ملنطقة 
.. ويف ختام  ب��ال�����ش��رف  �مل��ال��ي��ة �خل��ا���ش��ة  و�ل��ت��و���ش��ي��ات 
بينما  �ملنطقة  ميز�نية  يا�شر  �لدكتور  خل�س  �لور�شة 
�إلتز�م  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
جميع �إد�ر�ت �ملنطقة بتحديد �إحتياجاتهم �لتي تتطلب 
�إجر�ء�ت مالية بدقة عالية وقبل فرتة كافية حتى يتم 

�الإيفاء بها �شمن �ملو�زنة �ملخ�ش�شة للمنطقة.
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العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1709   جتاري كلي                         
�ن  �القامة مبا  �نرتنا�شيونال  جمهول  حمل  بري�شم   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�قام  ق��د  ف��ي��ا���س    �مل��دع��ي /ذ�ف���ري���دج �نرتتينمنت ومي��ث��ل��ه: حكمت حم��م��ود 
�ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل��دع��ي عليها مب��ب��ل��غ وقدره  ع��ل��ي��ك 
 %12 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف   و�لر�شوم  )140.000دره���م( 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا 
�الثنني �ملو�فق 2014/2/17 �ل�شاعة 9.٣0 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1063   جتاري جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �ملنا�شبات لالنتاج �ل�شوتي- ملالكها/ خالد �بر�هيم عبد�هلل فتح 
�لفني وميثله:  لالنتاج  �جلاذبية  /ق��وة  �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  �هلل   جمهول  حمل 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �حل��م��ادي   �ح��م��د  �ب��وب��ك��ر  عبد�للطيف حممد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )42.000درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  و�تعاب 
�ل�شد�د  �لقانوينة بو�قع 12% حتت�شب من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى  �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/2/25 �ل�شاعة 8.٣0 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
للمحكمةقبل  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/995   جتاري جزئي                         
����س.ذ.م.م 2- �شعيد  �مليد�ن لتجميل �الر����ش��ي  �ملدعى عليهما/ 1 - زه��ور  �ىل 
ب��اد���ش��اه �شعيد حم��م��د جم��ه��ويل  حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف��ري��د �هلل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  �ملرزوقي قد  �شلمان  عزيز �هلل خان وميثله: حممد علي 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره  بالز�م �ملدعي عليهما  ومو�شوعها �ملطالبة 
 %12 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   52.500(
و�لنفاذ.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/11 �ل�شاعة 8.٣0 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. 

ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/5186   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد ح�شني للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول  حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�بو �خلري جميب �لرحمن    قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  دره��م(   1٣40٣( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف يف �ل�شكوى رقم 201٣/161٣4٣ .  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.٣0 �ل�شاعة   2014/2/18 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4873   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شهباز �حمد لالأعمال �لفنية �س.ذ.م.م    جمهول  حمل 
�ق��ام عليك �لدعوى  �ل��دي��ن عبد�ملعبود ق��د  �مل��دع��ي /���ش��ر�و�ر  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17246 درهم وتذكرة عوده 
   .)201٣/159491( �ل�شكوى  ورقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000  ( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 �ل�شاعة 8.٣0 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  للمحكمةقبل  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�القل. 

ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/4986   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - هايدر� فور�س هايدروليك �س ذ.م.م  جمهول  حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /هيمان جيمريي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )٣٣182 درهم (وتذكرة عوده مببلغ ) 2000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ورقم �ل�شكوى )16208٣  /201٣(.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 �ل�شاعة 8.٣0 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/5021   عمايل جزئي                         
جمهول   �����س.ذ.م.م   �حلر��شة  خلدمات  ك��رو  ديتيتك�س   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ريجبيدي  /�ديبا جون  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  حمل 
(و�لر�شوم  دره��م   9060( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
لها جل�شة يوم  �لعمالية رقم 201٣/161٣20  وح��ددت  �ل�شكوى  و�مل�شاريف يف 
فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.٣0 �ل�شاعة   2014/2/9 �مل��و�ف��ق  �الح��د 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4675   عمايل جزئي                         
�لتمديد�ت  �حل���م���ادي ال����ش���الح  �ب��ر�ه��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ة   -  1 ع��ل��ي��ه/  �مل���دع���ى  �ىل 
�قبال  �ملدعي /حممد  �ن  �لكهربائية و�ل�شحية   جمهول  حمل �القامة مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �شودري حممد لقمان �شودري   قد 
�ل�شكوى  و�مل�شاريف يف  و�لر�شوم  درهم(  وقدرها )1٣016  مب�شتحقات عمالية 
 2014/2/11 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    .  201٣/15894٣ رق��م 
�ل�شاعة 8.٣0 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمةقبل  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/915   مدين جزئي                           
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة فيوت�شر هوم للمقاوالت   جمهول  حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة دبي للتاأمني وميثله: عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��شتيتيه    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شدهما بالت�شامن 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   18.150( وق��دره  ب��اأد�ء مببلغ  بينها  فيما 
�ل�شد�د   وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
9.٣0 �س  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق 2014/2/9  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.  
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمةقبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا املدنية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/433  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمهول  م  م  �س  �لعقاري  للتطوير  بيتي  ���ش��ده/1-  �مل�شتاأنف  �ىل 
حممود  حكمت  وميثله:  علي   منري  /حممد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة 
 2012/726 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  فيا�س  
عقاري كلي بتاريخ 201٣/4/28 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/٣/12
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/387  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1- �شركة �لدعاء �لقاب�شة - �س م ح  جمهول حمل 
فيت�س  توني�شم�شو  دو���ش��ت��اي  /ر�م��ال��ك��ون��وف  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
وميثله: طارق ح�شني عبد�للطيف عبد�لرحمن �ل�شركال   قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  م��دين   2012/275 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/4/25 وحددت لها جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 2014/2/17 �ل�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    

  مذكرة تبليغ  مدعي عليه بالن�سر
يف الق�سية رقم 2013/4799 م�ستعجل ال�سارقة

�ىل �ملدعى عليهما:1/�شركة �قو��س لالعمال للديكور و�لت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م 
�بر�هيم   قد   �ملن�شاآت  حيث �ملدعي: عبد�هلل �شريف  2- موؤ�ش�شة �كادميية و�م الد�رة 
�قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ويطالب فيها باثبات �حلالة 
�ملبالغ  و�ثبات  �ملو��شفات  �عمال ح�شب  �جنازه   ما مت  �لعمل ومطابقة  ملعاينة موقع 
�مل�شلمة للدعى عليها وبيان ن�شبة �خالل �ملدعى عليها بالتز�ماتها �لعقدية وباجلملة 
مت  ولقد  و�مل�شروفات.  �لر�شوم  �ىل  باال�شافة  بالعقد  جاء  ما  كافة  ومر�جعة  �عتماد 
�حالة �لدعوى �ىل �خلرة.   لذ� يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)د�ئرة �المور 
�مل�شتعجلة(  يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/2/9 وذلك لالجابة على 
�لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم.   
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 413 /2013 نزاع عقاري 
�ىل �ملتنازع �شده/1- كي �م �لعقارية ذ.م.م   جمهول  حمل �القامة مبا �ن 
�ملتنازع/ في�شل بن �حمد بن عبد�لرز�ق �الن�شاري وميثله: ها�شم حممد 
حمد�ن �جلمل    قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س 
مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/2/24  �ل�شاعة 8.٣0 �س مبكتب �مل�شلح  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    
 اعالن للم�ستاأنف  �سده بالتاجيل الداري ن�سرا

 �مل�شتاأنف : �شرخان بابايف  
��شتئناف رقم 269 ل�شنة 2011م )مدين كلي( ��شتئناف )حكم- �مر( حمكمة 
عجمان �ال�شتئنافية �ل�شادر بتاريخ // يف �لق�شية رقم 772 ل�شنة  2010م 
)مدين كلي( �ىل )مركز �بوظبي لال�شتثمار �لعقاري( وعنو�نه ) بر دبي( 
�علم �ن �ال�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظهره �ملحكمة يف �ل�شاعة 10.00 
بو��شطة  �و  ب�شخ�شك  ف��ان مل حت�شر   2014 �شنة   2 �شهر  9 من  ي��وم  من 

وكيلك �ملعتمد فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. 
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    
 اعالن للم�ستاأنف  �سده بالتاجيل الداري ن�سرا

 �مل�شتاأنف : �شرخان بابايف  
�مر(  )ح��ك��م-  ��شتئناف  ك��ل��ي(  )م���دين  2011م  ل�شنة   269 رق��م  ��شتئناف 
حمكمة عجمان �ال�شتئنافية �ل�شادر بتاريخ // يف �لق�شية رقم 772 ل�شنة  
2010م )مدين كلي( �ىل )�شيد �حمد عبد�هلل(  )�شارع �ل�شيخ ز�يد(   �علم 
�ن �ال�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظهره �ملحكمة يف �ل�شاعة 10.00 من 
يوم 9 من �شهر 2 �شنة 2014 فان مل حت�شر ب�شخ�شك �و بو��شطة وكيلك 

�ملعتمد فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. 
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    
 اعالن للم�ستاأنف  �سده بالتاجيل الداري ن�سرا

 �مل�شتاأنف : �شرخان بابايف  
�مر(  )ح��ك��م-  ��شتئناف  ك��ل��ي(  )م���دين  2011م  ل�شنة   269 رق��م  ��شتئناف 
حمكمة عجمان �ال�شتئنافية �ل�شادر بتاريخ // يف �لق�شية رقم 772 ل�شنة  
(  )وع��ن��و�ن��ه  )ديرة(       ���ش��ودري  2010م )م��دين كلي( �ىل )طاهر حممود 
�علم �ن �ال�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظهره �ملحكمة يف �ل�شاعة 10.00 
بو��شطة  �و  ب�شخ�شك  ف��ان مل حت�شر   2014 �شنة   2 �شهر  9 من  ي��وم  من 

وكيلك �ملعتمد فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. 
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/431 ت عمل- م ع-ت-اأظ)
�ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�شية:  حممد  مياه  �شومون  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : �ملعامل للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه/  �ملعامل 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
 2012/2524 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2014/2/5 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
�لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم العمايل                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/267 ت جتر- م ر-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �حمد ر��شد حممد ر��شد �لر��شد �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ 
�شده : هند �شامل مبارك �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنهما/1- هند �شامل 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلابري  حممد  ها�شم  2-عبد�لقادر  مبارك 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2010/1762 ت ك-�أظ ب وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2014/2/26 موعد� لنظر طلب 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم التجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1996 ت عمل- م ع-ت-اأظ)
�شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�ملتني  حممد  نور  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �حلمادي  ��شماعيل  يو�شف   :
�المار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �حلمادي  ��شماعيل  يو�شف  �عالنه/ 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
لنظره  وحدد  �أظ   �س-   - ع  م   - 201٣/742 عمايل  رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/05 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
تفاديا   ، �عاله   �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1673 ت اجر- م ر-ت-اأظ)
�ملنفذ �شده  �الردن   �لتنفيذ/ حممد مو�شى حممد عالن �جلن�شية:  طالب 
�عالنه/  �ملطلوب  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعقاري  لال�شتثمار  مزنة  موؤ�ش�شة   :
بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعقاري  لال�شتثمار  مزنة  موؤ�ش�شة 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
طلب  لنظر  موعد�   2014/2/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  

، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم اليجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1802 ت جتر- م ر-ت-اأظ)
: خالد  �ملنفذ �شده  �المار�ت  �الول �جلن�شية:  بنك �خلليج  �لتنفيذ/  طالب 
حممد �حمد م�شبح بن عامر �ملهري �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه/  
عنو�نه:  �المار�ت     �جلن�شية:  �ملهري  عامر  بن  �حمد م�شبح  خالد حممد 
�ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-  ت-  م  كل-  جت   201٣/٣94 رقم  �لدعوى  يف 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
التخاذ  تفاديا   ، �عاله   �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1166 ت جتر- م ر-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ بنك �خلليج �الول �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : �بر�هيم 
عبد�هلل �شامل �شعيد �لر��شدي �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه/ �بر�هيم 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لر��شدي  �شعيد  �شامل  عبد�هلل 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-  ت-  م  كل-  جت   2012/27٣8
2014/2/2٣ موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية 
وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم التجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2121 ت اجر- م ر-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �شركة �خلليج �الول �لعقارية �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
�ملطلوب  �المار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  للعقار�ت  �نرتنا�شيونال  هاو�س  باور   :
�المار�ت      �جلن�شية:  ذ.م.م  للعقار�ت  �نرتنا�شيونال  هاو�س  باور  �عالنه/ 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم-وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/2/19 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم اليجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد وفد من جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان �لتابع لغرفة 
�لن�شائي  عجمان باجلهود �لعظيمة �لتي يقدمها �الحتاد 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برئا�شة  �ل��ع��ام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد 
يف  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية 
�مل��ر�أة يف كافة ميادين �حلياة.  جم��ال دع��م ري��ادة ومتكني 
وعرت ع�شو�ت �لوفد عن بالغ �إعجابهن مبا تقدمه �إد�رة 

�ل�شناعات �لرت�ثية و�حلرفية باالحتاد �لن�شائي �لعام من 
من  عليها  و�ملحافظة  �الأ�شيلة  �لرت�ثية  للحرف  �إح��ي��اء 
�الندثار. جاء ذلك خالل زيارة �لوفد ملقر �الحتاد �لن�شائي 
�لعام لبحث �شبل �لتعاون وتبادل �خلر�ت و�ملعرفة. و�شم 
بغرفة عجمان  �لفعاليات  ق�شم  رئي�س  �لفرج  �لوفد عبري 
�أعمال عجمان حيث  �شيد�ت  �ل�شحي من جمل�س  وعزيزة 
و�أهم  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت���اد  عمل  جم��االت  على  تعرفن 
�الإجن��از�ت �لتي حققها يف جمال متكني �مل��ر�أة عن طريق 
قدر�تها  وتطوير  بتنمية  وف��ع��ال  دوري  ب�شكل  �مل�شاهمة 

ب�شكل خا�س  و�مل���ر�أة  ع��ام  ب�شكل  �ملجتمع  يف جم��ال خدمة 
�ل���ذي يعمل  �ل��وف��د على م�����ش��روع �الأ���ش��ر �ملنتجة  وت��ع��رف 
على ت�شجيع �ملر�أة على �الإنتاج و�مل�شاهمة يف زيادة �لدخل 
منها.  و�ال�شتفادة  �ل��ف��ر�غ  �أوق���ات  ��شتغالل  ع��ر  �الأ���ش��ري 
وز�رت ع�شو�ت �لوفد �إد�رة �ل�شناعات �لرت�ثية و�حلرفية 
و��شتمعن �إىل �شرح و�ف عن م�شغل �لتلي وم�شغل �شناعة 
�لورود وم�شغل �خلو�س وم�شغل �لن�شيج وم�شغل �خلياطة 
مظاهر  و�شاهدن  �لد�ئم  �ملعر�س  �لوفد  وز�ر  و�لتطريز. 
�حل���ي���اة �ل��ي��وم��ي��ة ���ش��اب��ق��ا ل���الأ����ش���رة �الإم���ارت���ي���ة وطقو�س 

ترتديه  �ل��ذي  و�ل��ذه��ب  وثيابها  �لعرو�س  وزه��ب��ة  �لعر�س 
�لذي  �ملك�شار  �حتفال  �إىل طقو�س  ��شتمعن  كما  و�ملندو�س 
�الأعر��س  �إىل يومنا هذ� يف  تتبعه  �لقبائل  ز�لت بع�س  ال 
�لتي  �لبحرية  و�طلعن على لوحات تعك�س طبيعة �حلياة 
�ل�شعر  ببيت  �إعجابهن  و�أبدين  �لرجل  عمل  �أ�شا�س  كانت 
�مل�شنوع يدويا من �ل�شوف �لطبيعي �ملوجود يف �ملعر�س. 
و�أثنت ع�شو�ت �لوفد على جهود �الحتاد �لن�شائي �لعام يف 
�ملحافظة على �حلرف �لقدمية و�ملهن �لرت�ثية و�حلر�س 
و�لعمل  �ل��رت�ث  على  و�ملحافظة  بها  �ل���زو�ر  تعريف  على 

على تطويره كثقافة يفتخر بها �شو�ء �ملاأكوالت �ل�شعبية �أو 
�لزي �لرت�ثي �الأ�شيل. ولفت وفد جمل�س �شيد�ت �أعمال 
�إىل �لدور �لر�ئع �لذي يقوم به �الحتاد �لن�شائي  عجمان 
ل��الأم��ه��ات ك��ب��ري�ت �ل�شن يف جمال  ت��وف��ري عمل  �ل��ع��ام يف 
�حلرف �ليدوية. وقدمت ع�شو�ت �لوفد ملوظفات �الحتاد 
جمل�س  ور�شالة  روؤي���ة  ع��ن  م��وج��ز�  �شرحا  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
وب��ر�جم��ه. وبحث  �أه��د�ف��ه  و�أه���م  �أع��م��ال عجمان  �شيد�ت 
�لن�شائي  �الحت��اد  موظفات  مع  �ل�شيافة  خيمة  يف  �لوفد 

�لعام �آلية �لتعاون م�شتقبال بني �لطرفني.

وفد من جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان يزور مقر �لحتاد �لن�شائي �لعام يف �بوظبي

•• العني - الفجر:

��شتجابة لتوجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل 
برنامج  ب��اإن�����ش��اء   ، �أب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
، بد�أت  �أبوظبي  �إم��ارة  �لتميز يف �جلهات �حلكومية يف  جلو�ئز 
�إن�شاء جائزتها �لد�خلية للتميز )نر��س(  بلدية مدينة �لعني 
و�لتي يتم �إعد�دها لتتو�فق يف �أهد�فها و معايريها و فئاتها مع 

جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز .
بلدية مدينة  عام  �لنعيمي مدير  �لدكتور مطر حممد  قال  و 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني  �إع�����د�د ج���ائ���زة  �إن خ��ط��ط��ن��ا يف  �ل��ع��ني : 
�لد�خلية للتميز )نر��س( تاأتي تلبية لتطلعات �لقياد�ت �لعليا 
يف �لدولة لتحقيق �لتميز و دعم �البتكار و �لتطوير �لوظيفي 
يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وهو ما بدى جلياً يف توجيهات �لفريق 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
برنامج متخ�ش�س جلو�ئز  �ن�شاء  ، بخ�شو�س  �أبوظبي  الإم��ارة 

�لتميز د�خل �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي .
�إن�شاء  خ���الل  م��ن  تعمل  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
جائزة نر��س �إىل �ل�شري على نهج روؤية حكومة �إمارة �أبوظبي 

�أف�شل خم�س  و�ح��دة من  �إىل جعلها  �لهادفة  ��شرت�تيجيتها  و 
�مل�شتقبلية  �ل����روؤى  حتقيق  و  �ل��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ات 
��شرت�طات  و  معايري  لتبنى  �الإي��ج��اب��ي��ة  �ملناف�شة  يف   2030

�لتميز لدى موؤ�ش�شات �لدولة و �أفر�دها على حد �شو�ء .

اأهداف نربا�س
وتاأتي جائزة �لتميز �لد�خلية )نر��س( يف �إطار حر�س بلدية 
مدينة �لعني لدعم موظفيها ورعاية �لتميز و�الإبد�ع و�البتكار 
، و ي�شمل ذلك كل متطلبات �لتطوير �مل�شتمر وتقدير ومكافاأة 
مدينة  بلدية  تلتزم  كما   ، و�لفرق  لالأفر�د  �ملتميزة  �ملمار�شات 
م�شوؤولياته  و  مبهامه  للقيام  �لب�شري  �لعن�شر  بتطوير  �لعني 
و �إعطائه �مل�شاحة �لكافية و�ملنا�شبة لالإجناز و�الإبد�ع و متابعة 
�أد�ءه وت�شجيعه يف تطوير ما يخدم م�شلحة �لعمل و�لتطلعات 

�مل�شتقبلية .

الفئات ورفع القيمة امل�سافة للتاأهل 
بلدية مدينة  للتميز تطلعات  وتعك�س موجهات جائزة نر��س 
�أبوظبي  جل��ائ��زة  لال�شتعد�د  منا�شبة  �أر�شية  تهيئة  يف  �لعني 
�أن تكون �لقيمة �مل�شافة عالية  لالأد�ء �حلكومي �ملتميز ، على 
مقارنة باجلهد و�لوقت �ملبذولني يف �الإعد�د للجائزة ، عالوة 

وحت�شني  �الأد�ء  �إد�رة  يف  �ل��ب��ل��دي��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م  �ل�شعي  ع��ل��ى 
�لعمليات وتطوير �ملوظف وزيادة �رتباطه �لوظيفي.

هذ� وحددت معايري جائزة نر��س للتميز وفق خم�س فئات هي 
فئة �لقطاع �ملتميز و �الإد�رة �ملتميزة و �ملوظف �ملتميز و �مل�شروع 
�ملتميز و حمركات �لتميز ، لتحمل كل فئة �شروط وت�شنيفات 
�أن  على   ، حيادية  ب�شورة  تقييمها  يف  ت�شهم  حم��ددة  وم��ر�ح��ل 
ت�شب جميع �ملناف�شات يف حتقيق �أهد�ف �لتميز �لتي ت�شعى لها 
جائزة �أبوظبي ، وتقدمي ناذج �لتميز وحت�شني نقاط �ل�شعف 
لت�شبح م�شاركات بلدية مدينة �لعني موؤهلة للرتقي �إىل جائزة 

�أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز .

معايري نربا�س وعملية الختيار
�شمن  نر��س  جائزة  يف  �مل�شاركات  �ختيار  عملية  وتت�شم  ه��ذ� 
���ش��روط و م��ع��اي��ري م��درو���ش��ة و م��ع��دة ل��ت��ك��ون �م���ت���د�د�ً ملعايري 
على  يتوجب  حيث   ، �ملتميز  �حلكومي  ل���الأد�ء  �أبوظبي  جائزة 
و  �الإيجابية  �ملناف�شة  و  �مل�شد�قية  ب�شروط  �اللتز�م  �مل�شاركني 
�أبوظبي لالأد�ء  حتقيق �الأه��د�ف �لتي تتو�فق مع روؤية جائزة 
حت�شني  يف  �ل��ع��ني  مدينة  بلدية  توجهات  و  �ملتميز  �حلكومي 
�خلدمات و�مل�شاريع �لبلدية و تطوير �لكو�در �لب�شرية ، وبناء 
و   ، �لبلدية  �إد�ر�ت  و  قطاعات  د�خ��ل  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  مفاهيم 

تكرمي �لقطاعات و �الإد�ر�ت �ملتميزة �شنوياً ، و حتفيز �ملوظفني 
�لقدوة  �ل�شلوك  ومكافاأة   ، �لوظيفي  �رتباطهم  درجة  وزي��ادة   ،
ون�شر   ، �ملوؤ�ش�شي  و�لتكامل  و�الإن��ت��اج��ي��ة  �لتميز  ي��دع��م  �ل���ذي 
�أف�شل �ملمار�شات �لد�خلية. و تتالءم جائزة نر��س يف �أهد�فها 
مع معايري و حمركات وفئات جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي 
يف  �لعمل  �آل��ي��ات  وحت�شني  �الأد�ء  م�شتوى  رف��ع  ب��ه��دف  �ملتميز 
بثقافة  �لوعي  ن�شر  و�مل�شاهمة يف  �لد�خلية  �لبلدية  �لقطاعات 
�لتميز و�جلودة و�ل�شفافية وجعلها مكوناً �أ�شا�شياً يف بيئة �لعمل 
�حلكومية �ملختلفة ، من خالل بث روح �لتناف�س بني �لقطاعات 
و�الإد�ر�ت كافة ، عالوة على تطوير و بناء ق��در�ت �لعاملني و 
تقدمي  يف  �الإد�ري����ة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  �إىل  للو�شول  تاأهيلهم 

�خلدمات �لبلدية و �ملجتمعية ملدينة �لعني و �شكانها .
وتوفر جائزة نر��س فر�س مو�تية للتعرف على م�شتوى �الأد�ء 
�لعاملية و �حل�شول  �لنماذج  �الإد�ر�ت مقارنة مع  و  بالقطاعات 
على نتائج تقييم موؤ�ش�شي متكامل من خالل تقارير �لتعقيب و 
�لتي حتدد نقاط �لقوة و فر�س �لتح�شني و �لتطوير و حتفيز 
�ملوظفني يف كل �مل�شتويات من خالل �لتكرمي يف �لفئات �لفردية 
للجائزة ، و ن�شر �أف�شل �ملمار�شات من خالل �لن�شر�ت �لدورية و 
ور�س �لعمل �ملخ�ش�شة لذلك ، و �إحد�ث تطور �إيجابي لالأد�ء يف 
بلدية مدينة �لعني من خالل تطبيق معايري �لتميز �لعاملية . 

برنامج اجلوائز الداخلية
جدير بالذكر �أن برنامج �جلو�ئز �لد�خلية للجهات �حلكومية 
ينطلق بد�ية �لعام �جلاري على �أن تعقد دور�ته كل عامني مبا 
ال يتعار�س مع �ل�شنو�ت �لتي �شتعقد فيها جائزة �أبوظبي لالأد�ء 
�حلكومي �ملتميز و�ملعايري و�لفئات �لتي تت�شمنها �جلائزة �الأم ، 

على �أن تتنا�شب هذه �ملعايري مع طبيعة كل جهة حكومية.
�الأد�ء  وحت�شني  بتطوير  خمت�شة  د�خلية  ف��رق  ت�شكيل  وي��ت��م 
ت�شم كو�در من �ملوظفني �لذين يتمتعون باخلر�ت و�لكفاء�ت 
�ملنا�شبة ، بحيث تعمل �لفرق على متابعة حت�شني �الأد�ء وتطوير 

�لعمل �لد�خلي باإد�رة و �إ�شر�ف قياد�ت �جلهات. 
تو�ئم نر��س مع جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز 

وت�شعى بلدية مدينة �لعني للم�شاهمة يف حتقيق �أهد�ف جائزة 
م��ن خ��الل منظومة عمل  �ملتميز  ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي  �أب��وظ��ب��ي 
تعزيز  و  �ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  ت�شمن  متكاملة 
جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي ، و تلبية روؤية �أبوظبي 2030 
رفع  و  �لوظيفي  �لتميز  دع��م  و  �ملوظفني  متكني  خ��الل  م��ن   ،
و  �لعني  مدينة  بلدية  �أن�شطة  و  خدمات  عن  �لر�شا  م�شتوى 
تبني �الأفكار �ملبتكرة و �الإبد�ع يف تقدمي �خلدمات للمتعاملني 
�جلهات  يف  �ملوؤ�ش�شي  للتميز  مقيا�شاً  ميثل  م��ا   ، للمجتمع  و 

�حلكومية وغري �حلكومية .

•• ال�صارقة-وام:

ك�شف �شعادة طارق �شلطان بن خادم 
ع�شو جمل�س �لتنفيذي رئي�س د�ئرة 
�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف �ل�����ش��ارق��ة عن 
مو�طن   2402 ل�  �لد�ئرة  توظيف 
 1287 �ملا�شي  �ل��ع��ام  وم��و�ط��ن��ة يف 

من �لذكور و1115 من �الإناث.
و�أو�شح �بن خادم يف تقرير للد�ئرة 
م��ن��ه��م يف   1806 ت��وظ��ي��ف  �أن����ه مت 
يف   75 ي�شكل  ما  �حلكومي  �لقطاع 
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 
�مل��ا���ش��ي يف  �ل��ع��ام  �ل���د�ئ���رة  وظفتهم 
مو�طنا   569 ت��وظ��ي��ف  مت  ح���ني 
وم���و�ط���ن���ة يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ما 

ي�شكل 25 يف �ملائة.
�لتوظيف  م���وؤ����ش���ر  �أن  �ىل  ول���ف���ت 
�لعام  �رت��ف��اع��ا يف  ���ش��ج��ل  ب���ال���د�ئ���رة 
�ل�شابقة  ب��االأع��و�م  مقارنة   2013
�ملعينني  ع�����دد  �أن  �إىل  م�������ش���ري�   ..
 2122 ب���ل���غ   2012 ع�����ام  خ�����الل 
مو�طنا ومو�طنة ويف �لعام 2011 
ومو�طنات  م��و�ط��ن��ني   2006 ب��ل��غ 
 1200 ب���ل���غ   2010 �ل����ع����ام  ويف 
�لعدد  فان  وعليه  ومو�طنة  مو�طن 
�ملو�طنة  �ل��ك��و�در  لتعيني  �الإج��م��ايل 
بلغ  �ملا�شية  �الأرب���ع  �ل�شنو�ت  خ��الل 

وموظفة. موظفا   7730
�ل��د�ئ��رة م�شتمرة يف و�شع  �أن  و�أك��د 
�لكفيلة  و�ل��ر�م��ج  �خلطط  وتنفيذ 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  وتوظيف  ب��اإع��د�د 
وت����ع����زي����ز ق���������در�ت �أب������ن������اء �ل���وط���ن 
��شرت�تيجية  لتطبيق  �لتناف�شية 
�لتوظيف  �أن  مو�شحا   .. �لتوطني 
�إمارة  وم��ن��اط��ق  م��دن  جميع  ي�شمل 
للتوجيهات  وف��ق��ا  وذل����ك  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �ل�شامية 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 

ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة 
ل���ت���وف���ري ك���اف���ة �خل����دم����ات الأه�����ايل 
وت�شهيل  ب���االإم���ارة  و�مل��ن��اط��ق  �مل����دن 
�الإج���������ر�ء�ت ل��ه��م م���ن ح��ي��ث �إمت����ام 
�مل��ع��ام��الت و�خل���دم���ات م��ن �الأف����رع 

بتلك �ملدن و�ملناطق.
�ل�شمو  �شاحب  نظرة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إيجاد  يف  متمثلة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
لكافة  �لوظيفية  �ل��ف��ر���س  وت��وف��ري 
�مل����دن و�مل���ن���اط���ق ح��ي��ث وج����ه �شموه 
�جلهات  �أف���رع  م��ن  �ل��ع��دي��د  بافتتاح 
�الأبناء  ت��وظ��ي��ف  ب��ه��دف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ومناطقهم  مب��دن��ه��م  �خل���ري���ج���ني 
ب����دال م���ن �لعمل  �ل���ت���ي ي��ق��ط��ن��ون��ه��ا 
لالرتقاء  وك��ذل��ك  بعيدة  �أم��اك��ن  يف 
�الأ�شرة  �شمل  ومل  �الأ���ش��ري  بالدخل 
�ل����ك����رمي����ة لهم  وت�����وف�����ري �حل�����ي�����اة 
�أن  �إىل  .. الفتا  مبدنهم ومناطقهم 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ملعينني  ع��دد 
باإمارة �ل�شارقة بلغ توظيف 1190 
من  منهم   642 ومو�طنة  مو�طنا 

فئة �لذكور 548 من فئة �الإناث.
�حلكومية  �الأعمال  قطاعات  وح��ول 
�لتي  �ل�������ش���ارق���ة  ب����اإم����ارة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
��شتقطبت �لباحثني عن عمل للعمل 
لديها يف �لعام 2013 �أو�شح �شعادة 
نتائج  �أن  ب��ن خ����ادم  ���ش��ل��ط��ان  ط����ارق 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  ب���رن���ام���ج  م���وؤ����ش���ر 
�لع�شكري  �ل���ق���ط���اع  �أن  �أظ�����ه�����رت 
باالإمارة ��شتقطب 220 مو�طنا ما 
ي�شكل نحو 19 يف �ملائة من �إجمايل 
�لد�ئرة  وظفتهم  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 
قطاع  ج���اء  بينما  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���در�����ش���ات و�ل��ب��ح��وث يف 
�ملرتبة �لثانية حيث ��شتقطب 187 
من  �ملائة  يف   16 ي�شكل  ما  مو�طنا 
وظفتهم  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني  �إج��م��ايل 
�لد�ئرة يف �لعام �ملا�شي ويليه قطاع 

�ملو�نئ و�ملطار و�ملناطق �حلرة حيث 
يف   14 ي�شكل  م��ا   182 ��شتقطب 
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 

وظفتهم �لد�ئرة يف �لعام �ملا�شي.
و�الإعالم  �لثقافة  قطاع  و��شتقطب 
105 مو�طنني ما ي�شكل نحو 9 يف 
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 

وظفتهم �لد�ئرة يف �لعام �ملا�شي.
�لتخطيط  قطاع  ��شتقطب  حني  يف 
و�مل�شاحة و�ال�شكان و�الأ�شغال �لعامة 
يف   9 نحو  ي�شكل  ما  مو�طن   101
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 
وظفتهم �لد�ئرة يف �لعام �ملا�شي ثم 
ياأتي قطاع �لبلديات �لذي ��شتقطب 
8 يف  ن��ح��و  ي�شكل  م��ا  م��و�ط��ن��ا   91
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �ل���د�ئ���رة  وظفتهم 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ق���ط���اع  وي��ل��ي��ه 
ما  م��و�ط��ن��ا   79 ����ش��ت��ق��ط��ب  ح��ي��ث 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   7 نحو  ي�شكل 
�ملو�طنني �لذين وظفتهم �لد�ئرة يف 
قطاع  ��شتقطب  كما  �ملا�شي.  �ل��ع��ام 
�مل�شاندة  و�الإد�ري���ة  �ملالية  �خلدمات 
يف   4 نحو  ي�شكل  م��ا  مو�طنا   45
�لذين  �ملو�طنني  �إجمايل  من  �ملائة 
وظفتهم �لد�ئرة يف �لعام �ملا�شي ثم 
و��شتقطب  �ل�شياحي  �لقطاع  ي��اأت��ي 
ن��ح��و 5  ي�����ش��ك��ل  م���ا  م���و�ط���ن���ا   58
�ملو�طنني  �إج����م����ايل  م���ن  �مل���ائ���ة  يف 
�لعام  �ل���د�ئ���رة يف  �ل��ذي��ن وظ��ف��ت��ه��م 
�لكهرباء  ق��ط��اع  ث���م  وم����ن  �مل��ا���ش��ي 
ما  م��و�ط��ن��ا   39 و��شتقطب  و�مل��ي��اه 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   3 نحو  ي�شكل 
�لد�ئرة  وظفتهم  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 
قطاع  و��شتقطب  �مل��ا���ش��ي.  �ل��ع��ام  يف 
ي�شكل  م��ا  م��وط��ن��ا   30 �مل��و����ش��الت 
�إج����م����ايل  م�����ن  �مل�����ائ�����ة  يف   3 ن����ح����و 
�لد�ئرة  وظفتهم  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 
قطاع  و�أخ��������ري�  �مل���ا����ش���ي  �ل����ع����ام  يف 
ما  مو�طنني   5 و��شتقطب  �ل�شحة 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   1 نحو  ي�شكل 
�لد�ئرة  وظفتهم  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 
يف �لعام �ملا�شي. و�أ�شار �شعادة طارق 
�شلطان بن خادم �إىل �أن عدد �ملعينني 
�حلكومية  �الع����م����ال  ق���ط���اع���ات  يف 
و�خل���ا����ش���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ال���دول���ة بلغ 
 645 وم��و�ط��ن��ة  م��و�ط��ن��ا   1212
من  و567  �ل��ذك��ور  فئة  م��ن  منهم 

فئة �الإناث.
�لقطاع  �أن  خ�������ادم  �إب�������ن  و�أو������ش�����ح 

�حلكومي بالدولة ويت�شمن �جلهات 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة و�جل����ه����ات 
�حل���ك���وم���ي���ة �الحت�����ادي�����ة و�جل���ه���ات 
�ملحلية باالإمار�ت �الأخرى و�جلهات 
���ش��ب��ة �حل��ك��وم��ي��ة �إ���ش��ت��ق��ط��ب 616 
�ملائة  يف   51 نحو  ي�شكل  ما  موطنا 
م����ن �إج�����م�����ايل �مل����و�ط����ن����ني �ل���ذي���ن 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �ل���د�ئ���رة  وظفتهم 
ب��ي��ن��م��ا ����ش��ت��ق��ط��ب ق���ط���اع �الع���م���ال 
�خلا�س ويت�شمن �لبنوك و�لتاأمني 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�����ش��رك��ات  و�ل�����ش��ر�ف��ة 
ي�شكل  م��ا  م��و�ط��ن��ا   596 �خل��ا���ش��ة 
�إج���م���ايل  م����ن  �مل����ائ����ة  51 يف  ن���ح���و 
�ملو�طنني �لذين وظفتهم �لد�ئرة يف 

�لعام �ملا�شي.
وقال �إن نتائج موؤ�شر برنامج �ملو�رد 
�مل����وؤه����الت  �أن  �أظ����ه����رت  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�جل���ام���ع���ي���ة ه����ي �أع����ل����ى �مل����وؤه����الت 
وحققت  �لتوظيف  يف  ن��و�  �لعلمية 
�أك�����ر م���ع���دل ن���و يف �ل��ت��وظ��ي��ف يف 
�ملائة  يف   38 بن�شبة   2013 �ل��ع��ام 
�لعامة  �لثانوية  �شهادة  موؤهل  يليها 
موؤهل  ث����م  �مل����ائ����ة  يف   37 ب��ن�����ش��ب��ة 
يليه  �مل��ائ��ة  يف   17 بن�شبة  �ل��دب��ل��وم 
����ش���ه���اد�ت �مل���ر�ح���ل �ل���در�����ش���ي���ة دون 
�ملائة  يف   7 بن�شبة  �لعامة  �لثانوية 
 1 بن�شبة  �الجن����از  ���ش��ه��ادة  و�أخ�����ري� 
موؤ�شر  نتائج  �إن  و�أ���ش��اف  �مل��ائ��ة.  يف 
�أن  �أظهرت  �لب�شرية  �مل��و�رد  برنامج 
�إد�رة  �ل��وظ��ائ��ف �الإد�ري�����ة يف جم��ال 
�الأعمال و�ملو�رد �لب�شرية و�ملحا�شبة 
هي �أكرث �لفئات �ملهنية �الأعلى نو� 
يف �لتوظيف يف �لعام 2013م حيث 
�لتوظيف  يف  ن�����ش��ب��ة  �أع���ل���ى  ح��ق��ق��ت 
بن�شبة 40 يف �ملائة وتليها �لوظائف 
�ل���ف���ن���ي���ة �مل���ت���و����ش���ط���ة و�ل����وظ����ائ����ف 
ومن  �مل��ائ��ة  يف   23 بن�شبة  �مليد�نية 
متمثلة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل���وظ���ائ���ف  ث���م 
بوظائف �لهند�شة �ملدنية و�لهند�شة 
وتليها  �ملائة  �ملعمارية بن�شبة 19 يف 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف جمال  �ل���وظ���ائ���ف 
�جلر�فيكي  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �ل��ت�����ش��وي��ق 
و�الت�����ش��ال و�الإع����الم �مل��رئ��ي بن�شبة 
10 يف �ملائة و�أخري� �لوظائف �لفنية 
يف جمال تقنية �ملعلومات متمثلة يف 
�لرجمة وهند�شة �ل�شبكات و�دخال 

�لبيانات بن�شبة 8 يف �ملائة.
باإمارة  �حلكومية  �جلهات  �أن  و�أك��د 
�لكو�در  ب��ت��وظ��ي��ف  ت��ل��ت��زم  �ل�����ش��ارق��ة 
�لبيانات  قاعدة  �لوطنية من خالل 

�لب�شرية  �مل��و�رد  �ملتوفرة لدى د�ئرة 
�لوظيفية  �ملقابالت  نظام  وتطبيق 
ب��ال��دف��ني وكذلك  �ل���د�ئ���رة  مب��ب��ن��ى 
كلباء  مب����دي����ن����ة  �ل�������د�ئ�������رة  ب����ف����رع 
�لوظيفي  �الختيار  لعملية  حتقيقا 
بالوظائف �حلكومية باإمارة �ل�شارقة 
لت�شمل كافة �ملو�طنني �لباحثني عن 
عمل ولتحقيق �لعد�لة يف �لتوظيف 
�شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اء  وذل���ك 
�شدرت  �لتي  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
باإلز�م  2012م  ع��ام  مايو  �شهر  يف 
�ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �حلكومية  �جلهات 
بتوظيف �لكو�در �لوطنية من خالل 
د�ئرة  لدى  �ملتوفرة  �لبيانات  قاعدة 

�ملو�رد �لب�شرية بحكومة �ل�شارقة.
�لوظيفة  �مل��ق��اب��الت  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
بلغت   2013 �ل����ع����ام  يف  �مل���ن���ف���ذة 
�لد�ئرة  يف  وظيفية  مقابلة   322
7750 مر�شحا  مت خاللها تر�شيح 
من �لباحثني عن عمل ممن تنطبق 
�لوظائف  ���ش��غ��ل  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ي��ه��م 
مر�شحا   4325 ح�شرها  �ملطلوبة 
 3425 �حل���������ش����ور  ع�����ن  وت�����ع�����ذر 
�إىل  ونوه  مر�شحا ال�شباب خمتلفة. 
للمقابالت  �ل��رت���ش��ي��ح  م��ع��اي��ري  �أن 
�لوظيفية تتمثل يف �أقدمية ت�شجيل 
لتطبيق  م���ر�ع���اة  �ل��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب 
م��ب��د�أ �الول��وي��ة و�أق��دم��ي��ة �حل�شول 
على �ملوؤهل �لعلمي و�إجتياز �لر�مج 
�لتاهيلية وبرنامج �لتدريب �مليد�ين 
وفقا  �لعمل  على  و�ل��ق��درة  و�لرغبة 
مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل���وظ���ي���ف���ة �مل���ر����ش���ح لها 
من  �لعمل  ع��ن  �لباحثني  وتر�شيح 
على  بناء  و�لرت�شيح  �لعاطلني  فئة 
�ملوؤهل �لعلمي مع �لتخ�ش�س  �تفاق 
وذل����ك لو�شع  �مل��ط��ل��وب  �ل��وظ��ي��ف��ي 
�ملنا�شب  �ملكان  يف  �ملنا�شب  �ل�شخ�س 
�لعلمية  �مل��وؤه��الت  تطابق  حيث  من 
مع �ملهن �لعملية. و�أو�شح �أن �لد�ئرة 
تعمل بالتعاون مع خمتلف �لدو�ئر 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
و�خلا�شة لتوفري �لفر�س �لوظيفية 
�إىل  م�شري�   .. للمو�طنني  �ملنا�شبة 
 2013 �ل��ع��ام  تلقت يف  �ل��د�ئ��رة  �أن 
/2850 طلب توظيف من �جلهات 
كافة  و�خلا�شة مت�شمنة  �حلكومية 

متطلبات و�شروط �شغل �لوظائف.
ول���ف���ت ����ش���ع���ادة ط�����ارق ���ش��ل��ط��ان بن 
ت�شلمها  بعد  �ل��د�ئ��رة  �أن  �ىل  خ���ادم 
�جلهات  كافة  من  �لتوظيف  طلبات 
ت���ق���وم بفرز  �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة 
عن  �لباحثني  من  �ملر�شحني  �أ�شماء 
�لعمل وفقا ملتطلبات و�شروط �شغل 
�لوظائف من حيث �ملوؤهالت �لعلمية 
و�لتخ�ش�شات  �مل��ال��ي��ة  و�ل����درج����ات 
مطابقتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �لوظيفية 
�ملطلوبة  و�مل���و�����ش���ف���ات  ل��ل�����ش��روط 
وكذلك  للوظائف  �لطالبة  للجهة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�ملقابالت  �الخ����ت����ب����ار�ت  الإج��������ر�ء 
�لوظيفية عن طريق جلنة �ملقابالت 
�حلكومية  �جلهة  قبل  من  �ملعتمدة 
ممثل  وبح�شور  للوظيفة  �لطالبة 
م���ن د�ئ�����رة �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ومن 
توظيف  �إج�����������ر�ء�ت  يف  �ل����ب����دء  ث����م 
�لعمل  عن  �لباحثني  من  �ملر�شحني 
�لذين تنطبق عليهم �شروط �إجتياز 

�ملقابالت �لوظيفية . 

تنفيذًا لتوجيهات حممد بن زايد باإن�ساء جوائز التميز الداخلية للموؤ�س�سات احلكومية

بلدية مدينة �لعني تطلق جائزة نرب��س تو�فقًا مع جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز

�ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة توظف 2402 مو�طن ومو�طنة خالل 2013 

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ  وبتوجيهات من  و�الأم��الك  �الأر��شي  د�ئرة  �أطلقت 
مبادرة  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  عبد 
بني  و�لتو��شل  و�ل�شفافية  �لثقة  تعزيز  بهدف  ب�شر�حة 
يف  �لعاملني  جلميع  فر�شة  و�إع��ط��اء  و�مل��وظ��ف��ني  �ل��ق��ي��ادة 
�لد�ئرة للم�شاهمة ب�شكل فعال وم�شوؤول يف حتقيق �لروؤية 

�مل�شرتكة بني �لقيادة و�لكادر �لوظيفي.
و�أو�شح حارب �شامل �لعرياين �ملدير �لعام لد�ئرة �الأر��شي 
ب�شر�حة  م��ب��ادرة  الط���الق  �لتخطيط  مت  �أن���ه  و�الأم����الك 
ب�شكل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �مل��ف��ت��وح  �ل��ب��اب  �شيا�شة  مظلة  حت��ت 
و�ملتعلقة  �ال�شرت�تيجية  �الأه��د�ف  �أهم  �أحد  لدعم  مبا�شر 

بالقيادة لتعزيز م�شاركة �ملوظفني يف عملية �إتخاذ �لقر�ر 
من خالل �أخذ مقرتحاتهم ومالحظاتهم وترجمتها على 
�لو�قع �نطالقا من مبد�أ �ل�شفافية وذلك لتحقيق �مل�شاو�ة 
و�لعد�لة و�لنز�هة �لتي من �شاأنها رفع م�شتوى �الأد�ء عن 

طريق حتقيق �أعلى م�شتويات �لر�شا �لوظيفي.
وحول �آلية تنفيذ �ملبادرة �أ�شار �شامل �ل�شام�شي مدير مكتب 
ل�شل�شلة من  �أن��ه مت و�شع ج��دول زمني  �ل��ع��ام �ىل  �مل��دي��ر 
و�أخرى  و�ملوظفني  �لعام  �ملدير  بني  �ملبا�شرة  �الإجتماعات 
�أمور تخ�س  مع روؤ�شاء �الأق�شام يتم خاللها مناق�شة عدة 
�إز�ل��ة جميع  بالد�ئرة مع �لرتكيز على  و�آد�ئهم  �ملوظفني 
�الأفكار  �الإعتبار جميع  بعني  و�الأخ��ذ  �إن وجدت  �لعر�قيل 

و�ملقرتحات �ملطروحة خالل �الإجتماع .

•• بروك�صل-وام:

بعثة  رئي�س  �مل��زروع��ي  ���ش��امل  ح��ام��د  �شليمان  ���ش��ع��ادة  �أق���ام 
�لدولة لدى �الحتاد �الأوروب��ي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
�شرف  على  ع�شاء  م��اأدب��ة  لوك�شمبورغ  ودوق��ي��ة  �لبلجيكية 
معايل حممد �أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي 
�ملجل�س  وق��دم وفد  بروك�شل.  زيارته  �ملجل�س خالل  ووف��د 
�لوطني �الحتادي �ل�شكر الأع�شاء �شفارة �لدولة يف بروك�شل 
مهمة  لت�شهيل  ب��ذل��وه��ا  �ل��ت��ي  و�جل��ه��ود  �لكبري  لدعمهم 
و�لرملان  لبلجيكا  �لر�شمية  زي��ارت��ه  خ��الل  �ملجل�س  وف��د 
�الأوروب����ي. و�أك���د وف��د �ملجل�س �أن ه��ذ� �ل��دع��م ك��ان ل��ه �أثر 
�لرملاين  �لتعاون  تعزيز  يف  و�شاهم  �لزيارة  جناح  يف  بالغ 
من  �لبلجيكي  و�ل��رمل��ان  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ب��ني 
�أخرى  م��ن جهة  �الأوروب����ي  و�ل��رمل��ان  �ملجل�س  وب��ني  جهة 

و�الرتقاء  �مل�شرتكة  و�مل��و����ش��ي��ع  �لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
ب��ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت ودول �الحت���اد �الأوروب����ي 
ح�شر  �لنظر.  وجهات  وتقريب  �مل�شرتكة  �ملنافع  �إط��ار  يف 
ماأدبة �لع�شاء �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي �شعادة كل 
�أمل عبد�هلل �لقبي�شي و�أحمد علي �لزعابي  من �لدكتورة 
وفي�شل عبد�هلل �لطنيجي وحممد �شعيد �لرقباين ور�شاد 
حممد بوخ�س و�لدكتور يعقوب على �لنقبي وحممد بطي 
�الأمني  �ملزروعي  �شامل  حممد  �لدكتور  و�شعادة  �لقبي�شي 
�لعام للمجل�س. كما ح�شر �ملاأدبة �شعادة حممد علي حممد 
�شمال  حلف  منظمة  لدى  للدولة  �لد�ئم  �ملندوب  �لنقبي 
�الأطل�شي �لناتو و�شعادة �شفر�ء دول جمل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية و�شمري �لدهر عميد �ل�شلك �لدبلوما�شي 
�لعربي يف بروك�شل �شفري �ملغرب و�أع�شاء وموظفو �ل�شفارة 

و�مللحقية �لع�شكرية لدولة �الإمار�ت يف بلجيكا.

�شفري �لدولة لدى بروك�شل يقيم ماأدبة 
ع�شاء لوفد �ملجل�س �لوطني �لحتادي

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2032   جتاري كلي  
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �بو �شامل �لزيدي ملقاوالت �لبناء  جمهول  حمل 
�مل��رى     قد �قام  �القامة مبا �ن �ملدعي /�شعيد خلفان �شعيد حممد م�شوط 
 110.000( مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره����م( و�ل��ف��ائ��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة م��ن ت��اري��خ ق��ي��د �ل��دع��وى وح��ت��ى ت��اري��خ �ل�شد�د 
و�لز�مه بامل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم  �الربعاء 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/2/26 �ل�شاعة 9:٣0 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
اإعــــــــــالن 

�سادر من قبل موؤ�س�سة التنظيم العقاري- دبي
يرجى من جميع �ال�شخا�س �لذين لهم مطالبات على �ملطور )وي�شتار بروبرتيز ليمتد( 

رقم )69( يف �مل�شروع �لتايل:  

�و لديهم �ي تعامل باأي �شكل كان مر�جعة - موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري يف �لفرتة من 
9 �شباحا- 1 ظهر� - ق�شم ت�شفية �مل�شاريع �لعقارية- مبنى د�ئرة �الر��شي و�المالك. 

�لطابق �لثاين- هاتف: 20٣0129/2٣7/268-04 فاك�س : 04-2٣49219 
liguidation@rera.gov.ae :بريد �لكرتوين

�مل�شتند�ت  كافة  معهم  م�شطحبني  �الع���الن  ه��ذ�  ت��اري��خ  م��ن  ��شبوعني  خ��الل  وذل��ك 
�ال�شلية مع ن�شخ من )�لعقد �ال�شلي/ �الي�شاالت �ال�شلية/ن�شخة من جو�ز �ل�شفر( 

�ملتعلقة بذلك.

رقم �الر�س

284٣
)106 حاليا(

�ملنطقة
ن����د �ل�شبا  

)ور�شان �لر�بعة حاليا(

��شم �مل�شروع

وي�شتار كا�شا دل �شول

رقم �مل�شروع

988

م

1

اعالن تغيري ا�سم
�أنا، نبي�شخون رومالن  بن رومالن ، حامل جو�ز �شفر هندي رقم. 
�ملقيم   ،2012/0٣/15 بتاريخ  �أبوظبي  يف  ���ش��ادر   ،K 4620589

�لد�ئم يف 1004/٣، �شارع نادو، م.ب. بريياباتينام، مقاطعة ر�مناد، 
برج   ، �ل���7  �لطابق  و�ملقيم حاليا يف  �لهند،  ن��ادو- 62٣52٣،  تاميل 
��شمي من  �أُغ���رّي  ه��ذ�  6755، مبوجب  ����س.ب.:  �خلالدية،  �لعني، 
نبي�شخون رومالن  �ىل  نبي�س خان رم�سان، ب�شالحية فورية. 
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العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   104 /2014 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ عبد�الله حممد �حل�شني �جلن�شية: �شوريا   مدعي عليه:  مطعم   
�ل�شاطر ح�شن ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية    
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  ح�شن  �ل�شاطر  مطعم  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ2014/1/27  
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1234 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�المار�ت     �جلن�شية:  )�ت�شاالت(  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �لكعبي  جمعة  بدر  عليه:  مدعي 
مطالبة مالية بقيمة )10.425.92 درهم( �ملطلوب �عالنه/ بدر جمعة �لكعبي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/21  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1335 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�لنورياين  عبد�هلل  عبد�لرحيم  ميثلها/  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�لق�شيب  خمي�س  علي  عبد�هلل  حميد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية: 
  185٣9.07 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لق�شيب  خمي�س  علي  عبد�هلل  حميد  �عالنه/   �ملطلوب  درهم( 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/21  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1256 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�لنورياين  عبد�هلل  عبد�لرحيم  ميثلها/  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: قي�شر الد�رة �لعقار�ت- بريكلي للعقار�ت عبد�هلل 
وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملن�شوري  �شامل 
للعقار�ت  بريكلي  �لعقار�ت-  الد�رة  قي�شر  �عالنه/   �ملطلوب  درهم     1٣969.42
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملن�شوري  �شامل  عبد�هلل 
موعد�   2014/2/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/21  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1235 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�المار�ت     �جلن�شية:  )�ت�شاالت(  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  حممد  حممد  علي  عليه:  مدعي 
�ملطلوب �عالنه/  علي  �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة )42.481.82 درهم( 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  حممد  حممد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/1/21
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1326 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�المار�ت     �جلن�شية:  )�ت�شاالت(  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
مدعي عليه: ر��شد عبيد ر��شد �خليلي �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية )20.921.15 درهم( �ملطلوب �عالنه/  ر��شد عبيد ر��شد �خليلي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/21  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1236 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

�المار�ت     �جلن�شية:  )�ت�شاالت(  لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
مدعي عليه: �بر�هيم حممد �بر�هيم �لعو�شي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة )27.176.27 درهم( �ملطلوب �عالنه/ �بر�هيم 
حممد �بر�هيم �لعو�شي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/4 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاًً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/1/21
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1245 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت  �شركة  مدعي/   
عليه: �حمد �حمد �شالح قا�شم �لتبايل �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية 14044 درهم �ملطلوب �عالنه/ �حمد �حمد �شالح قا�شم �لتبايل 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/1/29  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/22   مدين  جزئي                    
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - غريب دوب��ايل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /

�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )٣٣90.67 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�ل�شد�د.      مت��ام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/2/10 �ل�شاعة 8:٣0 �س بالقاعة 
وعليك  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلك  م��ن  �و  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1016   مدين  جزئي                    
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - هاجرة رئي�شي للتجارة �س ذ.م.م ميثلها قانونا �شكيل 
�حمد حبيب �لرحمن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت 
قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله:  ع(  م  �س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
وقدره )2681٣ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.     وحددت لها جل�شة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2014/2/10 �ل�شاعة 8:٣0 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1022   مدين  جزئي                    
�ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  لوب�س  �يفلي�س   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حجاج  حممود  وميثله:  ع(  م  ���س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت  �الم����ار�ت  /�شركة 
�ملتنازع �شده بان  بالز�م  �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها  عزب �بوجريدة قد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   17975.92( وقدره  مبلغ  للمتنازع  يوؤدي 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 8:٣0 �ل�شاعة   2014/2/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل�شد�د. 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1034   مدين  جزئي                    

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شر�ج �لدين حممود �لطاهر �شليمان   جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: 
حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملتنازع 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )22242.4٣ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شاعة   2014/2/11 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  مت��ام 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:٣0
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2   
 اعالن بالن�سر

   اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2014/7 مدين جزئي 

بناء على طلب �ملدعى : موؤ�ش�شة �الم��ار�ت لالت�شاالت  �ىل �ملدعى عليه: هاين 
�لظيت  ر�����س �خل��ي��م��ة- منطقة  �ل��ع��ن��و�ن:  ح�����ش��ن  زوج���ة ح�شني ح�شن حم��م��د 
حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �نت    050-7504909 متحرك:  هاتف  �ل�شمايل- 
ر��س �خليمة �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف متام �ل�شاعة ٣0.8 
�مليعاد  يف  �حل�شور  ع��ن  تخلفك  ح��ال  �ن��ه يف  وعليك   2014/2/12 �الرب��ع��اء  ي��وم 

و�لتاريخ �ملحددين فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك.
�لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ ٣0/2014/1

امني ال�سر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2   
 اعالن بالن�سر

   اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2014/5 مدين جزئي 

�مل��دع��ى عليه:  ل��الت�����ش��االت  �ىل  �مل��دع��ى : موؤ�ش�شة �الم�����ار�ت  ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب 
حم��م��د خ��م��ي�����س �دري�������س ع��ب��ي��د ك��ن��ني �ل���ع���ن���و�ن: ر������س �خل��ي��م��ة- ���ش��م��ل- هاتف 
ر�����س �خليمة  �م���ام حمكمة  ب��احل�����ش��ور  �ن���ت مكلف  م����ت����ح����رك:050-46٣6172  
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف متام �ل�شاعة 8.٣0 يوم �الربعاء 
2014/2/12 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحددين 

فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك.
�لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ ٣0/2014/1

امني ال�سر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2   
 اعالن بالن�سر

   اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2014/11 مدين جزئي 

بناء على طلب �ملدعى : موؤ�ش�شة �الم��ار�ت لالت�شاالت  �ىل �ملدعى عليه: مرية 
جمعة ربيع �آل علي   �لعنو�ن: ر��س �خليمة- �ذن- قبل حمطة �لبرتول- هاتف 
م����ت����ح����رك:2260822-050 �ن���ت م��ك��ل��ف ب��احل�����ش��ور �م����ام حم��ك��م��ة ر������س �خليمة 
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف متام �ل�شاعة 8.٣0 يوم �الربعاء 
2014/2/12 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحددين 

فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك.
�لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ ٣0/2014/1

امني ال�سر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1331/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد عبد�لغفار حلمي حامد �جلن�شية: م�شر  �مل�شتاأنف عليه: 
�شيد حممد �حمد زهرة و�خرون �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عالنه/  بنك �المار�ت �ال�شالمي �جلن�شية: �المار�ت   
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 201٣/1٣٣1 جتاري - م ت- �س- �أظ  
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/04 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-
مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
    يف الدعوى رقم 2013/1565 جتاري كلي ابوظبي

�ل�شيد : حممد �بر�هيم �دم ) �ملدعى عليه �الول( �ل�شيدة/ خديجة �دم )�ملدعى 
�بوظبي  تكليف حمكمة  على  بناء  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  �لثانية( يف  عليها 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�شابيا  خبري�  بندبي  �لثالثة  �لكلية  �لد�ئرة  �لتجارية- 
م ع )�ملدعية( �شدكم وعليه  للتمويل �س  �ل�شادة/ �مالك  �ملرفوعة من  �عاله 
يرجى ح�شوركم يف جل�شة �خلرة �و وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي مالديكم 
 11 �ل�شاعة   2014/2/6 �خلمي�س  ي��وم  وذل���ك  �ل��دع��وى  تخ�س  م�شتند�ت  م��ن 
�شباحا يف مقر مكتب �خلبري عبد�ملجيد �ملرزوقي- و�لكائن مبدينة �بوظبي- 
�شارع حمد�ن- بناية �لعني �الهلية للتاأمني- �لطابق 8- موبايل:  0506111421 

ت : 026274177 ف: 026274188 
 اخلبري احل�سابي/عبداملجيد املرزوقي 

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/172   بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- ماثيو جون ويليمي 2- وكاثي �آن جورد�ن   جمهويل  حمل 
)�شركة م�شاهمة عامة( وميلثه:  �مل�شرق  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا 
�لتميمي    قررت حمكمة دبي �البتد�ئية  �لفا�شلي  ع�شام عبد�المري حمادي 
 718.527/18( وق��دره��ا  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم   2014/1/28 بتاريخ 
�شقة  �لعقار:  نوع  �لرهن  �لعقار حمل  بيع  و�ال  �ع��اله  �لتنفيذ  دره��م( يف ملف 
 -2 �ملبنى:  رقم   641 �الر���س-  رقم  �لر�بعة-  �لر�شاء جنوب  �ملنطقة:  �شكنية- 
��شم �ملبنى : �شاندوفال جاردين �بارمتنت�س 2- رقم �لطابق : 1- رقم �لعقار : 

F101 م�شاحة �لعقار: 68.66 مرت مربع خالل ٣0 يوم من تاريخ �العالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
�                    �ىل �ملدعي عليها/قمة �ملوهبة للخدمات �لفنية جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 
�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/11 �ل�شاعة 

  8:٣0

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
5117/201٣/1٣
5118/201٣/1٣

م
1
2

��شم �ملدعي
ر�شول مياه عبد�لر�شيد

روح �المني �ف�شار �لدين       

مبلغ �ملطالبة
621٣ درهم �شامل تذكرة �لعودة
4980 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

                        �ىل �ملدعي عليه/�النو�ر جلميع جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� 
�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/2/12  عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�ل�شاعة ٣0:8  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �القل باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل 

بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4224/201٣/1٣
4225/201٣/1٣
422٣/201٣/1٣
4222/201٣/1٣
42٣8/201٣/1٣

م
1
2
٣
4
5

��شم �ملدعي
جعفر مييا �شاكاند�ر �شاردير

�مد�د �جلالل �شرد�ر
بابول خان ��شحاق خان

بابول نظري مياه
يا�شني علي عكا�س

مبلغ �ملطالبة
6968 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8500 درهم �شامل تذكرة �لعودة
4800 درهم �شامل تذكرة �لعودة
4945 درهم �شامل تذكرة �لعودة
4٣00 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  �ساتكو تيليكوم للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م(
�ل�شكل  �لتجاري  �ملركز   -2 �ملدينة  ب��رج  ملك   2001B - 2001C مكتب   �لعنو�ن: 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    504855 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   50880 �لتجاري: 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 201٣/10/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   201٣/10/8
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل 
  04-2٣89722 فاك�س:   04-2٣89721 هاتف   �لعنز    ه��ور  دي��رة-  للعقار�ت(  )روك��ي 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11010 بتاريخ 2014/2/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 204 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  واملحا�سبة  للتدقيق  �مل�شفي/اجلريودي  ��شم 
ملك عبد�هلل �ل�شعايل )روكي للعقار�ت( ديرة- هور �لعنز   هاتف  2٣89721-
04 فاك�س: 2٣89722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية �ساتكو تيليكوم للتجارة 
العامة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 10/8/201٣ 
و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 201٣/10/8  وع��ل��ى من 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/868 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/  م�شاريع �لر�جحي   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
201٣/10/٣1 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / موؤ�ش�شة �لعمار �ل�شعودية للتجارة  بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة  
66.647درهم  وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  ح�شوري: 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  �لدعوى  مب�شاريف  كذلك  و�لزمتها 
وبرف�س ماعد� ذلك من طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
201٣/12/19  حكما قابال لال�شتئناف خالل ٣0 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامة العامري                                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/221 ا�سكالت مدنية
لوقف  م���دين   201٣/698 رق���م  �لتنفيذ  يف  ����ش��ك��ال  �ل��ق�����ش��ي��ة:  م��و���ش��وع 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية  -�ملطلوب �عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- جمموعة يف 
و�ملنتجعات(  للفنادق  كونتننت�س  )فايف  هو�شبيتاليتي  كونتننت�س  فايف 
�الق��ام��ة. مو�شوع  ج���ود  جم��ه��ول حم��ل  �ب��و  ري��ت�����ش��ارد  �ل�شيد/  وميثلها 
�العالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 
ch1B.6للنظر يف �ال�شكال �عاله و�لتي  �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا بالقاعة 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

تز�منا مع ذكرى تويل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�أطلق مركز حمد�ن بن حممد  �إم��ارة دبي  �لعهد يف  مكتوم والية 
الإح��ي��اء �ل����رت�ث �مل��رك��ز �ملعتمد و�مل���وث���وق حل��ف��ظ ون�����ش��ر �لرت�ث 
�ملبادر�ت  م��ن  ع��دد�  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لوطني 
�العالمية و�لثقافية �لتي تعد �الأوىل من نوعها يف �لوطن �لعربي 
و�إطالق  �لبيت  بعنو�ن  جديد  تلفزيوين  برنامج  �إط��الق  وت�شمل 

�إذ�عة �الأوىل و�لتي تهدف حلفظ ون�شر �لرت�ث.
دبي  �شمو ويل عهد  �ملبادر�ت يف جوهرها توجيهات  وتعك�س هذه 
مبنح تر�ث دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أق�شى درجات �الهتمام 
وعاد�ت  قيم  على  �ل�شوء  بت�شليط  �لعاملية  �إىل  نقله  على  و�لعمل 
�الآباء و�الأجد�د و��شتح�شارها لالأجيال �جلديدة وتناقلها باأ�شلوب 
ومنطقة  �لدولة  يف  �لع�شرية  �حلياة  طبيعة  مع  يتما�شى  مبتكر 

�خلليج �لعربي.
ويف هذ� �الإطار ك�شف �ملركز عن �إطالق برنامج تلفزيوين جديد 
�لنبطي  بال�شعر  ح�شرية  ب�شورة  �شيعنى  و�ل���ذي  �لبيت  بعنو�ن 

كاأحد �أهم �مل�شاريع �لثقافية �شمن قائمة �إجناز�ت �ملركز.
و يهدف �لرنامج �إىل تر�شيخ معاين هذ� �ل�شنف �الأدبي �لفريد 
�لتي وثق من خالله �أهل �خلليج �أجمادهم وبطوالتهم وماآثرهم 
�خلليجي  �ل�شباب  من  �ل�شعرية  �ملو�هب  بجذب  وذلك  و�أفر�حهم 

و�لعربي باأ�شلوب ع�شري يالئم نط حياتهم.
على  �جلماهريية  و�مل�شاركة  �ل�شباب  فئة  ��شتقطاب  �أج��ل  وم��ن 
�مل�شاركة  فر�شة  للم�شاهدين  �لرنامج  �شيتيح  �الأو���ش��ع  نطاقها 
و�لتفاعل عر موقع �لتو��شل �الجتماعي تويرت كو�شيلة وحيدة 

للم�شاركة وكذلك فر�شة �لتناف�س للظفر بجائزة �لرنامج �لتي 
ت�شل �إىل 100 �ألف درهم.

من  �شطر  ط��رح  على  �لبيت  برنامج  �شمن  �مل�شابقة  فكرة  وتقوم 
�ل�شعر �لنبطي يف بد�ية �حللقة يحمل معناه قدر� من �لغمو�س 
ويطلب من جمهور �مل�شاهدين �لتفاعل مع هذ� �لبيت عر موقع 
تويرت ب�شطر �آخر من خالل “تغريدة” ال يزيد عدد حروفها عن 
تو�شيح غمو�س �ل�شطر �ملطروح من  فيها  يحاولون  140 حرفا 
موقع  �عتماد  �أن  �ملركز  على  �لقائمون  و�أو�شح  �لرنامج.  جانب 
يف  �شي�شاهم  �جلمهور  مل�شاركة  وحيدة  كو�شيلة  تويرت  �لتو��شل 
تعزيز م�شد�قية عملية �ختيار �ل�شاعر �لفائز .. ولن يكون هناك 
الأعد�د  �حت�شاب  هناك  يكون  ول��ن  �مل�شاهدين  قبل  م��ن  ت�شويت 
�مل�شوتني ل�شالح هذ� �ل�شاعر �أو ذ�ك بل �شيكون �لفي�شل �لوحيد 
عن  �لتعبري  �أدو�ت  م��ن  ومتكنه  �ل�شاعر  بالغة  ه��و  �الخ��ت��ي��ار  يف 
�ملعنى �لذي يريد تو�شيله يف كلمات ب�شيطة تو�شح �ملعنى �ملق�شود 

يف �ل�شطر �لذي مت طرحه يف بد�ية �لرنامج.
ويعتر �لبيت برناجما �أ�شبوعيا يبث على �لهو�ء مبا�شرة على قناة 
�شما دبي من �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء وحتى �لعا�شرة و�لن�شف كل 
يوم �ثنني ويتناول �ل�شعر �لنبطي ويهدف �إىل �مل�شاهمة يف جذب 
ع�شري  ب�شكل  و�لعربي  �خلليجي  �ل�شباب  من  �ل�شعرية  �ملو�هب 
�ل��رن��ام��ج على  �عتماد  �أ���ش��ل��وب حياتهم وذل��ك م��ن خ��الل  يالئم 

موقع “تويرت” للتو��شل �الجتماعي كو�شيلة وحيدة للم�شاركة.
�لنبطي يف دولة  �ل�شعر  �أربعة من عمالقة  �لتحكيم  وت�شم جلنة 
�الإمار�ت ومنطقة �خلليج وهم نايف �لر�شيدي من دولة �لكويت 
و�ل�شاعر مدغم بو �شيبه من �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ل�شاعر 
ز�يد بن كروز من دولة قطر و�ل�شاعر حممد �ملر بالعبد �ملهريي 

من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ويعد �لرنامج �ل�شاعر �شعد بن علو�س من دولة �لكويت وماجد 
و�الإعالم  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  �إد�رة  مدير  �لب�شتكي  عبد�لرحمن 
�لوقيان تقدمي  بركات  يتوىل  �لعهد يف حني  �شمو ويل  يف مكتب 
�لرنامج �الأ�شا�شي مب�شاعدة مقدم ومقدمة يف غرفة جلنة �لفرز 
و�لتي ت�شم �أربعة من عمالقة �ل�شعر �لنبطي يف �الإمار�ت و�خلليج 
نا�شر  و�ل�شاعر  �ل�شعودية   - �لعتيبي  معي�س  �ل�شاعر  �لعربي 
�ل�شق�شي  �ملن�شوري وجمال  هادي  و�ل�شاعرين  - قطر  �لهاجري 
�مل�شت�شار  �لدوغجي  �أح��م��د  �لكبري  �مل��خ��رج  ويخرجه  �الإم����ار�ت   -

�العالمي ملركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث.
“�لبيت” �إط��الق �شطر  برنامج  بد�ية كل حلقة من  و�شيتم قبل 
�حللقة  ي��وم  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة  عند  �شدر  �ل�شعر  من  بيت 
ليبد�أ حينها �مل�شاهدون �إر�شال تكملة �لبيت عجز ت�شتمر ملدة �شاعة 
و�حدة وذلك من خالل تغريد�ت على تويرت �لرنامج و�لو�شم.. 
و�شتمر �لتغريد�ت على جلنة �لوزن وجلنة �جلودة لتقييمها قبيل 

�إر�شالها �إىل جلنة �لتحكيم دون �أن يت�شح ��شم �مل�شارك.
من�شة  �ىل  و�للجنة  �ملقدم  �شينتقل  �الختيار  عملية  �نتهاء  وبعد 

�لتقييم للم�شاورة ملدة ع�شر دقائق الختيار �أربعة �شطور ذهبية.
ويف �لوقت نف�شه �شيتم فتح باب �لت�شويت للجمهور عر �لر�شائل 
�لن�شية �لق�شرية لرت�شيح بيت �جلمهور.. وبعد �النتهاء �شتقوم 
�للجنة باالت�شال ب�شاعر الختيار �لبيت �لفائز و�إما يكون �ل�شاعر 
هو نف�شه �لذي �أطلق �شطر �مل�شابقة �أو �شاعر� �آخر معروفا ليختار 
به  �الت�����ش��ال  و�شيتم  �ملت�شابق  ه��وي��ة  �شتعلن  وه��ن��ا  �لفائز  �لبيت 
درهم  �ل��ف   100 ق��دره  مببلغ  و�شيفوز  للحلقة  ف��ائ��ز�  لتتويجه 

..كما �شيتاأهل للحلقة �الخرية.

•• اأبوظبي-وام: 

�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت���و�����ش���ل 
و�ل���ر�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف 
�إم������������ارة �أب�����وظ�����ب�����ي �ل���ت���ح�������ش���ري�ت 
عملها  خطة  لتنفيذ  و�ال���ش��ت��ع��د�د�ت 
وفق   2014 ل���ع���ام  �أع���دت���ه���ا  �ل���ت���ي 
�لغاية  لهذه  زمنية و�شعتها  ج��د�ول 
ت�شتمر على مد�ر �لعام. و�أكد �شعادة 
م�شت�شار  �مل����زروع����ي  خ��ل��ف  حم��م��د 
�لثقافة و�لرت�ث يف ديو�ن �شمو ويل 
�إد�رة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
�لثقافية  و�ل����ر�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
خطة  �أع����دت  �للجنة  �أن  و�ل��رت�ث��ي��ة 
تنطلق   2014 لعام  طموحة  عمل 
م���ن حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا وروؤي���ت���ه���ا يف 
و�لرت�ث  �لوطنية  �لهوية  ��شتد�مة 
�الإم��ار�ت��ي م��ن خ��الل �حل��ف��اظ على 
�ملجتمع  وت�شجيع  �ل�شعبي  �مل���وروث 
مبختلف  مم���ار����ش���ت���ه  ع���ل���ى  �مل���ح���ل���ي 
�ل�شعيد  على  ل��ه  و�ل��رتوي��ج  �أ�شكاله 
�لعاملي وتفعيل �لن�شاطات و�ملمار�شات 
�ملرتبطة  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل����رت�ث����ي����ة 
يف  ي�شاهم  مب��ا  و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت 
ت����ع����زي����ز �ل��������رو�ب��������ط �الإن���������ش����ان����ي����ة 
�للجنة  روؤي���ة  �أن  وق��ال  و�ملجتمعية. 
حتقيق  جهود  تعزيز  �أي�شا  تت�شمن 
جم���ت���م���ع ق������وي وم�����رت�ب�����ط ي���وؤم���ن 
بجذوره �مل�شرتكة ويثق باأن م�شتقبله 
�ملبادئ  �ن��ط��الق��ا م���ن  و�ح����د وذل����ك 
�لوطنية  �ل�����وح�����دة   - �الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
و�مل�شتقبل  �مل�������ش���رتك���ة  و�جل����������ذور 
�لهدف  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل����و�ح����د- 
�مل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ه���و  �ل��رئ��ي�����س 
�لهوية  مببادئ  وملتزم  و�ع  جمتمع 
�لنابعة  و�ملفاهيم  �لوطنية  و�لوحدة 
هذ�  تعمل  �للجنة  �أن  وك�شف  منها. 
�لعام على تنظيم 10 فعاليات كرى 
م��ا ب��ني م�����ش��اب��ق��ات وب���ر�م���ج ثقافية 

وم��ه��رج��ان��ات ت��ر�ث��ي��ة ي��ف��وق جمموع 
درهم  م��الي��ني   104 �ل����  ج��و�ئ��زه��ا 
وتنظيمها  ب���اإد�رت���ه���ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ق��وم 
�للوج�شتية  �شوؤونها  على  و�الإ�شر�ف 
�لالزمة  و�الإع��الم��ي��ة  و�ل��رتوي��ج��ي��ة 
ور�شالتها  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  ل�شمان 
�جلهات  كافة  مع  �لفعال  و�لتن�شيق 
�ملحلي  �مل��ج��ت��م��ع  وحت���ف���ي���ز  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�الإق��ل��ي��م��ي ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف هذه 
�لفعاليات و�لر�مج مبا يخدم �إمارة 
�أب���وظ���ب���ي ودول������ة �الإم���������ار�ت. و�أك����د 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �ملزروعي 
�لتي  �مل��ب��ادئ  م��ن  و�نطالقا  �ملتحدة 
�أر���ش��اه��ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن 
ثر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
وي��ت��اب��ع��ه��ا �ل���ي���وم ب��ك��ل �أم���ان���ة وثقة 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة حفظه  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
�هلل دول���ة حت��رتم ك��ل رم���وز �لرت�ث 
وجذور �ملا�شي و�أ�شبحت �لكثري من 
دول �لعامل ت�شتفيد من خر�تها يف 
�الإمار�ت  دولة  �أن  فمع  �ملجال..  هذ� 
ت�شاهي �لكثري من �أرقى دول �لعامل 
يف �لتطور و�حلد�ثة �إال �أنها حتر�س 
���ش��ون تقاليدها  ع��ل��ى  ك��ل �حل��ر���س 
�لغني  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ر����ش��خ��ة وت��ر�ث��ه��ا 
يوؤدي  �أن  على  ك��ذل��ك  تعمل  و�ل���ذي 

فكريا  �مل���ج���ت���م���ع  ت����ط����ور  يف  دوره 
�أبوظبي  جن��اح  �إن  وق��ال  و�قت�شاديا. 
يف �إطالق �لعديد من �أهم �ملهرجانات 
للدعم  نتيجة  ي��اأت��ي  �إن���ا  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لالحمدود �لذي حتظى به من قبل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�مل��ت��اب��ع��ة �ل���د�ئ���م���ة م���ن ق��ب��ل �شمو 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  �حل��اك��م يف  مم��ث��ل 
ن���ادي ���ش��ق��اري �الإم�����ار�ت مبا  رئي�س 
�لبالغ  �ل��دول��ة  م��دى ح��ر���س  يعك�س 
و�ملحافظة على  �ل��رت�ث  �إح��ي��اء  على 
�لتي  �الأ�شيل  �لعربي  �ل��رت�ث  رم��وز 
�رتبط بها �أبناء �ملنطقة منذ �لقدم. 
�ل�شكر  ب��خ��ال�����س  ���ش��ع��ادت��ه  وت���وج���ه 
�ل���د�ئ���م جلهود  ل��ل��دع��م  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�شون �ل��رت�ث �لثقايف من قبل �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 
م�شت�شار �الأمن �لوطني نائب رئي�س 
�أبوظبي  الإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�أ�شحاب  �لرئا�شة لدعم  �شوؤون  وزير 
�لرت�ث  ���ش��ون  ج��ه��ود  لكافة  �ل�شمو 
تقاليدنا  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ع��ري��ق 
�الأ�شيلة. و��شاف �ملزروعي �أن جلنة 
�لثقافية  و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
�ملو�شم  الإط����الق  ت�شتعد  و�ل��رت�ث��ي��ة 
�ملليون  �شاعر  م�شابقة  من  �ل�شاد�س 
�ملبا�شر  �ل����ب����ث  ����ش���ي���ن���ط���ل���ق  ح����ي����ث 
�لر�حة  �شاطئ  للرنامج من م�شرح 
 2014 ف��ر�ي��ر   12 يف  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�لقادم  م���اي���و   21 ل��غ��اي��ة  وي�����ش��ت��م��ر 
وي��ه��دف �ل��رن��ام��ج �إىل ���ش��ون تر�ث 
�لعربية  للمنطقة  �لنبطي  �ل�شعر 
و�جهة  على  وتثبيته  �شعبيته  وزي��ادة 
يف  ل����ه  و�ل�����رتوي�����ج  �ل���ع���رب���ي  �الأدب 
�ملو�هب  و�كت�شاف  �لعربية  �الأو�شاط 
�الإمار�تية و�خلليجية و�لعربية �لتي 
مل تتح لها فر�شة �لظهور �الإعالمي 
م�����ش��ب��ق��ا وت���ق���دمي���ه���ا ب�����ش��ك��ل الئ���ق 
�لثقافة  ع���ا����ش���م���ة  م����ن  �ن����ط����الق����ا 
�شاعر  ب���رن���ام���ج  ومي���ن���ح  �أب���وظ���ب���ي. 
�مل��ل��ي��ون ج��و�ئ��ز وم��ك��اف��اآت ت�شجيعية 
 22 ع��ن  ت��زي��د  �مل�����ش��ارك��ني  لل�شعر�ء 
مليون درهم منها 15 مليون درهم 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن �خل��م�����ش��ة �الأو�ئ������ل حيث 
يح�شل �شاحب �ملركز �الأول و�لفائز 
�ل�شعر  وب���ريق  �مل��ل��ي��ون  ���ش��اع��ر  بلقب 
5 ماليني دره��م بينما يح�شل  على 

�شاحب �ملركز �لثاين على 4 ماليني 
درهم و�لثالث على 3 ماليني درهم 
�ل��ر�ب��ع مليوين  �ل��ف��ائ��ز  �إ���ش��اف��ة ملنح 
دره�������م و�خل����ام���������س م���ل���ي���ون دره�����م 
�إمار�تي.. كما تعمل �أكادميية �ل�شعر 
يف �ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى �إ������ش�����د�ر دو�وي������ن 
�شعرية للفائزين وجلميع �مل�شاركني. 
�ملليون  �شاعر  برنامج  مع  وبالتناوب 
تنظم �للجنة م�شابقة وبرنامج �أمري 
�لف�شحى  �لعربية  ل�شعر  �ل�����ش��ع��ر�ء 
�ملو�شم  ينطلق  مرة كل عامني حيث 
�ل�����ش��اد���س م��ع ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �جل���اري 
للنهو�س  �لرنامج  2014 ويهدف 
ب��ال�����ش��ع��ر �ل��ف�����ش��ي��ح و�الرت������ق������اء به 
وب�شعر�ئه وتثبيته على و�جهة �الأدب 
و�كت�شاف  ل���ه  و�ل����رتوي����ج  �ل���ع���رب���ي 
وتاأتي  �جل��دي��دة..  �لعربية  �مل��و�ه��ب 
ف��ك��رة �ل��رن��ام��ج مت��ا���ش��ي��ا م��ع هوية 
�لثقافة  ت�شكل  �لتي  �أبوظبي  �إم���ارة 
�أه��م عنا�شرها يف عيون �لعامل  �أح��د 
وقد جنح �لرنامج يف ت�شويق �ملنتج 
و�الإب��د�ع �ل�شعري �لعربي عر روؤية 
�هتمام  ��شتقطبت  متفردة  �إعالمية 
يقارب  ما  ملتابعة  و�جتذبته  �مل�شاهد 
و�الأدب  �ل�شعر  جن��وم  م��ن   145 �ل��� 
�لردة  �إىل  وباالإ�شافة  �ل��ي��وم.  حتى 
للعرب  �لتاريخي  �الإرث  متثل  �لتي 
و�خل��امت �ل��ذي يرمز للقب �الإم��ارة � 
باملركز  للفائز  �مل��ادي��ة  �لقيمة  تبلغ 
مليون  �ل�شعر�ء  �أم��ري  وبلقب  �الأول 
�ملركز  ���ش��اح��ب  يح�شل  فيما  دره���م 
دره����م  �أل�������ف   500 ع���ل���ى  �ل����ث����اين 
�ألف   300 �لثالث  �ملركز  ول�شاحب 
�ملركز  �أم�����ا ج���ائ���زة ���ش��اح��ب  دره�����م 
�أل��ف دره��م وتبلغ   200 �لر�بع فهي 
جائزة �شاحب �ملركز �خلام�س 100 
مكافاآت  ع����ن  ف�����ش��ال  دره������م  �أل������ف 
بحيث  �مل�شاركني  لل�شعر�ء  ت�شجيعية 
�ل�  �الإجمايل  �جلو�ئز  يفوق جمموع 
دره���م ه���ذ� �إ���ش��اف��ة �إىل  م��الي��ني   3
دو�وين  باإ�شد�ر  �مل�شابقة  �إد�رة  تكفل 
�شعرية مقروءة وم�شموعة للفائزين. 
حاليا  حت�شري�تها  �للجنة  وتكثف 
الإطالق مهرجان �لغربية للريا�شات 
�ل�����ش��اد���ش��ة خالل  �مل��ائ��ي��ة يف دورت�����ه 
�أب���ري���ل   26-17 ب����ني  م����ا  �ل����ف����رتة 
�ملرفاأ  م��دي��ن��ة  ����ش���اط���ىء  يف  �ل����ق����ادم 
�ملهرجان  ويهدف  �لغربية  باملنطقة 
كوجهة  �لغربية  للمنطقة  للرتويج 
و�ل�شائحني  ل��ل��زو�ر  مثلى  �شياحية 
�ملهتمني مبجال �لريا�شات �لبحرية 
�جلذب  ع��و�م��ل  و�إب����ر�ز  و�ل�شاطئية 

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي 
لرفع  �ل�شياحية  �الأن�����ش��ط��ة  وزي�����ادة 
�لعاملة  �ل��ف��ن��ادق  �إ���ش��غ��ال  م���ع���دالت 
ويحظى  �ملحلية.  �ملنتجات  وت�شجيع 
�ملهرجان بفعاليات كثرية وم�شابقات 
 4 متنوعة جمموع جو�ئزها حو�يل 
منها  دره�����م  �أل�����ف  و380  م���الي���ني 
و�لتجديف  �شريف  �لكايت  �شباقات 
و�شباق  �ل�شر�عية  و�لبو�ني�س  وقوفا 
و�شباق  ل��ل��ت��ف��ري�����س،  م�����روح  ج���زي���رة 
�ل���ق���و�رب �حل��دي��ث و���ش��ب��اق بوطنية 
وقو�رب  �لرت�ثية  �لتجديف  لقو�رب 
�الأطفال  و�ألعاب  و�ل�شباحة  �لكاياك 
و�ل���ك���رة �ل��ط��ائ��رة �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة وكرة 
�ل�شعبية  و�ل�شوق  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم 
�مل�شرح  وم�������ش���اب���ق���ات  و�ل����ع����رو�����س 
وم�شابقة  ب��ال��ب��ار����ش��وت  و�الإب����ح����ار 
�لثقايف  �ل�شارة  برنامج  �أم��ا  �لطهي. 
�لذي تنتجه �للجنة وتبثه �شنويا يف 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل����ب����ارك ع���ر قناة 
�لف�شائية  �الإم���������ار�ت   - �أب���وظ���ب���ي 
ف��ي��ه��دف ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل����وروث 
و�للهجة  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شعبي 
�ملحلية وتعريف �ل�شباب بامل�شطلحات 
�ل��ق��دمي��ة و�إب��ق��ائ��ه��م م��ط��ل��ع��ني على 
�إعالمي  برنامج  وهو  دولتهم  تاريخ 
ن��اج��ح ي�����ش��ت��م��د ق��ي��م��ت��ه م���ن جمهور 
حاز  وقد  يحبونه  �لذين  �مل�شاهدين 
ع��ل��ى متابعة ج��م��اه��ريي��ة و����ش��ع��ة يف 
�لعامل �لعربي. و�لرنامج عبارة عن 
مد�ر  على  يومية  تر�ثية  م�شابقات 
�حلياة  ميادين  كافة  ت�شمل  �ل�شهر 
�لعربية  دول���ة�الإم���ار�ت  يف  �لرت�ثية 
�ملتحدة ويقارب جمموع جو�ئزها �ل� 
 1500 من  بدء�  درهم  ماليني   4
دره�����م و����ش���وال ل���� 20 �أل�����ف دره���م 
ف�������ش���ال ع����ن ت��خ�����ش��ي�����س ع�����دد من 
�لهجن �الأ�شايل من ن�شل بنات جبار 
- �إح���دى �أف�����ش��ل ���ش��الالت �لهجن - 
�لهجن  �أب����ح����اث  م���رك���ز  �إن����ت����اج  م���ن 
ب��اأب��وظ��ب��ي. وت��ن��ظ��م �ل��ل��ج��ن��ة �ل���دورة 
للرطب  ليو�  مهرجان  من  �لعا�شرة 
 25 18 ولغاية  �ل��ف��رتة م��ن  خ��الل 
رم�شان  �شهر  خ���الل  �ل��ق��ادم  ي��ول��ي��و 
�ملبارك وذلك بهدف تعزيز وت�شجيع 
جهود تنمية وتطوير زر�عة �لنخيل 
ب���االإم���ار�ت وحت��ف��ي��ز �مل���ز�رع���ني على 
�إنتاج  ب���ج���ودة  م��زي��د م���ن �اله��ت��م��ام 
�لكيميائية  �الإ���ش��اف��ات  دون  �ل��رط��ب 
بطرق  �مل��ز�رع��ني  �ملو�طنني  وتوعية 
باأ�شجار  و�لعناية  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة 
�ل���ن���خ���ي���ل ب���ح���ي���ث ت�������ش���ك���ل م�������ردود� 
عن  عبارة  و�حل��دث  نافعا  �قت�شاديا 
م��ه��رج��ان ���ش��ن��وي ل��ت��ب��ادل �خل���ر�ت 
�أف�شل  لزر�عة  �ملز�رعني  بني  �لفنية 
ولالرتقاء  �ل���رط���ب  �أن������و�ع  و�أج������ود 
�ملزيد  �إىل  �الإم����ار�ت  مت��ور  باأ�شناف 
ودوليا  حمليا  و�ملناف�شة  �لتميز  من 
�لطبيعية  باخلا�شية  �الحتفاظ  مع 
�ل�شحية. وي�شمل �ملهرجان فعاليات 
مز�ينة  يف  م�������ش���اب���ق���ات  م����ن  ب�������ارزة 
�ل���رط���ب و�مل���اجن���و و�ل��ل��ي��م��ون يفوق 
جمموع جو�ئزها �ل� 5 ماليني درهم 
ف�شال عن تنظيم حما�شر�ت تهدف 

ودور�ت  �لنخلة  باهمية  �لتوعية  �إىل 
خا�شة لتعليم �الطفال كيفية رعاية 
لل�شناعات  ���ش��ع��ب��ي  و����ش���وق  �ل��ن��خ��ل��ة 
لالأطفال.  �شعبية  و�أل��ع��اب  �ل��ي��دوي��ة 
نادي  مع  بالتعاون  �للجنة  وت�شارك 
�شقاري �الإمار�ت يف تنظيم فعاليات 
�لدويل  �ملعر�س  12 من  �ل���  �ل���دورة 
�أبوظبي   - و�ل���ف���رو����ش���ي���ة  ل��ل�����ش��ي��د 
 17 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل   -  2014
و�لذي  �لقادم  �شبتمر   20 ولغاية 
ي�����ه�����دف ل����ل����رتوي����ج ل���������رت�ث دول�����ة 
وت�شليط  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�ل�شوء على تاريخ �ل�شعب �الإمار�تي 
�لعريق وجذب �ملزيد من �لعار�شني 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز  و�ل��������زو�ر 
�ملنطقة  يف  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��رت�ث  كمركز 
و��شعة  �شهرة  �ملعر�س  �كت�شب  وق��د 
على �مل�شتوى �لعاملي ويعتر �لوحيد 
�ل�شيد  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س  ن���وع���ه  م���ن 
مب���خ���ت���ل���ف �أن������و�ع������ه و�ل���ف���رو����ش���ي���ة 
و�ل����ري����ا�����ش����ات �ل���ب���ح���ري���ة ورح�����الت 
بلغ  و�لتحف وقد  و�لفنون  �ل�شفاري 
�ل�شابقة  دورت��ه  �ملعر�شفي  زو�ر  عدد 
عدد  �أع��ل��ى  وه��و  ز�ئ���ر�   118994
م���ن �ل������زو�ر ي�����ش��ت��ق��ط��ب �مل��ع��ر���س يف 
ما  ج��و�ئ��زه  جمموع  ويبلغ  تاريخه. 
ي����زي����د ع�����ن ن�������ش���ف م���ل���ي���ون دره�����م 
مل�������ش���اب���ق���ات �ل����ر�����ش����م و�ل���ت�������ش���وي���ر 
�ل��ف��وت��وغ��ر�يف و�ل�����ش��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي يف 
وم�شابقة  و�مل��ق��ن��ا���س  �ل��ط��ري  و���ش��ف 
�إ�شافة  و�ل�����ش��ل��وق��ي  �ل�����ش��ق��ور  ج��م��ال 
�لعربية  �ل��ق��ه��وة  ���ش��ن��اع��ة  مل�����ش��اب��ق��ة 
�ل���دورة  �أم���ا  �لتقليدية.  بالطريقة 
لالإبل  بينونة  م��ز�ي��ن��ة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
فتقام يف �خلام�س ع�شر من نوفمر 
�ل���ق���ادم ع��ل��ى �أر������س م��دي��ن��ة ز�ي����د يف 
�أبوظبي  ب���اإم���ارة  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
فر�شة  وت�شكل  �أي����ام  �شتة  وت�شتمر 
ف����ري����دة م����ن ن���وع���ه���ا الأب�����ن�����اء دول����ة 
�مل��ت��ح��دة للظفر  �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
بجو�ئزها كون �مل�شاركة فيها تقت�شر 
على مو�طني �لدولة �لذين يقدمون 
�أف�شل ما عندهم من �الإبل ومز�ينة 
�الأج���م���ل م��ن��ه��ا �الأم�����ر �ل����ذي يف�شح 
لعر�س  �جل����م����ي����ع  �أم�����������ام  �مل������ج������ال 
�شكل  تقدمي  عن  ف�شال  �إمكانياتهم 
�لبدوية  ب���ال���روح  م��ف��ع��م  وم�����ش��م��ون 
�أبناء  �الأ���ش��ي��ل��ة �ل��ت��ي ال ز�ل���ت مت��ي��ز 
وت�شلجو�ئز  �الآن.  ح��ت��ى  �مل��ن��ط��ق��ة 
م��ز�ي��ن��ة ب��ي��ن��ون��ة ل���الإب���ل الأك�����رث من 
على  وت�شتمل  دره���م  م��الي��ني  �أرب��ع��ة 
بعدم  مت��ت��از  و�مل�شابقة  �شوطا   32
�إذ  �الإب���ل  ل��ن��وع و�ح���د م��ن  �شموليتها 
هناك �الأ�شايل و�ملجاهيم وكل و�حدة 
ومكانتها �خلا�شة  �أهميتها  لها  منها 
و�القت�شادية  �الجتماعية  �حلياة  يف 

�إد�رة  جل���ن���ة  وت���ن���ظ���م  ل���ل���م���ن���ط���ق���ة. 
�لثقافية  و�ل�����ر�م�����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
�الإمار�ت  �شقاري  ون��ادي  و�لرت�ثية 
فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان 
�ل�����ش��د�ق��ة �ل�����دويل ل��ل��ب��ي��زرة خالل 
دي�شمر   13 ولغاية   7 م��ن  �ل��ف��رتة 
�أبوظبي  �إم������ارة  يف   2014 �ل���ق���ادم 
وذل�����ك مب�����ش��ارك��ة �أك�����رث م���ن 500 
وم�شوؤويل  وب���اح���ث  وخ���ب���ري  ���ش��ق��ار 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  ومم���ث���ل���ي 
تر�ث  على  باحلفاظ  �ملعنية  �لدولية 
حو�يل  م��ن  �لبيئة  و���ش��ون  �ل�شقارة 
75 دولة من خمتلف قار�ت �لعامل. 
و�أكد �شعادة حممد خلف �ملزروعي �أن 
�أبوظبي  مكانة  م��ن  ي��ع��زز  �مل��ه��رج��ان 
م���ت���م���ي���زة على  ث���ق���اف���ي���ة  ك����وج����ه����ة 
ما  و�ل�����دويل  �الإق��ل��ي��م��ي  �ل�شعيدين 
ومتازج  الحتكاك  متميزة  بيئة  يوفر 
و�لتقاء  و�ل���ث���ق���اف���ات  �حل���������ش����ار�ت 
�ل�شعوب و�ملنظمات و�الأفر�د �ملهتمني 
ب���ال�������ش���ق���ارة ل����دع����م ه������ذ� �ل������رت�ث 
باعتباره  وت��ط��وي��ره  عليه  و�حل��ف��اظ 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  رك���ائ���ز  �أه����م  �أح����د 
�لتمثيلية  �ل���ق���ائ���م���ة  يف  وم�����درج�����ا 
للب�شرية  �مل��ادي  �لثقايف غري  للرت�ث 

من قبل منظمة �ليون�شكو.
بالعديد  �ل��ب��ي��زرة  م��ه��رج��ان  ويحفل 
�لتعليمية  و�مل�شابقات  �لفعاليات  من 
و�لثقافية  و�ل����رت�ث����ي����ة  و�ل���ف���ن���ي���ة 
ت���زي���د ع���ن مليون  ب��ج��و�ئ��ز  �مل��م��ي��زة 
�أث������ر� ع��م��ي��ق��ا على  دره�����م - ت�����ش��ف��ي 
و�لبيئة  ب��ال�����ش��ق��ور  �ل�����ش��ي��د  حم��ب��ي 
�ملهرجان  يعر�س  كما  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �أي�شا جلهود دولة 
�ملتحدة يف �ل�شيد �مل�شتد�م و�حلفاظ 
ع���ل���ى �ل���������ش����ق����ارة ك��������رت�ث ع����امل����ي.. 
�إقامة  �لفعاليات  برنامج  ويت�شمن 
موؤمتر  وتنظيم  �شحر�وية  خميمات 
علمي وجمموعة غنية من �الأن�شطة 
و�لتي  و�لفنية  �لرت�ثية  و�مل�شابقات 
و�لفئات  �اله��ت��م��ام��ات  ك��اف��ة  تنا�شب 
�لعمرية �إ�شافة للعرو�س �لفلكلورية 
ممار�شة  �أل����و�ن  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  �ل�شيقة 
�لعديد  ل����دى  و�ل�������رت�ث  �ل�������ش���ق���ارة 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�������ش���ع���وب  م����ن 
و�ليابان  و�أوروب���ا  و�إفريقيا  �الأو���ش��ط 
و�لواليات  �ل�شرقية  و�آ�شيا  و�ل�شني 
 13 �ملورد يف  �ملتحدة. وتقام مز�ينة 
باملنطقة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  يف  دي�����ش��م��ر 
�ل��غ��رب��ي��ة ل��ي��وم و�ح���د ب��ه��دف حتفيز 
�أب����ن����اء �الإم��������ار�ت م���ن م����الك �الإب����ل 
و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت  �لتم�شك  ع��ل��ى 
�شون  جهود  يف  و�مل�شاهمة  �الأ�شيلة 
�لرت�ث وتتميز باأن �إد�رة �ملز�ينة ويف 
�إطار دعمها �لنادي و�ملعنوي ت�شرتي 
�الإبل �لفائزة باملركز �الأول مبليوين 

درهم وباملركز �لثاين مبليون ون�شف 
باملركز  �ل��ف��ائ��ز  �أم�����ا  دره�����م  �مل��ل��ي��ون 
�لثالث فيتم �التفاق بناء على رغبة 
عبارة  �مل��ورد  و���ش��ارة  �ملنظمة  �للجنة 
عن مز�ينة لالإبل خا�شة باأبناء دول 
وتتمثل  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ملجاهيم  لفئة  �لت�شعرية  �أ�شو�ط  يف 
�أ�شو�ط  �أربعة  �شمن  �لقبائل  الأبناء 
من �شن �حلق �إىل �شن �لثنايا وهناك 
للفائزين بحيث ت�شل  ع�شرة مر�كز 
مليون  ن���ح���و  �إىل  �جل����و�ئ����ز  ق��ي��م��ة 
دره���م. وم��ن جديد  �مل��ل��ي��ون  ون�شف 
دورته  يف  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ينطلق 
�لثامنة من 15 ولغاية 29 دي�شمر 
�ل���ق���ادم �ل��ت��ي ت��ق��ام مب��دي��ن��ة ز�ي����د يف 
�أبوظبي  ب���اإم���ارة  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
وفعالية  م�����ش��اب��ق��ة   14 وت�������ش���م���ل 
يفوق  بات  نوعها  من  فريدة  تر�ثية 
مليون   55 �ل�����  ج���و�ئ���زه���ا  جم���م���وع 
�إ�شافة  225 �شيارة بعد  درهم منها 
�لظفرة  مل���ز�ي���ن���ة  ه���ام���ني  ����ش���وط���ني 
للمهرجان  �لرئي�شة  �لفعالية  لالإبل 
�شوطا   72 �الأ����ش���و�ط  ع��دد  لي�شبح 
مبا  و�ملجاهيم  �الأ���ش��اي��ل  للمحليات 
�حلفاظ  يف  �ملهرجان  �أه���د�ف  يخدم 
و�لتعريف  �الأ�شيلة  �ل�شالالت  على 
�ل�شياحة  وتفعيل  �لبدوية  بالثقافة 
ل�شر�ء  �شوق جت��اري  وخلق  �لرت�ثية 
لل�شناعات  �ل��رتوي��ج  و  �الإب����ل  وب��ي��ع 
على  و�لعمل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لتقليدية 
ز�يد  �إح��ي��ائ��ه��ا وو���ش��ع مدينة  �إع����ادة 
�خلارطة  ع��ل��ى  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف 
�حلركة  وتفعيل  �لعاملية  �ل�شياحية 
�لغربية.  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�الإبل  م��ز�ي��ن��ة  �لفعاليات  وتت�شمن 
م�����ش��اب��ق��ة �حل������الب و����ش���ب���اق �الإب�����ل 
�لعربي  �ل�شلوقي  و���ش��ب��اق  �ل��رت�ث��ي 
�ملكاثرة  بال�شقور  �ل�شيد  وم�شابقة 
�لعربية  �خل��ي��ول  و���ش��ب��اق  �الأ���ش��ر  يف 
وم�شابقة  �لتمور  ومز�ينة  �الأ�شيلة 
�لتمور  ت��غ��ل��ي��ف  �أ����ش���ال���ي���ب  �أف�������ش���ل 
�لفوتوغر�يف  �ل��ت�����ش��وي��ر  وم�����ش��اب��ق��ة 
وم�شابقة  �ليدوية  �حلرف  وم�شابقة 
�ل�شيار�ت �لكال�شيكية ومز�د �لهجن 
�لطفل.  وق���ري���ة  �ل�����ش��ع��ب��ي  و�ل�����ش��وق 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  عن  وي�شدر 
و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية جملة 
�ل�شهرية  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ل��ي��ون  ���ش��اع��ر 
�ملليون  �شاعر  برناجمي  تدعم  �لتي 
�شو�طئ  وجم���ل���ة  �ل�����ش��ع��ر�ء  و�أم������ري 
�لعربية  باللغتني  �لثقافية  �لدورية 
ت�����ش��م مزيجا  و�الإجن��ل��ي��زي��ة و�ل��ت��ي 
�لثقافية  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م���ن  مم���ي���ز� 
و�لبيئية و�الإعالمية �لهامة و�ل�شور 
يف  عر�شها  يتم  �لتي  �لفوتوغر�فية 

�شكل مميز وفريد.

مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث يطلق مبادر�ت �لبيت و�لأوىل 

تبلغ جوائزها 104 ماليني درهم

كربى يف �أجندة جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف �أبوظبي لعام 2014  فعاليات   10

•• ابوظبي-وام: 

�أنهت جلنة تقييم جائزة وز�رة �لد�خلية لتطبيقات 
�لهو�تف �لذكية �خلا�شة بالهيئات �الأكادميية على 
لالأفكار  �لثالثة  �لتقييم  عملية  �ل��دول��ة  م�شتوى 
و�ملقرتحات �ملقدمة للجائزة. و�أعلن �لعقيد حممد 
�ال�شرت�تيجية  ع��ام  مدير  �لظاهري  دمل��وج  حميد 
وتطوير �الأد�ء يف �الأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب 

�لنتائج  �أن  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�الأح��د و�شتوزع �جلو�ئز �شمن حفل  �ليوم  �شتعلن 
للفائزين يقام يف �أبوظبي. و�أ�شاف �إن هذه �جلائزة 
ت�شهم يف جت�شيد توجهات حكومة �مل�شتقبل �لذكية 
�أن  �إىل  م�شري�  �ل��ع��ل��ي��ا..  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�شيد� 
�جل��ائ��زة ت��دع��م �الإب����د�ع و�مل��ب��دع��ني وت��ع��زز مفهوم 
�الأكادميية  �جلهات  بني  و�لفعال  �جلماعي  �لعمل 
�لر�ئد  ذك��رت  جانبها  من  �حلكومية.  و�ملوؤ�ش�شات 

�أنه  �الأد�ء  وتطوير  �ال�شرت�تيجية  د�نة حميد من 
جميع  من  �ملا�شيني  �ل�شهرين  خ��الل  �النتهاء  مت 
مر�حل عملية �لتقييم �لثالث للتطبيقات �ملقدمة. 
وقالت �إنه من �شمن �لتطبيقات �ملقدمة فاأن هناك 
تقييمها من  �لنهائية مت  �ملرحلة  6 مقرتحات يف 
ق��ب��ل ع���دد م��ن ق����ادة �ل��ق��ط��اع��ات و���ش��خ�����ش��ي��ات من 
جامعة  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  ب���  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجتمع 

�الإمار�ت هيئة �جلمارك �شحيفة �الإمار�ت �ليوم.

�ع�����الن نت���ائ���ج ج���ائ����زة وز�رة �ل���د�خلي���ة 
لتطبيق���ات �لهو�ت��ف �لذكي���ة �لي��وم

مكتوم بن حممد يقدم و�جب �لعز�ء لنجلي عبد�هلل عمر�ن ترمي
ال�صارقة-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لفقيد عبد�هلل  �إىل جنلي وذوي  �لعز�ء  دبي و�جب  حاكم 
عمر�ن ترمي . جاء ذلك خالل زيارة �شموه خليمة �لعز�ء 

�أعرب  وق��د  �م�س.  �شباح  �ل�شارقة  �مل��رح��وم يف  ق��رب منزل 
�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد عن �شادق عز�ئه ومو��شاته 
ل���ذوي �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل ت��ع��اىل ع��ب��د�هلل ع��م��ر�ن ترمي 
ويلهم  بو��شع رحمته  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  ر�جيا �هلل 
�أهله و�أ�شرته �ل�شر و�ل�شلو�ن .. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون 
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1033408:لبحار للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ملر رئي�س  �أحمد  ز�ر معايل حممد 
ووفد  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
زيارته  خ���الل  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  �ملجل�س 
�الأخرية �إىل بلجيكا �ملبنى �جلديد 
بروك�شل  ل����دى  �ل����دول����ة  ل�����ش��ف��ارة 
ودوق����ي����ة ل��وك�����ش��م��ب��ورغ و�الحت������اد 

�الأوروبي.
�شم �لوفد �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
�لدكتورة  من  كل  �شعادة  �الحت��ادي 
و�أحمد علي  �لقبي�شي  �أمل عبد�هلل 
�لزعابي وفي�شل عبد�هلل �لطنيجي 
ور�شاد  �ل��رق��ب��اين  ���ش��ع��ي��د  وحم��م��د 
حم��م��د ب��وخ�����س و�ل��دك��ت��ور يعقوب 
على �لنقبي وحممد بطي �لقبي�شي 
�شامل  �ل���دك���ت���ور حم���م���د  و����ش���ع���ادة 

�ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س.
�إعجابهم  ع��ن  �ملجل�س  وف���د  وع���ر 
وز�رة  قامت  �ل��ذي  �جلديد  باملبنى 
�خل��ارج��ي��ة ب�����ش��ر�ئ��ه ل��ي��ك��ون مقر� 
ج���دي���د� ل��ل�����ش��ف��ارة مل���ا ي��ح��م��ل��ه من 
�لعام  يف  بني  حيث  تاريخية  قيمة 
يعك�س  �أن������ه  م�����وؤك�����د�   ..1910
�ل�����ش��م��ع��ة �ل��ط��ي��ب��ة ل�����الإم�����ار�ت يف 
�لتاريخ  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �اله��ت��م��ام 
وي�شاهم  �ملعماري  و�لفن  و�ل��رت�ث 
يف ت�����ش��ج��ي��ع �ل���ت���ب���ادل �ل��ث��ق��ايف بني 

�لبلدين.
وي���ق���ع م��ب��ن��ى �ل�������ش���ف���ارة �جل���دي���د � 
�ملتوقع �فتتاحه نهاية �لعام �جلاري 

� يف �شارع فر�نكلني روزفلت يف �أحد 
بجانب  فيكتوريا  ���ش��ارع  تقاطعات 
غ��اب��ة دوال ك���ام���ري �ل�����ش��ه��رية يف 
ت�شم  �لتي  �ملنطقة  وهي  بروك�شيل 

�لعديد من �شفار�ت دول �لعامل.
�ل����ع����الق����ات  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
�الإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لدبلوما�شية 
ومم���ل���ك���ة ب��ل��ج��ي��ك��ا ب��������د�أت يف ع���ام 
لل�شفارة  مكتب  ب��اف��ت��ت��اح   1973

تعيني  �الإم���ار�ت ومت  �لبلجيكية يف 
�أول �شفري لبلجيكا يف �الإمار�ت عام 

.1975
بافتتاح  �الإم����ار�ت  دول��ة  قامت  كما 
�لبلجيكية  �لعا�شمة  يف  لها  �شفارة 
 1976 ���ش��ب��ت��م��ر  يف  ب���روك�������ش���ل 
�ململكة  ل��دى كل من  وه��ي معتمدة 
لوك�شمبورغ  ودوق���ي���ة  �لبلجيكية 

�لكرى و�الحتاد �الأوروبي. 

•• دبي-وام:

�أنتم  بعنو�ن  مبادرة  �م�س  دبي  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أطلقت 
�أوىل لدعم ذوي �الحتياجات �خلا�شة وكبار �ل�شن من خالل ت�شهيل 
وقت  يف  و�إجن��ازه��ا  �ملختلفة  وفروعها  �ل��د�ئ��رة  مبنى  يف  معامالتهم 
�لتجاري  �لت�شجيل  قطاع  عر  �ل��د�ئ��رة  حملة  �إط��الق  ياأتي  قيا�شي. 
و�ل��رتخ��ي�����س ب��ال��د�ئ��رة يف �إط���ار ت��ويف �أف�����ش��ل �خل��دم��ات للمتعاملني 
�الحتياجات  ذوي  خ�شو�شا  �لعمرية  و�مل��ر�ح��ل  �لفئات  خمتلف  م��ن 

يف  و�أولوية  خا�س  �هتمام  �إىل  يحتاجون  �ل��ذي  �ل�شن  وكبار  �خلا�شة 
�إد�رة عالقات �ملتعاملني  ت�شلم طلباتهم. وقال عبد�هلل �لكعبي مدير 
�إن  �م�س  له  �شحفي  ت�شريح  يف  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
�خلدمات  من  جمموعة  وف��ر  و�لرتخي�س  �لتجاري  �لت�شجيل  قطاع 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  متطلبات  م��ع  تتنا�شب  �ل��ت��ي  و�الأج���ه���زة 
�حل�شور  وتاأكيد  ت�شجيل  جهاز  �ملثال  �شبيل  على  منها  �ل�شن  وكبار 
مبو��شفات تنا�شب �لفئة �ملذكورة وموظف خمت�س بت�شلم معامالتهم 
دون �حلاجة لالنتظار وجهاز خدمة ذ�تية للفئة �ملذكورة يحتوي على 

حا�شب �آيل وملحقاته على مكتب منا�شب �إىل جانب كر�شي متحرك 
للفئات �لتي ال ت�شتطيع �لتحرك �أو �مل�شي ب�شهولة.

�لتي  كافة  و�لت�شهيالت  �خلدمات  توفري  على  �ل��د�ئ��رة  حر�س  و�أك��د 
ذوي  ذل��ك  ويت�شمن  و�مل�شتثمرين  �الأع��م��ال  رج���ال  خمتلف  تنا�شب 
�لذين ميثلون جزء� ال يتجز�أ من  �ل�شن  �الحتياجات �خلا�شة وكبار 

�لفئات �ملجتمعية و�حلياتية.
و�أو�شح �لكعبي �أن هذه �ملبادرة تعد م�شوؤولية جتاه �لد�ئرة وخمتلف 
�جلهات من �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف تعزيز خدمات 

فئة ذوي �الحتياجات �خلا�شة وكبار �ل�شن وتفعيل دورهم و�نتمائهم 
و�شمان متتعهم باالمتياز�ت كافة مقارنة باالأ�شوياء.

من  ع��دد�  �بتكرت  دب��ي  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�خلدمات لت�شهيل مز�ولة �الأعمال على �مل�شتثمرين يف �الإمارة ملو�كبة 
�لتوجهات �حلكومية �لر�مية لالرتقاء مبوؤ�شر دبي ملمار�شة �الأعمال.

خالل  م��ن  �ل��ت��وج��ه��ات  ه��ذه  �شتعزز  �ل��د�ئ��رة  �أن  على  �لكعبي  و���ش��دد 
تخ�شي�س �أجهزة ومطبوعات مل�شتخدمي لغة بر�يل �إ�شافة �إىل تعيني 

موظف يتحدث بلغة �الإ�شارة يف �مل�شتقبل �لقريب. 

�قت�ش���ادي����ة دب�����ي تطل����ق حمل������ة �أنت����م �أول����ى لت�شهي�����ل معام�����الت 
ذوي �لحتي��اج����ات �خلا�ش�����ة وكب�����ار �ل�ش�����ن 

•• اأبوظبي-وام:

تقاليدهم  يف  يفرطون  وال  عاد�تهم  على  �الإمار�تيون  يحر�س 
�لتي ورثوها وتناقلوها عر �الأجيال . فاخلروج يف هذه �الأيام 
و�ملبيت يف خميمات بال�شحر�ء لي�س جمرد نزهة عند �لعديد 
ميار�شها  منتظمة  ويومية  �أ�شبوعية  ع��ادة  بل  �الإمار�تيني  من 
�لع�شرية  �حلياة  يف  و�نخر�طهم  فو�قعهم   .. و�ل�شغار  �لكبار 
مل مينعهم من �حلفاظ على تقاليد وعاد�ت موروثة ال جمال 
�لر  حياة  �إىل  و�ل��ع��ودة  كالتخييم  فيها  للتفريط  نظرهم  يف 
و�لبادية. وبني �شهري نوفمر ومار�س من كل عام يزد�د �الإقبال 
�القت�شادية  �لطفرة  رغ��م  �الإم���ار�ت  �شحر�ء  يف  �لتخييم  على 
و�لعمر�نية وحياة �ملدينة �لتي يعي�شها �الإمار�تيون كافة بينما 
�لتي  �رتفاع درجة �حل��ر�رة  �ل�شيف مع  �شهور  يف�شلون ق�شاء 
ت�شل �أحيانا �إىل 50 درجة مئوية يف �ملدن وعلى �شاطئ �لبحر 

و�لت�شوق د�خل �ملوالت مر�كز �لت�شوق .
ويرى كثري من هو�ة �خلروج �إىل �ل�شحر�ء �أن �إيقاع �حلياة يف 
�لبادية  للتخييم يف  �آخ��رون  يلجاأ  بينما  �أ�شرع مما يجب  �مل��دن 

طلبا للر�حة و�لهدوء.
�لكثبان  �أحد  �لغفلي فوق  �ملو�طن خلفان حممد خلفان  جل�س 
: كل  وق��ال  ب��اإم��ارة عجمان  �لقدمية  �لتلة  �لرملية يف منطقة 
تاريخية قبل �حتاد  �ملا�شي ففي حقب  �شيء تغري عما كان يف 
�لدولة �أملت �حلاجة و�جلوع و�نعد�م �الأمن �أن ت�شود مفاهيم 
�إليها بعني �لر�شا و�الرتياح بني �شكان �ملنطقة  معكو�شة ينظر 
فالفرد كان جمر� على �أن يخ�شع للجماعة �أو �لقبيلة مبا يف 
و�لغارة  فاالعتد�ء  معتقد�تها  و�شلوك  وقيمها  لها  �لوالء  ذلك 
على �لغري �شجاعة و�إقد�م و�شلب �جلماعات و�لقبائل �الأخرى 
�حتاد  �إال  و�ل���ع���اد�ت  �مل��ف��اه��ي��م  ه���ذه  ي��غ��ري  ومل   .. ك�شبا  ي�شمى 
�لدولة فاأ�شبح والء �لقبائل للوطن و�أدى �النخر�ط يف �لتعليم 
تدريجيا �إىل تنوير �لعقول وتغري �ملفاهيم و�شرعان ما فر�شت 
م���دن ت�شم  �إىل  �ل��ب��ادي��ة  �ل��ق��رى يف  ت��ت��ب��دل  �أن  طبيعة �حل��ي��اة 
�خلدمات �لتعليمية و�ل�شحية و�الجتماعية و�القت�شادية �لتي 
�إن  �ملدينة بل  �ن�شهر يف  �أن��ه  �لبادية لوال  �إب��ن  مل ي�شتفد منها 
�لتنازع  عليها  يقع  مر�عي  كانت  �لتي  تلك  من  و��شعة  مناطق 
�إىل م��ز�رع منتجة يف ليو� و�شويحان  �إىل حد �القتتال حتولت 
و�لعني و�لعوير و�خلو�نيج و�لذيد و�أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة 

و�لفجرية وبالتاأكيد تلك نه�شة كان ور�ءه��ا عمل خمطط له 
لكن بالتو�زي �نتهت �إىل �أن حياة �لبادية باإطارها �ملتعارف عليه 
نبيلة  �أنها  على  �إليها  ينظر  �لتي  �لقيم  وحتى  تال�شت  قدميا 
تغريت. و�أ�شاف : كانت معي�شتنا ب�شيطة وكنا على خري ووفاق 
وعندنا �لذبائح ونقن�س يف �لر �شيفا و�شتاء ون�شطاد �الأر�نب 
و�لكرو�ن و�حلبارى و�ل�شبا �لتي كانت قليلة كما كنا بدو� رحال 
ن�شري ونتبع �ملرعى ومو�رد �ملياه . وقال �لغفلي حياة �أول فيها 
بركة ور�حة بال و�حلني فيها خري لكن نا�س �أول ال ت�شتكي من 
�شيء وتطلب فقط �لرحمة من رب �لعاملني ومل ت�شغلنا �حلياة 
حاليا  �مل��وج��ودة  ب��االأم��ر����س  ن�شمع  ومل  �ليوم  جيل  ت�شغل  كما 
�أح��د يقال لك به مر�س خبيث  فاليوم عندما ت�شمع عن وف��اة 
�أجارنا �هلل و�الأمر��س �الآن كثرية يف حني مل نكن �شابقا ن�شتكي 
من �ملر�س الأن طعامنا كان �شحيا فقد كنا ن�شرب حليب �لبو�س 
�لطازج وال ن�شرب حليب �لبودرة و�لقو�طي /�لعلب/ وكنا ناأكل 
�لتمر و�لع�شل ون�شحو من �لفجر ون�شعى حتى �ملغرب و�حلمد 

هلل على �ل�شحة و�لعافية .
�لتي  �ملنطقة  ه��ذه  ويف  �حلليو  منطقة  تقع  �لتلة  م��ن  وقريبا 
�خليام  ين�شبون  �لدولة  مناطق  جميع  من  �إليها  �لنا�س  ياأتي 
�الإج��از�ت و�لعطالت  �أياما و�شهور� خا�شة يف مو�شم  ويقيمون 

�لر�شمية.
ز�ل  وم��ا  �ملا�شي  يف  �ل�شحر�وية  �لنباتات  �أ�شهر  عن  وب�شوؤ�له 
�لبع�س يبحث عنها وياأكلها يف �لوقت �حلا�شر قال: يف �ملا�شي 
كنا ننتظر هذ� �ملو�شم بلهفة بالغة فمنا من ينتظره لياأكل هذه 

�لنباتات �أو ليبيعها وينتفع بها .
ويبدي �لغفلي حنينه للما�شي عندما كان جمع هذه �لنباتات 
من �أكرث �لعاد�ت �الإمار�تية جلبا للفرح و�ل�شعادة �إذ يعد موعد 
ع��ام عيد� حقيقيا  ك��ل  م��ن  وم��ار���س  ف��ر�ي��ر  �شهري  جمعها يف 
�الإم��ار�ت��ي��ني خا�شة م��ن �شكان  م��و�ئ��د  وت��ت��زي��ن بها  ل��الأه��ايل 
�لبادية.. م�شري� �إىل �أن �أ�شهر نباتات وح�شائ�س �لر هي �الأرطا 
و�لدغابي�س و�لب�شيالت و�حلر�شا و�خلبيز و�لفقاع و�لعر�يني 

و�حلما�س و�لطر�ثيث .
�أن��و�ع �لنباتات يوؤكل عادة مع �لعي�س  �أن �الأرط��ا نوع من  وذكر 
�الأرز �أما �لدغابي�س و�لب�شيالت و�لفقاع و�لعر�يني و�لطر�ثيث 
و�لثمام  �حلر�شا  ت�شتخدم  حني  يف  �الإن�شان  فياأكلها  و�خلبيز 

الإطعام �حلالل �حليو�نات .

ولقرن  �ليمحة  يف  يرتكز  �ملا�شي  يف  �حلما�س  ك��ان  و�أ���ش��اف: 
و�ل�������ش���رة وم���ه���ذب وج��وي��ع��ة و�ل�شمحة  �مل���ع���ال  وب��ي��ات��ة وف���ل���ج 
و�الأخريتني من مناطق ر�أ�س �خليمة .. ونوه �إىل �أن �حلما�س 
يجمع ويغ�شل ويوؤكل مع �لعي�س و�شالونة �للحم �أو �ل�شمك كما 

يوؤكل مع �جلامي .
وم�شى يقول: تنبت �لدغابي�س و�لطر�ثيث بعد �شقوط �ملطر 
يف  ولكن  مبتغاه  ك��ل  فيجد  و�لبهائم  �الأه���ايل  منها  وي�شتنفع 
�الأع�شاب فيعاين  تقل  �الأمطار  �شقوط  فيها  يقل  �لتي  �ملو��شم 
�الأهايل وي�شطرون �إىل �شر�ء �الأعالف حلاللهم.. م�شري� �إىل 
�الإمار�ت  �شحر�ء  يف  ب��غ��ز�رة  ي�شقط  �ملطر  ك��ان  �ملا�شي  يف  �أن��ه 
�لذيد  مناطق  يف  بكرثة  �ل��ري��ة  و�حل�شائ�س  �لنباتات  وتنبت 
و�لفلج ومهذب و�ل�شرة و�ل�شلمة وي�شتمر مو�شمه لفرتة طويلة 
�أ�شرة  رب  ك��ل  ف��ك��ان  �حل��ر  ي��دخ��ل مو�شم  �إال عندما  وال مي��وت 
يح�شر يوميا كي�شا يكفيه هو و�أ�شرته ليوم �أو يومني كما كان 

�لبع�س يتاجر به.
باأم  �ل��ي��ف��رة  خ���ور  ت��رتك��ز يف منطقة  �ل��دغ��اب��ي�����س  �أن  �إىل  ون���وه 
�لقيوين وتنبت و�شط نباتات �ل�شبط و�ملرخ و�لرمث و�لرمر�م 
�أما ب�شيالت �ملاء فتنبت حتت �لرت�ب ويظهر منها عنق �أخ�شر 

فيتم �حلفر عنه وك�شفه ثم يغ�شل ويوؤكل.
و�أ�شار �إىل �أن �لطر�ثيث تنبت يف كل �الأماكن وهي نبات مييل 
عندما  فتنبت  �لعر�يني  �أم��ا  وي��وؤك��ل  وي�شوى  للمر�رة  طعمها 
كذلك  وت�شمى  وتوؤكل  ت�شوى  ثم  وتغ�شل  فتجمع  �لرعد  ياأتي 
من  ن��وع  �ل�شاقو  مثل  �لينم  �شجر  يطبخ  ح��ني  يف  ل��زب��ي��دي��ات 
�إمار�تي  منزل  لكل  لذيذ�  �إفطار�  ويعتر  �الإمار�تية  �الأك��الت 

يف �ملا�شي.
وذكر �أن �لفطر يرتكز يف بياتة ويظهر عندما ياأتي �لرعد مع 
�أو  �ملطر ويظهر له ر�أ���س فوق �شطح �الأر���س ويطهى كمكبو�س 

�شالونة مرق وي�شمى �شجرة �الأر�س.
و�أ�شاف: �لفقاع ينبت يف عود �لطويل باحلمرية وخور �ليفرة 
ويظهر �أي�شا يف منطقة جبل علي بدبي وي�شتدل عليه عندما 
تظهر �شقوق يف �الأر�س فيتم �حلفر عنه باليد يف نف�س �ملنطقة 

�ملت�شققة وي�شبه حبة �لبطاط�س ويطهى مع �لعي�س.
��شتعمالها  مت  و�حل�شائ�س  �لنباتات  ه��ذه  م��ن  كثري�  �أن  وذك��ر 
�لطبية  �لعقاقري  من  ع��دد�  منها  �الأه��ايل  و��شتخل�س  للعالج 
�الأهايل  ��شتخدمها  �ل�شريو  �شجرة  �أن  �إىل  م�شري�  �لناجحة.. 

لعالج �لك�شر بعد �أن يتم جتفيفها وتنعيمها ثم تخلط مع �ملاء 
وي�شربها �ملري�س كما �أن �لدغابي�س دو�ء ملر�س �ل�شكر.

منت�شر  �ل��غ��اف  �شجر  �لغفلي:  ق��ال  �ل��غ��اف  �شجر  وبخ�شو�س 
�خل�شرة  ت��وف��ر  ل��ع��دم  نتيجة  ياأكلونه  �مل��ا���ش��ي  ويف  �ملنطقة  يف 
مكونات  من  �لكيل  ف�شنف  �لنوع  ح�شب  ��شتخد�مها  ويختلف 
�إذ توؤكل �أور�ق��ه عندما يكون مورقا  �أطباق �ل�شلطة عند �لبدو 
و�لغاف  �الأرز  خلط  عن  عبارة  جميج  ي�شمى  �حلالة  ه��ذه  ويف 
وي�شاف �إليه �ملرق ويخلط باجلامي �أو �ل�شمك �أو �جلا�شع ويف 

�لزمن �ملا�شي يخلط مع �لدقوق م�شحوق �جلر�د.
�شائع  نوع  بها  �لتخييم  ر�أ���س �خليمة  باإمارة  ويف منطقة مزرع 
�أن��و�ع �لرتويح بعيد� عن �شخب �ملدينة حيث يتو�فد على  من 
�ملنطقة �ملو�طنون و�ملقيمون من �جلن�شيات �لعربية و�الأجنبية 

مع حلول مو�شم �ل�شتاء وهطول �الأمطار.
يخرج  �ل�شام�شي:  �شامل  حممد  وي��دع��ى  �ملخيمني  �أح��د  وق��ال 
�لنا�س للر مع عائالتهم وين�شبون �خليام ويحملون معهم كل 
و�أدو�ت  تلفاز  �لرتويح من  وو�شائل  و�شر�ب  يلزم من طعام  ما 
�حلر�رة  درج��ة  �نخفا�س  فر�شة  �الأ���ش��ر  تنتهز  حيث  ريا�شية 

لال�شتمتاع بالهو�ء �لطلق و�لعودة حلياة �لبادية .
و�أ�شاف : تعد رحالت �لر من �لتقاليد �الإمار�تية حيث تبد�أ 
�لتوجه  يف  و�ال�شتجمام  و�لهدوء  �لر�حة  عن  �لباحثني  جموع 
نحو �لر رغبة يف �ال�شتمتاع باإجازة �شعيدة وخمتلفة �أمال يف 
�ليومي وحياة  �لروتني  �لعقول و�لنفو�س و�البتعاد عن  �إر�ح��ة 
�شكينتها  للنفو�س  تعيد  ف��ط��ري��ة  ب��ح��ي��اة  و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا  �مل��دي��ن��ة 

وللقلوب �طمئنانها وللعقول ر�حتها .
�الإجاز�ت  �أي��ام  خ�شو�شا  باالأ�شدقاء  �الجتماع  يحب  �أن��ه  وذك��ر 
من  مبكر  وق��ت  منذ  تبد�أ  حيث  خا�س  طعم  �ل��رح��الت  فلتلك 
�لتي  �الأم��ت��ع��ة  جميع  وح��م��ل  للرحلة  بالتجهيز  وذل���ك  �لنهار 
نحتاجها كما تتميز �لرحالت �إىل �لر بالتكاتف و�لتعاون من 
�أن ق�شاء �الأوق��ات يف تلك �الأماكن �جلميلة تعتر  �جلميع ثم 
�أطر�ف  نتجاذب  حيث  و�لتجمعات  �لنزهات  �أوق��ات  �أف�شل  من 
نحب  ك�شباب  ون��ح��ن  و�ل��ه��دوء  بالطبيعة  ون�شتمتع  �حل��دي��ث 
�لتخييم وننتظر مو�شم �ل�شتاء بفارغ �ل�شر كي نخيم خا�شة 

يومي �خلمي�س و�جلمعة ونعود م�شاء يوم �ل�شبت.
�أع�شق  �شخ�شيا  و�أن���ا  جميلة  مغامرة  �إن��ه��ا  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
بع�شهم  مع  �ل�شباب  لتجمع  مكان  �أن�شب  فهو  �لتخييم  مو�شم 

ب��ع�����ش��ا ف��ه��ن��اك ط���اق���ات ع��ن��د �ل�����ش��ب��اب ف��ه��م ي��ح��ب��ون �لطبيعة 
نهاية  يف  ن�شتعد  ون��ح��ن  و�ل�����ش��وي  و�مل��ب��ي��ت  �لطلعات  وي��ح��ب��ون 
�أدو�ت  �أ�شبوع وناأخذ كل �الأدو�ت �لالزمة لنا يف �خليم من  كل 
�لريا�شة يف �لر ونتفرغ  �لطبخ و�ل�شوي و�لدر�جات ونار�س 
لل�شوي بالليل و�أجمل منظر ي�شتهويني �أثناء رحلتي بالر هو 

نزول و�شقوط �ملطر مبا�شرة علينا �أثناء �أيام �لتخييم .
�لظهرية  يق�شي  �أن��ه  �شعيد عبد�هلل  يدعى  �أخ��ر  وذك��ر مو�طن 
و�مل�����ش��اء ب��ع��د �إن��ت��ه��اء �ل��ع��م��ل ي��وم��ي��ا يف �ال���ش��ت��م��ت��اع ب��ج��و وحياة 

�ل�شحر�ء.
يعني  �لع�شر..  �لثالثة  �ل�شاعة  �ل��دو�م  من  نطلع  يوميا  وق��ال 
 10 �ل�شاعة  �إىل  �لر�بعة نكون موجودين هنا  �ل�شاعة  بالكثري 
بالليل ون�شوي نعد ع�شاءنا هنا.. ن�شوي �ل�شاي.. �لقهوة.. ويف 

�الإجاز�ت نكون موجودين با�شتمر�ر .
من جانبه قال عبد�لرحمن �ل�شمري: تتميز رحالت �لر بك�شر 
�أو  �أيام �الإجاز�ت �شو�ء من �لدر��شة  �لروتني �ليومي خ�شو�شا 
�لعمل ومثل هذه �لرحالت تعد مك�شبا للجميع حيث �أجد فيها 
فو�ئد  للرحالت  �أن  كما  ج��دد  �أ���ش��دق��اء  على  للتعرف  و�شيلة 
عديدة �شو�ء نف�شية �أو معنوية فاالجتماع مع �الأ�شدقاء �لذين 
تفتقدهم لزمن طويل هو من �أجمل �للحظات خ�شو�شا يف مثل 
هذه �الأماكن و�لطبيعة �جلميلة �لتي تبعث �لفرحة و�لبهجة 
�ل��ت��ي قطعتها  ل��ل��ع��الق��ات  �ل��ل��ق��اء�ت جت��دي��د  �ل��ق��ل��وب فتلك  يف 
ظروف �حلياة وم�شاغلها.. لذ� فاأنا �أف�شل �لذهاب للر من يوم 
�خلمي�س حتى ليلة �ل�شبت فهو جتمع جلميع �ل�شباب وجمل�س 
من جمال�س �ل�شمر وممار�شة �الأن�شطة �لرتفيهية و�لريا�شية 
له  يكون  �الأي��ام  ه��ذه  مثل  ويف  �جلميلة  بالطبيعة  و�ال�شتمتاع 
طعم �أجمل حيث �لبعد عن �الأجو�ء �ل�شاخبة باملدينة و�ملوالت 
و�ملجمعات �لتجارية و�الزدحام و�ل�شو�رع �ملزدحمة و�ملجيء للر 
حيث �لهدوء و�لر�حة و�ال�شتمتاع بالطبيعة و�لطق�س �جلميل 
يكون مفيد� . و�أ�شاف �ل�شمري: لكن يجب تو�فر وتو�جد �أكرث 
�أن  �الإ�شعاف خا�شة  و�شيار�ت  �ل�شرب  كمياه  �خلدمية  للمر�كز 
ملمار�شة  �لذي يذهب خ�شي�شا للر  �ل�شباب  �لكثري من  هناك 
هو�ية قيادة �ملركبات و�لدر�جات وهي مغامرة خطرية يجب �أن 
يحد منها �ل�شباب الأنها تودي بحياتهم خا�شة يف ظل بعد �ملكان 
عن �مل�شت�شفيات ومن �ملمكن ممار�شة ريا�شات �أخرى مثل �مل�شي 

و�ال�شتمتاع بالطبيعة و�لرمال �ل�شاحرة و�جلو �ملعتدل . 

••  دبي-وام:

�أعلن معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه �أ�شماء 
�لفائزين يف �لدورة �ل�شاد�شة جلائزة ز�يد �لدولية للبيئة �لتي تعد 

�أكر �جلو�ئز �لبيئية �ملطروحة على �ل�شاحة �لدولية.
�م�س  و�ملياه يف موؤمتر �شحفي نظمته  �لبيئة  وزي��ر  وق��ال معايل 
جائزة ز�يد �لدولية للبيئة بالتعاون مع �لوز�رة �إن �جلائزة �لتي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��دره  ق��ر�ر  مبوجب  �أن�شئت 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل تعتر �متد�د� جلهود �شموه يف دعم وحتفيز �لتميز 
حمليا  �لبيئي  بال�شاأن  �ملهتمة  �الأمم  طليعة  يف  لتبقى  �لدولة  يف 
وت�شجيع  دع��م  �إىل  ت��ه��دف  �جل��ائ��زة  �أن  و�أو���ش��ح معاليه  ودول��ي��ا. 
�ملتميزة  �لدولية  و�جلماعية  �لفردية  و�ملبادر�ت  �لبيئية  �الأعمال 
�لطبيعية  �مل���و�رد  ��شتد�مة  حتقيق  يف  �مل�شاهمة  �شاأنها  من  �لتي 
و�لطاقة �إىل جانب حتفيز �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات يف كافة �لدول على 
�أو  �لبيئة  لق�شايا  حلوال  يوفر  �ل��ذي  و�البتكار  �لبحث  يف  �لتميز 
ي�شاهم يف تر�شيخ مفهوم ��شتد�مة �لتنمية و�إبر�ز جهود �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شناعية و�خلدمية �مللتزمة باملعايري �لبيئية ف�شال عن �مل�شاهمة 

يف ن�شر �لثقافة و�لوعي �لبيئي بني �أفر�د �ملجتمع.
�شمو  �إىل  �لبيئة  يف  �ملتميزة  �لعاملية  �لقيادة  ج��ائ��زة  منحت  وق��د 
موؤ�ش�شة  باإن�شاء  ق��ام  �ل���ذي  �أم���ري موناكو  �ل��ث��اين  �أل���رت  �الأم���ري 
�الأمري �ألرت �لثاين يف 2006 بعد رحلته �إىل �لقطب �ل�شمايل 

وم�شاهدة �أثر �لتغري �ملناخي على طبقات �جلليد �ملتاآكلة.
ويعتر ما قامت به هذه �ملوؤ�ش�شة يف دعم �جلهود �لدولية ملكافحة 
حيث  �ملقايي�س  بكل  متميز  عمل  �مل��دم��رة  و�آث���اره  �ملناخي  �لتغري 
�شملت  �لتي  �لبيئية  �لق�شايا  م��ن  كبري�  ع��دد�  �ملوؤ�ش�شة  تناولت 
�حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي وحتقيق �الأمن �ملائي و�لكفاءة يف 

��شتخد�م �لطاقة.
ويف عام 2008 تبنت موؤ�ش�شة �الأمري �ألرت �لثاين حماية �أ�شماك 
�الأبي�س  �لبحر  �أعد�دها يف  تر�جعت  �لتي  �لزعانف  زرق��اء  �لتونة 
�ملتو�شط ب�شورة مقلقة يف �لعقدين �ملا�شيني و�نح�شر تكاثرها يف 
�لبحر �الأبي�س �ملتو�شط بن�شبة 74 يف �ملائة يف �لفرتة من 1957 

�إىل 2007.
وقد تكللت جهودها بالنجاح يف �يقاف �شيد هذه �الأ�شماك يف �إمارة 
حتت  موناكو  �إم��ارة  وتقدمت   .. �أع��د�ده��ا  ��شتعادة  حلني  موناكو 
�لزعانف  �لتونة زرقاء  �أ�شماك  2009 مبقرتح الإدر�ج  قيادته يف 
�لقائمة  �شمن  �ملتو�شط  �الأبي�س  و�لبحر  �الأطلنطي  �ملحيط  يف 

�حلمر�ء للحيو�نات �ملهددة باالنقر��س.
فمنحت  �لبيئة  يف  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �الإجن���از�ت  جائزة  �أم��ا 
�آ�شوك  و�لدكتور  ماليزيا  �حلميد  عبد  ز�ك��ري  للدكتور  م�شاركة 

خو�شال �لهند .
�ملتميزة يف  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  �حلميد  عبد  ز�ك���ري  �ل��دك��ت��ور  ويعتر 
يف  عامة  �الإيكولوجية  و�لنظم  �لبيولوجي  �لتنوع  �أهمية  تعزيز 
حياة �الإن�شان حيث كان نائبا لرئي�س م�شروع تقييم �الألفية للنظم 
من  �لعديد  وتطوير  حتليل  يف  ���ش��ارك  ح��ني   2005 يف  �لبيئية 
�لنظم  �أ�شاب  �لتدهور  �أن  ذلك حقيقة  يف  مبا  �مل�شروع  خمرجات 
�لبيئية يف ن�شف �لقرن �ل�شابق باأ�شرع مما حدث يف �أي حقبة من 

تاريخ �لب�شرية.
�ملائة من  20 يف  �ملرجانية فقدت  �ل�شعب  �أن  �مل�شروع  ووجد هذ� 
�أخ��رى تدهورت  �ملائة  20 يف  و�أن  �لعامل  م�شاحتها على م�شتوى 

ب�شدة يف �لعقود �الأخرية من �لقرن �لع�شرين.
ويف �الآون��ة �الأخ��رية �أ�شبح �لدكتور ز�ك��ري عبد �حلميد �لرئي�س 
�لنظم  وخ��دم��ات  �لبيولوجي  للتنوع  �حلكومي  للمنر  �ملوؤ�ش�س 
�لبيئية وع�شو �للجنة �لعلمية �ال�شت�شارية لالأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة.
كور�شات  �أول  ت�شميم  يف  �شارك  فقد  خو�شال  �آ�شوك  �لدكتور  �أم��ا 
�ملا�شي  �ل��ق��رن  �شتينيات  يف  ه��ارف��ارد  بجامعة  �لبيئة  يف  جامعية 
ومن حينها ظل يتعاون مع برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة و�الإحتاد 
�لدويل ل�شون �لطبيعة و�لبيئة وجمموعة �ملو�رد �لعاملية و�ملعهد 
�لعاملي للتنمية �مل�شتد�مة و�لبنك �لدويل وغريها من �ملوؤ�ش�شات 
�لبيئية. وقام يف �لعام 1983 بتاأ�شي�س جمموعة منظمات بد�ئل 
�لتنمية �لتي �شاعدت يف دفع �ال�شرت�تيجيات �لوطنية للتنمية يف 
�أكرث  لتكون  و�الجتماعية  �لبيئية  �جل��و�ن��ب  م��ر�ع��اة  نحو  �لهند 
15 تقنية  �إدخ��ال  ��شتد�مة. ومن �شمن �جن��از�ت هذه �ملجموعة 
جديدة �شديقة للبيئة وذ�ت جدوى جتارية يف �لهند مثل ماكينة 
�ملن�شوجات �ليدوية و�نتاج �لورق �ملعاد تدويره و�بتد�ع مو�د قليلة 
�لتكلفة ل�شقوف �ملباين .. كما �أن هذه �ملنظمة وفرت /300/ �ألف 

وظيفة يف جمال �لتنمية �مل�شتد�مة بالهند وحدها.
على  �إيجابا  تنعك�س  �لتي  �لبيئية  �الإجن���از�ت  جائزة  منحت  كما 
�ملجتمع �ي�شا م�شاركة بني �لدكتور لوك هوفمان �شوي�شر� وبوال 

كابالريو قوميز كوملبيا .
ع��امل طيور معروف عامليا يف  وه��و  ل��وك هوفمان  �لدكتور  وعمل 
�الأعمال �الإن�شانية عامة وجمال حماية �الأر��شي �لرطبة خا�شة 
�أع���د�د �لطيور و�إيكولوجية  �ل��ذي��ن در���ش��و�  �أو�ئ���ل  ك��ان م��ن  و�أن���ه 

�الأر��شي �لرطبة يف �لعامل وباالإ�شافة �إىل �لعديد من �الإجناز�ت 
�لرية  للحياة  �لعاملي  �ل�شندوق  تاأ�شي�س  يف  فاعال  ك��ان  �لبيئية 
�إع��ادة �ط��الق وحيد �لقرن �الأبي�س يف دول �شرق  �ل��ذي �شاهم يف 

�أفريقيا.
�الأر��شي  حماية  �تفاقية  على  �لت�شديق  يف  هاما  دور�  لعب  كما 
�لبيئية �لوحيدة �ملخ�ش�شة لنظام  �لتي تعتر �التفاقية  �لرطبة 

بيئي حمدد.
وبدعم �لدكتور هوفمان ي�شتمر �ل�شندوق �لعاملي للحياة �لرية 
�إن�شاء  �شاهم يف  �لعاملية وقد  �الأهمية  ذ�ت  �التفاقية  يف دعم هذه 

يف �ملائة من حمميات �الأر��شي �لرطبة منذ عام 1999.  75
ب���وال ك��اب��ال��ريو ق��وم��ي��ز ف��ه��ي م��دي��رة �ل�����ش��وؤون �القت�شادية  �أم����ا 
و�الجتماعية و�لبيئية بوز�رة �خلارجية �لكولومبية وكان لها دور 

فعال يف �لت�شور �ملبكر الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لرتويج لها.
�الأهد�ف  لهذه  �ملوؤيدين  �أول  قيادتها  حتت  كولومبيا  كانت  وقد 
�لتي �أ�شبحت فيما بعد من �أهم خمرجات موؤمتر �الأمم �ملتحدة 

للتنمية �مل�شتد�مة ريو ز�ئد 20 .
وتهدف جائزة ز�يد �لدولية للبيئة �لتي تبلغ قيمتها مليون دوالر 
�أمريكي �إىل دعم وت�شجيع �الإ�شهامات �لبارزة و�لر�ئدة يف جمال 
�لبيئة على �ل�شاحة �لدولية .. وقد مت تكرمي 24 فائز� يف خم�س 

دور�ت منذ �إطالق �جلائزة يف �شنة 1999.
�أعلنت  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  يف  �لفائزين  عن  �الإع��الن  هام�س  وعلى 
موؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة �ليوم عن �إ�شافة فئة جديدة جلائزة 
ز�يد �لدولية للبيئة لتحفيز ودعم �لعلماء �ل�شباب �حلا�شلني على 
�أو دكتور�ة ممن هم دون �الأربعني  درج��ات علمية عليا ماج�شتري 
حماية  يف  ت�شاهم  �أعماال  �أو  �أفكار�  للعامل  يقدمون  و�لذين  �شنة 

وتنمية �لبيئة وتغيري �مل�شار نحو �لتنمية �خل�شر�ء.
�أمريكي  دوالر  �أل��ف   50 ق��دره  نقدي  �جل��ائ��زة من مبلغ  وتتكون 
وجم�شم تذكاري ودبلوم جائزة ز�يد .. وتقدم كل �شنتني يف حفل 

خا�س يقام لتوزيع �جلائزة يف دبي.
من جهته ��شتعر�س �للو�ء �لدكتور حممد �أحمد بن فهد رئي�س 
�أه�����د�ف وغايات  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
ومنجز�ت �ملوؤ�ش�شة .. موؤكد� دورها �لبيئي �لفاعل على �ل�شعيدين 

�ملحلي و�لدويل.
و�أ�شار رئي�س �للجنة �إىل �أن �إجناز�ت موؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة 
�هتمام  م��دى  تعك�س  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �ل�شاحة  على 
�الإقليمية  �جل��ه��ود  ودع��م  �لبيئة  برعاية  �الإم����ار�ت  دول��ة  و�ل��ت��ز�م 

و�لدولية لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.

ف�شل �ل�شتاء.. بو�بة �لإمار�تيني نحو �لأ�شالة و�لبد�وة ي�شتعيدون فيه ذكريات م�شت ويتطلعون فيه مل�شتقبل م�شرق

وفد �لوطني �لحتادي يزور مقر جائزة ز�يد �لدولية للبيئة تعلن �أ�شماء �لفائزين بدورتها �ل�شاد�شة 
�شفارة �لدولة يف بروك�شل 
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حوادث  و ق�ضايا

بالقب�س  �لعربية  �ل���دول  �إح���دى  يف  �مل��ط��ار  �شلطات  قامت 
على �شاب من جنوب �شرق �آ�شيا و�شبط معه كيلو هريوين 
ومت تقدمي �ل�شاب للمحكمة بتهمة جلب �ملخ���در�ت و�أثناء 
وكان  بلده  �شفارة  م��ن  مرتجم  �شحبه  �لنيابة  حتقيقات 
�ل�شاب �ملتهم بجلب �ملخدر�ت هادئا طو�ل �لتحقيقات �أمام 

�لنيابة. 
ويف �ملحكمة  بد�أ �لقا�شي  ي�شاأله و�ملتهم يجيب عن طريق 
فرتة   �جلل�شة  و����ش��ت��م��رت  �ملحكمة  �نتدبته  �آخ���ر  م��رتج��م 
بدوره  يجيب  �ل��ذي  للمتهم  �الأ�شئلة  �لقا�شي  فيها  يوجه 

وينقل �الإجابة �إىل �ملرتجم �إىل �ملن�شة .
�لهريوين  معه  �أر�شل  عمن  للمتهم  �شوؤ�ال  �لقا�شي  وجه  وفجاأة 
ي�شفع  �ملتهم  باأن  للمتهم فوجئ �جلميع  �ل�شوؤ�ل  توجيه  وعقب 
ي�شرخ  و�ملرتجم  عنقه  يف  �أظ��ف��اره  ويغر�س  وجهه  على  �ملرتجم 
يدي  ب��ني  م��ن  �مل��رتج��م  الإن��ق��اذ  �ملحكمة  تدخل حر�س  وب�شعوبة 
�ملتهم ورفعت �جلل�شة على �أن يتم �ال�شتعانة مبرتجم �آخر حيث 
يتحدث  ول��ن  باالأ�شئلة  ��شتفز�زه  يتعمد  �ملرتجم  �أن  �ملتهم  �أك��د 
مرة �أخرى .. علما باأن �ملرتجم مل يكن ينقل للمتهم �إال �أ�شئلة 

�لقا�شي.

�أثناء  �شقيقته  �لذي قتل  �لعامل  بها  �أدىل  �عرت�فات مثرية 
�أن  �أك���د  حيث  �لنيابة  �أم���ام  �جل��رمي��ة  متثيل  ب��اإع��ادة  قيامه 
يف  بحماقتها  وت�شببت  ل��الأ���ش��رة  �ل��ع��ار  جلبت  عيها  �ملجني 
�أن هناك  �أكد  ف�شخ خطبة �شقيقتها وتدمري م�شتقبلها كما 
�حلماقات  كل  على  فيه  توؤكد  باعرت�فاتها  كامال  ت�شجيال 
�لتي �رتبكها و�أ�شاف �أنه بالرغم من ذلك �شفح عنها وحاول 
نهرته  �أن��ه��ا  �إال  �مل��ع��وج  �لطريق  ه��ذه  ع��ن  بالعدول  �إقناعها 
�لر�أ�س  غطاء  من  وجرها  �أنقا�شاها  فتكتم  عليه  وتطاولت 
يف  �أنفا�شها  لفظت  �أنها  �إال  �ملنزل  د�خ��ل  �إيل  تريديه  �ل��ذي 

�حلال.

بداية الواقعة 
بد�ية �لو�قعة كانت عندما دخل �شخ�س �إيل ق�شم �ل�شرطة 
تظهر عليه عالمات �الرتباك وقال بل�شان متلعثم �أنه �رتكب 
جرمية قتل وجاء لت�شليم نف�شه وعندما �شاأله �ل�شابط عمن 
يكون �لقتيل و�شبب �رتكاب �جلرمية بكي وهو يقول قتلت 
�ملباحث  �شابط  ق��ام  �لفور  على  �شلوكها  �شوء  ب�شبب  �أختي 
�لتحريات  عمل  وب���د�أ  �لقاتل  ب��اع��رت�ف��ات  حم�شر  بتحرير 
ي�شرد  �ل��رج��ل  ووق���ف  �دع��ائ��ه  �شدقة  م��ن  للتاأكد  �ل��الزم��ة 
تفا�شيل �لو�قعة حيث �أكد �أنه ح�شر من بلدته باإحدى قري 
�لوجه �لقبلي بحثا عن فر�شة عمل بعدما �أغلقت يف وجهه 

كل �أبو�ب �لرزق.
و�أ�شاف �ل�شاب �أنه ذ�ق �لويالت خالل رحلته  بحثا عن مهنة 
�مل��ق��اول��ني يف جمال  �أح��د  يقتات منها حتى وج��د عمال م��ع 

�ملعمار و��شتاأجر حجرة �أقام بها مع زوجته .

�سفر زوج ال�سقيقة 
بلدته  �أب��ن��اء  �أح��د  من  �شقيقته  تزوجت  �أع���و�م  ب�شعة  ومنذ 
�شقيقته  و�أجنبت  وزوجها  هي  بالقاهرة  لالإقامة  وح�شرت 
�حلال  و�شاق  �أطفال  و�شتة  ن�شف  و�ح��د  بعام  ت�شغره  �لتي 
بزوجها �الأم��ر �لذي جعله يبحث عن  فر�شة �شفر للخارج 
�ملادية ثم  �أحو�له  �أجل حت�شني  �إح��دى دول �خلليج من  �إىل 
�أ�شهر �شمعت عن �شلوك  ر�أ���ش��ه وه��و يقول منذ ع��دة  ط��اأط��اأ 
منزلها  يف  �إلهيا  وذهبت  ت�شديقها  رف�شت  لكنني  �شقيقتي 
وطلبت منها مر�عاة غيبة �لزوج وعدم �الختالط باجلري�ن 
وتركت  �ل�شيطان  ط��ري��ق  يف  ومت���ادت  يل  ت�شتمع  مل  لكنها 
قاطعني  حتى  حولها   �ل�شائعات  وز�دت  تقودها  �شهوتها  
معاريف ب�شببها. ولكني كنت �أ�شم �أذين و�أغلق عيني حتى  ال 

ت�شدمني �حلقيقة �ملرة و�أحيل هذه
�شقيقتي  تعي�شها  �ل��ت��ي  �مل��ادي��ة  �لبحبوحة  �إىل  �ل�����ش��ائ��ع��ات 
حيث كان زوجها ير�شل �إليها �شهريا مبلغا حمرتما يكفيها 
و�أطفالها ويزيد ولكن �ل�شقيقة مل حتافظ على هذه �لنعمة 
وتطورت  �لغائب  زوجها  و�شرف  عر�شها  وت�شون  يدها  يف 
�شقيقتي  خلطة  ���ش��اب  ت��ق��دم  عندما  ك��ب��رية  ب�شورة  �الأم���ور 
يتم  �أن  على  �خلطبة  ومت��ت  �الأ���ش��رة  ب��ه  ورح��ب��ت  �ل�شغري 

�لزفاف بعد ب�شعة �أ�شهر وطارت �لفتاة ن فرط �ل�شعادة.
ول��ك��ن ���ش��ع��ادة �ل��ف��ت��اة ���ش��رع��ان م��ا ت��ال���ش��ت وح���ل ب���دال منها 
وج��ود عالقة غام�شة جتمع  �أن الحظت  بعد  وبكاء  �كتئاب 

�شقيقتها  تر�قب  فر�حت  وخطيبها  �لكرى  �شقيقتها  بني 
عن بعد لت�شع حد� ل�شكوكها و�شدمتها �حلقيقة وهي ترى 

�شقيقتها يف �أح�شان خطيبها.

الذئب يرعى بني الغنمات
تف�شحه  �أن  خ�شي  �أم���ره  بافت�شاح  �خلطيب  علم  وعندما 
حتى  �لفتاة  على  و�ع��ت��دي  فر�شة  �أق���رب  فا�شتغل  خطيبته 
باملنزل  يرتع  وب��ات  خطته  وجنحت  �ل�شمت  على  يجرها 
كيفما �شاء دون خوف وحملت �لفتاة  و��شطرت �إىل �للجوء 
على  و�أخ��ر خطيبها  �شرها  �ل��ذي حفظ   �أقاربنا  �أح��د  �إىل 
كتابة �إي�شال �أمانة على نف�شه مبلغ �شخم حتى يجره على 

�لزو�ج من �شقيقتي �ل�شغرى �لتي �عتدى عليها. 
ثم �أ�شاف �لقاتل يف �عرت�فاته بعد �أن علمت بهذه �لوقائع 
كان ال بد و�أن �أت�شرف فتوجهت �إيل  منزل �شقيقتي �لكرى 
جمرد  �أن��ه��ا  و�أك�����دت  �أن���ك���رت  لكنها  �شمعته  مب��ا  وو�ج��ه��ت��ه��ا 
�إىل  ت��ط��ورت  ح���ادة  م��ن��اق�����ش��ات  بيننا  .د�رت  ك��ي��دي��ة  �أق���اوي���ل 
م�شادة فلطمتها على وجهها ف�شرخت  يف وجهي وقالت �إن 
�لوحيد �لذي  يحا�شبها على  ت�شرفاتها هو زوجها ويل �أنت 
فانق�ش�شت عليها �أخنقها بكلتا يدي ثم لفقت غطاء ر�أ�شها 
حول عنقها وجذبتها �إىل حجرة نومها حيث وجدت �لدماء 
تنزف من فمها ثم �نتف�شت ب�شدة ولفظت �آخر �أنفا�شها يف 
�عرت�فات  �ل�شقيقة  �شجل  �أن  �لقاتل  �ل�شقيق  و�أك��د  �حلياة 
باعرت�فات  حمر�س  حترير  وبعد  �مل�شينة  باأفعالها  كاملة 
�ل�شقيق �لقاتل مت تكليف فريق من رجال �ملباحث باالنتقال 

�لقتيلة  �لالزمة ح ول  �لتحريات  �إىل موقع �حل��ادث وعمل 
وظروف �جلرمية وباالنتقال �إ لى م�شرح �جلرمية عرث على 
على  م�شجاة  كانت  يبكون  �أطفالها  وحولها  �ل�شقيقة  جثة  
�أكدو�  وب�شوؤ�ل �جلري�ن  �شال حرميي  ظهرها وحول عنقها 
�شمعو�  ثم  �شقيقها  وب��ني  بينها  م�شادة  �شوت  �شمعو�  �أنهم 

�أ�شو�ت ��شتغاثة خمنوقة وعندما توجهو� ال�شتطالع �الأمر 
فوجئو� بجثة �ملجني عليها وبجو�رها يقف �شقيقها يف حالة 
ذهول فن�شحوه بت�شليم نف�شه �إىل �ل�شرطة.وحكمت �ملحكمة 
بعد �أن ��شتمعت �إىل �ل�شهود �لذين �أيدو� كالم �ل�شقيق حول 

�شلوكيات �شقيقته. 

�أب يهدد �أولده بالقتل ب�شبب م�شاكله مع �لأم

�ملتهم ي�شرب �ملرتجم لأن �شوؤ�ل �لقا�شي م�شتفز له؟

حاول �إقناعها بالعدول عن �لنحر�ف فنهرته وتطاولت عليه فقتلها وتخل�س من عارها

جمع �الأب �أبناءه �لثالثة يف غرفة نومهم وفجاأة �أخرج م�شد�س وعلبة طلقات حتوي 
خم�شني طلقة وجتمد �الأطفال من �لرعب يتابعون يف ذهول �الأب وهو على و�شك 
�رتكاب مذبحة وت�شرف جمنون �شاذ �الأب �لفرن�شي فيليب الأن ي�شوب م�شد�شه نحو 

ر�أ�س �بنته �لكرى نادية 13 �شنة.
كانت �ل�شاعة تقرتب من �لثامنة م�شاء� �لغرفة �لتي بها �الأطفال مظلمة ال ي�شيئا 
وجه طفلته  على  وينعك�س  �لنافذة  �ل�شارع يخرتق  نور م�شباح  ب�شي�س من  �شوى 

�لذي ينطلق بالرعب.
ل�شانها  �لرعب  �أخر�س  وق��د  نحوها  �مل�شوب  للم�شد�س  ذه��ول  يف  تنظر  نادية  كانت 
وبجو�رها جل�شت �ختها �مييلي 11 �شنة ترجتف هي �الأخرى من �خلوف ويف نهاية 
ر�أ�شه  �لفتاتني وو�شع  �شنو�ت يف مكانه خلف   8 �شيدريك  �ل�شغري  تقوقع  �لفر��س 
بني ذر�عية وكاأنه مينع نف�شه من م�شاهدة فيلم من �أفالم �لرعب �أكر من طاقة 
�شغرية  حيو�نات  وكاأنهم  �لثالثة  �الأط��ف��ال  عيون  يف  و�خل��وف  �لذهول  �حتماله.. 

وقعت يف �لفخ لتتحول �إيل فري�شة �شهلة يف يد �ل�شياد.
�أدرك �الأطفال �أن �الأب ميزح معهم و�أن وجهه �لذي ينطلق بالكر�هية م�شمم على 
�أن  ن��ادي  �لكرى  �البنة  ت�شتطع  مل  �أطفاله  �شد  �جلماعية  �جلرمية  ه��ذه  �رتكاب 
تتفوه بكلمة و�إن �أدركت �أن حلظة �جلنون هذه و�لد�فع الرتكاب �جلرمية ير�ود �الأب 

منذ عدة �شهور. 
يف �لبد�ية وجد �الأب فيليب نف�شه وحيد� بعد �أ هجرته زوجته �ألي�س بعد 12 عاما 
من �لزو�ج .. 12 عاما من �ملعاناة �شهدتها جدر�ن هذ� �ملنزل �ل�شغري يف بلدة مريو 
يف فر�شاي كانت جدر�ن �ملنزل تهتز ل�شدى �مل�شاجر�ت �لزوجية �مل�شتمرة �لتي تدخل 

فيها �لبولي�س �أكرث من ع�شرين مرة لتهدئة �لزوج �لثائر .
35 عاما تعتقد �أن �الأيام �شت�شلح من زوجها وجتعل منه رب  �ألي�س �لزوجة  كانت 

36 �شنة كان �شيء �لطبع وهو رجل  �أ�شرة م�شئوال ولكنها يئ�شت ف��االأب فيليب 
فندق  يف  نظافة  عامل  يعمل  �شخم  �شارب  �لقا�شي  وجهه  يعلو  نحيف 

كبري بباري�س يتفاين يف عمله وينال ر�شا روؤ�شائه ولكن به عيب 
طري كان �ل�شبب يف هدم 

ع�س �لزوجية �إنه يدمن �ملقامرة ويخ�شر د�ئما �أمو�له ومن ثم تتكفل �لزوجة وحده 
بتدبري نفقات �ملعي�شة وعند� تعلم �حتجها يكون جز�وؤها �ل�شرب �ملرح.

الزوجة ترتك منزل الزوجية
�لزوجية  �ألي�س منزل  �أك��رث عنفا من غريها تركت  �الأي��ام وبعد م�شاجرة  �أح��د  ويف 
ه��ذ� �حلد  تتوقف عند  �أن  �الأم��ور الب��د  �أن  و�أعلنت  �أ�شدقائها  �أح��د  لو�لدة  وجل��اأت 
ورفعت دعوى للطالق ولتوؤكد لزوجها عدم تر�جعها عن هذ� �لقر�ر �أر�شلت �أطفالها 
�أم�شو� هناك عاما  �الأ�شلية حيث  بلدتها  ريونيون  لالإقامة مع عائلتها يف جزيرة 
كامال ظنت خالله �أن �الأمور قد هد�أت و�أنها ت�شتطيع �لتفاو�س مع زوجها �ل�شابق 

وبحثت خالل تلك �لفرتة عن بيت ي�شلح لالإقامة �لد�ئمة مع �أطفالها.
يف ذلك �لوقت مل يحاول �لزوج فيليب رغم ق�شوة �لوحدة �أن يفعل �شيئا ليغري من 
�شلوكه و�إن كان د�ئم �لتحدث عن �شوقه لروؤية زوجته و�أوالده وجن جنونه عندما 
علم �أن زوجته تنوي ��شتكمال حياتها مع زوج �آخر و�أنها �شتعي�س معه يف قرية يف قال 

دو�ز ورغم ذلك فقد ظل يغامر.
�أوالده وبعد عاملني كاملني  �أو م�شتقبل  �أن يفكر يف م�شتقبله  �أمو�له دون  ويخ�شر 
بد�أ �الأب يتحرك وكاأن �الأطفال قد عادو� من بلدة رينيون فطلب فيليب من قا�شي 
�الأحو�ل �ل�شخ�شية �أن ي�شمح له با�شطحاب �أوالده لق�شاء يوم �الأحد من كل �أ�شبوع 
ب�شحبته وو�فق �لقا�شي و�شعد �الأطفال بعودة �رتباطهم باأبيهم فكانو� يذهبون معه 

�إىل منزل �لعائلة �لقدمي يف مريو.
�أيام �الأحاد ذهب �الأب �إىل قال دو�ز ال�شطحاب �أطفاله ولكن مز�جه كان  ويف �أحد 
�شيئا للغاية فقد ت�شاجر مع زوجته �ألي�س يف �لهاتف قبل 
ب��اأن قر�ر  �أخرته  �أنها  و�ل�شبب  �خل��روج من منزله 
�الأكرث  ع��ل��ى  ���ش��ه��ري��ن  خ���الل  �شي�شدر  �ل��ط��الق 
�أنه  فيليب  �أدرك  فقط  عندئذ  نهائية  وب�شفة 
مرة  �إليه  تعود  لن  زوجته  و�أن  �ملعركة  خ�شر 

�أخرى.

ماذا تخفي يا اأبي
جاء �الأب ال�شطحاب �أوالده من بيت �الأم 
دون �أن يثري �شجة و�أوقف �ل�شيارة يف 
�لطريق ودخل �إىل �أحد حمالت 
كعادته  ور�ح  �ل���ق���م���ار 
�لعادة  ه���ذه  مي��ار���س 
�لوقت  يف  �ل�شيئة 
�ل����ذي ج��ل�����س فيه 
�الأط������ف������ال �أم������ام 
�لفيديو  �أل����ع����اب 
�ل�����ظ�����ه�����رية  ويف 
�الأب  �����ش���ط���ح���ب 
ل���ت���ن���اول  �أوالده 
وبعدها  �ل���ب���ي���ت���ز� 
ذهبو� �إىل �ملنزل يف 
�ل�شاد�شة  �ل�����ش��اع��ة 
م�����������������ش��������اء وظ��������ل 
�ل�شغري  �شيدريك 
�أقر�نه  م��ع  يلعب 
�لعمارة  يف مدخل 
��شطحب  ب��ي��ن��م��ا 
�الأب �بنتيه للبيت 
بجو�رهما  وجل�س 

�إىل  ياأتي بهم  �أ�شبوعيا حينما  �لذي يتكرر  �لفر��س وبد�أ �حلو�ر نف�س �حلو�ر  على 
�ملنزل �الأب ي�شكو لهم �أمهم �لتي هجرت منزله و�رتباطها برجل �آخر ويف كل مرة 
حتاول �لفتاتان �لهروب من هذه �ملناق�شة �لتي �شر خاللها �الأب على �إهانة �أمهما.

التهديد بالقتل
وتوج�شت نادي من و�لدها فقطعت كالمه و�شاألته �إن كان م�شلحا كان �ل�شوؤ�ل غريبا 
من طفلة ي �لثالثة ع�شرة ولكن �البنتني كثري� ما �شمعا تهديد �الأب بقتل �الأ  يف 
ف�شحب  �حلقيقة  معرفة  على  و�أ�شر�  تقتنعا  مل  �لفتاتني  ولكن  �الأب  �أ نكر  �لبد�ية 
بد�فع  ملاذ� هل  �شهور ولكن  ��شرت�ه من  �ل�شرير وكان قد  �أ�شفل  �الأب م�شد�شه من 
�شيدريك  �ل�شغري  �بنه  على  مناديا  �الأب  �شرخ  فجاأة  �جلرمية  بد�فع  �أم  �لتهديد 
وطلب منه ترك �للعب و�لعود �إىل �ل�شقة وعندما دخل �لطفل �أ�شار �إليه بامل�شد�س 
يف يده �أن يجل�س بجو�ر �شقيقتيه يف �لفر��س وحتت تهديد �ل�شالح طلب من �البنة 
�أمها  �أن  �أن تكتب  �أن حت�شر ورقة وقلما و�أطاعته �البنة فطلب منها �الأب  )نادية( 
�أمام �لقا�شي  �أ�شا�س لها من �ل�شحة  �أ�شياء ال  �أجرتها و�أختها على �لكذب و�دع��اء 
حتى يعتره خمطئا يف حق �أ�شرته وبحكم لالأم بالطالق.. و�أن يكتبا �أي�شا �أن �الأم 
�لذي  �لرجل  تعي�س حياتها بحرية مع  للتخل�س منهم حتى  بلدتها  �إىل  �أر�شلتهما 

تعرفت عيه وتقول �أنها �شتتزوجه بعد طالقها منه.

رعب يف الظالم
وفجاأة �أطفاأ �الأب نور �لغرفة وكان �لظالم قد حل وجوه �الأطفال �لثالثة �شاحبة 
م��الحم��ه��م تنطق ب��ال��رع��ب يف �ل�����ش��وء �خل��اف��ت �ل���ذي ي��خ��رتق ن��اف��ذة �ل��غ��رف��ة من 
نادية  �شقيقتهم  ر�أ���س  �إىل  �مل�شوب  �مل�شد�س  نحو  و�أنظارهم متجهة  �ل�شارع  م�شباح 
وحركة  بتلقائية  �رمت��ت  �البنة  ولكن  �الأب  م�شد�س  من  ر�شا�شة  �نطلقت  وف��ج��اأة 
ر�أ�شها مل يهتم  �لر�شا�شة يف كتفها بدال من  و�أ�شابتها  �الأب  يائ�شة لالإم�شاك بيد 
�الأب بابنته �لتي تنزف و�أخذ يح�شو م�شد�شه بالر�شا�س ويف �للحظة �لتي كاد فيها 
�الأب يطلق �لر�شا�س على �بنته �لثانية �ندفعت �البنة �مييلي وتعلقت بذر�عه حتى 
متنعه من �إطالق �لر�شا�س ويف رد فعل تلقائي قلدها �أخوها �شيدريك و�أم�شك هو 
بد�أ يهد�أ  �أوالده  �أن يتخل�س من قب�شة  �الأب  ��شتطاع  ..وعندما  �الأب  ب��ذر�ع  �الآخ��ر 
ولكن �لكر�هية يف قلبه مل تتبدد وحتولت �إىل ناحية زوجته �ل�شابقة )�ألي�س( وقال 

الأبنائه �أنه �شيذهب معهم لي�شوى ح�شاباته مع �أ مهم.
ت�شابق �الأربعة على �شالمل �لعمارة يفرون هروبا من �الأب ولكن �البنة نادية �شقطت 
�أن نزفت كثري� ور�ح��ت يف �شبه غيبوبة وجل�س �الأب �إىل جو�رها و�أطال  منهم بعد 
�لنظر �إليها بينما جرى �إخوتها يف �ل�شارع وفجاأة قال �الأب : �شاأنهي حياتي وتو�شلت 
�أال يفعل ذلك ولكن �الأب خرج �إىل �ل�شارع وو�شعت نادية  �إليه �البنة ب�شوت و�هن 
يديها على �أذنيها حتى ال ت�شمع �شت طلقات �لر�شا�س وهي تنهي حياة �أبيها وبعد 

حلظة قامت ب�شعوبة وطرقت باب �جلري�ن ت�شاألهم �أن ي�شعفوها.
وبعد قليل و�شل �لبولي�س ومت نقل �لفتاة يف حالة �شيئة �إىل �مل�شت�شفي وعرث رجال 
�ل�شرطة على �مييلي �شيدريك يجريان يف �ل�شو�رع �جلانبية للحي بال هدف هربا 

من �الأب �لقاتل.

اخلطاب الأخري 
�أما �الأب فيليب فقد لقى م�شرعه بعد �أن �أطلق �لر�شا�س على ر�أ�شه وترك مكتوبا 
�الأب  �ألقى  �خلطاب  ويف  �ملرعبة  �ل�شهرة  بد�ية  قبل  �أع��ده  قد  ك��ان  �لكمبيوتر  على 
بامل�شوؤولية كاملة عن هذه �ملذبحة �لتي كان ينوي �رتكابها على كل من �الأم و�ملحامي 
و�لعد�لة وكتب يقول )فلت�شتمتع �ألي�س �الآن بحياتها مع كل هوؤالء �ملوتي ولريتاح 

�شمريها(.
�أنها �آخر �لكلمات �لتي كتبها �لزوج قبل م�شرعه �أعفى نف�شه من �مل�شئولية وحاول 
�أن يلقيها على زوجته ولوال �شجاعة �أطفاله الكتملت �ملذبحة وعاد �الأبناء �لثالثة 
الأمهم �لتي حتاول جاهدة �أن متحو من ذ�كرتهم �لريئة م�شاهد �لعنف �لتي زرعها 

�الأب يف نفو�شهم قبل �نتحاره.
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عربي ودويل

م�شار يتهم �شلفاكري بالتطهري �لعرقي ويدعوه لال�شتقالة
•• جوبا-وكاالت:

�ل�شابق  �لنائب  م�شار  ري��اك  �تهم 
ل��رئ��ي�����س ج��ن��وب �ل�������ش���ود�ن رياك 
�شفاكري  �لرئي�س  حكومة  م�شار 
�لتطهري  ���ش��م��اه  مب���ا  م���ي���اردي���ت 
عرقلة  وحم������اول������ة  �ل�����ع�����ر�ق�����ي 
�أبابا،  �أدي�س  يف  �ل�شالم  حمادثات 

ودعاه لتقدمي ��شتقالته.
�شلفاكري  �إن  م�����ش��ار  ري����اك  وق����ال 
�رت��ك��ب ف��ظ��ائ��ع يف ج��وب��ا وتورط 
يقوم  ي��ز�ل  وال  عرقي  تطهري  يف 
باأعمال مماثلة ، وذلك يف ت�شعيد 
ل���ت���ب���ادل �الت����ه����ام����ات ب����ني طريف 
�ل�شر�ع �للذين وقعا �تفاق هدنة 
ه�شة �ل�شهر �ملا�شي يف �أدي�س �أبابا 
برعاية �لهيئة �حلكومية للتنمية 

بدول �شرق �أفريقيا )�إيغاد(.
جوبا  يف  �ل�شلطات  �إع���الن  وب��ع��د 
و�أربعة  م�شار  �أن  �ملا�شي  �الأ�شبوع 
���ش��ي��و�ج��ه��ون تهما  م���ن ح��ل��ف��ائ��ه 
ب��اخل��ي��ان��ة وحم���اول���ة ق��ل��ب نظام 
�ل�شابق  �ل����ن����ائ����ب  ق������ال  �حل����ك����م 
بانقالب  �ت��ه��ام��ات  �إن��ه��ا  للرئي�س 
مزعوم مل يحدث �أ�شال ، وقال �إن 
�لهدف من ذلك عرقلة حمادثات 

�ل�شالم .
و�ع����ت����ر م�������ش���ار يف م��ق��اب��ل��ة مع 
وكالة رويرتز من مع�شكر لقو�ته 
بوالية جونقلي �أن �شلفاكري خ�شر 
�ل�شود�ن،  جنوب  مو�طني  تاأييد 

•• بريوت-اأ ف ب:

�ل�شوريان  و�ملعار�شة  �لنظام  �أنهى 
ع�������ش���رة �ي�������ام م����ن �مل���ب���اح���ث���ات يف 
تذكر،  ن��ت��ائ��ج  دون  م���ن  ���ش��وي�����ش��ر� 
يف  وم�������ش���ارك���ني  حم��ل��ل��ني  �ن  �ال 
جنيف2-  يف  ي�����رون  �مل���ف���او����ش���ات 
جلو�س  م��ع  ��شا�شية،  �وىل  خطوة 
ط���ريف �ل��ن��ز�ع وج��ه��ا ل��وج��ه للمرة 
ب��دء �الزم��ة قبل نحو  �الوىل منذ 

ثالثة �عو�م.
بروكينغز  م���رك���ز  م���دي���ر  وي���ق���ول 
�لدوحة �شلمان �ل�شيخ من �لو��شح 
ناجحة  ت���ك���ن  مل  �مل���ب���اح���ث���ات  �ن 
وي��ت��ح��دث ع��ن خ��ي��ب��ة �أم����ل �أخ���رى 
من خالل �ال�شارة �ىل �نه كان ثمة 
للمفاو�شات  زخ���م  بح�شول  �أم���ل 
م��ن خ���الل �ت��ف��اق م��ا ع��ل��ى �دخال 
مل  �الم��ر  ه��ذ�  �ن�شانية  م�شاعد�ت 

يح�شل .
ويرى مدير �ملعهد �الملاين لل�شوؤون 

 23 �إط��الق �لنار يف  ووق��ع �تفاق 
برعاية  �ل���ث���اين  ي���ن���اي���ر-ك���ان���ون 
�شهر  �أكرث من  بعد  �إيغاد  و�شطاء 
�لقتلى،  �آالف  خلفت  معارك  من 
ودف����ع����ت ن���ح���و ث���م���ان���ائ���ة �أل����ف 

مو�طن �إىل �لنزوح من ديارهم.
يتبادل  �حل����ني  ذل����ك  م��ن��ذ  ل��ك��ن 
بانتهاك  �الت���ه���ام���ات  �ل���ط���رف���ان 
�ملعارك  ت����ز�ل  ال  بينما  �ل��ه��دن��ة، 
م�شتمرة يف بع�س مناطق �لدولة 
�ل����ول����ي����دة �ل����ت����ي �ن���ف�������ش���ل���ت عن 
 2011 �ل�شود�ن يف يوليو-متوز 
�أكرث  ��شتمرت  �أه��ل��ي��ة  ح��رب  بعد 

من ع�شرين عاما.
و�أفادت تقارير مبقتل 22 �شخ�شا 
�شرقة  ث��م��ان��ي��ة يف ح����ادث  وج����رح 
�شمايل  و�ر�ب  ب���والي���ة  م��ا���ش��ي��ة 
�لبالد. وذكرت منظمة �أطباء بال 
�أج���ر �الآالف  �أن �حل���ادث  ح���دود 
م��ن �الأ���ش��خ��ا���س على �ل��ه��رب من 
�لتي حت��د و�ر�ب،  �ل��وح��دة  والي��ة 
ق��و�ت م�شار  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 

�إن قتاال عنيفا يدور يف �ملنطقة.
وي��خ�����ش��ى م���ر�ق���ب���ون م���ن �ن����زالق 
�إىل  �ل�����ش��ود�ن  جنوب  يف  �ملو�جهة 
�لذي  �شلفاكري  ب��ني  قبلية  ح��رب 
وم�شار  �لدينكا  قبيلة  �إىل  ينتمي 
وهما  �لنوير،  قبيلة  �إىل  �ملنتمي 
جنوب  يف  �ل���ق���ب���ائ���ل  �أك�������ر  م����ن 
�ملا�شي  يف  وح���دث���ت  �ل���������ش����ود�ن، 

�حتكاكات بينهما.

�ملباحثات، و�لو�قع �مليد�ين.
ورغم �جلهد �لدوؤوب للدبلوما�شي 
يتو�شل  مل  �ملخ�شرم،  �جل��ز�ئ��ري 
�ذ  م�شرتكة،  خلال�شات  �لطرفان 
مل يتم �التفاق على وقف الطالق 
�لنار، ومل يبحثا يف �لعمق مب�شاألة 

ورغم  �نتقايل  حكم  هيئة  ت�شكيل 
�ل�شماح  �حل��ك��وم��ي  �ل���وف���د  ت��ع��ه��د 
�لن�شاء  و�خ��ر�ج  بدخول م�شاعد�ت 
و�الطفال من �الحياء �ملحا�شرة يف 
مدينة حم�س، �ال �ن هذه �خلطوة 

مل تنفذ على �الر�س.

وح��������دد �الب����ر�ه����ي����م����ي ����ش���ب���اط-
ال�شتكمال  مبدئيا  موعد�  فر�ير 
�جلربا  �علن  حني  ويف  �ملفاو�شات 
يف  �ملعلم  تريث  �ملعار�شة،  م�شاركة 
حتديد موقف من ح�شور �جلولة 

�ملقبلة.

�شرق  ل���دول  للتنمية  �حلكومية 
�أفريقيا )�إيغاد( باأن مر�قبي وقف 
�إط����الق �ل��ن��ار ���ش��ي��ب��دوؤون عملهم 
مبدئية،  ب�������ش���ورة  �الأح�������د  غ�����د� 
كامل  �نت�شار  ذلك  يعقب  �أن  على 

للمر�قبة.
هام�س  على  دعت  �ملنظمة  وكانت 
�أبابا  �أدي�����س  يف  �الأفريقية  �لقمة 
لتطبيق  ف��ور�  �ملر�قبني  ن�شر  �إىل 
�ت���ف���اق وق����ف �إط������الق �ل���ن���ار بني 

�جلانبني.

مطالبه  ب�����ش��اأن  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
يف حم��ادث��ات �ل�����ش��الم ق��ال �إن���ه ال 
�أول  ن��ائ��ب��ا  تعيينه  ب���اإع���ادة  ي��ه��ت��م 
يوليو- يف  �إق��ال��ت��ه  ب��ع��د  للرئي�س 

متوز �ملا�شي.
باال�شتقالة،  ���ش��ل��ف��اك��ري  وط���ال���ب 
موؤقتة  ح��ك��وم��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
���ش��ت�����ش��ك��ل ق��ب��ل �الن���ت���خ���اب���ات عام 
من  يحدد  �أن  دون  من   2015

يقود هذه �حلكومة.
و�أن����ح����ى م�������ش���ار ب���ال���الئ���م���ة على 

�جلي�س يف �نتهاكات وقف �إطالق 
�جل��ي�����س يحارب  �إن  وق���ال  �ل��ن��ار، 
ليمد �شيطرته �إىل خارج مدينتي 
ملكال وبانتيو �لقريبتني من بور 
يف  �لرئي�شية  �لنفط  حقول  وم��ن 
جنوب �ل�شود�ن، حيث د�رت �أعنف 
�شلفاكري  �إن  وق���ال  �ال���ش��ت��ب��اك��ات. 
ك���ان ع��ل��ى و���ش��ك �ل�����ش��ق��وط لوال 

تدخل �لقو�ت �الأوغندية.
مر�قبة �لهدنة

�ل�شلطة  �أف����������ادت  �الأث�������ن�������اء،  يف 

وكانت �ملعار�شة �عترت يف جنيف 
�ن �ملطالبة بفتح ممر �ن�شاين �ىل 
منذ  �مل��ح��ا���ش��رة  �ل��ق��دمي��ة  حم�س 
�كرث من عام، هي �ختبار للنظام. 
و�شكل هذ� �لبند نقطة بحث على 

مدى يومني بني �جلانبني.
�مل�شاعد�ت  دخ��ول  ع��دم  ويف مقابل 
ق���و�ف���ل من  �ىل ح��م�����س، دخ���ل���ت 
و�جلمعة  �خل��م��ي�����س  �مل�������ش���اع���د�ت 
لالجئني  �ل����ريم����وك  خم��ي��م  �ىل 
دم�شق،  ج��ن��وب  يف  �لفل�شطينيني 
و�لذي حتا�شره �لقو�ت �لنظامية 
م����ن ح����زي����ر�ن-ي����ون����ي����و �مل���ا����ش���ي، 
80 �شخ�شا  وق�شى فيه �كرث من 
جر�ء نق�س �لغذ�ء و�ملو�د �لطبية.

دخول  ب��ني  �لتناق�س  ه��ذ�  وعك�س 
�لذي  �ل���ريم���وك  �ىل  �مل�����ش��اع��د�ت 
مل يبحث يف جنيف، وع��دم دخول 
�نها  رغ���م  حم�س  �ىل  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ملفاو�شات،  يف  ب��ح��ث  م���د�ر  ك��ان��ت 
تباعد� بني ما يجري على طاولة 

بريتي�س  فولكر  و�المنية  �لدولية 
�ن �مل��ف��او���ش��ات ك��ان��ت خ��ط��وة �وىل 

جتاه جناح حمتمل .
ك��ل من  �ق��ر  وي�شيف على �الق���ل، 
مع  �لتفاو�س  عليه  ب��ان  �لطرفني 
�الآخر ويرى بريتي�س �ن ما جرى 
ي��ك��ن ممكنا  ل��ك��ن مل  ك��ث��ري�،  لي�س 

توقع �كرث .
وي�����رى م�����ش��ع��ود ع���ك���و، �ل��ع�����ش��و يف 
�لوفد �لتقني �شمن وفد �ملعار�شة، 
�ن هذه �الخرية حققت �نت�شار�ت 

رمزية .
ويقول دفعنا �لنظام �ىل �ن يناق�س 
وي��ف��او���س �ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وري هذه 
هي �ملرة �الوىل يقبل فيها �لنظام 
مع  ���ش��وري��ا  م�شتقبل  ي��ن��اق�����س  �ن 
�أمر  �ن هذ�  �عتقد  �ل�شوريني، لذ� 

فزنا به .
و�علن رئي�س �لوفد �لر�شمي، وزير 
�خلارجية �ل�شوري وليد �ملعلم، �ن 
�ملفاو�شات �لتي �نتهت �جلمعة، مل 

توؤد �ىل �ي نتيجة. وقال يف موؤمتر 
�ىل  نتو�شل  مل  لال�شف،  �شحايف 
نتائج ملمو�شة خالل هذ� �ال�شبوع 
من �حلو�ر . يف �ملقابل ، �علن رئي�س 
�الئتالف  رئي�س  �ملعار�س،  �لوفد 
و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني 
ميكن  ال  �ن�������ه  �جل������رب������ا،  �ح����م����د 
�حل��دي��ث ع��ن �ل��ت��ز�م ج��دي ح�شل 
م���ن ق��ب��ل مم��ث��ل��ي �ل��رئ��ي�����س ب�شار 
�ال�شد ، وذلك يف موؤمتر �شحايف . 
ورغم �جلهد �لدوؤوب للدبلوما�شي 
يتو�شل  مل  �ملخ�شرم،  �جل��ز�ئ��ري 
�ذ  م�شرتكة،  خلال�شات  �لطرفان 
مل يتم �التفاق على وقف الطالق 
�لنار، ومل يبحثا يف �لعمق مب�شاألة 
ورغم  �نتقايل.  حكم  هيئة  ت�شكيل 
�ل�شماح  �حل��ك��وم��ي  �ل���وف���د  ت��ع��ه��د 
�لن�شاء  و�خ��ر�ج  بدخول م�شاعد�ت 
و�الط��ف��ال م��ن �الح��ي��اء �ملحا�شرة 
هذه  �ن  �ال  ح���م�������س،  م���دي���ن���ة  يف 
�خل���ط���وة مل ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى �الر�����س. 

كامريون وكرز�ي يبحثان �لتفاقية �لأمنية 
•• كابول-يو بي اأي:

بحث �لرئي�س �الأفغاين، حامد كرز�ي، ورئي�س �لوزر�ء 
هاتفي،  �ت�������ش���ال  يف  ك����ام����ريون،  دي��ف��ي��د  �ل���ري���ط���اين، 
�مل�ش�����رتكة  �الأمنية  �التفاقي������ة  بينها  ع��دي��دة،  ق�شايا 
�لرئا�شي  �لق�شر  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وذك���ر  و��شنطن  م��ع 
�الأفغاين، �أن �مل�شوؤولني بحثا يف �ت�شال هاتفي �لعالقات 
�أفغان�شتان  ب���ني  �ل��ث��الث��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ون��ت��ائ��ج  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة، 
كابول  بني  �الأمنية  و�التفاقية  وبريطانيا،  وباك�شتان 

وو��شنطن.
ممثلي  جمل�س  م�شادقة  �إن  �الت�شال  يف  ك���رز�ي  وق��ال 

�أثبت  �التفاقية  على  جريغا  �للويا  �الأفغانية  �لقبائل 
�ملتحدة،  و�ل��والي��ات  �أفغان�شتان  ب��ني  �لقوية  �ل�شد�قة 
بال�شالم و�الأم����ن يف  ي��رغ��ب��ون  �الأف��غ��ان  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
بالدهم و�أّك��د �ن ��شتئناف حمادثات �ل�شالم مع حركة 
لتوقيع  �مل�شبقة  �ل�����ش��روط  �أه���م  ب��ني  م��ن  ه��و  ط��ال��ب��ان 
�الت��ف��اق��ي��ة �الأم��ن��ي��ة م���ع و����ش��ن��ط��ن وم���ن ج��ان��ب��ه، �أكد 

كامريون مو��شلة �لدعم �لريطاين الأفغان�شتان.
وكان جمل�س زعماء �لقبائل يف �أفغان�شتان �أقر يف �أو�خر 
ت�شرين �لثاين-نوفمر �ملا�شي دخول �لبالد يف �تفاقية 
�الن�شحاب  بعد  �الأم���ن  ل�شمان  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  م��ع 

�ملرتقب للقو�ت �الأمريكية يف نهاية �لعام 2014.

و��شنطن حتذر بكني من 
�إعالن منطقة دفاع جديدة

•• بكني-ا ف ب:

�ل�شني  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  ح����ذرت 
منطقة  الإع�����الن  حم���اول���ة  �أي  م���ن 
دف���اع ج���وي ج��دي��دة يف ب��ح��ر جنوب 
عليها  متنازعا  ج��زر�  ت�شمل  �ل�شني 
م���ع ف��ي��ت��ن��ام. وق���ال���ت م�����اري ه���ارف 
�خلارجية  با�شم  �ملتحدثة  م�شاعدة 
�الأمريكية �إن و��شنطن ح�شلت على 
م��ع��ل��وم��ات غ��ري م��وؤك��دة م��ف��اده��ا �أن 
�ل�شني ت�شتعد الإعالن منطقة دفاع 
�ملتحدثة  و�أ���ش��اف��ت  ج���وي ج��دي��دة. 
�شتعتر  مم��اث��ل��ة  حم���اول���ة  �أي  �أن 
ع��م��ال ����ش��ت��ف��ز�زي��ا و�أح�����ادي �جلانب 
و�مل�شا�س  �ل��ت��وت��ر  زي�����ادة  ���ش��اأن��ه  م���ن 
ت�شوية  �ل�شني  بالتز�م  جدي  ب�شكل 
�خلالفات �جليو�شيا�شية يف �ملنطقة 
عر �لدبلوما�شية. و�أو�شحت هارف 
�أنهم قالو� بو�شوح �إن على �الأطر�ف 
�ملعنية �أن تكف عن �إعالنات مماثلة 
�أخ���رى  �إد�ري������ة  ق������ر�ر�ت  �أي  ع���ن  �أو 
عليها  م���ت���ن���ازع���ا  �أر�������ش�����ي  ت�����ش��م��ل 
�ل�شني  تلتزم  �أن  ناأمل يف  وبالتاأكيد 
بهذ� �الأمر . وكانت �شحيفة �أ�شاهي 
���ش��ي��م��ب��ون �ل��ي��اب��ان��ي��ة ق���د ن��ق��ل��ت �أن 
�ل�شينية  �لدفاع  وز�رة  م�شوؤولني يف 
م�����ش��روع��ا الإع�����الن منطقة  �أع������دو� 
�أرخبيل  ت�شمل  ج��دي��دة  ج��وي  دف���اع 
�ل�شني  جنوب  ببحر  بار��شيل  ج��زر 
وتطالب  بكني  عليه  ت�شيطر  �ل��ذي 
فيتنام  لكن  عليه،  �لكاملة  بال�شيادة 

�أي�شا تطالب به. 

حمللون : جمع �ل�شوريني يف جنيف خطوة �أ�شا�شية

•• برلني-وكاالت:

�الأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ح���ذر 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س   ، ك���ريي  ج���ون 
ب�����ش��ار �الأ����ش���د م��ن ت��د�ع��ي��ات عدم 
ب�شاأن  �لدولية  بالتز�ماته  �لوفاء 

تدمري تر�شانته �لكيميائية . 
وقال كريي قبيل لقائه �مل�شت�شارة 
برلني،  �نغيال مريكل يف  �الملانية 
ب����ان �التفاق  �ال����ش���د  ب�����ش��ار  �ذك�����ر 
نيويورك  يف  �ل��ي��ه  تو�شلنا  �ل���ذي 
بو�شوح  ين�س  �الم��ن  جمل�س  م��ع 
م�شكالت  ح�����ش��ل��ت  �ذ�  �ن����ه  ع��ل��ى 
بالتعهد�ت،  �ل��وف��اء  ب��ع��دم  تتعلق 
ف�شيتم �بالغها �ىل جمل�س �المن 

مبوجب �لف�شل �ل�شابع .
و��شاف نعلم �الن بان نظام �ال�شد 
ال يتحرك بال�شرعة �لتي وعد بها 
خارج  �لكيميائية  �ال�شلحة  لنقل 

�شوريا.
و�����ش����دد ك�����ريي ع���ل���ى �����ش����رورة �ن 

�ل�شاملة  بتعهد�تها  دم�����ش��ق  ت��ف��ي 
�ىل  الف��ت��اً  و�ل��دول��ي��ة،  و�لقانونية 
��شتقر�ر  �مل�شتمر يزعزع  �لنز�ع  �ن 

�ملنطقة برمتها.
ي�شهد على كارثة  �لعامل  �ن  و�ك��د 
�ن�شانية حت�شل يوميا على مر�أى 

منا .
بنظريه  �جتماعه  خ��الل  و�ع��ت��ر 
�ل��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي الف����روف على 
هام�س موؤمتر �الم��ن يف ميونيخ، 
�ن وترية نقل �ال�شلحة �لكيميائية 

غري مقبولة .
دفع  �ىل  الف�������روف  ك�����ريي  ودع������ا 
�لنظام �ل�شوري الحر�ز تقدم على 
�لكيميائية  �ال�شلحة  نقل  �شعيد 
ميناء  �ىل  ����ش���وري���ا  يف  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
ق��ل��ق��ه حيال  م���ب���دي���اً   ، �ل���الذق���ي���ة 
�ل��و���ش��ع �الن�������ش���اين خ�����ش��و���ش��ا يف 
باحلاجة  م��ذك��ر�  حم�س،  مدينة 
عر  �نتقالية  حكومة  ت�شكيل  �ىل 

تفاهم متبادل .
�ال�شلحة  ح��ظ��ر  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة دع���ت �جل��م��ع��ة ، �ىل 
�����ش����رورة ت�����ش��ري��ع وت�����رية �خ����ر�ج 
�شوريا  م��ن  �لكيميائية  �ال�شلحة 
، يف وق��ت مل ينقل �شوى �ق��ل من 
باملئة من �ال�شلحة �الكرث  خم�شة 

ملوؤمتر  �خلم�شون  �ل��دورة  �الأملانية 
�أكرث من ع�شرين  �الأم��ن بح�شور 
ومن  ح���ك���وم���ة،  و  دول�������ة  رئ���ي�������س 
جملة  �مل��وؤمت��ر  يناق�س  �أن  �مل��ق��رر 
�لو�شع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  �مل���ل���ف���ات،  م���ن 
�لنووي  و�ل���رن���ام���ج  ����ش���وري���ا،  يف 
�أوكر�نيا،  يف  و�الأزم�����ة  �الإي�����ر�ين، 
بالواليات  �ل��ت��ج�����ش�����س  وم�������ش���األ���ة 

�ملتحدة.
�ملوؤمتر،  �مل�����ش��ارك��ني يف  �أب���رز  وم��ن 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  خارجية  وزر�ء 
و�الحتاد �الأوروبي ورو�شيا و�إير�ن 
و�مل��ب��ع��وث �ل�����دويل و�ل��ع��رب��ي �إىل 

�شوريا �الأخ�شر �الإبر�هيمي.
�حل���ك���وم���ة  وف��������دي  �أن  وي�����ذك�����ر 
عقد�  �ل���������ش����وري����ني  و�مل����ع����ار�����ش����ة 
�جل��م��ع��ة، �جل��ل�����ش��ة �الأخ������رية من 
�ملفاو�شات، يف  �جلولة �الوىل من 
،�لذي بد�أ  �إطار موؤمتر جنيف2- 
كانون   22 يف  مونرتو  يف  �أعماله 

�لثاين-يناير �ملا�شي.

ينهي  �ت���ف���اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أج����ل 
�الأزمة .

�ل�شورية  �الأزم������ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
من  ك��ب��ري  ع����دد  ت���دف���ق  �إىل  �أدت 
�الإرهابيني �إىل �لبالد، وحّث على 
تو�شيع وفد �ملعار�شة يف مفاو�شات 

جنيف2- .
بع�س  الف�����روف  �ت��ه��م  ذل����ك،  �إىل 
بالتدخل  �الأوروب�����ي  �الحت���اد  دول 
يف �ل�����ش��وؤون �الأوك��ر�ن��ي��ة، وق��ال �إن 
�الحتجاجات  م��ع  يتعامل  �ل��غ��رب 
يف �أوك��ر�ن��ي��ا مب��ع��اي��ري م��زدوج��ة ، 
معتر�ً �أنه من �لغريب �أن يفر�س 

على �أوكر�نيا خيار معنّي.
�ل�شاروخية،  �ل����درع  م�����ش��األ��ة  ويف 
�أعلن �لوزير �لرو�شي �أن مو�شكو ال 
باأن  �الأمريكية  �لترير�ت  ت�شدق 
موجهة  لي�شت  �ل�شاروخية  �لدرع 
وجود  �ىل  و�����ش���ار   ، رو���ش��ي��ا  ���ش��د 
خالفات بني مو�شكو و�أوروبا حول 
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل�����ش��رق��ي��ة ، م��ع��رب��اً عن 
رغ��ب��ة ب����الده ب���اإج���ر�ء ح����و�ر بهذ� 

�ل�شدد.
وق��ال الف��روف �إن �أه���د�ف موؤمتر 
50 عاماً  ميونيخ مل تتحقق بعد 

من �إن�شائه. 
ميونيخ  يف  �جل���م���ع���ة  و�ف���ت���ت���ح���ت 

�مكان فر�س عقوبات �و ��شتخد�م 
�لقوة �لع�شكرية بحق �جلهة �لتي 

ال تفي بالتز�ماتها.
وزي���ر �خلارجية  �أع��ل��ن  م��ن جهته 
�م�س  الف��روف،  �شريغي  �لرو�شي، 
ب��الده تعجز مبفردها عن حل  �أن 
�الأزمة �ل�شورية، ودعا �إىل �ل�شغط 

�أن  �ىل  ي�شار   . �الآن  حتى  خطورة 
تو�شلتا  ورو�شيا  �ملتحدة  �لواليات 
�ىل �تفاق يف �شبتمر ب�شاأن تدمري 
 ، �ل�����ش��وري��ة  �لكيميائية  �ال�شلحة 
و��شحة  ��شارة  �الإت��ف��اق  ويت�شمن 
ميثاق  م���ن  �ل�����ش��اب��ع  �ل��ف�����ش��ل  �ىل 
ي��ن�����س على  �ل����ذي  �مل��ت��ح��دة  �المم 

�إىل  للتو�شل  �الأزم����ة  ط���ريف  ع��ل��ى 
�تفاق ينهي �لنز�ع.

وق�����ال الف������روف، يف ك��ل��م��ة خالل 
�إن   ، ل����الأم����ن،  م��ي��ون��ي��خ  م����وؤمت����ر 
حل  مبفردها  ت�شتطيع  ال  رو�شيا 
بالتايل  د�ع��ي��اً   ، �ل�شورية  �الأزم���ة 
من  �ل���ن���ز�ع  ط���ريف  ع��ل��ى  لل�شغط 

لفروف: رو�سيا غري قادرة على حل الأزمة مبفردها

كريي يحذر �لأ�شد من عدم تدمري �لكيميائي

مت�شددون �أندوني�شيون يقاتلون يف �شوريا 
•• جاكرتا-اأ ف ب:

�إع��ادة �حياء  ك�شف تقرير عن �جتذ�ب �لنز�ع �ل�شوري ملت�شددين �ندوني�شيني �أكرث من �ي حرب �أخرى يف �خلارج ، مبدياً خماوف من 
�ن�شطة �جلماعة �مل�شوؤولة عن �لتفجري�ت يف �أكر دولة م�شلمة يف �لعامل من حيث عدد �ل�شكان.

و�عتر �لتقرير �لذي �عده معهد حتليل �شيا�شة �لنز�عات يف جاكرتا، �أن ذهاب �ملت�شددين �النوني�شيني �ىل �شوريا ، ي�شكل تغري� يف م�شار 
مايل  دعم  لتقدمي  �لفل�شطينية  �الر��شي  �ىل  �و  للتدريب،  �لت�شعينيات  ويف  �لثمانينيات  �أو�خ��ر  �أفغان�شتان  �ىل  �شابقاً  توجهو�  �للذين 

ومعنوي مل�شلمني.
و�أ�شاف �ن حما�س هوؤالء �ملت�شددين مرتبط باميانهم �ن �ملعركة �الخرية يف يوم �لقيامة �شتكون يف بالد �ل�شام، �و �شوريا �لتاريخية �و 
�مل�شرق �لذي ي�شمل �شوريا و�الردن ولبنان وفل�شطني . و�أ�شار �لتقرير �ىل �ن �لنز�ع �ل�شوري �قنع �لعديد من �ملتطرفني بان �جلهاد �ملحلي 
يجب �ن ينحى جانبا �الن من �جل تكري�س �لطاقات للجهاد �الكرث �همية يف �خلارج بح�شب ما يدعو �ليه قادة من �جلماعة �ال�شالمية، 
�مل�شوؤولة عن تفجري�ت �لعام 2002 يف جزيرة بايل، و�لتي �وقعت 202 قتلى معظمهم �جانب.  ونقل عن وز�رة �خلارجية �الندوني�شية 

قولها ، �ن هناك 50 �ندوني�شيا �شمن �لثمانية �الف مقاتل �جنبي يف �شوريا من 74 دولة.

مقتل و�عتقال 54 
م�شلحًا يف �شمال باك�شتان

•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

قتل 4 م�شلحني على �الأقل، و�عتقل 
50 ، بعملية و��شتباك مع �ل�شرطة، 
�شو�بي  م��ق��اط��ع��ة  يف  �ل�����ش��ب��ت،  �م�����س 
ب��خ��ت��ون��خ��و� يف �شمال  ب��اإق��ل��ي��م خ��ي��ر 
غ�����رب ب���اك�������ش���ت���ان. وق������ال �مل�������ش���وؤول 
ب����ارم����ويل، ح��اج��ي خان،  ���ش��رط��ة  يف 
�إن  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة،  د�ون  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
قو�ت �الأمن نّفذو� عملية يف مدر�شة 
بعد  ���ش��و�ب��ي،  �الب��ت��د�ئ��ي��ة يف  �شاكويل 
باحتالل  �إخ���ب���اري���ة  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
��شتباكاً  �أن  و�أو���ش��ح  ه��ا.  ل  �مل�شلحني 
�ل�شرطة  ب����ني  �الأث�������ر  ع���ل���ى  �ن����دل����ع 
و�مل�شلحني د�م �شاعة من �لوقت، �أدى 
�الأقل.  على  م�شلحني   4 مقتل  �إىل 
من  متكنت  �ل�شرطة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�الأ�شلحة  من  كبرية  كميات  م�شادرة 
و�لذخائر �أثناء �لعملية، �لتي �أ�شفرت 

�أي�شاً عن �عتقال 50 م�شتبهاً بهم.

•• بانكوك-اأ ف ب:

ت�شود حالة من �لتوتر يف �لعا�شمة �لتايالندية ع�شية 
تظاهر�ت  ظ��ل  يف  للجدل،  مثرية  ت�شريعية  �نتخابات 
تطالب بت�شكيل جمل�س من �ل�شعب غري منتخب ليحل 

حمل �حلكومة �حلالية . 
�لطرق  يحتلون مفرتقات  �لذين  �ملتظاهرون  وي�شعى   
خالل  م��ن  �الق����رت�ع  ملنع   ، ب��ان��ك��وك  يف  �ال�شرت�تيجية 
�ملر�كز،  بع�س  �ىل  �النتخابية  �ل��ل��و�زم  و���ش��ول  عرقلة 
�حدى  �شي  الك  ويف   . �نتخابية  معد�ت  بع�شهم  ودم��ر 
بانكوك �خلم�شني حا�شرت جمموعة حمتجني  دو�ئ��ر 
على  �شتوزع  �ل��ت��ي  �الق���رت�ع  �شناديق  فيه  ك��ان��ت  مبنى 
�ملر�كز. و�تهم �حد �ملتظاهرين �حلكومة بالف�شاد، وقال 
�ل�شلطة  �ىل  ف�شتعود  �النتخابات  ب��اج��ر�ء  �شمحنا  �ذ� 
�مل�شبق  �لت�شويت  �ملا�شي  �الح��د  �ملتظاهرون  وعرقل   .

ل��ل��ت��اي��الن��دي��ني �ل���ذي���ن ل���ن ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن �ل��ت��و�ج��د يف 
مقاطعاتهم يف �لثاين من �شباط-فر�ير. ومل يتمكن 
من  م�شجلني  مليونني  ��شل  م��ن  ناخب  �ل��ف   440
�القرت�ع و�شينظم �قرت�ع بديل يف 23 من �جلاري. يف 
�ملقابل، ت�شتعد �ل�شلطات �لتايالندية لن�شر 130 �ألف 
�شرطي يف مكافة �نحاء �لبالد حلماية مر�كز �الإقرت�ع 
�ل�93،500 ، من �أي �أعمال عنف.  من جهتها ، حذرت 
�للجنة �النتخابية من �ن �لنتائج �لنهائية لالنتخابات 

لن تعرف قبل ��شهر.
لعدم  �الج��ت��م��اع  م��ن  يتمكن  ل��ن  �ل��رمل��ان  �أن  �ىل  ي�شار 
%95 من �لنو�ب وال يوجد  �كتمال �لن�شاب بح�شور 
�ملحتجني  منع  ب�شبب   ، مقاطعات  ع��دة  يف  مر�شح  �ي 
ثاك�شني  �ملعار�شة  وتتهم  �لرت�شيحات  ت�شجيل  عملية 
�لبالد من خالل  يحكم  ي��ز�ل  ال  بانه  �ملنفى،  �ملقيم يف 

�شقيقته وباقامة نظام ف�شاد معمم يخدم حلفاءه.

توتر يف بانكوك ع�شية �نتخابات ت�شريعية 
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�علنت جماعة �ن�شار بيت �ملقد�س �ملرتبطة بالقاعدة �م�س م�شوؤوليتها 
�علنت  �لتي  ��شر�ئيل  �ي��الت جنوب  �ط��الق �شاروخ على مدينة  عن 
جماعة  و�علنت  �جلمعة.  م�شاء  حتليقه  خالل  وتدمريه  �عرت��شه 
�ن�شار بيت �ملقد�س �لتي تتخذ من �شيناء مقر� لها م�شوؤوليتها عن 
هجمات عدة ��شتهدفت مقار� وقياد�ت �منية خالل �ل�شهور �لقليلة 
هجمات  م��ن  ��شر�ئيل  ح���ذرت  كما  م�شرية،  م��دن  ع��دة  يف  �ملا�شية 
�خرى م�شتقبال. وقال بيان للجماعة �ملرتبطة بالقاعدة على مو�قع 
جهادية لقد وفق �هلل تعاىل �إخو�نكم يف جماعة �أن�شار بيت �ملقد�س 
با�شتهد�ف مدينة �إيالت �الإ�شر�ئيلية بق�شف �شاروخي وتوعد �لبيان 
��شر�ئيل باملزيد من �لهجمات م�شتقبال. و�أ�شاف �لبيان ولتعلمو� يا 
و�إن  بكم،  و�لنكاية  قتالكم  �هلل عن  ب��اإذن  �شيء  يوقفنا  لن  �أن��ه  يهود 
جميًعا  وق��ف��و�  و�إن  ودف��ع��ك��م،  بتوجيهاتكم  �ل��ع��امل  جيو�س  حت��رك��ت 
�آجالكم  ونح�شد  لكم  ن�شل  وقوته  �هلل  فبعون  وبينكم،  بيننا  حائاًل 
. وجرى �عرت��س وتدمري �ل�شاروخ �لذي �طلق على مدينة �يالت 
يف جنوب ��شر�ئيل بو��شطة بطاريات �لقبة �حلديدية، ح�شبما �علنت 
متحدثة با�شم �ل�شرطة �ال�شر�ئيلية م�شاء �جلمعة. وقالت �ملتحدثة 
مت تدمري �شاروخ خالل حتليقه بو��شطة بطارية �عرت��س )لنظام( 

�لقبة �حلديدية موجودة خارج �يالت .

حذرت وكالة �ملخابر�ت �لوطنية �لرتكية )�أم �أي تي( و�إد�رة �ل�شرطة 
ملهاجمة  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �الإ�شالمية  �لدولة  تنظيم  ��شتعد�د  من 
�أهد�ف د�خل تركيا عر حملة �غتياالت و��شتخد�م �شيار�ت مفخخة. 
�ل�شادرة  �لرتكية  حريت  ل�شحيفة  �الأملانية  �الأن��ب��اء  وكالة  ون�شبت 
�أردوغ��ان ورئي�س هيئة  �ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب  �أن رئي�س  �م�س 
�جتماعهما  خ���الل  ناق�شا  �أوزي����ل  �جل����ر�ل جن���دت  �جل��ي�����س  �أرك����ان 
�لوطنية  �ملخابر�ت  لوكالة  �مل�شرتك  �لتقرير  �أن��ق��رة  يف  �الأ�شبوعي 
�حتمال  ملو�جهة  �ل��الزم��ة  و�الإج�����ر�ء�ت  �ل��رتك��ي��ة،  �ل�شرطة  و�إد�رة 
�لرتكية  �مل�شلحة  �لقو�ت  وكانت  �الإ�شالمية هجمات.  �لدولة  تنفيذ 
�لنار  فتحت  �أنها  �ملا�شي  �الأول  دي�شمر-كانون   29 يوم  �أعلنت  قد 

على قافلة �شيار�ت تابعة للدولة �الإ�شالمية ب�شمال �شوريا.
�ل�شهر نف�شه جاء  �ل�28 يف  �ُشن يف  �ل��ذي  �لهجوم  �إن  وق��ال �جلي�س 
بعد �إطالق �لنار على �شيارتني تابعتني للجي�س �لرتكي عند موقع 
كوبان بيك �حلدودي.  و�أعلن بيان �جلي�س عن تدمري �شيارة وحافلة 
�أن  ويعتقد  �الإ�شالمية،  �لدولة  تنظيم  قافلة  �شمن  كانت  و�شاحنة 
�لتي  �الإ�شالمية  �لدولة  تركيا على  �شنته  �ل��ذي  �الأول  كان  �حل��ادث 
تقاتل �شد قو�ت مو�لية للرئي�س �ل�شوري ب�شار �الأ�شد و�ملجموعات 

�ملتمردة �الأخرى يف �شمال �شوريا.

قال متحدث با�شم �جلي�س �لفلبيني �م�س �ن قو�ته �قتحمت قاعدة 
لف�شيل من�شق عن جماعة متمردة يف هجوم ��شتمر ��شبوعا بهدف 
�ل�شالم مع جبهة مورو  �ملحتملني ملحادثات  �ملخربني  �لق�شاء على 
على  قنبلتني  بتفجري  ردو�  �مل��ت��م��ردي��ن  لكن  للتحرير  �ال���ش��الم��ي��ة 
جنود  �شتة  ��شابة  �ىل  �دى  ما  للجي�س  قافلة  م��رور  ل��دى  �لطريق 

و�شتة مدنيني بينهم ع�شو�ن بطاقم حمطة تلفزيونية حملية.
جماعة  �ف���ر�د  م��ن   52 بحياة  �أودى  �ل���ذي  �ل��ه��ج��وم  �جلي�س  و���ش��ن 
�لقاعدة  بتنظيم  �ملرتبطة  �ال�شالمية  باجن�شامورو  حرية  مقاتلي 
�مل��ت��م��ردة �لرئي�شية على  �ت��ف��اق �حل��ك��وم��ة و�جل��م��اع��ة  ي��وم م��ن  بعد 
خارطة طريق نهائية ملحادثات �ل�شالم �لتي جرى �التفاق ب�شاأنها يف 

�كتوبر ت�شرين �الول 2012.
�ىل  وينظر  �ل�شالم  حم��ادث��ات  �ملن�شقة  �ملتمردة  �جلماعة  وتعار�س 
هجمات  �شن  يف  �ملتمثلة  �ملحتملة  �لعقبات  يذلل  �ن��ه  على  �لهجوم 

��شتباقية حمتملة على جتمعات �ملدنيني يف جنوب �لفلبني.
وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �ل��ك��ول��ون��ي��ل دي��ك�����ش��ون ه��ريم��و���ش��ا �ن 
مقاتلي  جلماعة  �لرئي�شية  �لعمليات  ق��اع��دة  على  �شيطر  �جلي�س 

حرية باجن�شامورو يف �قليم ماجويند�ناو.
و�علن متحدث با�شم �ملتمردين �مل�شوؤولية عن مقتل ثالثة جنود يف 

عوا�صم

القاهرة

مانيال

اأنقرة

�شاركوزي يتطلع لالنتخابات 
�لرئا�شية عام 2017

•• باري�س-اأ ف ب:

�ل�شاحة  �ىل  �ل��ع��ودة  يف  رغبة  عن  متز�يد  ب�شكل  �شاركوزي  نيكوال  يك�شف 
�ل�شيا�شية مع �قرت�ب ��شتحقاق �النتخابات �لرئا�شية عام 2017، فيختر 
بروين  ك��ارال  زوجته  حتييها  �لتي  �ملو�شيقية  �حلفالت  مبنا�شبة  �شعبيته 

وي�شرح �نه ال يحب �لعطل وال ميتنع حتى عن �لكالم يف �ل�شيا�شة.
و�ن كان ال يوؤكد �المر ر�شميا �ال �نه ال ينفيه كذلك ويبدو �نه ي�شتغل لهذه 
�لغاية �لفر�غ �لذي تركه يف �ليمني مع �ن�شحابه من �ل�شيا�شة و�لت�شاوؤالت 

�ملتز�يدة يف �العالم حول م�شتقبله.
�ن   2012 يف  �علن  �ل��ذي  �ليميني  �ل�شابق  �لرئي�س  عمد  �ال�شبوع  وه��ذ� 
�الليزيه، �ىل م�شاعفة  �ن خ�شر ق�شر  به  ي�شمعو�  يعودو�  لن  �لفرن�شيني 

�لتلميحات حول �مكانية عودته �ىل �حلياة �ل�شيا�شية �لفرن�شية.
وقال خماطبا ح�شد� متحم�شا موؤيد� له مبنا�شبة تقليد و�شام جوقة �ل�شرف 
لرئي�س بلدية من حزبه �لتجمع من �جل حركة �شعبية يف منتجع �شياحي 

على �شاطئ �ملحيط �الطل�شي حيث مر �لبحر يعود. 
�ال�شرت�كي  خلفه  والي���ة  م��ن  �الوىل  �ل�شنة  خ��الل  متكتما  بقي  وب��ع��دم��ا 
فرن�شو� هوالند، عاد �شاركوزي )59 عاما( �ىل �لظهور وهو يح�شد �لكثري 
من �لرتحيب و�حلما�شة حني يظهر كم�شاهد يف حفالت كارال بروين، ما 

مينحه فر�شة ليذرع فرن�شا من جديد ويلتقي �لفرن�شيني.
�نه مل  �خلا�س، غري  بطابعها  يلقيها حتتفظ  �لتي  �خلا�شة  و�ملحا�شر�ت 
�ل�شاعة �ملطروحة يف فرن�شا،  يعد يرتدد يف �لتطرق خاللها �ىل مو��شيع 

وي�شل �ىل حد �طالق تلميحات تنتقد �د�رة هوالند.

نا�سطون فل�سطينيون يقيمون قرية مب�ستوطنة

�لأمم �ملتحدة تندد بهدم �لحتالل ملنازل يف �لأغو�ر

مباحثات بني اخلارجية امل�سرية ووفد نيابي بريطاين

رف�س �لطعن بحل جماعة �لإخو�ن �لإرهابية

و�ل��دف��اع يف ظ��ل �حلديث  �شهرين 
عبد  �مل�شري  وزي��ره��ا  ��شتقالة  ع��ن 
�لدويل  و�لتعاون  �ل�شي�شي  �لفتاح 
ب��ع��د ����ش��ت��ق��ال��ة وزي���ره���ا زي����اد بهاء 

�لدين .
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ن�شب �مل��وق��ع �ىل 
م���������ش����وؤول ب���احل���ك���وم���ة ق����ول����ه �ن 
با�شتقالته  ���ش��ي��ت��ق��دم  �ل�����ش��ي�����ش��ى، 
�أي���������ام،  خ�������الل  �ل�����ب�����ب�����الوي  �إىل 
ر�شميا  تر�شيحه  الإع���الن  متهيد�ً 

لالنتخابات �لرئا�شية.

وز�ريا  تعديال  �شيجري  �ن��ه  �م�س 
على حكومته ي�شمل 3 حقائب.

�مل�شري  ���ش��ح��ي��ف��ة  م��وق��ع  ون�����ش��ب 
�لتعديل  �إن  ق��ول��ه  �ل��ب��ب��الوي  �ىل 
يتم  ل����ن  �حل���ك���وم���ة  �ل���������وز�رى يف 
�الإعالن عنه قبل زيارته لل�شعودية 

يوم �لثالثاء �ملقبل.
�أ�شبح  وز�ر�ت   3 ه��ن��اك  و�أ����ش���اف 
م���ن �مل����وؤك����د �إج�������ر�ء ت��ع��دي��ل بها، 
وهي: �الإنتاج �حلربي بعد �ن تويف 
قبل  حافظ،  ر�شا  �لفريق  وزيرها 

�ملت�شاوي جلميع دول �ملنطقة .
نقا�شاً  �أج����رى  فهمي  �ن  و�أ����ش���اف 
مطواًل مع �أع�شاء �لوفد �لرملاين 
�حلر�ك  عملية  تناول  �لريطاين 
ت�����ش��ه��ده م�شر  �ل�����ذي  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
و��شتمر�ر تنفيذ باقي ��شتحقاقات 
خ�����ارط�����ة �ل����ط����ري����ق ب����ع����د �جن�����از 
�ال�شتحقاق �لد�شتوري، وذلك على 
�لرغم من �أعمال �لعنف و�الإرهاب 
�أع��ل��ن رئي�س  �أخ�����رى،  . م��ن ج��ه��ة 
�مل�����ش��ري ح���ازم �لببالوي  �ل����وزر�ء 

•• كييف-اأ ف ب:

ح������ذرت �مل���ع���ار����ش���ة �الوك����ر�ن����ي����ة 
�ملرجح  م����ن  ب���ان���ه  �الوروب������ي������ني 
لتفريق  �جلي�س  يتدخل  �ن  ج��د� 
يف  يعت�شمون  �لذين  �ملتظاهرين 

كييف منذ �كرث من �شهرين.
يات�شينيوك  �ر���ش��ي��ن��ي  �ب��ل��غ  وق���د 
م�شوؤولني  �مل��ع��ار���ش��ة  ق����ادة  �ح���د 
خارجية  وزي���رة  بينهم  �وروب��ي��ني 
�الحتاد �الوروب��ي كاثرين ��شتون 
خ������الل ل����ق����اء ع����ق����ده م���ع���ه���م يف 

م��ي��ون��ي��خ ح����ول خم��ط��ط مرجح 
�لقوة  ال���ش��ت��خ��د�م  لل�شلطة  ج���د� 
كما  �جلي�س  م�شاركة  ي�شمل  مب��ا 
جاء يف بيان حلزب باتكيف�شت�شينا 
�مل�شجونة  �ملعار�شة  ترئ�شه  �ل��ذي 

يوليا تيمو�شنكو.
وك���ان �جل��ي�����س �الوك�����ر�ين طالب 
ت��د�ب��ري عاجلة  ب��ات��خ��اذ  �جل��م��ع��ة 
ح���رك���ة  ت�������ش���ع���ي���د  �ن  م�������وؤك�������د� 
�ر��شي  وح����دة  ي��ه��دد  �الح��ت��ج��اج 
�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ة  ه����ذه 

�ل�شابقة.

�لرئي�س  �ل���ع�������ش���ك���ري���ون  ودع�������ا 
يانوكوفتي�س  فيكتور  �الوك���ر�ين 
�ل���ق���ائ���د �الع����ل����ى ل��ل��ج��ي��و���س �ىل 
�ت���خ���اذ ت���د�ب���ري ع��اج��ل��ة يف �ط���ار 
�لقانون �حلايل الر�شاء �ال�شتقر�ر 

يف �لبالد .
و��شاف بيان �جلي�س �نه من غري 
مبان  على  هجمات  �شن  �مل��ق��ب��ول 
�ل�شلطات  م��ن��ع  وحم���اول���ة  ع��ام��ة 
من �لقيام مبهامها خ�شو�شا و�ن 
يهدد  �الح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  ت�شعيد 
وح���دة �ر����ش��ي �وك��ر�ن��ي��ا و�جتمع 
ي��ات�����ش��ي��ن��ي��وك �ي�������ش���ا م����ع وزي����ر 
فر�نك-فالرت  �الملاين  �خلارجية 
���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر و�ل��رئ��ي�����س �المل����اين 

يو�كيم غاوك.
و�ثر ذلك �علن �ن �ملانيا م�شتعدة 
�ملعار�شة  من  �لنا�شط  ال�شتقبال 
دمي��ي��رتو ب��والت��وف �ل���ذي ك�شف 
�جل��م��ع��ة ت��ع��ر���ش��ه ل��ت��ع��ذي��ب على 
 22 يف  خطفه  بعد  ��شبوع  م��دى 
لتلقي  �ل���ث���اين-ي���ن���اي���ر،  ك����ان����ون 
�ل��ع��الج �ل��ط��ب��ي. وت����رك دميرتو 
ب���والت���وف )35 ع���ام���ا( وه���و �ب 

�حدى  يف  غ��اب��ة  يف  �والد  ل��ث��الث��ة 
يف  �حتجز  بعدما  كييف  �شو�حي 
م��ك��ان جم��ه��ول وق����ال �ن���ه خ�شع 
للتعذيب الكرث من ��شبوع وجنح 
وطلب  ق���ري���ة  �ىل  �ل���و����ش���ول  يف 
منها م�شاعدة. وقال بوالتوف يف 
قامو�  تلفزة  ملحطات  ت�شريحات 
و�حلقو�  �ذين  وق��ط��ع��و�  ب�شلبي 
و�شربوين  وجهي  يف  جروحا  بي 
على كل �نحاء ج�شمي لكن ��شكر 
حالته  و�ث�������ارت  ح���ي  الن���ن���ي  �هلل 
م��وج��ة ت��ع��اط��ف ك���رى يف �وروب���ا 

و�لواليات �ملتحدة.
ك���م���ا ي���ل���ت���ق���ي وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 
�المريكي جون كريي يف ميونيخ 
ق���ادة �مل��ع��ار���ش��ة �الوك��ر�ن��ي��ة على 
هذ�  يف  �ل�شيا�شي  �مل�����اأزق  خلفية 
�الحتجاج  و�ندلعت حركة  �لبلد. 
ت��غ��ي��ري مفاجئ  �ث���ر  �وك��ر�ن��ي��ا  يف 
يف م��وق��ف �ل��رئ��ي�����س �ل����ذي عدل 
عن  �ل��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�شرين  يف 
�الحتاد  مع  �شر�كة  �تفاق  توقيع 
مع  �ل��ت��ق��ارب  مف�شال  �الوروب�����ي 

رو�شيا.

حماكمة تاريخية يف فرن�شا لرو�ندي متهم بالإبادة 
�ملتناق�س  �ملتاخر و  ��شار ق�شاة �لتحقيق �ىل �لطابع  جي�شينيي( بعدما 
رئ��ي�����س جمموعة  �آالن غوتييه  ون���دد  ب�����ش��اأن��ه��ا.  ت��دي��ن��ه  �ل��ت��ي  ل���الف���اد�ت 
�الطر�ف باحلق �ملدين يف رو�ند� با�شقاط هذه �لتهمة وو�شف �لوقائع 
على تلك �لتلة �ل�شغرية ويف �عالها كني�شة فروى �ن �لنا�س جلاأو� �ىل 
ور�ى   . �حلجارة  يلقون  كانو�  كامال،  يوما  �نف�شهم  عن  ود�فعو�  هناك 
ي�شكل على �الطالق  �لتو�طوؤ ال  �ن  �ملجموعة  �شيمون فورمان حمامي 
�نتقا�شا من �مل�شوؤولية معتر� �ن �شيمبيكانغو� كان مف�شال ي�شغل �الآلة 
�لتي كان �خرون ينفذونها . وجمموعة �الطر�ف باحلق �ملدين يف رو�ند� 
هي �لتي رفعت �شكوى �شد با�شكال �شيمبيكانغو� �لذي �وقف يف ت�شرين 
يعي�س  ك��ان  �لفرن�شية حيث  م��اي��وت  ج��زي��رة  2008 يف  �الول-�ك��ت��وب��ر 
�لفرن�شي  �لق�شاء  ورف�����س  �شنو�ت  ث��الث  ح���و�ىل  منذ  خمتلفة  بهوية 

كما على �لدو�م حتى �الن ت�شليمه �ىل رو�ند�.

�نطالقة  ني�شان-�بريل   6 �غتياله يف  �شكل  �لذي  جوفينال هابيارميانا 
حلملة �الب��ادة، غري �نه ينكر �ن يكون �شارك �و نظم �ملجازر باي �شكل 
من �ال�شكال. ويندد حمامياه �لك�شندر� بورجو وفابري�س �يب�شتني مبلف 
حيث �لتهم �لوحيدة هي �شهاد�ت وي�شدد�ن على �ن موكلهما ينكر �لوقائع 
منذ �لبد�ية .. وال يفهم ملاذ� هو هنا . ومت توجيه �لتهمة باال�شا�س �ىل 
�شيمبيكانغو� بارتكاب �بادة وجر�ئم بحق �الن�شانية، غري �ن �لتحقيق مل 
ي�شتبق يف نهاية �ملطاف �شوى تهمة �لتو�طوؤ فيما �عترت تهمة �خرى 
بالتعذيب �شقطت بالتقادم، وهو ما يثبت بنظر �ملد�فعني عنه �نه كانت 
���ش��يء �حالته على  ك��ل  ه��ن��اك تهم قليلة ج��د� ���ش��ده والن���ه ينبغي رغ��م 
حمكمة جنايات، مل يبق �شوى �لتو�طوؤ .  ويعتر �لدفاع �ن هذه �ملحاكمة 
�شيا�شية-دبلوما�شية بامتياز، يف وقت جرى تقارب بني كيغايل وباري�س 
�لتي �تهمتها �ل�شلطات �لرو�ندية �ملنبثقة عن �لتمرد �ل�شابق �لتوت�شي 

•• باري�س-اأ ف ب:

يف  قتيل  �ل��ف   800 نحو  �وق��ع��ت  �لتي  �الب���ادة  على  عاما  ع�شرين  بعد 
رو�ند� تبد�أ فرن�شا �لتي �نتقدت مر�ر� لدورها يف هذه �ملا�شاة �عتبار� من 
�لثالثاء والول مرة مبحاكمة رو�ندي متهم بالتو�طوؤ يف �ملجازر. وميثل 
ل�شتة  �لتاريخية  �ملحاكمة  ه��ذه  يف  ع��ام��ا(   54( �شيمبيكانغو�  با�شكال 
�مل�شاهمة  بتهمة  باري�س  يف  �جلنايات  حمكمة  �م��ام  ��شابيع  ثمانية  �ىل 
خارج  �ع��د�م  لعمليات  و�ملنهجية  �ملكثفة  �ملمار�شة  يف  معرفة  �شابق  عن 
�لبيان  بح�شب   ، �الب��ادة  ويف  �لال�ن�شانية  �العمال  من  وغريها  �لق�شاء 
�التهامي. وهو يو�جه حكم �ل�شجن �ملوؤبد. وميثل هذ� �لكابنت �ل�شابق 
ت�شويرها  يتم  جل�شات  يف   1986 منذ  �ملقعد  �ل���رو�ن���دي  �جلي�س  يف 
ب�شورة ��شتثنائية وهو يقر بانه كان مقربا من �شلطات �لرئي�س �لهوتو 

�لعالقات  �نقطاع  �شنو�ت من  ث��الث  بعد  وذل��ك  �الب���ادة،  منفذي  بدعم 
�لدبلوما�شية بينهما بني 2006 و2009. وقال �ملحامون هناك �شغط 
من �ل�شلطات �لرو�ندية على فرن�شا .. و�شغط هائل من �طر�ف �حلق 
�ملدين �لذين قدمو� �ل�شكوى م�شيفني يتهياأ لنا �نها �لذكرى �لع�شرين 
جلعله   .. �شيبمبيكانغو�  با�شكال  �د�ن��ة  بالتايل  ويتعني  �لتوت�شي  الب��ادة 
 .. يكون  و�شعنا حتى ال  �شنبذل كل ما يف  �لدفاع  وتابع حمامو   . مثاال 
كب�س فد�ء وننتظر من حمكمة �جلنايات �ن حتاكم با�شكال �شيمبيكانغو� 
.. م�شتندة �ىل وقائع حمددة . وياخذ �التهام عليه �نه �قام حو�جز يف 
كيغايل ومنطقة جي�شانيي م�شقط ر�أ�شه و�لتي يتحدر منها �ي�شا �لرئي�س 
هابيارميانا، كانت تقوم بعزل �ملو�طنني �لتوت�شي و�عد�مهم وبانه �عطى 
تعليمات و�شلم ��شلحة �ىل �لذين كانو� يحتجزونهم. غري �نه مت �لتخلي 
عن تهمة �مل�شاركة مبا�شرة يف جمزرة فظيعة على تلة كي�شو )حمافظة 

�ملعار�شة �لأوكر�نية حتذر من تدخل �جلي�س

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�الإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  من�شق  �نتقد 
�الأر��������ش������ي  �مل����ت����ح����دة يف  ل��������الأمم 
جيم�س  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�الح���ت���الل  ����ش���ل���ط���ات  ه�����دم  رويل 
فل�شطينيا  منزال   36 �الإ�شر�ئيلي 
يو��شل  ح��ني  يف  �الأردن،  غ���ور  يف 
�لثاين  لليوم  فل�شطينيون  ن�شطاء 
�حتجاجا  �ملنطقة  يف  قرية  �إق��ام��ة 

على �ال�شتيطان �الإ�شر�ئيلي.
و�أع��رب رويل عن قلقه من �أعمال 
�ل��ه��دم �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف ب��ل��دة عني 
 66 لتهجري  �أدت  و�ل��ت��ي  �حل��ل��وة 

�شخ�شا، بينهم 36 طفال.
و�أ�شاف �أن هدم �ملنازل �لذي �رتفع 
�أك����رث م��ن �ل�����ش��ع��ف م��ن��ذ عام  �إىل 
ي�شكل خرقا للقانون �لدويل، ودعا 

لوقفه فور�.
تقدم  �إن�شانية  منظمات  �أن  وذك��ر 
للعائالت  �ل����ط����ارئ����ة  �مل�������ش���اع���دة 
ه���ذه  �أن  �أك��������د  ل���ك���ن���ه  �مل����ه����ج����رة، 
�ملنظمات تو�جه �شعوبات متز�يدة 
يف تلبية �حلاجات �لطارئة يف غور 
�الأردن ب�شبب �لقيود �لتي تفر�شها 

�ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية.
يف  رويل  ت���������ش����ري����ح����ات  وت������اأت������ي 

تابعة  �أر������سٍ  �ل��ق��ري��ة على  �إق��ام��ة 
للبطريركية �الأرثوذك�شية يف حتٍد 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ���ش��م �ملنطقة  مل��ح��اوالت 
�تفاق  �أي  �إط��ار  بها يف  و�الحتفاظ 

نهائي مع �لفل�شطينيني.
وحا�شرت قو�ت �الحتالل �ملنطقة 
�لطرق  و�أغ���ل���ق���ت  ك���ب���رية،  ب���ق���و�ت 

ح����ني ت���و�����ش���ل ق������و�ت �الح���ت���الل 
ع�شر�ت  حم��ا���ش��رة  �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
غور  يف  �لفل�شطينيني  �لنا�شطني 
قرية  �إق��ام��ة  �إعالنهم  بعد  �الأردن 
باب  ق��ري��ة  غ���ر�ر  ع��ني حجلة على 

�ل�شم�س.
�أعلنو�  �ل��ن�����ش��ط��اء  ع�����ش��ر�ت  وك����ان 

�ملوؤدية �إليها من كافة �الجتاهات.
وكان نحو مائتي نا�شط فل�شطيني 
�أق����ام����و� ق���ري���ة ع���ني �ل�����ش��م�����س يف 
م�����ش��ت��وط��ن��ة ك��ان��ت ق��ي��د �ل��ب��ن��اء يف 
مار�س-�آذ�ر �ملا�شي قبل �أن تفرقهم 

قو�ت �الحتالل بعد عدة �أيام.
�ل�شياق، نظمت حركة �ل�شالم  ويف 

�الآن �الإ�شر�ئيلية جولة يف عدد من 
�لقرى �لفل�شطينية لدعم �شكانها 
�مل�شتوطنني  �عتد�ء�ت  مو�جهة  يف 
�ملتكررة. وب��د�أت �جلولة من قرية 
ق�شرة جنوب نابل�س �لتي تعر�شت 
ملا يزيد على �شتني �عتد�ء من قبل 
�مل�شتوطنني �شد �مل�شاكن و�ملركبات 

ودور �لعبادة.
�أ�شيب  غ����زة  ب��ق��ط��اع  ج��ب��ال��ي��ا  ويف 
فل�شطينيان يف �إطالق نار للجي�س 
�جلمعة،  �أم�س  م�شاء  �الإ�شر�ئيلي 
�لذين  ع����دد  ���ش��ب��ع��ة  �إىل  ل��ريت��ف��ع 
�أ���ش��ي��ب��و� ق���رب �ل�����ش��ي��اج �حل����دودي 

�لفا�شل بني �لقطاع و�إ�شر�ئيل.
�ل�شحة  وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
�لطبيب  �مل����ق����ال����ة  �حل����ك����وم����ة  يف 
�أ�شرف �لقدرة �إن �ملو�طنني �أ�شيبا 
�ل�شرقية،  �ل�����ش��ه��د�ء  م��ق��رة  ق��رب 

وحالتهما متو�شطة.
�أ�شيب  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�������ش���ف���ة  ويف 
بع�شهم  �إ�شابات  �أ�شخا�س  ع�شرة 
�جلنود  م��ع  ��شتباكات  يف  خ��ط��رية 
خميم  مدخل  عند  �الإ�شر�ئيليني 
ب��ع��د م��ظ��اه��رة خرجت  �جل���ل���زون 
لالحتجاج على ��شت�شهاد �أحد �أبناء 
بر�شا�س  �ملا�شي  �الأرب��ع��اء  �ملخيم 

قو�ت �الحتالل.

يف  �ملنخرطني  يدعو  مون  كي  بان 
�إلقاء  �إىل  بالعامل  �مل�شلحة  �لأعمال 
�لأوملبية �لهدنة  ومر�عاة  �أ�شلحتهم 

•• نيويورك-وام:

دعا بان كي مون �الأمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة جميع �ملنخرطني يف �الأعمال 
�أنحاء  جميع  يف  �مل�شلحة  �ل��ع��د�ئ��ي��ة 
ومر�عاة  �أ�شلحتهم  �إلقاء  �إىل  �لعامل 
�ل��ه��دن��ة �الأومل��ب��ي��ة وذل����ك ق��ب��ي��ل بدء 
�ل�شتوية  �الأومل���ب���ي���ة  �الأل����ع����اب  دورة 
�الإعاقة يف  ل��ذوي  �الأوملبية  و�الأل��ع��اب 
بيان  ويف  ب��رو���ش��ي��ا.  �شوت�شي  م��دي��ن��ة 
�ملنا�شبة  �ل��ع��ام بهذه  �الأم���ني  �أ���ش��دره 
�ألعاب  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �إن  �ىل  �أ����ش���ار 
عديدة  �أعالما  يحملون  قد  �شوت�شي 
ل���ل���دول م���وؤك���د� �ن ذل���ك ي��ات��ي حتت 
ر�ية م�شرتكة من �مل�شاو�ة و�الإن�شاف 
�لتمييز.  وع���دم  �مل��ت��ب��ادل  و�الح����رت�م 
�إن �أفكاري مع �ل�شعب �ل�شوري  وقال 
وجمهورية �أفريقيا �لو�شطى وجنوب 
�ل�����ش��ود�ن و�الآخ��ري��ن �ل��ذي��ن يعانون 
�ل��ذي ال معنى له مبا يف  �لعنف  من 
ذل��ك �الأ���ش��ر �لتي فقدت �أح��ب��اءه��ا يف 
يف  وقعت  �لتي  �الأخ���رية  �لتفجري�ت 
فولغوغر�د غري �لبعيدة عن �شوت�شي 
. ودعا بان كي مون جميع �ملقاتلني يف 
كل مكان �إىل �حرت�م �لهدنة �الأوملبية 
�ل��ت��ي مت �ع��ت��م��اده��ا م��ن ق��ب��ل جميع 
�ملتحدة  �الأمم  يف  �الأع�����ش��اء  �ل����دول 

و�لبالغ عددهم 193 .

�ل�شليب �لأحمر يعلق �أن�شطته يف �ل�شود�ن
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�علنت �للجنة �لدولية لل�شليب �الحمر تعليق �ن�شطتها يف �ل�شود�ن باأمر من 
�ل�شلطات �ل�شود�نية و�أكد �لناطق با�شم �للجنة يف �ل�شود�ن رفيع �هلل قري�شي 
تطالبها  حكومة  هيئة  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  جلنة  من  ر�شمية  ر�شالة  تلقي   ،
بتعليق �ن�شطتها �ل�شليب �عتبار� من 1 فر�ير .  و��شاف �ن جلنة �مل�شاعدة 
�الن�شانية ��شارت �ىل بع�س �لق�شايا �لتقنية تتعلق بالعمل �لذي كانت تامل 
�للجنة �لدولية لل�شليب �الحمر يف �جنازه هذه �ل�شنة يف �ل�شود�ن. و��شاف �ن 
جلنة �مل�شاعدة �الن�شانية ��شارت �ىل بع�س �لق�شايا �لتقنية تتعلق بالعمل �لذي 
كانت تامل �للجنة �لدولية لل�شليب �الحمر يف �جنازه هذه �ل�شنة يف �ل�شود�ن. 
وكان �ل�شليب �الحمر قام بت�شهيل ت�شليم و�عادة ع�شر�ت �ال�شخا�س يف �قليم 
د�رفور عامي 2012 و 2013 وبينهم �شجناء حرب �فرجت عنهم �ل�شلطات 
�ل�شود�نية وعمال �جانب و�ع�شاء يف قو�ت م�شلحة �شود�نية و��شخا�س �خرين 
كانو� حمتجزين لدى جمموعات م�شلحة. كما قام �ل�شليب �الحمر بتامني 
خدمات �شحية وم�شاعد�ت غذ�ئية ومعد�ت وم�شاعد�ت �خرى �شاعدت �كرث 
من 1،5 مليون �شخ�س يف مناطق خمتلفة بالبالد �ل�شنة �ملا�شية كما ��شاف 
قري�شي. و��شاف �نه رغم تعليق �مل�شاريع فان موظفي �ل�شليب �الحمر �لبالغ 
مكاتبهم  يف  �شيبقون  و�الج��ان��ب  �ملحليني  من  �شخ�س   700 ح��و�ىل  عددهم 
�مل�شاعدة  وجلنة  �خلارجية  وز�رة  مع  �ملقبلة  �الي��ام  يف  حمادثات  جتري  فيما 
�الن�شانية ووكاالت حكومية �خرى. و��شاف �لهدف هو ��شتئناف �ن�شطتنا يف 
��شرع وقت ممكن مل�شاعدة �شحايا �لنز�ع �مل�شلح ومل يت�شن �الت�شال بامل�شوؤول 
للتعليق على  �لرحمن  �شليمان بعد  �مل�شاعدة �الن�شان  �مللف يف جلنة  عن هذ� 
هذه �ملعلومات. و�ذ� كان �مل�شوؤولون �ل�شود�نيون يعرون بانتظام عن رغبتهم 
يف �لعمل مع �لوكاالت �الن�شانية �لدولية، فان �خلرطوم تقيد و�شولهم �ىل 
واليتي جنوب كردفان و�لنيل �الزرق حيث جتري معارك بني متمردين وقو�ت 
�شود�نية منذ حزير�ن-يونيو 2011 وحيث نزح �كرث من مليون �شخ�س �و 

ت�شررو� ب�شدة بح�شب �المم �ملتحدة.

حماكمة  تاأجيل  �شاهني،  حممود 
�حل������ايف وعبد  ن���ا����ش���ر  �مل���ح���ام���ني 
�شالح  �ملق�شود وح�شن  عبد  �ملنعم 
بتهمة  �الإخ����و�ن  لتنظيم  �ملنتمني 
�لُعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة  �إه��ان��ة 
�لبالد(  يف  ق�شائية  هيئة  )�أع��ل��ى 
وق�����ش��ات��ه��ا وق���ذف���ه���م وذل�����ك �إىل 
جل�شة تعقدها يف �ل�شابع من �أيار-

�أحر�ز  على  لالطالع  �ملقبل  مايو 
�لق�شية.

�لقاهرة  ج��ن��اي��ات  حمكمة  وب����د�أت 
توقفت  �أن��ه��ا  غ��ري  �لق�شية،  ن��ظ��ر 
الحقاً و�أعادتها �إىل �لنيابة �لعامة 
�إىل  ���ش��ال��ح  ح�شن  �مل��ح��ام��ي  ل�شم 

�ملتهمني يف �لق�شية.
�خلارجية  وزي���ر  ب��ح��ث  ذل���ك،  �ىل 
�مل�شري نبيل فهمي، مع وفد نيابي 
�لعموم  جم��ل�����ش��ي  م���ن  ب��ري��ط��اين 
�لتطور�ت على  �ل�شبت،  و�للورد�ت 
�ل�شاحتني �لفل�شطينية و�ل�شورية، 
و�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة ل��وق��ف تهريب 
�لليبية  �حل�����دود  ع���ر  �الأ���ش��ل��ح��ة 
�لر�شمي  �لناطق  وق���ال  �مل�شرية. 
�مل�شرية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���ش��م 

ب���در ع��ب��د �ل��ع��اط��ي، يف ب��ي��ان عقب 
عدد�ً  تناول  �للقاء  �إن   ، �الجتماع 
بينها  من  �الإقليمية  �لق�شايا  من 
و�الأمنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأو������ش�����اع 
�مل����ب����ذول����ة  و�جل������ه������ود  ل���ي���ب���ي���ا  يف 
�الأ�شلحة  ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ة  ل��وق��ف 
وت����ط����ور�ت عملية  ع���ر �حل������دود، 
�جلانبني  ب��ني  �جل��اري��ة  �لتفاو�س 
و�أهمية  �لفل�شطيني-و�الإ�شر�ئيلي 
�اللتز�م �لكامل مبرجعيات عملية 
مبد�أ  خ���ا����ش���ة  وب�����ش��ف��ة  �ل�������ش���الم 
�الأر�س مقابل �ل�شالم و�الن�شحاب 

�إىل حدود 4 يونيو1967 .
�ن فهمي  �ل��ع��اط��ي  ع��ب��د  و�أ����ش���اف 
�لرملانيني  م���ع  ل��ق��ائ��ه  يف  ت���ن���اول 
�ل�شفري  ب��ح�����ش��ور  �ل��ري��ط��ان��ي��ني، 
�ل��ري��ط��اين ل���دى م�����ش��ر، �الأزم����ة 
�ل�شورية وخطورة �شيناريو تق�شيم 
�ن���ع���ق���اد موؤمتر  و�أه���م���ي���ة  ����ش���وري���ا 
حل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  يف  جنيف2- 
�لوزير  �أك��د  كما  ل��الأزم��ة،  �شيا�شي 
حتقيق  �أهمية  على  �للقاء  خ��الل 
�ل�شرق  يف  و�ال����ش���ت���ق���ر�ر  �الأم�������ن 
�الأمن  مبد�أ  �إىل  ��شتناد�ً  �الأو���ش��ط 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لقاهرة  ��شتئناف  حمكمة  رف�شت 
�ل�شبت  �م�����س  �مل�شتعجلة  ل��الأم��ور 
�مل���ق���دم م���ن حمامي  �ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
حامد  �الإرهابية  �الإخ���و�ن  جماعة 
�ل�شادر  �حل���ك���م  ب���وق���ف  ����ش���دي���ق 
بحل �جلماعة وكان �شديق طالب 
�الخو�ن  جماعة  ح��ل  ق��ر�ر  بوقف 
�لقاهرة  ����ش��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  ل��ك��ن 

رف�شت �لطلب .
�لقاهرة لالأمور  يذكر �ن حمكمة 
�مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة ق�����ررت يف ���ش��ب��ت��م��ر-
�أيلول �ملا�شي حل جماعة �الخو�ن 
ن�شاطها  وح�����ظ�����ر   ، �مل�������ش���ل���م���ني 

وم�شادرة ممتلكاتها.
حمكمة  �أرج��������������اأت  �الث�������ن�������اء،  يف 
م�����ش��ري��ة، �إىل �ل�����ش��اب��ع م��ن �أي����ار-
حمامني   3 حماكمة  �ملقبل  مايو 
ينتمون لتنظيم �الإخ��و�ن متهمني 
�لُعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة  باإهانة 

وق�شاتها.
رت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات جنوب  وق������رَّ
حممد  �مل�شت�شار  برئا�شة  �لقاهرة 
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/792 ت عام- م ر-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ حممد عبد�لرحمن عقله �لع�شاف �جلن�شية: �الردن    �ملنفذ 
�شده : �شالح عبد�هلل �لبلو�شي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه/ �شالح 
عبد�هلل �لبلو�شي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
مد   2012/٣89 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2014/2/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-  ر-  م  كل- 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   قلم التنفيذ العام                                                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1255 ت جتر- م ر-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ �شادي يو�شف ح�شن �جلن�شية: لبنان  �ملنفذ �شده : �ي�شرتيلينا 
يانوني�شا ملان �جلن�شية: �لفلبني  �ملطلوب �عالنه/ �ي�شرتيلينا يانوني�شا ملان 
�جلن�شية: �لفلبني   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�أظ   ب-  ت-  م  كل-  جت   2012/1217 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2014/2/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  

، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم التجاري                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/50 ت اجر- م ر-ت-اأظ)
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  �لعقار�ت  الد�رة  هومز  كويك  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�شية:  و�لتجميل  للر�شاقة  �جلمال  تاج  �شالون   : �شده  �ملنفذ  �المار�ت 
�المار�ت �ملطلوب �عالنه/  �شالون تاج �جلمال للر�شاقة و�لتجميل �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  لنظره جل�شة  201٣/٣517 وحدد  رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/24
�الوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم اليجاري                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1056 ت اجر- م ر-ت-اأظ)
�شده  �ملنفذ  �جلن�شية: م�شر   عبد�لهادي حممد  عبد�لوهاب  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه/  مبارك  �ملطلوب  �المار�ت  �ملحريبي �جلن�شية:  ر��شد  : مبارك عو�س 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملحريبي  ر��شد  عو�س 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 847/201٣ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/18 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  ، تفاديا التخاذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2081 ت اجر- م ر-ت-اأظ)
 : �ملنفذ �شده  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعقارية  �م  بي  �م  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�شركة د�شنة للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه/ 
�شركة د�شنة للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/2/16 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله  

، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم اليجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1486 جتاري جزئي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليه/ خولة �شعيد حممد عبد�هلل �لكثريي /�م��ار�ت �جلن�شية      �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/1/29 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / م�شرف �لهالل �س م ع   بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
درهم(   91.672.66( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
و�حد وت�شعون �لفا و�شتمائة و�ثنان و�شبعون درهما و�شتة و�شتون فل�شا و�حلكم ب�شحة 
وتثبيت �حلجز �لتحفظي على �مو�ل �ملدعى عليها �ل�شادر يف �المر على عري�شة رقم 
�لر�شوم و�مل�شاريف  �ملبلغ �ملحكوم به وت�شمينها  201٣/4755 عر�ئ�س م�شتعجل بحدود 
ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق  حكما قابال لال�شتئناف خالل ٣0 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/02     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2014/20 ( �يجار�ت  �ملنظورة �مام جلنة ف�س 
�ملدعني/ من  و�ملرفوعة  �لثانية   �للجنة  �اليجارية)�بوظبي(  �ملنازعات 
موؤ�ش�شة  عليها/  �ملدعى  الع��الن  �ملن�شوري  ر��شد  حممد  �مل��رح��وم/  ورث��ة 
حتدد  وق��د  ن�شر�  بالفقيه  عو�س  عبود  ي�شلم  ملالكها/  لل�شحن-  �خلزنة 
لنظر �لدعوى جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/11 يف �ل�شاعة 06.00 
�آل نهيان �شندوق  م�شاء يف مقر �للجنة ) �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر 

�لزو�ج و�ل�شوؤون �الجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  11010 بتاريخ  2014/2/2      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/531  مدين كلي
�ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ل�شام�شي  حممد  بن  �شامل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ب��ان �ملحكمة  �ع��اله وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ق��ام �لدعوى  / عمر عبد�لغني قيطاز   قد 
للتحقيق  �لدعوى  باحالة  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   .... بتاريخ  حكمت 
ليثبت �ملدعي بكافة طرق �الثبات �لقانونية ومنها �شهادة �ل�شهود، حقيقة ��شتالم �ملدعي 
عليه ملبلغ ٣.000.000 درهم )ثالثة ماليني درهم( منه ال�شتثمارها و�قت�شام �الرباح فيما 
بينهم وذلك منذ �شبع �شنو�ت م�شت، و�ثبات �ن �ملدعي عليه �قر �مام �ل�شاهدين بان�شغال 
ذمته بهذ� �ملبلغ و�ي�شا الثبات �ل�شرر و�خل�شارة �لتي حلقت باملدعى من جر�ء ��شتيالء 
�ملدعى عليه على �ملبلغ �ملطالب به و�ملدعى عليه نفي ماجاء بذ�ت �لطريقة.    حددت لها 
�ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/2/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا لبدء �لتحقيق مبكتب 

ع�شو ميني �لد�ئرة.   
  ق�سم الق�سايا املدنية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3385 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

�لبناء ل�شاحبتها/وفاء ح�شني حممد  �ل�شالم ال�شتري�د وجتارة مو�د  بيت  مدعي/   
�حمد وميثلها/ كرم �حمد �بر�هيم �بو عيدة �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�جلن�شية:�المار�ت  �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر� 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية ٣00000 درهم + تعوي�س �ملطلوب �عالنه/   موؤ�ش�شة 
�جلن�شية:�المار�ت   �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر� 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/25 �ملو�فق  �لثالثاء 
�لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/1/28  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1455 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

حا�شر  �شيف  عليه:  مدعي  بريطانيا   �جلن�شية:  كوبر  لويي�س  جورجيا  مدعي/   
خمي�س �شيف �لعميمي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: طالق لل�شرر- �ثبات 
ح�شانة- نفقة- )عده -متعه( موؤخر �شد�ق  �ملطلوب �عالنه/ �شيف حا�شر خمي�س 
�شيف �لعميمي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر)�عالن و�نذ�ر �ملدعى عليه �ما 
باالقامة مع زوجته �و نقلها �ليه �و طالقها( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة  �البتد�ئية- 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ ٣0/2014/1  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1673 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

موؤ�ش�شة عر �لبحار لتح�شيل �لديون �جلن�شية: �المار�ت   مدعي عليه:  مدعي/   
هاير للمقاوالت �لعامة ل�شاحبها/خلف عي�شى م�شلم عبد�هلل �لقبي�شي �جلن�شية: 
هاير  �عالنه/  �ملطلوب  درهم     ٣6500 مالية  �لدعوى: مطالبة  �المار�ت مو�شوع 
للمقاوالت �لعامة ل�شاحبها/خلف عي�شى م�شلم عبد�هلل �لقبي�شي �جلن�شية: �المار�ت   
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الحد �ملو�فق 2014/2/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�شخ�شيا  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.٣0
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

  2014/1/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11010 بتاريخ   2014/2/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  641/ 2013 -مدين - م ر-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : بينغك�شيويل �جلن�شية: �ل�شني  �مل�شتاأنف عليه: �شركة كوريا �ل�شني 
جيلني ملقاوالت �لبناء ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف : 
�لغاء حكم عدم �خت�شا�س �ملطلوب �عالنه/ غ�شان ميخائيل كفوري �جلن�شية: 
لبنان  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
�لثالثاء  �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم  م ر-ب-  رقم 201٣/124 م�شتعجل - 
�مام  �شباحا   9.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2014/2/18 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و 
مل�شتند�تك   و�شو�ر  بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة 

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد 11010 بتاريخ 2014/2/2   

اإعــــــــــالن
لالعمال  جمعه  ناجي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شحية رخ�شة رقم:CN 1127670 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد �شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ناجي جمعه �شامل مرزوق �لظاهري 
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ناجي جمعه لالعمال �ل�شحية
 NAJI JUMAA SANITARY WORKS EST

�ىل/موؤ�ش�شة باب �لريان لالعمال �ل�شحية
BAB AL RAYAN SANITARY WORKS EST

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 11010 بتاريخ 2014/2/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة كارلني 

CN 1190012:لزينة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد ح�شن عبد�هلل حممد �الحبابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شامل حممد �شكيل �لنعيمي 

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*1.5 �ىل ٣*1
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 11010 بتاريخ 2014/2/2   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لبحري(  �لنقل  )قطاع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
بان / �سركة الن�ساءات البرتولية الوطنية قد تقدمو� بطلب 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكوره بياناتها بعد وهي

مر�جعة  �ل�شفينة  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة �ق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذ� �العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

�شي بي -7
CB-7

�شي بي -8
CB-8

جديدة

جديدة

جديدة

جديدة

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ر�س �لهد�يا ذ.م.م
gift land طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�ر�س �لهد�يا 

�ملودعة بالرقم:19٣847       بتاريخ:201٣/6/24 م
با�ش��م:�ر�س �لهد�يا ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع حمد�ن ، �س.ب: 72725 ، هاتف: 024910749 ، فاك�س: 024910748   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:٣5 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( .
ملت�شقه  مربعات  ثالث  بينهما  ويف�شل  �الخ�شر  باللون  �لهد�يا  �ر���س  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
 gift �لكلمات  باللون �الخ�شر ويدنو  �شكل ربطه  بااللو�ن �الحمر و�الزرق و�ال�شفر ويعلوها  مع بع�شهما 

. �الخ�شر  باللون   land
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  فرباير 2014 العدد 11010

العدد 11010 بتاريخ 2014/2/2   

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

رخ�شة رقم:CN 1174174 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل قر�ن �لنوبي مزينة �لعامري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11010 بتاريخ 2014/2/2   

 اإعـــالن �سطب قيد
)�جلن�شية  �شي�شرت�  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  فرن�شا(   :
�ل�شركات  �إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم )٣026( يف �شجل 
رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �الجنبية 
و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
�لقر�ر �لوز�ري رقم )٣77( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل 
�جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 
�حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
�لوز�رة يف ميعاد  يف �العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل 
�لتايل: وز�رة  �لعنو�ن  �لن�شر على  تاريخ  ال يتجاوز �شهر من 

�القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شركة �الفق
ر�نيا با�شتا   Pasta Rania:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:199864       بتاريخ:201٣/10/2٣ م
با�ش��م:�شركة �الفق

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 2097 ، هاتف: 06/5٣41222 ، 0504742168 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:٣0  معكرونه .

و�شف �لعالمة:�لعبارة )با�شتا ر�نيا( كتبت باللغة �لعربية وحتتها �لعبارة )Pasta Rania( كتبت باللغة 
�لالتينية باللون �الحمر مع ظل باللون �ال�شفر على خلفية بي�شاء بطريقة مميزة .

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  فرباير 2014 العدد 11010

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ق�شر �حللويات
sp since 1997:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:20٣9٣5       بتاريخ:2014/1/7 م
با�ش��م:ق�شر �حللويات

وعنو�نه:�لعني ، �ملويجعي ، �س.ب: 64665 ، هاتف: 0٣7544440 ، فاك�س: 0٣7544446 ،
allam1969@hotmail.com : لريد �اللكرتوين� 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:٣0  �لعالمة عبارة عن تاج تو�شطة حرفا SP وكتبا بطريقة 
�البي�س  باللون  جميعها  وكتبت   since 1997 �لتاج  ��شفل  وكتب  �لتاج  بقاعدة   SP حرفا  وو�شل  مميزه 

و�ال�شود على خلفية عدمية �للون .
SP بقاعدة  SP وكتبا بطريقة مميزه وو�شل حرفا  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن تاج تو�شطة حرفا 

�لتاج وكتب ��شفل �لتاج since 1997 وكتبت جميعها باللون �البي�س و�ال�شود على خلفية عدمية �للون .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  فرباير 2014 العدد 11010
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عربي ودويل

•• كادونا -اأ ف ب:

قتلت عائلة م�شيحية من �شبعة �فر�د يف �شمال نيجرييا ، ما 
�ثار �عماال �نتقامية بحق م�شلمني ��شفرت عن قتيل.

و�قتحم م�شلحون جمهولون ي�شتقلون �شيارة ودر�جة نارية 
والية  يف  كاجيت  �ون��غ��و�ر  بلدة  يف  �مل�شيحية  �لعائلة  منزل 
���ش��اه��د �ن �مل�شلحني  ب��ال��ر���ش��ا���س . وق���ال  ك��ادون��ا وق��ت��ل��وه��ا 
�فر�د  وقتلو�  �ملنزل  ب��اب  وخلعو�  �لليل  منت�شف  يف  و�شلو� 
م�شيحيني  �شبانا  �ن  و����ش��اف   . �ل�شبعة  �مل�شيحية  �لعائلة 
قامو�  ف���والين  )قبيلة(  م��ن  م�شلمني  �ىل  �لهجوم  ن�شبو� 

�حد  و�ك���د   . وم��ن��ازل  م�شاجد  و�ح��رق��و�  �نتقامية  ب��اع��م��ال 
متحدثا  �لعائلة  مقتل  يعقوب  حممد  �مل�شلمني  �ل�شكان 
�حد  �ح��رق �شخ�س حيا يف  وق��ال  ��شايف  عن مقتل �شخ�س 
�مل�شاجد �لثالثة . وتوجه حاكم والية كادونا خمتار رمالن 
هوية  بك�شف  و�م���ل  بالهجوم  ن��دد  حيث  �لقرية  �ىل  ي��ريو 
ماياكي.  �ح��م��د  با�شمه  �مل��ت��ح��دث  وف���ق  �جل��ر�ئ��م  مرتكبي 
بعد  وخ�شو�شا  مماثلة،  هجمات  �ملنطقة  �شهدت  �ن  و�شبق 
ف�از  و�ل��ت��ي   2011 �ل��ع��ام  �الخ���رية  �لرئا�ش�ية  �الن��ت��خ��اب��ات 
�مل�ش�����لم  على  جوناث���ان  غودالك  �جلنوب������ي  �مل�شيحي  فيه�����ا 

�ل�شمايل حممد بوهاري .

•• مك�صيكو �صيتي -وكاالت:

تظاهر ع�شر�ت �الآالف يف �لعا�شمة �ملك�شيكية مك�شيكو �شيتي 
�لرئي�س  حكومة  تبنتها  د�شتورية  �إ�شالحات  على  �حتجاجا 
يف  �ال�شتثمار  �الأج��ن��ب��ي��ة  لل�شركات  تتيح  نيتو  بينا  �إن��ري��ك��ي 

�لنفط و�لغاز .
 وقال م�شوؤول �أمني لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية �إن نحو 65 
�ألف متظاهر جتمعو� يف زوكالو �ل�شاحة �لرئي�شية بالعا�شمة، 
2500 �شرطي، لكن مل تكن هناك  �أنه مت ن�شر  م�شري� �إىل 
�لدميقر�طية  ح���زب  �الح��ت��ج��اج��ات  وي��ن��ظ��م  ع��ن��ف.  �أع���م���ال 

�أم��ام �حل�شد  �ملعار�س، وق��ال زعيم �حل��زب  �لي�شاري  �لثورية 
�إن كل و�شائل �الحتجاج ممكنة ملعار�شة �الإجر�ء�ت �حلكومية 
مبا يف ذلك �لع�شيان �ملدين. و�أجاز �لكونغر�س �الإ�شالحات 
�ال�شتثمار�ت  �أم���ام  �ملك�شيك  يف  �لنفط  �شناعة  تفتح  �ل��ت��ي 
�أغلبية  عليها  و�شادقت  عاما،   75 منذ  مرة  الأول  �الأجنبية 
�أو�خ��ر �لعام �ملا�شي. وقد دعم هذه �لقر�ر�ت  والي��ات �لبالد 
�لثوري  بالبالد، وهما �حلزب  �لرئي�شية  �الأح��ز�ب  �ثنان من 
ولكن  �ملحافظ،  �لوطني  �لعمل  وح��زب  �حلاكم،  �لد�شتوري 
�لدميقر�طية  �ل��ث��ورة  ح��زب  وه��و  �ل��ث��ال��ث  �لرئي�شي  �حل���زب 

يعار�س �الإ�شالحات ب�شدة. 

�حلريق �ل�شامل جمتمعة لتجعل 
فا�شلة  دول���ة  م�����ش�����روع  ليبيا  م��ن 
ولك�����ن  �ل�شوم�����ال،  غ���ر�ر  على 
��شرت�تيجي  ج��غ��ر�يف  موق�������ع  يف 
ي���ط���ل ع���ل���ى �أب��������و�ب �أوروب���������ا ويف 
�ش���������احة  م����ن  �ل���ق���ل���ب  م��وق��������ع 
ُيقّدر  �ح���د  ال  ���ش��اخ��ن��ة  �ف��ري��ق��ي��ة 
و�مل�شاعفات  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ح��ج��م 
خارج  �شر�رتها  د�ئ��رة  تو�شعت  �إن 

�حلدود �لليبية.
تتمّكن  �أن  ه��و  �ل��ي��وم،  و�ل��ت��ح��دي 
ب�شياغة  �ملكلفة   ، �ل�شتني  جلنة 
تتمّكن  د���ش��ت��ور ج��دي��د،  م�����ش��روع 
ع��ل��ى �مل�����دى �ل���ط���وي���ل، م���ن بناء 
تفتقر  �شلبة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  دول����ة 
�إليها �لبالد منذ �شقوط �لقذ�يف 
عام2011 ، وهي عملية �نتقالّية 
�أو�شاعا  ت��و�ج��ه  وم���وؤمل���ة،  ط��وي��ل��ة 
�أم��ن��ي��ة د�خ��ل��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة ر�هنة 
م�شتعجلة..  ح��ل��وال  ت�ش�����تدعي 
هي  وت����ل����ك  �مل������������اأزق،  ه�����و  وذ�ك 

�مل�شكلة..!

�الأمني  للو�شع  �ل�����ّش��ّي��ئ��ة  �إد�رت�����ه 
، موؤ�خذة  �لبالد  و�القت�شادي يف 
و�شلت ح��ّد حماولة �الإط��اح��ة به 
موؤخر�- دون جدوى- عن طريق 

ت�شويت بحجب �لثقة عنه.
ُيطّل  ليبيا  يف  �آخ���ر  ت��وّت��ر  ع��ام��ل 
من بّو�بة �قت�شادها �ملنهك، فاإىل 
ج���ان���ب �ل��ف�����ش��اد �مل��ت��ف�����ّش��ي يف كل 
م��ك��ان، ت��رت�ك��م �ل�����ش��ر�ع��ات حول 
م�شاألة �لنفط ، �ملورد �القت�شادي 
ليبيا  فاأن�شار  للبالد.  �لرئي�شي 
غري  بالتوزيع  ينددون  �الحتادية 
�لعادل للّدخل �ملُتاأّتي من �لذهب 
�لليبّية  �مل���ن���اط���ق  ب���ني  �الأ�����ش����ود، 

�لثالث.
وقد هددت يف فرتة ما �ل�شلطات 
�لبالد(،  )���ش��رق  برقة  يف  �ملحلية 
وهي �مل�شدر �لرئي�شي ال�شتخر�ج 
مل  �إذ�  باالنف�شال  هددت  �لنفط، 
ُتوّزع تلك �ملد�خيل بالت�شاوي بني 

�لليبيني، �أينما وجدو�.
عنا�شر  �أّن  بو�شوح  يتجلى  هكذ� 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�لليبية و�لقو�ت  تو�جه �حلكومة 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة ���ش��ع��وب��ات ك���ب���رية يف 
بليبيا  �الأو����ش���اع  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 
بعد �أكرث من عامني من �الإطاحة 
ب�شبب  �ل���ق���ذ�يف،  معمر  بالعقيد 
�ن��ت�����ش��ار �ل�����ش��الح و���ش��ع��ي �أط����ر�ف 
�حلكومة،  ع��ل��ى  ل��ل��ت��م��رد  ع��دي��دة 
وت����ف���������ش����ي ظ������اه������رة �الغ����ت����ي����ال 
�أن�شار  و����ش��ت��ع��ادة  و�الخ���ت���ط���اف، 
وحماولتهم  ل��ل��و�ج��ه��ة  �ل���ق���ذ�يف 

�إرباك �لنظام �جلديد و�إ�شقاطه.
ك��ب��ري�، ال  ت�شكل خطر�  ت��ط��ور�ت 
و��شتقر�رها  ليبيا  م�شتقبل  على 
تاأثريها  جلّيا،  ب��ات  و�إّن���ا  فقط، 
�جل��������و�ر  دول  ع����ل����ى  �ل�������ش���ل���ب���ي 
حميطها  وع�����ل�����ى  �الإق�����ل�����ي�����م�����ي، 
�ملتو�شطي و�الأوروبي جممل هذه 
مباحثات  كانت حم��ور  �الأو���ش��اع، 
�لدفاع  م��وؤخ��ر� بني وزي��ر  جمعت 
�ل��ف��رن�����ش��ي ج����ان �إي�����ف ل���ودري���ان 
ت�شاك  �الأم������ري������ك������ي  ون������ظ������ريه 
�ال�شطر�ب  ب��ح��ث��ا  ح��ي��ث  ه���اغ���ل، 
و�ل�شاحل  �ل�����ش��ح��ر�ء  منطقة  يف 
�الإفريقي، معترين جنوب ليبيا 
يف  �ال�شتقر�ر  لعدم  جديدة  ب��وؤرة 

�ملنطقة.
جنوب  يف  �أن������ه  ل�����ودري�����ان  و�أك�������د 
�إرهابية،  ج��م��اع��ات  تن�شط  ليبيا 
حدته  �زد�دت  �ل���ذي  �الأم����ر  وه���و 
مايل  يف  �لفرن�شي  �لتدخل  منذ 
�شمال  يف  وخا�شة  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
طرد  م��ن  متّكن  حيث  �لبلد  ه��ذ� 

جماعات �إ�شالمية م�شلحة.
جنوب  �أن  �لفرن�شي  �لوزير  وذكر 

ليبيا حتول �إىل طريق �شريع ملرور 
و�ملخدر�ت  و�الأ�شلحة  �الأ�شخا�س 
من منطقة �لقرن �الأفريقي، �إىل 

و�شط وجنوب �أفريقيا.
ونو�قي�س  �لو�شع  ه�شا�شة  و�أم��ام 
�خل����ط����ر �ل����ت����ي ي���دق���ه���ا، �أو�����ش����ح 
لودريان �أّن �لتعاون بني �لواليات 
�مل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا ج���وه���ري من 
�إعادة  �إز�ء  �لتهديد  �أجل مو�جهة 
ت�����ش��ك��ي��ل ج���م���اع���ات ج���ه���ادي���ة يف 
منطقة �ل�شاحل، و�أ�شاف �أن بالده 
جندي  �أالف   3 ت���وزي���ع  ���ش��ت��ع��ي��د 
�ل�شاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ن��ت�����ش��ري��ن 
ملو�جهة �لتهديد�ت �الإرهابية من 

مايل حتى ت�شاد ب�شكل �أف�شل.
لكن �أو�شح تعبري عن هذ� �لقلق، 
ج����اء ع��ل��ى ل�����ش��ان رئ��ي�����س �أرك�����ان 
غيو،  �إدو�ر  �لفرن�شية  �جل��ي��و���س 
ق��ب��ل �أي�����ام م���ن ت��خ��ّل��ي��ه، ح��ي��ث مل 
يكتف �الأمري�ل بالتعبري عن قلقه 
�إز�ء �لو�شع يف جنوب ليبيا، و�إّنا 
حتدث عن �شرورة و�أهمّية عملّية 
دولّية مبو�فقة �ل�شلطات �لليبية 
يف هذه �ملنطقة من �أفريقيا، �لتي 
مركز  �أنها  على  �إليها  ُينظر  ب��ات 
وذلك   ، ل��الإره��اب  �جلديد  �لثقل 
���ش��ن��و�ت م��ن �لعملية  ب��ع��د ث���الث 
نظام  �أ���ش��ق��ط��ت  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 

�لعقيد معّمر �لقذ�يف .
ب�شوت  تفكري  �آم  رغبة  هذه  فهل 
عال، �أم �أّن ور�ء �الأكّمة ما ور�ءها، 
�مل��ن��ط��ق��ة حتتمل  م����از�ل����ت  وه����ل 
وق����ائ����ع ح������رب ج����دي����دة الإع�������ادة 
ترتيب �الأو�شاع يف بلد حتّول �إىل 
�ل�شالح،  لتجارة  مفتوح  م�شتودع 
وج�شر عبور للجهاديني بني دول 

ن���ظ���ر بع�س  وه������ذه م����ن وج���ه���ة 
رئي�س  بها  ل��ّوح  ف��ّز�ع��ة  �ملحّللني، 
مو�طنيه  ي��دع��و  ل��ك��ي  �حل��ك��وم��ة 
ب�����اأّن  ت�����ش��ي  وه�����ي  �ل�����ه�����دوء،  �إىل 
�لتدخل �لدويل ال يتمّتع باإجماع 

�لليبيني.
تدّخال  �أن  م��ن  ك��ث��ريون  ويخ�شى 
غ���رب���ّي���ا ج����دي����د�، ع��ل��ى غ�����ر�ر ما 
 ، ي���وؤدي  ق��د   ،2011 ع��ام  ح�شل 
ظهور  �إىل  غ��ودي��ر،  ماتيو  ي��ق��ول 
�الأطر�ف  ملختلف  موحدة  جبهة 
�ل���ف���اع���ل���ة ) �ل���ق���ب���ائ���ل، �مل����و�ل����ون 
�شّد  �الإ����ش���الم���ي���ون(،  ل���ل���ق���ذ�يف، 

�لقو�ت �لدولية.
�لفرن�شي،  �ل���ب���اح���ث  وي�����ش��ي��ف 
ذل���ك،ه���و متكني  م��ن  �الأ����ش���و�أ  �إّن 
�جلهاديني من جرعة �وك�شيجني 
ت���دف���ع ب��ج��م��ي��ع �جل���ه���ادي���ني من 

خمتلف دول �ملنطقة �إىل ليبيا.
وه���ذ� �الح��ت��م��ال �الأخ����ري، ي�شكل 
�أّن  ����ش���ك  ال  ج�����دي�����د�،  ت����ه����دي����د� 
و�لذي  �ل�شعيف،  �لليبي  �لنظام 
ذ�ت��ه يف مو�جهة  تاأكيد  يتعرّث يف 
�ل���ف���اع���ل���ني �مل��ح��ل��ي��ني �الآخ����ري����ن 
�لذين يتحدون �شلطته با�شتمر�ر 
�لفدر�لّية..  ودع��اة  )�مليلي�شيات، 
�ل�����خ( م�����ش��ت��ع��د ل��ال���ش��ت��غ��ن��اء عنه 
حد�د،  �شعيد  ي��ق��ول  ���ش��ع��ادة،  بكل 
�ل���ب���اح���ث يف م���رك���ز �ل����در������ش����ات 
�إّن  بل  �لفرن�شي،  �الإ�شرت�تيجية 
تو�جه، حتى  زي��د�ن  حكومة علي 
رف�شا  �لقائمة،  �ملوؤ�ش�شات  د�خ��ل 
���ش��دي��د� م��ن ج��ه��از �آخ���ر لل�شلطة 
�لعام  �لوطني  �ملجل�س  ليبيا،  يف 
توؤ�خذه  �أي��ن  �نتقايل(،  )جمل�س 
�لكتلة �لرملانية �الإ�شالمية، على 

)�إف���ري���ق���ي���ا �ل���و����ش���ط���ى وم������ايل و 
ومغامرة   ، ..�ل������خ(  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
مكلفة  تكون  قد  ليبيا  جديدة يف 
للدولة مئات �ملاليني من �ليورو 
�لفرن�شي،  �خل����ب����ري  وي����ق����ول   .
ن�شر  ت�شتوجب  ليبيا  يف  �الأو�شاع 
�آالف جندي،   10 يقل عن  ما ال 
و�ملعد�ت، مبا  �لعتاد  و�لكثري من 
�ملروحيات،  م��ن  �ل��ع��دي��د  ذل��ك  يف 
حتى نكفل ح�شن تنفيذ �لعملية ، 
وهذ� يعني �أّن ن�شر قو�ت ع�شكرية 
�شيجعل  �ملالية  �الأزم���ات  ف��رتة  يف 
فرن�شو�  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل���رئ���ي�������س 

هوالند يف مرمى �شهام �لنقد.
يف  وح��ق��ي��ق��ي  ق���ائ���م  �خل���ط���ر  �إّن 
�لبيت �لليبي، و�لو�شع يف �ملنطقة 
)منطقة  ل��ي��ب��ي��ا  م���ن  �جل��ن��وب��ي��ة 
للحكومة  بالغا  قلقا  يثري  ف��ّز�ن( 
�أجهزة  �ملركزّية ذ�تها، ف�شال عن 
و�الأمريكية  �لفرن�شية  �ملخابر�ت 
ح�����ش��ب م�شادر  ح��ال��ي��ا  �مل���وج���ودة 

عديدة على عني �ملكان.
�لعلوم  م��ع��ه��د  �الأ���ش��ت��اذ يف  وي��ق��ّر 
عام  �خ��ت��ار  �ل��غ��رب  �أّن  �ل�شيا�شية، 
وخو�س  �النت�شار  عدم   ،2011
�مل��ع��رك��ة ع��ل��ى �الأر������س، مم��ا خلق 
و�لغرب  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  �أم��ن��ّي��ة  ث��غ��رة 

يجني �الآن عو�قب ذ�ك �لقر�ر .
ولئن حاول �الحتاد �الأوروبي بعد 
عامني وعر برنامج خا�س تعزيز 
�أمن �حلدود �لليبية ، �إاّل �أّن بع�س 
�خل����ر�ء �ل��ف��رن�����ش��ي��ني، ي���رون �أّن 
ذل��ك لي�س �شوى ج��زء م��ن �حلّل 

ملو�جهة �لعنف �ملتنامي.
على �مليد�ن، يو�جه �جلي�س �لليبي 
�لكاملة، ثالث  �لفاقد للجاهزّية 

�ملنطقة، �إن مل ُي�شبح مالذ� �آمنا 
يحت�شن حركات �الإرهاب؟

ما مُيكن �جلزم به حتى �الآن، هو 
�أّنها رغبة �عرت�س على و�قعيتها 
�لفرن�شيني،  �خل�����ر�ء  م���ن  ع���دد 
�ليقظة،  �أحالم  ونّزلوها يف خانة 
�ملتاأّزم  فرن�شا  و���ش��ع  �إىل  قيا�شا 
�نت�شار  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ق��ت�����ش��ادّي��ا، 
قو�تها يف �أكرث من �شاحة خارجية، 
�إىل  باملنطقة،  �الأو���ش��اع  وت��د�خ��ل 
ت��ف��ر���س تدقيق  �أ���ش��ب��ح��ت  درج����ة 
�حل�شابات جّيد� قبل �الإقد�م على 
�أي خطوة م�شتقبال خا�شة �إذ� ما 
خارجّية  وب���اأدو�ت  ع�شكرّية  كانت 

غربّية .
�جلر�ل  �عتر  �ل�شياق،  هذ�  ويف 
ف���ان�������ش���ن���ت دي��������زب��������ورت، �أ�����ش����ت����اذ 
�لعلوم  معهد  يف  �ال�شرت�تيجيات 
�ل�شيا�شية يف ت�شريح ملجلة لوبو�ن 
�ل�شيناريو  ه���ذ�  �أّن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 
�مل��ث��ايل حت��ال��ف دويل ب��دع��م من 
�الأحالم  يتنّزل يف خانة  �لليبيني 
للتدخل  �حل���اج���ة  �أّن  م����وؤك����د�   ،
و�رد،  تنفيذها، غري  ولكن  ثابتة، 
�لتفكري  جم����ّرد  ح��ت��ى  ي��ج��ب  وال 
قادرة  �أّن فرن�شا  �إىل  فيه، م�شري� 
�اللتز�م  على  �شيا�شيا  بالتاأكيد 
�لعملّية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  ول���ك���ن   ،
 ، م�شتحيل  �الأم����ر  ف����اإن  �ل��ف��ن��ي��ة، 
وذلك ل�شبب وحيد، هو �أّن فرن�شا 
جت���اوزت ق��در�ت��ه��ا و�إم��ك��ان��ات��ه��ا يف 
جمال تدّخل وحد�تها �لع�شكرية 

خارجّيا. 
فاجلي�س �لفرن�شي يقوم مبهّمات 
خمتلفة،  م�������ش���ارح  ع��ل��ى  ق��ت��ال��ي��ة 
ت����ت����ف����اوت ح����ّدت����ه����ا وح����ر�رت����ه����ا 

ي�شُردها  �ل�شغوطات  مظاهر من 
�لدر��شات  �أ���ش��ت��اذ  غ��ودي��ر،  ماتيو 
تولوز،  ج��ام��ع��ة  يف  �الإ����ش���الم���ي���ة 
بني  و��شتباكات  مو�جهات  وه��ي: 
من  �أو  )ع��رب��ي��ة  �ملحلية  �لقبائل 
�أن�شار  ح�����ش��ور   ،) �ل��ت��ب��و  ج��م��اع��ة 
�ل����ذي����ن ت����ف����ّرق����و� منذ  �ل����ق����ذ�يف 
���ش��ق��وط �ل��ع��ق��ي��د، وث��ال��ث��ا و�أخ���ري� 
و�شول �أع�شاء تنظيم �لقاعدة يف 
ودخولهم  �الإ�شالمي  �ملغرب  بالد 
على خط �الأزم��ة، بعد �ن�شحابهم 

من مايل )2013( .
يف  �لنظامية  �لقوة  تدخل  ورغ��م 
�شمح  مّم��ا   ، �الأخ���رية  �ل�شد�مات 
��شتعادة  م��ن  �مل��رك��زي��ة  للحكومة 
�لرئي�شية  �ملدينة  على  �ل�شيطرة 
�شبها،  م��دي��ن��ة  ف����ز�ن،  منطقة  يف 
�لع�شكرية  �ل�����ق�����اع�����دة  وع�����ل�����ى 
�أيدي  يف  �شقطت  �ل��ت��ي  متنهنت، 
�أن�شار �لقذ�يف، فان �نعد�م �الأمن 
ال يز�ل �شائد� وذلك ل�شبب وجيه 
ح�����ش��ب �ل��ب��اح��ث غ���ودي���ر، ه���و �أّن 
وتعادل  ���ش��ا���ش��ع��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  ه����ذه 
فرن�شا،  م�شاحة  ثلث  م�شاحتها 
عليها  �ل�شيطرة  �مل�شتحيل  وم��ن 
بالقو�ت  �ل���ط���وي���ل  �مل������دى  ع���ل���ى 

�ملتاحة للدولة �لليبية .
علي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أّن  ي���ذك���ر 
�شخ�شّيا  ت��ع��ّر���س  �ل����ذي  زي�����د�ن، 
للخطف، �شبق �أن حّذر يف نوفمر 
2013، على �ثر �أعمال عنف يف 
ط��ر�ب��ل�����س ويف ���ش��رق �ل��ب��الد، من 
ي�شمح  ل���ن  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  �أّن 
�ملتو�شط،  �لبحر  قلب  يف  ب��دول��ة 
ت��ك��ون م���رك���ز� ل��ل��ع��ن��ف و�الإره�����اب 

و�الغتياالت .

اأمام منّو عوامل النفجار وتف�ّسي مظاهرها

هل تخو�س �لدول �لغربّية حربًا جديدة يف ليبيا..؟

�لبنتاجون يدر�س 4 مو�قع للدفاع �ل�شاروخي مدعون �أمريكيون يطعنون يف ح�شانة دبلوما�شية هندية
•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت وز�رة �لدفاع �المريكية)�لبنتاجون( �نها �شتجري در��شات لبحث �لتاأثري �لبيئي القامة �ربعة مو�قع دفاعية 
�شاروخية حمتملة يف �شرق �لواليات �ملتحدة ولكنها �شددت على �نها مل تقرر بعد �مل�شي قدما يف بناء هذه �ملو�قع.

ويحث �لكوجنر�س �لذي ي�شعر بقلق من جهود �ير�ن ل�شنع �شو�ريخ بالي�شتية عابرة للقار�ت �لبنتاجون على �قامة 
موقع على �ل�شاحل �ل�شرقي. ويقول م�شوؤولون دفاعيون �ن �ل�شو�ريخ �العرت��شية �حلالية على �ل�شاحل �لغربي 
ميكن �ن تد�فع عن �لبالد �شد �لهجمات �ل�شاروخية �ملحتملة و�ن �قامة �ي موقع ��شايف لل�شو�ريخ �العرت��شية 

�شت�شيف تكاليف �شخمة على ميز�نية �لقو�ت �مل�شلحة �لتي تو�جه �شغوطا بالفعل.
ومع ذلك مي�شي م�شوؤولو �لبنتاجون قدما يف در��شة �لتاأثري �لبيئي. و�ملطلوبة وفقا لبند يف ميز�نية �لرتخي�س 
للتاأثري  �شاملة  در��شة  �ج��ر�ء  ��شتكمال  �ن  �م�س �جلمعة  بيان �شدر  �لبنتاجون يف  وق��ال   .2013 ل�شنة  �لدفاعي 
�لبيئي �شيتطلب عامني تقريبا . و�شتت�شمن هذه �لدر��شة �لتاأثري�ت �ملحتملة على ��شتغالل �الر�س و�ملو�رد �ملائية 

وجودة �لهو�ء وو�شائل �لنقل و�الو�شاع �القت�شادية و�الجتماعية وعو�مل �خرى.

•• نيويورك-رويرتز:

�إن  ق��ال م��دع��ون �حت��ادي��ون يف مانهاتن 
�لدبلوما�شية �لهندية �لتي �أدى �عتقالها 
ن���ز�ع  �إىل  �الأول  دي�������ش���م���ر-ك���ان���ون  يف 
دبلوما�شي كبري بني و��شنطن ونيودلهي، 
�لواليات  يف  �ملقا�شاة  من  حم�شنة  غري 
تو�جه  �أن  م��ن  لها  منا�س  وال  �مل��ت��ح��دة 
دخول.  ت��اأ���ش��رية  يف  بالتالعب  �ت��ه��ام��ات 
وق���ال���ت ك��ري�����ش��ت��ي غ��ري��ن��ب��ريغ و�أم���ان���د� 
�الأمريكي  �لعدل  كر�مر م�شاعدتا وزير 

ح�����ش��ان��ة، ومل ت��ع��ت��م��د خ���وب���ر�غ���ادي يف 
�ل��ب��ع��ث��ة �ل��ه��ن��دي��ة ب������االأمم �مل���ت���ح���دة �إال 
�تهامات  ت��وج��ي��ه  م���ن  ي����وم و�ح�����د  ق��ب��ل 
هذ�  وك��ان  �ل��ب��الد،  مغادرتها  وطلب  لها 
لها  لل�شماح  �شفقة  من  ج��زء�  �العتماد 
خوبر�غادي  و�عتقلت  �ل��ب��الد.  مب��غ��ادرة 
 48 مل��دة  �الأول  دي�شمر-كانون   12 يف 
�ألف   250 دف��ع  بعد  و�أف��رج عنها  �شاعة 
دوالر كفالة وت�شليم جو�ز �شفرها وعدم 
باالحتيال  يتعلق  فيما  بالذنب  �إقر�رها 
بيانات  و�إع����ط����اء  �ل���دخ���ول  ت���اأ����ش���رية  يف 

�أجر خلادمتها  ز�ئفة عن ما تدفعه من 
�أث����ار �الع��ت��ق��ال عا�شفة  �ل��ه��ن��دي��ة، وق���د 
دبلوما�شية بني �لهند و�لواليات �ملتحدة 

��شتمرت �أ�شابيع.
14 يناير-كانون �لثاين ومع عودة  ويف 
حماميها  ق��دم  �لهند  �إىل  خ��وب��ر�غ��ادي 
بنيويورك طلبا لقا�س �أمريكي باإ�شقاط 
�إن �حل�شانة  �ملحامي  وقال  �لتهم عنها، 
وز�رة  لها  منحتها  �ل��ت��ي  �لدبلوما�شية 
ح�شانة  تعطيها  �الأم��ريك��ي��ة  �خلارجية 

كاملة من �ملقا�شاة يف �أمريكا.

�إن ديفياين خوبر�غادي لي�س لها حاليا 
�ملتهمة  و���ش��ع  �أن  كما  دبلوما�شي  و���ش��ع 
كان  قن�شلية  كم�شوؤولة  �عتقالها  وق��ت 
يعطيها ح�شانة من �ملقا�شاة للت�شرفات 
�ملدعي  مكتب  وي��دف��ع   . فقط  �لر�شمية 
�لعام يف مانهاتن بريت بهار�ر� يف وثائق 
دبلوما�شية  خ��وب��ر�ج��ادي  ب���اأن  �ملحكمة 
�شابقة وغري حم�شنة �أمام �لق�شاء. ومع 
مطالبة �مل�شوؤولني �لهنود باالإفر�ج عنها 
نيويورك  جادل حمامي خوبر�غادي يف 
مينحها  قن�شلية  كم�شوؤولة  و�شعها  باأن 

ثمانية قتلى يف �أعمال عنف دينية بنيجرييا �لآلف يتظاهرون باملك�شيك رف�شًا لإ�شالحات د�شتورية

�مليلي�شيات يف كل مكان دولة د�خل �لدولة هل تفعلها فرن�شا من جديد

علي 
زيد�ن 

�شغوط 
من كل 

مكان

حماكمة �شرطيني �أتر�ك بتهمة قتل متظاهر 
•• انقرة-اأ ف ب:

يحاكم �رب��ع��ة �شرطيني �ت���ر�ك �ع��ت��ب��ار� م��ن �الث��ن��ني �م���ام �ح���دى حماكم 
قي�شري )و�شط( ل�شربهم متظاهر� يف �لتا�شعة ع�شرة، يف ملف يرمز �ىل 
حزير�ن- يف  للحكومة  �ملناه�س  �حل��ر�ك  ��شتهدف  �ل��ذي  �لعنيف  �لقمع 

�لبلدية تفتتح  2013. وقبل �شهرين فقط من موعد �النتخابات  يونيو 
�ل�شديد فيما تلطخ ق�شية ف�شاد غري  �لتوتر  هذه �ملحاكمة يف �ج��و�ء من 

م�شبوقة رئي�س �لوزر�ء رجب طيب �ردوغان وفريقه �حلكومي.
ومن �ملرتقب �ن يحت�شد مئات �ملتظاهرين �شباح �الثنني �مام ق�شر �لعدل 
يف مدينة قي�شري عند بدء �جلل�شة �الوىل ل �ملطالبة بالعد�لة ومبحا�شبة 

�ل�شلطة، كما �علن منظمو هذ� �لتجمع.
��شماعيل  علي  �ل�شحية  تعر�س  �ملا�شي  حزير�ن-يونيو  من  �لثاين  ففي 
��شخا�س  يد جمموعة من عدة  على  �مل��رح  لل�شرب  عاما(   19( قرقماز 
فيما كان ي�شعى للهرب من هجوم لل�شرطة �ثناء تظاهرة تطالب با�شتقالة 

�ردوغان يف مدينة ��شكي�شهري �جلامعية �لكرى يف غرب تركيا.
�ثرها  على  ف��ارق  �ل��دم��اغ  يف  ونزيف  خطرة  بجروح  �لطالب  ه��ذ�  و��شيب 

�حلياة يف �لعا�شر من متوز-يوليو بعد دخوله يف غيبوبة ملدة 38 يوما.
�الثنني  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �لق�شاء  �م��ام  �شيمثلون  �ل��ذي��ن  �لثمانية  و�ملتهمون 
وهم  مر�قبة  بكامري�ت  �شورو�  �مل��دين،  باللبا�س  �شرطيني  �ربعة  وبينهم 

ي�شربون �ل�شاب �ر�شا بع�شي بي�شبول وهر�و�ت.
وهم يالحقون بتهمة �لقتل �لعمد ويو�جهون عقوبة �ل�شجن مدى �حلياة. 
�شيمثلون  �الخ��رون  فيما  �ملا�شي  �ل�شيف  منذ  م�شجونون  منهم  وخم�شة 
�لق�شية  ه��ذه  جعل  نيتهم  وم��ن��ا���ش��روه  �ل�شحية  عائلة  و�علنت  �ح����ر�ر�. 

حماكمة لعنف �ل�شرطة.
وقالت �مل قرقماز و�لدة �ل�شحية لل�شحافة �لرتكية �شاذهب �ىل ق�شية 
�ملتهمني  �لنظر مبا�شرة يف �عني  ، عازمة على  �غتيل يف كمني  �لذي  �بني 
عليها  كتب  تي-�شريت  قمي�س  قتل  عندما  يرتدي  ك��ان  �ل��ذي  �بنها  بقتل 
تتم  �ن  �ري��د  لكنني  يعود  لن  �بني  �ن  و��شافت   . �لعامل  يف  �ل�شالم  �شعار 

معاقبة �لقتلة .
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نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  بن  حممد  �ل�شيخ  وح�شور  رعاية  حتت 
�ختتمت �م�س ب�شالة نادي �لو�شل يف دبي فعاليات بطولة �الإمار�ت 
و�لكيك  و�جل����ودو  �مل�شارعة  �حت���اد  نظمها  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  �ملفتوحة 

بوك�شينغ بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�شي.
ومتثل هذه �لبطولة �لتي �شهدت م�شاركة 100 العب والعبة حتت 
12 �شنة و10 �شنو�ت من خمتلف �مل�شتويات و�الأندية يف �لدولة �أوىل 
بطوالت �الإحتاد �ل�شنية �لتي تقام يف �شيافة نادي �لو�شل وتهدف �إىل 

غر�س �ملفاهيم �جلديدة �لتي من �شاأنها �أن تاأخذ �لدولة �إىل م�شاف 
�ل�شيخ حممد  �لن�سء. وقام  �نطالقا من  �للعبة  �ملتقدمة يف  �ل��دول 
بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان يف ختام �لبطولة بتتويج �لفائزين .. 
وحث �مل�شاركني على �ال�شتمر�رية بالتدريب وحتقيق �أف�شل �لنتائج 
يف �مل�شتقبل. من جانبهم عر �مل�شاركون عن فرحتهم حل�شور �ل�شيخ 
ود�فعا  ح��اف��ز�  و�ل���ذي ميثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ب��ن من�شور  حممد 
�لدرعي رئي�س  �أف�شل ما لديهم.. وثمن حممد بن ثعلوب  لتقدمي 

�إحتاد �الإمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينغ ح�شور �ل�شيخ 
حممد بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان ورعايته للبطولة و�لدعم �لذي 
توفره لها �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم حرم 
�لوزر�ء  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �شمو 

وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�شة موؤ�ش�شة دبي للمر�أة.
ويف �خل��ت��ام ق���ام ن��ا���ش��ر �ل��ت��م��ي��م��ي �الأم����ني �ل��ع��ام الإحت����اد �الإم�����ار�ت 
للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينغ بت�شليم درع �الحتاد �لتذكاري 

لل�شيخ حممد بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان تقدير� وتثمينا جلهوده 
تطبيق  �إىل  ي�شعى  �الإحت����اد  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  �لبطولة.  �إجن���اح  يف 
�لدويل للجودو  �عتمدها �الحتاد  �لتي  �لتحكيم �جلديدة  تعديالت 
�لدويل  �الحت��اد  �شمنار  خ��الل  �أدق  ب�شكل  عر�شها  مت  و�لتي  موؤخر� 
ل�شركة  �لرئي�شية  �ل��ق��اع��ة  �شيافة  يف  م��وؤخ��ر�  عقد  �ل���ذي  ل��ل��ج��ودو 
�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ب��رتول��ي��ة �ل��دول��ي��ة �آي��ب��ي��ك ب��اب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي متثل 

�ل�شريك �ال�شرت�تيجي لالحتاد.

حممد بن من�شور بن ز�يد يتوج �لفائزين ببطولة �لإمار�ت �ملفتوحة للجودو

ك���رة �لقدم  �ل��ث��ان��ي��ة م���ن دوري  ���ش��ه��دت م��ب��اري��ات �جل���ول���ة 
من  �أول  م�شاء  قوية  مو�جهات  �الإم��ار�ت  الأندية  �ل�شاطئية 
�أم�س �جلمعة، حيث فاز �لن�شر على �ل�شباب 6-1 و�الأهلي 
على �لفجرية 3-2، و�حلمرية على �لو�شل 7-6، و�أقيمت 
جميع مباريات �لدوري �لذي ينظمه جمل�س دبي �لريا�شي، 

على �مللعب �لرملي بحديقة �ملمزر يف دبي.

الن�سر يت�سدر بفارق الأهداف
بد�ية  م��ن  �مل��ب��ار�ة  ك��ام��ل  على  ي�شيطر  �أن  �لن�شر  ��شتطاع 
�لهدف  رم�شان  ح�شن  �لالعب  �شجل  حيث  �الأول،  �ل�شوط 
بت�شجيل  عقيل  حممد  وت��اب��ع  �ل�شابعة،  �لدقيقة  يف  �الأول 
�ل��ه��دف �ل��ث��اين يف �ل��دق��ي��ق��ة �ل��ع��ا���ش��رة م��ن �ل�����ش��وط �الأول 
من  رد  دون  �لن�شر  ل�شالح  بهدفني  �الأول  �ل�شوط  لينتهي 
�ل�شباب، ويف �ل�شوط �لثاين �أبدى �ل�شباب بع�س �ملقاومة يف 
مو�جهة �لن�شر، لكن العب �ل�شباب �ملخ�شرم حممد عقيل 
��شتطاع ت�شجيل هدفه �لثاين، ويف �لدقيقة �لتا�شعة ��شتطاع 

�أن ي�شجل �لهدف �الأول  ب��والدي  �ل�شباب حممد علي  العب 
للفريق لينتهي �ل�شوط �الأول بثالثة �أهد�ف مقابل هدف، 
على  �لكاملة  �شيطرته  �لن�شر  ��شتعاد  �لثالث  �ل�شوط  ويف 
�ل�شوط لي�شجل ثالثة �أهد�ف �أخرى باأقد�م ح�شن رم�شان 
بنتيجة  �ملبار�ة  لتنتهي  �حل�شني  عبد  م�شلم  عقيل  وحممد 
بر�شيد  �ل��دوري  ف��رق  بذلك  ليت�شدر  �لن�شر  6-1ل�شالح 
�ل��ذي ج��اء ثانياً يف  �أه��د�ف عن �الأهلي   9 6 نقاط وبفارق 

�لرتتيب.

الأهلي 3–2 الفجرية
يف  ه���دف  بت�شجيل  �الأه��ل��ي  م��ع  م��ب��ار�ت��ه  �ل��ف��ج��رية  ��شتهل 
�لدقيقة �ل�شابعة من �ل�شوط �الأول بقدم �لالعب �أحمد �شامل 
ح�شن، و��شتطاع �لفجرية �أن يغلق دفاعاته ب�شكل جيد بحيث 
مل ي�شمح لالأهلي باالقرت�ب من مرماه طو�ل زمن �ل�شوط 
�الأول، ويف �ل�شوط �لثاين متكن �الأهلي من �خرت�ق ثغر�ت 
متتالني  هدفني  ت�شجيل  ��شتطاع  حيث  بالفجرية  �ل��دف��اع 

�ل��دق��ي��ق��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب���اأق���د�م هيثم حم��م��د و�ل��رت��غ��ايل نونو 
ميغول لينهي �ل�شوط �لثاين ل�شاحله بهدفني مقابل هدف، 
�لرتغايل  متكن  �لثالث  �ل�شوط  من  �لثامنة  �لدقيقة  ويف 
مادجر من ت�شجيل �لهدف �لثالث لفريقه، وحاول �لفجرية 
��شتطاع العبه خالد خمي�س  �أكرث من مرة حتى  �لت�شجيل 
حممد �أن ي�شجل �لهدف �لثاين بالدقيقة �الأخرية من عمر 

�ملبار�ة لتنتهي بنتيجة 3-1 ل�شالح �الأهلي.

مباراة قوية بني الو�سل واحلمرية 
من  كبري  ع��دد  ت�شجيل  و�حل��م��ري��ة  �لو�شل  م��ب��ار�ة  �شهدت 
بال�شوط  �ملبار�ة  بد�ية  �الأوىل من  �لدقائق  ففي  �الأه��د�ف، 
�الأول ��شتطاع �لو�شل �أن ي�شجل ثالثة �أهد�ف متتالية باأقد�م 
وليد حممدي، �شعيد يو�شف، وليون جوميز، لكن �حلمرية 
و��شتطاع  �ملتتالية،  �الأه���د�ف  من  �ل�شيل  لهذ�  ي�شتكني  مل 
�شعيد  �ل��الع��ب  ب��ق��دم  و�ح���دة  دقيقة  يف  ه��دف��ني  ي�شجل  �أن 
�شالح ناجي، ويف �ل�شوط �لثاين متكن �حلمرية من فر�س 

وليد  باأقد�م  �أه��د�ف  ثالثة  بت�شجيل  �ملبار�ة  على  �شيطرته 
�ملاطري،  ب�شر حممد، عدنان عبد�لرحمن، وحممد م�شعد 
ت�شجيل  �أ�شفرت عن  بعدة هجمات  �ملقاومة  �لو�شل  وح��اول 
جوميز،  ليون  �ل��الع��ب  بقدم  �ل�شوط  ه��ذ�  يف  وحيد  ه��دف 
�لفريقني لكن  �لقوة بني  تعادل ميز�ن  �لثالث  �ل�شوط  ويف 
بو��شطة  هدفني  �لو�شل  �شجل  حيث  �لنتيجة،  تتعادل  مل 
�حلمرية  ��شتطاع  فيما  حممدي،  وعلي  �شعيد،  علي  ح�شن 
عبد�لرحمن  عدنان  بو��شطة  �الآخ��ر  هو  هدفني  ي�شجل  �أن 

وحم�شن �شالح ناجي، ليفوز باملبار�ة بنتيجة 6-7.

م�ستوى حتكيمي متزن
�ملتزن،  �لتحكيمي  ب���االأد�ء  �لثانية  �جلولة  مباريات  متيزت 
عمر  �لرئي�س،  يو�شف  �إبر�هيم  من:  كل  �ملباريات  قاد  حيث 
�حلمادي، �شامل كر�ب، �أحمد عبيد �ل�شالمي، وحممد �شعيد 
�أ�شحاب �خل��ر�ت �لطويلة  مر�قبا للحكام، وهم مزيج من 
من خالل م�شاركاتهم �ملتعددة يف �لبطوالت �لعاملية و�حلكام 

�لكروية.  �ل�شاحة  �أنف�شهم على  ب��د�أو� بفر�س  �لذين  �جلدد 
وجتري جميع �ملباريات بنظام �لدوري من مرحلتني، ذهاب 
�ملرحلة  تنتهي  حيث  �أ���ش��اب��ي��ع،   10 ع��دد  ب��اإج��م��ايل  و�إي����اب، 
و�شيتوقف  �ملقبل  م��ار���س  م��ن  �الأول  يف  )�ل���ذه���اب(  �الأوىل 
�لدوري خالل �لفرتة من 2 �إىل 23 فر�ير �ملقبل لتفريغ 
يف  للم�شاركة  لال�شتعد�د  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  م��ع  �ل��الع��ب��ني 
بالعا�شمة  ودي��ة  دولية  بطولة  يف  و�مل�شاركة  د�خلي  مع�شكر 
يف  )�الإي���اب(  �لثانية  �ملرحلة  تبد�أ  بينما  م�شقط،  �لعمانية 
�لدوري  مباريات  بنهاية  وتنتهي  �ملقبل،  مار�س  من  �لثامن 
�لفريق �حلا�شل على  �ملقبل، ويتوج  �أبريل  يف �خلام�س من 
نهاية جميع  �إث���ر  �ل��ن��ق��اط  م��ن  ر�شيد  ب��اأع��ل��ى  �الأول  �مل��رك��ز 
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الإم������ار�ت  دوري  ب��ل��ق��ب  �مل��ب��اري��ات 
للمو�شم �لريا�شي 2013–2014، وتطبق �ملادة 18 من 
�لالئحة �لتنظيمية و�لفنية مل�شابقات كرة �لقدم �ل�شاطئية 
لتحديد و�عتماد �لرتتيب �لنهائي للفرق �إثر نهاية مباريات 

�لدوري.

مو�جهات قوية يف ثانية جولت دوري كرة �لقدم �ل�شاطئية لأندية �لدولة

�كد �ل�شيخ جوعان بن حمد �ل ثاين رئي�س �للجنة �ملنظمة 
لكاأ�س �لعامل لكرة �ليد �لتي ت�شت�شيفها �لدوحة يف كانون 
2015 يف حديث لوكالة فر�ن�س بر�س  �لثاين-يناير عام 
�ملنتخبات  نخبة  ال�شت�شافة  ج��اه��زة  �شتكون  ب���الده  ب��ان   ،
عن  كا�شفا  �ملونديال  �نطالق  من  ك��اف  وق��ت  قبل  �لعاملية 
و�ع����د�د  �مل��الع��ب  بتجهيز  يتعلق  م��ا  يف  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �خ���ر 
�مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي ل��ه��ذ� �حل����دث �ل����ذي ي��ح��ظ��ى بتغطية 

�عالمية و��شعة.
كما تطرق �ي�شا �ىل �هتمام بالده بالريا�شة و�لفائدة �لتي 
جتنيها من خالل �حت�شان �لعديد من �لبطوالت �لعاملية.

وهنا ن�س �حلديث:
يف  �ليد  مونديال  �ن��ط��الق  موعد  م��ن  تقريبا  �شنة  قبل   -
�لدوحة مب�شاركة نخبة �ملنتخبات �لعاملية، �ىل �ين و�شلت 

�ال�شتعد�د�ت ال�شت�شافة هذ� �حلدث �لريا�شي �لكبري ؟
لدينا خطة عمل و��شحة �ملعامل تقوم على �كرث من حمور 
م��ن �ج���ل �ل��و���ش��ول �ىل م�����ش��ت��وى �جل��اه��زي��ة �ل��ت��ام��ة قبل 

�نطالق �ملونديال بوقت كاف ح�شب �خلطة �ملو�شوعة من 
قبل �للجنة �ملنظمة خا�شة و�ن كل �المور مت �لرتتيب لها 
بال�شكل �ملنا�شب الننا ندرك متاما قيمة و�همية �لبطولة 
مثايل  مونديال  تنظيم  �جل  من  نو�جهه  �لذي  و�لتحدي 
ب��اأ���ش��ره �شتكون  �أع���ني �ل��ع��امل  ف��ى ك��ل ���ش��يء خ�شو�شا ب��ان 
م�شلطة على �لدوحة. و�جهنا بع�س �ل�شعوبات يف �لبد�ية 
ن��ظ��ر� ل�شيق �ل��وق��ت، ل��ك��ن ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �ل���ذي �شكل من 
ب�شكل  يعمل  �لبطوالت  تنظيم  جمال  يف  �ملحرتفني  نخبة 
متو��شل على �جناز خطة �لعمل �لتي نطمح من خاللها 
��شت�شافة  ق��ط��ر يف  ج�����د�رة  ع���ن  �أخ�����رى  م���رة  ن��ره��ن  �ن 
�لبطوالت �لريا�شية. �شننظم يف �يلول-�شبتمر من �لعام 
جيدة  ب��روف��ة  مبثابة  �شتكون  �لتي  غلوب  �ل�شوبر  بطولة 
للمونديال الختبار �المور �لتنظيمية خا�شة و�ن �لبطولة 
يتم جتهيزها القامة  �لتى  �ل�شاالت �جلديدة  على  �شتقام 
مناف�شات �ملونديال عليها، وبالتايل فاننا نعمل من �جل �ن 
نكون جاهزين للتنظيم يف �شهر �ب-�غ�شط�س 2014 علما 

بان �لبطولة �شتقام فى كانون �لثاين-يناير عام 2015.
- وماذ� عن �ملن�شات وجاهزيتها ال�شت�شافة �حلدث �لكبري؟ 
تقام  �أن  على  حري�شون  فنحن  �ملونديال  ملالعب  بالن�شبة 
وحاليا  �ملنطقة،  يف  �ل�����ش��االت  �أف�شل  �إح���دى  يف  �لبطولة 
�لعامل،  �أج��ل بطولة  بناء �كرث من �شالة جديدة من  يتم 
و�الخرية  ولو�شيل،  �ل�شد وخلويا  و�ل�شاالت �جلديدة هي 
�ال�شتخد�مات  متعدد  وط��ن��ي  جممع  �ىل  حتويلها  �شيتم 
ولي�شت جمرد �شالة لكرة �ليد فقط، و�لعمل جار يف جميع 
�ل�شاالت على قدم و�شاق، و�شيتم �النتهاء من جميع من�شاآت 

�لبطولة قبل وقت كاف على �نطالق �ملونديال.
��شت�شافت  حيث  �ليد  ك��رة  بريا�شة  قطر  �هتمام  �شر  م��ا 
�لعديد من �لبطوالت على م�شتوى �الندية وعلى م�شتوى 
�للعبة حتظى باهتمام  �ن  �لقارية و�لعاملية، كما  �ملنتخبات 
هذ�  �شت�شتثمرون  وكيف  �ل��دول��ة؟  من  م�شتوى  �ك��ر  على 

�لدعم؟
روؤية �ل�شيخ متيم بن حمد �ل ثاين �مري �لبالد تهدف �أن 

تكون �لريا�شة نط �حلياة من خالل جيل جديد �شحي 
�ملختلفة ولي�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  ق��ط��ر يف  ����ش��م  ل��رف��ع 
نتائج منتخبات  �ن  بالذكر  ولكن �جلدير  �ليد.  كرة  فقط 
و�ندية كرة �ليد فى �كرث من بطولة عاملية وقارية حققت 
ف��ان �لطموحات ال بد و�ن تزيد  �ك��رث من لقب، وم��ن ثم 
�أي�شا على �شعيد  ولكن  �مل�شاركات  لي�س فقط على �شعيد 
�ملنتخبات  وتقريب  قطر  يف  �ليد  لكرة  بطوالت  ��شت�شافة 
�ىل �جلمهور �ملحلي وفتح �أبو�ب قطر �ىل حمبي �لريا�شة 
للعبة  منتخبا  ب��ان  جن��د  عندما  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف 
جماعية معينة يحقق نتائج الفتة فال بد من �الهتمام به، 
و�لو�قع بان منتخب �ليد هو �ف�شل فريق جماعي حاليا يف 

قطر ولذ� �شخرنا جميع �المكانيات لالرتقاء مب�شتو�ه.
�لدويل  �الحت���اد  عليها  ي�شدد  �لتي  �لهامة  �لنقاط  م��ن   -
للعبة هو �حل�شور �جلماهريي، ما هي �خلطو�ت �لعملية 
�لتي قامت بها �للجنة �ملنظمة من �جل ��شتقطاب �جلمهور 

�ىل �ملالعب ملتابعة �ملباريات بكثافة؟

ل��ل��و���ش��ول �ىل ج��م��ي��ع حم��ب��ي �للعبة  ق��م��ن��ا ب��و���ش��ع خ��ط��ة 
نقوم  ونحن  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  وجميع  �أوروب����ا  �آ�شيا  قطر  يف 
�لبطوالت �حلالية يف  بحمالت ترويجية لقطر يف معظم 
�لت�شويق  جلنة  قبل  من  متابعة  وهناك  و�وروب���ا،  �أفريقيا 
ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��ج��ت��م��ع��ات ك��اف��ة وت�����ش��ه��ي��ل جميئهم 
�لقطرية  �خلطوط  مع  مميزة  عرو�س  عر  �ل��دوح��ة  �ىل 
ملتقى  قطر  ت��ك��ون  �أن  على  منا  حر�شا  وذل���ك  و�ل��ف��ن��ادق، 
جلميع حمبي �للعبة. ونحن يف �شدد �العالن عن خدمات 
�ىل  �شتح�شر  �لتي  �جلماهري  عليها  �شتح�شل  ومم��ي��ز�ت 
�لدوحة ملتابعة منتخبات بلد�نهم وهم ي�شاركون يف بطولة 
�ننا  كما  قطر.  يف  م��رة  الول  تقام  �لتي  �ليد  لكرة  �ل��ع��امل 
قمنا بتجهيز �شل�شلة فعاليات لتعريف �لنا�س على �لبطولة 
وحثهم على �مل�شاركة و�حل�شور. كما نعتمد بالدرجة �الوىل 
على ع�شاق �للعبة و�ن�شار �ملنتخبات �لعريقة �مثال فرن�شا 
و�لدنارك و�ملانيا وكرو�تيا وغريها من �لدول �لتي متلك 

تاريخا كبري� يف �للعبة.

�ل�شي����خ جوع����ان: قط����ر جاه����زة ل�شت�ش��اف����ة موندي����ال �لي�������د
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الفجر الريا�ضي

�لقدم  ل���ك���رة  �ال����ش���ب���اين  �ع���ل���ن �الحت�������اد 
�ل�شابق  �مل���ن���ت���خ���ب  م�������درب  وف�������اة  �م���������س 
م�شت�شفيات  �ح��دى  يف  �ر�غوني�س  لوي�س 
مدريد عن عمر يناهز �ل75 عاما وكان 
�ر�غوني�س قاد منتخب ال روخ��ا �ىل لقب 

بطولة كاأ�س �وروبا عام 2008.
وج����اء يف ب��ي��ان ل��الحت��اد �ال���ش��ب��اين لكرة 
�النرتنت  �شبكة  على  موقعه  على  �ل��ق��دم 
يعلن �الحتاد �ال�شباين باأ�شف وفاة لوي�س 

�ر�غوني�س ، كما ذكر �مل�شت�شفى حيث كان 
يعالج يف بيان �آخر تويف لوي�س �ر�غوني�س ، 
�ملدرب �لتاريخي �لذي فاز ببطولة �وروبا 

مع �ملنتخب �ال�شباين .
وتوىل �ر�غوني�س تدريب منتخب ��شبانيا 
دور�  ولعب  و2008،   2004 عامي  بني 
مهما يف �لنه�شة �لكبرية للكرة �ال�شبانية 
�عتماد  خ��الل  م��ن  �لعاملية  �ل�شاحة  على 
�ىل  ليقوده   ، تاكا  تيكي  �لتمرير  ��شلوب 

لقبه �الوروبي �لثاين بعد 1964.
وتابع منتخب ��شبانيا بقيادة �ملدرب �حلايل 
�لت�شاعدي،  خ��ط��ه  بو�شكي  دل  في�شنتي 
ف��ت��وج ب��ط��ال ل��ل��ع��امل يف م��ون��دي��ال جنوب 
يف  بلقبه  �ح��ت��ف��ظ  ث��م   ،2010 �ف��ري��ق��ي��ا 

بطولة كاأ�س �وروبا 2012.
�متدت  �ل��ت��ي  �ر�غ��ون��ي�����س  وت��زخ��ر م�شرية 
خمتلفة  �ن��دي��ة   10 ب��ت��دري��ب  ع��ام��ا   35
�ي�شا منها �تلتيكو مدريد حيث قاده �ىل 

1977 وكاأ�س  لقب �ل��دوري �ال�شباين يف 
مو�شم  يف  وبر�شلونة  م���ر�ت،  ث��الث  �مل��ل��ك 

.1988-87
 11 يف  ��شبانيا  منتخب  �ر�غوني�س  ومثل 
�ملدرب �ال�شباين �علن  مبار�ة دولية وكان 
�عتز�له  دي�����ش��م��ر  �الول  ك���ان���ون  م��ط��ل��ع 
�ل���ت���دري���ب، ث���م �ع����رب الح��ق��ا ع���ن رغبته 
عر�شا  ت��ل��ق��ى  �ذ�  جم��������������������دد�  �ل��ت��دري��ب  يف 

منا�شبا.

وف����اة م����درب �ملات�����ادور �ل�شاب����ق �أر�غوني�������س 

�ليبهوين  �شلطان  �ملهند�س  �فتتح 
للثقافة  �لعني  ن��ادي  رئي�س  نائب 
مهرجان  مناف�شات   ، و�ل�شطرجن 
لل�شطرجن  �ل���دويل  خليفة  �شكر� 
دي�شمر  �لثاين من  وذلك ب�شالة 
و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  بنادي 
بح�شور �لدكتور �شيف خلريباين 
رئي�س  �ل���ع���ام  �الأم������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�مل����ك����ت����ب �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ل����ن����ادي . 
بطولة  تنظيم  �ملهرجان  يت�شمن 
لل�شطرجن  �لدولية  خليفة  �شكر� 
مد�ر  على  تقام  �لتي  �لديناميكي 
خليفة  ����ش���ك���ر�  وب���ط���ول���ة  ي���وم���ني 
يف  �خل��اط��ف  لل�شطرجن  �ل��دول��ي��ة 
يوم و�حد. وقد مت �عتماد ت�شجيل 
�لدويل  �الحت��اد  ل��دى  �لبطولتني 
دوليتني  ك��ب��ط��ول��ت��ني  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�لدويل  �لت�شنيف  تدخالن �شمن 
و�خلاطف  �لديناميكي  لل�شطرجن 

 .
وقد �أكد �ملهند�س �شلطان �ليبهوين 

يف  ي��اأت��ي  �ملهرجان  ه��ذ�  تنظيم  �أن 
�لريا�شية  �الأ����ش���رة  ح��ر���س  �إط����ار 
على  ب����ال����دول����ة  و�ل�������ش���ط���رجن���ي���ة 
�إىل  و�م��ت��ن��ان  �شكر  ر�شالة  توجيه 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل ، تقدير� 
�لالحمدود  �شموه  بدعم  وعرفانا 
لقطاع �ل�شباب و�لريا�شة بالدولة 
نعمة  ي��ت��م �هلل  ب�����اأن  �ل����دع����اء  م���ع 
�ل�شفاء و�ل�شحة وطول �لعمرعلى 
�شموه و�أن يحفظه ذخر� لالإمار�ت 

ولالأمتني �لعربية و�الإ�شالمية.
 162 �مل���ن���اف�������ش���ات  يف  ي���������ش����ارك 
دول�����ة   12 م�����ن  الع������ب والع�����ب�����ة 
و�لهند  و�شلوفينيا  �أوك��ر�ن��ي��ا  ه��ي 
و�الأردن  و�إي��������������ر�ن  و�ل����ف����ل����ب����ني 
و�شوريا  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�ل�����ش��ع��ودي��ة 
وم�������ش���ر و�ل���������ش����ود�ن و�الإم���������ار�ت 
وي���ت�������ش���در ق���ائ���م���ة �مل�������ش���ارك���ني يف 
�لديناميكي  �ل�����ش��ط��رجن  ب��ط��ول��ة 
�مل�����ش��ري فوؤ�د  �ل����دويل  ، �الأ���ش��ت��اذ 

�لطاهر وت�شنيفه �لدويل 2483 
�الإير�ين  �لكبري  �لدويل  و�الأ�شتاذ 
ت�������ش���ن���ي���ف دويل  ب�����اق�����ري  �أم��������ري 
�لالعبان  يت�شدر  حيث   2412
ثالث  بر�شيد  �لبطولة  مناف�شات 
�جلولة  لقاء�ت  ختام  عقب  نقاط 
�ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت م�����ش��اء �أول 
�ل�شد�رة  يف  وي�شاركهم  �أم�س  من 
ب��ن��ف�����س ر���ش��ي��د �ل���ن���ق���اط �ل����دويل 
حممد  �ل�����دك�����ت�����ور  �الإم���������ار�ت���������ي 
نا�شر حامد  و�الأوك���ر�ين  �لطاهر 
�ل�شوري ح�شن عبطيني  و�ل��دويل 
مارفن  ماركو�س  �لفلبني  والعبو 
و�أندريا�س  �إي���رف���ن  وف��ر�ن�����ش��ي�����س 
م��ي��ن��اردو ويح�شل ك��ل الع��ب على 
دقيقة   25 ق������دره  ت��ف��ك��ري  زم�����ن 
عن  ث�����و�ين   10 �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ك���ل ن��ق��ل��ة �إ����ش���اف���ي���ة وذل�����ك وفقا 
�ل�شطرجن  مل�شابقات  في�شر  لنظام 

�لديناميكي.

ت�شتاأنف م�شاء �ليوم مبالعب مدينة ز�يد �لريا�شية 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  كاأ�س  �أبوظبي بطولة  يف 
تطوير حقل ز�كوم )ز�دكو( �شمن جمموعة �شركات 
تتو��شل  �لتي  )�أدن����وك(  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب��رتول 
يا  �ل�شر  )خ��ط��اك  �شعار  حت��ت  �ل��ك��روي��ة  مبارياتها 

بو�شلطان( و�لتي �فتتحت �الأ�شبوع �ملن�شرم مب�شاركة 
8 فرق برعاية �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة ز�دكو �شيف 
�لرئي�س للعالقات  نائب  �ل�شويدي وبح�شور  نا�شر 
�لعامة رئي�س �للجنة �لريا�شية و�لرتفيهية ب�شركة 
ز�دكو رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة ح�شني عبد�هلل 

�خلوري وعدد من �مل�شوؤولني و�لريا�شيني �لعاملني 
، بعدما وزعت �لفرق �مل�شاركة على جمموعتني .

�الفتتاحية عقب مر��شم حفل  �شهدت �جلولة  وقد 
�الفتتاح عن فوز فريق مكتب �لنائب �الأول للرئي�س 
لل�شوؤون �الإد�ري��ة على فريق جزيرة ز�ك��وم بهدفني 

ل�شوؤون  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  مكتب  ف��ري��ق  ،وف����از  ل��ه��دف 
 1-5 بنتيجة   )SVPO(فريق ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
..ويلتقي م�شاء �ليوم �شمن مبالنهائي يومة فريق 
فريق  مع  �الإد�ري���ة  لل�شوؤون  للرئي�س  �الأول  �لنائب 
ل�شوؤون  �الأول  �لنائب  فريق  ويلعب  زرك��وه،  جزيرة 

.. وتقام مبار�تي  �أرزن��ه  �لعمليات مع فريق جزيرة 
�لدور قبل �لنهائي يوم �الأربعاء �ملقبل 5-2 �حلايل، 
للمبار�ة  �ملقبل موعد�   2-12 �الأربعاء  يوم  وحتدد 
من  �لعديد  ت��األ��ق  �شهدت  �ل��ت��ي  للبطولة  �لنهائية 
�لنفط.. �شركات  يف  �لعاملني  �ملغمورين  �لالعبني 

�أ����ش���ادت جل��ن��ة �ل��ن�����ش��اط بامل�شاركة  م��ن ج��ان��ب �آخ���ر 
�لقوي  �ل�شركة الألعاب  �ملجتمعية لفريق  �لريا�شية 
يف م��ار�ث��ون ز�ي��د �خل��ريي �ل��ذي �أق��ي��م �أم�����س �الأول 
مميزة  �أرق���ام  حقق  و�ل���ذي  �أبوظبي  يف  يا�س  بحلبة 

كانت مكان �إ�شادة من �جلميع .

مب�ساركة 162 لعبًا من 12 دولة 

�شلطان �ليبهوين يفتتح مهرجان �شكرً� خليفة �لدويل لل�شطرجن بالعني 

مب���ار�ت���ان يف بطول���ة �شرك���ة ز�دك���و �لكروي����ة �لي����وم

يف �جناز جديد لريا�شة �المار�ت متكن العب �لعني 
�شنة(   14( �لر��شدي  علي  مايد  �لوطني  ومنتخبنا 
م��ن �ل��ف��وز ب��امل��رك��ز �الول و�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��زه��ب��ي��ة وتوج 
يف  لل�شطرجن  ل��ل��ه��و�ة  �ل��ف��ردي��ة  ��شيا  لبطولة  بطال 
ن�شختها �لر�بعة و�لتي ينظمها �الحتاد �مللكي �الردين 
�الحتاد  و����ش��ر�ف  بدعم  عمان  �لعا�شمة  لل�شطرجن 
�ال���ش��ي��وي ل��ل�����ش��ط��رجن ل��ف��ئ��ة �ل��الع��ب��ني �ل���ه���و�ة �لتي 
وجاء  نقطة   2000 ع��ن  �لدولية  ت�شنيفاتهم  تقل 
نقاط   8 على  ح�شوله  بعد  للبطولة  مايد  �كت�شاح 
9 جوالت بدون خ�شارة �جلدير بالزكر �ن مايد  من 
�مل�شاركني  قائمة  يف   21 رقم  �مل�شنف  كان  �لر��شدي 
بالبطولة ويعتر من ��شغر �لالعبني �مل�شاركني من 

�ملا�شية  �ل�شهور  حيث �لعمر وكانت �برز �جناز�ته يف 
ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل��ت��ايل ح��ي��ث ح��ق��ق ل��ن��ادي �ل��ع��ني �لفوز 
ببطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للنا�شئني 
 14 14 �شنة وبطولة �الم��ار�ت �لفردية حتت  حتت 
���ش��ن��ة وح��ق��ق ل��ل��دول��ة �ل���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ����ش��ي��ا لطالب 
�ل�شطرجن  م�����ش��اب��ق��ت��ي  يف  ���ش��ن��ة   15 حت���ت  �مل����د�ر�����س 
�لكال�شيكي و�ل�شطرجن �خلاطف يف �شريالنكا وعلى 
�ملركز �لثالث يف بطولة �لعامل �لعربي حتت 14 �شنة 
يف �الردن ومن ناحية �خرى ت�شتكمل �ليوم مناف�شات 
نهائيات �لبطولة �ال�شيوية لهو�ة �ل�شيد�ت و�ال�شيوية 
للتحدي فئة غري �مل�شنفني دوليا و�لبطولة �ال�شيوية 

للمخ�شرمني فوق 50 عاما.

تو�شل �ملركز �لدويل لالأمن �لريا�شي ور�بطة 
�لدوريات �الأملانية �ملحرتفة لكرة �لقدم ومن 
هي  �شر�كة  �تفاقية  �إىل  �لبوند�شليغا  بينها 
�الأوىل من نوعها و�لتي تطال جو�نب �لتعاون 
و�لتخطيط  و�لتثقيف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
بت�شغيل  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ل���الأم���ور  �ل�����ش��ل��ي��م  �مل��ه��ن��ي 
وتنظيم �ملباريات و�ل�شالمة و�الأمن �لريا�شي 

يف مباريات كرة �لقدم.
وت��ع��د ر�ب��ط��ة �ل���دوري���ات �الأمل��ان��ي��ة و�ح���دة من 
�أك���ر رو�ب���ط ك��رة �ل��ق��دم �الأوروب���ي���ة و�أكرثها 
�لتي  �لعجوز وخارجها وهي  �لقارة  تاأثري� يف 
�الأق�شام  ودوري����ات  �لبوند�شليغا  دوري  ت�شم 

�الأخرى يف �لكرة �الأملانية �لعريقة.
ومب���وج���ب �الت��ف��اق��ي��ة �جل���دي���دة ف����اإن �ملركز 
�لدوريات  ور�بطة  �لريا�شي  و�الأم��ن  �ل��دويل 
�إ�شتفادة  حتقيق  �أج��ل  من  �شيعمالن  �الأملانية 

م�����ش��رتك��ة ع���ر �����ش���ت���خ���د�م ���ش��ب��ك��ة وخ����ر�ت 
مل�شلحة  فقط  لي�س  �شويا  و�لعمل  �ملوؤ�ش�شتني 
�لعاملية  �ل���ك���رة  مل�شلحة  ب���ل  �الأمل���ان���ي���ة  �ل���ك���رة 

�أي�شا.
وبهذه �الإتفاقية، ي�شيف �ملركز �لدويل لالأمن 
�ل�شركاء  حمفظة  يف  مهما  �شريكا  �لريا�شي 
برو�بط  و�ملتعلقة  باملركز  �خلا�شة  �لعامليني 
�الأن���دي���ة و�ل����دوري����ات �مل��ح��رتف��ة ل��ك��رة �لقدم 
�شر�كات  �ل���دويل  �مل��رك��ز  �أب���رم  و�أن  �شبق  حيث 
�الأوروبية  �لدوريات  بر�بطة  بد�أت  و�تفاقيات 
�مل���ح���رتف���ة ل���ك���رة �ل����ق����دم ور�ب����ط����ة �ل������دوري 
�الإيطايل  �ل���دوري  ور�ب��ط��ة  )ليغا(  �الأ�شباين 
)ل��ي��غ��ا ب���رو( �إىل ج��ان��ب م��ذك��رة �ل��ت��ع��اون مع 

موؤ�ش�شة دوري جنوم قطر.
ول��ف��ت حم��م��د ح��ن��ز�ب رئ��ي�����س �مل��رك��ز �لدويل 
لالأمن �لريا�شي �أن هذه �الإتفاقية من �شاأنها 

وتكري�س  �خل���ر�ت  نقل  جم��ال  يف  ت�شهم  �أن 
بر�مج  و��شتنباط  �ملمار�شات  و�أف�شل  �ملعارف 
�الأملانية و�لعاملية  �لقدم  ��شتقامة كرة  لتعزيز 

على حد �شو�ء.
�لريا�شي  �لدويل لالأمن  �ملركز  رئي�س  و�شدد 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة م���ا مت��ث��ل��ه �ل���ك���رة �الأمل���ان���ي���ة من 
ويف  بل  �أوروب���ا  �شعيد  على  فقط  لي�س  تاأثري 
�لعامل باأ�شره،وعلى �ن �ملركز �شيو��شل �لعمل 
و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات و�الإحتاد�ت �لريا�شية 
ورو�بط كرة �لقدم يف كل مكان يف �لعامل من 
�لهائلة  �ملخاطر  من  �لقدم  ك��رة  حماية  �أج��ل 
�ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  م���ن  ����ش���و�ء  ب��ه��ا  �مل��ح��دق��ة 
للتالعب يف نتائج �ملباريات �و تبعات �ملمار�شات 

�خلاطئة �أو حتى �لف�شاد يف �لريا�شة.
بر�بطة  �لعمليات  رئي�س  ريتيغ  �أندريا�س  �أم��ا 
�ملركز  �أن  �ع���ت���ر  ف��ق��د  �الأمل���ان���ي���ة  �ل����دوري����ات 

�ل�شنو�ت  يف  جن��ح  �لريا�شي  ل��الأم��ن  �ل���دويل 
عامليا  م��رك��ز�  ي�شبح  �أن  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة 
للمعرفة و�جلو�نب �ملتعلقة بال�شالمة و�الأمن 

�لريا�شي.
�لتي  �الأملانية  وتابع نحن يف ر�بطة �لدوريات 
ت�شم �لبوند�شليغا وهي من �لرو�بط �لر�ئدة 
�مل�شاهدة  م���ن  م��ع��دل  ب���اأك���ر  و�ل���ت���ي حت��ظ��ى 
مع  بالتعاون  �شعد�ء  �ل��ع��امل  يف  �جلماهريية 
�لريا�شي يف جماالت  ل��الأم��ن  �ل���دويل  �مل��رك��ز 
ت��ن��ظ��ي��م �مل����ب����اري����ات و�جل����م����اه����ري و�الأم��������ور 
مبباريات  �خل��ا���ش��ة  و�لت�شغيلية  �لتنظيمية 
�ملعلومات و�خلر�ت  وتقا�شم هذه  �لقدم  كرة 
م��ع �ل��ع��امل ب��اأ���ش��ره.. نحن م��ت��اأك��دون م��ن �أن 
منافع  على  �شينطوي  �جلانبني  بني  �لتعاون 
و��شتفاد�ت متبادلة يف �إطار �لتعاون �مل�شتقبلي 

بني �لطرفني .

�بن �لمار�ت مايد �لر��شدي يفوز 
ببطولة �آ�شيا للهو�ة لل�شطرجن بالأردن

�ملركز �لدويل لالأمن �لريا�شي و�لبوند�شليغا يوقعان �شر�كة
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لور�ن  �لقدم،  لكرة  �لفرن�شي  �الوىل  �لدرجة  دوري  بطل  جريمان  �شان  باري�س  م��درب  قال 
بالن، �إن ناديه �شيطعن يف قر�ر �إيقافه ملبار�ة و�حدة يف دوري �أبطال �أوروبا للعبة �ل�شعبية.  
وعاقب �الحتاد �الوروبي لكرة �لقدم، بالن باالإيقاف ب�شبب ت�شرف غري مالئم نتيجة تاأخر 
�لفريق يف �لعودة �ىل �مللعب بعد �ال�شرت�حة بني �ل�شوطني يف 3مباريات يف دور �ملجموعات. 
وو�شف بالن قر�ر �الإيقاف باأنه �شخيف . و�شيلتقي �شان جريمان مع باير ليفركوزن �الأملاين 
على �أر�س �الأخري يف ذهاب دور 16 من دوري �الأبطال يف 18 فر�ير )�شباط (�ملقبل، على 

�أن تقام مبار�ة �لعودة يف باري�س يف 12 مار�س )�آذ�ر( �ملقبل.

2-1 يف طوكيو يف  تقدمت �ليابان على كند� 
لكرة  ديفي�س  كاأ�س  م�شابقة  من  �الول  �ل��دور 
ني�شيكوري على  ك��ي  �ل��ي��اب��اين  وف���از  �مل�����ش��رب 
و4-6  و4-6   4-6 بوالن�شكي  بيرت  �لكندي 
�لياباين  على  د�ن�شيفيت�س  فر�نك  ،و�لكندي 
يف  و1-6   )2-7( و6-7   4-6 ���ش��وي��د�  غ��و 
تغلب  ثم  �جلمعة،  �الوليني  �لفردي  مبار�تي 
يو�شيياما  ويا�شوتاكا  ني�شيكوري  �ليابانيان 
وفا�شيك  ن��ي�����ش��ت��ور  د�ن����ي����ال  �ل��ك��ن��دي��ني  ع��ل��ى 
�ليوم  6-3 و7-6 و4-6 و4-6  بو�شبي�شيل 

يف �كرث من ثالث �شاعات.
�شوغيتا  يوي�شي  ي�شارك  �ن  �مل��ق��رر  م��ن  وك��ان 
لكن  �لزوجي،  مبار�ة  يف  ني�شيكوري  من  بدال 
�ملنتخب �لياباين ف�شل �لزج باالخري ل�شمان 
�القرت�ب من ربع �لنهائي للمرة �الوىل منذ 

.1981
يذكر �ن �ملنتخب �لكندي يفتقد جنمه ميلو�س 
وتقام  �ل��ك��اح��ل  �ال���ش��اب��ة يف  ب�شبب  ر�ون��ي��ت�����س 
�الحد مبار�تان يف �لفردي فيلتقي ني�شيكوري 

مع د�ن�شيفيت�س و�شويد� مع بوالن�شكي.

نظمت �ل�شعبة �لريا�شية �لع�شكرية يف �أبوظبي 
فعاليات �حلفل �خلتامي لالأن�شطة و�مل�شابقات 
�لتدريبي  ل��ل��ع��ام  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
مببار�ة  باإقامة  �حلفل  وب��د�أ   2013-2012
�لقو�ت  قيادة  فريقي  بني  �لقدم  لكرة  �ل�شوبر 
و�شهد   . و�لنقل  �لتموين  �شالح  وقيادة  �لرية 
�حلفل �للو�ء مطر �شامل علي �لظاهري رئي�س 
�لذي  بالوكالة  �لب�شرية  و�ل��ق��وة  �الإد�رة  هيئة 
فوزه  بعد  بالكاأ�س  و�لنقل  �لتموين  فريق  ت��وج 
�لقو�ت  م��ع  م��ب��ار�ت��ه  يف  ه��دف  مقابل  بهدفني 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �إىل جانب تكرمي فرق  �لرية 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ت �إجن�������از�ت ق���اري���ة �أو 
�أو حملية. وتخلل �حلفل بجانب لقاء  �إقليمية 
�ل�شوبر عر�س لريا�شة �جلوجيت�شو قدمه طلبة 

للمنتخب  وعر�س  �لع�شكرية  �لثانوية  �ملدر�شة 
�لع�شكري للمظالت و�شيف �لبطولة �الأ�شيوية 
�حلائزة  �لفرق  تدخل  �أن  قبل  �ملا�شي  �لعام  يف 
متو�شحة  وه��ي  �مللعب  �أر���س  �إىل  بطوالت  على 
ب�شعار�ت وحد�تها ثم �ألقى �لعميد �لركن هالل 
�شيف حمد�ن �لعامري نائب قائد مركز �لرتبية 
�لريا�شية كلمة قبل �أن يتم تكرمي �لبارزين من 

فرق �لقو�ت �مل�شلحة.
بر�عي  �لرتحيب  بعد  كلمته  �لعامري يف  وقال 
�لريا�شية  �لرتبية  مركز  �إن  و�حل�شور  �حلفل 
توجيهات  لتنفيذ  ج��اه��د�  ي�شعى  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لكفاءة  لرفع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 
�الإع���د�د  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  ملنت�شبيها  �لبدنية 
�ل��ب��دين وت��دري��ب��ات �مل��غ��ام��رة وب��ر�م��ج �لتثقيف 

�ل��ت��ق��ي��ي��م �لبدين  �ل�����ش��ح��ي و�ل��ت��غ��ذي��ة ون���ظ���م 
دورها  يخفى  ال  و�ل��ت��ي  �لريا�شية  و�الأن�����ش��ط��ة 
�ملطلوب  �مل�����ش��ت��وى  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف  �ل��ف��ع��ال 
�لذي  �لدعم  �أن  �إىل  .. م�شري�  �لبدنية  للكفاءة 
تطويرها  يف  �أ�شهم  �لع�شكرية  �لريا�شة  جت��ده 
وكان مبثابة قوة د�فعة ملنت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة 
للعمل يد� و�حدة لتحقيق �الأهد�ف �لتي ت�شعى 
�لر�شيدة  �لقيادة  حت��ت  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إليها 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�لريا�شية  �ل��رتب��ي��ة  م��رك��ز  �أن  �ل��ع��ام��ري  وذك���ر 
 2013-2012 �لتدريبي  �ل��ع��ام  خ��الل  نظم 
جميع  �إ�شتهدفت  بطولة  ع�شرة  و�إح���دى  مائة 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ملنت�شبي  �ل��ع��م��ري��ة  �مل���ر�ح���ل 

�شخ�س  �آالف   7 م����ن  �أك������رث  ف��ي��ه��ا  و������ش�����ارك 
�ل�شريف  بالت�شويق و�الإث��ارة و�لتناف�س  وحفلت 
�ملنتخبات  دوره��ا يف رفد  �ملناف�شات  لتوؤدي هذه 
���ش��ارك��ت يف �ملحافل  ب���دوره���ا  �ل��ت��ي  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لدولية وحققت �ملركز �ل�شابع يف بطولة �لعامل 
�لع�شكرية للدر�جات و�مليد�لية �لف�شية  فردي 
و�ملركز �لثاين  فرق يف بطولة �آ�شيا للقفز �حلر 
�لريفي  �لعدو  بطولة  يف  �لرونزية  و�مليد�لية 

�لع�شكرية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�لعام  �لتفوق  درع  �لرية  �لقو�ت  قيادة  ونالت 
للعام ودرع �لتفوق للن�شاط �لد�خلي �لتدريبي 
�لريا�شية  لالأن�شطة   2013-2012 ملو�شم 
�لفائزة  �لوحد�ت  تكرمي  ومت  �مل�شلحة  بالقو�ت 
نف�شه  للعام  �ل��د�خ��ل��ي  للن�شاط  �لتفوق  بكاأ�س 

وجاء �لقو�ت �لرية يف �ملركز �الأول يف �لوحد�ت 
�الإلكرتونية  �حل��رب  ق��ي��ادة  ون��ال��ت   .. �لقتالية 
�لوحد�ت  على  �لتفوق  ج��ائ��زة  يف  �الأول  �مل��رك��ز 
�الد�ري���ة و�شيطرت ق��ي��ادة �ل��ق��و�ت �ل��ري��ة على 
�لع�شكري  �لريا�شي  للمو�شم  �جل��و�ئ��ز  معظم 

�ملنتهي.
و�ملدنية  �لع�شكرية  �جلهات  �حلفل  ر�عي  وكرم 
�لريا�شية  �الأن�����ش��ط��ة  �إجن����اح  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
�مل�����ش��ل��ح��ة وج����اء يف م��ق��دم��ت��ه��ا هيئة  ب���ال���ق���و�ت 
و�مل�شاحة  �ل��ع�����ش��ك��ري  و�الأم������ن  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�لع�شكرية وقيادة �الإمد�د �مل�شرتك قيادة �شالح 
�لع�شكرية  �ل�شرطة  وق��ي��ادة  �لفنية  �خل��دم��ات 
�لطري�ن  جمموعة  �مل�شرتكة  �لطري�ن  وقيادة 
�حل���رب���ي وم���دي���ري���ة �الأم�����ن �ل��ع�����ش��ك��ري �شعبة 

�لع�شكرية  �جل����و�ز�ت  وق�شم  �لع�شكري  �الأم���ن 
�ملدر�شة  �مل��ع��ن��وي وق���ي���ادة  �ل��ت��وج��ي��ة  وم��دي��ري��ة 
�المد�د  م��ر�ك��ز  ومديرية  �لع�شكرية  �لثانوية 
وم��رك��ز �الم����د�د �ل��ع��ام وف��ن��دق ون����ادي �لقو�ت 
�بوظبي  وبلدية  �شبورت  باملز  و�شركة  �مل�شلحة 
و�ملدربني  �ل�����ش��ب��اط  ت��ك��رمي  �أي�����ش��ا  وج����رى   .
�لنقبي  ع���ادل  �ل�شوبر  ل��ق��اء  وح��ك��ام  �ملتميزين 
وعو�س م�شري وجالل �لنعيمي ونبيل نعمان. 
وقدم طالب �ملدر�شة �لثانوية �لع�شكرية عر�شا 
�أد�ء  على  ��شتمل  ريا�شة �جلوجيت�شو  مثري� يف 
القى  �ل��ط��الب  ب��ني  �للعبة  لفنون  ��شتعر��شي 
�حلفل  خ��ت��ام  ويف  �حل�����ش��ور  و��شتح�شان  ق��ب��ول 
ق��دم��ت ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ل��ر�ع��ي �حل��ف��ل �للو�ء 

مطر �شامل على �لظاهري.

حاز فريق �الإناث �لقطري  جرنا�س 
114 على �ملركز �الأول يف �أول �شباق 
لل�شيار�ت  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م���ن 
�أقيم  و�ل���ذي  �لهجينة  �لكهربائية 
�ملا�شيني  يومي �خلمي�س و�جلمعة 
�لفر�شان  منتجع  �شباق  م�شمار  يف 
�أبو  �ل�����دويل يف م��دي��ن��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 

ظبي.
�ل�شباق �لذي �شارك فيه  �أقيم  وقد 
 11 ع��ل��ى  م���وزع���ني  120 ط��ال��ب��ا 
�خلليجية  �جل��ام��ع��ات  م���ن  ف��ري��ق��ا 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ب��رع��اي��ة 
من  وبا�شت�شافة  ط��اق��ة   ل��ل��ط��اق��ة  
�ملعهد  �أب��ح��اث  وم��رك��ز  قبل جامعة 
موؤ�ش�شة  م����ن  ب���دع���م  �ل�����ب�����رتويل 

�الإمار�ت لتنمية �ل�شباب.
114 على  ف��ري��ق ج��رن��ا���س  وح����از 
 101 قطع  �أن  بعد  �لبطولة  لقب 
جولة فاز خاللها بال�شباق �لنهائي 
ثانية   88.4 ق��دره  زم��ن  وباأف�شل 
يف جولة و�ح��دة فيما ح�شل فريق 
م��ن جامعة  ذك����ور   214 ج��رن��ا���س 
ق��ط��ر ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���اين وحقق 
قدره  زم��ن  وباأف�شل  ج��ول��ة   101
و�ح���د..  ج��ول��ة  ث��ان��ي��ة يف   90.23
�أم �شي تي عمان  ذكور  وحل فريق 
من �لكلية �لتقنية بنزوى يف �ملركز 

�لثالث.
رئي�شة  ف���ري���د  ك��ري�����ش��ت��ني  وق���ال���ت 
�ل��ف��ري��ق �ل��ق��ط��ري �ل��ف��ائ��ز:  ن�شعر 
باالعتز�ز لفوزنا ببطولة �أول �شباق 
�لكهربائية  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  ن��وع��ه  م��ن 
�شركة  �شباق  �ملنطقة  يف  �لهجينة 

�لكهربائية  ل���ل�������ش���ي���ار�ت  ط����اق����ة 
خرة  على  ح�شلنا  وق��د  �لهجينة 
�ل�شباق  بهذ�  �مل�شاركة  من  عظيمة 
لتطبيق  �لفر�شة  لنا  �أتيحت  حيث 
نظرية  معلومات  م��ن  تعلمناه  م��ا 
.. ولقد عملنا بجد وتعلمنا �لكثري 

ح�شلنا  �لتي  �ملتعة  هو  �الأه��م  لكن 
عليها �أثناء ذلك .

�مل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  �ل�شباق  �شهد 
منهم �شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي 
وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ت�����ش��ار 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي 

فار�س  و�شعادة  طاقة  �شركة   �إد�رة 
�ل��ظ��اه��ري م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة مياه 
وكهرباء �أبوظبي باالإنابة و�لدكتور 
�شيف �ل�شيعري �لرئي�س �لتنفيذي 
لقطاع حلول �لطاقة يف �شركة طاقة 
�لنائب  �ل��رم��ي��ث��ي  ���ش��ال��ح  وم��ر���ش��د 

�الإد�ري����ة  ل��ل�����ش��وؤون  للرئي�س  �الأول 
و�ملالية يف �ملعهد �لبرتويل.

بالتهنئة  �ل�شيعري  �شيف  وت��ق��دم 
جلميع �لفرق �لتي �شاركت يف �شباق 
�لكهربائية  لل�شيار�ت  طاقة  �شركة 
�لهجينة 2014 يف منطقة �خلليج 

وخا�شة �لفريق �لفائز.
عظيمة  فر�شة  �ل�شباق  ك��ان  وق��ال 
جلميع �لطالب �مل�شاركني.. ونحن 
لقيامنا  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��ف��خ��ر  ن�����ش��ع��ر 
لل�شيار�ت  ����ش���ب���اق  �أول  ب���رع���اي���ة 
�أبوظبي  يف  �لهجينة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

�ل�شباق  ح��ق��ق��ه  �ل������ذي  و�ل���ن���ج���اح 
ون��ت��ط��ل��ع ال���ش��ت�����ش��اف��ة �مل���زي���د من 
�ل���ف���رق يف �ل���ع���ام �ل���ق���ادم . وج���اءت 
كل  من  �ل�شباق  يف  �مل�شاركة  �لفرق 
�أبوظبي  يف  �ل���ب���رتويل  �مل��ع��ه��د  م��ن 
وجامعة �أبوظبي وجامعة �الإمار�ت 

وم��ع��ه��د م�شدر  خ��ل��ي��ف��ة  وج��ام��ع��ة 
عمان  يف  ب��ن��زوى  �لتقنية  و�ل��ك��ل��ي��ة 
وكلية �لدر��شات �لتقنية يف �لكويت 

وقطر.
و�أم�شى كل فريق �الأ�شهر �خلم�شة 
�ل�شيارة  وب��ن��اء  ت�شميم  يف  �ملا�شية 
�خلفيفة  �ل��ه��ج��ي��ن��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و�حد  ل�شائق  تت�شع  و�ل��ت��ي  �ل����وزن 
ت�شميم  يف  �شارمة  معايري  ح�شب 

�شيار�ت �ل�شباق وقو�عد �ل�شالمة.
مرحلتني:  �إىل  �ملناف�شة  و�نق�شمت 
و�شباق  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  �شباق 
�لهجينة..  �لكهربائية  �ل�����ش��ي��ار�ت 
قيادة  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  و����ش���ه���دت 
�لطالب �شيار�تهم �إىل �أبعد م�شافة 
با�شتخد�م  و�ح��دة  �شاعة  يف  ممكنة 
�لبطاريات  يف  �مل���خ���زن���ة  �ل���ط���اق���ة 
�لثانية يف  �مل��رح��ل��ة  ف��ق��ط. وخ���الل 
�ل���ي���وم �ل���ث���اين م���ن �ل�����ش��ب��اق قامت 
و�لطاقة  �لوقود  با�شتخد�م  �لفرق 
�لكهربائية معا لقطع �أطول م�شافة 
مم��ك��ن��ة ب��اأق��ل ق���در م��ن �ل��ط��اق��ة يف 
ثالث �شاعات.. ومت حتديد �لفريق 
�ل��ف��ائ��ز ع���ن ط��ري��ق ج��م��ع �لنقاط 

�لتي جمعها يف �ل�شباقني.
و���ش��ه��د م���وق���ع �حل�����دث ع�����دد� من 
�لرتفيهية  و�لن�شاطات  �لفعاليات 
�ألعاب  م��ن  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�����ر�د  جلميع 
�ملاأكوالت  ل��ب��ي��ع  �أك�����ش��اك  و  �أط���ف���ال 
منطقة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل�����ش��روب��ات 
�ملعرفة  ق��ري��ة  يف  �لعلمي  �لتفكري 
لتنمية  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  برعاية 

�ل�شباب.

مع  �الردين  �الردن  �شباب  يلتقي 
�ليوم  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  �حل����د  ���ش��ي��ف��ه 
ع���ل���ى ������ش����ت����اد ع����م����ان �ل��������دويل يف 
مع  �لكويتي  �لكويت  يلتقي  ح��ني، 
بينما   ، �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شرطة  �شيفه 
�ل��ك��وي��ت��ي �شيفا  �ل��ق��اد���ش��ي��ة  ي��ح��ل 
ع��ل��ى �ل�����ش��وي��ق �ل��ع��م��اين، يف �لدور 
�لتمهيدي �الول �ملوؤهل �ىل �لدور 
�بطال  دوري  ب��ط��ول��ة  م���ن  �الول 
��شيا لكرة �لقدم .. مو�جهة عمان 
�عتبار  على  خا�شة  �أهمية  تكت�شب 
توؤهل  وح��ا���ش��م��ة  م�����ش��ريي��ة  �أن���ه���ا 
�لدور  من  �ملقبلة  للمرحلة  �لفائز 
�لقطري  خلويا  ملالقاة  �لتمهيدي 
�ل�شبت �ملقبل يف �لدوحة، فيما يودع 
�خلا�شر دوري �أبطال �أ�شيا ويتاأهل 
للم�شاركة يف �لن�شخة �لقادمة من 

كاأ�س �الإحتاد �الأ�شيوي.
�الأردن  �شباب  �أق�����ش��ى  �حل��د  وك���ان 
�لعربي  ك��اأ���س �الإحت���اد  م��ن بطولة 

�شفر- تعادلني  بعد  �ملا�شي  �لعام 
عمان  يف  و1-1  �مل��ن��ام��ة  يف  �شفر 
�ملدير  كميخ  علي  �ل�شعودي  و�ك��د 
فريقه  �ن  �الأردن  ل�����ش��ب��اب  �ل��ف��ن��ي 
�لفوز  غ��ري  نتيجة  �أي  ���ش��ريف�����س 
بالعبيه  ثقته  م��وؤك��د�ً   ، و�ل��ت��اأه��ل 
وقدرتهم على متابعة �لطريق دون 
فريق  وحظوظ  �شاأن  من  يقلل  �أن 
العبيه  ومطالباً  �لبحريني،  �حلد 
�لغد  �لتعامل مع مو�جهة  بجدية 

.
خدمات  �الأردن  ���ش��ب��اب  وي��ف��ت��ق��د 
مد�فعه �لدويل عدي زهر�ن �لذي 
�ىل  �لن�شامى  منتخب  م��ع  ت��وج��ه 
�شنغافوره مل�شاركته �لثالثاء �ملقبل 
�شمن  م�شريية  �شبه  مو�جهة  يف 
)��شرت�ليا  �أ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ت�شفيات 
من  ي�����ش��ت��ف��ي��د  ب��ي��ن��م��ا   ،)2015
خ���دم���ات الع����ب �ل��و���ش��ط �ل����دويل 

عي�شى �ل�شباح.

�ي�شا  �الردين  �ل��ف��ري��ق  وي��ع��ت��م��د 
على خدمات حمرتفيه �لنيجريي 
د�ن����ي����ال و�ل�������ش���ن���غ���ايل ب���اب���ا دي����وب 
�شالح  ت���ام���ر  �حل����ار�����س  وخ������ر�ت 
خيزر�ن  �ب��و  ورو�د  �ل��ب��زور  وو�شيم 
و�ح����م����د ي���ا����ش���ر و�جم������د �ل���ق���روم 
جبار�ت  و�ن�������س  م��ط��ال��ق��ة  وع�����الء 
وع�����ش��ام م��ب��ي�����ش��ني و�ن�������س حجي 
�لعمله  وحممد  �ل�شرحان  وه��ز�ل 
و�ح��م��د �ل��ع��ي�����ش��اوي وحم��م��د عمر 
�ل�����ش��ي�����ش��اين وع����دي خ�����ش��ر وعبد 
�ل����ه����ادي �مل���ح���ارم���ة وحم���م���د �بو 

عو�د.
يف �ملقابل، يتوىل �لبحريني عدنان 
�بر�هيم مهمة �ملدير �لفني لفريق 
�حل���د وه���و �أك����د ب��ع��د و���ش��ول��ه �ىل 
تكون  ل��ن  فريقه  مهمة  �أن  ع��م��ان 
ميتلك  ف��ري��ق  م��و�ج��ه��ة  يف  �شهلة 
خرة �ف�شل على �مل�شتوى �لقاري 
�الأ�شيوي  �الإحت�����اد  ل��ك��اأ���س  ك��ب��ط��ل 

عام 2007، لكنه �عرب عن ثقته 
ب��الع��ب��ي ف��ري��ق��ه وق���درت���ه���م على 
وجمريات  ظ����روف  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 

�ملبار�ة �حلا�شمة.
وك�������ان ع����دن����ان �ب����ر�ه����ي����م �خ���ت���ار 
ملو�جهة عمان ت�شكيلة قو�مها 22 
جوليانو  �لر�زيليني  ت�شم  العباً 
وباولو روبرتو و�لنيجريي �أوروك 
�ل������د�ود،  ر�ت�����ب  حم��م��د  و�الردين 
وزي���اد عبد  �ح��م��د  لعبا�س  �إ���ش��اف��ة 
�بو حاجية )حلر��شة  �هلل ويو�شف 
م����اج����د، حبيب  ن���اي���ف  �مل�����رم�����ى(، 
�لعبيديل،  �ب����ر�ه����ي����م  ن���ا����ش���ي���ف، 
ق��ي�����س، ع��ل��ي بور�شيد،  �ب���و  ي��و���ش��ف 
�لعويناتي،  �ح��م��د  ���ش��وي��ط��ر،  ف��ه��د 
عي�شى م�شبح، حممد مكي، حممد 
جنيب، عبد �هلل فتاي، عبد �لوهاب 
و�بر�هيم  نا�شر  �هلل  عبد  �مل��ال��وت، 

حبيب وعي�شى �لعباد.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  �مل��ك��ت��ب  وك���ان 

ر�شميا  و�ف������ق  ل��ل��ع��ب��ة  �ال�����ش����ي����وي 
�ل����ك����وي����ت، بطل  ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة 
ك��اأ���س �الحت���اد �ال���ش��ي��وي 2013، 
يف  �لقاد�شية  وو�شيفه  وم��و�ط��ن��ه 
�لفني  للم�شتوى  ت��ق��دي��ر�  �مل��ل��ح��ق 
�ل���رف���ي���ع ل��ه��م��ا يف ك���اأ����س �الحت����اد 
�ال�شيوي وبلوغهما �لنهائي وذلك 
تنفيذهما  ع���دم  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
عدد� من �ل�شروط ومنها �لتحول 
ك���ي���ان���ات جت����اري����ة و�الل����ت����ز�م  �ىل 
دوري  ر�ب����ط����ة  �ىل  ب���االن�������ش���م���ام 

�ملحرتفني.
�ل��ك��وي��ت مر�حل  ويف ح���ال جت���اوز 
�لت�شفيات )ثالثة �دو�ر(، �شي�شارك 
عن  كممثل  �الوىل  للمرة  �ملتاأهل 
�بطال  دوري  يف  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �ل��ك��رة 
بنظام  �ي  �جل���دي���دة  بحلته  ����ش��ي��ا 
�ملحرتفني وذلك �عتبار� من �لدور 

�الول )دور �ملجموعات(.
ي����وم غ���د موعد�  وح�����دد �الحت������اد 

�الول،  �لتمهيدي  �ل���دور  مل��ب��اري��ات 
للدور  �جلاري  �شباط-فر�ير  و8 
�لثاين، و15 منه للدور �لتمهيدي 
يتاأهل  �ن  ع��ل��ى  �الخ�����ري،  �ل��ث��ال��ث 
فريقان يف نهاية �ملطاف �ىل �لدور 

�الول من �مل�شابقة �لقارية.
و�لقاد�شية  �لكويت  مبار�تا  ومتثل 
�لبطولة  �ىل  �لكويت  ع��ودة  بو�بة 
د�م خم�س  غ��ي��اب  ب��ع��د  �ال���ش��ي��وي��ة 
�لفريقني  �ن خروج  �شنو�ت معلوم 
�مللحق  �دو�ر  �ح��د  م��ن  �حدهما  �و 
�شيحيله مبا�شرة �ىل كاأ�س �الحتاد 

�ال�شيوي.
�الحتاد  يف  �مل�شابقات  جلنة  وكانت 
يف  �ملناطق  نظام  �عتمدت  �ل��ق��اري 
�لدور  �الب��ط��ال و���ش��وال �ىل  دوري 
ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي م���ن �ج���ل �شمان 
�ل�شرق  �لنهائية بني  �ملبار�ة  �قامة 
�ل���ث���الث  �ل�������ش���ن���و�ت  و�ل�����غ�����رب يف 

�ملقبلة.

و�عتمدت �للجنة نف�شها �ملحافظة 
على نظام مبار�تي �لذهاب و�لعودة 
يف �لدور �لنهائي، و�بقت على نظام 
�ملبار�ة �لنهائية �لو�حدة يف نهائي 

كاأ�س �الحتاد.
و�شيلتقي �ملتاأهل من �ملو�جهة بني 
�لكويت و�ل�شرطة مع لوكوموتيف 
�لتمهيدي  �لدور  �الوزبك�شتاين يف 
�ل��ث��اين ل��ي��و�ج��ه ب��ع��ده��ا يف �ل���دور 
�ل��ت��م��ه��ي��دي �ل���ث���ال���ث �ل���ف���ائ���ز من 
�لبحريني  �حل����د  ب���ني  �مل���و�ج���ه���ة 
وخلويا  ج��ه��ة  م��ن  �الردن  و���ش��ب��اب 

�لقطري من جهة �خرى.
�ل�شرطة مع�شكر�  �قام  من جانبه، 
مبار�تني  خ��الل��ه  خ��ا���س  م�شر  يف 
�لكويتي  �لت�شامن  �م���ام  ودي��ت��ني 
�جلي�س  وط��الئ��ع   ،2-2 وت���ع���ادال 
 1-1 �ي�����ش��ا  ت��ع��ادل فيها  �مل�����ش��ري 
قبل �ن يتغلب على مو�طنه �لزور�ء 

يف �لعر�ق بهدف وحيد.

ي�����ش��م �ل���ف���ري���ق ن��خ��ب��ة م���ن جنوم 
�مل���ن���ت���خ���ب �ل�����ع�����ر�ق�����ي �حل���ال���ي���ني 
و�ل�����ش��اب��ق��ني �ب��رزه��م ن�����ش��اأت �كرم، 
ق���������ش����ي م������ن������ري، م������ه������دي ك�����رمي 
�ىل  ب��اال���ش��اف��ة  ك���رمي  وم�شطفى 
�الوملبي  �ملنتخب  العبي  م��ن  ع��دد 
�ل���ذي ت���وج ب��ط��ال ال���ش��ي��ا ق��ب��ل �يام 
ح�شاب  ع���ل���ى  ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة  يف 
�ل�شعودية )1-�شفر( وهم حممد 
�شرغام  ب���ه���ج���ت،  ع���ل���ي  ح���م���ي���د، 
ك���ل���ف، مهدي  ����ش��م��اع��ي��ل، �جم����د 

كامل ووليد �شامل.
وي�������ش���م �ل����ف����ري����ق �ل�������ذي ي���درب���ه 
من  �شانتو�س  لوريفيال  �لر�زيلي 
�لبوركينابي  م��ن  ك��ال  �مل��ح��رتف��ني 
ب������ول ك����ول����ي����ب����ايل، �ل����ك����ام����ريوين 
حمدي  �ل�شوري  زو�،  �وو  فيليك�س 
كري�شتيانو  و�ل��ر�زي��ل��ي  �مل�����ش��ري، 

د� �شيلفا.

�شان جريمان يطعن يف 
�إيقاف مدربه بالن

�ليابان تتقدم على كند� بكاأ�س ديفي�س

�ختتام �لأن�شطة و�مل�شابقات �لريا�شية للقو�ت �مل�شلحة للعام �لتدريبي 2013-2012

�لفريق �لقطري لالإناث يفوز يف �شباق �شركة طاقة لل�شيار�ت �لكهربائية �لهجينة

ال�سرطة والقاد�سية يف �سيافة الكويت وال�سويق

�شب���اب �لأردن ي���و�ج���ه �حل����د �لبحرين����ي مبلح����ق �أبط����ال �آ�شي�����ا
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جمتمع االمارات

�ربح �ملليون يف �شيجا ريبابليك 
خالل مهرجان دبي للت�شوق

�أك����ر جم��م��ع��ات �الأل���ع���اب �لتفاعلية  مي��ك��ن ل�����زو�ر ���ش��ي��ج��ا ري��ب��اب��ل��ي��ك، �أح����د 
و�الإلكرتونية يف �ملنطقة و�لو�قع يف دبي مول ومنطقة �ألعاب �شيجا ريبابليك 
بطاقة  مليون  قيمته  مب��ا  �ل��ف��وز  فر�شة  على  �حل�شول  م��ول  مارينا  دب��ي  يف 
�إلكرتونية ميكن ��شتبد�لها القتناء �لعديد من �ملنتجات �لقّيمة مبا يف ذلك 
و�لهد�يا وغريها  و�الألعاب  و�لتلفزيونات  �ملو�شيقى  و�أنظمة  �لذكية  �لهو�تف 

�ل��ك��ث��ري، م��ن خ��الل ع��ر���س �ربح 
فرتة  طيلة  يتوفر  �ل��ذي  �ملليون 
مهرجان دبي للت�شوق،.  ويتوجب 
على زو�ر �شيجا ريبابليك يف دبي 
مول �إنفاق 200 درهم للدخول 
فر�شهم  وم�شاعفة  �ل�شحب،  يف 
300 درهم.  �إن��ف��اق  م��ن خ���الل 
�شيجا  �أل����ع����اب  م��ن��ط��ق��ة  يف  �أم�����ا 
ري��ب��اب��ل��ي��ك يف دب���ي م��اري��ن��ا مول 
 100 �إن���ف���اق  ، ف��ي��م��ك��ن ل���ل���زو�ر 
و150  �ل�شحب،  ل��دخ��ول  دره��م 
درهم مل�شاعفة فر�شهم. وميكن 
�شيجا  يف  �جل����و�ئ����ز  �����ش���ت���ب���د�ل 

ريبابليك يف دبي مول . 

كونكورد يجري تدريبات 
حول �لتو��شل وخدمة �لعمالء 

قام فندق كونكورد �لفجرية باإد�رة �ملروج، �لفندق �لفخم �لو�قع يف قلب �ملدينة، 
مع  و�لتعامل  �لفعال  �لتو��شل  ح��ول  منف�شلتني  عمل  ور�شتي  بتنظيم  م��وؤخ��ر�ً 
���ش��ك��اوى �ل�����ش��ي��وف، وذل���ك ب��ه��دف م�����ش��اع��دة ط��اق��م ع��م��ل �ل��ف��ن��دق ع��ل��ى حت�شني 

مهار�تهم و�الرتقاء مب�شتوى ر�شا �لعمالء.
�لفندق،  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  م��دي��ر  �ل�شفا،  �أب���و  �أمي���ن  �ل��ت��دري��ب��ات  على  �أ���ش��رف 
�لغرف،  تنظيف  ذل��ك  يف  مبا  �ملن�شاأة،  يف  متنوعة  �أق�شام  عمل  �أطقم  وح�شرتها 
�ل�شبا و�ال�شتجمام، �لهند�شة، �ملعلوماتية، �ملكتب �الأمامي و�لطعام و�مل�شروبات. 

�ل�شينية �جلديدة يف مدينة  �ل�شنة  �حتفاالت  تاألقت 
دبي  مهرجان  فعاليات  �شمن  �نطلقت  �لتي  جمري� 
و�أبهرت  ع�شرة،  �لتا�شعة  دورت��ه  يف   2014 للت�شوق 
�ل��ت��ي ر�فقتها  �ل��ب��ه��ل��و�ن��ي��ة و�الأك��روب��ات��ي��ة  �ل��ع��رو���س 
�ملوؤثر�ت  �إىل  �لتقليدية باالإ�شافة  �ملو�شيقى �ل�شينية 
كل  �أنظار  �الأج���و�ء  جمالية  من  ز�دت  �لتي  �ل�شوتية 

من �حتفل بعام �حل�شان.
�ملتميزة  �ل��ع��رو���س  ج��م��ري�  مدينة  م�شرح  و�حت�شن 
�لتقاليد  م���ن  ع��ام��ا   2000 ب��ع��ب��ق  �م��ت��زج��ت  �ل��ت��ي 
�جل��م��ه��ور م�شاهدة  و����ش��ت��ط��اع  �ل���ر�ئ���ع���ة،  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�لعرو�س �لبهلو�نية �لتي قدمها 20 عار�شا ملدة 70 
�شريك�س  ت�شيايني�س  �شتايت  �إي�شت  �شريك  يف  دقيقة 
East State Chinese Circus(، و�لذي   (
متيز بعر�شه �ملبهر �ملليء بالفقر�ت �ملخيفة و�ل�شيقة 

من  �جلمهور  ومتكن  �لعائلة،  �أف��ر�د  لكل  و�ملنا�شبة  و�ح��د،  �آن  يف  و�مل�شلية 
متابعة �لعر�شني �للذين ي�شتمر� حتى �الأول من فر�ير، حيث بد�أ �لعر�س 
�الأول يف متام �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف م�شاء، و�لثاين يف �ل�شاعة �ل�شابعة 

م�شاء مكونة من 24 عر�شا منوعا.

منتجع كور�ل بيت�س-�ل�شارقة ي�شتقبل �لعام �جلديد بعامل من �لألو�ن
�ل�شنة  ر�أ���س  �لرتفيه يف حفل  كانت هي  و�ال�شتعر��س  �الأل��و�ن  �لنار و�جلليد، 
من   600 من  �أك��رث  �حتفل  حيث  بيت�س-�ل�شارقة  ك��ور�ل  منتجع  يف  �ل�شخم 
و�لكبار  �ل�شغار  ��شتمتع  �جلميلة.  �لليلة  بهذه  باملدينة  و�ملقيمني  �ل�شيوف 
�الألو�ن  �مل��ت��ع��ددة  مبالب�شهم  �ل��رو���س  �لر�ق�شون  قدمه  �ل��ذي  باال�شتعر��س 
باالإ�شافة �إىل عر�س �لرق�س على �لنار �ملبهر وذلك على �أنغام تعزفها �لفرقة 
�ملو�شيقية و�لدي جي م�شتقبلني عام 2014 – ومتتعو� بوليمة من �الأطباق 
�لعاملية تقدم يف مر�كز �لطهي �ملبا�شرة و�ل�شوي على �لفحم. يقول جان بيري 
�شيمون، �ملدير �لعام �الإقليمي، �الإمار�ت �ل�شمالية، فنادق ومنتجعات كور�ل، �إن 
�ل�شديدة يف  �لرغبة  �أظهر  ر�ئعا،  �لعام �جلديد كان  ��شتعر��س  �لفعل على  رد 
�أ�شيل و�شيافة باأف�شل �الأ�شعار.  لقد كنا يف غاية �ل�شعادة  �ال�شتمتاع برتفيه 
�ل��ك��ب��ري م��ن �شيوفنا يف ه���ذ� �حل��ف��ل، �ملو�طنني  �ل��ع��دد  ب��ك��ل ه���ذ�  ب��ال��رتح��ي��ب 
و�ملغرتبني �ملقيمني يف �ملنطقة على حد �شو�ء. �أود كذلك �أن �أوجه �ل�شكر للرعاة 
�لرئي�شيني حلفلنا �إذ �شاعدنا دعمهم على جعل هذه �الأم�شية ال تن�شى –كوكا 

كوال، �خلالديان لل�شياحة، فوياج تورز و�لبنك �لعربي �ملتحد .

جزيرة يا�س ترحب بعائلتك 
لال�شتمتاع ببع�س �ملرح و�ملتعة!

�جتمعت جزيرة يا�س لتقدم للعائالت جمموعة من �الأن�شطة �ملليئة باملرح 
و�ملتعة و�لعرو�س �لتي ميكن �أن جتدها يف مناطق �جلذب �ل�شياحي فيها 
على مد�ر �الأ�شهر �لقادمة.. �إذ� كنت تبحث عن �الأن�شطة �لتي ميكن جلميع 
�أفر�د �لعائلة �أن ت�شتمع بها �شوياً تف�شل بزيارة جزيرة يا�س و��شمح لعائلتنا 

�أن تعتني بعائلتك.

يونايتد  مان�ش�شرت  �لوطني  دبي  �لإمار�ت  بطاقات  حاملي  من   48
يفوزون برحالت مدفوعة �لتكاليف �إىل ملعب �أولد تر�فورد

�أعلن بنك �الإمار�ت دبي �لوطني ، �لبنك �لر�ئد يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط، 
عن �لدفعة �الأوىل �ملوؤلفة من 48 من عمالئه �لفائزين برحلة مدفوعة 
�لتكاليف بالكامل �إىل مدينة مان�ش�شرت �الإنكليزية مل�شاهدة فريقهم �ملف�شل 
يتدرب ويلعب على ملعب �أولد تر�فورد �لذي يطلق عليه ع�شاق �لنادي ��شم 
�لتعرف  بفر�شة  �أي�شاً  �ملحظوظون  �لفائزون  . و�شيحظى  �الأح��الم  م�شرح 
�ل�شهري،  ري��د  مقهى  يف  �لع�شاء  وت��ن��اول  للملعب،  �لتاريخية  �مل��ع��امل  على 

و�للقاء مع �أ�شهر �أ�شاطري فريق مان�ش�شرت يونايتد .
�لتي  �لفريدة  �لتجارب  �إح���دى  ت��ر�ف��ورد  �أول���د  ملعب  �إىل  �لرحلة  ومتثل 
يونايتد  مان�ش�شرت  �ل��وط��ن��ي  دب��ي  �الإم�����ار�ت  بطاقتي  حاملو  بها  يحظى 
�أطلق  قد  �لوطني  دب��ي  �الإم���ار�ت  بنك  وك��ان  �ل��دف��ع.  و�مل�شبقة  �الئتمانية 
بعد  �ملا�شي  �لعام  �للتني حتمالن عالمة جتارية م�شرتكة يف  �لبطاقتني 
بذلك  لي�شبح  �ل��ق��دم،  لكرة  يونايتد  مان�ش�شرت  ن��ادي  مع  �تفاقية  توقيع 
�الإم���ار�ت  دول���ة  يف  �لعريق  �الإجن��ل��ي��زي  للنادي  �حل�شري  �مل���ايل  �ل�شريك 

�لعربية �ملتحدة ملدة 5 �شنو�ت.

�شينما �شيني رويال تفتتح �أول جممع 
عر�س �شينمائي يف �ملنطقة �لغربية 

���ش��ي��ت��م��ك��ن حم���ب���و �ل�������ش���ي���ن���م���ا يف 
�ل���روي�������س م����ن �ل��ت��م��ت��ع ب���اأح���دث 
وذلك  �جل��دي��دة،  �لعاملية  �الأف���الم 
�شيني  �شينما  ���ش��رك��ة  �إط����الق  م��ع 
رويال �أول جممع عر�س �شينمائي 
�لروي�س  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

مول. 
يتاألف  �ل���ذي  �ملجمع  �إط���الق  ومت 
�الأربعاء  ي���وم  ���ش��االت  �أرب���ع���ة  م��ن 
�مل��ا���ش��ي و�أح��ت��ف��ل م��ن خ���الل منح 
جمانياً  دخ�����واًل  �الأف������الم  حم��ب��ي 
�الأول.  �ل����ي����وم  ع����رو�����س  جل��م��ي��ع 
�شخ�س   414 �ىل  �ملجمع  ويت�شع 
خدماته  ي���ق���دم  �أن  وي�����ش��ت��ط��ي��ع 
�الحتياجات  ذوي  م��ن  زو�ره  �ىل 
�خل��ا���ش��ة. و���ش��ه��د �حل��ف��ل ح�شور 
�لقمزي،  �شيف  ب��ن  �شعيد  �ل�شيد 
مدير د�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �الإد�ري����ة يف 
�لوطنية،  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة 
رئي�س  ع���ل���ي  ي���و����ش���ف  و�ل�������ش���ي���د 
جم��م��وع��ة �م���ك���ي، وف�����ش��ل �أم���ني 
�شينما  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ح�شور�ً  �شهد  كما   . روي��ال  �شيني 
ك���ب���ري�ً م���ن �ل�����ش��ك��ان م���ن جميع 
�الأعمار و�لتي كان فر�شة مثالية 

لهم لق�شاء وقت عائلي مميز. 

حول �لإمار�ت تفتتح 
فرعها �جلديد يف مدينة مول

مبنطقة  م��ول  مدينة  يف  ج��دي��دة  ع��ر���س  �شالة  �الإم�����ار�ت  ح��ول  �فتتحت 
و�ل�شالة  �ملا�شي  يناير   23 ي��وم  يف  �الإف��ت��ت��اح  مت  وق��د  دب��ي  يف  �لق�شي�س 
�جلديدة هي �شابع �شالة عر�س يف دولة �الإم��ار�ت و�لثالثة يف دبي حلول 
�الإمار�ت . وقد �إفتتح �ل�شالة �ل�شيد يو�شف �ل�شركال رئي�س �حتاد �الإمار�ت 
لكرة �لقدم و نائب رئي�س �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم �ملالك ملدينة مول 

و�ل�شيد عبد�لرحمن �ل�شام�شي رئي�س جمل�س �إد�رة حول �الإمار�ت.

�حتفالت �شينية بعام �حل�شان تطوف مدينة جمري� 

�شوق �لتنني ي�شتقبل ر�أ�س �ل�شنة �ل�شينية ب�شل�شة من �لحتفالت و�لفعاليات �لرتفيهية

كاأ�س طو�ف دبي على قمة برج �لعرب
زينت كاأ�س طو�ف دبي �لدويل للدر�جات �لهو�ئية �ل�شالة �لرئي�شية و قمة مهبط �لطائر�ت يف فندق برج �لعرب 
�لذي و�شلته �لكاأ�س برفقة �شعيد حارب رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للطو�ف وذلك �شمن �حلملة �لرتويجية لهذ� 
�حلدث �لدويل �لريا�شي �لكبري �لذي �شيتم تنظيمه خالل �لفرتة من 5 �إىل 8 فر�ير �جلاري حتت رعاية �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي و�لذي �شيكون �الأول �شمن 

�ملو�شم �الآ�شيوي وفق �أجندة �الحتاد �لدويل للدر�جات �لهو�ئية و�الأعلى ت�شنيفا يف �لقارة.
وقامت �للجنة �ملنظمة لطو�ف دبي �لدويل بتوزيع �ملطبوعات على نزالء وزو�ر فندق برج �لعرب تت�شمن معلومات 
و�فية عن �ملر�حل �الأربع للطو�ف و عناوين �لتو��شل و�حل�شول على �ملعلومات عن هذ� �حلدث �لعاملي �ملرتقب ، 
كما متت �الجابة على ��شتف�شار�ت �لزو�ر حول �لطو�ف و�لفرق �مل�شاركة و تقدمي �شورة كاملة عن �لطو�ف �الأول 
من نوعه بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لذي �شيمر يف مرحلته �لر�بعة من �أمام �لفندق، حيث �شيكون باإمكان 
�ملقيمني يف �لفندق و�ملتو�جدين يف تلك �ملنطقة م�شاهدة �ملت�شابقني وهم ي�شريون ب�شرعة كبرية يف م�شهد يجمع 

بني روعة وجمال �ملن�شاآت �ل�شياحية وقوة �ملناف�شة �لريا�شية. 

�لروك  ملو�شيقى  جمموعة خا�شة 
�أند رول ملحبي �حلفالت يت�شمن 
عر�س �إقامة ليلة و�حدة يف جناح 
خ��ا���س وت��ذك��رت��ي دخ���ول جماين 
ل���ل���ح���ف���الت وت����و�����ش����ي����ل جم����اين 

�ي�شا.
رينثيالر  كاثرين  �ل�شيدة  وقالت 

مديرة �لت�شويق بالفندق �بد� يوم 
�حلب بق�شاء وقت ممتع وجميل 
باملو�شيقى  و�ل��ت��م��ت��ع  �ل��ف��ن��دق  يف 
�ل��ر�ئ��ع��ة ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة وميكن 
طريق  ع�����ن  �حل����ج����ز  ل���ل���ج���م���ي���ع 
بهذ  للتمتع  �الل��ك��رتوين  موقعنا 

�لعر�س �لر�ئع. 

�أكر وجهة لت�شوق �ملنتجات �ل�شينية 
يف �لعامل خارج �ل�شني. وكما توقعنا 
ف��ق��د �ق��ب��ل �مل��زي��د م��ن �ل����زو�ر خالل 

نحتفل  ونحن  �ملا�شي  �لقليلة  �الأي��ام 
مع 3200 من جتار �لتجزئة لدينا 

بحلول عام �حل�شان . 

�ع���ل���ن ف���ن���دق وم��ن��ت��ج��ع ج���ن���ة يف 
�بوظبي �نه �طلق حملة ترويجية 
�لذين  وزو�ره  ل�شيوفه  خ��ا���ش��ة 
و�ال�شرتخاء  �ملتعة  ع��ن  يبحثون 
بعيد�  ر�ح��ة ممتعة  ف��رتة  وق�شاء 
�لروتينية  �ل���ع���م���ل  �ج�������و�ء  ع����ن 
وت�����ش��م��ل ق�����ش��اء ل��ي��ل��ة و�ح�����دة يف 
تت�شمن  مميزة  خدمة  م��ع  جناح 
و�ل�شوكوالتة  �حل���م���ر�ء  �ل�����ورود 
ووجبة  متنوعة  وع�شائر  و�لتمر 
للماأكوالت  ف���ل���وك���ا  م��ط��ع��م  م����ن 

�لبحرية ل�شخ�شني.
�لعر�س  ه����ذ�  �ن  �ل��ف��ن��دق  وق�����ال 
ي�����ش��ت��م��ر ل���ي���وم و�ح�����د ف��ق��ط وهو 
عيد  مب���ن���ا����ش���ب���ة  ف�����ر�ي�����ر   14
باالمكان  �ن���ه  �ىل  م�����ش��ري�  �حل���ب 
�حلجز مبا�شرة عن طريق �ملوقع 
بد�  و�ل���ذي  للفندق  �الل��ك��رتوين 
روميو  ق�����ش�����س  ب��ن�����ش��ر  م����وؤخ����ر� 
وجولييت بهذه �ملنا�شبة �جلميلة.

من ناحية �أخرى ،يعر�س �لفندق 

در�غون  نخيل،  ت�شوق  مركز  �حتفل 
بر�أ�س  دب��ي  �لتنني( يف  )���ش��وق  م��ارت 
تنظيمه  عر  وذل��ك  �ل�شينية  �ل�شنة 
�أبهى  ر�ئ���ع���ة يف  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�الأجو�ء على مدى ثالثة �أيام خالل 
�ملا�شي وذلك ترحيبا  نهاية �ال�شبوع 

بعام �حل�شان �ل�شيني.
�لرتفيهية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ب����ني  وم�����ن 
�ل�شيني  �لتنني  فعالية  �قيمت،  �لتي 
�أرجاء  جميع  ط��اف  و�ل���ذي  �لعمالق 
1.2 ك���م ويف  �ل��ب��ال��غ ط��ول��ه  �مل���رك���ز 
�أوق��ات خمتلفة وملدة ثالثة �أي��ام، مع 
فعالية رق�س �ال�شود. كما كان  هناك 
و�شحرة،  وم��غ��ن��ني  ر�ق�����ش��ني  �أي�����ش��ا 
ودرو�س حية يف �لكونغ فو و تاي ت�شي 
باال�شافة �إىل حفل �ل�شاي �لتقليدي 
بيرت  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه  �ل�شيني. 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شموئيل، 
�لتجزئة ب�شركة نخيل : مع �أكرث من 
�إ�شبوع،  200 �لف ز�ئر يف نهاية كل 
�لتنني(  يعتر در�غ��ون م��ارت )�شوق 

فندق ومنتجع جنة يقدم عرو�شًا خا�شة مبنا�شبة عيد �حلب

و�ال���ش��ت��م��ت��اع مب�شاهدة  �ال���ش��رتخ��اء  ج��م��ري�  ���ش��وق مدينة  زو�ر  و����ش��ت��ط��اع 
عرو�س �لرق�س �ل�شينية �لتقليدية كرق�شة �الأ�شد، كما �نت�شرت �الأك�شاك 
�لتي وفرت �أ�شهى �ملاأكوالت �ل�شينية، ولتكتمل فرحة �الحتفاالت فقد �شمح 
مطعم Zheng He's لزو�ره بتجربة �لطعام �ل�شيني �الأ�شيل بتقدميه 

ثالث قو�ئم خمتلفة حتوي �ألذ �ملاأكوالت بنكهتها �ل�شينية �لفريدة.



 �شر�ء �ملنتجات عرب �لتغريد�ت
مل يعد تويرت مكاناً تن�شر فيه فل�شفتك �أو تعليقاتك �أو ما تفكر فيه فح�شب، 
بل �متد الأكرث من ذلك، ليتحول مغردو �ملوقع �إىل م�شتهلكني قادرين على 
�ل�شر�ء عر تويرت.  ويعمل تويرت حالياً على �إ�شافة مفتاح جديد �شُيدرج 
�أ�شفل �لتغريد�ت �ملر�شلة من �ل�شركات �إىل م�شتخدمي �ملوقع يتيح �ملغردين 
�شر�ء �ملنتج �ملعلن عنه يف �لتغريدة مبا�شرة.  وح�شبما ورد يف موقع ري كود 
�الإلكرتوين تقرتب خدمة �ملدونات �ل�شغرية من و�شع �للم�شات �الأخرية 
�أن تكون  �لتي من �ملرجح  �تفاق مع �شركة خدمات �لدفع �شرت�يب  �شمن 

هي �ل�شركة �مل�شوؤولة عن �شكل �لدفع وطريقة �شر�ء �ملنتجات عر تويرت.
�إىل  ُي�شاف  جديد  برنامج  بتح�شري  تفيد  م�شتند�ت  على  �ملوقع  وح�شل 
، كما عرث على ناذج  ��شم تويرت �لتجاري  �لتدوين �مل�شغر يحمل  موقع 
من �شفحات تويرت بعد �إدر�ج مفتاح �ل�شر�ء مبتكرة من قبل موقع فان�شي 
�لتجاري، كما  تويرت  �شيبدو عليه  �لذي  �ل�شكل  �أنه  يعتزم  �لذي  كوم  دوت 
�آخرين  �شركاء  تويرت جتري حالياً حمادثات مع  �أن  �إىل  �مل�شتند�ت  ت�شري 

بخ�شو�س خطتها �لتجارية �لتي تر�شم مالحمها على �ملوقع.

رحيل �ملمثلة �مل�شرية زيزي �لبدر�وي
ناهز �شبعني عاما  �لبدر�وي عن عمر  �مل�شرية زيزي  �ملمثلة  �لقاهرة  توفيت يف 
تدهورت  قد  للر�حلة  �ل�شحية  �حلالة  وكانت  �ل�شرطان،  �شر�ع مع مر�س  بعد 
�مل�شت�شفى بالدقي.  وزي��زي �لبدر�وي هو �ال�شم  �إىل  يف �لفرتة �الأخ��رية ونقلت 
�لفني �لذي �ختاره �ملخرج �مل�شري �لر�حل ح�شن �الإمام لفدوى جميل �لبيطار، 
�لتي ولدت عام 1944 يف �لقاهرة وبد�أت �لتمثيل عام 1957 بدور �شغري يف فيلم 
بور�شعيد للمخرج عز �لدين ذو �لفقار.   و�ختار �الإمام �لفنانة زيزي �لبدر�وي 
�شفيقة  و   1960 ع��ام  �ل��ع��ب��ادة  ح��ب حتى  منها  �أف��الم��ه  م��ن  ع��دد  للم�شاركة يف 
1963. وقدمت �ملمثلة �لر�حلة  1963 و �مر�أة على �لهام�س عام  �لقبطية عام 
عام 1960 دور� يف �إحدى ثالث ق�ش�س ي�شمها فيلم �لبنات و�ل�شيف مع �شعاد 
�أ�شابها مبا يرونه  �ل��دور  �أن ذلك  �أم��ام عبد �حلليم حافظ. وي��رى نقاد  ح�شني 
لعنة عبد �حلليم حافظ ، حيث ترف�س �ل�شخ�شية �لتي ج�شدتها زيزي �لبدر�وي 
يف �لفيلم حب عبد �حلليم لها نظر� لتطلعاتها �لطبقية وهو �أمر مل يغفره لها 
�جلمهور �ملحب للمطرب �لعاطفي �ل�شهري.  و�شاركت �لر�حلة يف �أفالم �شينمائية 
�ملال  منها  تلفزيونية  وم�شل�شالت   1961 ع��ام  �شامل  لعاطف  بنات  �ل�شبع  منها 
و�لبنون و �شرخ يف جد�ر �حلب و بو�بة �حللو�ين و ليايل �حللمية وغريها، كما 
�شاركت يف �أعمال م�شرحية، بينها م�شرحيات هاملت و �شيء يف �شدري و �أوالدنا يف 
لندن . تزوجت �لبدر�وي من �ملخرج �مل�شري عادل �شادق ثم من �أحد �ملحامني، 
خا�شة  تعود  �أن  قبل  �ل�شينما،  عن   )1988  -1971( زو�جها  فرتة  يف  و�بتعدت 
لالأعمال �لتلفزيونية، وكان �آخر �أعمالها يف فيلم على جنب يا �أ�شطى عام 2008 

مع �لفنان �أ�شرف عبد �لباقي و�إخر�ج �شعيد حامد.
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ليام ني�شون ين�شم �إىل 
)�شمت(

�ن�����ش��م �مل��م��ث��ل �الإي���رل���ن���دي، ليام 
للمخرج  �شمت  فيلم  �إىل  ني�شون، 
�شكور�شيزي،  م����ارت����ن  �ل�����ش��ه��ري 
�لرهبان  حول  �أحد�ثه  ت��دور  �لتي 
يحاولون  �ل����ذي����ن  �ل��ي�����ش��وع��ي��ني 
�ل��ت��ب�����ش��ري ب���ال���دي���ن �مل�����ش��ي��ح��ي يف 

�ليابان.
�أن  �أمريكية  �إع��الم  وذك��رت و�شائل 
�شمت  فيلم  يف  �شي�شارك  ني�شون 

ل�شكور�شيزي.
�إىل  �ل���ف���ي���ل���م  �أح����������د�ث  وت�������ش���ت���ن���د 
تدور  �ل��ت��ي  �إن����دو  �شو�شاكو  رو�ي����ة 
�أح��د�ث��ه��ا يف �ل��ق��رن �ل�����ش��اب��ع ع�شر 
�لذين يحاولون  �لي�شوعيني  حول 
�ليابان  يف  �مل�شيحي  �ل��دي��ن  ن�شر 

�ملعزولة.
وم��ن �مل��ق��رر �أن ي��ب��د�أ �إن��ت��اج �لفيلم 
يف وقت الحق من �لعام �جلاري يف 

تايالند.
�إطالالته  يف  ني�شون  ��شتهر  وق��د 
باأفالم جمهول ، و�جلزءين �الأول 
و�لثاين من ماأخوذ ، على �أن يعود 

يف �جلزء �لثالث منه.

�شجرة ثمارها على �شكل ن�شاء
تطلق على هذه �ل�شجرة �لغريبة ��شم nareepol و�لتي 
�مر�أة  �و  ف��ت��اة  تعني   Naree كلمة  �ن  تايلند.  يف  تقع 
هذه  ��شبحت  حيث  �شجرة  �و  ن��ب��ات  تعني   pol وكلمة 
الأن  نظر�  �ل�شياح  م��ن  �لكثريين  �هتمام  تثري  �ل�شجرة 
ثمارها ت�شبه هيئة �لفتاة متاما .. ويطلقون عليها هناك 
��شم �شجرة �لبنات �ن �هل �لقرية ال يرون غر�بة يف هذه 
�لثمار ويعتقدون باأن �شبب �شكل ثمار هذه �ل�شجرة يعود 
�ىل ق�شة يتد�ولونها فيما بينهم عن فتاة مت قتلها ظلما 
 .. �ل�شجرة  فيها  ن��ت  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �خليانة  بتهمة 
وتبني الحقا باأنها كانت بريئة ..ويعتقدون باأن �ل�شجرة 

ت�شهد على بر�ءة هذه �لفتاة.
�لقرى  �ح�����دى  �ل�����ش��ج��رة يف  ه����ذه  ت����رى  �ن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
تبعد  �ل��ت��ي   petchaboon مقاطعة  يف  �ل��ت��اي��الن��دي��ة 

حو�يل 500 كيلومرت� عن بانكوك.

ملكة �حلديد ترفع �لأثقال باأذنيها 
رفع  يف  جنحت  �أن  بعد   ، قيا�شينينٌ رقمنينٌ  هندية  حققت 
�أثقال بلغت حمولتها 31 كيلوجر�ماً م�شتخدمة �أذنيها، 
�لقيا�شية،  �أهلها لدخول مو�شوعة جيني�س لالأرقام  مما 

بح�شب �شحيفة �الأنباء �لكويتية. 
وقالت �ل�شحيفة �إن �إمكانات �آ�شا ر�ين �خلارقة مل تتوقف 
عند هذ� �حلد، بل �إنها متكنت من رفع ما يزيد على 50 
�لرقم  بذلك  لتحطم  �شفائرها،  با�شتخد�م  كيلوجر�ماً 

�لقيا�شي �مل�شجل لعام 2012 بفارق �شئيل. 
غ�شون  يف  �ل�شعبة  �مل��ه��م��ة  تنفذ  �أن  ر�ين  ع��ل��ى  وت��ع��نينٌ 
 10 مل�شافة  �الأث���ق���ال  ت��رف��ع  �أن  ع��ل��ى  ف��ق��ط،  ث����و�ِن  خم�س 

�شنتيمرت�ت. 
من  �ملحلي  �لريطاين  �لتليفزيون  على  ر�ين  وظهرت 
 Britains Got Talent خالل برنامج �ملو�هب �ل�شهري

، وقد �أبهرت �حل�شور بقدر�تها �خلارقة. 

ذباب �لفاكهة للك�شف عن �ل�شرطان
قائمة  �إىل  ت�شاف  جديدة  فائدة  �إيطالية  در��شة  �أثبتت 
�لك�شف  على  ق��درت��ه  يف  يكمن  �لفاكهة  ل��ذب��اب  �ل��ف��و�ئ��د 

�ملبكر لالأور�م و�ل�شرطانات.
ومتكن باحثو جامعة كون�شتان�س وجامعة ال �شابينز� يف 
روما من �ال�شتفادة من قدرة ذباب �لفاكهة يف �لتمييز بني 
�خلاليا �ل�شرطانية و�خلاليا �ل�شليمة عن طريق حا�شة 

�ل�شم، ح�شما ورد يف موقع �أوبرغيزمو �الإلكرتوين.
و�عتمد �لباحثون يف در��شتهم �لتي تعد �الأوىل من نوعها 
على �مل�شتقبالت �لهو�ئية مع ذباب فاكهة معدلة ور�ثياً 
تتوهج عندما ت�شم ر�ئحة خاليا م�شرطنة ميكن �لك�شف 
فح�شب  �لفاكهة  ذب��اب  ولي�س  �ملجهر.  طريق  ع��ن  عنها 
�خلاليا  �كت�شاف  على  ق���ادرة  و�لنحل  �ل��ك��الب  �أي�شاً  ب��ل 
�أهمية  �إىل  �أ���ش��ارت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  ح�شب  �ل�شرطانية، 
و�شيلة  تطوير  �إمكانية  يف  �إليها  تو�شلت  �لتي  �لنتائج 
رخي�شة فعالة طبيعية عالية �لكفاءة ذ�ت ح�شا�شية عالية 
يف �ل�شم للك�شف عن �الأور�م و�خلاليا �ل�شرطانية ب�شكل 

�أف�شل من �الأنوف �الإلكرتونية.

كيف حتمي بريد ياهو من �لخرت�ق؟
�نت�شرت موؤخر�ً �أخبار ُتفيد بوجود حماوالت الخرت�ق ُمزّود خدمة �لريد �الإلكرتوين من ياهو، ومل ُيك�شف حتى 

�الآن فيما �إذ� كانت هذه �ملحاوالت ناجحة �أو فا�شلة.
ولكن ميكن للم�شتخدمني زيادة �الأمان يف ح�شاباتهم على ياهو دون �الكرت�ث، �إذ� جنحت تلك �لهجمات �أم ف�شلت، 

وُتعد �لطريقة �الأمثل حلماية �حل�شاب هي ��شتخد�م ميزة �لتحقق من ت�شجيل �لدخول بخطوتني.
ولتفعيل هذه �مليزة يتوجه �مل�شتخدم �إىل �لر�بط http:  goo.gl FMWHPS ويقوم بت�شجيل �لدخول بح�شابه 
ثم يقوم باختيار بلده ويدخل رقم هاتفه �ملحمول لت�شل ر�شالة تاأكيد حتتوي على رقم يتم �إدخاله يف �ملوقع وبعدها 
يتم ربط �حل�شاب بالهاتف، ويف حال مت ت�شجيل �لدخول من مكان غري معروف، لن تنجح �لعملية �إال من خالل 

كتابة رمز �لتحقق �ملُر�شل �إىل �لهاتف.
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يعر�س زوجته للبيع يف مز�د 
�أكدت م�شادر �إعالمية بريطانية �إن رجاًل غيور�ً قرر �النتقام من 
زوجته، بعد �أن �شك باأنها تخونه مع رجل �آخر بعر�شها للبيع يف 

مز�د �إيباي على �شبكة �الإنرتنت. 
44 عاماً طرد  �لعمر  �لبالغ من  �أوزب���ورن  بول  �إن  �مل�شادر  وقالت 
على  �إي��ب��اي  م���ز�د  يف  للبيع  وعر�شها  �لبيت  م��ن  ���ش��ارون  زوج��ت��ه 

�ملز�يدين �بتد�ًء من �شعر 500 جنيه �إ�شرتليني. 
�أوزب��ورن كتب يف �إعالن على �ملز�د �الإلكرتوين خذو�  �أن  و��شافت 
زوجتي �لكاذبة و�ملخادعة بال�شعر �ملنا�شب ، م�شرية �إىل �أن �شارون 
) 43 عاماً( �نكرت �أن تكون خانت زوجها و�قامت عالقة مع رجل 

�آخر. 
و�علنت �ل�شرطة �لريطانية �أنها فتحت حتقيقاً مع �لزوج بتهمة 

�مل�شايقة. 

�عتقال عجوز لإطعامها دببة
�ألقت �ل�شرطة يف والية فلوريد�، �لقب�س، على �شيدة يف �ل�81 من 
�لعمر بعدما �أ�شّرت على �ال�شتمر�ر يف �طعام �لدببة �لرية على 

�لرغم من حتذير�ت وجهتها لها �ل�شلطات �ملحلية.
ويبدو �أن �لدببة �لتي كانت تاأتي �ىل �ر�س متلكها ماري مو�شيلمان 
، �أحبت تلك �الأطعمة وظّلت تعود للح�شول عليها ، بح�شب �شبكة 

�شي �أن �أن .
و�حلياة  �الأ���ش��م��اك  حلماية  ف��ل��وري��د�  جلنة  با�شم  �ملتحدث  وق���ال 
�لرية �إن �ل�شرطة كانت قد وجهت عدة حتذير�ت ملو�شيلمان باأن 
تقدمي �الأطعمة للدببة �شيجعلها تكّف عن �خلوف من �لب�شر، ما 
�ملمتلكات  على  خطر�ً  ي�شّكل  ما  منهم،  قريبة  �شتبقى  �أنها  يعني 

وعلى �لنا�س.
وقالت م�شادر يف �ل�شرطة �إنها ��شطرت لتوقيف مو�شيلمان بدون 

كفالة مالية بعد �أن رف�شت كّل �لن�شائح و�النذ�ر�ت.
وقد �حت�شد بع�س معارف مو�شيلمان وهي معلمة ريا�شة متقاعدة 
م�شاب  زوج��ه��ا  �أن  خا�شة  توقيفها  على  �حتجاجاً  منزلها  �أم���ام 

بال�شرطان وهي تعتني به.

تقتل زوجها مب�شاعدة بناتها
بناتها  مب�شاعدة  زوجها  قتل  على  عمان  يف  �أردن��ي��ة  �شيدة  �أقدمت 
�شكر  حالة  يف  �ملنزل  �إىل  عودته  ب�شبب  وذل��ك  �مل��وت،  حتى  �شرباً 

�شديد، وفق م�شدر �أمني.
و�أو�شح �مل�شدر، �أن �حلالة �لتي ظهر فيها �ل�شحية، �أثارت غ�شب 
��شتخدمت  فيما  ب��االأي��دي،  بال�شرب  فهاجمنه  و�لبنات  �ل��زوج��ة 

�إحد�هن �أد�ة حادة )�شيخاً( طعنته به يف عنقه.
وقال �إن �لعائلة تعي�س بخيمة يف منطقة زيزيا. وح�شر �إىل مكان 
�جلرمية �ملختر �جلنائي وقو�ت �لبادية �مللكية �الردنية، باالإ�شافة 

�إىل �ملدعي �لعام ملحكمة �جلنايات �لكرى �الأردنية.
وذكر �مل�شدر ذ�ته �إن �لتحقيقات �الأولية بينت �أن �ملجني عليه �عتاد 
�لعودة �إىل �ملنزل بعد تناول �لكحول، �الأمر �لذي كان يثري غ�شب 

عار�سة تقدم زيا من ت�سميم ماري كارمن كروز خالل عر�س ازياء الفالمنكو الدويل يف مدينة اإ�سبيلية ال�سبانية  )رويرتز(�لزوجة وبناته.

�أيزنبورغ عدو 
بامتان و�شوبرمان

�ن�شم �ملمثل، جي�شي �أيزنبورغ، �إىل 
طاقم �ملمثلني يف �جلزء �لثاين من 
فيلم رجل من حديد ، حيث يوؤدي 
�شوبرمان  ل����  �ل���ل���دود  �ل���ع���دو  دور 
و�رنر  �شركة  و�أع��ل��ن��ت   . ب��امت��ان  و 
�ن�شمام  و�لتوزيع،  لالإنتاج  ب��رذرز 
�جلزء  عمل  ف��ري��ق  �إىل  �أي��زن��ب��ورغ 
�ل����ث����اين م����ن �ل���ف���ي���ل���م. و����ش���ي���وؤدي 
لوثر  ليك�س  �شخ�شية  �أي��ي��زن��ب��ورغ 
�ل�����ش��ري��رة �ل���ت���ي حت�����ارب ك���ال من 
�لذي  �لوطو�ط(  )�لرجل  بامتان 
،و�شوبرمان  �أف��ل��ي��ك  ب��ن  ي��ج�����ش��ده 
�ل���ذي يج�شده  )�ل��رج��ل �خل����ارق( 
ه�����ري ك���اف���ي���ل. ك���م���ا �أع���ل���ن���ت �أن 
�شيوؤدي  �أي���رون���ز  ج��ريم��ي  �مل��م��ث��ل 
بامتان  خ���دم  ك��ب��ري   ، �أل��ف��ري��د  دور 
، و�ل����ذي ج�����ش��ده م��اي��ك��ل ك��اي��ن يف 
للمخرج  ب���امت���ان  �أف�����الم  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�أن  �ملقرر  ومن  ن��والن.  كري�شتوفر 
يخرج �لفيلم ز�ك �شنايدر، خمرج 
من  �الأول  و�جل���زء   ،  300 فيلمي 
�أن يعر�س  ، على  رج��ل من حديد 
يف �شاالت �ل�شينما يف �ل�شاد�س من 

�أيار  مايو من �لعام 2016.

�آميي �آد�مز تقع يف 
غر�م غيلينهال 

غيلينهال،  ج���اي���ك  �ل��ن��ج��م��ان  ي��ط��ل 
و�آمي�������ي �آد�م����������ز، يف ف��ي��ل��م �ل����در�م����ا 
�إزيكيال مو�س للمخرج فيليب �شيمور 

هوفمان.
وذك����رت و���ش��ائ��ل �إع����الم �أم��ريك��ي��ة �أن 
غ��ي��ل��ي��ن��ه��ال و�آد�م��������ز ����ش���ي���وؤدي���ان دور 

�لبطولة يف �لفيلم.
وتوؤدي �آد�مز دور �آيري�س ، �لتي تكون 
زوجها،  خ�شارة  بعد  عاطفياً  �شعيفة 
وتدير نزاًل لتدبر �أمورها وتعيل �بنها 
�لن�شيط، جويل . غري �أن حياة �أيري�س 
يف  وقوعها  بعد  ك��ام��ل،  ب�شكل  تتغري 
)غيلينهال(،  م��و���س  �إي��زي��ك��ي��ال  غ���ر�م 
بقدرة  يتمتع  �ل��ذي  �لغام�س  �لرجل 

�شماوية لتوجيه �أرو�ح �ملوتى.
ويتوىل هوفمان �إخر�ج �لفيلم، �لذي 

توىل كتابة ن�شه كيث بيونان.

روبوت مروري يحلم بغزو �لعامل

جي�شيكا �ألبا.. 
من �شديقة �إىل عدوة 

�أح��د�ث��ه حول  ت��دور  �ل��ذي   ، �أل��ب��ا، يف فيلم ر�ي��ت غريلز  تطل �لنجم �الأم��ريك��ي��ة، جي�شيكا 
�أحد  يف  ه��ام  دور  على  تناف�شهما  خ��الل  ع��دوت��ني  �إىل  ت��ت��ح��والن  حميمتني  �شديقتني 

�الأفالم.
وذكر موقع )ديدالين( �الأمريكي �أن �ألبا �شتوؤدي دور �لبطولة يف فيلم ذ� ر�يت غريلز 

للمخرج كيفن كونويل.
و�شيبد�أ ت�شوير �لفيلم يف �لف�شل �لثاين من �لعام �حلايل يف لو�س �أجنل�س.

للم�شاة..  �الآن  �مل��ج��ال  يف�شحو�  �أن  �ل�شائقني  على 
عن  ب��ل  �شرطي  ع��ن  ���ش��ادرة  �لتعلميات  ه��ذه  لي�شت 
روبوت طريق يف كين�شا�شا حتلم م�شممته بت�شديره 

�إىل �خلارج.
2.50 مرت  �ل���ذي يبلغ ط��ول��ه  �ل��رج��ل �الآيل  وي��ق��وم 
�أخ�شر  �للون من  �أخ��رى مع تغيري  بثني ذر�ع ورفع 
�ملاألوفة  �مل�����ش��اه��د  ب��ات��ت م��ن  �أح��م��ر، يف ح��رك��ات  �إىل 
يومياً يف حي ليميتي �ل�شعبي، يف عا�شمة جمهورية 
�لكونغو �لدميوقر�طية حيث ينظم �لروبوت حركة 

�ل�شيار�ت يف جادة لومومبا �ملكتظة.
ترييز   ، تكنولوجي  ومي��ن  �شركة  رئي�شة  و���ش��رح��ت 
�إن���ز�، �لتي ت�شمم ه��ذه �ل��روب��وت��ات: ه��ذ� هو �جليل 
ه��و �شمان  م��ن��ه��ا  و�ل���ه���دف  �ل���روب���وت���ات،  م��ن  �الأول 
�شالمة �مل�شاة بغية تفادي �حلو�دث �ملتكررة يف مدينة 

معروفة بحركة �ل�شري �لهوجاء فيها .
ق��ي��د �خل���دم���ة يف يونيو  ل��ي��م��ي��ت��ي  وو����ش���ع روب������وت 
�أكرث  �ملتطور  �أن نظريه  2013، يف حني  )حزير�ن( 

عند  �الأول(  )ت�شرين  �أكتوبر  منذ  �خلدمة  قيد  هو 
حركة  توجيه  يتوىل  حيث  �ل��رمل��ان،  �أم���ام  �لتقاطع 
�إ�شار�ت  فيها  ت���ز�ل  ال  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف  �ل�شري 
من  وينتقل  وي�شار�ً  مييناً  مييل  وه��و  قليلة،  �ل�شري 
�ل�شوء �الأخ�شر �إىل �ل�شوء �الأحمر، ويحرك ذر�عيه 
ك����اأي ���ش��رط��ي ل��ق��ط��ع ط��ري��ق �أم����ام �ل�����ش��ي��ار�ت وفتح 

�أخرى.
و�أكدت �إنز� �أن �لروبوت �لذي يوؤمن �شالمة �لطرقات 
�لكونغو،  �ل�شري هو مبادرة من �شنع  ويوجه حركة 
والبد من ت�شدير هذه �ملعارف �إىل بلد�ن �أخرى مثل 
�لواليات  ورمب��ا  �لو�شطى،  �فريقيا  يف  �لو�قعة  تلك 

�ملتحدة �أو �أوروبا �أو حتى �آ�شيا .
و�أ�ش�شت �شركة ومين تكنولوجي بد�ية لتوفري فر�س 
عمل للن�شاء �حلائز�ت �إجازة يف �لهند�شة يف �لكونغو، 
لكن رئي�شة �ل�شركة حتلم بتوفري فر�س عمل الأبناء 
�شركائها  ودع���م  �ل��روب��وت��ات  بف�شل  جميعهم  �لبلد 

�ملاليني.


