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العني يخ�رس اأول مباراة على ملعبه 
من العنابي بهدف الأرجنتيني تيغايل 

عربي ودويل

القافلة الوردية تعلن عن اجلدول الزمني خلدمات 
الفح�ص الطبي والك�شف املبكر املجانية

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

كرزاي ينتقد قلة احرتام 
اأمريكا ل�شيادة اأفغان�شتان

•• ابوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي��ب��د�أ 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ر�شمية  زي���ارة  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن   25 يف  �مل�شلحة 
يومني  ت�شتغرق  �ل�شديقة  �ليابانية  للإمرب�طورية 
يلتقي خللها جللة �لمرب�طور �أكيهيتو �مرب�طور 
�لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �آب��ي  �شينزو  ومعايل  �ليابان 
�لقت�شادية  و�لفعاليات  �مل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد� 
و�لثقافية و�لجتماعية يف �ليابان لبحث �شبل تعزيز 

علقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين.
�آل نهيان  وت�شمل جولة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
جمهورية  �ىل  ر�شمية  زي���ارة  ��شيا  ���ش��رق  منطقة  يف 
يلتقي  ي��وم��ني  ت�شتغرق  �ل�شديقة  �جلنوبية  ك��وري��ا 
رئي�شة جمهورية  ه��ي��ه  ك���ون  ب���ارك  ف��خ��ام��ة  خ��لل��ه��ا 
ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة وم��ع��ايل ج��ون��غ ه��ون��غ وون رئي�س 

�لوزر�ء �لكوري.
وي��ب��ح��ث ���ش��م��وه خ���لل �ل���زي���ارة م��ع ك��ب��ار �مل�شوؤولني 
بني  �لقائمة  �ل��ت��ع��اون  وجم���الت  �ل�شد�قة  ع��لق��ات 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وكوريا و�شبل تعزيزها 

و�ل�شعبني  للبلدين  �مل�����ش��رك��ة  �مل�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  مب��ا 
�ل�شديقني.

وير�فق �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خلل 
�لزيارتني وفد رفيع �مل�شتوى ي�شم عدد� من �ل�شيوخ 
قطاعات  ميثلون  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل���وزر�ء  ومعايل 

�لقت�شاد و�ل�شتثمار و�لطاقة و�لتعليم يف �لدولة.
�ىل ذل���ك رح��ب��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة �م�����س بزيارة 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل 

�ليابان..                           )�لتفا�شيل �س2(

   

حقيبة الداخلية تعرقل 
ت�شكيل احلكومة اللبنانية 

•• بريوت-وكاالت:

�إىل �لق�شر  �للبناين �ملكلف متام �شلم توجهه  �ل��وزر�ء  �أرج��اأ رئي�س 
�لت�شكيلة  وت�شليمه  �شليمان  مي�شال  �ل��رئ��ي�����س  ل��ل��ق��اء  �جل��م��ه��وري 
�للحظات  يف  ب��رزت  عقدة  ب�شبب  ذل��ك  وي��اأت��ي  �لنهائية،  �حلكومية 
�أ�شرف  �آذ�ر تعيني �للو�ء  �لأخرية متثلت يف رف�س قوى �لثامن من 

ريفي وزير� للد�خلية.
وظهرت يف �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية بو�در �إيجابية عن قرب �لتو�شل 
�إىل �تفاق بني قوى �لر�بع ع�شر و�لثامن من �آذ�ر على توزيع �حلقائب 
د�خل �حلكومة �ملنتظرة، ومل تبق �إل عقبة وحيدة حتول دون تو�فق 

على ��شم وزير �لد�خلية.
وترف�س قوى �لثامن من �آذ�ر تعيني �أ�شرف ريفي �ملدير �لعام �ل�شابق 
للأمن �لد�خلي وزير� للد�خلية باعتباره وجها ��شتفز�زيا لها ب�شبب 
للتوتر  ب��ق��ر�ءت��ه  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  �شدها  �ل�شيا�شية  مو�قفه 

�لأمني مبدينة طر�بل�س �لتي ينتمي �إليها.
كان  �ل��ذي  �لد�خلي  �لأم���ن  جهاز  �آذ�ر  م��ن  �لثامن  ق��وى  تعترب  كما 

ير�أ�شه ريفي ذ� �أجندة �شيا�شية م�شادة لها.
�لتنازلت  من  كثري�  قدمت  �إنها  �آذ�ر  من  ع�شر  �لر�بع  قوى  وقالت 
من  مم��اث��ل��ة  ت��ن��ازلت  تنتظر  وه���ي  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيلة  يخ�س  فيما 

�لفريق �لآخر.
وكانت مفاو�شات رئي�س �حلكومة �ملكلف متام �شلم لت�شكيل حكومته 
��شطدمت يف وقت �شابق باإ�شر�ر �لتيار �لوطني �حلر على �لحتفاظ 
بحقيبة �لطاقة، وتلويح قوى �لثامن من �آذ�ر بالن�شحاب منها �إذ� مل 

ي�شتجب ملطالب زعيم �لتيار مي�شال عون.
ويرتبط �إ�شر�ر خمتلف �لقوى �ل�شيا�شية يف لبنان على �شكل معني 
للحكومة باحتمال �أن يقود جمل�س �لوزر�ء �لبلد يف �لفرة �ملقبلة 
�إذ� تعذر �نتخاب رئي�س جديد للجمهورية يف مايو-�أيار �ملقبل وذلك 

ما يدفع جميع �لفرقاء �إىل حت�شني مو�قعهم يف �حلكومة �ملقبلة.

ويل عهد اأبوظبي يبداأ جولة ت�سمل طوكيو و�سيول 25 اجلاري 

اليابان ترحب بزيارة حممد بن زايد لطوكيو

النيجر ت�سلم طرابل�س م�سوؤول الأمن الداخلي بنظام القذايف

ال�شلطات الليبية تنفي وقوع انقالب ع�شكري 

•• تكريت-اأ ف ب:

�قتحمت �لقو�ت �لعر�قية ناحية �شليمان بيك �لو�قعة 
بعد  �لبلد،  ب�شمال  بغد�د  يربط  �ل��ذي  �لطريق  على 
و�شط  منها  �ج���ز�ء  على  م�شلحني  �شيطرة  م��ن  ي��وم 
مل�شوؤول  وف��ق��ا  م�شلحني،  ت�شعة  فيها  قتل  م��و�ج��ه��ات 
كلم  بيك )150  �شليمان  ناحية  وقال مدير  حملي. 
�شمال بغد�د( طالب �لبياتي يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س 
�قتحام  �جلمعة  �شباح  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  ب��د�ت  بر�س 
و�لدبابات  �ملدرعات  دخلت  حيث  بيك  �شليمان  ناحية 

تتقدمها �لفرق �لهند�شية �لتي تفكك �لعبو�ت .

�لقو�ت  ب��ني  جت��ري  متقطعة  ��شتباكات  �ن  و����ش��اف 
�لمنية وقنا�شني يعتلون �ملباين �ل�شكنية يف �لناحية 
، لفتا �ىل �ن م�شلحني �ثنني قتل يف �ملو�جهات �م�س 
�شربة  يف  م�شلحني  �شبعة  �خلمي�س  ليلة  قتل  فيما 

جوية ��شتهدفت �شيارة كانت تقلهم.
للحكومة  �مل��ن��اه�����ش��ني  �مل�����ش��ل��ح��ني  ع�����ش��ر�ت  و���ش��ي��ط��ر 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة ع���ل���ى �ج�������ز�ء م����ن ن���اح���ي���ة ���ش��ل��ي��م��ان بك 
�لبياتي  بح�شب  ينتمون  معظمهم  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة، 
�ىل تنظيم �ل��دول��ة �ل���ش��لم��ي��ة يف �ل��ع��ر�ق و�ل�����ش��ام ، 
�لعر�ق  يف  �مل�شلحة  �جلهادية  �ملجموعات  �ق��وى  �ح��د 

و�شوريا.

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�أعلن رئي�س �لأركان �لعامة للجي�س �لليبي �للو�ء عبد �ل�شلم جاد �هلل 
على  ي�شيطر  �لليبي  �جلي�س  و�ن  �نتهى  �لنقلبات  ع�شر  �ن  �لعبيدي 
�لعبيدي يف  وقال  �لليبية  �ملدن  كل  �لعا�شمة طر�بل�س ويف  �لو�شاع يف 
ت�شريح نقلته وكالة �لأنباء �لليبية �لر�شمية �م�س �ن قو�تنا ت�شيطر على 
�ل�شرعية  �شد  �لقوة  با�شتخد�م  ن�شمح  ولن  طبيعية  و�لأم��ور  �لعا�شمة 
�لتي �ختارها �ل�شعب �لليبي يف �نتخابات حرة. و�أ�شاف �ن قو�ت �جلي�س 
�لليبي متو�جدة على �لر�س وت�شيطر على �لو�شع �لمني و�ن �ملوؤ�ش�شة 

�لع�شكرية ل ت�شمح لأي ع�شكري باخلو�س يف �ل�شاأن �ل�شيا�شي .
�ن  �ل�شيخي  علي  �لأرك���ان  رئا�شة  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�ل�شابق  �لقائد  بعد ت�شريحات  �أو�شاع طبيعية وهادئة  تعي�س  طر�بل�س 
على  �ل�شيطرة  متت  ،بانه  حفر  خليفة  �للو�ء  �لليبية  �لربية  للقو�ت 

جميع �ملر�فق �حليوية يف �لعا�شمة.
�لأو�مر  �أن  ،وق���ال  �لعا�شمة  يف  �خ��ر�ق��ات  �أي  ح��دوث  �ل�شيخي  ونفي 
بر�س  ليونايتد  .و�أ�شاف  �للو�ء حفر  بالقب�س على  �لع�شكرية �شدرت 
هاتفية  �ت�شالت  من  �لعامة  �خل��دم��ات  مر�فق  كافة  �أن  �نرنا�شونال 

و�شبكة �لأنرنت تعمل ب�شورة طبيعية .
وكان حفر �أعلن يف �شريط م�شور بثته قناة )�لعربية( �ل�شعودية جتميد 

ر�ف�شاً  �لد�شتوري،  و�لإع��لن  �لليبية  و�حلكومة  �لوطني  �ملوؤمتر  عمل 
بالنقلب  لي�س  هذ�  حفر  �لع�شكري.و�أ�شاف  بالنقلب  ذلك  ت�شمية 
�لع�شكري، لأن زمن �لنقلبات قد وىل . و�أعلن عن خارطة طريق من 

خم�شة بنود.
ب����دوره �أك���د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �مل��وؤمت��ر �ل��وط��ن��ي �ل��ع��ام ع��م��ر ح��م��ي��د�ن �أن 
�للو�ء  ه��ذ�  �أن  ،وق��ال  حفر  على  بالقب�س  �أم��رت  �لق�شائية  �ل�شلطات 

�مل�شتقيل ل ميثل �إل نف�شه .
وكان رئي�س �ل��وزر�ء �لليبي علي زي��د�ن نفى ،ح��دوث �نقلب يف �لبلد 

،وقال �ن �لأو�شاع حتت �ل�شيطرة.
ونقلت وكالة �لنباء �لليبية �لر�شمية عن زيد�ن قوله يف موؤمتر �شحايف 
قناة  بثته  ما  و�ن  �ل�شيطرة  حتت  �لو�شاع  ب��اأن  �لليبي  �ل�شعب  �طمئن 
�لعربية عرب مكاملة هاتفية مع )�لقائد �ل�شابق للقو�ت �لربية �لليبية 
�للو�ء خليفة( حفر ل ��شا�س له من �ل�شحة و�قعيا و�ن �مل�شاألة مدعاة 

لل�شحك .
طر�بل�س  �شلمت  �لنيجر  �ن  �لليبية  �حلكومة  �علنت  �خ��ر  �شعيد  على 
عبد �هلل من�شور رئي�س جهاز �لمن �لد�خلي يف �لنظام �لليبي �ل�شابق 

بزعامة �لعقيد معمر �لقذ�يف.
وقالت �حلكومة يف بيان �نها �ر�شلت �ىل �ل�شلطات �لنيجرية �دلة تثبت 

تورط من�شور يف �لتخطيط لعمال �رهابية ت�شتهدف زعزعة ليبيا .

�جلي�س �لعر�قي خلل ��شتباكه مع �لرهابيني يف �لرمادي )رويرز(

وزير� �لدفاع و�خلارجية لدى عودتهما من مو�شكو )� ف ب(

دمار هائل يف ق�شف لقو�ت �لنظام على �حد �أحياء مدينة حلب   )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل��ر���ش��د  ق����ال 
قتلت  ملغومة  �شيارة  �ن  �لن�شان 
وجرح  �لق��ل  على  �شخ�شا   18

�لع�شر�ت يف بلدة بجنوب �شوريا.
�ت�شال  �مل��ر���ش��د يف  م��دي��ر  وق����ال 
بالقرب  وقع  �لنفجار  �ن  هاتفي 
م���ن م�����ش��ج��د يف ب���ل���دة �ل����ي����ادودة 

بالقرب من �حلدود مع �لردن.
�مللغومة  �ل�����ش��ي��ار�ت  وت�����ش��ت��خ��دم 
�ل�شوري  �ل���������ش����ر�ع  يف  ك�������ش���لح 
وقال  �شنو�ت  ثلث  منذ  �مل�شتمر 
�ملر�شد يف وقت �شابق هذ� �ل�شبوع 
�ن���ه م��ن��ذ ب���دء حم��ادث��ات �ل�شلم 
وزعماء  �ل�شورية  �حلكومة  ب��ني 
�مل���ع���ار����ش���ة يف ج��ن��ي��ف ق��ب��ل نحو 
معدلت  �رت��ف��ع��ت  ��شابيع  ث��لث��ة 
�ىل  �ل�شوريني  بني  قتلى  �شقوط 
�أع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ �ن����دلع 

�حلرب �لهلية يف �لبلد.
�ل�شوري  �ملر�شد  ذك��ر  �لث��ن��اء  يف 
م�شلحي  �ن  �لن�������ش���ان  حل���ق���وق 
�مل��ع��ار���ش��ة ح���ف���رو� �ن��ف��اق��ا حتت 
�لقدمية  كارلتون يف حلب  فندق 
بتفجريها  وقامو�  �شوريا  �شمال 
خم�شة  م���ق���ت���ل  �ىل  �دى  مم�����ا 
ج��ن��ود ع��ل��ى �لق���ل وق���ال �ملر�شد 
�ملقاتلة  �ل���ش��لم��ي��ة  �لكتائب  �ن 
�ن����ف����اق يف حميط  ع�����دة  ح���ف���رت 
و�����ش���ف���ل ف���ن���دق ك���ارل���ت���ون �ل���ذي 

�ر�دت ذلك  و�شعت وثيقة جنيف 
مناق�شاتنا  ���ش��ن��و����ش��ل  ..�����ش���اف 
هذ�  يف  �تفاق  �ىل  �لتو�شل  حتى 
لل�شعب  �م��ر حا�شم  ه��ذ�  �ل�����ش��اأن. 

�ل�شوري .
�ملعار�شة  رج���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
�ملفاو�شات  تنف�ّس  �أن  �ل�����ش��وري��ة 
مع وفدي �لنظام، و�شط توقعات 
ببلوغ �ملفاو�شات طريقا م�شدود� 
بعد �إقر�ر �ملوفد �لعربي و�لأممي 
�لأخ�شر �لإبر�هيمي بعدم �إحر�ز 
نف�شه،  �ل���وق���ت  ويف  ت���ق���دم.  �أي 
بالركيز  �لغرب  مو�شكو  �تهمت 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام،  تغيري  ع��ل��ى 
�ل�شورية بعدم �لرغبة يف مو��شلة 

�لتفاو�س. 
وع���ق���دت �جل��م��ع��ة ج��ل�����ش��ت��ان من 
�لإبر�هيمي  يجريهما  �ملحادثات 
�لوفدين  ك��ل م��ن  على ح��دة م��ع 
�ل�������ش���وري���ني ب���ع���د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ب���د�أت �لث��ن��ني �ملا�شي  �ل��ل��ق��اء�ت 
�شمن �جلولة �لثانية من موؤمتر 
جنيف �لثاين، ومل تف�ِس �إىل �أي 

تقدم.
وندي  �ل���دويل  �لو�شيط  و�لتقى 
�شريمان م�شاعدة وزير �خلارجية 
غاتيلوف  وغ��ي��ن��ادي  �لأم���ريك���ي 
�لرو�شي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
يف حماولة لإنقاذ �ملفاو�شات من 
�لأخ���رية  �ل�����ش��اع��ات  ب���د� يف  ف�شل 
م��رج��ح��ا ب���ق���وة ب�����ش��ب��ب �خل���لف 

اجلولة الثانية من جنيف2- مل حتقق اأي تقدم 

ع�شرات القتلى واجلرحى بتفجري جنوب �شوريا

•• مو�صكو-القاهرة-وكاالت:

�أن رو�شيا  ذكرت م�شادر �شحفية 
وم�����ش��ر ع��ل��ى و���ش��ك �ب����ر�م عقود 
ب��ق��ي��م��ة ثلثة  �أ���ش��ل��ح��ة  ل�������ش���ر�ء 
مليار  دولر2،18-  م���ل���ي���ار�ت 

يورو.
عن  �ل�شحفية  �مل�����ش��ادر  ون��ق��ل��ت 
�لدفاع  ���ش��ن��اع��ة  د�خ����ل  م�����ش��ادر 
وقعا  �ل���ط���رف���ني  �ن  �ل���رو����ش���ي���ة 
تفوق  ع��ق��ود�  �لأوىل  ب���الأح���رف 
دولر،  م��ل��ي��ار�ت  ث��لث��ة  قيمتها 
قتالية  ط���ائ���ر�ت  ����ش���ر�ء  ت��ت��ن��اول 
دفاع  و�ن��ظ��م��ة  ميغ29-�م-�م2 
م�����ش��ادة ل��ل��ط��ري�ن م���ن خمتلف 
�ي35-  �م  وم��روح��ي��ات  �لن����و�ع 

وغريها من �ل�شلحة �لرو�شية.
وي������ات������ي ه�������ذ� �لع�����������لن غ������د�ة 
حمادثات يف مو�شكو بني �لرئي�س 
�لرو�شي فلدميري بوتني ووزير 
�مل�������ش���ري عبد  �ل�����دف�����اع �مل�������ش���ري 
يخفي  ل  �ل��ذي  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�لنتخابات  �ىل  �ل��ر���ش��ح  ن��ي��ت��ه 

�لرئا�شية يف م�شر.
�ل�شي�شي،  �مل�شري  زي��ارة  �ط��ار  ويف 
خ�شو�شا  وم�شر  رو���ش��ي��ا  �علنت 

�ن����ه����م����ا ����ش���ت�������ش���رع���ان �ل����ت����ع����اون 
 ، �لتقني  و�ل��ع�����ش��ك��ري  �لع�شكري 

من دون �ملزيد من �لتفا�شيل.
تعاونها  تعزيز  تامل يف  ورو�شيا،  
�شريكتها  م�����ش��ر،  م��ع  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�ل�شوفياتي،  �لحت���اد  ف��رة  منذ 
ب��رودة �لعلقات بني  على خلفية 

�لقاهرة وو��شنطن.
جماعة  حم����اولت  �شعيد  وع��ل��ى 
ن�شر  �لره�������اب�������ي�������ة  �لخ���������������و�ن 
�ل�شطر�بات �أطلقت قو�ت �لأمن 
�مل�شيل  �ل���غ���از  �م�������س  �مل�������ش���ري���ة، 

للدموع على مظاهر�ت حمدودة 
نظمها �أن�شار مر�شي، يف �لقاهرة 
�أف�شلت  كما  وعدة مدن م�شرية، 

دعو�ت لتظاهر�ت تخريبية.
بتفريق  �لأم������ن  ق�����و�ت  وق���ام���ت 
م����ظ����اه����ر�ت حم��������دودة ق�����ام بها 
�أن�شار جماعة �لخو�ن �لرهابية 
يف �شاحية مدينة ن�شر، و�ملطرية 
�لهرم  و���ش��ارع  �ل��ق��اه��رة،  ب�شمال 
�أكتوبر   6 وم��دي��ن��ة  �ل�����ش��ي��اح��ي، 
�إلغاء  مت  فيما  �لعا�شمة،  جنوب 
عدد من �ملظاهر�ت يف عدة �أحياء 

�لنظامية  �ل��ق��و�ت  ف��ي��ه  تتمركز 
وفجرت عدد منها �شباح �م�س.

����ش���ي���ا����ش���ي���ا �ع����ل����ن ن����ائ����ب وزي�����ر 
�خلارجية �ل�شوري في�شل �ملقد�د 
من  �لثانية  �جل��ول��ة  �ن  �جلمعة 
وفد  م���ع  جنيف2-  م��ف��او���ش��ات 

�ملعار�شة، مل حتقق �ي تقدم.
وق������ال �مل�����ق�����د�د، وه�����و ع�����ش��و يف 
�لوفد �حلكومي �عرب عن ��شفنا 
�لعميق �ن هذه �جلولة مل حتقق 
�ي تقدم ، وذلك �ثر جل�شة للوفد 

�شوريا  �ىل  �ل�����دويل  �مل���وف���د  م���ع 
�لخ�شر �لبر�هيمي.

موؤمتر  �ىل  ج��ئ��ن��ا  ن��ح��ن  �����ش���اف 
�ل�شوري  للموقف  تنفيذ�  جنيف 
�ل���ت���و����ش���ل �ىل حل  م����ن  �مل���ع���ل���ن 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  ل��لزم��ة  �شيا�شي 

�شوريا .
وت���اب���ع ل��ل���ش��ف �ل���ط���رف �لآخ����ر 
ج������اء ب����اج����ن����دة خم���ت���ل���ف���ة. ج���اء 
باأجندة غري و�قعية وهي ذ�ت بند 
�نتقائي مع  ب�شكل  تتعامل  و�ح��د 

يونيو  يف  �ل�شادرة  جنيف  وثيقة 
.2012

�ملعار�س  �ل���وف���د  �ن  �ىل  و�����ش���ار 
�ن يتحدث عن �ي �شيء  ي��رد  مل 
�حلكومة  م��و���ش��وع  ����ش���وى  �آخ�����ر 
جاهزون  �ننا  حني  يف  �لنتقالية 
ملناق�شة كل �شيء، وقد �كدنا لكم 
يف ك��ل �ل��ل��ق��اء�ت �ل��ت��ي مت��ت �ننا 
ن�شر على �لبدء ببند وقف �لعنف 
وم��ك��اف��ح��ة �لره�����اب ل��ي�����س لننا 
نريد ذلك بل لن �لطر�ف �لتي 

القوات العراقية حتاول ا�شتعادة منطقة يف �شمال بغداد 

الإخوان يف�سلون يف احل�سد لتظاهرات تخريبية

�شفقة ت�شلح بني رو�شيا وم�شر بـ3 مليارات دوالر

مواقــيت ال�صالة
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اإىل  اإغاثة  قافلة  ت�شري  الهالل 
االأردن ل�شالح الالجئني ال�شوريني

•• اأبوظبي-وام:

متوجهة  �ل�����ب�����لد  غ���������ادرت 
�لربية  �لقافلة  �لأردن  �إىل 
�لعا�شرة �لتي حتمل �لدفعة 
برنامج  م��ن  ع�شرة  �لثامنة 
�مل�������ش���اع���د�ت �ل��ع��ي��ن��ي��ة �ل���ذي 
�لأحمر  �لهلل  هيئة  تنفذه 
�للجئني  و�إغ���اث���ة  مل�����ش��ان��دة 
وذلك  �لأردن  يف  �ل�شوريني 
�شمن جهود �لهيئة �مل�شتمرة 
لتخفيف معاناتهم و حت�شني 

�أو�شاعهم �لإن�شانية .
)�لتفا�شيل �س2(

اإ�شابة 6 فل�شطينيني بر�شا�ص االحتالل يف غزة 
•• غزة-يو بي اأي:

ن��ار من  �إط��لق  ج��ر�ء  �جلمعة،  �م�س  بجروح  فل�شطينيني  �شتة  �أ�شيب 
قو�ت �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، �شرق جباليا، ب�شمال قطاع غزة.

�إن  �ل��ق��درة،  �أ���ش��رف  �لدكتور  ب��غ��زة،  �ل�شحة  وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
�شرق  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  من  �لنار  �إط��لق  ج��ر�ء  �لإ���ش��اب��ات  ح�شيلة 
جباليا �رتفعت �إىل �شت �إ�شابات باأعرية نارية، فيما �أ�شيب �شابع بحالة 

�ختناق جر�ء ��شتن�شاق �لغاز �مل�شيل للدموع.
�إ�شابتهم  بعد  �شبان  ثلثة  �أخلو�  �إنهم  م�شعفون،  قال  �شابق،  وقت  ويف 
بجروح �إثر �إطلق نار من قو�ت �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �شرق جباليا، �ثنان 

منهم �أ�شيبا بعيارين يف �لقدمني، و�لثالث �أ�شيب يف بطنه.

لتنظيم  �ــشــبــكــة  ــال  ــق ــت اع
كرات�شي  جامعة  يف  القاعدة 

•• اإ�صالم اآباد-وام: 

�لباك�شتانية  �ل�����ش��رط��ة  �ع��ت��ق��ل��ت 
يديرون  ����ش��خ��ا���س  ث���لث���ة  �م�������س 
جامعة  يف  �لقاعدة  لتنظيم  �شبكة 
يف  متورطون  �نهم  تبني  كر�ت�شي 
�أن�شطة �رهابية وقال م�شوؤول �إد�رة 
من  �ملعتقلني  �ن  �جلنائي  �لبحث 
طلبة جامعة كر�ت�شي �عرفو� عند 
�شبكة  يديرون  باأنهم  ��شتجو�بهم 

لتنظيم �لقاعدة يف �جلامعة.

اأ�شلحة  اأمريكا متنع �شفقة  معاريف: 
اإ�شرائيلية هندية يف اللحظات االأخرية 

•• القد�س املحتلة-وام:
ذك�������������رت �����ش����ح����ي����ف����ة م�����ع�����اري�����ف 
موقعها  ع������رب  �ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة 
�لوليات  �ن  �م�������س  �لل����ك����روين 
�شفقة  ت���وق���ي���ع  م��ن��ع��ت  �مل���ت���ح���دة 
تقدر  �لهند  مع  ��شر�ئيلية  �شلح 
و��شتبدلتها  �ل����دولر�ت  مبليني 
ب�����ش��ف��ق��ة ����ش���لح �أم��ري��ك��ي��ة وذل���ك 
يف  للتقلي�س  ب��د�ئ��ل  ع��ن  للبحث 
�لأمريكي  �جلي�س  وز�رة  ميز�نية 
وبيع  خارجية  م�شادر  خ��لل  م��ن 
موقع  و�أو�شح  �لأمريكي.  �ل�شلح 
�خلارجية  وزي�����ر  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�لم���ري���ك���ي ج����ون ك����ريي م��ن��ع يف 
�شفقة  توقيع  �لأخ���رية  �للحظات 
�ل�شلح �لتي كانت مبوجبها �شتزود 
��شر�ئيل �لهند ب�شو�ريخ من طر�ز 
مع  ب�شفقة  و��شتبد�لها  �شبايك 
�لوليات �ملتحدة. و�أ�شار �ملوقع �ىل 
�ن �لوليات �ملتحدة �شتقوم بتزويد 

�لهند ب�شو�ريخ جبلني.

االأمن اليمني يالحق �شجناء فاّرين
•• �صنعاء-وكاالت:

�أن  �جلمعة  �م�����س  �ليمنية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
قو�تها تلحق �شجناء بينهم متهمون بالنتماء �إىل 
�لقاعدة فرو� من �ل�شجن �ملركزي ب�شنعاء �إثر هجوم 

��شتخدمت فيه �شيارة مفخخة و�أ�شلحة متو�شطة.
و�أكد متحدث با�شم �ل��وز�رة فر�ر 29 �شجينا بينهم 
�إىل  �إ���ش��ارة  يف  �إره��اب��ي��ة  بجر�ئم  �ملتهمني  م��ن   19

�نتمائهم لتنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب.
وح���ث �مل��ت��ح��دث نف�شه �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون مع 

�شجن �شنعاء  �لفارين من  �لأمنية ل�شبط  �لأجهزة 
�أفادت مبقتل �شبعة  �ملركزي. وكانت ح�شيلة ر�شمية 
حر��س وثلثة م�شلحني يف �لتفجري �لذي ��شتهدف 
�لتي  �ل�شتباكات  يف  ثم  �ملجمع  من  �لغربي  �جلانب 
�إح��د�ث ثغرة يف  �لتفجري يف  وت�شبب  �لتفجري.  تلت 
�ل�شجناء من  مكن  ما  وهو  �لغربية،  باجلبهة  ج��د�ر 
�ملجمع  خ���ارج  ف��ي��ه م�شلحون  ك���ان  وق���ت  �ل���ف���ر�ر، يف 
منازل  من  ر�شا�شة  �أ�شلحة  ون��ري�ن  قذ�ئف  يطلقون 
�أم�س �إىل  �أ�شارت م�شاء  �أمنية  قريبة. وكانت م�شادر 

�عتقال �أحد �ل�شجناء �لفارين.
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يف الدعوى رقم 2013/3451 جتاري كلي

�شالح  نهاد   / عليه  �ملدعى  متويل  �شركة  ��شول  �ملدعي/ 
يف  �خلربة  �جتماع  حل�شور  �خلبري  يدعوكم  عبد�لقادر 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  وذلك  �عله  �ملذكورة  �لدعوى 
جينوم  مكتبنا  مقر  يف  وذلك  ظهر�ً   1 �ل�شاعة   2014/2/19
لل�شت�شار�ت ، دبي ، فندق جي دبليو ماريوت ، مبنى �ملكاتب �أ 

، تليفون 2526668 ، فاك�س: 2527779  
عبداحلميد زيتون
خبري حما�صبي وم�صريف

اإعالن اجتماع خربة

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الطلب رقم   1 /2014 - اغفال 2013/925  جت جز- م ر- ب- ع ن

طالب �لغفال/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع �جلن�شية: �لمار�ت �شد: حممد 
�ر�شد �شري حممد و�آخرون �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لطلب: �لفائدة �لتاأخريية 
ر��شد  حممد  �ر�شد  فوزية   -2 حممد  �شري  �ر�شد  حممد  �علنهما/1-  �ملطلوب 
و�حد  جريدة  باعلن  ن�شر�  عليهما  �ملدعى  لعلن  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكور  �لطلب  �قام  �لغفال  طالب  �ن  حيث 
�ملو�فق 2014/2/17 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لطلب بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/2/13  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية

ويل عهد اأبوظبي يبداأ جولة ت�سمل طوكيو و�سيول 25 اجلاري 

الـيــابـان ترحــب بزيـارة حممـــد بن زايــد لطـوكيــو
ز�يد �آل نهيان �شتبد�أ يوم �لثلثاء يف 25 فرب�ير �جلاري. و�أ�شاف 
�لبيان �لر�شمي �أنه خلل زيارة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
لليابان �شيلتقي مع جللة �إمرب�طور �ليابان وجللة �لإمرب�طورة 
كما  غ���ذ�ء.  م��اأدب��ة  �ب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ���ش��رف  على  �شيقيمان  حيث 
رئي�س  �آب���ي  �شينزو  �ل�شيد  م��ع  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  �شمو  �شيجتمع 
�لوزر�ء �لياباين و�شيقيم ماأدبة ع�شاء على �شرف �شموه. ونوه �لبيان 
باأن �حلكومة �ليابانية ترحب باإخل�س بزيارة �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �لتي �شت�شاهم يف تعزيز علقات �ل�شد�قة �لقائمة 

بني �ليابان ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وت�شمل جولة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف منطقة �شرق 
��شيا زيارة ر�شمية �ىل جمهورية كوريا �جلنوبية �ل�شديقة ت�شتغرق 
يومني يلتقي خللها فخامة بارك كون هيه رئي�شة جمهورية كوريا 

�جلنوبية ومعايل جونغ هونغ وون رئي�س �لوزر�ء �لكوري.
�ل�شد�قة  �مل�شوؤولني علقات  �لزيارة مع كبار  ويبحث �شموه خلل 
وجمالت �لتعاون �لقائمة بني دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وكوريا 
و�ل�شعبني  للبلدين  �مل�شركة  �مل�شالح  يخدم  مب��ا  تعزيزها  و�شبل 

�ل�شديقني.
�لزيارتني  خ��لل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  وي��ر�ف��ق 

وكبار  �ل���وزر�ء  �ل�شيوخ ومعايل  ع��دد� من  ي�شم  �مل�شتوى  رفيع  وف��د 
�مل�شوؤولني ميثلون قطاعات �لقت�شاد و�ل�شتثمار و�لطاقة و�لتعليم 

يف �لدولة.
�شمو  �أول  �لفريق  بزيارة  �م�س  �ليابانية  �حلكومة  رحبت  ذلك  �ىل 
�لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل �ليابان.. 
وقالت �ن هذه �لزيارة �شت�شاهم يف تعزيز �أو��شر �ل�شد�قة و�لعلقات 
�لقائمة بني �لبلدين �ل�شديقني. و�أفاد بيان ر�شمي �شادر عن وز�رة 
�ل�شيخ حممد بن  �لر�شمية ل�شمو  �لزيارة  باأن  �خلارجية يف طوكيو 

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  يبد�أ 
�ل�شهر  م��ن   25 يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
ت�شتغرق  �ل�شديقة  �ليابانية  للإمرب�طورية  ر�شمية  زي��ارة  �جل��اري 
يومني يلتقي خللها جللة �لمرب�طور �أكيهيتو �مرب�طور �ليابان 
ومعايل �شينزو �آبي رئي�س �لوزر�ء �لياباين وعدد� من كبار �مل�شوؤولني 
لبحث  �ليابان  يف  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لقت�شادية  و�لفعاليات 

�شبل تعزيز علقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين.

اختتام املنتدى العاملي االأول لل�شباب للوقاية من املخدرات يف اأبوظبي مب�شاركة 46 دولة 

�شرطة ال�شرقية تختتم دورة املهارات الهالل ت�شري القافلة الربية العا�شرة اإىل االأردن حاملة مواد اإغاثية ل�شالح الالجئني ال�شوريني
االإبداعية يف حل امل�شكالت واتخاذ القرار 

•• ال�صارقة-وام:
�ل�شامل  �حل�شن  دب��ا  �شرطة  مركز  رئي�س  �ملطوع  خمي�س  �أحمد  �لعقيد  �شهد 
حل  يف  �لإبد�عية  �ملهار�ت  دورة  تخريج  حفل  �ل�شرقية  �ملنطقة  �شرطة  ب��اإد�رة 
مع  بالتعاون  �ل�شرطة  ت��دري��ب  معهد  نظمها  �لتي  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �مل�شكلت 
�إد�رة �شرطة �ملنطقة �ل�شرقية و�لإد�ر�ت �لأخرى. حا�شر يف هذه �لدورة �لتي 
��شتمرت ملدة �أ�شبوع مب�شاركة 31 منت�شبا من �شف �ل�شباط و�لأفر�د �مللزم 
�أول ر��شد خلفان �لغول مدير فرع �لتدريب �ملتخ�ش�س مبعهد تدريب �ل�شرطة 
بال�شارقة. وتناول �ملحا�شر خلل �لدورة �لعديد من �ملو�شوعات �لهادفة �إىل 
تنمية قدر�ت ومهار�ت �مل�شاركني من خلل تعريفهم مبفهوم �لتفكري �لإبد�عي 

وتنمية �ملهار�ت �لإبد�عية و��شر�تيجيات حل �مل�شكلت و�تخاذ �لقر�ر.

االإمارات ت�شارك يف موؤمتر روما 
التح�شريي لدعم ليبيا

•• روما-وام:

�شاركت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �أعمال موؤمتر روما �لتح�شريي لدعم ليبيا 
�لذي ��شت�شافته وز�رة �خلارجية �ليطالية. وتر�أ�س وفد �لدولة خلل �ملوؤمتر �شعادة 
�شعيد عبيد �لكعبي �شفري �لدولة لدى ليبيا �إىل جانب عدد من دول �جلو�ر و�شركاء 
ليبيا �لدوليني و�ملوؤ�ش�شات �لدولية يف �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي وجامعة �لدول 
�لعربية . ويهدف �ملوؤمتر �إىل �لإعد�د للموؤمتر �لوز�ري �ملقررعقده يف �إيطاليا يوم 6 
مار�س �لقادم للوقوف على �حلقائق باأر�س �لو�قع وما مت �جنازه و�لتي نقلها �لوفد 
�إىل  و�لإ�شتماع  بالوفد..  �ملتعددة  و�للجان  �خلارجية  وكيل  م�شاعدة  برئا�شة  �لليبي 
روؤية ومقرحات وفود �لدول �مل�شاركة ملو�جهة تطور�ت �لأو�شاع و�لنهو�س بالنتقال 
و�أوروب��ا و�لعامل.  �ملنطقة  �لأمن يف  �لدميوقر�طية و�ل�شتقر�ر لتحقيق  �لليبي نحو 
و�أكد �لوفد �لإيطايل �أهمية �لتو��شل وتقدمي �ملقرحات عرب موقع وز�رة �خلارجية 
حتى موعد �ملوؤمتر �لوز�ري �لقادم. و�أ�شارت م�شاعدة وكيل وز�رة �خلارجية �لليبية �إىل 
�أهمية �لتو��شل وتقدمي �ملقرحات عرب بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا لتوحيد 

�جلهود ب�شاأن �أولويات �لإنتقال �لليبي. 

•• اأبوظبي-وام:

من  �شابطا   38 بتخريج  �ل�����ش��رط��ة  كلية  �حتفلت 
خمتلف قطاعات وز�رة �لد�خلية يف ثلث دور�ت هي 
�لتميز يف �لأد�ء و�لتقييم مبنظومة ر�د�ر ودورة مدير 
�إد�رة معرفة معتمد نظمها معهد تدريب �ل�شباط يف 
�لعقيد  �حلفل  ح�شر  �ل�شرطة.  بكلية  �لحت��اد  قاعة 
�ل�شرطة ومديرو  �لكتبي مدير عام كلية  �شيف علي 
�لإد�ر�ت وروؤ���ش��اء �لأق�����ش��ام و�ل��ر�ئ��د ع��ب��د�هلل حممد 
�ل�����ش��وي��دي م��ن معهد ت��دري��ب �ل�����ش��ب��اط وع���دد من 
�شباط �لكلية ومعهد �لتدريب. و�أكد �لكتبي حر�س 
وفق  �لب�شرية  كو�درها  تطوير  على  �لد�خلية  وز�رة 
�خلطة �لتدريبية �ملو�كبة للتطور�ت �لر�هنة جت�شيد� 
باملنظومة  بالهتمام  �ل�شرطية  �لقيادة  لتوجيهات 
وذكر  �ل�شباط.  م��ه��ار�ت  و�شقل  وتاأهيل  �لتدريبية 
وقدر�ت  تنمية معارف  �إىل  تهدف  �ل���دور�ت  ه��ذه  �أن 
�لتميز يف  ح��ول مفهوم ومن��اذج  �مل�شاركني  وم��ه��ار�ت 
�مل�شاركني  وم��ه��ار�ت  وق���در�ت  م��ع��ارف  وتنمية  �لأد�ء 
وتطبيقاتها  �ل�شاملة  �جل���ودة  �إد�رة  مفاهيم  ح��ول 
باإ�شتخد�م �أ�شلوب تقييم �لنموذج �لأوروبي . ويف ختام 

�حلفل وزع �لكتبي �ل�شهاد�ت على �خلريجني.

•• اأبوظبي-وام:

�ملركز �لوطني للتاأهيل �م�س بالتعاون مع خطة كولومبو للتعاون  �ختتم 
�لقت�شادي و�لتنمية �لجتماعية يف �آ�شيا و�ملحيط �لهادي فعاليات �ملنتدى 
�لعاملي �لأول لل�شباب للوقاية من �ملخدر�ت و�لذي �أقيم بفندق نادي �شباط 
�لقو�ت �مل�شلحة يف �أبوظبي حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
وتطرقت جل�شات �ملنتدى على مدى خم�شة �أيام �إىل جمموعة من �جلل�شات 
مر�س  من  �لوقاية  و��شر�تيجيات  مفاهيم  تو�شيح  ت�شمل  �لتي  و�ملحاور 

�لإدمان ف�شل عن �إبر�ز دور و�شائل �لإعلم يف �لوقاية منه.
وت�شمنت جل�شة �ليوم �لأول حمور مفهوم و��شر�تيجية �لوقاية من مر�س 
�لإدمان و قادة �مل�شتقبل..�لتعلم من �مل�شتقبل وحمور �ل�شعي لتحقيق حلول 
مبتكرة للم�شاكل �لإجتماعية ��شافة �إىل حمور �ل�شباب و�لعمل �لتطوعي 

ودور و�شائل �لعلم يف �لوقاية من مر�س �لإدمان.
يف  �مل�شاركة  �ل���دول  لبع�س  �لعرو�س  م��ن  ع��دد�  �أي�شا  �لأول  �ل��ي��وم  و�شمل 
�ملنتدى منها عر�س تقدميي ل�شباب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعر�س 
�لوليات  ل�شباب  و�آخ��ر  دول��ة زميبابوي  ل�شباب  وثالث  نيبال  دول��ة  ل�شباب 

�ملتحدة �لأمريكية.
حلقة  منها  �مل��ح��اور  م��ن  ع���دد�  للمنتدى  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  جل�شات  وتطرقت 

هذ�  �نت�شار  م��ن  �حل��د  ت�شتطيع  �لتي  �لعلمية  �حل��ل��ول  �أف�شل  �بتكار  �إىل 
�ملر�س بني �ل�شباب و�جلدير بالذكر �أن هذ� �ملنتدى يعد �أحد �لجناز�ت يف 
�شل�شلة طويلة من �مل�شاريع �لتعاونية مع منظمة خطة كولومبو للتعاون 
�أب��رز �خلطط  .. ومن  و�ملحيط  �آ�شيا  �لجتماعية يف  و�لتنمية  �لقت�شادي 
�جلارية مع �ملركز �لعمل على �طلق �لن�شخة �لعربية من �ملجلة �لدولية 
للوقاية و�لعلج من �لتعاطي و�لإ�شطر�بات �ملرتبطة به وبذلك تكون �أول 
جملة عربية متخ�ش�شة تت�شمن بحوثا ودر��شات تهم �ملنطقة وتركز على 
�حلدث  هذ�  وياأتي  �ملجتمع.  على  �ل�شلبي  تاأثريه  وم��دى  �لإدم��ان  م�شكلة 
�مل�شتويني  على  مكانة  لتبوء  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  م�شاعي  مع  متا�شيا 
�لقليمي و�لعاملي يف جمال ن�شر وتعزيز �لوعي �لجتماعي مبر�س �لإدمان 

ودعم دور �ل�شباب بدولة �لإمار�ت يف �لوقاية منه.
من  رئي�شية  خطابات  �ملنتديات  �أ�شخم  من  يعد  �ل��ذي  �ملنتدى  ويت�شمن 
متحدثني متخ�ش�شني يف جمال �لإعلم �لجتماعي �لرقمي وور�س عمل 

ووقتا خم�ش�شا للمناق�شات �لتفاعلية بني �ملتحدثني و�حل�شور.
�شارك يف �ملنتدى 400 م�شارك من 46 دولة حول �لعامل �إىل جانب 180 
�أبوظبي  �ل�شحة  هيئة  ت�شمل  و�لتي  �ملحلية  �جلهات  خمتلف  من  م�شاركا 
�ل�شارقة  وج��ام��ع��ة  خليفة  وج��ام��ع��ة  �ل�شحة  ووز�رة  دب��ي  �ل�شحة  وهيئة 
وجمل�س �أبوظبي للتوطني و�شرطة دبي وكليات �لتقنية �لعليا �إ�شافة �إىل 

عدد من �جلهات �لأخرى.

نقا�شية بعنو�ن كيف ي�شهم موقع توير يف دعم �ملبادر�ت �لجتماعية .
�لثاين م�شروع غر��س  �ليوم  �لكويت يف  �ل�شطي من  �أحمد  �لدكتور  وقدم 
�مل�شتقبل  �آف��اق  ��شت�شر�ف  �مل�شتقبل:  ق��ادة  وحم��ور  �مل��خ��در�ت  من  للوقاية 
طريق  عن  �لتوعية  بعنو�ن  ق�شري  فيلم  تقدمي  جانب  �إىل  �لأول  �جل��زء 

�لأفلم �لق�شرية .
�أما �ليوم �لثالث فقد ت�شمن بجل�شته �لأوىل حمور �لركيز على �ملهار�ت 
�حلياتية للوقاية من �ملخدر�ت ومنها مهار�ت �لت�شال ومهار�ت �ل�شلوك 
�لتوكيدي و�إح���ر�م �ل���ذ�ت و م��ه��ار�ت �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر�ت كما مت��ت مناق�شة 
�أ�شا�شيات �د�رة �مل�شاريع ودور و�شائل �لإعلم يف �لوقاية من مر�س �لإدمان 
��شافة �إىل تطوع �ل�شباب يف جمعيات مكافحة مر�س �لإدمان على �ملخدر�ت. 
وركز �ليوم �لر�بع على عدد من �لأن�شطة منها حتدي فرق �ل�شباب و�أم�شية 
�لتبادل �لثقايف يف حني �شمل �ليوم �خلام�س و�لأخري مناق�شة �أهم �خلطو�ت 
فتح  �إىل  �ملنتدى  ويهدف  منها  و�حل��د  �مل��خ��در�ت  من  للوقاية  �مل�شتقبلية 
جمالت جديدة للتو��شل بني �ل�شباب �لإمار�تيني وزملئهم من خمتلف 

�أنحاء �لعامل حيث �شارك �شباب من دول وثقافات متنوعة يف فعالياته.
وركز �ملنتدى على دعم �ل�شباب من خلل تزويدهم باملهار�ت �للزمة من 
�تباع  ق��ادرة على  �شبابية قوية  �لإدم��ان وبناء قاعدة  �لت�شدي ملر�س  �أج��ل 
�أكرث  بناء جمتمع  دور� مهما يف  يلعب  و�شليمة مما  �أ�ش�س حياتية �شحية 
�ملنتدى كذلك  و�إر�دة وق��درة على مكافحة ظاهرة �لدم��ان. و�شعى  �شحة 

�ل����دول م��ن بينها �ل�����ش��ع��ودي��ة و�لكويت  �مل��ن��ت��دى ع���دد م��ن  ك��م��ا ���ش��ارك يف 
�لأمريكية  و�لوليات  و�ملغرب  وم�شر  و�لأردن  و�ليمن  وعمان  و�لبحرين 

و�لأرجنتني و�ليابان وماليزيا وجنوب �أفريقيا وغريها.
�مل�شتوى  فيها هذ� �حلدث على  يقام  �لتي  �لأوىل  �ملرة  �أنها  بالذكر  جدير 
�لعاملي وجاءت هذه �خلطوة من خلل �جلهود �لتي بذلها �ملركز �لوطني 
للتاأهيل من �أجل تو�شيع نطاق هذ� �ملنتدى بعدما كان يعقد على �مل�شتوى 

�لأ�شيوي فقط لثماين دور�ت متتالية.
�لجتماع  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  تر�أ�س  للمنتدى  �لتجهيزية  �ملرحلة  ويف 
�لثالث ملفو�شي �ملركز �لآ�شيوي لعتماد وتعليم متخ�ش�شي �لإدمان �لذي 
�لقت�شادي  للتعاون  كولومبو  خلطة  �مل��خ��در�ت  ب��رن��ام��ج  م��ن  ج���زء�  يعد 

و�لتنمية �لجتماعية يف �آ�شيا و�ملحيط �لهادي.
ومت عقد هذ� �لجتماع على مدى يومني متتالني باأبوظبي وجرى خلله 
بحث مر�حل �لتقدم و�لإجناز �لتي �أحرزتها كل دولة من �لدول �لع�شاء 
يف جمال �لوقاية من مر�س �لإدمان وعلجه ومر�جعة �ملنهجيات �ملتبعة 
�لدكتور حمد بن عبد�هلل  �شعادة  برئا�شة  �ل�شدد. وعقد �لجتماع  يف هذ� 
�إىل جلنة  �ن�شم حديثا  �لذي  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  �لغافري مدير عام 
تاي  بح�شور  وذل��ك  �لإدم��ان  متخ�ش�شي  وتعليم  لعتماد  �لآ�شيوي  �ملركز 
بيان �لأمني �لعام بالإنابة خلطة كولومبو وممثلني عن 11 دولة مبا يف 

ذلك ماليزيا وكوريا �جلنوبية و�لهند وباك�شتان وتايلند و�شرييلنكا.

•• اأبوظبي-وام:

غادرت �لبلد متوجهة �إىل �لأردن �لقافلة �لربية �لعا�شرة �لتي حتمل �لدفعة 
�لهلل  هيئة  تنفذه  �ل���ذي  �لعينية  �مل�����ش��اع��د�ت  ب��رن��ام��ج  م��ن  ع�شرة  �لثامنة 
جهود  �شمن  وذل��ك  �لأردن  يف  �ل�شوريني  �للجئني  �إغاثة  و  مل�شاندة  �لأحمر 
. وحتمل  �لإن�شانية  �أو�شاعهم  �مل�شتمرة لتخفيف معاناتهم و حت�شني  �لهيئة 
�لطحني  على  وت�شتمل  و�لإيو�ئية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  كبرية  كميات  �لقافلة 
�إىل  �إ�شافة  �لبطانيات  و  �حلليب  و  �لتمر  و  �مللح  و  �لطعام  زي��ت  و  �ل�شكر  و 
�للجئني  على  �لإغ��اث��ي��ة  �مل���و�د  ت��وزي��ع  ويتم  �لغذ�ئية.  �لأط��ف��ال  م�شتلزمات 
�شرقي  �لفهود  مريجيب  يف  �لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �ملخيم  ي�شت�شيفهم  �ل��ذي��ن 
�ملخيمني  ق���در�ت  لتعزيز  وذل��ك  �ل��زع��ري  �لردن��ي��ة وخميم  �ل��زرق��اء  مدينة 
�لقافلة  �لأخ��رى. ومتثل  �ل�شرورية  و �خلدمات  و�لإعا�شة  �لإي��و�ء  يف جمال 

كانت هيئة �لهلل �لأحمر قد كثفت جهودها �لإن�شانية و �لإغاثية لتخفيف 
وو�شعت  لبنان  و  �لأردن  �ل�شوريني يف  �للجئني  على  �ل�شتاء  ف�شل  تد�عيات 
لذلك خطة ��شتباقية وفرت من خللها معينات وو�شائل �لتدفئة و �مللب�س 
�ل�شتوية للجئني يف �ملخيمات حلمايتهم من تاأثري�ت �لربد و�أمر��س �ل�شتاء 
مع �لركيز على �لأطفال ب�شفة خا�شة. وتعمل �لهيئة على مو�كبة �لتطور�ت 
�إمكاناتها  وت�شخري  �آلياتها  بتفعيل  �ل�شوريني  للجئني  بالن�شبة  �لإن�شانية 
�لإغاثية  وعملياتها  ن�شاطها  م��ن  �مل�شتهدفني  م��ن  ع��دد  �أك��رب  �إىل  للو�شول 
�لهيئة  بر�مج  وتتو��شل  لتح�شني ظروفهم  و�مل�شاندة  �لدعم  و�شائل  وتقدمي 
بف�شل  وذل��ك  توقف  دون  لبنان  و  �لأردن  يف  �ل�شوريني  للأ�شقاء  �لإن�شانية 
�ل�شاحة  على  �ملوجود  �لإمار�تي  �لإغاثة  فريق  يبذلها  �لتي  �مليد�نية  �جلهود 
و توفري  ب��دور كبري يف تخفيف معاناة �للجئني  �ل��ذي ي�شطلع  و  �لأردن��ي��ة 

�حتياجاتهم �لإن�شانية.

�ملا�شية  �لفرة  يف  تو��شلت  �لتي  �لإغاثية  �لهيئة  لعمليات  �إمتد�د�  �لعا�شرة 
ل�شالح �للجئني .. ور�عت �لهيئة �أن حتتوي �لقافلة على �ملتطلبات �لأ�شا�شية 
�لتي يحتاجها �للجئون يف ظروفهم �لر�هنة. و�أو�شح تقرير لهيئة �لهلل 
�أن حجم �ملو�د �لإغاثية �لعينية �لتي �شريتها �لهيئة من �لدولة بر�  �لحمر 
طنا  و584  �آلف  ثلثة  بلغ  لبنان  و  �لأردن  يف  �ل�شوريني  للجئني  وبحر� 
��شتملت على خمتلف �لحتياجات �ل�شرورية من غذ�ء و ك�شاء و مو�د �شحية 
و �إيو�ئية .. ومتثل هذه �ملو�د �لتربعات �لعينية �لتي تقدم بها �ملتربعون لدعم 
حملة قلوبنا مع �أهل �ل�شام �لتي �أطلقتها �لهيئة مل�شاندة �للجئني وحت�شني 
ظروفهم �لإن�شانية . وذكر �لتقرير �أن حجم �ملو�د �لعينية �لتي وجهتها �لهيئة 
للجئني �ل�شوريني على �ل�شاحة �لأردنية بلغ ثلثة �آلف و199طنا حملتها 
166 �شاحنة من خلل 10 قو�فل برية يف حني حملت قافلة بحرية 160 

طنا للجئني يف لبنان. 

تخريج 38 �شابطًا يف 3 دورات بكلية ال�شرطة 

�شرطة اأبوظبي تكّرم 4 متميزين يف املالية واخلدمات
•• اأبوظبي-الفجر:

�ملالية  م���دي���رع���ام  ب������در�ن،  د�وود  خ��ل��ي��ل  �ل���ل���و�ء  ك�����ّرم 
موظفني   4 مكتبه  يف  �أب��وظ��ب��ي،  ب�شرطة  و�خل���دم���ات 
للمالية  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن  م��ت��م��ي��زي��ن، 
و�خلدمات؛ وذلك �شمن جائزة �ملوظف �ملثايل، تقدير�ً 
ملجهود�تهم �ملتو��شلة، و�لتي �أ�شهمت يف حتقيق قفز�ت 
ت��ط��وي��ري��ة يف ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي . و�أك�����د حر�س 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�هتمام 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، على حتفيز 
جمهود�تهم؛  وت��ق��دي��ر  �ملتميزين  �ل�����ش��رط��ة  منت�شبي 
للرتقاء مب�شرية �لعمل �ل�شرطي و�لأمني �إىل �لأف�شل 

دوماً؛ ووفقاً لأف�شل �ملعايري �لعاملية �ملتقدمة.
و�أ�شاد �للو�ء بدر�ن، يف كلمة وجهها للمكرمني، بنتائج 
جمهود�تهم �لكبرية؛ وحر�شهم على �لعمل �شمن فريق 

�أد�ء  �أثناء  �ملثمر  �لتمّيز و�لعمل  و�حد، ملو��شلة م�شرية 
�أن �ملكرمني  �إىل  �إليهم، لفتاً  �ملنوطة  و�جباتهم و�ملهام 
�لو�جب  �أد�ء  على  حر�شها  لها  �مل�شهود  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن 
و�حلفاظ على �مل�شتويات �ملتقدمة �لتي حققتها �شرطة 
ل�شر�تيجية  جت�شيد�ً  �مل��ج��الت؛  خمتلف  يف  �أبوظبي 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ��ب��ي . وه��ن��اأ �مل��ك��رم��ني ملا 
حققوه من متّيز وظيفي و��شح، وحثهم على م�شاعفة 
جهودهم لتحقيق �ملزيد من �لعمل �لإبد�عي؛ مبا ي�شهم 
يف حتقيق �لإجناز تلو �لآخر؛ ومبا ينعك�س �إيجابياً على 

م�شرية �لعمل �لتطويري ملا فيه خري �لوطن.
�لنيادي  حممد  ر��شد  �لنقيب  من  كًل  �لتكرمي  و�شمل 
جا�شم  عثمان  �أول  و�مل�شاعد  �ملالية،  �ل�شوؤون  �إد�رة  من 
�إد�رة  من  �ل��ب��ادي  حممد  �شلطان  و�ل�شرطي  �لزعابي، 
ق�شم  م��ن  �ل�شكيلي  ر����ش��د  �أ���ش��م��اء  و�لإد�ري  �ل���ن���و�دي، 

�لتخطيط �ل�شر�تيجي.

وفد طالبي يتعرف على خدمات �شرطة العني للجمهور

•• اأبوظبي-الفجر:

�طلع وفد من طلبة مدر�شة �لعني 
للتعليم �لأ�شا�شي �خلمي�س ، على 
�شرطة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�ل��ع��ني ل��ل��ج��م��ه��ور، و�ل��ت��ي تهدف 
�ملو�طنني  ور���ش��ا  ثقة  ك�شب  �إىل 
�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف  وزرع  و�مل��ق��ي��م��ني 

نفو�شهم. 

فعاليات �أبوظبي تقر�أ ، �إىل �شرح 
ح��ول ج��ه��ود �مل��دي��ري��ة يف حتقيق 
كما  �ملجتمع،  و�لأم����ان يف  �لأم���ن 
و�لتقنيات  �لأج��ه��زة  على  �طلعو� 
و�ملو�كبة  �مل�شتخدمة،  �حل��دي��ث��ة 
للتطور�ت �لتكنولوجية �حلديثة، 
�أد�ء  �إىل حت�����ش��ني  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 

�ملوظفني وتب�شيط �لإجر�ء�ت. 
وج����ال �ل��ط��ل��ب��ة، ي��ر�ف��ق��ه��م عدد 

وت�����ع�����رف �ل�����وف�����د خ������لل زي������ارة 
�ملديرية على �آلية عمل �ملديرية؛ 
و�مل���ر�ك���ز �ل�����ش��ام��ل��ة �ل��ت��اب��ع��ة لها 
�لعلقات  ت��ع��زي��ز  يف  وج���ه���وده���ا 
�جلهات  خمتلف  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
مناطق  ����ش���م���ن  و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات 

�لخت�شا�س. 
�لطلب خلل جولتهم  و��شتمع 
ت���اأت���ي �شمن  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة، 

�أق�شام  يف  و�لأف���ر�د  �ل�شباط  من 
و�أف�����رع �مل��دي��ري��ة، وت��ع��رف��و� على 
طبيعة مهام هذه �لأق�شام و�لدور 
�ل��ك��ب��ري �ل���ذي ت��ق��وم ب���ه، ك��م��ا ز�ر 
وقامو�  �لعمليات  غرفة  �لطلبة 
من  ب��لغ  تلقى  يف  حية  بتجربة 
�مللحظات  وت���دوي���ن  �جل��م��ه��ور، 
�لبلغات،  م��ع  �لتعامل  وكيفية 

وت�شنيفها و�لرد عليها.

وعربو� عن �إعجابهم �ل�شديد مبا 
�شاهدوه من جهود كبرية للطاقم 
�لعامل يف غرفة �لعمليات وتطور 
�ملعايري  لأف�����ش��ل  وف���ق���اً  �ل��ع��م��ل؛ 

�لعاملية �ملتقدمة.
�إد�رة  ق��ام��ت  �جل��ول��ة  خ��ت��ام   ويف 
تذكارية  درع  بت�شليم  �مل��در���ش��ة 
ل����ل����م����دي����ري����ة، وت������وزي������ع ه����د�ي����ا 

للعاملني.
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حاكم راأ�ص اخليمة يح�شر ماأدبة غداء اأقامها اأحمد بن �شلطان اخلاطري

بروتوكول تفاهم خريي لدار الرب وم�شت�شفى �شرطان االأطفال 57357 بالقاهرة

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح���اك���م ر�أ������س 
�خليمة و�ل�شيخ حممد بن �شقر 

طالب  �ل�شيخ  و�ل��ل��و�ء  �لقا�شمي 
�لعام  �لقائد  �لقا�شمي  �شقر  بن 

ل�شرطة ر��س �خليمة .
و�ل�شيخ �شعيد بن ر��شد �لنعيمي 
ظ��ه��ر �م�����س م���اأدب���ة �ل���غ���د�ء �لتي 
�أقامها �أحمد بن �شلطان بن علي 

�لطري�ن  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
�ملدين.

و�ل�������ش���ي���خ ج���م���ال ب����ن ���ش��ق��ر بن 
و�ل�شيخ  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان 
ب����ن �شقر  ب����ن ج���م���ال  ����ش���ل���ط���ان 
�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

�لبلد و�ملدعوين. 
ر�أ�س  �ل�شمو حاكم  وقدم �شاحب 
�خل��ي��م��ة و�ل�������ش���ي���وخ و�مل����دع����وون 
بن  على  �مل��لزم  للخريج  �لتهنئة 
�حمد بن �شلطان �خلاطري و�إىل 

و�لده بهذه �ملنا�شبة .

منطقة  يف  مب��ن��زل��ه  �خل����اط����ري 
�ل�شاعدي بر�أ�س �خليمة مبنا�شبة 
تخرج جنله �مللزم علي من كلية 

�ل�شرطة يف �بوظبي.
�ملهند�س   .. �مل���اأدب���ة  ح�����ش��ر  ك��م��ا 
�ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر 

�لأمريي  �ل��دي��و�ن  �مل��و�ط��ن��ني يف 
�ل�شيوخ  بر��س �خليمة وعدد من 
بن  ع��ل��ي  ب��ن  �شلطان  ج��ان��ب  �ىل 
�شيف �خلاطري ومفتاح بن علي 
ب���ن ع��ب��ي��د �خل���اط���ري وع����دد من 
و�أعيان  و�ل�شخ�شيات  �مل�شئولني 

و�ل�شد�د  ل��ت��وف��ي��ق  ل���ه  .م��ت��م��ن��ني 
ي�شاهم  و�ن  �لعملية  م�شريته  يف 
و�إخ���و�ن���ه �خل��ري��ج��ني يف م�شرية 
ي�شهده  �ل����ذي  و�ل���رق���ي  �ل��ت��ق��دم 
وطننا �لعزيز يف خمتلف �ملجالت 

وعلى كافة �لأ�شعدة.

بروتوكول  �لرب  د�ر  جمعية  �أبرمت 
تفاهم خريي مع موؤ�ش�شة م�شت�شفى 
 57357 �لأط�������ف�������ال  �����ش����رط����ان 
بالقاهرة ووقع هذ� �لتفاق عن د�ر 
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل علي  �ل�شيد  �ل��رب 
ووقعه  للجمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لأ�شتاذ  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لتهامي  حممود 
ذلك  وج��اء  و�مل�شت�شفى،  للموؤ�ش�شة 
خ���لل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وفد 
موؤ�ش�شة م�شت�شفى �شرطان �لأطفال 
57357 بالقاهرة �إىل جمعية د�ر 
�لرب ب�شارع �ل�شيخ ز�يد بدبي لعر�س 
بد�ية  م��ن��ذ  �مل�شت�شفى  م�����ش��روع��ات 
�لكبرية  �جل��ه��ود  وح��ج��م  تاأ�شي�شه 
�مل�شت�شفى  تقدمها  �لتي  و�خلدمات 
و�لأق�شام �لطبية و�لعلمية و�لفروع 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �جل�����دي�����دة، وك������ان يف 
�ملهند�س  ���ش��ع��ادة  �ل���وف���د  ����ش��ت��ق��ب��ال 
رئي�س  �مل����زروع����ي  خ��ل��ي��ف��ه  خ��ل��ف��ان 
�ل���رب،  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
و�ل�شيد عبد�هلل علي بن ز�يد �ملدير 
�لتنفيذي للجمعية وعدد من مدر�ء 
�لإد�ر�ت �لذين رحبو� بالوفد �لز�ئر 
�لذي �شم كل من �لأ�شتاذ حممود 
�لنجا  �أب����و  ���ش��ري��ف  و�أ.د  �ل��ت��ه��ام��ي، 
مدير �مل�شت�شفى للبحوث و�لتطوير 
هاين  و�أ.د  �خل��ارج��ي��ة،  و�ل��ع��لق��ات 
و�أ.  �مل�شت�شفى،  ع���ام  م��دي��ر  ح�شني 
�لعلقات  م���دي���ر  ع����ب����د�هلل  خ���ال���د 
�خلارجية �لعربية، و�لأ�شتاذ �شريف 

�لبنوك  ت���ع���ام���لت  م���دي���ر  ح�����ش��ني 
و�ل�شتثمار.

و�أ����ش���ار خ��ل��ف��ان �مل���زروع���ي يف �إط���ار 
�أن  �إىل  �ل����ز�ئ����ر  ب���ال���وف���د  ت��رح��ي��ب��ه 
توقيع بروتوكول �لتفاهم �مل�شرك 
�لأطفال  ���ش��رط��ان  م�شت�شفى  م���ع 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  بالقاهرة   57357
و�لإن�شاين  �خل��ريي  �ل��دور  ت�شجيع 
�مل��ت��ع��اون على �ل��رب و�ل��ت��ق��وى �لذي 
توليه د�ر �لرب �هتمامها كم�شوؤولية 
م�شر  يف  �أ�شقائنا  جت��اه  �جتماعية 
�شعبي  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  ق���وة  وتعك�س 
�لإمار�ت وم�شر وتقدمي م�شاعدتنا 
ل����ك����ل حم����ت����اج و�إغ�������اث�������ة �مل���ل���ه���وف 
�جل��م��ع��ي��ة وم�شرية  �أه�����د�ف  ووف����ق 
لأجلها  نعمل  �لتي  �خل��ريي  �لعمل 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة �حل��ك��ي��م��ة يف 
بروتوكول  �أن  �إىل  وم�شري�ً  �لدولة، 
�ل���ت���ف���اه���م ���ش��ت��ق��دم �جل��م��ع��ي��ة من 
م�شت�شفى  لأن�����ش��ط��ة  دع��م��اً  خ��لل��ه 
�شرطان  مر�شى  ل��ع��لج   57357
ك���م���ا ين�س  ب���ال���ق���اه���رة،  �لأط�����ف�����ال 
�ل���روي���ج �لإع���لم���ي لرب�مج  ع��ل��ى 
�لبحث  ودع�����م  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���ت���ربع 
�لعلمي بامل�شت�شفى وتدريب �لكو�در 
على  �جلمعية  �شتعمل  كما  �لطبية، 
و�لعياد�ت  �مل�شت�شفيات  �إن�شاء  دع��م 
�لد�عمة  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
ل�����ش����ت����ك����م����ال م����ن����ظ����وم����ة �ل����ع����لج 
بامل�شت�شفى  �ملتقدم  �لعلمي  و�لبحث 
�لأغنياء  ب��ني  و���ش��ط��اء  وب��اع��ت��ب��ارن��ا 

�شلطان يف دع��م �شموه  ز�ي��د بن  بن 
�حلديثة،  ب��الأج��ه��زة  للم�شت�شفى 
وتفخر م�شر و�شعبها بهذ� �لتعاون 
�ل�شقيقتني  ب���ني  �مل��ت��م��ي��ز  �لأخ������وي 
�شكره  ق��دم  كما  و�لإم������ار�ت،  م�شر 
ل����د�ر �ل����رب وت���ق���دي���ره ل���زي���ارة وفد 

�جلمعية �إىل �مل�شت�شفى.
�أبو  و����ش��ت��ع��ر���س �ل��دك��ت��ور ���ش��ري��ف 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ر�ح����ل  �ل���ن���ج���ا 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى �����ش����رط����ان �لأط�����ف�����ال 
وت����ط����وره  ب����ال����ق����اه����رة   57357
�لت�شوير  �أق�����ش��ام:  لي�شم  وتو�شعه 
�ل��ط��ب��ي �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي، �جل���ر�ح���ة، 
و�لجتماعية،  �لنف�شية  �ل��رع��اي��ة 
)علم  �لباثولوجي  �ملعامل  خدمات 
ومعاجلة  �ل��ت��خ��دي��ر،  �لأم����ر������س(، 

�لأمل و�أور�م عظام �لأطفال.
ويف �جتماع �لوفد بقاعة �ملحا�شر�ت 
باجلمعية عر�س �لدكتور �أبو �لنجا 
فيلماً حول تطور �لعمل بامل�شت�شفى 
و�لعلمية  �ل���ط���ب���ي���ة  وخ�����دم�����ات�����ه 
�لقول  �إىل  وم�����ش��ري�ً  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة، 
�لأطفال  ينعم  م��ا  م��ك��ان  �مل��اأث��ور يف 
�آخر  م��ك��ان  ويف   .. �حل���ي���اة  ب��ب��ه��ج��ة 
ي�شارعون للبقاء على قيد �حلياة .. 
ويف �لنهاية كلهم �أطفالنا ومو�شحاً 
و�ل�������ش���ب���اب من  �لأط����ف����ال  ع����دد  �أن 
�مليلد وحتى 19 �شنة يف م�شر بلغ 
 32.273.433  ،2005 ع��ام  يف 
من   %  43 ح�������و�يل  �أي  ن�����ش��م��ة 
ووفقاً  �ل�������ش���ك���ان،  ت���ع���د�د  �إج����م����ايل 
للحكومة  �لتابع   SEER لتقرير 
�ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
م���ن مليون  150 ط��ف��ًل  ك���ل  ف����اإن 

ما  مرحلة  ب��د�ي��ة  منذ  �ل�����ش��ف��اء،  يف 
قبل �لت�شميم، وقد حاز هذ� �مل�شروع 
على �هتمام وم�شاندة �مل�شريني من 
�ل���ذي���ن مل  خم��ت��ل��ف دروب �حل���ي���اة 
للم�شاهمة  ووقتهم  مبالهم  يبخلو� 
يف رفع �ملعاناة عن �لأطفال �ملر�شى 
�أن�شئ  بال�شرطان يف جمتمعنا، وقد 
على  �لأط���ف���ال  ���ش��رط��ان  م�شت�شفى 
�لمريكي  �لأبحاث  م�شت�شفى  غر�ر 
تني�شى  مم��ف��ي�����س  ف����ى  ج�����ود  ����ش���ان 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  ب����ال����ولي����ات 
 57357 م�������ش���ت�������ش���ف���ى  وح���������ش����ل 
ع��ل��ى �ل��ت��م��وي��ل �ل�����لزم ل��ب��ن��ائ��ه من 
و�لعرب  �مل�شريني  ت��ربع��ات  خ��لل 
و�لأجانب ويعتمد �مل�شت�شفى �إىل حد 
كبري على ��شتمر�رية هذه �لتربعات 
و�مل�شاند�ت �ملالية و�لعينية �ملختلفة 

يف مرحلتي �لإن�شاء و�لت�شغيل.
باعتباره  �مل�شت�شفى  هذ�  �أن  و�أو�شح 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل�������ش���رط���ان �لأط����ف����ال 
ك���اأف���ر�د م��ل��ت��زم��ون بخدمة  ون��ح��ن 
�لقيم  ل��دي��ن��ا  و�أ����ش���ره���م  �لأط����ف����ال 
جلميع  و�لح����ر�م  �حل��ب  �لتالية: 
�أن �لطفال  ن��درك  �لأط��ف��ال ونحن 
�حلب  نف�س  ي�شتحقون  �أف����ر�د  ه��م 
لأنف�شنا  نتوقعه  �ل���ذي  و�لح����ر�م 
�ملر�س،  ك��ارث��ة  م��و�ج��ه��ة  يف  خا�شة 
�أ�شا�س  على  علقتنا  وبناء  �لنز�هة 
بع�شنا  و�لح������������ر�م  �ل���ث���ق���ة  م�����ن 
م�شت�شفى  ن��ح��ن  �مل�����ش��اءل��ة  لبع�س، 
جميع  �أم����ام  م�����ش��وؤول��ون   57357
تتعامل  �ل���ت���ي  و�جل����ه����ات  �لأف��������ر�د 
و�لأ�شر  �ملر�شى  من  �مل�شت�شفى  مع 
و�حلكومة  و�مل��ت��ربع��ني  و�ل���زم���لء 

علي  عبد�هلل  و�أ���ش��اف  و�ملحتاجني. 
خري�ً  ن�شتب�شر  �إننا  قوله:  ز�ي��د  بن 
بتوقيع بروتوكول �لتفاهم �خلريي 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت فى  �ل���ذي ت�شمن 
�ل���روي���ج �لإع���لم���ى بكافة  جم���ال 
و�شائله �ملرئية و�مل�شموعة و�ملقروءة 
�لإع���لم���ي���ة بجميع  �مل�����ادة  و�إن����ت����اج 
ب��ر�م��ج �لتربع  �أ���ش��ك��ال��ه��ا وت�����ش��وي��ق 
�ملختلفة ملوؤ�ش�شة م�شت�شفى �شرطان 
�مل�شاريع  تنوع  م��ن خ��لل  �لأط��ف��ال 
�ملتفق عليها بني �لطرفني ك�شدقة 
و�شيطاً  �جلمعية  وباعتبار  ج��اري��ة، 
ح�شابات  �إىل  �ل��ت��ربع��ات  حت��وي��ل  يف 
�مل�شت�شفى بالآلية �لتي يتفق عليها، 
�لتربعات  ح�شيلة  �أن  �إىل  وم�شري�ً 
���ش��ت��خ�����ش�����س ل���ت���ن���ف���ي���ذ �مل�������ش���اري���ع 
�خلريية �لطبية و�لتعاون يف �إن�شاء 
و�لتعليمي  �لطبي  �خل��ريي  �لوقف 
و�ل�شدقة  و�أ�����ش����ره����م  ل��ل��م��ر���ش��ى 
و�خلدمات  �لغر�س  ل��ه��ذ�  �جل��اري��ة 
�لطبية  �لكو�در  وتدريب  �لعلجية 
و�ل����ب����ح����ث �ل���ع���ل���م���ي و�لأن���������ش����ط����ة 
وعلج  وكفالة  للمر�شى  �لتعليمية 

�لأطفال مر�شى �ل�شرطان.
�أبو  ���ش��ري��ف  د.  �أ.  ق���دم  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
�ل���ن���ج���ا ����ش���ك���ره ل����دول����ة �لإم���������ار�ت 
�لبناء  تعاونها  على  و�شعباً  حكومة 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ع��ه��د  م��ن��ذ 
وم�شاركة  �هلل  رح��م��ه  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
مر�فق  ب��ن��اء  يف  �هلل  رح��م��ه  ���ش��م��وه 
عهد  وحتى  وجتهيزها،  �مل�شت�شفى 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة �حل��ال��ي��ة لدولة 
�ملحدود،  غ��ري  وتعاونهم  �لإم����ار�ت 
�شيف  �ل�شيخ  ل�شمو  �لبناء  و�ل���دور 

ي�شابون  �شنة   20 �شن  حت��ت  طفل 
ووفقاً  ع���ام،  ك��ل  �ل�شرطان  مب��ر���س 
�آخ�����ر ����ش���ادر م���ن منظمة  ل��ت��ق��ري��ر 
ت�شخي�س  ي��ت��م  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����ش��ح��ة 
حو�يل 160.000 طفل يف �لعامل 
م�����ش��اب��ون مب���ر����س �ل�����ش��رط��ان كل 
طفل   90.000 منهم  مي��وت  ع��ام 
�ل���دول  ف��ى   80% بن�شبة  ���ش��ن��وي��اً 
�ل��ن��ام��ي��ة، ج���اء �أي�����ش��اً يف ت��ق��ري��ر �ل� 
�لن�شبة  �أن  �لأم���ري���ك���ى   SEER
عند  بال�شرطان  ل��لإ���ش��اب��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لأط���ف���ال ق��ب��ل ���ش��ن 20 ���ش��ن��ة هى 
عدد  �أن  ه���ذ�  وي��ع��ن��ى   300 �إىل   1
للإ�شابة  �مل���ع���ر����ش���ني  �لأط�����ف�����ال 
ب��ال�����ش��رط��ان يف م�����ش��ر ���ش��ن��وي��اً يبلغ 
هوؤلء  من  و50%  طفل،   8400
ميوتو�  �أن  ل��ه��م  م���ق���در  �لأط����ف����ال 
�لرعاية  �شبل  ت��و�ف��ر  ل��ع��دم  وذل���ك 
�لعلج  وط��رق  �لأ�شا�شية  �ل�شحية 
�لنجا  �أب��و  �لدكتور  وذك��ر  �حلديثة. 
�أن���ه يف وق��ت��ن��ا ه���ذ� ����ش��ت��ط��اع �لغرب 
ما  ت���ر�وح  �شفاء  ن�شب  يحققو�  �أن 
خلل  م����ن  و85%   80% ب����ني 
بحوث  وم��ر�ك��ز  م�شت�شفيات  �إق��ام��ة 
�أحدث  �أح���دث ط���ر�ز، وت��وف��ري  على 
طرق �لعلج و�لعناية �ل�شحية من 
تقدمي  فى  فريق متخ�ش�س  خلل 
�ل�شحية  �ل��ع��ن��اي��ة  م���ن  �ل���ن���وع  ه���ذ� 
�خلا�شة ب�شرطان �لأطفال، ولذلك 
فاإن م�شر ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط 
وق����ارة �أف��ري��ق��ي��ا ف��ى �أم�����س �حلاجة 
�إىل مركز متفوق ور�ئد متخ�ش�س 
من  ن�شتطيع  �لأط��ف��ال  �شرطان  يف 
�لعالية  �لن�شب  خلله حتقيق هذه 

و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، �لح����ر�ف 
���ش��ل��وك��ن��ا و�ت�����ش��ال��ن��ا وت��ف��اع��ل��ن��ا مع 
�ملعايري  �أع��ل��ى  على  يركز  �لآخ��ري��ن 
�لأ�شا�شية،  �ل�شلوك  وقو�عد  �ملهنية 
�لتعاون  و�ل�شر�كة  �جلماعي  �لعمل 
ب���ك���ف���اءة وف���اع���ل���ي���ة، �ل��ت��ع��ط�����س �ىل 
�إىل  با�شتمر�ر  ن�شعى  نحن  �ملعرفة، 
�لقدر�ت  لتطوير  �مل��ع��رف��ة  تو�شيع 
�لباحث  �لعقل  و�ملهنية،  �ل�شخ�شية 
�أعني  ت�شاهده  مامل  نلحظ  �شوف 
�ملرتكزة على  �ملبادئ  �أخ��رى ونطبق 
�أن نكون مبدعني يف  �لإب���د�ع  �أدل���ة، 
ك��ل م��ا ن��ق��وم ب��ه و�أن ن��ق��در �لإب���د�ع 
يف �لآخ���ري���ن، �ل��ت��غ��ي��ري ن��ح��ن نقدر 
�لعمل �لإيجابي للتح�شني بالن�شبة 
للمنظمة و�لأفر�د، �لتنويع مو�هب 
�لعتبار  يف  ت���وؤخ���ذ  �جل��م��ي��ع  ور�ء 
كقيمة �أ�شا�شية للرتقاء بامل�شت�شفى، 
على  نحن  �لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
جمتمعنا  جت��اه  مب�شئوليتنا  در�ي���ة 
�ل��دويل لكى نكون  �ملحلى و�ملجتمع 
لنكون  �لتفوق  ح�شب  ريادياً  مركز�ً 

�لأف�شل يف كل ما نقوله ونفعله.
�أن حجم  �لنجا  �أب��و  �ل��دك��ت��ور  وذك��ر 
�لعمالة �حلالية يف �مل�شت�شفى ت�شم 
كما  و�إد�ري�������اً  ط��ب��ي��اً  ك�����ادر�ً   2000
ومتطوعة،  متطوع   3500 ت�شم 
م�شروعاتنا  �أن  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة و�ل������ف������رع �جل����دي����د 
مثل  �شيوفر  طنطا  يف  للم�شت�شفى 
هذ� �لعدد �لإ�شايف من �لعمالة، كما 
 37 ت�شم  �مل�شت�شفى  ح�����ش��اب��ات  �أن 
برقم  �مل�شت�شفى  با�شم  بنكياً  ح�شاباً 
ودولية  حملية  بنوك  يف   57357
�لزيارة  ختام  ويف  �لتربعات  لتلقي 
باإهد�ئهم  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  تكرمي  مت 
درع جمعية د�ر �لرب ون�شخاً فاخرة 
من م�شحف د�ر �لرب وتقدمي وجبة 
ع�شاء على �شرف مقدمهم وزيارتهم 

�إىل �جلمعية.

الوطني االحتادي ي�شارك يف اجتماع الـ31 اللجنة التنفيذية الحتاد جمال�ص الدول االأع�شاء مبنظمة التعاون االإ�شالمي بطهران
•• طهران-وام:

�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وفد  �شارك 
�لدول  جمال�س  لحت���اد  �لتنفيذية  للجنة  �ل�31  �لج��ت��م��اع  يف  �م�����س 
�لأع�شاء مبنظمة �لتعاون �لإ�شلمي �لذي يعقد قبيل �نطلق �لدورة 
�ل�شاد�شة ع�شرة للجنة �لعامة للحتاد و�لدورة �لتا�شعة ملوؤمتر �لحتاد 
19 فرب�ير  و   18 يومي  �لإير�نية طهر�ن  �لعا�شمة  �شتعقد يف  �لتي 

�جلاري.
�شم وفد �ملجل�س �مل�شارك يف �جتماع �للجنة �لتنفيذية �شعادة كل من 
ر�شاد بوخ�س ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي وع�شو �للجنة �لتنفيذية 
و�أحمد �لزعابي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومت خلل �لجتماع 

�لحت��اد وهي  �ملتفرعة عن  �لأجهزة  �أعمال  ناق�س م�شروع ج��دول  كما 
�لدورة �لثالثة للربملانيات �مل�شلمات و�لجتماع �لثالث للجنة �لد�ئمة 
�لعامة للحتاد  �ل�شاد�شة ع�شرة للجنة  �لفل�شطينية و�لدورة  لل�شوؤون 
�لجتماع  تقرير  �عتماد  عن  ف�شل  �لحت��اد  ملوؤمتر  �لتا�شعة  و�ل���دورة 

�حلادي و�لثلثني للجنة �لتنفيذية للحتاد.
و�أو�شح �شعادة ر�شاد بوخ�س �أن �جتماع �للجنة �لتنفيذية يقوم مبر�جعة 
جميع �لبنود و�لهيكل �لتنظيمي للحتاد .. م�شري� �ىل �نه مت �لتطرق 

�ىل �و�شاع بع�س �لقليات �مل�شلمة يف �وروبا و�فريقيا �لو�شطى.
�أن دول���ة �لم����ار�ت ك��ان��ت ق��د تقدمت مب��ق��رح ع��ن طريق  ول��ف��ت �إىل 
�ملو�فقة  ومت��ت  ��شلمي  ب��رمل��ان  لتاأ�شي�س  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
 15 �ل��دول �لع�شاء وعددهم  �زربيجان من قبل كل  عليه يف �جتماع 

وبرنامج  �لأع��م��ال  ج���دول  �عتماد  ل��لحت��اد  �لتنفيذية  للجنة  �ل�31 
�لعمل و�لط��لع على �لتقرير �ملقدم من �لأمني �لعام للحتاد �لذي 
�لتي  �لدولية  �أن�شطة �لحتاد ومنجز�ته و�لتطور�ت �لربملانية  عر�س 

تهم �أع�شاء �لحتاد.
�إىل  ع��ام  ب�شكل  �لحت��اد  �ل�شادرة عن  �ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  كما مت 
جانب مناق�شة �لطلب �ملقدم من �شبكة �لربملانيني حول منع �لنز�عات 

للح�شول على �شفة �ملر�قب لدى �لحتاد.
ون��اق�����س �لج��ت��م��اع �أي�����ش��ا م�����ش��روع ج���دول �أع��م��ال �ل��ل��ج��ان �ملتخ�ش�شة 
و�ل�شوؤون  �خلارجية  و�لعلقات  �ل�شيا�شية  بال�شوؤون  �ملتعلقة  �لد�ئمة 
�لقت�شادية و�لبيئة وحقوق �لإن�شان و�ملر�أة و�لأ�شرة و�ل�شوؤون �لثقافية 

و�لقانونية وحو�ر �حل�شار�ت و�لأديان.

�ع�شاء �للجنة �لتنفيذية و�ليوم يف �جتماع �للجنة �لتنفيذية بطهر�ن 
مت تاأكيد �ملو�فقة على �أن ترفع �ىل �ملوؤمتر �لعام �لذي يعقد جل�شاته 

يوم �لربعاء �ملقبل.
�ي��ام ي�شم   7 ملدة  ي�شتمر  �ل��ذي  �أن موؤمتر طهر�ن  �يل  �شعادته  و�أ�شار 
�لثالث  و�مل��وؤمت��ر  �ل�شلمي  �لتعاون  ملجل�س  ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ل���دورة 
يف  �ل��د�ئ��م��ة  فل�شطني  للجنة  �لثالثة  و�ل����دورة  �مل�شلمات  للربملانيات 
�لتنفيذية  للجنة  و�لثلثني  �حل��ادي  �لجتماع  �أن  �إىل  ون��وه  �لحت��اد. 
و�شع جدول �لعمال للجان �لربع �خلا�شة باملوؤمتر وللدورة �ل�شاد�شة 
17 �جلاري  �لتي �شتعقد �جتماعها يوم �لثنني  �لعامة  ع�شرة للجنة 
�ل��ت��ي �شتبد�أ  مل��وؤمت��ر �لحت���اد  �ل����دورة �لتا�شعة  وك��ذل��ك ج���دول �ع��م��ال 

�لثلثاء 18 �جلاري .  
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يف الدعوى رقم 2013/3451 جتاري كلي

�شالح  نهاد   / عليه  �ملدعى  متويل  �شركة  ��شول  �ملدعي/ 
يف  �خلربة  �جتماع  حل�شور  �خلبري  يدعوكم  عبد�لقادر 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  وذلك  �عله  �ملذكورة  �لدعوى 
جينوم  مكتبنا  مقر  يف  وذلك  ظهر�ً   1 �ل�شاعة   2014/2/19
لل�شت�شار�ت ، دبي ، فندق جي دبليو ماريوت ، مبنى �ملكاتب �أ 

، تليفون 2526668 ، فاك�س: 2527779  
عبداحلميد زيتون
خبري حما�صبي وم�صريف

اإعالن اجتماع خربة
العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     

ا�صافة م�صمى قبيلة
ت��ق��دم �مل���و�ط���ن /حم��م��د ع��ب��د�هلل م��ب��ارك �لعلوى، 
�لعلوى-  بعد  �جلنيبي  قبيلة  م�شمى  ��شافة  بطلب 

له ولأبناوؤه - 
لي�شبح �ل�شم بعد �ل�شافة/حممد عبد�هلل مبارك 

�لعلوى �جلنيبي. وهذ� للعلم.
ن�صر االعالن على م�صئولية املعلن

 اعــــــــــــالن        
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    اعالن بالن�صر 
�مام  �ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2013/4077( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
�ل�شابعة-  �للجنة   -) �ب��وظ��ب��ي    ( �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة 
عليها/  �ملدعى  �لعقارية �شد  �ملدعي/موؤ�ش�شة متكن  و�ملرفوعة من 
�لدعوى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شر�  �مل��ن��ه��ايل  ع��ب��د�هلل  م�شاعد  ف��رح��ه 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/3/3 يف �ل�شاعة 12.00 م�شاء يف مقر 

�للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعلقة.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ م�������رو�ن 
�لرحامنه   ���ش��ال��ح  حم��م��د 
جو�ز  �جلن�شية-  �لردن   -
�شفره   رقم )896010(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/3239971
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اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الطلب رقم   1 /2014 - اغفال 2013/925  جت جز- م ر- ب- ع ن

طالب �لغفال/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع �جلن�شية: �لمار�ت �شد: حممد 
�ر�شد �شري حممد و�آخرون �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لطلب: �لفائدة �لتاأخريية 
ر��شد  حممد  �ر�شد  فوزية   -2 حممد  �شري  �ر�شد  حممد  �علنهما/1-  �ملطلوب 
و�حد  جريدة  باعلن  ن�شر�  عليهما  �ملدعى  لعلن  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكور  �لطلب  �قام  �لغفال  طالب  �ن  حيث 
�ملو�فق 2014/2/17 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لطلب بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/2/13  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة م�شفح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1481120:لفني ل�شلح �مل�شخات رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عاهد معروف عارف �لرطروط )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فهد حممد �حمد �لهاجري

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

CN 1085292:د�ينمك�س ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ي�شلم علي �شعيد با�شلوم )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف هادي �ليا�س هيدمو�س

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
�خلليج  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلديد رخ�شة رقم:CN 1150298 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طاهر عبا�س مر�د �لبلو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف قائد �شيف �حمد
�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
�شي  �ن  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1350870 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نكار بهمن ظهريي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ميلي فيليبا كري�شتن�شن

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

CN 1142573:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�بر�ر ح�شني مظهر ح�شني من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق ح�شني نور ح�شني

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
و�للحام  للحد�دة  �بوماهر  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1058161 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �بوماهر للحد�دة و�للحام 
ABU MAHIR BLACKSMITH & WELDING

�ىل/�بو ماهر لتجارة �ل�شماك
ABU MAHIR FISH TRADING

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 5 ق 45 حمل رقم 4 �ملالك نا�شر 
�شعيد �لعتيبة �ىل �بوظبي م�شفح م 3 ق 5 حمل 11 حممد عبد�لرحمن �لعطا�س
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شماك و�لغذية �لبحرية �ملجمدة - بالتجزئة )4721007(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

CN 1101486:للمو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*4
تعديل ��شم جتاري:من/بقالة �لرقام للمو�د �لغذ�ئية 

�ىل/بقالة �لرقام
ALARQAM GROCERY

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �حل�شن  عليان  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1151842 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1.20

تعديل ��شم جتاري:من/حممد عليان �حل�شن للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

MOJAMMAD ALIAN ALHASSAN GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/د�نة �لديره للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

DANAT AL DEIRA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة 

CN 1103285:لعاطف ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/د�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
  CN 1024335:ملدينة للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعلن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

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

نور �لقائم للمقاولت - فرع �بوظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1207784 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارت 

كونك�شن للهو�تف �ملتحركة و�لهد�يا
 رخ�شة رقم:CN 1429253 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ل�شرب  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1038211:للدو�ت �حلديدية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كمبيونت 

CN 1054478:لتجارة �حلا�شب �ليل رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�خلليج للمناء و�لتعمري )�منا( �س.ذ.م.م
INMA:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:186901       بتاريخ:2013/2/14 م
با�ش��م:�خلليج للمناء و�لتعمري )�منا( �س.ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب: 4560 ، هاتف: 04/2857272 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي . 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �لعلن و�لعمال �لتجارية تنظيم �ملعار�س و�لفعاليات 
و�ملوزعني  للتجار  وتوزيعها  �لب�شائع  عر�س  باجلملة  �لبيع  وت�شدير  ��شتري�د  وك��الت  و�لتجارية  �لدعائية 
�لعمال  �د�رة  �لت�شويقية  و�لدر��شات  �لت�شويق  �لبحاث  �لتجارية  و�ملعلومات  �لتجارية  �لبحاث  �لفرعيني 

حتليل ��شعار �لكلفة و�عد�د �لبيانات �حل�شابية . 
و�شف �لعلمة:�لعلمة مكونه من كلمة باللغة �لجنليزية )INMA( باللون �ل�شود �لعري�س باحرف 
كبرية وخلفية بي�شاء حماطه مب�شتطيل ��شود متدرج �لو�نه �ىل ثلث درجات وهي كلمة مبتكرة م�شتقه من 

��شم �ل�شركة ومذكورة �شمن �ل�شم �لتجاري لل�شركة .
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

اإعــــــــــالن
و�لبو�ب  للمطابخ  كيت�شن  �ل�ش�����ادة/رينج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم:CN 1196827 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيخه �شغري حممد �شعيد �لبلو�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد حم�شن عبده �ل�شديقي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد حم�شن عبده �ل�شديقي من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �بر�هيم �شامل حممد نا�شر بني ها�شم
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1.5*2.6 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/رينج كيت�شن للمطابخ و�لبو�ب و�لملنيوم و�لزجاج   
RING KITCHEN KITCHNE DOORS ALUMINIUM & GLASS

�ىل/رينج كيت�شن للمطابخ و�لبو�ب و�لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م 
RING KITCHEN KITCHNE DOORS ALUMINIUM & GLASS LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي:
Coral Sanitaryware:بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية

بتاريخ 2013/11/17م   �ملودعة حتت رقم 201021 
 با�شم :�شركة / �شيف �لدين مول �لتجارية ذ.م.م 

وعنو�نه:حمل رقم 7 ، �شارع طارق بن زياد ، �لغوير ، �ل�شارقة ،
 �س.ب: 27613 ، �ل�شارقة ، هاتف: 5634963 06 ، فاك�س: 5624654 06

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لغر��س  �ملياه  و�م��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  للنارة  �جهزة   

�ل�شحية .
 �لو�قعة بالفئة : 11 

باللون  ��شفلها خط  �لحمر  باللون  �للتينية  باحلروف  مكتوبة   Coral كلمة  و�شف �لعلمة : عبارة عن 
 Sanitaryware كلمة  مكتوب  �لمي��ن  �خل��ط  �لن�شف  و��شفل  �شجر  ورق��ة  �ملنت�شف  يف  يقطعة  �لحمر 

مكتوبة باحلروف �للتينية باللون �ل�شود .
�ل�ش��ر�طات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي:
OSAKA Lights your future:بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية

بتاريخ 2013/9/8م   �ملودعة حتت رقم 197614 
 با�شم :�أو�شكا للمكائن �س.ذ.م.م 

وعنو�نه:ديرة ، �لرقة ، �س.ب: 65300 دبي ، هاتف: 042215635 ، فاك�س: 042223631
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �لت وعدد �ليه حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( قارنات �ليه وعنا�شر نقل �حلركة 
)عد� ما كان منها للمركبات �لربية( معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد( �جهزة تفقي�س �لبي�س �لت بيع 

�وتوماتيكية �جز�ء �ملحركات و�ملكائن )من جميع �لنو�ع( �لت و�جهزة �لتنظيف �لكهربائية .
 �لو�قعة بالفئة : 7 

بجو�رها  ومكتوب  �لكبرية  �للتينية  باحلروف  مكتوبة   OSAKA كلمة  عن  عبارة  و�شف �لعلمة : هي 
عبارة Lights your future مكتوبة باحلروف �للتينية .

 OSAKA ل�ش��ر�طات :عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف�
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021 العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

اإيقاف التعاون مع �سركات التاأمني
بهذ� تعلن �إد�رة مركز كوزم�شريج وم�شت�شفى �لمار�ت 
– رخ�شة  �خل�شوبة(  )مركز  �لو�حد  �ليوم  جلر�حة 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   CN-1045650 رقم 
�لقت�شادية-�بوظبي.. باأنها قد �وقفت �لتعامل نهائيا 

مع كافة �شركات �لتاأمني.
فعلى كل من له �ي مطالبات �أو حق �أو �عر��س على 
�إد�رة )مركز �خل�شوبة( خلل  �لإعلن مر�جعة  هذ� 
ولن  �لعلن..  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   14 مدة 

يلتفت لي مطالبات بعد هذه �ملدة.

  اإعـــــــــــــــالن
العدد 11021 بتاريخ 2014/2/15   

 of stopping agreements with
insurance companies

 CosmeSurge and Emirates Hospital for
 one day surgery )Fertility Center( – License
 No. CN-1045650 issued by the Department
 of Economic Development - Abu Dhabi.
 Announce that they stopped dealing with all
.insurance companies
 So for any claims، right or objection to this
 announcement، please contact the fertility
 center management during a period of 14
 days from the date of this announcement.
 And will not pay attention to any claims after

.this period

Declaration
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات �سمو راعي احلدث .. اخلدمة الطبية تلقى اهتمامًا خا�س

مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي مبوا�شفات عاملية

موروث االإمارات الرتاثي ي�شيء �شماء الريا�ص يف مهرجان اجلنادرية 

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شحة تاٌج على روؤو�س �لأ�شحاء و�لعقل �ل�شليم يف �جل�شم �ل�شليم، عبار�ت 
بالإبل فهذ�  �لأم��ر  يتعلق  �ل�شحة للإن�شان. ولكن حينما  �أهمية  ُتعرب عن 
�شباقات  ي��دور يف  م��ا  على  ق��رب  ع��ن  م��ن خللها  نتعرف  وقفة  �إىل  يحتاج 
�لهجن ونحاول �أن ن�شرد قليًل مما ل يعلمه �لبع�س رمبا عن هذه �لريا�شة 

من ناحية �لإهتمام ب�شحة �ملطية ور�كبها.

الإبل رمزًا لإرث ال�سحراء
ويف هذه �لأيام �لتي ت�شتمر معها فعاليات مهرجان �شلطان بن ز�يد �لر�ثي، 
�أيامه �لأخ��رية حيث تختتم فعالياته غد� �ل�شبت ، تعمل  و�لذي و�شل �إىل 
�للجنة �ملنظمة للمهرجان ومنذ �نطلقة �ملهرجان على قدٍم و�شاق لخر�ج 
ومن  وم�شابقاته،  فعالياته  جميع  يف  �لر�ئعة  بحلته  �لر�ثي  �لُعر�س  هذ� 
�لطبية  تاأتي �خلدمات   .. �ملهرجان  �لتي يقدمها  �لكثرية  �شمن �خلدمات 
حتظى  و�لتي  �لر�ثية،  �لإب��ل  م�شابقة  يف  ور�كبيها  بالإبل  وتعنى  كاأولوية 
ملناف�شتها  �لر�ثية،  للريا�شات  �ملحب  �جلمهور  �أو�شاط  يف  كبرية  ب�شعبية 
و�ل�شوؤ�ل  �لأمر غريباً  يبدو  ُتلهب حما�شهم. رمبا  و�لتي  �لوطي�س،  حامية 
�لإبل؟  �لإهتمام ب�شحة  ه��ذ�  مل��اذ� كل  ب��الإب��ل،  �ملهتم  يبادر عقل غري  �ل��ذي 
ولكنه ل يعلم مدى �أهميتها يف ثقافة �لبد�وة بكل جو�نبها، باعتبارها رمز�ً 

لتحقيق جناحه مبقايي�س عالية للجودة ، و�أو�شح �لدكتور عمر �أن �للجنة 
�ملنظمة قررت عمل ��شتمارة لت�شجيل بيانات �ملت�شابقني، حتتوي على جزء 
لفح�س �ملطية من قبل جلنة بيطرية متخ�ش�شة، وجلنة ت�شبيه، بالإ�شافة 
ك��ًل من  ه��ذه �حلالة يكون  �للجنة، ويف  �لأخ��ري ختم  �لر�كب ويف  لفح�س 
�ملطية ور�كبها يف �أمان من �لناحية �ل�شحية.  وعن حالت �لطو�رئ حتدث 
وقال:  �لطبية  �خلدمة  بوحدة  �لأولية  �لإ�شعافات  م�شوؤول  �هلل  عبد  �لنور 
�ل�شباقات لكٍل من �لهجن و�ل�شلوقي ونحن  نت�شكل من فريق كامل يتابع 
وفرتها  �لتي  �لإمكانيات  بكل  ح��و�دث طارئة  �أي  ملو�جهة  �لإ�شتعد�د  �أمت  يف 
لنا �للجنة �ملنظمة ملهرجان �شلطان بن ز�يد �لر�ثي، ويف حال حدثت نقوم 
تتطلب  �لتي  �حل��الت  لنقل  �ل�شرطة  ربط مع  �لأول��ي��ة، هناك  بالإ�شعافات 
رعاية �شحية عاجلة ، وتوجه �لنور بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان لتوجيهاته �ملتمثلة يف توفري كل �حتياجات وحدة �خلدمة �لطبية، 
كما توجه بال�شكر�ىل �للجنة �ملنظمة على تعاونها مع �أفر�د �لفريق �لطبي 

بكل جلانه، وتوفري �لبيئة �ملنا�شبة للعمل.

اأكرث احرتافية
�مل��ه��رج��ان على مدى  م��ي��د�ن  �مل��ت��و�ج��د يف  �لبيطري  �لأخ�����ش��ائ��ي  �أك���د  كما 
�لإهتمام ب�شحة �لإبل �مل�شاركة يف كافة �مل�شابقات من قبل �للجنة �ملنظمة 
يف  وخ��ا���ش��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ت��رج��م��ًة 

لإرث �ل�شحر�ء. لذ� �شكلت �شحة �لإبل ور�كبيها �أولوية لدى �للجنة �ملنظمة 
وحدة  بعمل   ، ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيًذ�  للمهرجان، 
خدمة طبية لتحقيق تلك �لغاية، ومدها بالإطباء و�لفنيني ذوي �خلرب�ت، 
وك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن م���و�د �لإ���ش��ع��اف��ات �لأول��ي��ة، و�إن�����ش��اء ع��ي��ادة على م�شتوى 
و�إجازتهم  و�ملطايا  للم�شاركني  و�لبيطري  �لطبي  �لفح�س  لإج��ر�ء�ت  عال 
�خلدمة  وح��دة  عمل  عن  كاملة  �ل�شورة  ولنقل  �ل�شباق،  مناف�شات  لدخول 
�لطبية باملهرجان �إلتقينا �لدكتور عمر حممد �أحمد �لذي يقوم بالفح�س 
�خلطو�ت  �أه���م  يف  �لطبي  ملفهم  على  �لإط����لع  م��ع  للر�كبني  �ل�����ش��ري��ري 

للت�شجيل يف م�شابقة �لإبل �لر�ثي )�ملركا�س( ليحدثنا عن ذلك.

املطية وراكبها يف اأمان
يف �لبدية قدم �لدكتور عمر �شرحاأ عن وحدة �خلدمة �لطبية، و�ألية عملها 
من  للتاأكد  للمت�شابقني  �لطبي  �لفح�س  ب��اإج��ر�ء  تقوم  �لعيادة  يف  قائًل: 
لياقتهم وجاهزيتهم لدخول �مل�شابقة، ب�شرط �أن تكون �أعمارهم بني �لع�شر 
�شنو�ت �إىل �ل�شبعني، ويلزم مو�فقة ويل �لأمر ملن هم دون �لثامنة ع�شرة، 
�أي�شاأ بالبحث يف ملفهم �لطبي �ن وجد كمقيا�شات �ل�شغط  و�أ�شاف نقوم 
�إ�شابات �شابقة  �لقلب، و�لتاأكد من عدم وجود  �لدم، ونب�شات  ون�شبة �شكر 
�ل��وزن و�لعمر،  �إىل فئات ح�شب  �مل�شابقة، كما نوزعهم  تعوق م�شاركتهم يف 
و�لفح�س �لطبي عموماً على �لر�كبني يف هذ� �ملهرجان، يعترب خطوة جادة 

م�شابقة �ملحالب، وحتدث عن �شروط �مل�شابقة بالقول: �إن من �أهم �شروط 
�أكر�ون  و�لبور�شيل وفريو�س  �لفطرية  �لأمر��س  �لإب��ل من  �مل�شابقة خلو 
بعد  �أ�شحابها  �لإب��ل من  تغذية  كما متنع  بحالة جيدة،  �ل�شرع  يكون  و�أن 
��شتلمها من طرف �للجنة على �أن تكون �لتغذية من قبل جلنة �ملهرجان، 
و�لفح�س  �ل�شروط  بهذه  �أكرث �حر�فية  �أ�شبحت  �مل�شابقة  �أن  �إىل  م�شري�ً 
ا على �حلليب ومدى مو�ءمته  �لبيطري �لدقيق، و�أ�شاف هناك فح�س �أي�شً
لل�شتخد�م، وخلوه من �أي مو�د �أو �أدوية قد توؤثر على جودته. وقال: جلنة 

�ملهرجان تقدم كل �لإماكانيات للجناح �لفح�س �لبيطري للإبل.
�شمن  �حل��لب  م�شابقة  �شاهمت  ق��ال:  �لبيطري  �لفح�س  �يجابيات  وع��ن 
مبيعات  زي���ادة  يف  �ملخت�س،  �لبيطري  �لإ���ش��ر�ف  حت��ت  �مل��ه��رج��ان  فعاليات 
�لإبل �حللوب، وتز�يد �هتمام ملك �لإبل بها و�تباع �لتعليمات و�لإر�شاد�ت 
كما  �ل��ن��وق،  ل��دى  �حلليب  ن�شبة  زي��ادة  يف  ت�شهم  �لتي  و�لغذ�ئية  �ل�شحية 
وخلوها  �مل�شاركة  �لنوق  نظافة  ب�شرورة  �خلا�شة  �مل�شابقة  �شروط  �شاهمت 
ل�شمان  ونظافتها  ب��الإب��ل  �مل��ت��ز�ي��د  �ل�شحي  �له��ت��م��ام  يف  �لأم���ر�����س  م��ن 
�إليها  �أحد �لأه��د�ف �لتي �شعت �للجنة �ملنظمة  م�شاركتها يف �ل�شباق، وهي 
�لر�ثي  �ل�شباق  وع��ن  �لبيطرية.  �للجنة  تخ�شي�س  مت  ل��ذ�  �مل�شابقة  من 
)�ملركا�س( �أفاد : تخ�شع �لإبل لفح�س بيطري كامل للتاأكد من جاهزية 
توؤدي  مل�شاكل  تعر�شها  وع��دم  �شلمتها،  ل�شمان  �ل�شباق،  ل��دخ��ول  �ملطية 

لنتائج �شلبية متعلقة ب�شحتها.

•• الريا�س-وام:

ي�شيء �ملوروث �لر�ثي �لإمار�تي �شماء �لريا�س خلل �ملهرجان �لوطني 
�نطلق  �لذي  و�لع�شرين  �لتا�شعة  دورت��ه  يف  �جلنادرية  و�لثقافة  للر�ث 
يوم �لربعاء حيث �شيكون رو�د هذ� �حلدث على موعد مع هذ� �ملوروث 
�لوطنية  �لهوية  معاين  تر�شيخ  على  وق��درت��ه  برث�ئه  �مل��ع��روف  �ل�شعبي 

لدى �أبناء �لإمار�ت.
وت�شارك دولة �لإمار�ت يف مهرجان  �جلنادرية 29  بو�شفها �شيف �شرف 
�ملهرجان حيث يحتل جناحها �لذي ت�شرف عليه هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
�ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون  و�لثقافة 

بال�شياحة و�لثقافة و�لر�ث موقع �ل�شد�رة يف �ملهرجان.
ت�شريح  يف  �لكعبي  �شعيد  �جل��ن��ادري��ة  يف  �لإم����ار�ت  جناح  مدير  و�أو���ش��ح 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت �أن ز�ئري جناح �لإمار�ت يف �ملهرجان �شي�شتمتعون 
و�شي�شاهدون  �لر�ثية  �لأن�شطة  �شاحة  د�خ��ل  �لتاريخ  �أعماق  يف  بجولة 
و�أدو�ت  �ل��ل��وؤل��وؤ  معر�س  يف  ويتجولون  �ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  ف��رق  ع��رو���س 
�لر�ثية  �حل��رف  ومعر�س  �ل�شعبي  و�ل�شوق  �ل�شور  ومعار�س  �لغو�س 
�أيام  م��د�ر  على  �جلناح  ي�شهدها  �لتي  �ملده�شة  �لفعاليات  من  وغريها 

�ملهرجان.

�لكرم �لإمار�تي �لأ�شيل حيث �شتكون �لعن�شر �لأكرث متيز� بني مكونات 
وهناك  �حلظرية  يف  �لعربية  و�لقهوة  �لتمر  تقدمي  خ��لل  من  �جلناح 
�أجو�ء تر�ثية  �ملقهى �ل�شعبي �لذي يقدم و�جبات �ل�شيافة للجمهور يف 
بالتن�شيق  يخت�س  �ل���ذي  �ل��ر�ث��ي  �ملجل�س  م��ن  ج��ن��ب  �إىل  جنبا  وي��ق��ع 
و�لإ�شر�ف على تقدمي �شيافة �ل�شخ�شيات �ملهمة ويف �لأخري بيت �ل�شعر 

�لذي مينح �جلمهور �أرقى �أ�شكال �ل�شيافة يف �أجو�ء بدوية تر�ثية .
ثر�ء  به من  تتميز  �لإمار�تية وما  �ل�شعبية  �لفنون  �إىل  �لكعبي  وتطرق 
خلل  من  �لإم��ار�ت��ي  �جلناح  �شت�شيء  �نها  �ىل  م�شري�   .. فريد  وتنوع 
�ملهرجان لتمتعهم بطيب  �أيام  �لتي تر�فق �جلمهور طو�ل  �لرزفة  فرق 
مئات  �إىل  تاريخها  ي��ع��ود  �ل��ت��ي  �خلال�شة  �ملحلية  و�ل��ع��رو���س  �لأه��ازي��ج 
با�شتخد�م  �لإم��ار�ت  و�أبناء  �شباب  فيقدمها  �ليولة  عرو�س  �أم��ا  �ل�شنني 

�لبندقية.
وب�شاأن معار�س �ل�شور قال �إنها �شروي وقائع تاريخية و�أحد�ثا مهمة 
يف وجد�ن �ل�شعوب على ز�ئري �جلناح عرب ثلث معار�س �أول �ملعار�س 
من  جمموعة  ي��ط��رح  و�ل��ث��اين  �ل�شعودية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  يج�شد 
�لقرن  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتطور  م�شرية  ي�شرد  و�لأخ���ري  �لر�ثية  �ل�شور 
و�حلديثة  �لقدمية  �ل�شور  م��ن  جمموعة  عر�س  خ��لل  م��ن  �لع�شرين 
�أبناء �شعب �لإم��ار�ت على حتقيق معجزة ح�شارية  للدولة تعك�س قدرة 

�لإمار�تي  �حل�شور  يعك�س  �ملهرجان  يف  �لإم����ار�ت  جناح  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أبو  �شورة  تعزيز  يف  ي�شهم  مما  �ل�شعبية  �لثقافية  �ل�شاحة  على  �لقوي 

ظبي كوجهة �شياحية عاملية مبلمح عربية خال�شة.
قال  �لعام  ه��ذ�  �جلنادرية  تزين  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأن�شطة  �أب��رز  وح��ول 
�لكعبي  �لأن�شطة �لبيئة �لبدوية مبا ت�شمه من عرو�س حية لل�شقارة 
وتاأدية فنون �ل�شلة و�لربابة يف �خليمة �لر�ثية و�لبيئة �لبحرية وت�شمل 
�لأهازيج �لبحرية و�ل�شناعات �لبحرية و�للوؤلوؤ حيث يتم تقدمي عدد من 
�لأهازيج �لبحرية و�ل�شناعات �لتقليدية �لبحرية كرويب �لليخ وترديد 

�خليط و�لتعريف باأنو�ع �للوؤلوؤ و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف �لك�شف عنه .
عرب  �جلناح  د�خ��ل  مميزة  م�شاحة  �شيحتل  �ل�شعبي  �ل�شوق  �أن  و�أ���ش��اف 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ع��ن��اوي��ن و�ل���ر�ث���ي���ات �مل�����ش��ت��وح��اة م���ن �أع���م���اق �لبيئة 
و�مللب�س  و�لبخور  و�لعطور  �ملحلية  و�حللوى  �لتمور  مثل  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�لرجالية و�لع�شل �ملحلي �لإمار�تي .
�أن �حل���رف �لر�ثية  �إىل  �لإم�����ار�ت يف �جل��ن��ادري��ة  ول��ف��ت م��دي��ر ج��ن��اح 
�لإمار�تية يف �ملهرجان تعك�س جمال �مل�شغولت �ليدوية لل�شدو و�خلو�س 
و�لتلي و�لتطريز على ملب�س �لن�شاء ف�شل عن تقدمي �لأكلت �ل�شعبية 

�لإمار�تية �لتقليدية مع بيع �ملنتجات �حلرفية �ملحلية �لإمارتية.
�شتظهر  �ل�شيافة  فنون  �إن  قال  �ملهرجان  خلل  �ل�شيافة  فنون  وب�شاأن 

بكل �ملقايي�س مت �إجنازها يف �شنو�ت قليلة �نتقلت �لإم��ار�ت خللها من 
متقدمة  ح�شارية  و�ح��ة  �إىل  قاحلة  �شحر�وية  ومنطقة  �ل��ب��د�وة  ط��ور 

يتمنى �لعي�س فيها �لقا�شي و�لد�ين يف �أرجاء �ملعمورة.
و�أ�شار مدير جناح �لإمار�ت يف �جلنادرية �إىل �أنه �شيتم �لحتفاء بالطفرة 
�لثقافية يف �لدولة و�لتي و�كبت �لطفرة �حل�شارية من خلل ت�شليط 
�أفلم  �ل�شوء على �لأن�شطة �لثقافية �ملختلفة وت�شمل عر�س جمموعة 
تر�ثية  ثقافية  وم�شابقات  و�أ�شئلة  بالدولة  �خلا�شة  وثقافية  تر�ثية 
�لعمرية  و�مل��ر�ح��ل  �لفئات  جميع  �إىل  موجهة  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  م��ن 
بها  و�لتعريف  �لإم���ار�ت  ح��ول  جولة  �إىل  بالإ�شافة  �ل���زو�ر  جمهور  من 
وما تتميز به. ولفت �إىل �أن �جلناح مل ين�َس �لأطفال حيث �شيكون لهم 
لهم  كبرية  منطقة  تخ�شي�س  عرب  �ملنا�شط  من  �لزخم  ه��ذ�  يف  ن�شيب 
حتوي كثري� من �لفعاليات �جلذ�بة و�ملثرية �لتي تتنا�شب مع �أعمارهم 
�ل�شغرية ف�شل عن ركن نقو�س �حلناء �لذي يجتذب �أعد�د� كبرية من 
ز�ئر�ت  ي�شت�شيف  �ل��ذي  �لن�شاء  جمل�س  عن  ف�شل  �ل�شغري�ت  �لفتيات 
�جلناح يف �أجو�ء �إمار�تية خال�شة. ويعد مهرجان �جلنادرية �أكرب و�أ�شهر 
�ملهرجانات يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية وتنظمه وز�رة �حلر�س �لوطني 
ويحظى باهتمام من �أعلى �مل�شتويات �ل�شيا�شية يف �ململكة و�أ�شبح م�شدر 

جذب لل�شائحني من جميع �أنحاء �لعامل. 

يف اإطار مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 2014

اأريام واجلا�شم مع كوكبة من اأملع ال�شعراء يحييون ليايل �شويحان 
•• ابوظبي-الفجر:

�ل���ذي يختتم   2014 �ل��ر�ث��ي  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  م��ه��رج��ان  �إط����ار  يف 
فعالياته �ليوم �ل�شبت مت �أم�س �لول تنظيم �أم�شية �شعرية وحفل فني 

�شارك فيهما عدد من �ل�شعر�ء و�لفنانني �لإمار�تيني و�خلليجيني.
وخلل �لأم�شية �لتي جاءت يف �شياق ليايل �شويحان �لتقى ثلثة من 
�لإمار�تي  وه��م  �ملليون  �شاعر  برنامج  يف  �لأول  و�مل��رك��ز  �لبريق  حملة 
ر��شد �حمد �لرميثي، و�لكويتي نا�شر بن ثويني �لعجمي، و�ل�شعودي 
زياد بن حجاب بن نحيت، على �مل�شرح �ملفتوح مع �جلمهور �لكبري �لذي 

بال�شعر �لنبطي و�ل�شعر�ء وتقدمي كافة �أ�شكال �لدعم لهم.
كما تناول �ل�شعر�ء يف ق�شائدهم �أ�شكاًل �أخرى من �ل�شعر كاملدح و�لغزل 
و�لوجد�ن حيث �شاركهم يف هذه �لأم�شية �أي�شاً عدد من �ل�شعر�ء �لذين 
�ملليون وهم �ل�شاعر فالح بن ق�شعم  �شاركو� من قبل يف برنامج �شاعر 
�ل��ه��اج��ري وع��ب��د �ل��ك��رمي �جل��ب��اري م��ن �ل��ك��وي��ت وف��ه��د �ل�شهر�ين من 

�ل�شعودية.
�إمتلأ م�شرح �ل�شوق �ل�شعبي باجلمهور �لذي حر�س على متابعة  وقد 
�ل�شعر�ء  مع  وتفاعل  �لبريق  �أم�شية  عنو�ن  حملت  �لتي  �لأم�شية  هذه 
طرباً ورق�س على �أنغام حروف كلماتهم �لتي م�شت وتر�ً ح�شا�شاً لديهم 

تفاعل معهم بقوة .
وقد �شارك يف �لأم�شية و�أ�شفى جو�ً من �لبهجة عليها �شاعر �ل�شلت 
عدد�ً  �لأم�شية  خ��لل  �لأرب��ع��ة  �ل�شعر�ء  �أل��ق��ى  حيث  �ل�شريف،  حممد 
وقيادتها  �لإم���ار�ت  بحب  تغنت  �لتي  و�ملتنوعة  �لوطنية  �لق�شائد  من 
�لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل .
�ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  دع��م  على  ح�شورهم  خ��لل  �ل�شعر�ء  �أث��ن��ى  وق��د 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
�شموه  و�هتمام  �لكبري  �ل��ر�ث��ي  �ملهرجان  لهذ�  �لإم����ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي 

و�أكربت حب �لوطن وقيادته فيهم.
ويف �إطار ليايل �شويحان كان جمهور مهرجان �شلطان بن ز�يد �لر�ثي 
�آريام  �لفنانة  �أحيته  فني كبري  �أي�شا مع حفل  �لول  �أم�س  على موعد 

و�لفنان في�شل �جلا�شم .
وق���د جت����اوب �جل��م��ه��ور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح�����ش��ر �حل��ف��ل م���ع �لفنانيني 
�لإمار�تيني ومتايل طرباً معهم و�أدى �حل�شور �لرق�شات �ل�شعبية على 

وقع �أغاين �لفنانني.
و�ل��ت��ي يحييها  �شويحان  ليايل  �آخ��ر حفلت  تقام  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  ه��ذ� 

�لفنان �لمار�تي حمد �لعامري.

كوتوبيا للم�شوؤولية االجتماعية ت�شوق جلمعية االإمارات ملتالزمة داون 
�ملدير  �ل��ع��ب��ي��ديل  ي��و���ش��ف  �أ�����ش����اد 
باخلدمات  كوتوبيا  ملوؤ�ش�شة  �لعام 
و�لرب�مج و�لفعاليات �لتى تقدمها 
د�ون  مل��ت��لزم��ة  �لم�����ار�ت  جمعية 
متلزمة  وذوي  �لأم�����ور  لأول���ي���اء 
�لتعاون وم�شاندة   و�أكد على  د�ون 
للم�شوؤولية  ك��وت��وب��ي��ا  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن خ���لل ت�شويق 
�لعلجية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �خل����دم����ات 
تقوم  �لتي  و�ملجتمعية  و�لتوعوية 

بها �جلمعية .
جاء ذلك خلل �لزيارة �لتفقدية 
�ل����ت����ي ق�����ام ب���ه���ا ي�����وم �م���������س ملقر 
�جل��م��ع��ي��ة مب��دي��ن��ة ج��م��ريه بدبي 
للوقوف و�لإطلع على �خلدمات 
�ل���ت���ى ت��ق��دم��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة ل���ذوي 
توجيهات  مو�كبا  د�ون  متلزمة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ب�شرورة  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 

ما  ك��ل  وت��ق��دمي  �أب��ن��ائ��ه��م  �لطلبة 
�أم��ك��ن م��ن �أج��ل �إط���لق طاقاتهم 
�ل��ك��ام��ن��ة و�إب��������ر�ز �إب���د�ع���ات���ه���م يف 
�ملجتمع، و�أكد باأن �لدولة حتت�شن 
طاقات وقدر�ت هذه �لفئة وتعمل 
�لإمكانيات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 

�لد�عمة لهم.
رفعته  �ل������ذي  ب���ال�������ش���ع���ار  و������ش����اد 
د�ون  مل��ت��لزم��ة  �لإم�����ار�ت  جمعية 
 2006 �إ�شهارها يف �شبتمرب  منذ 
يف  د�ون  م��ت��لزم��ة  ذوي  خل��دم��ة 
�ل����دول����ة وه�����و  حت���ري���ر �ل���ق���در�ت 
ر�شالتها  و�ع��ت��م��اده��ا يف  �ل��ك��ام��ن��ة  
متلزمة  ذوي  ومتكني  دم��ج  على 
�أق�شى  �إب��������ر�ز  خ�����لل  م����ن  د�ون 
لي�شبحو�  ومهار�تهم  �إمكاناتهم 
�أع���������ش����اء ف���اع���ل���ني وم���ن���ت���ج���ني يف 
�مل����ج����ت����م����ع وت����ع����م����ل م������ن خ����لل 
توفري  �إىل  ت��ه��دف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لعلجية  �لتعليمية  �ل���رب�م���ج 
�ل��ع��م��ل وتعزيز  ���ش��وق  و�ل��دم��ج يف 

و�لفعاليات  �لجتماعية  �لأن�شطة 
و�لتوعية  �لأ���ش��ر  ودع���م  �ملختلفة 
�لتعليمي  و�ل����دم����ج  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و��شتد�مة �ملو�رد من �أجل ��شتمر�ر 
�لر�مية خلدمة  �لأه��د�ف  حتقيق 

ذوي متلزمة د�ون.
�لها�شمي  �شونيا  �ل�شيدة  ورحبت 
مببادرة  �لإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
�د�رة �ملوؤ�ش�شة بزيارة مقر �جلمعية 
�لتي  ع��ل��ى �خل����دم����ات  ل���لط���لع 
لذوي متلزمة  تقدمها �جلمعية 
د�ون وعلى دور �ملوؤ�ش�شة مبا تقدمه 
للمجتمع.  ج��ل��ي��ل��ة  خ���دم���ات  م���ن 
و�أثنت �لها�شمي على �لدعم �لذي 
تلقته �جلمعية من قبل موؤ�ش�شات 
حكومية و�هلية و�أفر�د كانت لهم 
وم�شاندة  ودع��م  رعاية  يف  �لرغبة 
�جلمعية  وب��ر�م��ج  �ن�شطة  وتبني 
�لب�شمة  ر�شم  �أج��ل  �لتطوع من  �و 
على وجوه �لطفال من متلزمة 
جلنة  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف  د�ون، 

�ل�����ش��م��و رئي�س  م���ب���ادر�ت ���ش��اح��ب 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ودي�����و�ن  �ل���دول���ة 
يف  �ل����ش���غ���ال  ووز�رة  دب����ي  ح���اك���م 
�ن�شاء مقر د�ئم للجمعية وم�شيدة 
لتنمية  �لم��ار�ت  موؤ�ش�شة  بجهود 
و�لتعليم  �لربية  ووز�رة  �ل�شباب 
دبي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف  و�جل���ام���ع���ة 
كما و��شادت بالدعم �ملتو��شل من 
وهيئة  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 

�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة 
ل�شرطة دبي وهيئة تنمية �ملجتمع 
�لد�عمني من  و�لعديد من  بدبي 

�هل �خلري و�ل�شر .
م��ن��ال جعرور  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
نائب رئي�س �ملجل�س رئي�س �للجنة 
�لربنامج  �جن���از  يعترب  �لطبية: 
�ل���ت���اأه���ي���ل���ي �مل�����ش��ت��م��ر و�ح������د من 
�ملميزة  �ل��ع��لج��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  �ه���م 

�لطلبة ذوي  و�لتي تطور مهار�ت 
متلزمة د�ون وت�شهم يف دجمهم 
تطوير  خ�����لل  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لتو��شل لديهم  مهار�ت وخرب�ت 
�ملبنى  ب��اك��ت��م��ال  �ن���ه  �ىل  م�����ش��رية 
�لد�ئم للجمعية ف�شوف تت�شاعف 
�لتاأهيلية  �ل����رب�م����ج  ه����ذه  ث���م���ار 
�لعلجية مبا يعزز من دور هوؤلء 

فلذ�ت �لكباد يف �ملجتمع .

و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  كافة  م�شاركة 
يف خدمة �ملجتمع وخدمة ق�شاياه 

و�أهد�فه . 
�تفاقية  �لزيارة توقيع  ومت خلل 
ت�����ش��وي��ق ب���ني ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  د�ون  مل��ت��لزم��ة 
�حمد  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ون��ي��ا  �ل�������ش���ي���دة 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
د�ون  مل��ت��لزم��ة  �لإم�����ار�ت  جمعية 

و�ل���دك���ت���ورة م��ن��ال ج���ع���رور نائب 
و�ملهند�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 

�أ�شامة �ل�شايف �أمني �ل�شر �لعام .
و�ث������ن������ى �ل����ع����ب����ي����ديل ب����اجل����ه����ود 
�ملتميزة  و�لجتماعية  �لتطوعية 
�جلمعية  �د�رة  جمل�س  لأع�����ش��اء 
وك��اف��ة �مل��ت��ط��وع��ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف 
حتقيق �هد�ف �جلمعية يف توعية 
�لأ����ش���ر و�مل��ج��ت��م��ع ب�����ش��رورة دمج 
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اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الطلب رقم   26 /2013 - التما�ض 2013/874  عمايل- م ع- �ض- اأظ

�مللتم�س/ حبيب دوخاي بيباري �جلن�شية: بنغلد�س �مللتم�س �شده: بيت �لعبري 
�لطلب:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتنظيف  وخدمات  �لعامة  لل�شيانة 
لل�شيانة  �لعبري  �علنه/بيت  �ملطلوب   2013/874 �ل�شتئناف  يف  �للتما�س 
�لعامة وخدمات �لتنظيف �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �مللتم�س 
 2014/2/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكور  �لطلب  �قام 
موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لطلب بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/2/4  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 180988         بتاريخ :10/22 /2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لثلل للخپاط ذ.م.م  
وعنو�نه: �س  ب:  25307    ، �ل�شارقة �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلياطة، معاجلة �لن�شيج، تعديل �مللب�س، �إ�شفاء ت�شطيبات على �ملن�شوجات، يف �لفئة 40..
�لو�ق�عة بالفئة: 40

�لربتقايل  وباللون  مبتكرة  وبطريقة  �لعربية  باللغة  مكتوبة  �لتلل  كلمة  عن  عبارة  �لعلمة:هي  و�شف 
ويقابلها كلمة TELAL مكتوبة باللغة �للتينية وبطريقة مبتكرة وباللون �لربتقايل.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد -اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :179453           بتاريخ:2012-09-17
با�ش������م: يونيفري�شال ميديا �شيفني منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه : مكتب رقم 1107 ، برج �ل�شذى ، �لطابق رقم 11 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

خدمات �لدعاية و�لعلن ، وكالت �لدعاية و�لعلن ، �لدعاية و�لعلن بالطلب �لربيدي ، �لدعاية و�لعلن مبا�شرة 
على �شبكات �حلا�شوب ،  حتديث مو�د �لدعاية و�لعلن ، ن�شر مو�د �لدعاية و�لعلن ، �لعلن بالربيد �ملبا�شر ، تاأجري 
�مل�شاحات �لعلنية ، تاأجري مو�د �لدعاية و�لعلن ، خدمات �عد�د مناذج �لدعاية و�لعلن �أو ترويج �ملبيعات ، �لدعاية 
و�لعلن �خلارجي ، ن�شر ن�شو�س �لدعاية و�لعلن ، �عد�د �عمدة �لدعاية و�لعلن  ، تنظيم �ملعار�س ��لتجارية للغايات 
�لتجارية �و �لعلنية ، معاجلة �لن�شو�س ، �لعلن بالر�ديو، تاأجري وقت �لدعاية و�لع��لن يف و�شائل �لع��لم، ترويج 
دعائية  �و  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم   ، �لتجارية  �لعلنات   ، �لتلفزيون  و�لع��لن عرب  �لدعاية   ، �ملبيعات للآخرين 
 ، �مللفات �ملربجمة  �د�رة   ، �ملعلومات يف ملفات حا�شوب للآخرين  �لبحث عن   ، بيانات حا�شوب  �ملعلومات يف قو�عد  جتميع 
، تق�شي حقائق �لعمال ، خدمات  ، �ل�شتف�شار�ت عن �لعمال  ، �ملعلومات و�لخبار عن �لعمال  وكلت �لنباء �لتجارية 
�قتطاع �لخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�شحف ، ��شتطلعات �لر�أي ، �بحاث �لت�شويق ، در��شات �لت�شويق ، �خلرب�ء يف �لكفاية 
، وكالت �لتوظيف ، ��شت�شار�ت �د�رة �شوؤون �ملوظفني ، توظيف �لفر�د ، �لعلقات �لعامة ، خدمات �ل�شكرتارية ، �ملعلومات 

�ملتعلقة مبا �شبق ذكره ،
�لو�قعة بالفئة: )35(

و�شف �لعلمة:�حلرف C مكتوب بخط عري�س �شمن قو�شني متقابلني يكونان �شكل �شبه د�ئري و�جلميع بطريقة مميزة 
�ل�ش��ر�طات : دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :179452                    بتاريخ:2012-09-17
با�ش������م: يونيفري�شال ميديا �شيفني منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه : مكتب رقم 1107 ، برج �ل�شذى ، �لطابق رقم 11 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

خدمات �لدعاية و�لعلن ، وكالت �لدعاية و�لعلن ، �لدعاية و�لعلن بالطلب �لربيدي ، �لدعاية و�لعلن مبا�شرة 
على �شبكات �حلا�شوب ،  حتديث مو�د �لدعاية و�لعلن ، ن�شر مو�د �لدعاية و�لعلن ، �لعلن بالربيد �ملبا�شر ، تاأجري 
�مل�شاحات �لعلنية ، تاأجري مو�د �لدعاية و�لعلن ، خدمات �عد�د مناذج �لدعاية و�لعلن �أو ترويج �ملبيعات ، �لدعاية 
و�لعلن �خلارجي ، ن�شر ن�شو�س �لدعاية و�لعلن ، �عد�د �عمدة �لدعاية و�لعلن  ، تنظيم �ملعار�س ��لتجارية للغايات 
�لتجارية �و �لعلنية ، معاجلة �لن�شو�س ، �لعلن بالر�ديو، تاأجري وقت �لدعاية و�لع��لن يف و�شائل �لع��لم، ترويج 
دعائية  �و  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم   ، �لتجارية  �لعلنات   ، �لتلفزيون  و�لع��لن عرب  �لدعاية   ، �ملبيعات للآخرين 
 ، �مللفات �ملربجمة  �د�رة   ، �ملعلومات يف ملفات حا�شوب للآخرين  �لبحث عن   ، بيانات حا�شوب  �ملعلومات يف قو�عد  جتميع 
، تق�شي حقائق �لعمال ، خدمات  ، �ل�شتف�شار�ت عن �لعمال  ، �ملعلومات و�لخبار عن �لعمال  وكلت �لنباء �لتجارية 
�قتطاع �لخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�شحف ، ��شتطلعات �لر�أي ، �بحاث �لت�شويق ، در��شات �لت�شويق ، �خلرب�ء يف �لكفاية 
، وكالت �لتوظيف ، ��شت�شار�ت �د�رة �شوؤون �ملوظفني ، توظيف �لفر�د ، �لعلقات �لعامة ، خدمات �ل�شكرتارية ، �ملعلومات 

�ملتعلقة مبا �شبق ذكره ،
�لو�قعة بالفئة: )35(

 PART متبوعان بالرقم 7 يليهما خط فا�شل منحني مكتوب على ميينه �لعبارة �للتينية FP و�شف �لعلمة:�حلرفان
OF McCANN يليها �لعبارة �للتينية WORLDGROUP و�لكل بطريقة مميزة

�ل�ش��ر�طات : دون �شرط.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :179012               بتاريخ:2012-09-06
با�ش������م: مركز �خلليج للتدريب �لفني و�ل�شلمة – ذ.م.م

وعنو�نه : �س ب: 25159 ، �بوظبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرفيه، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية .
�لو�قعة بالفئة: )41(

GTSC مكتوبة باخلط �لعري�س وعلى ي�شارها طوق د�ئري مر�شوم  و�شف �لعلمة:�لحرف �للتينية 
بد�خله �شكل �شعلة نار تعلو� قليل خط �فقي �شغري و�جلميع �شمن �شكل هند�شي من جهته �لي�شرى م�شنن 
�شبيه ل�شكل تر�س �ملاكينة ويكمله ثلثة ��شلع �شبيهة بال�شلع �ملوجودة يف �ل�شكل �مل�شتطيل و�لكل بطريقة 

مميزة .
�ل�ش��ر�طات : دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 168881 بتاريخ :2012-02-06
با�ش������م: �ل�شيدة/ فوزية مبارك عبد �لعزيز �حل�شاوي

وعنو�نه: �ل�شويخ �ل�شكنية قطعة 4 �شارع 41 منزل PO Box 20316  Safat  13064 – 10 دولة �لكويت
    fmh@fmh-group.com :لربيد �للكروين� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
)ميد يكل �شبا )خدمات �ملنتجعات �ل�شحية �لطبية. �عادة تاهيل، )جميعها يف حدود وقوعها بالفئة �ملذكورة 

وغري �ملت�شمنة بالفئات �لخرى(.
�لو�ق�عة بالفئة: 44

 mhmc وباعلها ناحية �جلزء �لمين منها كتب �لركيب �حلريف Rehafit و�شف �لعلمة: �لكلمة
�ملقطع �لخري  �شبه بي�شاوي يغطي �جلزء �لكرب من �لركيب �حلريف ومن �ل�شفل يغطي  ويوجد �شكل 
من كلمة �لعلمة وبد�خله �شكل مباين وجمموعة من �ل�شجار�خل�شر�ء وي�شود �للون �لزرق �ملتدرج جميع 

عنا�شر �لعلمة و�لكل بطريقة مييزة جد�. 
�ل�ش��ر�طات: دون ��شر�ط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 180038  بتاريخ : 2012/09/30
با�ش��م: �ل�شيد/ حمت�شم حممد للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �س ب:64373، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مللب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  جتميل،غ�شول  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي���وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعلمة: �لعبارة �للتينية NEXT CARE وكتبت كلمة CARE بحجم �قل وهي تعلو كلمة 
مميزة. بطريقة  وو�لكل   XT �لخري  مقطعها  فوق  وحتديد�   NEXT

دون ��شر�ط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 179812  بتاريخ :2012/09/25
با�ش��م: فا�شترن بوينت لل�شناعات )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �س ب:26398، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  م��و�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��و�د  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
�ل�شكك �حلديدية، حبال و�أ�شلك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 
�شغرية، مو��شري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�شياء �لثمينة، منتجات م�شنو عة من معادن 

غري نفي�شة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�شف �لعلمة: �لركيب �حلريف �للتيني FPI مكتوب باخلط �لعري�س ويتخلل جميع �لحرف خطوط 
�فقية �شغرية و�جلميع �شمن �شكل �شد��شي و�لكل بطريقة مميزة.

دون ��شر�ط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :179918  بتاريخ :2012/09/27
با�ش��م: �وفيون �لتجارية )�س.ذ.م.م( )فرع(

وعنو�نه: �س ب:63851، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد.
�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�شف �لعلمة: �لعبارة �للتينية UTICA مكتوبة باحرف ذ� حجم كبري وبطريقة مميزة.
دون ��شر�ط

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :180610       بتاريخ:2012-10-14 
با�ش������م: توم�شون للتجارة �لدولية ذ.م.م

وعنو�نه: �س ب: 17166 �ملنطقة �حلرة جلبل على ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات:

�للحوم و �لأ�شماك و حلوم �لدو �جن و �ل�شيد، خل�شات �للحم ، فو �كه وخ�شرو �ت حمفوظة وجممدة 
وجمففة ومطهوة ، هلم )جيلي ( ومربيات وفو �كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و �حلليب ومنتجات  �حلليب 

، �لزيوت و �لدهون �ملعدة للأكل.
�لو�قعة بالفئة: )29(

و�شف �لعلمة:�طار �شبه بي�شاوي ذ� حافة باللونني �ل�شفر �لد�كن و�ل�شفر �لفاحت تنت�شر بد�خله خطوط 
زرقاء عري�شة يتقل�س حجمها تدريجيا �ىل جهة �لو�شط ور�شم يف �لو�شط �شكل دجاجة تلب�س على ر��شها 
طاقية وجيعها ر�شم باللو�ن �لرمادي و�لحمر و�ل�شفر و�لبي�س و�ل�شود من خلفها �شكل �شبه بي�شاوي 
رفيع  �ط��ار  ذ�  بع�شها وهي  CFP متد�خلة مع  �لعلمة  �ح��رف  وبا�شفلها  �لزهري  باللون  �شغري �حلجم 

باللون �لزرق ومن �لد�خل باللون �ل�شفر و�لكل بطريقة مميزة جد�. 
�ل�ش����ر�طات: دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :180611               بتاريخ:2012-10-14
با�ش������م: توم�شون للتجارة �لدولية ذ.م.م

وعنو�نه: �س ب: 17166 �ملنطقة �حلرة جلبل على ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات:

�للحوم و �لأ�شماك و حلوم �لدو �جن و �ل�شيد، خل�شات �للحم ، فو �كه وخ�شرو �ت حمفوظة وجممدة 
وجمففة ومطهوة ، هلم (جيلي ) ومربيات وفو �كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و �حلليب ومنتجات  �حلليب 

، �لزيوت و �لدهون �ملعدة للأكل.
�لو�قعة بالفئة: )29(

بد�خله  ر�شم  �ل�شلع  متو�زي  رباعي  �شكل  يعلوها  �ملميز  باخلط   EASTCO �لعلمة:�لعبارة  و�شف 
�ليمني �شكل �شبه  �ملتو�زية وعددها خم�شة وبجانب طرفها �لعلى ناحية  �لرباعية  جمموعة من �ل�شكال 

رباعي حمدب من �شلعه �لمين و�جلميع باللون �لحمر وبطريقة مميزة .
�ل�ش����ر�طات: دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 56788
با�ش�������م: م. هوت برجر للوجبات �ل�شريعة

وعنو�نه:�س.ب:2547 �ل�شارقة ، ت 5663414 ، ف ، 5632098 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�مل�شجلة حتت رقم : )45617(  بتاريخ:2004/03/06

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف :   2013/10/27 وحتى تاريخ : 2023/10/27 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هوروث ماك لعمال �ل�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :180607            بتاريخ:2012-10-14
با�ش������م: يونيفري�شال ميديا �شيفني منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه : مكتب رقم 1107 ، برج �ل�شذى ، �لطابق رقم 11 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

خدمات �لدعاية و�لعلن ، وكالت �لدعاية و�لعلن ، �لدعاية و�لعلن بالطلب �لربيدي ، �لدعاية و�لعلن مبا�شرة 
على �شبكات �حلا�شوب ،  حتديث مو�د �لدعاية و�لعلن ، ن�شر مو�د �لدعاية و�لعلن ، �لعلن بالربيد �ملبا�شر ، تاأجري 
�مل�شاحات �لعلنية ، تاأجري مو�د �لدعاية و�لعلن ، خدمات �عد�د مناذج �لدعاية و�لعلن �أو ترويج �ملبيعات ، �لدعاية 
و�لعلن �خلارجي ، ن�شر ن�شو�س �لدعاية و�لعلن ، �عد�د �عمدة �لدعاية و�لعلن  ، تنظيم �ملعار�س ��لتجارية للغايات 
�لتجارية �و �لعلنية ، معاجلة �لن�شو�س ، �لعلن بالر�ديو، تاأجري وقت �لدعاية و�لع��لن يف و�شائل �لع��لم، ترويج 
دعائية  �و  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم   ، �لتجارية  �لعلنات   ، �لتلفزيون  و�لع��لن عرب  �لدعاية   ، �ملبيعات للآخرين 
 ، �مللفات �ملربجمة  �د�رة   ، �ملعلومات يف ملفات حا�شوب للآخرين  �لبحث عن   ، بيانات حا�شوب  �ملعلومات يف قو�عد  جتميع 
، تق�شي حقائق �لعمال ، خدمات  ، �ل�شتف�شار�ت عن �لعمال  ، �ملعلومات و�لخبار عن �لعمال  وكلت �لنباء �لتجارية 
�قتطاع �لخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�شحف ، ��شتطلعات �لر�أي ، �بحاث �لت�شويق ، در��شات �لت�شويق ، �خلرب�ء يف �لكفاية 
، وكالت �لتوظيف ، ��شت�شار�ت �د�رة �شوؤون �ملوظفني ، توظيف �لفر�د ، �لعلقات �لعامة ، خدمات �ل�شكرتارية ، �ملعلومات 

�ملتعلقة مبا �شبق ذكره ،
�لو�قعة بالفئة: )35(

 weber shandwick �لكلمات  كتبت  ي�شاره  وم��ن  مميزة  هند�شية  بطريقة  مر�شوم  رباعي  �لعلمة:�طار  و�شف 
 engaging، always مكتوبات �حد�هما فوق �لخرى على �لتو�يل من �لعلى �ىل �ل�شفل  ويليهما من �ل�شفل �لعبارة

و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ش��ر�طات : دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  15  فرباير 2014 العدد 11021

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/31   عقاري كلي                         
ت���ي �م ئي(  ���ش��ي  �ي�����ش��ت )  ت��ر���ش��ت م��ي��دل  �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه/ 1 - ك��اب��ي��ت��ال  �ىل 
حمل  جم��ه��ول     )CAPITAL TRUST Middel East CTIME(
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شلطان بن حممد بن عبد�لعزيز �ل�شهيل   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري هند�شي متخ�ش�س مع �لز�م 
�ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب.    وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/2/20 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/741   جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -جميد ر�شا غفور فاقدي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /علري�شا حممد غفر�ين ��شفهاين وميثله: �شفية �شلطان �حمد نور 
�حمد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليه �ن يدفع للمدعى 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   59.872( وقدره  مبلغ 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1925   جتاري كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -بى بى �و �نرنا�شيونال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /دى ��س فى �ير  �ند �شي �س.ذ.م.م وميثله: حممد 
علي �شلمان �ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
و�لر�شوم  دره��م(   291.248.79( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12%  وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/2/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/879   مدين جزئي                       
)�مليمون  با�شم  و�مل��ع��روف��ة  �لبحري-  لل�شحن  -�مليمون   1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
م��اري��ن ك���ارج���و(   جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ب��وب��ك��ر حممد 
عليك  �ق���ام  ق��د  ل��وت��اه  �ب��ر�ه��ي��م  عي�شى  من�شور  وميثله:  عبد�لرحمن  ت��ريه 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
)11.736.19 دولر �و ما يعادلها بو�قع ) 43.330 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء 
�ملو�فق 2014/2/18 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1832 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شركة لند مان لل�شغال �ملعدنية ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �خلليج للقو�لب �خلر�شانية 
�جلاهزة ذ.م.م وميثله: ماجد  �شعيد حمد �جللف �ل�شويهي قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )984.203( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/49   احوال نف�ض غري م�صلمني                              
�ىل �ملدعى عليه /1 -دور� مارى هونل مورى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ماتهيا�س 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  تهلك  حممد  عبد�لرز�ق  ر��شد  وميثله:  هونل 
بتاريخ 2013/6/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ ماتهيا�س هونل حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري للمدعى ماتهيا�س هونل على �ملدعى عليها دور� ماري هونل موري بالتي: 1- ��شقاط 
ح�شانة �ملدعى عليها للمح�شونني �ميل �ندريا�س باول و�مرب ليان و�ثبات ح�شانتهما للمدعي.  
2- ��شقاط �لنفقة �ململوكة بها �ملدعى عليها  للمخ�شونني ولها مبوجب �لتفاقية رقم 2013/80  
خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م   -3 دبي.  حماكم  �ل�شري  بال�شلح 
درهم �تعاب حماماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�صعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/3929   عمايل جزئي 
�ملحكوم عليه /1 -�حل�شنات للخياطة و�لتطريز )ف��رع(   جمهول حمل �لقامة    �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/28 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عله ل�شالح/ �شانو ميان �شيد على نو�ب بالز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ 
)4260 ( �ربعة �لف ومائتان و�شتون درهم وتوؤدي له تذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما 
يقابلها نقد� ما مل  يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر، و�لزمت �ملدعى عليها 
من  ذل��ك  م��اع��د�  ورف�شت  فيها،  ن�شيبه  م��ن  �مل��دع��ى  و�ع��ف��ت  �مل�شاريف  م��ن  باملنا�شب 
طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�صعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2013/90   بيع عقار مرهون

مرهون    عقار  عن  عبارة  مرهون  مال  بيع  �ذن  طلب  �لق�شية:  مو�شوع 
�مل��ط��ل��وب �ع��لن��ه �مل��ن��ف��ذ ���ش��ده /1- ع��ل��ي ر���ش��ا م��ه��د�يف جم��ه��ول حمل 
�لقامة- مو�شوع �لعلن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة 
�ملبنى:  ��شم  �لول-  معي�شم  منطقة:  يف  �شكنية-  �شقة  عن  عبارة  وهي 
رقم   17- �لطابق   -1707 �ل�شقة  رقم   -3 �ملبنى-  رقم  �شي-  كري�شنت  ذ� 
ونفاذ  فيه  ج��اء  للعلم مبا  وذل��ك  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اًء  �لر����س: 1- 

مفعوله �لقانونا.بناًء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2013/12/31م.
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1828   جتاري كلي                         
.م.ح    جمهول   �شركة تريدينت �نرنا�شيونال هولدجنز �س   - �ملدعى عليه/ 1  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �ل�شباح �حلديثة للعمال �لكهربائية و�مليكانيكية 
�س .ذ.م.م   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بت�شحيح ��شم �ملدعى عليها 
)�شركة  لي�شبح  دب��ي  كلي  جت��اري   )2010/1532( رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  يف 
تريدينت �نرنا�شيونال هولدينجز �س م ح ( بدل من )�شركة تريديند �نرنا�شيونال 
هولدجنز �س .ذ.م.م( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�    ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9:30 �ل�����ش��اع��ة   2014/2/17 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
فتح باب الت�سجيل يوم غد 

)الطرق( تعتزم اإطالق مزادها العلني لالأرقام املميزة 22 اجلاري
•• دبي-الفجر:

�ملز�د  �إط��لق  و�ملو��شلت،  �لطرق  هيئة  يف  �لرخي�س  موؤ�ش�شة  تعتزم 
�جلاري،  �لعام  خلل  �لأول  ُيعد  و�ل��ذي  �ملميزة،  للأرقام  �لعلني)82( 
و�ملزمع �إقامته يوم �ل�شبت �ملو�فق 22 فرب�ير �جلاري يف �ملبنى �لرئي�س 
يف �لهيئة، وي�شم ما يقارب 100 رقم للوحات �ملركبات، فيما �شيتم فتح 

باب �لت�شجيل للم�شاركة فيه يوم �لأحد 16 من �ل�شهر ذ�ته. 

يجمع ما بني �لأرقام �لثنائية، �لثلثية، �لرباعية و�خلما�شية للفئات 
O( �شيتم طرحها للمرة  �أن �لفئة)  O،H،I،K،N،M،L،J، خا�شة 
�لأوىل خلل �ملز�د �لعلني، ما ي�شهم يف تلبية �حتياجات ورغبات �لأفر�د 
�أن �ملز�د �شيحظى باإقبال و��شع من  من هو�ة �قتناء هذه �لفئة، موؤكد�ً 
قبل �جلمهور كونه ُيعد فر�شة له على �لتو�جد و�مل�شاركة فيه باعتباره 
�شامًل يحقق تطلعاتهم ورغباتهم يف �قتناء �للوحات �ملميزة، ف�شًل عن 
�أن �ملز�د�ت �لعلنية حتقق �لتناف�س �لكبري من �جلمهور يف �حل�شول على 

�ملركبات  ترخي�س  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ع��م��ت،  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  حم��م��د  و�أو����ش���ح 
�أن �إطلق �ملز�د �لعلني )82( ياأتي يف  مبوؤ�ش�شة �لرخي�س يف �لهيئة، 
من  �خلارجيني  متعامليها  �حتياجات  تلبية  على  �لهيئة  حر�س  �إط��ار 
�ملميزة من خمتلف فئات و�شر�ئح  �أرقام �ملركبات  �قتناء لوحات  ر�غبي 
�ملجتمع، وذلك بتنظيمها �ملز�د�ت ب�شكل دوري خلل �لعام �شو�ء مز�د�ت 
�ملقبل على  �لعلني  �مل���ز�د  �شيحتوي  و�أ���ش��اف:  �إل��ك��رون��ي��ة.     �أو  علنية 
�أنه  ل�شيما  �جلمهور،  �هتمام  حمط  �شتكون  �لتي  �لأرق��ام  من  �لعديد 

�للوحة يف منتهى �ل�شفافية و�لو�شوح و�لأمان. 
�آلية �مل�شاركة يف �ملز�د، �أو�شح باأنه �شيتم فتح باب �لت�شجيل يوم  وحول 
�لأحد �ملو�فق 16 فرب�ير �جلاري ، و�شيمتد �إىل يوم �ملز�د يف 22 فرب�ير 
، وذلك من خلل زيارة مر�كز خدمة �لعملء �لتابعة للهيئة يف �إمارة 
www.rta. �لإل��ك��روين  �ملوقع  عرب  �لت�شجيل  خ��لل  من  �أو  دب��ي، 

�أثناء �لت�شجيل و�شع �شيك قابل لل�شرجاع ك�شمان  ae، كما ينبغي 
للم�شاركة بقيمة 25 �ألف درهم. 

�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل رابطة خريجي اأمريكية ال�شارقة

مهرجان اأ�شواء ال�شارقة 2014 ُينري معامل االإمارة 

••ا ل�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�أن  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
..معربا  �شنة  كل  ثابتة  بخطو�ت  تتقدم  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
�لأمريكية  �جلامعة  خريجي  ر�بطة  حفل  يف  بتو�جده  �شعادته  عن  �شموه 
يف �ل�شارقة على �أمل �أن يتجدد �للقاء بهم يف �ل�شنو�ت �ملقبلة وتزد�د �أعد�د 
�خلريجني �شنة بعد �شنة. وك�شف �شموه خلل كلمة �ألقاها يف حفل ر�بطة 
�لرئي�شية  �ل�شاحة  يف  �لول  �أم�����س  م�شاء  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ل�شابع  �خلريجني 
�لأكادميية  و�لرب�مج  �لتطويرية  �مل�شاريع  من  حزمة  عن  �جلامعة  حلرم 
�لتي تنوي �جلامعة طرحها وقال لدينا يف �ل�شنو�ت �لقادمة مبان جديدة 
تغطي  للماج�شتري  در��شية جديدة  بر�مج  كذلك  ولدينا  �لكليات  لتطوير 
دكتور�ة  ب��ر�م��ج  ط��رح  يتم  �أن  ون��اأم��ل  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب  يف  �لكليات  جميع 
وهذ� قمة ما متناه لأبنائنا . و�أ�شاف �شموه ناأمل �أن يتم ��شتحد�ث مركز 
يف  �ل�شارقة  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �جلامعة  منخريجي  �لباحثني  ي�شاعد  بحثي 
من  �لباحثني  م�شاعدة  على  دوره  يقت�شر  �لأك��ادمي��ي��ةل  �أبحاثهم  �إع���د�د 
طلب �جلامعة بل يقدم �ملنح و�لت�شهيلت للخريجني من �جلامعة ومن 
�جلامعات �ملختلفة وللباحثني عن �ملعرفة من جميع �أرجاء �لعامل . وقال 
ومن  مني  ولكم  بالعطاء  م�شتمرة  وحياة  �شعيدة  �أياما  لكم  �أمتنى  �شموه 

جمل�س �أمناء �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة كل �لتحية .
حممد  بن  �شلطان  بن  خالد  �ل�شيخ  من  كل  �شموه  بجانب  �حلفل  ح�شر 
�لقا�شمي رئي�س جمل�س �لتخطيط �لعمر�ين و �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
�آل �لثاين رئي�س د�ئرة �لح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية و�ل�شيخ �شامل بن عبد 
حميد  بن  حممد  و�ل�شيخ  �حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  �لرحمن 

�لقا�شمي و�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شعود �لقا�شمي.

. وجرى خلل �حلفل عر�س فيلم عن خريجي �جلامعة �أعربو� فيه عن 
�ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  خريجي  من  كونهم  وفخرهم  �شعادتهم 
وتهيئة  وعلمي  �أك��ادمي��ي  �إع���د�د  م��ن  �جلامعة  لهم  قدمته  مب��ا  م�شيدين 
�لعلوم  جم��الت  يف  ومتيزهم  �إبد�عهم  لإظهار  لهم  �ملنا�شب  �لعلمي  �جلو 
�لأمريكية  �جلامعة  فعاليات  �أه��م  من  و�ح��د�  �حلفل  هذ�  ويعد  �ملختلفة. 
يف �ل�شارقة �إذ �أنه ي�شاعد خريجي �جلامعة من خمتلف �أنحاء �لعامل على 
�لجتماع يف وقت و�حد يف �أمريكية �ل�شارقة لتبادل خرب�تهم يف جمالت 
�لعمل و�لإطلع على �آخر �لتطور�ت يف جمال در��شتهم و�أعمالهم �إ�شافة 
عن  �حلفل  ومتيز  بالأ�شدقاء.  جمعتهم  �لتي  �لدر��شة  حلظات  تذكر  �إىل 
غريه من �لحتفالت �ل�شابقة باإقامة حفلت ��شتقبال م�شتقلة يف كل كلية 
للحفل  �لإن�شمام  قبل  �لكلية  تلك  خلريجي  �لأرب���ع  �جلامعة  كليات  من 
�خلريجني  لر�بطة  جديد  فرع  �فتتاح  �لعام  هذ�  حفل  وي�شادف  �لرئي�س 
ندى مرت�شى  �لدكتورة  �ألقت  ذلك  .  عقب  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات 
كلمة  �خلريجني  وعلقات  �لتطوير  ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �شباح 
�ل�شارقة ل تقف  �أمريكية  ف��اإن  ت��رون  رحبت فيها باخلريجني وقالت كما 
عند �إجناز معني لل�شتمتاع بال�شمعة �لطيبة �لتي ��شتحقتها بل �إنها حتقق 
�إجناز�ت جديدة يف كل �شنة تفوق �إجناز�ت �ل�شنة �لتي �شبقتها وذلك بدعم 
خريجينا  يا  و�أنتم  �جلامعة  هذه  وموؤ�ش�س  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�أقوى دليل على جناح هذه �جلامعة كما هو و��شح يف جناحكم يف خمتلف 

نو�حي حياتكم .
وحتدث يف �حلفل �أحمد �جلبوري رئي�س ر�بطة خريجي �أمريكية �ل�شارقة 
على  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شاكر� 

جهوده �مل�شتمرة يف دعم �لر�بطة.
وقال عند دمج �لروح �لفكرية يف �أمريكية �ل�شارقة مع �ملوؤ�ش�شات �لثقافية 
و�لعلمية رفيعة �مل�شتوى يف �ل�شارقة نح�شل على جمتمع مفكر ل مثيل له.. 

�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �حلميد  عبد  عمرو  �لدكتور  �حلفل  ح�شر  كما 
حاكم �ل�شارقة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�شعادة حميد �شياء جعفر �لرئي�س 
�لتنفيذي لد�نة غاز ونفط �لهلل و�ل�شيد ريا�س �شادق رئي�س جمموعة 
و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �شمعان  م���ارون  �ل�شيد  و  ليتون  �حل��ب��ت��ور 
�ل�شارقة و�ل�شيد فاروج نركيزيان  �لتنفيذي لبيروفاك �نرنا�شيونال يف 

�ملدير �لعام لبنك �ل�شارقة.
وبد�أت مر��شم �حلفل بتلوة �آيات بينات من �لذكر �حلكيم .. و�ألقى مدير 
�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة بالوكالة �لدكتور توما�س هوك�شتيتلر كلمة 
قال فيها د�ئما ما تكون هذه �لأم�شية مميزة جد� لنا فروؤيتنا خلريجينا 
لروؤية  جت�شيد  �أف�شل  هو  كهذه  منا�شبات  يف  �لأم  جامعتهم  �إىل  ي��ع��ودون 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة لهذه �جلامعة.. فقيادته �لر�شيدة ون�شائحه 
لنا كانتا �أ�شا�شيتني يف �لنجاح �لذي حققناه حتى �لآن �إذ �أن �جلامعة كلها 
مبجل�س �أمنائها �ملتفاين يف �لعمل وطاقميها �لتدري�شي و�لإد�ري �ملخل�شني 
�أف�شل  عملت على دعم روؤية �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة وحتقيقها.. و 
فخورون  فنحن  �خل��ري��ج��ون..  �أي��ه��ا  �أن��ت��م  ه��و  �ل�شارقة  �أمريكية  ميثل  م��ا 
�لتي  �لقيم  على  روؤيتكم حتافظون  �لكبري عند  بالر�شا  ون�شعر  بنجاحكم 

�إكت�شبتموها يف �أمريكية �ل�شارقة وت�شجعون �لآخرين على تبنيها.
�إذ  عاملية  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  �أن  هوك�شتيتلر  �لدكتور  و�أك��د 
�أرجاء  خمتلف  م��ن  خمتلفة  جن�شية  ت�شعني  �إىل  �جل��ام��ع��ة  طلبة  ينتمي 
�ل�شمالية و�أوروبا و�أ�شر�ليا و�أفريقيا و�ل�شرق  �آ�شيا و�أمريكا  �ملعمورة من 
�إمتازت  �ل�شارقة  �أمريكية  �أن  بالوكالة  �جلامعة  مدير  ولفت  �لأو���ش��ط. 
�جلامعة  �ل��ت��ز�م  يدعم  �ملحفل  ه��ذ�  وروؤي���ة �خلريجني يف  م�شاعيها  كل  يف 
منها  متنوعة  فعاليات  �حلفل  وت�شمن  ومتيزها.  مكانتها  على  باحلفاظ 
��شتعر��س �شوئي على �لو�جهة �لأمامية ملبنى �جلامعة �لرئي�س وقدمت 
فرقة �حلنونة �لفل�شطينية رق�شات فلكورية �شعبية عبارة عن فن �لدبكة 

�أذكر بفخر �إعلن �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة �لإ�شلمية  �أن  و�إنه لي�شرفني 
لعام 2014 وذلك �إقر�ر� لإ�شهاماتها �ملذهلة يف �لعلم و�لثقافة.. �إن مو�رد 
يوؤدي  �لفكري  فالتطور  و�لعلماء  للباحثني  ج��اذب��ة  هنا  �لعلمي  �لبحث 
�أي  دون  �ل�شارقة  �أمريكية  تعتلي قمته  �ل��ذي  �لعلمي  �لإب��د�ع  �إىل  بالطبع 
�جلامعة  ه��ذه  خريجي  منثل  وب�شفتنا  كله  �خلليج  منطقة  يف  لها  منازع 

فاإننا ن�شعى للإبد�ع يف كل ما نقوم به .
وعرب �جلبوري عن �شعادته بالتفاقات �لتي وقعتها �أمريكية �ل�شارقة مع 
لوحة  ر�بطة �خلريجني من جانبها  و�أه��دت  �لعامل.  �جلامعات يف  �أف�شل 
�خلريجني  من  جمموعة  �أه��دت  حني  يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لذين يعملون يف موؤ�ش�شة �لإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة �شموه �شورة 
للمدينة �جلامعية يف �ل�شارقة �لتقطت بو��شطة قمر �شناعي بالإ�شافة �إىل 
جم�شم من �لقمر �ل�شناعي. ويف هذه �ل�شنة دعت ر�بطة خريجي �أمريكية 
يعتربونهم  �ل��ذي��ن  �ملتخرجني  زم��لئ��ه��م  لر�شيح  �خل��ري��ج��ني  �ل�����ش��ارق��ة 
�أف�شل رو�د �لأعمال وذلك عن طريق �لإدلء ب�شهاد�تهم و�آر�ئهم حول �شبب 

��شتحقاق من ر�شحوهم ليح�شلو� على هذ� �للقب.
وكان �لفائزون باللقب �لذين كرمو� بح�شور �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
هم كل من �ل�شيخ حممد عبد �هلل �آل ثاين عبد�هلل �لكعبي �أحمد �لعوي�س 
بدور �لرقباين علي �ل�شويدي تركي �ليحيى و منى كتان و خلود كردي و �إبا 

م�شعود و �شا�شني جادويا و فريد ��شماعيل و�أحمد نور.
لهم  زم��لء  لر�شيح  �أي�شا  �خلريجني  دعت  قد  �خلريجني  ر�بطة  وكانت 
�ل���ذي يحتفي  �ل�����ش��رف  �إدر�ج���ه���م على ج���د�ر  �ل��دف��ع��ات ليتم  م��ن خمتلف 
�أثناء  �جلامعة  يف  �إيجابي  تغيري  �إح���د�ث  يف  �شاهمو�  �ل��ذي��ن  باخلريجني 

در��شتهم فيها �إ�شافة �إىل جناحهم يف حياتهم �ملهنية.
�لعلي و  �أك��رب ع��دد من �لأ���ش��و�ت هم عي�شى  و�خلريجون �حل��ائ��زون على 

�أحمد �لريامي و �أحمد �لنابل�شي و �أحمد �لربغوثي و�أنام �شاهد.

•• ال�صارقة-الفجر: 

قام مهرجان �أ�شو�ء �ل�شارقة �لذي 
�لتجاري  �لإمن������اء  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
و�ل�����ش��ي��اح��ي ب��ال�����ش��ارق��ة ه���ذ� �لعام 
بت�شليط  ل��ي��ايل  ت�����ش��ع  م���دى  ع��ل��ى 
ومعلماً  �شرحاً   12 على  �ل�شوء 
�لثقايف  �ل����ر�ث  يعك�س  ���ش��ي��اح��ي��اً 
�شهدت  ل����لإم����ارة، ح��ي��ث  �ل��ع��ري��ق 
�ملهرجان  م���ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
لثنني  �لق�شباء  موقع  ��شت�شافة 
بالإ�شافة  �ل�شوئية  �لعرو�س  من 
�لتي  �ملرئية  �لفيديو  عرو�س  �إىل 
جنحت يف جذب �جلماهري و�لزو�ر 
منذ بد�ية �ملهرجان يوم �خلمي�س 

�ملا�شي 6 فرب�ير. 
ثقايف  م����رك����ز  �ل���ق�������ش���ب���اء  وُت����ع����د 
وت���رف���ي���ه���ي وجت��������اري م��ت��م��ي��ز يف 
ممت �أحد عرو�س  �ل�شارقة وقد �شُ
للأطفال  خ�����ش��ي�����ش��اً  �ل��ق�����ش��ب��اء 
كرتونية  �شخ�شيات  تظهر  حيث 
�لعمارة  ت�شتك�شف  �لإ�شكيمو  م��ن 
�لإم���ار�ت���ي���ة مل��ب��ن��ى �ل��ق�����ش��ب��اء على 
�أن���غ���ام �أحل�����ان م��رح��ة مت��ث��ل حو�ر 
�لعربية  �ل�������ش���ارق���ة  ث���ق���اف���ة  ب����ني 
و�لإ���ش��لم��ي��ة و�ل��ط��اب��ع �لأوروب����ي 
للفنانني. كما ُيظهر عر�س �آخر يف 
�لق�شباء مدته 10 دقائق يعر�س 
�ل�شخ�شيات  جمموعة منتقاة من 

�لتي  و�ملتنا�شقة  �مللونة  و�للوحات 
ملبنى  �لد�خلية  �ل��و�ج��ه��ات  حت���ّول 
�لق�شباء �إىل �شا�شة عر�س عملقة 
حتمل �مل�شاهدين �إىل عامل خيايل. 
كما ت�شمنت مو�قع مهرجان هذ� 
�ل��ع��ام و�ج��ه��ة �مل��ج��از �مل��ائ��ي��ة، حيث 
متاثيل  �ملائية  �ل��و�ج��ه��ة  ت�شمنت 
عملقة  زه��ور  هيئة  على  �شوئية 
للتجول  �ملتفرجني  تدعو  م�شيئة 
�لتجربة  ب��ه��ذه  و�ل��ت��م��ت��ع  ح��ول��ه��ا 

�لب�شرية �خللبة.

�لثقافة  م��ي��د�ن  وُي��ع��د  �مل��ه��رج��ان، 
�أح���د �أب���رز م��ع��امل دول���ة �لإم����ار�ت، 
�لإ�شلمية  �لعمارة  حتيطه  حيث 
�لقر�آن  مت��ث��ال  ويحت�شن  �لغنية 
�لكرمي. وحتول عرو�س مهرجان 
�أ�شو�ء �ل�شارقة هذ� �لعام �ملنطقة 
�لفريد  �ل��ت��م��ث��ال  ب��ه��ذ�  �مل��ح��ي��ط��ة 
مليئة  ���ش��اح��رة،  ف�شية  غ��اب��ة  �إىل 
بالآلف من �لأ�شو�ء �ملزهرة �لتي 
زو�ر  �إب��ه��ار  فقط  لي�س  �شاأنها  م��ن 
�ملتجولون  ك��ذل��ك  ب��ل  �مل��ه��رج��ان، 

ي��اأت��ي ع��ل��ى قمة  مم��ا يخلق ح��دث��اً 
�أجندة �ل�شارقة �لثقافية.

م�شاء  فعالياته  �ملهرجان  ويختتم 
يف   )2014 ف��رب�ي��ر   14( �ل��ي��وم 
�ل�شارقة،  يف  خمتلفا  موقعا   12
�ل�شارقة  بلدية مدينة  مبنى  وهي 
�جل��دي��د، م��ي��د�ن �ل��ك��وي��ت، ميد�ن 
�ملجاز  و�ج����ه����ة  �ل���ث���ق���اف���ة،  ق�����ش��ر 
�مل���ج���از، م�شجد  م�����ش��ج��د  �مل���ائ���ي���ة، 
�مل���ل���ك ف��ي�����ش��ل، �ل�����ش��وق �مل���رك���زي، 
�لد�خلية(،  )�ل��و�ج��ه��ات  �لق�شباء 

د�خل  �أك���رث  وم��ع جت��ول �جلمهور 
م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة، ���ش��ي��ج��دون 40 
زه����رة ع��م��لق��ة م�����ش��ي��ئ��ة مبيد�ن 
�ل����ك����وي����ت، وه�����و �أح������د �مل����ع����امل يف 
�ل�����ش��ارق��ة. وه����ذه �لأزه��������ار، �لتي 
�ل�����ش��م�����س خلل  ����ش���وء  ت��ل��م��ع يف 
�أل��و�ن��ه��ا م��ن �لأ�شفر  �ل��ي��وم، تغري 
يف  و�لأح������م������ر  �لأرج�������������و�ين  �إىل 
�أج��م��ل �أم�����ش��ي��ات �لإم�����ارة. وكذلك 
�لكويت  م���ي���د�ن  م��وق��ع  �ح��ت�����ش��ن 
�أزه��ار عملقة كجزء من عرو�س 

�لثقافة يف �لعامل �لعربي.
�شعار  حت����ت  �مل����ه����رج����ان  وُي���ع���ق���د 
�لثقافة  ع���ا����ش���م���ة  �ل���������ش����ارق����ة، 
ي�شعى  بينما   2014 �لإ�شلمية 
لإظ���ه���ار ب��ع�����س �إب���د�ع���ات �لإم����ارة 
�لعرو�س  خ����لل  م���ن  �مل���ع���م���اري���ة 
هيئة  ��شتقطبت  فقد  �ل�شوئية. 
و�ل�شياحي  �ل����ت����ج����اري  �لإمن���������اء 
�لعامل  �أن��ح��اء  م��ن جميع  ف��ن��ان��ني 
�لعريق  �لإ�شلمي  �ل��ر�ث  باإبر�ز 
وحديثة،  ج��دي��دة  بطرق  ل��لإم��ارة 

على �لطرقات �ملحيطة بامليد�ن.
وع����رب �إل����ق����اء �ل�������ش���وء ع��ل��ى هذه 
�ملو�قع �ملميزة �مل�شاركة يف مهرجان 
�أ�شو�ء  مهرجان  يقوم  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
�ل�����ش��ارق��ة ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لإم����ارة 
تقدم  ع���امل���ي���ة  ���ش��ي��اح��ي��ة  ك���وج���ه���ة 
و�إ�شلمية  عربية  ثقافية  جتربة 
�ملهرجان كذلك  ياأتي  كما  فريدة. 
ل���رُيّوج ك��و�ح��دة م��ن �أب���رز وجهات 
كما  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لفنية  �مل��ه��رج��ان��ات 
كعا�شمة  �لإم��������ارة  م��ك��ان��ة  ي����ربز 

�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور  د�رة 
للدر��شات �خلليجية، م�شجد حمزة 
م�شجد  كلباء،  يف  �ملطلب  عبد  بن 
خورفكان،  يف  �خل���ط���اب  ب���ن  ع��م��ر 
وج��دي��د ه��ذ� �ل��ع��ام �إ���ش��اف��ة موقع 
دب��ا �حل�شن هو م�شجد  يف مدينة 
�ل�شيخ ر��شد بن �أحمد �لقا�شمي .. 
وت�شتمر  للمهرجان  عامة  �لدعوة 
�ل�شابعة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �ل��ع��رو���س 
م�����ش��اء وح��ت��ى منت�شف  و�ل��ن�����ش��ف 

�لليل.

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/872 مدين جزئي  

�ىل �ملحكوم عليهما/ 1- �حمد بن �شامل علي �شموده �ملهري 2- �شامل 
�ملو�فق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ملهري  �شامل  جم��اد  بن 
2014/2/9 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عله ل�شالح / حامد �حمد عبد�هلل �حلامد  بالتايل: حكمت �ملحكمة 
ح�شوريا للول ومبثابة �حل�شوري للثاين و�لثالث: بالز�م �ملدعى 
عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ 85000 درهم و�لزمتهم بامل�شاريف . 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/2/13.  
القا�صي/عادل حممود ا�صماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية        

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الطلب رقم   26 /2013 - التما�ض 2013/874  عمايل- م ع- �ض- اأظ

�مللتم�س/ حبيب دوخاي بيباري �جلن�شية: بنغلد�س �مللتم�س �شده: بيت �لعبري 
�لطلب:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتنظيف  وخدمات  �لعامة  لل�شيانة 
لل�شيانة  �لعبري  �علنه/بيت  �ملطلوب   2013/874 �ل�شتئناف  يف  �للتما�س 
�لعامة وخدمات �لتنظيف �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �مللتم�س 
 2014/2/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكور  �لطلب  �قام 
موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لطلب بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/2/4  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
اعالن بح�صور جل�صة يف الق�صية التنفيذية رقم 2005/523 تنفيذ احتادي

 -2 �لعامري  مبارك  بخيت  حممد   -1 �شدهما/  �ملنفذ  �ىل 
�حمد حممد بخيت �لعامري - �لمار�ت

عنو�نه: ن�شر� 
�لق�شاء  ب���د�ئ���رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م����ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك 
باأبوظبي للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )8:30( من �شباح يوم 

2014/2/25 م .
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  2014/2/10

القا�صي/ ماجد عز الرجال

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
          حمكمة ابوظبي  االبتدائية- ادارة  التنفيذ

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/4126 

 2014/1/27 تاريخ  يف  بانه  �فادتكم  ن��ود  �لعنو�ن:  �لهند�شية  �لفطيم  �شدها:�شركة  �ملحكوم 
�شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عله 
بالز�م �ملدعى  �للجنة �ول:  ل�شالح �ملحكوم له: بنك �بوظبي �لوطني فلهذه �ل�شباب حكمت 
من  خالية  ب�شفته  للمدعي  وت�شليمها  و�لعقد  بال�شحيفة  �ملبينة  �لنز�ع  عني  باخلء  عليها 
�ل�شو�غل و�ل�شخا�س . ثانيا: �لز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي ب�شفته �لقيمة �ليجارية 
عن  �شنويا  دره��م   57.129 وقدرها  �ليجار  بعقد  �ملحددة  للقيمة  وفقا  �لنز�ع  مو�شوع  للعني 
�شنويا   %5 بو�قع  �لقانونية  وزيادتها  �لفعلي  �لت�شليم  تاريخ  وحتى   2012/10/31 من  �لفرة 
�لنز�ع حتى  �مل��اء و�لكهرباء لعني  ب��ر�ءة ذمة عن فو�تري  �ملدعى عليها بتقدمي  �ل��ز�م  ثالثا:   .
تاريخ �لت�شليم . ر�بعا: رف�س طلب بر�ءة �لذمة عن �ل�شيانة و�ل�شر�ر ب�شبب �شوء �ل�شتعمال 
بحالته . خام�شا: �لز�م �ملدعى عليها بامل�شاريف ورف�س ما عد� ذلك من طلبات . حكما قابل 

لل�شتئناف خلل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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      اعال ن مبوعد جل�صة ) ن�صرا)

يف الطعن بالنق�ض رقم 2013/160 مد ين- م ر- ق- اأظ
ف�شل  عبد�هلل  �ملحامي:  بوكالة  عمر�ن  عبد�هلل  �لطاعن/ر��شد   
�بر�هيم  �حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطعون �شده: عبد�هلل حممد 
�بر�هيم  �ملطلوب �علنه/ عبد�هلل حممد  �لنوي�س �جلن�شية:�لمار�ت 
�لعلن  )وي�شلم  بالن�شر  يعلن  عنو�نه:  �جلن�شية:�لمار�ت  �لنوي�س 
�ىل مكتب �ملحامي عبد�هلل ف�شل �حلمادي( نحيطكم علما بانه قد مت 
بالنق�س  �لطعن  �ملو�فق 2014/2/23 موعد� لنظر  يوم �لحد  حتديد 

�عله وذلك بالد�ئرة �لوىل مبحكمة �لنق�س �بوظبي  
القلم املدين                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
الدعوى رقم 2013/2053 نزاع جتاري

مت  بانه  �لفادة  نود  �شدها  �ملتنازع  ب�شفتك  �ل�شع�شاع  فار�س  �ل�شيدة/�مال 
تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤقرة للقيام مبهمة �خلربة �حل�شابية 
مقر  يف  بكم  �لجتماع  يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�للفية  مدر�شة  مقابل  بغد�د  �شارع  )دبي(   2 �لنهدة  مبنطقة  �لكائن  مكتبنا 
بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات بناية مركز بلتنيوم للعمال �لطابق 
�لر�بع مكتب رقم )406( هاتف رقم : 04/2344403 فاك�س رقم : 04/2344330 
يف يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/17م يف متام �ل�شاعة 12:00 ظهر� وذلك ملناق�شة 
مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عله لذ� يرجى ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق 

�لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.  
النظم للمحا�صبة والتدقيق حما�صبون قانونيون

اإعالن اجتماع خربة

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن /جهاد حممد عبداهلل مبارك العلوى 
/بطلب �ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات 

بتغيري ��شمه من ) جهاد( �ىل )عبداهلل( 
فمن لديه �عر��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعلن .
امل�صت�صار/ حممد �صامل املن�صوري    
قا�صي مبحكمة اأبوظبي االبتدائية

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

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1293   جتاري كلي       
��شامة �حمد عبد�هلل �حل��وري جمهول  حمل �لقامة   -  1 �ملدعى عليه/  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /در� �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي 
وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن عرب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم    ) دره��م  وق���دره )128.411  �مل��دع��ى عليه مببلغ  ب��ال��ز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثنني �ملو�فق 2014/2/17 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
  رئي�ض الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1300  ا�صتئناف جتاري

وب�شفته  ب�شخ�شه  �شديق  حممد  �شديق  حممود  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�شتاأنف  �ن  ممثل للمدعى عليها �لوىل   جمهول حمل �لقامة مبا 
/فريدة حممد معني �لدين �حمد ب�شخ�شها و�شفتها �شامنة وميثله: 
عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2011/9/20 بتاريخ  2011/226 جت��اري جزئي    رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2014/3/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/996 جتاري جزئي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليهم/ 1- �شركة �مللك �لبي�س للزياء  )�شركة ت�شامن(2- يعقوب عبد�هلل حممد 
بن يعقوب �ملن�شوري 3- �شهام كامل زوجة يعقوب عبد�هلل �ملن�شوري  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2014/1/8 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح / 
بنك �لحتاد �لوطني بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن 
بن�شبة %18  �لتفاقية  و�لفائدة  دره��م  وق��دره 91.381.49  للمدعي مبلغ  ي��وؤدو�  ب��ان=  بينهم  فيما 
�شنويا على ��شل �لدين �لبالغ قدره  )41.020.27 درهم( من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �لو�قع يف 
2013/7/10 حتى �ل�شد�د �لتام مبا ليجاوز ��شل �لدين وثبوت �شحة �حلجز �لتحفظي �ل�شادر يف 
�لمر على عري�شة ررقم 2013/3071 عر�ئ�س م�شتعجل بحدود �ملبلغ �ملحكوم به وحتميل �ملدعى 
عليهم م�شروفات �لدعوى ومبلغ مائتي )200( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك 
من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  

رئي�ض الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية 

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/849 جتاري جزئي ابوظبي  

�لمار�ت     �جلن�شية:  �لقبي�شي  خليفة  �شيف  خليفة  حمد   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/10/31 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن 
للدعاية  �لدليل  �شركة   / ل�شالح  �ع��له  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة 
و�لعلن ذ.م.م  بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 40.800 درهم )�ربعون �لف  وثمامنائة درهم( 
�ملحاماة،  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  �لدعوى  مب�شاريف  كذلك  و�لزمته 
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.  من  ذلك  ماعد�  ورف�شت 
لت�شلمك هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما   30 قابل لل�شتئناف خلل  حكما 

�مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية 

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1736 جتاري كلي ابوظبي  

مركز   بجو�ر  �لقرهود،  دي��رة،  دبي  )ذ.م.م(  للمقاولت  رب�س  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�شرطة نايف   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/10/29 قد حكمت عليك 
هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح / موؤ�ش�شة يوين بيتون ردي مك�س 
)فرع �بوظبي( ملالكها حممد بطي حممد علي �لرميثي وميثلها �ملكتب �لدويل �حلديث 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 344.588.5 درهم ( و�لفائدة �لتاخريية 
�ل�شد�د  وحتى   2013/6/30 يف  �حلا�شل  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �شنويا   %5 بو�قع  عنه 
�لتام ومبا ل يجاوز ��شل �لدين و�لزمتها كذلك بامل�شروفات و  200 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة. ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 

حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية 

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1536 جتاري كلي ابوظبي  

�حمد  عبد�لعزيز  نبيل  ملالكها  �لهند�شية  للخدمات  فورمول  موؤ�ش�شة  عليه/   �ملحكوم  �ىل 
هذه  عليك  حكمت  ق��د   2013/12/30 �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �شعلن   
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح / موؤ�ش�شة يوين بيتون ردي مك�س ) فرع 
�بوظبي( ملالكها حممد بطي حممد علي �لرميثي- �بوظبي وميثلها �ملكتب �لدويل �حلديث 
للمحاماة. بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها موؤ�ش�شة فورمول 
للخدمات �لهند�شية ملالكها نبيل عبد�لعزيز �حمد �شعلن بان توؤدي للمدعية مبلغا مقد�ره 
�شنويا   %5 بو�قع  وذل��ك  �ع��له  به  �ملحكوم  �ملبلغ  �لتاخريية عن  �لفائدة  مع  دره��م   101.260
�لدين  ��شل  يجاوز  ل  مبا  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2013/6/9 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م   200 و  بامل�شروفات  كذلك  و�لزمتها 
طلبات. ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق حكما 

قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية 

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم 2011/9 تنفيذ احكام املركز املايل
طالب �لتنفيذ: كيه بي �ت�س قانون ليميتد  عنو�نه: �مارة دبي- مركز دبي �ملايل �لعاملي- بناية قرية �لبو�بة 
7-ط 2- مكتب رقم 2    �ملنفذ �شده: �آنا موجاند� باليل عنو�نه: �مارة دبي- منطقة �بر�ج بحري�ت �جلمري�- 
بناية ليك تر��س- �لطابق  39- �شقة رقم A 3904 �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/19 �ل�شاعة 6.00 م�شاء 

ويف �ليام �لثلث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه 
 http://emiratesauction.com ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ليقل 
عن 20% من �لثمن  �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولك من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� 
�لجر�ء�ت  قانون  باملادة 301 من  �ملبينة  للبيع ويف مو�عيد  �ملحددة  مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما 
يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات. �و�شاف �لعقار: قطعة �لر�س رقم 16 منطقة: �لثنية �خلام�شة- ��شم �ملبني- 
-A393 �لثمن �ل�شا�شي:  ليك تري��س - رقم �لوحدة : A3904 رقم �لطابق 39- رقم �لبلدية : 956  

1200000 درهم    ملحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/1066 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد عبد�هلل �شليم �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت �ل�شيد: حممد �شابر حممد 
�شديق �جلن�شية: �لهند وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ 
العامة  للتجارة  �سديق  )حممد  �لتجاري  �ل�شم  يف  وت�شفية  �شر�كة  عقد 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف  و�ملرخ�شة من د�ئرة  ذ.م.م ( 
معلوما  ليكن  بعجمان    و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  و�مل�شجل   )58945(
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/59 ك.ع.غ
�شبري  عجمان:�ل�شيد/حممد  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
فاليبلت  مويدين فاليبلت �جلن�شية: �لهند  وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف 
�ل�شم �لتجاري )الدجله لتجارة الدوات والواين املنزلية/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )64464( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
عبد�هلل  �شبري  �ل�شيد/  �ىل  �لهند  �جلن�شية:  �بوتي  مالكمال  د�ري��ا  ��شار�ت  �ل�شيد:  �ىل  بعجمان 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ملطرو�شي   �شلطان  عبيد  جمعه  �مي��ان  مبو�فقة:  �لهند  �جلن�شية:  �بوتي 
مبو�فقة:منري فامارى ميتيل حممد فامارى ميتيل �جلن�شية: �لهند ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                      

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3616 

�شيد  حممد  �ل�شيد  وميثلها  �لت�شوير  �لكتابة  �لل��ة  على  للكتابة  �لقاهرة  �شدها:  �ملحكوم 
بانه يف تاريخ 2014/1/27 �شدر حكم من قبل  �فادتكم  بالن�شر نود  �لعنو�ن:  حممود �شكر�ن 
�ملحكوم  ل�شالح  �ع��له  �ملذكورة  �لدعوى  �بوظبي( يف   ( �ليجارية  �ملنازعات  �د�رة جلان ف�س 
لها: بنك �بوظبي �لوطني حكمت �للجنة: �ول: باخلء �ملدعى عليها من عني �لنز�ع �ملبينة 
�ن  عليها  �ملدعى  بالز�م  ثانيا:  �ل�شو�غل.  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  و�لعقد  بال�شحيفة 
توؤدي للمدعي �لقيمة �ليجارية للعني مو�شوع �لنز�ع و�فقا للقيمة �ملحددة بعقد �ليجار من 
�لقانونية  �شنويا وزيادتها  �لفعلي بو�قع 40.000.00 درهم  تاريخ �لخلء  2012/1/20 وحتى 
بو�قع 5% �شنويا. ثالثا: بالز�م �ملدعى عليها بتقدمي بر�ءة ذمة من ��شتهلك �ملاء و�لكهرباء عن 
عني �لنز�ع حتى تاريخ �لخلء �لفعلي. ر�بعا: بالز�م �ملدعى عليها �مل�شاريف ورف�شت ماعد� 
ذلك من طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3680 

�لزعابي  جا�شم  حممد  �شامل  ح�شن  �شعيد  ملالكها  كافيه  �ملها  موؤ�ش�شة  �شدها:  �ملحكوم 
�لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2014/1/27 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان 
ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح �ملحكوم لها: �شركة 
�لنز�ع  عني  من  عليها  �ملدعى  باخلء  �ول:  �للجنة:  حكمت  للعقار�ت  �لوطنية  �بوظبي 
�ملدعى  بالز�م  ثانيا:  �ل�شو�غل.  بال�شحيفة و�لعقد وت�شليمها للمدعي خالية من  �ملبينة 
�ملحددة  للقيمة  وفقا  �لنز�ع  مو�شوع  للعني  �ليجارية  �لقيمة  للمدعية  ت��وؤدي  �ن  عليها 
بعقد �ليجار من 2013/6/3 وحتى تاريخ �لخلء �لفعلي بو�قع 44.158.00 درهم �شنويا 
بر�ءة ذمة من  بتقدمي  �ملدعى عليها  بالز�م  ثالثا:  �شنويا.  بو�قع %5  �لقانونية  وزيادتها 
��شتهلك �ملاء و�لكهرباء عن عني �لنز�ع حتى تاريخ �لخلء �لفعلي. ر�بعا: بالز�م �ملدعى 
عليها �مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل )15( يوم  

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3796 

�ملحكوم �شدها: موؤ�ش�شة �شوبر تيم للكمبيوتر و�لهو�تف �ملتحركة ملالكها كا�شف عمر�ن    
�لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2014/1/27 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان 
لها:  �ملحكوم  ل�شالح  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �بوظبي(   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 
بنك �بوظبي �لوطني حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري: باخلء �ملدعى عليها من �لعني 
�ملوؤجرة �ملو�شحة ب�شحيفة �لدعوى وعقد �ليجار وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل 
لغاية  تاريخ 2012/2/11  �لجرة من  ب�شد�د مقابل  �ملدعى عليها  �لز�م  و�ل�شخا�س، مع 
تاريخ �لخلء و�لت�شليم �لفعلي بو�قع 44.100 درهم �شنويا ) �ربعة و�ربعون �لفا ومائة 
كذلك  و�لزمتها  �مل��دة،  نف�س  عن  �شنويا   %5 بو�قع  �ملقررة  �لقانونية  �ل��زي��ادة  مع  دره��م( 
بتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء و�ل�شيانة مع �لز�مها مب�شروفات �لدعوى و 200 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابل لل�شتئناف خلل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15    
  اعالن بالن�صر

رقم �ملرجع :2014/130    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ وليفري يكي�شوكو �شينيكي ، نيجريي �جلن�شية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )100%( يف )�ل�شبخة لل�شحن 
�لبحري( رخ�شة   رقم )612278( �ىل �ل�شيد/ تهوما�س جام�س ويليام�س نيجريي 
�جلن�شية.     وعمل لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 
1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��لن للعلم و�ن��ه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن 
لديه �ي �عر��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتل العدل 
دار الق�صاء -بال�صارقة 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15    

  اعالن بالن�صر
رقم �ملرجع :180/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ �شاهني ندمي �شيخ- هندية �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة/ 
�ىل  وذل��ك   )  627585( رق��م  جتارية  رخ�شة  للتجارة  �حل��م��ر�ء  �لفر��شة  موؤ�ش�شة 
�ل�شيد/ �شانو�ز �شرف �لدين �شيخ �شيخ �شرف �لدين هندي �جلن�شية.  وعمل لن�س 
�ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتل العدل 
مركز وثائق للخدمات بال�صارقة  

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/133  ا�صتئناف تظلم جتاري

حمل  جم��ه��ول  ح���ز�ود  رهنما  م��ه��دي  غلمر�شا  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة  مبا �ن �مل�شتاأنف: بهنام م�شلمي مقدم بن ر�شيد وميثله: كفاح 
بالدعوى  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ����ش��ت��اأن��ف  ق��د  نا�شر حممد  حممد 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/8/11 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2012/156 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/2/16 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2835-2834-2836  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعيني/1-عمر فاروق لقمان ح�شني 2-�شيهاب �لدين حازى جاينا �لعابدين 
3-عبد�لبارك عبد�ملطلب �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: لورويال خلدمات 
عمالية   م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �ل�شيار�ت 
�لمار�ت      �جلن�شية:  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  خلدمات  لورويال  �علنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثلثاء �ملو�فق 2014/2/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
      اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3403  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  عبد�هلل  حممد  �هلل  عبيد  مدعي/حممد 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبو�دي  خمبز 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبو�دي  خمبز  �علنه/   �ملطلوب 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/24
حممد  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
�يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد- مزيد مول  بن 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    80 /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شحاب  عليه:  مدعي  بنغلدي�س   �جلن�شية:  عبد�جلليل  مدعي/عبد�لقيوم 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لنه�شة 
عمالية  �ملطلوب �علنه/  �شحاب �لنه�شة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت      
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1079  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/�شياء �لدين �بو �خلري �جلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه: ركن �لمار�ت 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  ركن  �علنه/   �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر )�عادة �شري( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد-   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     83  /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغلدي�س  �جلن�شية:  �حل�شني  معني  حممد  ح�شني  مدعي/��شرف 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لف�شائي  �لكوكب  عليه: 
للمقاولت  �لف�شائي  �لكوكب  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد- 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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/2/12
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
   اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3200  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغلدي�س     �جلن�شية:  �حلق  حممود  بن  ح�شني  ��شماعيل  مدعي/حممد 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �للكرونيات  للألعاب  �لحلم  �ر�س  عليه:  مدعي 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �علنه/  �ر�س �لحلم للألعاب 
�للكرونيات �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد- 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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/2/11
قلم املحكمة                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    3347 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ليربتي  عليه:  باك�شتان مدعي  �جلن�شية:  �لرحمن  �لدين ويل  مدعي/��شلم 
و�لعقار�ت وت�شميم �حلد�ئق �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع  �لعامة  للمقاولت 
�لعامة  للمقاولت  ليربتي  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �حلد�ئق  وت�شميم  و�لعقار�ت 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/26
�ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    3305  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�ليوم  �شلطان �حمد �جلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه:  مدعي/�مري ح�شني 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جليد 
عمالية  �ملطلوب �علنه/ �ليوم �جليد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية -مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/03  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
القطامي يبحث مع مديري مدار�ص عجمان اأعمال التطوير امل�شتقبلية

•• دبي-وام: 

و�لتعليم  �لربية  وزي��ر  �لقطامي  عبيد  حممد  بن  حميد  معايل  �أك��د 
�إجناز  �أجل  �أهمية ت�شافر �جلهود يف �ملرحلة �ملقبلة وح�شد �لهمم من 

�أهد�ف �لتطوير وتوفري خدمات تعليمية عالية �جلودة لأبنائنا.
جاء ذلك خلل �للقاء �ملو�شع �لذي جمع معايل وزير �لربية و�لتعليم 
�لول  �أم�����س  �لتعليمية  عجمان  منطقة  م��د�ر���س  وم��دي��ر�ت  وم��دي��ري 
للعمليات  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  غريب  ح�شن  فوزية  �شعادة  بح�شور 
وجميلة  �لتعليمية  عجمان  منطقة  �إد�رة  مدير  ح�شن  وعلي  �لربوية 
�ملهريي مديرة �إد�رة �لتوجيه و�لرقابة على �ملد�ر�س �حلكومية وفاطمة 

علو�ن نائب مدير �ملنطقة وعدد من �مل�شوؤولني �لربويني.

�لتطوير يف �ملد�ر�س مع ما تتطلع �إليه �إمارة عجمان من �زدهار.
و�لتعليم نحو حتقيق  �لربية  وز�رة  تقطعها  �لتي  �ن �خلطو�ت  وق��ال 
خمل�س  وعطاء  م�شركة  كبرية  جهود  ثمرة  متثل  �لعاملية  �لتناف�شية 
جلميع �لعاملني يف �لوز�رة و�مليد�ن على �ختلف م�شتوياتهم ومو�قعهم 
�لوظيفية .. د�عيا �إىل تقدمي �مل�شلحة �لعامة على �أية �عتبار�ت �أخرى 
وحتمل �جلميع م�شوؤولياته �لوطنية وما ميليه عليه و�جبه نحو تن�شئة 

�أبناء �لدولة �لتن�شئة �ل�شحيحة.
ق�شايا  من  ي�شغلهم  ما  �ملد�ر�س  ومدير�ت  مديري  مع  معاليه  وناق�س 
تربوية وما يتطلعون �إليه من طموحات خلل �ملرحلة �ملقبلة وتعرف 
يف �لوقت نف�شه على بع�س �لأفكار �ملهمة �لتي من �شاأنها زيادة �لتفاعل 
بني �إد�رة �ملنطقة و�ملد�ر�س ..موؤكد� �ن روح �لإقد�م و�لتميز �لتي ظهرت 

ويف بد�ية �للقاء نوه معايل �لوزير بالهتمام �لبالغ �لذي يوليه �شاحب 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
عجمان ومتابعة �شموه �حلثيثة ملا ت�شهده مد�ر�س �لدولة من عمليات 
�لتحديد من  تنجزه مد�ر�س عجمان على وجه  �ل�شامل وما  �لتطوير 
�أهد�ف مهمة على طريق �لرتقاء مب�شتوى م�شرية �لتعليم وحتولتها 

�لنوعية.
�لتي طرحها  و�لطموحة  �ملتكاملة  �لتنموية  �لروؤية  �إىل  و�أ�شار معاليه 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان يف ختام �لقمة 
للعام  �أه��د�ف  �شموه من  ��شتعر�شه  �لثانية قبل يومني وما  �حلكومية 
2021 ..موؤكد� �ن �ملرحلة �ملقبلة حتتاج �إىل �ملزيد من ت�شافر �جلهود 
يف مد�ر�س عجمان و�ملزيد من �لعمل �جلماعي �ملبدع حتى تو�كب حركة 

لدى �ملديرين و�ملدير�ت وتقديرهم مل�شوؤولياتهم و�أمانة مهنة �لتعليم 
ور�شالتها وحر�س �إد�رة �ملنطقة على توثيق �لعمل �جلماعي ودعمه كل 
�لفرة  �شت�شهده مد�ر�س عجمان يف  ور�قيا  باأن عمل جاد�  ينبئ  ذلك 
�لقادمة و�شيتحقق معه ما تن�شده �ل��وز�رة من تطور نوعي يف �لعملية 

�لتعليمية.
وعقب مناق�شات مفتوحة �ت�شمت بال�شفافية و�لو�شوح �أكد معايل وزير 
للعمل  منوذجا  تكون  �أن  على  �ل���وز�رة  حر�س  �للقاء  ختام  يف  �لربية 
عجمان  تعليمية  ..م��وج��ه��ا  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �لثقة  على  �ل��ق��ائ��م  �جل��م��اع��ي 
�لتو��شل  وتكثيف  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  م�شتوى  رف��ع  �إىل  وم��د�ر���ش��ه��ا 
�لأهد�ف  نحو  �لإيجابية  �لطاقات  توجيه  �شاأنها  من  �لتي  و�للقاء�ت 

�ملرجوة .

القافلة الوردية تعلن عن اجلدول الزمني خلدمات الفح�ص الطبي والك�شف املبكر املجانية
•• ال�صارقة-الفجر:

�أعلنت �لقافلة �لوردية عن مو�عيد عمل �لعياد�ت �لطبية �ملجانية �ملتنقلة 
�أرجاء  خمتلف  يف  �ل��ث��دي  �شرطان  ع��ن  �ملبكر  �لك�شف  خ��دم��ات  تقدم  �لتي 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك يف �شياق برنامج �لقافلة �لوردية للتوعية 
و�لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي، و�لذي ينطلق �عتبار�ً من 15 فرب�ير، 
ووفقاً  �أن��ه  �ل��وردي��ة  للقافلة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت  وق��د    .2014
�شيتم  �لوردية،  �لقافلة  مل�شرية  �لإع��لن عنها  �لتي مت  للمو�عيد �جلديدة 
ت�شغيل �لوحد�ت �لطبية �ملتنقلة لثمانية �أ�شابيع بدًل من �أ�شبوعني فقط، 
وهو ما �شيتيح تقدمي �لفحو�شات �لطبية �ملجانية وخدمات �لك�شف �ملبكر 
عن �شرطان �لثدي لعدد �أكرب من �شكان �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتعزيز 

ن�شاطات �لتوعية �لتي تقوم بها �لقافلة �لوردية.
�لعام  �لأم��ني  �ملا�شي،  �شو�شن  �لدكتورة  قالت  �ملو�شوع،  هذ�  على  وتعليقاً 
جلمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان ورئي�س جلنة �لتوعية �لطبية للقافلة 
�جلدول  �أن  خ�شو�شاً  �لطبية،  بخدماتنا  كبري�ً  ترحيباً  نتوقع  �ل��وردي��ة: 
�لزمني �جلديد يتيح لنا تعريف �شريحة �أكرب من �ملجتمع بالقافلة �لوردية 

و�هد�فها، قبل �لو�شول �إىل نهاية م�شرية �لقافلة يوم 15 �أبريل.
�أف�شل طريقة ملحاربة �شرطان �لثدي هي �لفحو�شات �ملنتظمة و�لك�شف   
�ملبكر، فالوقاية خري من �لعلج، وهي �لر�شالة �لتي ن�شعى �إىل ن�شرها، �إىل 
جانب ت�شجيع �لن�شاء و�لرجال على �لقدوم باأعد�د كبرية لتلقي فحو�شات 
�لك�شف �ملبكر �ملجانية، �لتي �شنقدمها يف مو�قع خمتلفة يف �أرجاء �لإمار�ت 

يوم 18 فرب�ير: �شيكون �لفريق �لطبي �لتابع للقافلة �لوردية موجود�ً يف 
موقعني يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، للن�شاء و�لرجال يف م�شت�شفى �شقر، حيث 

�شتتوفر �أي�شاً �حلافلة �ملتنقلة، وللن�شاء فقط يف م�شت�شفى �شعم.
يوم 19 فرب�ير: للن�شاء فقط يف مركز فلج �ملعل �ل�شحي يف �أم �لقيوين، 

حيث �شتتوفر �حلافلة �لطبية �أي�شاً.
ويف �ليوم نف�شه )19 فرب�ير(، للن�شاء فقط، يف �شرقي �ل�شارقة يف مركز 

دبا �حل�شن �ل�شحي.
يوم 20 فرب�ير: �شيكون �لفريق �لطبي �لتابع للقافلة �لوردية موجود�ً يف 
موقعني يف �إمارة عجمان، للن�شاء و�لرجال يف مركز �ملنامة �ل�شحي، حيث 

�شتتوفر �أي�شاً �حلافلة �ملتنقلة، وللن�شاء فقط يف مركز �ملدينة �لطبي.
ويف �ليوم نف�شه )20 فرب�ير(، للن�شاء فقط، يف �شرقي �ل�شارقة يف م�شت�شفى 
كلباء. و�شت�شتمر فرق �لقافلة �لوردية �لطبية يف تقدمي �خلدمات �ملجانية 
مع  فرب�ير،   21 �أي�شاً،  �لتايل  �ليوم  يف  كلباء  م�شت�شفى  يف  فقط  للن�شاء 

�ن�شمام �حلافلة �لطبية يف �ليوم �لثاين.
و�لرجال  للن�شاء  �خلدمات  تقدمي  �شيتم  فرب�ير(،   21( نف�شه  �ليوم  ويف 
�ل�شارقة، وللن�شاء فقط يف ديرفيلد تاون �شكوير  �لوطنية يف  يف �حلديقة 

يف �أبوظبي.
ويف يوم 22 فرب�ير، �شيتم توفري �خلدمات �لطبية يف دبي للن�شاء فقط يف 

مركز ند �حلمر �ل�شحي يف �إمارة دبي ، مع وجود �حلافلة �لطبية.
للن�شاء  �إ�شافيني  23 فرب�ير، ف�شتتوفر �خلدمات يف موقعني  يوم  �أما يف 
و�لرجال يف م�شت�شفى �لرب�حة يف �إمارة دبي ، كما �شتتوفر �حلافلة �لطبية 

حملتنا  �شعار  قائلًة:  �ملا�شي  �شو�شن  �لدكتورة  و�ختتمت  �ملتحدة.  �لعربية 
لهذ� �لعام هو ت�شحيح �ملفاهيم �ملغلوطة، حيث �شيقوم فريقنا �لطبي بن�شر 
�لثدي،  �شرطان  مبر�س  �ملرتبطة  �ملغلوطة  �ملفاهيم  �أب��رز  ح��ول  �لتوعية 
�شتقدم  �ل��وردي��ة  للقافلة  �لتابعة  �لطبية  �لفرق  �أن  ويذكر  وت�شحيحها.  
مت  وق��د  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  �أرج���اء  خمتلف  يف  �ملجانية  خدماتها 
)�علن( �لإعلن عن �جلدول �لزمني للن�شاطات يف �لفرة �لو�قعة ما بني 
�أن مو�عيد �لعمل  �أدن��اه، مع ملحظة  26 فرب�ير كما هو مو�شح  15 و 
يف جميع �ملن�شاآت �لطبية �مل�شار �إليها �شيكون من �ل�شاعة 9 �شباحاً وحتى 
ثلثة  يف  �لطبية  �خل��دم��ات  �شتتوفر  ف��رب�ي��ر:   15 ي��وم  يومياً.  م�شاًء   7
و�لرجال،  للن�شاء  �ل��ذي��د  م�شت�شفى  ه��و  �لأول  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  م��و�ق��ع 
بينما  �ملتنقلة،  �ل�شعاعي )ماموغر�م(  �لثدي  ت�شوير  �شتتوفر عيادة  حيث 
يخ�ش�س �ملوقعان �لآخر�ن للن�شاء فقط يف م�شت�شفى �لقا�شمي وعيادة �ملد�م 
يف �ل�شارقة.  يوم 16 فرب�ير: ثلثة مو�قع يف �إمارة �لفجرية، للن�شاء فقط 
يف  متنقلة  عيادة  خ��لل  من  �خلدمات  �شتقدم  حيث  م�شايف،  م�شت�شفى  يف 
حافلة �شغرية �أي�شاً، ويف نف�س �ليوم للن�شاء و�لرجال معاً يف م�شت�شفى دبا 

�لفجرية، وللن�شاء فقط يف كليات �لتقنية �لعليا يف �لإمارة.
يوم 17 فرب�ير: عيادة للن�شاء وعيادة �لرجال يف �شرقي �إمارة �ل�شارقة يف 

م�شت�شفى خورفكان.
يوم 17 فرب�ير �أي�شاً: �شيكون فريق �لقافلة �لوردية موجود�ً يف �لفجرية، 
حيث �شيتيح �خلدمات للن�شاء و�لرجال يف مركز �لبدية �ل�شحي، وكذلك 

يف �ل�شارقة للن�شاء فقط يف عياد�ت �لثميد.

يف نف�س �ملوقع، وللن�شاء فقط يف مركز �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية 
يف �إمارة �أبوظبي .

24 فرب�ير: للن�شاء فقط يف م�شت�شفى �لعني يف مدينة �لعني، حيث  يوم 
�شتتوفر  ف��رب�ي��ر(،   24( ذ�ت��ه  �ليوم  ويف  �أي�شاً.  �لطبية  �حلافلة  �شتتوفر 

�خلدمات للن�شاء و�لرجال يف مقر �شركة HP يف مدينة دبي للإنرنت.
)�لع�شكرية(  ز�ي���د  م�شت�شفى  )م��ي��دن��ة(  يف  ف��ق��ط  للن�شاء  ف��رب�ي��ر:   25

�لع�شكري، حيث �شتتوفر �حلافلة �لطبية �أي�شاً. 
ويف �ليوم ذ�ته )2 فرب�ير(، يف مو�قع متعددة يف �لعا�شمة: للن�شاء فقط يف 

م�شت�شفى �ملفرق وكذلك يف مركز ز�يد للرعاية �ل�شحية �لأولية.
يوم 26 فرب�ير: للن�شاء فقط يف مركز �لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية 

و�لإ�شلحية يف �ل�شارقة، مع وجود �حلافلة �لطبية.
خلل هذ� �لعام، �شيبلغ عدد �ملو�قع �جلديدة �لتي �شت�شت�شيف فرق �لقافلة 
م يف هذه �ملو�قع �خلدمات �لطبية  �لوردية �لطبية 12 موقعاً، حيث �شتقدَّ

�ملجانية خلل فرة �حلملة. 
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  �لطبية  �جلهات  مع  �ل��وردي��ة  �لقافلة  تعمل 
ل�شرطان  و�لعلجية  �لت�شخي�شية  �إىل حت�شني م�شتوى �خلدمات  لدفعها 
�ملعنية  �جلهات  دف��ع  �إىل  ت�شعى  كما  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �لثدي 
�لقافلة  جتمع  كما  لل�شرطان.  م��وح��د  �إم��ار�ت��ي  وط��ن��ي  �شجل  �إن�����ش��اء  �إىل 
�لوردية �لتربعات ل�شر�ء وت�شغيل وحد�ت متنقلة لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي 
)ماموغر�م( لتقدمي خدمات �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي وتوفريها 

ب�شكل د�ئم للن�شاء و�لرجال يف �ملجتمع �لإمار�تي. 

مركز 901 يف �شرطة دبي يدر�ص التحول اإىل مركز خدمة عمالء عرب الهاتف
•• دبي-وام:

للحالت  �لت�����ش��ال  م��رك��ز  ي�شعى 
غري �لطارئة باإد�رة مركز �لقيادة 
 901 دب��ي  �شرطة  يف  و�ل�شيطرة 
�إىل مركز خدمة عملء  للتحول 
�خلدمات  �إج����ر�ء�ت  يتمم  �شامل 
�متثال  �ل���ه���ات���ف  ع����رب  �ل���������و�ردة 

لتوجهات حكومة دبي �لذكية.
و�أك�������د �مل����ق����دم خ������زرج �خل���ررج���ي 
�لقيادة  م��رك��ز  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
يف  جن����ح   901 �ن  و�ل�������ش���ي���ط���رة 
�ل�شر�تيجي  �ل���ه���دف  حت��ق��ي��ق 
وفقا  ب���اإن�������ش���ائ���ه  �مل��ت��ع��ل��ق  �لأول 
�شرطة  يف  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة 
خط  على  �ل�شغط  بتخفيف  دب��ي 

يبحثان  �لل��ك��رون��ي��ة  للخدمات 
�مل��ط��ل��وب م��ن �جل  �ل��ت��ح��ول  �شبل 
تطبيق تقدمي �خلدمات �ل�شابقة 
�للزمة  �لحتياجات  من  هاتفيا 
و�مل�شتلزمات �للكرونية �ملطلوب 
و�لتدريب  و�لإع��������د�د  ت���وف���ريه���ا 

�للزم ملوظفي مركز 901.
و�أو�شح �لنقيب حممد علي عبيد 
�لت�����ش��ال للحالت  م��دي��ر م��رك��ز 
جمموع  �أن   901 �ل��ط��ارئ��ة  غ��ري 
�لعام  خ�����لل  �ل���������و�ردة  �مل���ك���امل���ات 
و531  �أل���ف���ا   120 ب��ل��غ  �مل��ا���ش��ي 
�لعام  عن  ملحوظة  بزيادة  مكاملة 
 115 �لأ�شبق و�ل��ذي �شجل ورود 
�ألفا و884 مكاملات ..م�شري� �ىل 
�لتحليلية  �لقر�ءة  خلل  من  �نه 

م���ث���ل ط���ل���ب ك�������ش���ف �مل���خ���ال���ف���ات 
�لر�د�ر  و�شور  وتعديلها  �ملرورية 
�ملرورية  ب����ال����دور�ت  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�ملرورية  �ل��ن��ق��اط  خ�شم  ودور�ت 
و�أخ����������رى م���ت���ن���وع���ة م���ث���ل طلب 
�للتحاق  �ملعثور�ت وطلب  ت�شليم 
وبرنامج  �مل���ط���ار  �أم�����ن  ب�������دور�ت 
وطلبات  �ل�شحية  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
ت����اأم����ني �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل���ع���ار����س 
وطلبات  �لأم��ن��ي��ة  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
�لق�شايا  لدعم  �لفنية  �لتقارير 
وطلب �لتدريب �لعملي يف جمال 
�لأدلة �جلنائية وطلب �ل�شر�ك 
بنظام �لإنذ�ر �ملبكر وطلب تقدمي 
ل��رح��ل��ة بحرية  �خل�����روج  �إ����ش���ع���ار 
ع���ن حركة  وط���ل���ب �ل���ش��ت��ف�����ش��ار 

 999 �لطارئة  �لت�شال �حلالت 
�إن�شائه  على  ع��ام��ني  م���رور  وب��ع��د 
للتحول  �ل����ي����وم   901 ي�����ش��ع��ى 
�شامل  ع��م��لء  خ��دم��ة  م��رك��ز  �إىل 
يتلقى �لت�شال وي�شتقبل �لأور�ق 
ويقوم  �ملعاملت  باإمتام  �خلا�شة 
�متثال  �ل��ه��ات��ف  ع���رب  ب���اإجن���ازه���ا 
�لذكية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ل��ت��وج��ه��ات 
�ل��ت��ي �أول���ت���ه���ا �ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ل��ي��ا يف 

�شرطة دبي �هتماما كبري�.
و�أو������ش�����ح �مل����ق����دم �خل����زرج����ي �نه 
�خلدمات  جم���م���وع  در������ش����ة  ب��ع��د 
تبني  �مل������رك������ز  ي����ق����دم����ه����ا  �ل�����ت�����ي 
خدمة   67 ت����ق����دمي  �إم����ك����ان����ي����ة 
�لهو�تف  ع���رب   111 �أ����ش���ل  م���ن 
�ملرورية  �خل���دم���ات  ب��ع�����س  م��ن��ه��ا 

مل��ج��م��وع �ل���ع���ام ل��ل��م��ك��امل��ات �ل����و�رد 
جنح   901 �أن  م��لح��ظ��ة  مي��ك��ن 
�أف���ر�د �جلمهور  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
وحت����ق����ي����ق �ل�����ه�����دف �لأ�����ش����ا�����ش����ي 
ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف �ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى خط 

�لنجدة 999.
�ل���ن���ق���ي���ب حم����م����د علي  وج���������دد 
�جلمهور  ل���لأف���ر�د  دع��وت��ه  عبيد 
�لحتيال  ظ���اه���رة  م���ن  ب���احل���ذر 
وبالرغم  �ن���ه  ..م���وؤك���د�  �ل��ه��ات��ف��ي 
للأفر�د  �لد�ئمة  �لتحذير�ت  من 
�لتو��شل  م��غ��ب��ة  م���ن  �جل���م���ه���ور 
�آمل  جمار�تهم  �أو  �ملحتالني  مع 
�ل�شريع  �ل��رب��ح  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
�لهاتفي  �لحتيال  ق�شايا  �أن  �إل 
لز�لت ترد �إىل 901 �لأمر �لذي 

�ل�����ش��ري و�مل�������رور و�ل������ش�����ر�ك يف 
وطلبات  �ل��ق��ل��ب  م��ر���ش��ى  خ��دم��ة 
يف  تخ�ش�شية  ب���دور�ت  �لل��ت��ح��اق 
�ل���ربي و�لبحري  �لإن��ق��اذ  جم��ال 
�لقانونية  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  وط��ل��ب 
�لجتماعية  و�ل�����ش����ت���������ش����ار�ت 
و�ل����ش���ر�ك بربنامج  و�لأ���ش��ري��ة 
رع���اي���ة ���ش��ح��اي��ا ج���ر�ئ���م �لجت����ار 
بالب�شر وطلب �لدعم �لجتماعي 
ل�شحايا �جلرمية و�لعنف وبع�س 
باأكادميية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ط���ل���ب���ات 

�شرطة دبي وغريها.
مركز  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  و�أ����ش���ار 
�أن  �إىل  و�ل�������ش���ي���ط���رة  �ل����ق����ي����ادة 
�لعامة  �لد�رة  ميثل  عمل  فريق 
�ل���ع���ام���ة  و�لإد�رة  ل���ل���ع���م���ل���ي���ات 

ي�شري �إىل وجود �فر�د ل يتابعون 
و�شائل �لأعلم �أو و�شائل �لت�شال 

�حلديثة.
موؤ�شر  يف  �ملحققة  �لن�شبة  وح��ول 
����ش���رع���ة �ل�������رد �أو������ش�����ح ع���ب���د�هلل 
�لتقييم  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����س  ب��وغ��ن��ي��م 
حتقيق  مت  �ن��ه  باملركز  و�لتطوير 
خلل  �مل���ائ���ة  يف   92.75 ن�����ش��ب��ة 

�لعام �ملا�شي .
. م�شري� �ىل �ن كادر �ملركز يخ�شع 
يف  م�شتمرة  تدريبية  دور�ت  �إىل 
جمالت خدمة �لعملء و�خلدمة 
�لتعلم  �شيا�شة  �شمن  �ل��ه��ات��ف��ي��ة 
�مل�شتمر �لتي تنتهجها �شرطة دبي 

جتاه كافة �ملنت�شبني.
�إب��ر�ه��ي��م �ملرزوقي  و�أك���دت م��رمي 

�لعمل  �ن  ب��امل��رك��ز  �ت�����ش��ال  من�شق 
901 يحمل  �لت�����ش��ال  م��رك��ز  يف 
ب�شكل  كونه مرتبط  متعة خا�شة 
باأفر�د �جلمهور مبختلف  مبا�شر 

�أحو�لهم .
�لت�شال  موظف  �ن  �ىل  .م�شرية 
تدريب  لعملية  يخ�شع   901 يف 
�شاملة قبل مبا�شرة �لعمل توؤهله 
و�لتحاور  �ل���ش��ت��م��اع  ف��ن  مل��ع��رف��ة 
و�آلية تقدمي �خلدمة  �ملت�شل  مع 
�ن�شجاما  عالية  مبهارة  �ملطلوبة 
مع �لإ�شر�تيجية �لعامة ل�شرطة 
مفهوم  تر�شيخ  يف  ور�شالتها  دب��ي 
�لأم��������ن يف �لإح���������ش����ا�����س و����ش���ون 
وتقدمي  م�����ش��ا���س  دون  �حل���ق���وق 

خدمات تنال ر�شا �لنا�س. 

جمعية رعاية االأحداث تكّرم باحثة من �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

ورعاية  ت��وع��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  ك���ّرم���ت 
�ملجتمعية  �ل��ب��اح��ث��ة  �لأح�������د�ث، 
م�����رمي حم���م���د �لأح�����م�����دي، من 
�لقانون يف  �ح��ر�م  مكتب ثقافة 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأمانة 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�ل���د�خ���ل���ي���ة، ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين على 
�لفعال  لدورها  تقدير�ً  �لتو�يل، 
�إجن��اح جميع فعاليات  و�لبارز يف 
�جلمعية  و�أن���������ش����ط����ة  وب�����ر�م�����ج 
2012و2013.  ع��ام��ي  خ��لل 

�شاحي خلفان  �لفريق  وبح�شور 
�ل�شرطة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  مت���ي���م، 

رئي�س  ب����دب����ي،  �ل����ع����ام  و�لأم���������ن 
جمل�س �إد�رة �جلمعية، و�لدكتور 

�أم��ني �شر  حممد م��ر�د عبد �هلل، 
م�����ريز� ح�شني  ك�����ّرم  �جل��م��ع��ي��ة، 
�ل�شايغ، مدير مكتب �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س 

�للجنة �لجتماعية يف �جلمعية.
م����رمي  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر   
�لعديد  يف  �ن��خ��رط��ت  �لأح���م���دي 
�لعام،  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات  من 
وبّرز ��شمها نا�شطة جمتمعية لها 
وم�����ش��روع��ات تطوعية  �إ���ش��ه��ام��ات 
فاعلة يف �ملجتمع، كما �أنها ع�شوة 
عمل  لت�شيري  �لعليا  �للجنة  يف 

مركز رعاية �أحد�ث �ملفرق.

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
يف الدعوى رقم 2013/1120

�ل�شادة/ بنك �لحتاد �لوطني/ �ملدعى و�ملدعى عليه/ حممد 
�شعيد �شامل حم�س �لهاملي يدعوكم �خلبري حل�شور �جتماع 
�لثلثاء  يوم  يف  وذلك  �عله  �ملذكوره  �لدعوى  يف  �خلربة 
�ملو�فق 2014/2/18 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة ظهر�ً وذلك يف 
مقر �لبنك �ملدعي بالكورني�س يف �بوظبي يرجى �حل�شور يف 

�ملوعد و�ملكان �ملحددين �عله.  
اخلبري امل�صريف 
احمد ابراهيم عبداهلل

اإعالن اجتماع خربة

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
يف الدعوى رقم 2013/2768 جتاري كلي

�حمد  ر��شد  عبد�لعزيز  عليه/  و�ملدعى  �ملدعى  �لوطني/  �لحتاد  بنك  �ل�شادة/ 
�شارع  يف  �لكائن  بابوظبي  مكتبنا  مقر  �ىل  باحل�شور  �لتف�شل  يرجى  لذ�  �ل�شارجي 
حمد�ن )تقاطع �س.حمد�ن مع �س.�ل�شلم( بناية بزن�س �شنر بجو�ر بناية جزيرة 
�لربعاء  يوم  وذلك   )303( رقم  مكتب  �لثالث  �لطابق  نهال  فندق  خلف  �لعجائب 
�ملو�فق 2014/2/19 �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف ع�شر�ً )04:30( و�ح�شار كافة �لوثائق 
و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى مع ن�شخ لأطر�ف �لدعوى حتى ن�شتطيع 
�لتوقيع  ر�جني  �ملحدد  �لوقت  ويف  و�ل�شول  للقو�عد  وفقا  لنا  �ملوكلة  �ملهمة  �د�ء 
على هذ� �لخطار �ملر�شل و�عادته عن طريق �لفاك�س ��شعار� بال�شتلم ومو�فقتكم 
فائق  بقبول  وتف�شلو�   02-6454662 رقم  فاك�س  على  �ملذكور  باملوعد  �حل�شور  على 

�لحر�م و�لتقدير لل�شتف�شار �لت�شال �ل�شتاذ/حممد زكي 0562213958  
مكتب اخلبري/د.ماهر حم�صن ال�صيعري

اإعالن اجتماع خربة

مركز �شرطة املوانئ ينظم حملة توعية باالآثار ال�شلبية ال�شتخدام اأدوات ال�شيد املحظورة 
•• دبي-وام: 

نظم مركز �شرطة �ملو�نئ بدبي حملة للتوعية بالآثار �ل�شلبية ل�شتخد�م 
. �أدو�ت �ل�شيد �ملحظورة لأع�شاء جمل�س �ل�شيادين مبيناء �أم �شقيم 1 

و3   2 رقم  �ل�شيد  مو�نئ  وت�شمل  �أي��ام  ثلثة  ت�شتمر  �لتي  �حلملة  وتقام 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة �إد�رة فريق مو�نئ 
�ل�شيد ووز�رة �لبيئة و�ملياه جلنة تنظيم �ل�شيد يف �إمارة دبي وجمعية دبي 

ل�شيادي �لأ�شماك.
و�فيا عن  �شرحا  �ملو�نئ  �شرطة  �ملزيود مدير مركز  �هلل  �ملقدم عبد  وق��دم 
مدى �لآثار �ل�شلبية �لناجتة عن ��شتخد�م �أدو�ت �ل�شيد �ملحظورة وخا�شة 
�لر�بع  �لف�شل  21 من  �ملادة  ��شتخد�مها ح�شب  �ملحظور  �لقاعية  �ملنا�شل 
1999 يف �شاأن  23 ل�شنة  للحماية و�لتنمية من �لقانون �لحت��ادي رقم 

��شتغلل وحماية وتنمية �لرثو�ت �ملائية �حلية بالدولة.

و�أكد �ملزيود �أن ��شتخد�م �ملنا�شل له تاأثري �شلبي على �لبيئة �لبحرية من 
وت�شبح  �لأ�شماك  وتكاثر  تو�جد  �أماكن  باعتبارها  �لق��و�ع  تدمري  خلل 
بيئة طاردة لها .. م�شري� �إىل �أن �ملنا�شل تعترب من معد�ت �ل�شيد �ل�شارة 
بالرثوة �ل�شمكية وتوؤثر �شلبا على �ملخزون ل�شطيادها �لأنو�ع و�لأحجام 

�ملختلفة دون متييز.
�لتي  �لكبرية  للأ�شر�ر  ��شتخد�مها  ع��دم  على  �أ�شر  �لقانون  �أن  و�أو���ش��ح 
ت�شببه للبيئة �لبحرية حيث يقوم �ل�شياد باإنز�ل �حلبال �لتي حتتوي على 
ما يقارب 300 ميد�ر للحبل �لو�حد على خط م�شتقيم كما هو ظاهر له 
على �شطح �لبحر وتثبيتها من �لطرفني �إل �أن �قر�ب �لأ�شماك للح�شول 
مل�شافة  �ملنا�شل  بينها وتبعد  ت�شابكها فيما  �إىل  ي��وؤدي  �لقاع  �لطعم يف  على 
بالأ�شماك  �ل�شرر  �إحل��اق  �إىل  ت��وؤدي  كما  قو�س  �شكل  على  فت�شبح  بعيدة 
�لعالقة مبيادير �ملنا�شل �لتي تتقطع نتيجة �لت�شابك ومتوت خملفة ور�ئها 

بيئة طاردة للأ�شماك �لأخرى .

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
      اعال ن مبوعد جل�صة ) ن�صرا)

يف الطعن بالنق�ض رقم 2013/160 مد ين- م ر- ق- اأظ
ف�شل  عبد�هلل  �ملحامي:  بوكالة  عمر�ن  عبد�هلل  �لطاعن/ر��شد   
�بر�هيم  �حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطعون �شده: عبد�هلل حممد 
�بر�هيم  �ملطلوب �علنه/ عبد�هلل حممد  �لنوي�س �جلن�شية:�لمار�ت 
�لعلن  )وي�شلم  بالن�شر  يعلن  عنو�نه:  �جلن�شية:�لمار�ت  �لنوي�س 
�ىل مكتب �ملحامي عبد�هلل ف�شل �حلمادي( نحيطكم علما بانه قد مت 
بالنق�س  �لطعن  �ملو�فق 2014/2/23 موعد� لنظر  يوم �لحد  حتديد 

�عله وذلك بالد�ئرة �لوىل مبحكمة �لنق�س �بوظبي  
القلم املدين                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
الدعوى رقم 2013/2053 نزاع جتاري

مت  بانه  �لفادة  نود  �شدها  �ملتنازع  ب�شفتك  �ل�شع�شاع  فار�س  �ل�شيدة/�مال 
تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤقرة للقيام مبهمة �خلربة �حل�شابية 
مقر  يف  بكم  �لجتماع  يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�للفية  مدر�شة  مقابل  بغد�د  �شارع  )دبي(   2 �لنهدة  مبنطقة  �لكائن  مكتبنا 
بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات بناية مركز بلتنيوم للعمال �لطابق 
�لر�بع مكتب رقم )406( هاتف رقم : 04/2344403 فاك�س رقم : 04/2344330 
يف يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/17م يف متام �ل�شاعة 12:00 ظهر� وذلك ملناق�شة 
مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عله لذ� يرجى ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق 

�لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.  
النظم للمحا�صبة والتدقيق حما�صبون قانونيون

اإعالن اجتماع خربة
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الواليات املتحدة تتخبط يف �شيا�شتها حول �شوريا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لو�شع  بان  �ملتحدة  �لوليات  تقر 
معرفة  ك��ارث��ة  ي�شكل  ���ش��وري��ا  يف 
�شمنيا بان �شيا�شتها يف هذ� �لبلد 
�ن  ت��وؤك��د  لكنها  ل حت��ق��ق جن��اح��ا 
ل��ي�����س ه��ن��اك �ي خ��ي��ار �ف�����ش��ل يف 

�لوقت �لر�هن.
وتلتزم �د�رة �لرئي�س بار�ك �وباما 
ميكنها  ل  ب��ان��ه  �مل��ت��م��ث��ل  بنهجها 
م���ي���د�ن معركة  ن��ت��ائ��ج يف  ف��ر���س 
�ل�شوري  �لرئي�س  د�ئرة بني قو�ت 
�ملفككة  و�مل��ع��ار���ش��ة  �ل���ش��د  ب�����ش��ار 
ح�شول  ع��ن  ت��ق��اري��ر  �نت�شار  رغ��م 
فظاعات وتفاقم �لزمة �لن�شانية 
�مل�شلحون  يجد  �ن  م��ن  وخم���اوف 
�مل��ت�����ش��ددون م���لذ� و���ش��ط ك��ل هذ� 

�لرعب.
كبري  ح��د  �ىل  �مل�����ش��وؤول��ون  ويتفق 
�ملتحدة  �لمم  مبعوث  موقف  مع 
�لبر�هيمي  �لخ�شر  �شوريا  �ىل 
�لنظام  ب��ان حم��ادث��ات جنيف بني 
�ل�����ش��وري��ني مل حتقق  و�مل��ع��ار���ش��ة 
�لطرفني  جمع  با�شتثناء  تقدما 

�ىل طاولة و�حدة.
م��وؤمت��ر �شحايف م�شرك  وخ��لل 
فرن�شو�  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  م��ع 
�لرئي�س  ع��رب  �ل��ث��لث��اء،  ه��ولن��د 
�لم��ريك��ي ب���ار�ك �وب��ام��ا ع��ن قلق 
�ز�ء �لو�شع �لن�شاين و�لتد�عيات 
بدون  ل��ك��ن  ���ش��وري��ا  يف  �ل�شيا�شية 
�ف��ك��ار و����ش��ح��ة للتخفيف  ت��ق��دمي 
م��ن ح��دة �لزم���ة. وق��ال �وب��ام��ا ل 

�لمور �لتي لها معنى و��شارت �ىل 
�جلهود �لمريكية للدفع يف �جتاه 
دبلوما�شي  �ن��ت��ق��ال  �ىل  �ل��ت��و���ش��ل 
و����ش���دد  �����ش����وري����ا.  و����ش���ي���ا����ش���ي يف 
�ل�شفقة  ع��ل��ى  �ي�����ش��ا  م�����ش��وؤول��ون 
�ل�شنة  �ل��ي��ه��ا  �ل��ت��و���ش��ل  مت  �ل���ت���ي 
�ملا�شية مع رو�شيا وت�شمنت تخلي 
�لكيميائية  ��شلحته  ع��ن  �ل���ش��د 
�مريكية.  ���ش��رب��ات  جتنب  مقابل 
ورف�شت مقولة �ن �لد�رة ل تقوم 

ب�شيء يف هذ� �ملجال.
�ملتحدث  لفت  �لبي�س  �لبيت  ويف 
�ل����ولي����ات  �ن  �ىل  ك������ارين  ج�����اي 
�ك����رب ج��ه��ة مانحة  �مل���ت���ح���دة ه���ي 
�ل�شوريني  للجئني  للم�شاعد�ت 
�ل�شحافيني  على  معتاد  رد  وه��و 
به  م��ا تقوم  ي�شاألون ح��ول  �ل��ذي��ن 

�لد�رة �لمريكية.
ل����ك����ن و������ش�����ط دع�����������و�ت ج����دي����دة 
يف  �مل��ع��ار���ش��ة  لت�شليح  ل��و����ش��ن��ط��ن 
�قامة  بفكرة  �لتد�ول  ومع  �شوريا 
مم����ر�ت �ن�����ش��ان��ي��ة، �ك���د ك����ارين �ن 
و��شنطن تعتمد �ل�شيا�شة �ل�شائبة 
وقال هذه م�شكلة بالغة �ل�شعوبة. 
�لطريق �ىل �لمام معقدة و�شتكون 
طويلة لكن �حلل �لوحيد هنا هو 
متفاو�س  �شيا�شية  ت�����ش��وي��ة  ع��رب 
مثل  بح�شول  �لم���ال  لكن  عليها 
هذه �لت�شوية تبقى بعيدة ل �شيما 
و�ن �هد�ف و��شنطن يعقدها �كرث 
حل  ل��ف��ر���س  ج��ه��د  �ي  �ن  و�ق�����ع 
�لمن  جمل�س  مو�فقة  �شيتطلب 

�لدويل.

�لن�شانية  �ل��ك��ارث��ة  �ىل  ت��ن��ظ��رون 
ون�شف  م��ل��ي��وين  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
ون�شف  �شتة  ون��زوح  �ملليون لج��ئ 
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�لف �شخ�س، �نها كارثة مروعة .
وغد�ة ذلك ��شطر م�شوؤولو �د�رة 
�وباما �ىل �لرد على �لتهامات بان 
�شيا�شاتها  بعجز  �عرفت  �لد�رة 

�شمنيا.
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ن���ائ���ب���ة  وق����ال����ت 
�خل����ارج����ي����ة �لم����ريك����ي����ة م�����اري 
ببع�س  ت��ق��وم  و��شنطن  �ن  ه���ارف 

عارما  ��شتياء  هناك  �ن  ينكر  �حد 
يف هذ� �ملجال .

و�����ش���اف �ل��رئ��ي�����س �لم���ريك���ي �ن 
م�شاكل  وت���ط���رح  ت��ت��ف��ت��ت  ���ش��وري��ا 
�ملتحدة  للوليات  ل�شركاء  ك��ربى 
ولبنان  �لردن  م��ث��ل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
لكنه قال �نه ل يرى حل ع�شكريا 

للنز�ع.
وك����رر �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �ع��ت��ق��اده بان 
تدخل ع�شكريا �مريكيا يف �شوريا 
ول����ن يح�شن  ي��ن��ه��ي �حل�����رب  ل���ن 
�ل���و����ش���ع �ل�������ش���ع���ب رغ�����م �ن�����ه مل 

يعر�س �ي �شيا�شات جديدة ميكن 
�ن توؤدي �ىل ذلك.

وقال �وباما نو��شل ��شتطلع كل 
�مل�شكلة  ه��ذه  حل��ل  ممكنة  فر�شة 
لن��ه م��ن �مل���وؤمل روؤي���ة م��ا يح�شل 
�ل�������ش���وري ور����ش���م مدير  ل��ل�����ش��ع��ب 
جيم�س  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
ك��لب��ر ���ش��ورة ق��امت��ة �ك���رث حول 
���ش��وري��ا ق��ائ��ل �ن و����ش��ن��ط��ن قلقة 
لن �لتقارير عن �نت�شار �لتعذيب 
�مام  وق��ال  �شحيحة  و�لفظاعات، 
جلنة يف �لكونغر�س �لثلثاء حني 

اليونان تلغي ت�شويت االأجانب باالنتخابات البلدية

•• بكني-وام:

خلل  بينغ  ج��ني  ���ش��ي  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س  تعهد 
ل��ق��ائ��ه �م�����س وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���ري���ك���ي جون 
كريي يف بكني ببناء منوذج جديد للعلقات مع 

�لوليات �ملتحدة.
وذك�����رت وك���ال���ة �لأن����ب����اء �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ���ش��ي��ن��خ��و� �أن 
دعمه  ��شتمر�ر  �للقاء  خ��لل  �أك���د  �شي  �لرئي�س 
للحو�ر وتعزيز �لثقة و�لتعاون �لثنائي ��شافة �ىل 

للم�شي  خلفات  �ي��ة  مع  ملئم  ب�شكل  �لتعامل 
قدما نحو تنمية د�ئمة. من جانبه نقل كريي �إىل 
�لرئي�س �ل�شيني رغبة �لرئي�س �لأمريكي بار�ك 
�أوباما بلقائه يف �لوقت �لقريب ..م�شدد� على �ن 
�تخاذ نهج متجدد للعلقات بني �لقوى �لعظمى 
وكان  �أي�شا  �ملتحدة  للوليات  بالن�شبة  جد�  مهم 
وزير �خلارجية �ل�شيني و�نغ يي قد �عرب خلل 
حم��ادث��ات��ه �م�����س م��ع ك���ريي ع��ن �أم��ل��ه �أن تكون 
بد�ية  �لأم��ري��ك��ي لل�شني مب��ث��اب��ة  �ل��وزي��ر  زي����ارة 

•• ام�صرتدام-يو بي اأي:

�أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، �م�س 
�ملخزون  م��ن  ج��زء  لتدمري  �شركتني  م��ع  تعاقدت  �أن��ه��ا 
�لكيميائي �ل�شوري.. وذكر بيان ن�شر على موقع �ملنظمة 
�ملدير  �أع��ل��ن  م��ن��اق�����ش��ة،  ب��ع��د عملية  �أن����ه  �لل���ك���روين 
�ملنظمة  �أن  �أوزوم��ك��و،  �أح��م��د  �ل�شفري  للمنظمة،  �ل��ع��ام 
تعاقدت مع �شركتني بغية ��شتدر�ج عرو�س لنقل �ملو�د 
وغري  �لع�شوية  �خل��ط��رة،  وغ��ري  �خل��ط��رة  �لكيميائية 
و�ملرتبطة،ومعاجلتها،  �لفائ�شة  و�مل����و�د  �ل��ع�����ش��وي��ة، 
��شتدر�ج  ع��ل��ى  وب��ن��اء  �أن���ه  و�أ����ش���اف   . و�ل��ت��خ��ل�����س منها 
كانون   19 يف  عر�شاً   14 �ملنظمة  ��شتلمت  �لعرو�س، 

•• مو�صكو-رويرتز:

حذر وزير �خلارجية �لرو�شي �شريجي لفروف �لغرب 
قائل  �أوكر�نيا  �أزم��ة  يف  �لتدخل  من 
�م�����س مع  يف م��وؤمت��ر �شحفي ع��ق��ده 
ي�شمح  �ن  �ن��ه يجب  �لمل���اين  ن��ظ��ريه 
�ل�شابقة  �ل�شوفيتية  �لدولة  ملو�طني 
ب��ح��ل �لم�����ور �خل��ا���ش��ة ب���ه���م. وقال 
لف������روف ب��ع��د حم����ادث����ات م���ع وزي���ر 
ف���ر�ن���ك فالر  �خل���ارج���ي���ة �لمل������اين 
يجد  �ن  يجب  �نه  نعتقد  �شتاينماير 
�أنف�شهم و�شيلة للخروج  �لوكر�نيون 
�شيحقق ذلك  �ل�شيا�شية.  �لزم��ة  من 
ننتظر  �لأوك�����ر�ين.  �ل�شعب  م�شالح 
�لخرين  �وكر�نيا  �شركاء  جميع  من 
�ن ي��ت��ب��ع��و� ن��ف�����س �مل����ب����د�أ. و�أ����ش���اف 

�شركاوؤنا  ي���ق���ول  �ل����ر�ه����ن  �ل���وق���ت  يف 
�لأوروبيون �إن �أوكر�نيا يجب �أن متنح فر�شة �لختيار 
�حلر للتكامل مع �أوروبا. وعندما نتحدث عن �لختيار 
�حلر يجب �أن نكون �أمناء و�أل نفر�س باأفعالنا �أي خيار 

�لعرو�س خ�شعت  �أن  �إىل  و�أ�شار   ، �ملا�شي  �لثاين-يناير 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  دق��ي��ق��ة،  وجت��اري��ة  تقنية  ت��ق��ومي  لعملية 
�إنهاء هذه �لعملية ي�شّكل خطوة هامة باجتاه �لتدمري 
�لكامل للأ�شلحة �لكيميائية �ل�شورية يف غ�شون �لأطر 

�لزمنية �ملتفق عليها .
و�أو�شح �أن �ل�شركتني �للتني فازتا باملناق�شة هما �إيكوكيم 
 )Ekokem OY AB( �لفنلندية  بي  �آي  و�ي  �أو 
�شولو�شينز  تكنيكل  �شريف�شز  �إنفايرومنتل  فيوليا  و 
 Veolia Environmental( �لأم���ريك���ي���ة 
 Services Technical Solutions،
من   11% �إخ����ر�ج  �أع��ل��ن��ت  �ملنظمة  وك��ان��ت   )LLC

�لر�شانة �لكيميائية �ل�شورية.

مدعني �أنه �ختيار حر.  وتابع لفروف �أتفق متاما مع 
مناطق  �أي  هناك  تكون  �ل  يجب  �أن��ه  يف  فالر  فر�نك 
و�إبلغها  �أوك��ر�ن��ي��ا يف �جت��اه و�ح��د  ن��ف��وذ. لكن �شحب 
�إما  �أم��ري��ن  ب��ني  �لختيار  عليها  ب��اأن 
�أو رو���ش��ي��ا ف���اإن  �لحت������اد �لأوروب��������ي 
�لحت�����اد �لأوروب��������ي يف و�ق�����ع �لأم����ر 
نفوذ.  منطقة  خ��ل��ق  ب��ذل��ك  ي��ح��اول 
�لرو�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  و�ن��ت��ق��د 
�لغربية  �ل���و����ش���اط���ة  ج���ه���ود  ك���ذل���ك 
�شد  ل�شنا  ن��ح��ن  وق����ال  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف 
و�ملعار�شة  �ل�شلطة  ب��ني  �ل��و���ش��اط��ة 
�ل�شلطة  ذل�����ك  ت��ط��ل��ب  �ن  ب�������ش���رط 
لكننا لن  نف�شها.  �ملعار�شة  �أو  نف�شها 
ما  وه���و  للو�شاطة  ج��ه��ودن��ا  ن��ف��ر���س 
ن���ر�ه ي��ح��دث ك��ث��ري� �لآن م��ن جانب 
وقالت  لوكر�نيا  �لآخرين  �ل�شركاء 
�لأملانية  �مل�شت�شارة  �إن  بيلت  �شحيفة 
�جنيل مريكل تعتزم لقاء زعيمي �ملعار�شة �لأوكر�نية 
يوم  برلني  يف  يات�شينيوك  و�ر�شيني  كليت�شكو  فيتايل 

�لثلثاء �ملقبل 18 فرب�ير �شباط .

وقال  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  �لبلدين  ب��ني  للعلقات  جيدة 
للعمل  �ل�شني م�شتعدة  �ن  �ملحادثات  و�نغ خلل 
جديد  لنوع  �ملبادئ  لتنفيذ  �ملتحدة  �لوليات  مع 
�ل��دول �لكربى و�لتي مييزها  من �لعلقات بني 
�لحر�م  �إىل  �إ�شافة  و�ملو�جهة  �ل�شر�ع  �ن��ع��د�م 

�ملتبادل و�لتعاون �ملربح للجانبني.
وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم��ري��ك��ي ق��د و���ش��ل �إىل 
بكني يف وقت مبكر �ليوم يف م�شتهل زيارة ت�شتغرق 

يومني �إىل �ل�شني. 

الرئي�ص ال�شيني يتعهد ببناء منوذج جديد للعالقات مع الواليات املتحدة 

التعاقد مع �شركتني لتدمري كيميائي �شوريا

رو�شيا حتذر الغرب من التدخل يف اأوكرانيا

االأمم املتحدة توزع الغذاء يف مدينة حم�ص 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لإن�شانية  �لعمليات  من�شقة  دع��ت 
�أمو�س  ف��ال��ريي  �ملتحدة  �لأمم  يف 
جمل�س �لأمن �إىل توفري �لو�شائل 
�ملطلوبة لتاأمني �لعمل �لإغاثي يف 
���ش��وري��ا، و���ش��ط خ���لف يف جمل�س 
�لأم��ن يعيق �تخاذ ق��ر�ر قوي ، يف 
ح��ني مت �ل��ت��و���ش��ل يف ح��م�����س �إىل 
مت���دي���د وق����ف �إط������لق �ل���ن���ار ملدة 

ثلثة �أيام �أخرى.
بعد  لل�شحفيني  �آم���و����س  وق���ال���ت 
ج��ل�����ش��ة م��غ��ل��ق��ة مل��ج��ل�����س �لأم������ن 
على  ح�����ش��ل��ت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �إن 
�ملتحاربني  م��ن  لفظية  ���ش��م��ان��ات 
تاأكيد  �أي  على  �حل�شول  دون  من 
خ���ط���ي ع���ل���ى مت���دي���د �ل���ه���دن���ة يف 
ن�شتطيع  ل  و�أ����ش���اف���ت  ح��م�����س. 
�شمانات  دون  م����ن  �ل����ش���ت���م���ر�ر 
�أعربت  �أنها  �إىل  ..و�أ���ش��ارت  خطية 
ما  �إح��ب��اط��ه��ا جت���اه  ع��ن  للمجل�س 
و�شفته بالتقدم �لبطيء يف �إي�شال 

�مل�شاعد�ت للمدنيني �ل�شوريني.
و�ع���ت���ربت �مل�����ش��وؤول��ة �لأمم���ي���ة �أن 
1400 مدين  ي��ق��ارب  �إج����لء م��ا 
بالنظر  جن��اح��ا  ميثل  حم�س  م��ن 
 ، �ل�شعوبة  �لبالغة  �ل��ظ��روف  �إىل 
م�شرية �إىل �أنه ل يز�ل 250 �ألف 
يف  �ملعارك  ب�شبب  عالقني  �شخ�س 

�شوريا، ول ت�شلهم �أي م�شاعد�ت.
�آم��و���س �إىل ���ش��رورة وجود  ودع���ت 
�ل���و����ش���ائ���ل ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��ع��م��ل على 
�ل�����ش��ع��ي��د �لن�������ش���اين، م��ع��ت��ربة �أن 
ت����ده����ور �ل���و����ش���ع �مل�����ي�����د�ين غري 

مقبول .
ويف �لأثناء، يجري �أع�شاء جمل�س 
ب�����ش��اأن م�شروع  �لأم����ن م��ف��او���ش��ات 
قر�ر عربي غربي يهدد با�شتخد�م 
�لقوة �شد �أي طرف يعرقل �لعمل 
�لإغ��اث��ي، وه��و م��ا ه���ددت برف�شه 
مب�شروع  ت��ق��دم��ت  �ل��ت��ي  م��و���ش��ك��و 
بال�شعيف، حيث  و�شف  �آخر  قر�ر 

يركز على مكافحة �لإرهاب.

فيتايل  �ل��رو���ش��ي  �ل�شفري  و�أع��ل��ن 
ت�شوركني لل�شحفيني �أن �لغربيني 
و�ل��������رو���������س �����ش����ي����ح����اول����ون دم����ج 
�لق��ر�ح��ني..وق��ال نحن يف طور 
�ملناق�شات، ثمة حظوظ جيدة لأن 
يو�فق زملوؤنا على لغتنا �حلازمة 
�أقول  ، م�شيفا لن  حيال �لره��اب 

�إن مو�قفنا متباعدة جد� .
�لرو�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وك����ان 
�شريغي لف��روف ك�شف يف موؤمتر 
نظريه  م�����ع  م�������ش���رك  ����ش���ح���ف���ي 
ف��ه��م��ي يف مو�شكو  ن��ب��ي��ل  �مل�����ش��ري 
عن �أن م�شروع �لقر�ر �لذي قدمته 
ب�شاأن  �لأم����ن  جمل�س  �إىل  رو���ش��ي��ا 
���ش��وري��ا ل ي�����ش��ّك��ل ت��ع��دي��لت على 
�مل�����ش��روع �ل��غ��رب��ي، ب��ل ه��و م�شروع 
ويت�شمن  وم�شتقل،  خ��ا���س  ق���ر�ر 

خطو�ت عملية. 
�أن  ع��ل��ى  ����ش���ددت  �آم���و����س  �أن  غ���ري 
�ل���ق���ر�ر �ل�����ذي ق���د ي��ت��م��خ�����س عن 
يت�شمن  �أن  ينبغي  �لأم��ن  جمل�س 

قو�فل  يف  ����ش���وري���ا  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
�لقدمية  �لإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ار�ت  م��ن 
ذلك  ب���الم���د�د�ت، مب��ا يف  �ملحملة 
�لطبية،  و�مل��ع��ّد�ت  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
وت����خ���������ش����ى �لأج�������ه�������زة �لأم����ن����ي����ة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن �خ��ت��ط��اف��ه��ا من 
دعم  على  عازمني  متطّرفني  قبل 

�ل�شبكات �جلهادية يف �شوريا.
عبد  �أن،  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�لوحيد جميد )41 عاماً(، �لذي 
ينّفذ  ب��ري��ط��اين  �أول  �أن����ه  ُي��ع��ت��ق��د 
وكان  ���ش��وري��ا  يف  �ن��ت��ح��اري��ة  عملية 
باملتفجر�ت  مليئة  �شاحنة  ف��ّج��ر 
�لأ�شبوع  �مل��رك��زي  حلب  �شجن  يف 
�ملا�شي، كان من بني �لذين �شافرو� 
�لعمل  ����ش���ع���ار  حت����ت  ����ش���وري���ا  �إىل 
م�شاعد�ت  قافلة  �شمن  �خل���ريي 
حيث  ك��رويل  بلدة  م�شجد  جمعها 

كان يقيم.
لندن،  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د  �إىل  ون�����ش��ب��ت 
ب���رن���ارد ه��وغ��ن ه����او، ق��ول��ه ن�شعر 

�إىل  م�شرية  تطبيقه،  ي�شمن  م��ا 
�أن �لبيان �ل�شابق ملجل�س �لأمن مل 

يكن له تاأثري يذكر.
�أب������دت �أج����ه����زة �لأم����ن  �ىل ذل�����ك، 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة خ�����ش��ي��ت��ه��ا م���ن قيام 
م���ت�������ش���ددي���ن ب���اخ���ت���ط���اف ق���و�ف���ل 
بعد  ���ش��وري��ا،  �إىل  �ملتجهة  �لإغ��اث��ة 
من  �لآلف  ع�������ش���ر�ت  م���������ش����ادرة 
�جلنيهات �ل�شرلينية من قو�فل 
�ململكة  م���غ���ادرت���ه���ا  ق��ب��ل  �إغ���اث���ي���ة 

�ملتحدة.
�م�س   ، ميل  ديلي  �شحيفة  وقالت 
�خلريية  �مل�������ش���اع���د�ت  ق���و�ف���ل  �إن 
من  للتحقيق  تخ�شع  �شوريا  �إىل 
ق��ب��ل ���ش��رط��ة م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
من  خم���اوف  ب�شبب  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أنها تدعم م�شّلحي تنظيم �لقاعدة 

هناك.
و�أ�شافت �أن متطوعني بريطانيني 
نحو  �إىل  ت�شل  م�شافة  يقطعون 
�ململكة  م���ن  ك��ي��ل��وم��ر   3000

�لربيطانيني  عدد  �ز�ء  بالغ  بقلق 
�شوريا  �إىل  ي�������ش���اف���رون  �ل����ذي����ن 
لأ����ش���ب���اب �ن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ه���ن���اك، وهناك  �ل����د�ئ����رة  �حل�����رب 
قد  �لآن  ���ش��وري��ا  يف  م��ن��ه��م  م��ئ��ات 

يكون بع�شهم �أُ�شيب �أو ُقتل .
�لأكرب  ه��او م�شدر ققلنا  و�أ���ش��اف 
هوؤلء  ل��دى  تكون  �أن  �حتمال  ه��و 
�لنا�س  م��ن  �شبكة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني 
��شتخد�م  ع��ل��ى  درب����وه����م  �ل���ذي���ن 
�لأ�شلحة، بعد عودتهم �إىل �ململكة 

�ملتحدة .
�ل�شرطة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة ت����ر�ق����ب ع����ن كثب 
�خلريية  �جل���م���ع���ي���ات  م����ن  ع�������دد�ً 
�لتربعات  جتمع  �لتي  �لإ�شلمية 
جل��ه��ود �لإغ���اث���ة يف ���ش��وري��ا، ومن 
بينها جمعية �لفاحتة �لتي ح�شلت 
�ألف   140 على ترّبعات مقد�رها 
جنيه ��شرليني جمعها م�شجد يف 

بلدة كرويل.
�خلريية،  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ملنظمات  ع���م���ل  ع����ن  �مل�������ش���وؤول���ة 
�خلريية يف بريطانيا، تر�قب �أي�شاً 
ن�شاطاتها  ب�شبب  �لفاحتة  جمعية 
من  قلقها  عن  و�أعربت  �شوريا،  يف 
مئات  جمعت  �ملنظمات  بع�س  �أن 
�لآلف من �جلنيهات �ل�شرلينية 
من �لتربعات على �لرغم من �أنها 
خريية  ك��ج��م��ع��ي��ات  م�شجلة  غ���ري 
وليام  ع�����ن،  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�شوكرو�س، رئي�س �للجنة �خلريية 
�أن و�شول بع�س �لأمو�ل �خلريية 
�أي�������دي  �إىل  �مل�����ط�����اف  ن����ه����اي����ة  يف 
�أمر ل مفّر  �جلماعات �لرهابيني 

منه .
وتقّدر �أجهزة �لأمن �لربيطانية �أن 
ما ي�شل �إىل نحو 600 بريطاين 
ي�����ش��ارك��ون يف �ل���ق���ت���ال �ل����د�ئ����ر يف 
���ش��وري��ا م��ن��ذ ن��ح��و 3 ���ش��ن��و�ت مع 
�جل����م����اع����ات �جل����ه����ادي����ة، وذك�����رت 
و�ح���د�ً   20 �أن  �شحفية  م�����ش��ادر 

منهم لقو� م�شرعهم هناك.

بريطانيا تخ�سى اختطاف قوافل الإغاثة 

م�شاورات ب�شاأن الو�شع االإن�شاين ومتديد الهدنة يف حم�ص

•• اأثينا-وكاالت: 

�لربملان  يف  عليه  للم�شادقة  ق��ر�ر  م�شروع  �ليونانية  �حلكومة  ُتعد 
�إلغاء ت�شويت �لأجانب �ملقيمني يف �لبلد ب�شورة �شرعية يف  يت�شمن 

�لنتخابات �لبلدية، يف خطوة تدّل على تر�جع �لتاأييد حلقوقهم.
وك���ان �حل���زب �ل���ش��ر�ك��ي ب��ا���ش��وك ق��د ت��ق��دم ب��ربن��ام��ج �نتخابي عام 
2009 يت�شمن �إ�شر�ك �لأجانب �ملقيمني يف �ليونان ب�شورة �شرعية 
�شروط  �شمن  �لبلدية  للنتخابات  و�لر�شح  �لت�شويت  يف  ود�ئ��م��ة 

معينة.
لكن هذ� �ملقرح مل يلق قبوًل من �أحز�ب �ليمني و�ليمني �ملتطرف 

رغم �أن �لأجانب �لذين �شوتو� مل يتجاوزو� �ألفي �شخ�س ويف بد�يات 
ت�شويت  د�شتورية  بعدم  ق��ر�ر�ً  �لعليا  �ملحكمة  �أ���ش��درت  �ملا�شي  �لعام 
و�عتربه  �لي�شار  �نتقده  م��ا  وه��و  �لبلدية،  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �لأج��ان��ب 

توجها ذ� خلفية �أيدولوجية.
�لأمور  ت�شرّي  �أن  يعقل  ل  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �لي�شار  �أح���ز�ب  وت���رى 
كان  �لنتخابي  �ل�شر�كي  �حل��زب  برنامج  �أن  خ�شو�شا  �ل�شيا�شية، 

معلناً ونال على �أ�شا�شه �أغلبية كبرية وتفوي�شاَ �شعبياً و��شحاً.
ومع �أول ت�شريب �شحفي لقر�ر �ملحكمة �لعليا، �شارع وزير �لد�خلية 
حينها �إىل تطبيقه دون �نتظار �شدوره ر�شميا، وهو ما �نُتقد ب�شدة، 
�أن �حلكومة عادة تتاأخر يف تنفيذ ق��ر�ر�ت �ملحكمة �لتي ل  خ�شو�شا 

�لعام  �لأم��ني  ورج��ح  معار�شني.  ح�شب  �أحيانا،  وتتجاهلها  تنا�شبها 
�أندريا�س  �ليونانية  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لهجرة  ل�شيا�شات  �ل�شابق 
تاكي�س �أن يكون �لأمر مغازلة حكومية لليمني �ملتطرف، معترب� �أنه 

ل يرى حاجة �إىل ت�شريع برملاين مع وجود قر�ر �ملحكمة �لعليا.
وقال تاكي�س �إن هناك توجها نحو تهمي�س �لأجانب، مذكر�ً بحديث 
���ش��اب��ق لرئي�س �ل�����وزر�ء �ل��ي��ون��اين �أدون��ي�����س ���ش��ام��ار����س ق���ال ف��ي��ه �إن 

�ليونانيني ل بد �أن ي�شرجعو� بلدهم.
و�أ�شاف يف حديث للجزيرة نت �أن �حلزب �ل�شر�كي �شريك مري�س 
رئي�شه  �إن  ق��ائ��ل  ك��ب��ري،  ب�شكل  �شعبيته  تر�جعت  حيث  �حلكومة  يف 
�إيفانغيلو�س فينيزيلو�س ل يجد حرجا يف نق�س قر�ر�ت �أيدها �شابقاً 

بهدف �لبقاء يف �ل�شلطة. �أما �ل�شحفي �ملتخ�ش�س يف �شوؤون �لربملان 
�حلاكمني  �حلزبني  بني  تو�فقاً  ثمة  �أن  ف��ريى  بيتار��س  ميخالي�س 

�ل�شر�كي و�لدميقر�طية �جلديدة على �مل�شروع.
و�أ�شاف بيتار��س �أن �أول �إجر�ء وعد به حزب �لدميقر�طية �جلديدة 
مع و�شوله �إىل �حلكم كان �إلغاء قانون ت�شويت �لأجانب، معترب�ً �أنهم 

خ�شرو� فر�شتهم نهائياً.
�ل�شر�كي  �حل���زب  يتقدم  �أن  بيتار��س  ��شتبعد  مت�شل،  �شياق  ويف 
�إىل  م�شري�ً  �ليونانية،  �جلن�شية  �لأجانب  منح  لت�شهيل  مقرح  ب��اأي 
�ملو�شوع يرتبط مبخاوف حليفي �حلكم من تنامي �شعبية حزب  �أن 

�لفجر �لذهبي �ملتطرف.

•• نيويورك-رويرتز:

�ملتحدة  ل��لأمم  �لتابع  �لعاملي  �لأغ��ذي��ة  برنامج  �أ���ش��در 
حم�س  مدينة  يف  �أغ��ذي��ة  لتوزيع  فيديو  لقطات  �م�س 
�لقدمية ب�شوريا. وت�شري تقارير �إىل عدم وجود �أغذية 
د�خل �ملدينة �لقدمية �شوى كميات �شغرية من �لربغل 

�ملليء باحل�شر�ت.
وجرى توزيع حو�يل 500 عبوة غذ�ئية عائلية �إ�شافة 

�إىل حو�يل 6200 كيلوجر�م من �لدقيق.
وقال ماثيو هولينجورث مدير برنامج �لأغذية �لعاملي 

بد�ية على  لكنها  ك��اف  ه��ذ�  �أن  يعتقد  �إن��ه ل  �شوريا  يف 
�لأقل.

�إىل حم�س  �إدخ��ال م�شاعدة غذ�ئية  و�أو�شح متكنا من 
هذ�  هذ  �شهر..  مل��دة  �شخ�س   2500 لإطعام  �لقدمية 

كاف.. ل نعتقد ذلك.. لكنه �شيء ما. 
بالن�شبة  ل��لأم��ام  كبرية  خطوة  بالتاأكيد  �إنها  و�أ���ش��اف 
للنا�س �لذين يعي�شون يف ظل م�شتويات ل ت�شدق من 

�حلرمان. 
بالن�شبة  �لو�شع  �أن  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  تقارير  وت�شري 

للمحا�شرين د�خل �ملدينة �لقدمية بائ�س ومروع.
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ن�شر  بدء  عن  �م�س  �شويغو  �شريغي  �لرو�شي  �لدفاع  وزير  �أعلن 
قناة  ونقلت  رو�شيا  حدود  طول  على  �جلديد  �جليل  من  ر�د�ر�ت 
)رو�شيا �ليوم( عن �شويغو قوله �إنه يف �شبيل تطوير �أحد �أهم عنا�شر 
ن�شر  يتم  �ل�شاروخي  �لهجوم  �إنذ�ر  منظومة  وهو  �لدفاع  منظومة 
�شبكة من حمطات �لر�د�ر �خلا�شة من �جليل �جلديد على �حلدود 
�أولوية  هي  �ملنظومات  هذه  تطوير  مهمة  �أن  �إىل  لفتاً   ، �لرو�شية 

بالن�شبة لوز�رة �لدفاع �لرو�شية حتى عام 2020 .
��شتعد�دها  بناء على تقنيات تعك�س  �ل���ر�د�ر�ت ت�شّنع  �أن هذه  وذك��ر 
�ملخاطر  بوجه  فعال  ب�شكل  مهامها  تنفيذ  با�شتطاعتها  �إذ  �لكامل، 

�ملحتملة يف �ملجالني �لف�شائي و�جلوي.
و�أكد �نه قد مت ن�شر عدد من هذه �ملحطات وهي تعمل بنجاح و�أ�شار 
جتري  �لبلد  ب�شرق  �لإن���ذ�ر  مبحطة  �لبناء  �أعمال  �أن  �إىل  �شويغو 
حت�شني  هي  �لثانية  �لأول��وي��ة  �أن  و�عترب  �ملو�شوعة  للخطط  وفقا 

وتطوير �لتاأمني �لطبي للع�شكريني وعائلتهم.

ثار بركان يف جزيرة جاوة �لإندوني�شية �ملكتظة بال�شكان �لليلة قبل 
 17 و�ل��رم��ال لرت��ف��اع  �ل��رم��اد  م��ن  �شحابة �شخمة  ون��ف��ث  �ملا�شية 
ب��رك��ان جبل  ويقع  م��ط��ار�ت  �إغ���لق ثلثة  �إىل  �أدى  كيلومر� مم��ا 
�شور�بايا  مدينة  من  �جلنوب  �إىل  كيلومر�   140 بعد  على  كيلود 
ثاين �أكرب مدينة يف �إندوني�شيا وهي مركز �شناعي رئي�شي و�شوهدت 
�شحابة �لرماد �لربكاين من على بعد ت�شعة كيلومر�ت �إىل �لغرب 

و�أدت �إىل �إغلق مطار�ت يف �شور�بايا ويوجياكارتا و�شولو.
ملو�جهة  �لوطنية  �لوكالة  با�شم  �ملتحدث  نوجروهو  �شوتوبو  وق��ال 
�لكو�رث عرب �لهاتف ل تز�ل �ملناطق �إىل �لغرب من جبل كيلود مبا 
تتعر�س  وماجيلجن  و�شيلكاب  ويوجياكارتا  ج��اوة  و�شط  ذل��ك  يف 

ل�شحب �لرماد �لربكاين لأن �لليلة �ملا�شية �شهدت �أكرب ثورة. 
ويوجد يف �شيلكاب م�شفاة نفط رئي�شية لكن مل يعرف على �لفور 
ملو�جهة  �لوطنية  �ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت  ت��اأث��ر  ق��د  بها  �لعمل  ك��ان  �إذ�  م��ا 
�إن �ل�شحابة بد�أت تتفرق و�أن ثورة �لربكان  �لكو�رث يف وقت لحق 

توقفت.
و�شرح نوجروهو باأن �لوكالة حتاول �لتحقق من تقارير عن مقتل 
�لإجلء.  بيانات عن عدد حالت  لدينا  توجد  و�أ�شاف ل  �شخ�شني 
عن  ت��ق��اري��ر  تلقينا  ت�����ش��ررو�  �شخ�س  �أل���ف   200 �إن  �ل��ق��ول  ميكن 

�شقوط قتلى مل نتحقق منها بعد.

دعت �ملعار�شة �لوكر�نية �جلمعة �ىل �لتعبئة يف �شبيل هجوم �شلمي 
�ل�شلطات  م��ع  �ملباحثات  تعرثت  بينما  �ل���ش��ب��وع،  ه��ذ�  نهاية  جديد 
�هد�ف  بال�شعي �ىل حتقيق  �لتهامات  و�لوروبيون  �لرو�س  وتبادل 
�لحتجاج  بد�ية حركة  ��حلادية ع�شرة منذ  وللمرة  جيو-�شيا�شية. 
�لحد  ظهر  �ملتظاهرون  �شيتجمع  �لثاين-نوفمرب،  ت�شرين  نهاية 
)10،00 ت غ( يف �شاحة ميد�ن و�شط كييف �لتي يحتلها �ملحتجون 
وحت��ي��ط ب��ه��ا م��ت��اري�����س وح���و�ج���ز وك��ان��ت �لزم����ة �جل��م��ع��ة يف �شلب 

حمادثات جرت يف مو�شكو بني وزيري �خلارجية �لرو�شي و�لملاين.
و�تهم �لوزير �لرو�شي �شريغي لفروف �لحتاد �لوروبي بال�شعي �ىل 
تو�شيع نطاق نفوذه �ىل �وكر�نيا بدعم �ملعار�شة. و�عترب �خلمي�س �ن 
�لعلقات بني رو�شيا و�لحتاد �لوروبي و�شلت �ىل حلظة �حلقيقة 
�شتاينماير  فر�نك-فالر  �لمل��اين  �لوزير  عليه  ورد  �وكر�نيا  ب�شان 
بان �لزمة يف �وكر�نيا لي�شت لعبة �شطرجن جيو-�شيا�شية ، م�شدد� 
على �ن لي�س من م�شلحة �حد ت�شعيد �لو�شع يف �وكر�نيا. وتلتقي 
زعماء  من  �ثنني  �ملقبل  �لثلثاء  مريكل  �نغيل  �لملانية  �مل�شت�شارة 
�ملعار�شة �لوكر�نية �ر�شيني يات�شينيوك وفيتايل كليت�شكو، وفق ما 

�فادت جملة بيلد �لملانية.

عوا�صم

مو�شكو

كييف

جاكرتا

توجه باإ�سبانيا لتجني�س اأحفاد اليهود ال�سرقيني

مهاجرون اأفارقة بال خمرج يف مركز احتجاز اإ�شرائيلي 

ال�شي�شي و�شباحي.. اأبرز االأ�شماء يف انتخابات م�شر القادمة
�لفتاح  ع���ب���د  �مل�������ش���ري  �أن  ي����ذك����ر 
�ل�شي�شي هو �ملر�شح �لأبرز و�لأقوى 
على �ل�شاحة بعد مطالبة قطاعات 
ك��ب��رية ل��ه ب��ال��ر���ش��ح ت���ر�ه �لبطل 
�ل�������ذي خ���ل�������س م�������ش���ر م����ن حكم 

�لإخو�ن �لإرهابي.
�لتيار  م��ر���ش��ح��ي  غ���ي���اب  �أن  ك��م��ا 
�لإ�شلمي يعد هو �لعن�شر �لأبرز 
فجماعة  �لن���ت���خ���اب���ات،  ه�����ذه  يف 
ب��اأن��ه��ا جماعة  ���ش��ن��ف��ت  �لإخ�������و�ن 

�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ، �ل�شي�شي  جبهة 
للغاية  ���ش��ع��ب��ة  ���ش��ت��ك��ون  �مل���ع���رك���ة 
خ�شو�شاً مع مر�شح مثل �ل�شي�شي. 
�شعبان  �لدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
عبد �لعليم، �لأمني �مل�شاعد حلزب 
�ل�شي�شي  �مل�شري  �إن  �ل�شلفي،  �لنور 
له موؤيدين كثريين، �إل �أن �لكثري 
منهم �شوف يتخلون عنه بعد خلعه 

�أكرث  وج��ود  �أن  �إل  �لأوىل  �ملرحلة 
م���ن م��ر���ش��ح ب����ارز ���ش��ي��ك��ون عامل 
�إي����ج����اب����ي����ا يف ع������دم خ��������روج ه���ذه 
على  للم�شري. وتعليقاً  �لنتخابات 
�ل�شناوي،  �هلل  عبد  ق��ال  �ملو�شوع، 
�إن   ، �لوطني  �لإن��ق��اذ  جبهة  ع�شو 
����ش���وف ير�شح  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �مل�����ش��ري 
�أن ه���ذ� �ل��ق��ر�ر ق��د ح�شم  م���وؤك���د�ً 
نهائياً. و�أ�شاف: هو يريد �أن يتاأكد 
�أنه و�قف على �أر�شية �شلبة.. وهو 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ل��ى  يطمئن  �أن  ي��ري��د 
حيث  يركها،  �أن  قبل  �لع�شكرية 
�لنتقاد�ت  يو�جه  �أن  يريد  ل  �إن��ه 
�لتي وجهت للم�شري طنطاوي من 
�ل�شي�شي  �أن  �ل�شناوي  و�أك���د  قبله 
���ش��وف ي�����ش��ت��ق��ي��ل م���ع ن��ه��اي��ة �شهر 
�أما  ف��رب�ي��ر وب��د�ي��ة �شهر م��ار���س. 
ع���ن ف��ر���س ح��م��دي��ن ���ش��ب��اح��ي يف 
فر�س  �إن  �ل�شناوي  ق��ال  �لرئا�شة، 
فر�س  م��ن  بكثري  �أك���رب  �ل�شي�شي 
���ش��ب��اح��ي، م�����ش��ي��ف��اً: ن��ح��ن �أم����ام 
مر�شح عتيد، حيث �إن �شباحي قد 
�ملا�شية..  �لنتخابات  يف  ثالثاً  حل 
�أمام مر�شح قوي وله قاعدة  نحن 
�أو�شاط  �شعبية كبرية خ�شو�شاً يف 
�ل�����ش��ب��اب.. وه��و ق���ادر على خلخلة 

�لرئي�س  تعترب  وم��از�ل��ت  �إره��اب��ي��ة 
�ل�شابق حممد مر�شي هو �لرئي�س 
�ل�شلفي  �لنور  حزب  �أما  �ل�شرعي. 
ف��ق��د �أي����د ق����ر�ر د.ع��ب��د �مل��ن��ع��م �أبو 
�لفتوح، رئي�س حزب م�شر �لقوية 
موقفه  �أن  وي��رى  �لر�شح  بعدم   ،

يفيد �لتيار �لإ�شلمي.
�لنا�شرية  �لأح�������ز�ب  و�ن��ق�����ش��م��ت 
وح���رك���ة مت���رد ح���ول دع���م �مل�شري 
�أما  �شباحي،  حمدين  �أو  �ل�شي�شي 

�ملعركة  �أن  و�أك���د  �لع�شكري.  لزيه 
�لآخرين  �ملر�شحني  على  �شتعتمد 
�لنتخابات،  �شيخو�شون  �ل��ذي��ن 
حيث �إنه ل ميكن �لتنبوؤ بالفر�س 
�ل�شي�شي  �أن ي�شتقيل  �إل بعد  �لآن، 
وب�شوؤ�له عن  �ملدين.  بزيه  ويظهر 
�لنور لأي مر�شح، قال  دع��م ح��زب 
حلزب  ي��ك��ون  ل��ن  �إن���ه  �لعليم  عبد 

ت�شم  �لتي  �لوطني  �لإنقاذ  جبهة 
�لليرب�لية  �لأح�������ز�ب  م���ن  ع�����دد� 

و�ملدنية فلم تعلن موقفها حالياً.
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  وك������ان 
�مل�����ش��ل��ح��ة خ����رج ب��ب��ي��ان ت����رك فيه 
لل�شي�شي �حلق يف �ل�شتجابة لند�ء 
�ل����و�ج����ب و������ش�����رور�ت �ل���وط���ن يف 

ر�شالة تنفي �أي �نق�شام د�خلها.
�شعبية  رغ��م  �أن��ه  �لكثريون  وي��رى 
من  ل��ل��ف��وز  ت��وؤه��ل��ه  �ل��ت��ي  �ل�شي�شي 

�لنتخابات  يف  م��ر���ش��ح  �أي  �ل��ن��ور 
بقوة  �شندعم  م�شيفاً:  �ل��ق��ادم��ة، 
من �شيثبت �أنه �لأ�شلح من خلل 
برناجمه �لنتخابي و�أ�شار �أن حزب 
�أي م��ر���ش��ح �لآن  ي��ق��ي��م  ل���ن  �ل���ن���ور 
و�شدور  �لر�شح  ب��اب  غلق  حل��ني 
للمر�شحني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ق��ائ��م��ة 

ودر��شة بر�جمهم �لنتخابية.

••�صيول-اأ ف ب:

حمادثاتهما  �لكوريتان  ��شتاأنفت 
�تفاق  �ىل  �لتو�شل  بهدف  �م�س 
يتيح جمع �لعائلت �لتي فرقتها 
�حلرب رغم �لتدريبات �لع�شكرية 
�جلنوبية  ك����وري����ا  ب����ني  �مل���ق���ب���ل���ة 
و�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �ل���ت���ي تثري 

��شتياء بيونغ يانغ.
وه����ذه �مل���ح���ادث���ات مل ي��ح��دد لها 
جدول �عمال و��شح لكن �جلولة 
�لوىل منها �لتي عقدت �لربعاء 
ومل توؤد �ىل �ية نتيجة ملمو�شة، 

�ظهرت نقاط �خللف. ويطالب 
ي�شمن  ب����ان  �ل�����ش��م��ال  �جل���ن���وب 
للعائلت  �ملقبل  �ل��ل��ق��اء  ح�شول 
-1950( �حل��رب  فرقتها  �لتي 

 25 و   20 يف  �ملرتقب   )1953
جبل  منتجع  يف  ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر 
�ر��شي كوريا  �لو�قع يف  كومغانغ 
�ل�شمالية.  وت�شر كوريا �ل�شمالية 
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ع���ل���ى �رج���������اء ب���دء 
بني  �ل�شنوية  �لع�شكرية  �ملناور�ت 
كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة 
�شباط-فرب�ير   24 يف  �ملرتقبة 
ي��رت��ق��ب �ن تكون  �مل�����ش��ال��ة  وه����ذه 

يف ���ش��ل��ب حم���ادث���ات �جل��م��ع��ة يف 
بامنوجنوم �حلدودية حيث  بلدة 
1953 وتعترب  وقعت �لهدنة يف 
�لتدريبات  ه���ذه  �ن  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
مت��اري��ن لج��ت��ي��اح �ر����ش��ي��ه��ا فيما 
�نها  �شيول وو��شنطن على  ت�شدد 

مناور�ت دفاعية .
هذ�  �لن  حتى  �شيول  وع��ار���ش��ت 
�مل����ن����اور�ت  �ن  م���ع���ت���ربة  �ل���ط���ل���ب 
م�شاألتان  �ل���ع���ائ���لت  ول����ق����اء�ت 
م��ن��ف�����ش��ل��ت��ان وه�����ذه �مل���ح���ادث���ات، 
�مل�������ش���ت���وى  ه��������ذ�  ع����ل����ى  �لوىل 
م���ن���ذ ���ش��ب��ع��ة �ع���������و�م، ت���ات���ي �ثر 

���ش��رط��ا ل��ل��ق��اء �ل��ع��ائ��لت. وي���زور 
كريي بكني حيث يعتزم �ن ي�شجع 
�حلكومة �ل�شينية على ��شتخد�م 
�ل���ذي تتمتع به  �ل��ف��ري��د  �ل��ن��ف��وذ 
ب��اب��د�ء رغبة  ي��ان��غ  بيونغ  لق��ن��اع 
�ملفاو�شات  �ح���ي���اء  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ورو�شيا  )�ل��ك��وري��ت��ان  �ل�شد��شية 
و�ل���ي���اب���ان و�ل�������ش���ني و�ل����ولي����ات 
�مل����ت����ح����دة(. وه�������ذه �مل���ف���او����ش���ات 
 2008 ن��ه��اي��ة  ت��وق��ف��ت يف  �ل��ت��ي 
�ل�شمالية  �قناع كوريا  تهدف �ىل 
�لنووي  برناجمها  ع��ن  بالتخلي 
مقابل م�شاعدة ل �شيما يف جمال 

�شمال   38 وك�شف موقع  �لطاقة 
�جلمعة �ن كوريا �ل�شمالية قامت 
�حلفريات  لعمال  كبري  بت�شريع 
�ل�شا�شي  �ل����ن����ووي  م��وق��ع��ه��ا  يف 

بوجني-ري.

�ل�شادرة  �لخ����رية  �لت�شريحات 
عن قادة �لبلدين، �لزعيم �لكوري 
ورئي�شة  �ون  جونغ  كيم  �ل�شمايل 
كوريا �جلنوبية بارك غوين-هاي 
�لعلقات  حت�شني  �ىل  �ل��د�ع��ي��ة 

�لثنائية.
�لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان 
ج���ون ك���ريي ق���دم خ���لل زيارته 
���ش��ي��ول �خل��م��ي�����س دع���م���ه جلهود 
�جل  من  �جلنوبية  كوريا  رئي�شة 
لكنه  �ل�شمال  مع  ثقة  جو  �ر���ش��اء 
�ىل  �ل�شمايل  �لكوري  �لنظام  دعا 
�ملناور�ت  �ل��غ��اء  م��ن  يجعل  ل  �ن 

االأمريان وليام وهاري ي�شاركان  يف جهود االإغاثة من الفي�شانات

حمادثات بني الكوريتني حول العائالت واملناورات 

لجل  �ملفتوحة  �ملن�شاأة  يف  �لنا�س 
تكون  �أن  �لهدف  لكن  غري م�شمى 
ق��ب��ل عودتهم  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  )ن��ق��ط��ة( 
دول����ة  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  �أو  ل���ب���لده���م 

ثالثة. 
بدخول  لل�شحفيني  ي�شمح  ومل 
ل��ك��ن روي����رز متكنت من  �مل��ج��م��ع 
�ج����ر�ء م��ق��اب��لت م��ع ن��ح��و ع�شرة 
غامرو�  �ل���ذي���ن  �مل��ح��ت��ج��زي��ن  م���ن 

باخلروج من �لبو�بات.
قال �لبع�س �إنهم نقلو� باحلافلت 
�ملحيطة  �ملناطق  �أو  �أب��ي��ب  ت��ل  م��ن 
مكتب  �ىل  ت��وج��ه��و�  �ن  ب��ع��د  ب��ه��ا 
�ملجمع  �إىل  وو���ش��ل��و�  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت 

مبلب�شهم فقط.
ينتهزون  ل  �إن��ه��م  ك��ث��ريون  وق����ال 
�لفر�شة �ملتاحة ملغادرة �ملجمع كل 
�أق��رب مدينة وهي بئر  ي��وم. وتقع 
�ل�شبع على م�شافة �شاعة بال�شيارة 
وي����ح����ت����اج �مل����ح����ت����ج����زون لث����ب����ات 
���ش��اع��ات ومن  ك��ل ب�شع  وج��وده��م 
ل يلتزم بذلك يتعر�س للنقل �إىل 

�شجن عادي.
وكانت �ل�شكاوى قليلة من ترتيبات 
م�شاهدة  ت�����ش��م��ل  �ل���ت���ي  �لق����ام����ة 
يوميا  وج��ب��ات  وث��لث  �لتلفزيون 
كل  ي�شم  و��شعة  عنابر  يف  و�ل��ن��وم 
منها ع�شرة رجال. ول يوجد ن�شاء 

�أو �أطفال يف �ملجمع.
وي�����ش��ع �مل��ج��م��ع �أك�����رث م���ن ثلثة 
جماعات  وت���ق���ول  م��ه��اج��ر  �لف 
حقوق �لن�شان �إن 2000 مهاجر 
��شتدعاء  �أو�م���ر  تلقو�  �لق��ل  على 
للنتقال �إىل �ملركز بحلول �ل�شهر 

�ملقبل.
�لن�شان  وت��ق��ول ج��م��اع��ات ح��ق��وق 
�إن �ملهاجرين ي�شتحقون �حل�شول 

•• القد�س املحتلة-مدريد-وكاالت: 

�أ����ش���ب���ح جم���م���ع م����ن �مل����ب����اين ذ�ت 
�لطابق �لو�حد يف عمق �ل�شحر�ء 
بجنوب ��شر�ئيل حمل �إقامة نحو 
يو�جهون  �أفريقي  مهاجر   400
�لحتجاز  ره���ن  ب��ق��ائ��ه��م  �ح��ت��م��ال 

لأجل غري م�شمى.
وي�شمح للمحتجزين يف هذ� �ملركز 
�ل�شلطات مركز  �لذي تطلق عليه 
�ح��ت��ج��از م��ف��ت��وح مب��غ��ادرت��ه ب�شع 
�ل�شفر غري  لكن  ي��وم  ك��ل  ���ش��اع��ات 
مم��ك��ن ن��ظ��ر� مل��وق��ع��ه �ل��ن��ائ��ي قرب 

�حلدود �مل�شرية.
وفتحت ��شر�ئيل جممع هولوت يف 
بعد  �ملا�شي  �لول  كانون  دي�شمرب 
�أن �أوقفت �ملحكمة �لعليا ما جرى 
عليه �لعرف من �شجن �ملهاجرين 
�إىل ثلث  ت�����ش��ل  مل����دد  �مل��ت�����ش��ل��ل��ني 

�شنو�ت يف �ل�شجون �لعادية.
لكن فيما و�شفه �ملهاجرون بتطور 
ج���م���اع���ات حقوق  وق����ال����ت  ق����ا�����س 
�لن�شان �نه ي�شكل �نتهاكا للحقوق 
�شدر يف �ل�شهر نف�شه قانون ي�شمح 
ب��اح��ت��ج��از �مل��ه��اج��ري��ن لج���ل غري 
طلباتهم  يف  �ل��ب��ت  حل���ني  م�����ش��م��ى 

�لبقاء يف ��شر�ئيل.
وق���ال �لري�����ري ه��اج��و���س فدوي 
ك���ان يعمل يف  �ل���ذي  ع��ام��ا(   30(
مطعم يف تل �أبيب ذهبت لتجديد 
�حلال  بي  �نتهى  وفجاأة  تاأ�شريتي 

هنا. هذ� �شيء فظيع. 
�ملا�شية  �لثماين  �ل�شنو�ت  وخلل 
عرب �حلدود �مل�شرية �إىل ��شر�ئيل 
�أكرث من 50 �ألف �أفريقي �أغلبهم 
و�أقامت  و�ري���ري���ون.  ���ش��ود�ن��ي��ون 
ل�شد  �حل��دود  على  �شور�  ��شر�ئيل 

�ملت�شللون  ك�����ان  �ل���ت���ي  �ل���ث���غ���ر�ت 
ينفذون منها.

وي�����ق�����ول ك�����ث�����ريون م���ن���ه���م �إن���ه���م 
�حلرب  هربا من  �للجوء  يطلبون 
ترف�س  ��شر�ئيل  لكن  ب��لده��م  يف 
�أ�شحابها  وتعترب  �لطلبات  �أغلب 
ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل ل��ك��ن��ه��ا منحت 

بع�شهم تاأ�شري�ت حمدودة.
وت�شكو �ل�شلطات من ��شتد�د حدة 
�ملناطق  يف  �لجتماعية  �ل��ت��وت��ر�ت 
يقيم  حيث  �أبيب  تل  من  �لفقرية 
�لف����ارق����ة. وق����ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
طوفان  �إن  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب���ن���ي���ام���ني 
�ليهودية  �لهوية  يهدد  �ملهاجرين 
ل�����ش����ر�ئ����ي����ل و�إن���������ه ي����ري����د �ب���ع���اد 

�أغلبيتهم.
�قناع  حت������اول  �����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن  �إل 
بلدهم  �إىل  ب��ال��ع��ودة  �مل��ه��اج��ري��ن 
ط���و�ع���ي���ة ب����دل م���ن �ل���ل���ج���وء �إىل 
خلل  م��ن  وذل��ك  ق�شر�  ترحيلهم 
�ل�شعي  �أو  ن��ق��دي��ة  ح��و�ف��ز  ت��ق��دمي 

لقناع دول ثالثة بقبولهم.
�مل��ال و�لعودة  وحتى �لن مل يقبل 
�أن  ن�شبيا رغم  �شوى عدد حم��دود 
يقولون  �ل�شر�ئيليني  �مل�شوؤولني 
غ���������ادرو�  م����ه����اج����ر   2000 �أن 
�رتفاعا   2013 ع����ام  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
2012. ومل  400 عام  من نحو 
تتو�شل ��شر�ئيل �إىل �طر�ف ثالثة 

تقبل �ملهاجرين.
�مل�شت�شار  ���ش��ول��وم��ون  د�ن��ي��ل  وق���ال 
�لقانوين بوز�رة �لد�خلية �إن مركز 
�ملهاجرين  لب��ع��اد  تاأ�ش�س  ه��ول��وت 

عن �ل�شو�رع و�شوق �لعمل.
و�أ�شاف يف ت�شريحات لل�شحفيني 
خ����لل ي��ن��اي��ر ك���ان���ون �ل���ث���اين من 
�حتجاز  ميكن  �لقانونية  �لناحية 

كانو� مقيمني فيها قبل ترحليهم 
على  للح�شول  ي��ت��ق��دم  ب���اأن  عنها 
جن�شيتها، ولكن ب�شرط تنازله عن 
وهو  يحملها،  �أخ���رى  جن�شية  �أي 
�لقانون  يف  �إل���غ���اوؤه  �شيتم  ���ش��رط 
حكومة  �أق����رت����ه  �ل������ذي  �جل����دي����د 

ماريانو ر�خوي �لأ�شبوع �ملا�شي.
�مللكان  �أم�������ر   1492 ع������ام  ويف 
ملكة  �إي����ز�ب����ي����ل  �ل���ك���اث���ول���ي���ك���ي���ان 
�أر�غون  ملك  وفرديناند  ق�شتالة 
�عتناق  ي���رف�������س  م����ن  ك����ل  ب���ط���رد 
�لو�قع  يف  وي�شعب  �لكاثوليكية.. 
لهم  �شيحق  �ل��ذي��ن  ع���دد  حت��دي��د 
�ل��ق��ان��ون �ملقرح،  �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 
تقول  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  بع�س  �أن  غ��ري 
ث��لث��ة مليني  ي��ن��اه��ز  �ل���ع���دد  �إن 

يهودي.

ع��ل��ى �ل��ل��ج��وء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ن��ظ��ر� ملا 
��شطر�بات  م��ن  ب��لده��م  ت�شهده 
�لتما�شا  ق��دم��ت  وق���د  و����ش��ط��ه��اد 

للمحكمة �لعليا للغاء �لقانون.
وقالت و�لربجا �جنلربخت ممثلة 
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  �لمم  مفو�شية 
�حتجاز  �إن  ��شر�ئيل  يف  �للجئني 
�مل��ه��اج��ري��ن لج���ل غ��ري م�شمى ل 
يتفق مع �لعر�ف �لدولية حلقوق 

�لن�شان.
�أعلنت �حلكومة  �أخ��رى،  من جهة 
خطاأ  ت�شحيح  عزمها  �لإ�شبانية 
ت��اري��خ��ي ، ب��اإق��ر�ر م�����ش��روع قانون 
�ليهود  �أح��ف��اد  جتني�س  �إىل  يرمي 
�لذين  )����ش���ف���اردمي(  �ل�����ش��رق��ي��ني 
 ،1492 ع��ام  �إ�شبانيا  م��ن  ط���ردو� 
ب����اأن �لربملان  ث��ق��ت��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 

�شيقر �لقانون بالأغلبية.
وق����ال وزي����ر �ل��ع��دل �أل���ربت���و رويز 
ل��ق��اء يف مدريد  �أث���ن���اء  غ������الردون 
يهودية  جمعيات  ع��ن  ممثلني  م��ع 
�لتاريخية  �لأخ��ط��اء  �إن  �أم��ريك��ي��ة 
مي���ك���ن ت�����ش��ح��ي��ح��ه��ا و�أ������ش�����اف �أن 
�لإ�شبان  م��ن  �ل�شاحقة  �لأغ��ل��ب��ي��ة 
�أم  للحكومة  موؤيدين  �أكانو�  �شو�ء 
�لقول  على  ي��و�ف��ق��ون  للمعار�شة 
�إن��ن��ا �رت��ك��ب��ن��ا خ��ط��اأ ت��اري��خ��ي��ا قبل 
خم�شة ق��رون و�أك��د �أن��ه على يقني 
�شيحظى  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع  ب����اأن 
ب��ت��اأي��ي��د �لأغ���ل���ب���ي���ة �ل�����ش��اح��ق��ة يف 
�ل��ربمل��ان �لإ���ش��ب��اين، ح��ي��ث يتمتع 

�ملحافظون بالأغلبية �ملطلقة.
لكل  ت�شمح  �إ�شبانيا  �أن  �إىل  وي�شار 
�أج����د�ده  �أن  يثبت  ���ش��رق��ي  ي��ه��ودي 

•• لندن-يو بي اأي:

�لأمري هاري،  �لأ�شغر  و�شقيقه  وليام  �لأمري  دوق كيمربيدج  �ن�شم 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �إىل  �لعر�س،  ترتيب ولية  يف  ور�بعاً  ثانياً  �مل�شنفني 
�لتي  �لفي�شانات  م��ن  �لإغ��اث��ة  جهود  يف  �جلمعة  �م�س  �لربيطانية 
�جتاحت مناطق و��شعة من �ململكة �ملتحدة. وقام �لأمري وليام �لبالغ 
31 عاماً و�لأمري هاري )29 عاماً( بزيارة مفاجئة �إىل  من �لعمر 
قرية د�ت�شيت يف مقاطعة بريك�شاير �لتي �شربتها �لفي�شانات ب�شدة، 
مل�شاعدة �جلنود �لربيطانيني يف و�شع دفاعات �شد مياه �لفي�شانات. 
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ق�����ش��ر �مل��ل��ك��ي �إن �لأم���ريي���ن ���ش��اه��د� �شور 

�ملت�شررة  �لقرية  �شكان  مل�شاعدة  بو�جبهما  �لقيام  و�أر�د�  �لفي�شانات 
من  �لأن�شب  �لطريقة  وك��ان��ت  �ل��رم��ل،  باأكيا�س  ممتلكاتهم  بحماية 

خلل �مل�شاركة يف جهود �لإغاثة للقو�ت �مل�شلحة .
وخدم �لأمري وليام كطيار مروحية يف عمليات �لبحث و�لإنقاذ ب�شلح 
�جلو �مللكي �لربيطاين وترك �خلدمة موؤخر�ً، يف حني ل يز�ل �لأمري 

هاري يخدم برتبة ملزم �أول يف �شلح �لفر�شان.
�أعلن متحدث با�شم ق�شر باكنغهام، �ملقر �لر�شمي  ويف م��و�ز�ة ذلك، 
باأعلف  ت��ربع��ت  �لأخ����رية  �أن  ل��ن��دن،  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  للملكة 
ومعد�ت �أخرى من مز�رعها �مللكية يف وند�شور للمز�رعني �ملت�شررين 

مبياه �لفي�شانات يف مقاطعة �شامر�شت .

•• القاهرة-وكاالت:

�لرئا�شية  �لن���ت���خ���اب���ات  ت���ق���رب 
�مل�����ش��ري��ة، و�أب����رز �مل��ر���ش��ح��ني حتى 
�ل�����ش��اع��ة ه��م��ا �مل�����ش��ري ع��ب��د �لفتاح 
�شباحي..  وح���م���دي���ن  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
ه����ذه  يف  �ل���������ش����ي����ا�����ش����ي  �مل���������ش����ه����د 
عليه  كان  �لنتخابات يختلف عما 
�نق�شام  معه  وير�فق   ،2012 يف 
�لدعم،  وك��ت��ل  �ل��ت��ح��ال��ف��ات  ب�����ش��اأن 
�أم����ا �ل���لف���ت و�لأب������رز ف��ه��و غياب 

مر�شحني عن �لتيار �لإ�شلمي.
للمر�شحني  �ل��ق�����ش��رية  �ل��ق��ائ��م��ة 
�لفريق  ق����ر�ر  �ن��ت��ظ��ار  م���از�ل���ت يف 
�شامي عنان، قائد �لأركان �ل�شابق، 
�ل�����ذي ���ش��ي��ع��ل��ن م��وق��ف��ه ب��ع��د فتح 
فرب�ير   17 بعد  �أي  �لر�شح  ب��اب 

�جلاري.
�مل�شهد �ل�شيا�شي ومر�شحو �لرئا�شة 
لعام 2014 جاء خمتلفاً �ختلفاً 
ج��ذري��اً ع��ن ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة �شمت 
متنوعة  تيار�ت  من  مر�شحاً   13
وتاأتي   .2012 ع��ام  �نتخابات  يف 
�أي�شاً و�شط حالة من �ل�شتقطاب 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  �مل�شبوق  غري 
����ش���ق���وط حكم  ب���ع���د  و�مل���ج���ت���م���ع���ي 

�لإخو�ن يف 30 يونيو �ملا�شي.
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ونهبا  ف�����ش��اد�  م�شلحة  جم��م��وع��ات 
على  فيه  �لدولة  ت�شيطر  ل  وحيث 
�����ش����يء، م����ن ت��ط��ه��ري ع���رق���ي وفق 

منظمة �لعفو �لدولية.
�شيليكا  عنا�شر  �ج��ت��اح��ه  �ن  وب��ع��د 
�مل�شلمني �ملتمردين �ل�شابقني طيلة 
ع�شرة ��شهر، ��شبحت ميلي�شيا �نتي 
للدفاع  �مل�شلحة  �مل�شيحية  ب��الك��ا 
�ل�شلم  �ع���د�ء  �ك��رب  �ل��ذ�ت��ي تعترب 
�شخ�س  م���ل���ي���ون  ح������و�ىل  ون������زح   .

من  ن�شمة،  مليون   4،6 ����ش��ل  م��ن 
و�ملخيمات  �ل��ط��رق��ات  �ىل  دي��اره��م 

بحثا عن �للجوء.
�لع���ل���ى للجئني  �مل���ف���و����س  وق�����ال 
كارثة  �ن��ه��ا  غ��وت��ريي�����س  �ن��ط��ون��ي��و 
متو��شلة  وه��ي  تو�شف  ل  �ن�شانية 
جندي  �لف  ���ش��ب��ع��ة  �ن��ت�����ش��ار  رغ����م 
و5400  فرن�شي   1600( �جنبي 
ع�شكري من قو�ت �لحتاد �لفريقي 
�لو�شطى(  �ف���ري���ق���ي���ا  جل���م���ه���وري���ة 
�ملتحدة  �لمم  ل��ه��م  �ق����رت  �ل���ذي���ن 
�لول-دي�شمرب  ك���ان���ون  ب���د�ي���ة  يف 
و�لمن،  �لنظام  ل�شتعادة  �لتدخل 
�لتي وعدت  �ل��ي��ورو  ورغ��م مليني 
بها �لدول �ملانحة لخر�ج هذ� �لبلد 
من �لهاوية. و�مام �لفو�شى �جمعت 
ك����ل �لط���������ر�ف �مل���ج���ت���م���ع �ل�����دويل 
�فريقيا  يف  �لنتقالية  و�حل��ك��وم��ة 
�لو�شطى و�ملنظمات غري �حلكومية 
على نقطة هي �نه ل بد من مزيد 
على  و�ل�شرطيني  �لع�شكريني  م��ن 

طلب �لم��ني �ل��ع��ام ل��لمم �ملتحدة 
ب���ان ك��ي م���ون ب��د�ي��ة �ل���ش��ب��وع من 
ل��ن�����ش��ر مزيد  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ب���اري�������س 
�لو�شطى  �ف��ري��ق��ي��ا  �ل��ق��و�ت يف  م��ن 
فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  لكن   .
هولند وب��دون �ن يجيب على هذ� 
كي مون  ب��ان  مبا�شرة، حث  �لطلب 
على �ل���ش��ر�ع يف �ر���ش��ال م��زي��د من 
�لقو�ت �لدولية �ىل ذلك �لبلد كما 
عليه  �مل�����ش��ادق  �ل��ق��ر�ر  عليه  ين�س 

•• باري�س-اأ ف ب:

ت���ع���زي���ز�ت  ت����ري����د  �مل���ت���ح���دة  �لمم 
ت��ط��ال��ب بقو�ت  ف��رن�����ش��ي��ة وف��رن�����ش��ا 
دول��ي��ة و�ل����دول �لوروب���ي���ة �لكربى 
ل تريد و�شع قدم هناك، وبالتايل 
فان �فريقيا �لو�شطى تبدو مبثابة 
�لعاجز  �ل����دويل  �ملجتمع  �م���ام  ف��خ 

على م�شاعدة هذ� �لبلد �لتائه.
تعيث فيه  �ل��ذي  �لبلد  ويعاين هذ� 

�ىل ع�شرة �لف رجل .
رد  ت��ق��ري��ر  يف  منظمتها  و�ن��ت��ق��دت 
�لتطهري  ع��ل��ى  �ل���دول���ي���ة  �ل����ق����و�ت 
�مل�شلمني  ي�شتهدف  �ل���ذي  �لعرقي 
من  �ل�����ه�����ج�����رة  �ىل  �مل�����دف�����وع�����ني 
و�عتربته  ب��الك��ا،  �لنتي  ملي�شيات 
هذه  وك���ث���ف���ت  ج�����د�  م���ت���ه���اون���ا  رد� 
��شتقالة  منذ  �لتجاوز�ت  �مللي�شيات 

�لر�����س ل���ش��ت��ع��ادة �ل��ن��ظ��ام و�لمن 
كاولوية �لوليات قبل �عادة بناء ما 

ي�شبه �لدولة و�لد�رة.
رئي�شة  وقالت جينفييف غاريغو�س 
�لعفو  م��ن��ظ��م��ة  يف  ف���رن�������ش���ا  ف������رع 
�لدويل هناك حاجة ملحة جد� �ىل 
وقالت  �لبد�ية  من  قلناها  �لقو�ت. 
ب��د م��ن ت�شعة  �ن��ه ل  �ملتحدة  �لمم 

�ل��رئ��ي�����س م��ي�����ش��ال ج��وت��ودي��ا �لذي 
�شيليكا  ح���رك���ة  �ىل  ي��ن��ت��م��ي  ك�����ان 
�ذ�ر-مار�س  يف  رئي�شا  ن�شبته  �لتي 
كانون  م���ن  �ل��ع��ا���ش��ر  يف   ،2013
تريي  وق��ال  �ملا�شي.  �لثاين-يناير 
بلد�ن  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س  ف���ريك���ول���ون 
و�شط �فريقيا يف جمموعة �لزمات 
�جلميع  �ن  �مل�شكلة هي  �ن  �لدولية 
�فريقيا  �زم���ة  م��ن  �لتخل�س  ي��ري��د 
�ل��و���ش��ط��ى �ل�����ش��اخ��ن��ة ومي���رره���ا �ىل 
�لخر . ول تريد فرن�شا وهي ��شل 
يف �خلط �لول يف هذه �لزمة �لتي 
�لزيادة  �ل�شابقة  م�شتعمرتها  تهز 
يف عديد قو�تها ل �شيما �نها تن�شر 
�ي�����ش��ا ق���و�ت ك��ث��رية يف م���ايل وقال 
ميكن  ل  كبري  دبلوما�شي  م�شوؤول 
مبفردها،  �لزم����ة  فرن�شا  حت��ل  �ن 
ولي�شت  بذلك  ملزمة  لي�شت  فهي 
هذه  لد�رة  �م��ك��ان��ي��ات  حتى  لديها 
�لزم������ة ب��رم��ت��ه��ا وع���ل���ى ك���ل طرف 
حني  يف   ، م�����ش��وؤول��ي��ات��ه  يتحمل  �ن 

يف ك���ان���ون �لول-دي�������ش���م���رب.  لكن 
ينبغي  �ل��ت��ي  �ل�شلم  حفظ  عملية 
�لدويل  �لم���ن  جمل�س  يتبناها  �ن 
يف ق����ر�ر ج���دي���د، م���ا ز�ل����ت معطلة 
�شيما  ل  دول  ع����دة  ت�����ردد  ب�����ش��ب��ب 
�مل��ت��ح��دة ل���ش��ب��اب مالية  �ل���ولي���ات 
ت�شاد  مثل  �فريقية  ب��ل��د�ن  وك��ذل��ك 
وتوغو �ملقحمتان ��شل يف �فريقيا 
�لو�شطى باعد�د كبرية من �جلنود 

يف �لقوة �لفريقية. 

•• بانكوك-د ب اأ:

�شفاف  �إج�����ر�ء حتقيق  �إىل  �م�����س  ح��ق��وق��ي��ون  ن�����ش��ط��اء  دع���ا 
�لروهينغا  �أقلية  م��ن  �شخ�س   1300 وج��ود  مكان  ب�شاأن 
�مل�شلمة، تقول �ل�شلطات �لتايلندية �إنه جرى ترحيلهم قبل 
فا�شوك ممثل منظمة هيومان  �شوناي  وقال  �أ�شهر.  ثلثة 
ر�يت�س ووت�س يف تايلند، �إن �ملنظمة تطالب باإجر�ء حتقيق 
 1300 وع��دده��م  ل��ه��وؤلء،  بالفعل  ح��دث  م��ا  ب�شاأن  �شفاف 
رو�ي��ات متناق�شة من  لتلقي  �لروهينغا، نظر�  �شخ�س من 
�أ�شار فارنو كريدلرفون  �ل�شلطات �لتايلندية.   من جانبه 

بو�شت  بانكوك  ل�شحيفة  تايلند  يف  �لهجرة  مكتب  مفو�س 
�ليومية، يف وقت �شابق هذ� �لأ�شبوع، �إىل �أنه جرى ترحيل 
�عتقال  مر�كز  يف  كانو�  �لروهينغا،  من  1300�شخ�س 
م��ي��امن��ار يف  �إىل  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  �أو�ئ����ل  تايلند منذ  بجنوب 
�أقلية  �أف���ر�د  و�لروهينغا  �ملا�شي.  �لثاين  نوفمرب-ت�شرين 
عرقية من غرب ميامنار، كانو� هدفا لأعمال عنف طائفي 
دموي يف �لعام 2012. ويغادر �آلف من �لروهينغا �لذين 
�أ���ش��ب��ح��و� ب��ل دول���ة مب��وج��ب ق��ان��ون �مل��و�ط��ن��ة �ل���ذي تبنته 
ماليزيا  يف  عمل  عن  للبحث  �لبلد   ،1982 ع��ام  ميامنار 

ودول �أخرى.

•• بريوت-اأ ف ب:

�و���ش��اط رئ��ي�����س �حلكومة  �ف����ادت 
�م�س  �شلم  �ملكلف متام  �للبناين 
�ن معظم �لعقبات �زيلت من �مام 
لبنان  يف  جديدة  حكومة  ت�شكيل 
فيما ل تز�ل �لبلد بدون حكومة 

منذ �كرث من ع�شرة ��شهر.
ول��ب��ن��ان �ل���غ���ارق يف دو�م�����ة عنف 
�ل�شوري،  �ل����ن����ز�ع  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
متام  تكليف  منذ  حكومة  ب���دون 
ني�شان- يف  حكومة  ت�شكيل  �شلم 

�نق�شامات  ب�شبب   2013 �بريل 
�ملعار�شني  �لط���ر�ف  بني  عميقة 

و�ملوؤيدين للنظام �ل�شوري.
وقال �مل�شدر من �و�شاط �لرئي�س 
بر�س  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة  �مل���ك���ل���ف 
و�ن  �زي��ل��ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  معظم  �ن 
ق�شر  �ل�شباح  ه��ذ�  �شيزور  �شلم 
�لت�شكيلة  م�شروع  لعر�س  بعبد� 
للم�شدر  يت�شن  ومل  �حل��ك��وم��ي��ة 
�للقاء  ه��ذ�  �شيوؤدي  �ذ�  ما  �لقول 
ه����ذ�  يف  ر����ش���������������م���ي  �ع��������لن  �ىل 

�ل�شدد.
�لق�شر  �كد م�شدر يف  من جهته 
�لرئا�شي لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
رئي�س �جلمهورية مي�شال �شليمان 

وكان  �ل�شباح  ه��ذ�  �شلم  ينتظر 
ب�شبب  معرقل  �حلكومة  ت�شكيل 
�خلارجية  مثل  ��شا�شية  حقائب 
و�لد�خلية و�ي�شا وز�رتي �لطاقة 

و�ل�شغال.
على  �خل�����لف  ج���ان���ب  �ىل  ل��ك��ن 
�حلقائب، فان �لنق�شام �ل�شيا�شي 

ت�شريف  ح���ك���وم���ة  و�����ش���ت���ق���ال���ت 
�لع����م����ال �ل���ت���ي ي���ر�أ����ش���ه���ا جنيب 
�آذ�ر-م������ار�������س   22 يف  م���ي���ق���ات���ي 
متام  �ل��ن��ائ��ب  و���ش��م��ي   ،2013
قوى  حت��ال��ف  �ىل  �ملنتمي  ���ش��لم 
14 �آذ�ر لت�شكيل حكومة جديدة. 

لكن مل يتمكن من �جناز ذلك.

�ل��ع��م��ي��ق ك���ان ي��ع��رق��ل �ي�����ش��ا هذه 
�ل��ع��م��ل��ي��ة وب��ح�����ش��ب م�����ش��ادر من 
�لطرفني فان �حلكومة �جلديدة 
ثلث  منذ  �لوىل  للمرة  �شت�شم 
�ل�شابق  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ���ش��ن��و�ت، 
رف����ي����ق �حل������ري������ري وح��������زب �هلل 

�ل�شيعي �للبناين.

�لتي  �آذ�ر   14 ق����وى  ورف�������ش���ت 
�لبد�ية  منذ  �حل��ري��ري،  يقودها 
جانب  �ىل  ح��ك��وم��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
عاد  �حل���ري���ري  ل��ك��ن  �هلل،  ح����زب 
�ل���ث���اين- ك���ان���ون   21 و�ع���ل���ن يف 

ي�شارك  �ن  على  مو�فقته  يناير 
فريقه �ل�شيا�شي يف حكومة ت�شم 
كذلك حزب �هلل �لذي يقاتل �ىل 

جانب قو�ت �لنظام �ل�شوري.
�لتي  �ذ�ر   14 ق������وى  وت����وج����ه 
�ركانها  �ب�����رز  �حل���ري���ري  ي��ع��ت��رب 
وحزب  دم�شق  �ىل  �لتهام  ��شابع 
طالت  �غ��ت��ي��الت  �شل�شلة  يف  �هلل 
بني  و�منية  �شيا�شية  �شخ�شيات 

و2013.  2005
�عتد�ء�ت يف  �شل�شلة  و�شهد لبنان 
�ل�شهر �ملا�شية ل �شيما يف معاقل 
جمموعات  تبنتها  �هلل،  ح������زب 
تاتي  �نها  قالت  مت�ش����ددة  �شنية 
يف  �هلل  ح�����زب  ت����دخ����ل  ع���ل���ى  رد� 

�شوريا.
وحتاكم �ملحكمة �لدولية �خلا�شة 
بلبنان قرب لهاي غيابيا خم�شة 
متهمني هم عنا�شر يف حزب �هلل، 
يف ق�شية �غتيال رفيق �حلريري 
�لذي قتل يف تفجري يف بريوت يف 

.2005 �شباط-فرب�ير   14

اإزالة العقبات اأمام ت�شكيل احلكومة اللبنانية 

اعتقال وزير الدفاع ال�شابق يف مايل رنزي يخلف ليتا يف رئا�شة حكومة اإيطاليا
•• باماكو-رويرتز:

يامو�شى كمار� يف موؤ�شر جديد على حماولت  �ل�شابق �جل��رن�ل  �لدفاع  �ل�شلطات يف مايل وزير  �عتقلت 
�حلكومة ل�شتعادة �ل�شيطرة على �جلي�س بعد �نقلب يف عام 2012 هوى بالبلد يف غمار �لفو�شى.

يف  جثثهم  على  وعرث  عامني  قبل  �ختفو�  مظليا   21 بوفاة  يت�شل  فيما  �لقتل  يف  بال�شروع  كمار�  و�تهم 
دي�شمرب كانون �لأول �ملا�شي يف مقربة جماعية يف دياجو بجنوب غرب مايل بالقرب من �لعا�شمة باماكو. 
وقال م�شوؤول ع�شكري رفيع �إنه حاول �لت�شر على وفاة بع�س من �ملظليني �لو�حد و�لع�شرين �ملفقودين 
�أنهم ماتو�  �ل�شمال ليبدو �لأمر كما لو  �إىل  �أر�شلت  �لتي  �لع�شكرية  �لتعزيز�ت  ��شمائهم يف قائمة  بكتابة 
هناك �أثناء �حلرب.  وقال �مل�شوؤول طالبا �أل ين�شر ��شمه عرث على ر�شالة حتمل توقيعه ومت �عتقاله. وقال 
�لتلفزيون �حلكومي يف وقت لحق �إنه �تهم بال�شروع يف �لقتل. وتتعر�س حكومة مايل ل�شغوط ل�شتعادة 
�شلطة �لدولة على �جلي�س و�لق�شاء على �لنف�شاليني �ل�شماليني و�ملتمردين �لإ�شلميني �لذين ��شتولو� 
على �ل�شلطة عقب �لنقلب لكنه مت طردهم من خلل قوة �حتلل تقودها فرن�شا يف يناير كانون �لثاين 

عام 2013.

•• روما-اأ ف ب:

ق�����دم رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء �لي���ط���ايل 
�نريكو ليتا ��شتقالته ر�شميا �م�س، 
مناف�شه  ذل����ك  �ىل  دف���ع���ه  ب��ع��دم��ا 
رئي�س  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �حل���زب  يف 
بلدية فلورن�شا �ل�شاب ماتيو رنزي 
�لذي يفر�س �ن يخلفه يف رئا�شة 
بني  �مل�شبوق  غري  نف�شه  �لتحالف 
قبل  ت�شكل  �ل��ذي  و�لي�شار  �ليمني 
�ق���ل م���ن ���ش��ن��ة.  وي��ت��ز�م��ن رحيل 
ل��ي��ت��ا م���ع �ن���ب���اء �ق��ت�����ش��ادي��ة جيدة 

حال توليه رئا�شة �لوزر�ء، �شي�شبح 
ل��ي��ت��ا �����ش���غ���ر رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة يف 
�وروبا. وكان ليتا �علن قر�ره م�شاء 
�خل��م��ي�����س ب��ع��ي��د ت�����ش��وي��ت �حلزب 
�لدميوقر�طي )و�شط ي�شار( �لذي 
ير�أ�شه باأكرثية �شاحقة على تغيري 
�حل��ك��وم��ة. وت��ط��ال��ب �مل��ذك��رة �لتي 
عر�شها رنزي بفتح مرحلة جديدة 
ب�شلطة تنفيذية تدعمها �لكرثية 
�حلالية . وعنونت جملة ل�شرب�شو 
�ل���ش��ب��وع��ي��ة ���ش��ب��اح �جل��م��ع��ة قفزة 
قاتلة .   و��شافت �ن رن��زي يتوىل 

�د�رة عملية دبرت خلل �جتماعات 
�ن  ���ش��ه��ري��ن، ومي��ك��ن  ق��ب��ل  مغلقة 
�شعبيته  ت��ب��دد  �و  زع��ام��ت��ه  ت��ك��ر���س 
�شتامبا  ل  ���ش��ح��ي��ف��ة  و������ش�����درت 
بعنو�ن  �لوىل  �شفحتها  �ليومية 
خ��ل��ل �ي��ط��ايل �ب���دي ، م�����ش��رية �ىل 
�ل�شيا�شة  يف  رن���زي  ره���ان  غمو�س 
�ليطالية. و��شافت ل نعرف بعد 
�لكرة  م����رت  �م  ه���دف���ا  ���ش��ج��ل  ه���ل 
�لعار�شة . وحتدثت �شحيفة  فوق 
�للعيب  خطر  ع��ن  ريبوبليكا  ل 

�لبهلو�نية .

�لنكما�س  م��ن  خ����روج  �ىل  ت�����ش��ري 
�شنتني من  بعد  ك��ان منتظر� ج��د� 
�لناجت  لج��م��ايل  متو��شل  ت��ر�ج��ع 
�لنمو  ن�شبة  بلغت  وق��د  �ل��د�خ��ل��ي. 
�لخ���ري.  �ل��ف�����ش��ل  يف  ب��امل��ئ��ة   0،1
ودع��ا رن��زي �ل��ذي ت��ر�أ���س مبنا�شبة 
بلدية  �حتفال يف مقر  عيد �حل��ب 
يحتفلون  �لذين  ل��لزوج  فلورن�شا 
ب��ع��ي��د زو�ج�����ه�����م �خل���م�������ش���ني، من 
�حل�شور �ن يتمنو� له حظا �شعيد� 
ذلك  �ىل  ب���ح���اج���ة  ن���ح���ن  وق������ال   .
خ�شو�شا يف مثل هذه �للحظات ويف 

ال�شرطة تخلي مواقع لالحتجاج يف بانكوك  ال�شيني �شينجيانغ  باإقليم  اإرهابي  هجوم  يف  قتياًل   15

املجتمع الدويل اأمام فخ الو�شع يف اأفريقيا الو�شطى 

مطالبة بتحقيق حول مفقودين روهينغا يف تايلند

•• بانكوك-اأ ف ب:

�شرطة  عنا�شر  م��ن  �لف  �نت�شر 
�م�س  بانكوك  يف  �ل�شعب  مكافحة 
ل���ش��ت��ع��ادة ع���دد ك��ب��ري م��ن �ملو�قع 
�ل���ت���ي ي��ح��ت��ل��ه��ا �مل���ت���ظ���اه���رون منذ 
�حلكومة  مقر  ول�شيما  ����ش��اب��ي��ع، 
�ن  دون  م����ن  ������ش����ت����ع����ادوه  �ل�������ذي 

يو�جهو� �ي مقاومة.
غري  تغيري�  �لتدخل  ه��ذ�  وي�شكل 
�ل�شلطات  ل�شر�تيجية  م��ت��وق��ع 
�لتي ف�شلت جتنب �ل�شطد�م بني 
من  للحد  و�ملتظاهرين  �ل�شرطة 
ه��ذه �لزمة  �لعنف خ��لل  �ع��م��ال 
�لتي ��شفرت عن ع�شرة قتلى على 

�لقل منذ ثلثة ��شهر.
لكن قو�ت �لمن ��شتعادت ب�شهولة 
�مل��ن��اط��ق �ملحيطة  ���ش��ب��اح �جل��م��ع��ة 
مب��ق��ر �حل���ك���وم���ة �ل�����ذي ي���ب���دو �ن 
غادروها  ق��د  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  معظم 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، ك��م��ا ذك���ر مر��شلو 
وزير  و�علن  بر�س.  فر�ن�س  وكالة 
�لذي  ي��وب��ام��رون��غ  �شالريم  �لعمل 
ك����ان ي�����ش��رف ع��ل��ى �ل��ع��م��ل��ي��ة لدى 
�ملوظفني  �ن  �مل���ج���م���ع،  زي�����ارت�����ه 
مقر  يف  �ل���ع���م���ل  �ىل  ����ش���ي���ع���ودون 
ت�شتطع  ومل  �لث���ن���ني  �حل��ك��وم��ة 
�شيناو�تر�  ينغلوك  �ل��وزر�ء  رئي�شة 
وحكومتها �لتي يطالب �ملتظاهرون 
مقر  ����ش��ت��خ��د�م  م��ن  با�شتقالتها، 
�ل�شهرين،  ح���و�ىل  منذ  �حلكومة 
و��شطرو� �ىل �لجتماع يف �ماكن 
�لتي  �لعا�شمة  يف  ت��ع��رف  مل  ع��دة 
فر�شت فيها حالة �لطو�رىء منذ 
ثلثة ��شابيع. وقال رئي�س جمل�س 

•• بكني-اأ ف ب:

مقتل  �ل�شينية  �ل�شلطات  �علنت 
يف  �جل��م��ع��ة  �م�������س  ���ش��خ�����ش��ا   15
�شينجيانغ  م��ن��ط��ق��ة  يف  ه����ج����وم 
�لناطقون  �مل�شلمون  ي�شكل  �ل��ت��ي 
���ش��ك��ان��ه��ا، بينهم  �غ��ل��ب  ب��ال��رك��ي��ة 
�ل�شرطة  قتلتهم  �رهابيني  ثمانية 
ق���ام���و� بتفجري  �آخ������رون  وث���لث���ة 
�نف�شهم وقالت وكالة �نباء �ل�شني 
�جلديدة �ن �ل�شرطة �ل�شينية قتلت 
ثمانية �رهابيني بينما قتل ثلثة 
�لنتحاري  ه��ج��وم��ه��م  يف  �آخ�����رون 
�لذين  �مل��ه��اج��م��ني  �ن  و�و���ش��ح��ت 
و���ش��ل��و� ع��ل��ى م��ن در�ج����ات نارية 
و�شيار�ت تنقل عبو�ت غاز، هاجمو� 
�لذين  �ل�شرطيني  م��ن  جمموعة 
يف  بدورية  للقيام  ي�شتعدون  كانو� 
�شينجيانغ.  غ���رب  �ك�����ش��و  منطقة 
وق����ال����ت �ل����ب����و�ب����ة �لل���ك���رون���ي���ة 
عليها  ت�������ش���رف  �ل����ت����ي  ت���ي���ان�������ش���ان 
�لتفجري�ت  �ن  �ل�شينية  �حلكومة 
�دى  مما  �نتحاريني  ثلثة  نفذها 
و�شرطيني  �مل��ارة  من  �ثنني  مقتل 
�ثنني. ورف�شت �ل�شلطات و�شرطة 
بهما  �ت�����ش��ل��ت  �ل��ل��ت��ان  �شينجيانغ 
باأي  �لدلء  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة 

تعليق على هذه �ملعلومات.
�ل�شني  �ن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  وك�����ان�����ت 
�جل�����دي�����دة �ل���ر����ش���م���ي���ة ذك������رت �ن 
�ل�شينية قتلت عدد� من  �ل�شرطة 
�ل��ذي��ن ك��ان��و� ي�شنون  �لره��اب��ي��ني 
منطقة  يف  ه����ج����وم����ا  �جل����م����ع����ة 

�شينجيانغ �مل�شلمة.
�قليم  غ��رب  �ق�شى  يف  �ك�شو  وتقع 
�شينجيانغ بالقرب من �حلدود مع 
قرغيز�شتان. وقال موقع تيان�شان 

�لمن �لقومي بار�دورن بتاناتبوت 
�ن ثلثة  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
مو�قع �خرى م�شتهدفة منها وز�رة 
�لد�خلية و��شاف �شن�شتعيد �ملو�قع 
�لتي ن�شتطيع ��شتعادتها و�شنعتقل 
�لذين �شدرت يف  �لتظاهر�ت  قادة 
توقيف  م��ذك��ر�ت  ع���دد منهم  ح��ق 
�ن  و�ك���د  خ�شو�شا.  �ل��ت��م��رد  بتهم 
�ول  مفاو�شات  �شتجري  �ل�شرطة 
يعتزمون  �ل��ذي��ن  �ملتظاهرين  م��ع 
ت��ن��ظ��ي��م ت��ظ��اه��رة ج���دي���دة �خرى 

�بتد�ء من �م�س �جلمعة.
قمع  عملية  لي�شت  ه���ذه  و�و����ش���ح 
تطبيق  ه�����و  ب�����ل  ل����ل����ت����ظ����اه����ر�ت، 
للقانون ، م�شري� �ىل وجود ��شلحة 

�ن����ه����ا ����ش���ه���دت يف �و�خ��������ر ك���ان���ون 
تفجري�ت  ث��لث��ة  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
ثلثة  �شقوط  �ىل  �دت  متز�منة 
�ل�شرطة  وقتلت  �لق��ل  على  قتلى 
وو�شفت  ��شخا�س  �شتة  ذل��ك  بعد 
وك����ال����ة �ن����ب����اء �ل�������ش���ني �جل���دي���دة 
�ليوم  هجمات  �ل�شرطة  عن  نقل 
�ره���اب���ي���ة مدبرة  ه��ج��م��ات  ب��ان��ه��ا 
�قليم  وي�����ش��ه��د    . م�شبقا  وم��ع��دة 
�حل���دود  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع  �شينجيانغ 
�لغربية لل�شني، ��شطر�بات د�ئمة 
�تنية  ب��ني  �ل�شديد  �لتوتر  ب�شبب 
�ل���ه���ان �ل��ت��ي ت�����ش��ك��ل �لك���رثي���ة يف 
�ل�شني و�لويغور �مل�شلمني �لذين 
ود�ئما  �لركية.  �للغة  يتحدثون 
�لنا�شطني  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت��ت��ه��م  م���ا 

�ل�شرطة  و�ز�ل����ت  �مل��و�ق��ع  ه���ذه  يف 
�خل���ي���م �ل���ت���ي �ق��ي��م��ت ق����رب مقر 
�ملتظاهرين  من  وطلبت  �حلكومة 
يعمدو�  �ل  �ل�شوت  م��ك��رب�ت  ع��رب 
�نها  �ىل  م�����ش��رية  �مل���ق���اوم���ة،  �ىل 
تريد �خلء مناطق خطرة وت�شهد 

حو�دث ب�شورة م�شتمرة .
ينغلوك  �ل�����وزر�ء  رئي�شة  وت��و�ج��ه 
���ش��ي��ن��او�ت��ر� م��ن��ذ �خل���ري���ف حركة 
تطالب  �ل�����������ش�����ارع  يف  �ح����ت����ج����اج 
نفوذ  على  وبالق�شاء  با�شتقالتها 
�شيناو�تر�  ث���اك�������ش���ني  ���ش��ق��ي��ق��ه��ا 
�لذي  للحكومة  �ل�شابق  �لرئي�س 

�طاحه �نقلب يف 2006.
وق��د �وق��ع ه��ذ� �لن��ق��لب تايلند 

�لويغور بالرهاب .
�جلديدة  �ل�����ش��ني  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
هجوما   190 ���ش��ه��د  �لق��ل��ي��م  �ن 
�نها  مو�شحا   ،2012 يف  �رهابيا 
زيادة كبرية يف عدد �لهجمات �لتي 

�شجلت يف 2011 .
لكن خرب�ء يف هذ� �ملجال ي�شككون 
�ملنطقة  �لتمرد يف  ق��درة حركة  يف 
وي���وؤك���دون �ن���ه م��ن �ل�����ش��ع��ب جد� 
�ل��ت��ح��ق��ق م����ن ه�����ذه �لرق��������ام من 

م�شدر م�شتقل.
�لعاملي  �مل��وؤمت��ر  با�شم  ناطق  ور�أى 
ريك�شيت  دي���ل�������ش���ات  ل����لوي����غ����ور 
ن���اج���م عن  �لخ������ري  �ل���ه���ج���وم  �ن 
تتبعها  �ل��ت��ي  �لعنيفة  �ل�شيا�شات 
�رهابا  �ن ما ي�شمى  �ل�شني. وقال 

�ل�شيا�شية  �لزم���ات  م��ن  دو�م���ة  يف 
�ل����ت����ي ح���م���ل���ت �ع����������د�ء و�ن���������ش����ار 
�ململكة  ت��ن��ق�����ش��م  �ل�����ذي  ث��اك�����ش��ني 
�ل�شارع  �ىل  �ل���ن���زول  ع��ل��ى  ح��ي��ال��ه 
ف��ال��ف��ئ��ات �ل��ري��ف��ي��ة �مل���ح���روم���ة يف 
�ل�شمال و�ل�شمال �ل�شرقي ما ز�لت 
وتعرف  �مللياردير،  لهذ�  مو�لية 
باأهمية �شيا�شاته مل�شلحة �لفقر�ء. 
�م����ا ن��خ��ب ب��ان��ك��وك �ل��ق��ري��ب��ة من 
��شهر،  ث��لث��ة  م��ن��ذ  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ت���ه���دي���د�  �مل����ق����اب����ل  ف���ت���ع���ت���ربه يف 
�لنتخابات  ت����وؤد  ومل  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة.. 
�ملبكرة �لتي �جريت يف �لثاين من 
���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر، �ىل �خل���روج من 

�لزمة �حلالية.

ه���و ع����ذر ���ش��ي��ا���ش��ي ل��ل�����ش��ني لقتل 
ووقع  مبا�شرة  يعار�شونها  �لذين 
�آخ���ر ه���ذه �حل����و�دث يف ح��زي��ر�ن-

يونيو �ملا�شي يف توربان وقتل فيه 
35 �شخ�شا. و�شددت قو�ت �لمن 
�شينجيانغ  يف  تد�بريها  �ل�شينية 
ت�شرين   28 يف  بكني  �شهدت  منذ 
�لول-�كتوبر 2013 �عتد�ء نفذه 
كما تقول �ل�شرطة متطرفون �تو� 
�لرو�ية  وتفيد  �ملنطقة  ه��ذه  م��ن 
�لويغور  م��ن  ثلثة  �ن  �لر�شمية 
م��ن ع��ائ��ل��ة و�ح����دة ���ش��ن��و� هجوما 
و40  قتيلني  ع��ن  ��شفر  �نتحاريا 
�شيارتهم  ت��وج��ي��ه  ل���دى  ج��ري��ح��ا، 
�مل��ح��م��ل��ة ب�����ش��ف��ائ��ح �ل��ب��ن��زي��ن على 

مدخل �ملدينة �ملحرمة.
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عربي ودويل

بعد  �ي���ام  ب�شعة  خ��لل  تفا�شيلها  ع��ن  �لع���لن  �شيتم 
در��شتها مع كافة �لقوى �لوطنية ومناق�شتها جمتمعيا 
وع��رب �لع���لم.  و�أ���ش��اف يعترب �مل��وؤمت��ر �لوطنى �لعام 
�ملتوقفني عن  �ملنبثقه عنه فى حكم  �ملوؤقتة  و�حلكومة 
�د�ء �ي مهام �أو ممار�شة �ية �خت�شا�شات ويعد �لعلن 
�لد�شتورى �ملوؤقت �ل�شادر عن �ملجل�س �لوطنى �لنتقاىل 
جممد� �ىل حني �يجاد �للية �لد�شتورية �ملنا�شبة وفق 
م��ا حت��دده خ��ارط��ة �لطريق ومل تظهر م��وؤ���ش��ر�ت على 
�لفور لي حتركات �أو �أن�شطة للقو�ت خارج �لربملان يف 

طر�بل�س �أو مكتب رئي�س �لوزر�ء �أو �أي وز�رة.

•• طرابل�س-رويرتز:

عمل  تعليق  �ىل  �م�����س  �لليبي  �جلي�س  ق���ادة  �أح���د  دع��ا 
�لربملان �ملوؤقت وت�شكيل هيئة رئا�شية تتوىل حكم �لبلد 
�ىل �ن جترى �نتخابات جديدة وكان �للو�ء خليفة حفر 
�لزعيم  �شد   2011 ع��ام  �نتفا�شة  يف  ب��ارزة  �شخ�شية 
يف  نفوذه  م��دى  يت�شح  مل  لكن  �ل��ق��ذ�يف  معمر  �ل�شابق 
�جلماعات  فيه  تتمتع  بلد  يف  �لنا�شيء  �لليبي  �جلي�س 
�مل�شلحة بنفوذ. وقال حفر يف بيان تعلن �لقيادة �لعامه 
طريق  خارطة  لتقدمي  مبادرتها  عن  �لوطنى  للجي�س 

يف ذكرى اإقرار امليثاق الوطني  .. عاهل البحرين يدعو اإىل امل�شاركة يف خدمة الوطن واحلفاظ على الثوابت
ومتثل  حياته  �أ���ش��ا���س  لأن��ه��ا  �ملقبلة  �ل��ف��رة  خ��لل  �لبحرين 
�أ�شا�س �نطلقته نحو �مل�شتقبل �لأف�شل مع �للتز�م مب�شار�ت 
�لإ�شلح �ل�شامل مبا يتنا�شب مع ظروف �ململكة وم�شلحتها 
�ملو�طنني  جميع  حقوق  و�ح���ر�م  وقيمها  وهويتها  �لوطنية 
ونبذ �لعنف و�لإرهاب و�لتطرف ب�شتى �شوره و�لتاأكيد على �أن 
�لبحرين �شتظل د�ئما و�أبد� يف منظومة دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي ود�عمة للق�شايا �لعادلة للدول �ل�شقيقة.
�إنه مت حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت  و�أ�شاف ملك �لبحرين 
و�لبلدية  �لنيابية  ع��ادت �حلياة  �إذ  �أك��رث من عقد  م��دى  على 
�ل�شيا�شية  �جلمعيات  وتاأ�ش�شت  �ل��ع��ام��ة  �حل��ري��ات  و�أط��ل��ق��ت 
�ملوؤ�ش�شات  ��شتكمال  ومت  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  ون�شطت 

ومت��ك��ني �مل�����ر�أة يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات ح��ي��ث �رت��ف��ع��ت ن�شبة 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   35.5 �إىل  �ملائة  يف   4.9 من  متثيلها 
�ل��ق��وى �ل��ع��ام��ل��ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة و�رت��ف��ع��ت ن�شبة �ل��ع��ام��لت يف 

�لقطاع �حلكومي لتكون 51 يف �ملائة.
�لبناء  وت���رية  لت�شريع  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  كلمته  يف  و�أب����رز 
و��شتقطاب �ل�شتثمار�ت من �لقطاع �خلا�س .. م�شري� �إىل �أن 
تكلفة �خلدمات �لإ�شكانية �ملقدمة للمو�طنني بلغت نحو 3.1 
�مل�شاريع  قيمة  تقدر  كما  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  دينار خلل  مليار 
2.6 مليار  �ألف وحدة �شكنية ب   40 �إن�شاء  �ملدرجة يف خطة 
نهاية  مع  �شنو�ت  خم�س  �إىل  �لنتظار  فرة  لتنخف�س  دينار 

عام 2016.

�لذي  �لد�شتور  عنه حتديث  نتج  �ل��ذي  �لتو�فق  وه��و  �لنظري 
للمر�أة  �ل�شيا�شية  �حلقوق  لتعود  �لبحرين  �أه��ل  عليه  تعاقد 
�أقر  و�ل��ذي  �لت�شريعية  �ل�شلطة  يف  �ملجل�شني  بنظام  وي��وؤخ��ذ 
�لق�شاء  ��شتقلل  وتعزيز  �لد�شتورية  �ملحكمة  �إن�شاء  �أي�شا 
وجميع �لهيئات �لق�شائية و�شيادة �لقانون و�لعد�لة و�مل�شاو�ة 
و�حل��ري��ات وت��ك��اف��وؤ �ل��ف��ر���س.. وق���ال متثل ه��ذه �مل��ب��ادئ �أهم 
��شتند  �ل��ذي  �ل�شعبي  �لتو�فق  �أقرها  �لتي  �لوطنية  �لثو�بت 
على جمموعة من �ملقومات �لأ�شا�شية �لتي تن�شجم مع �لقيم 
�لعربية و�لإ�شلمية وتكفل حرية �لعقيدة ويف مقدمتها دين 

�لدولة و�شكلها ونظام �حلكم .
و�شدد على �أن هذه �لثو�بت هي ما يجب تكري�شها يف جمتمع 

 •• املنامة-وام:

�أكد �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل مملكة �لبحرين �أن 
�جلميع �شركاء يف �لوطن مهما �ختلفت �لآر�ء وتعددت .. د�عيا 
�جلميع للم�شاركة �لإيجابية يف خدمة �لوطن و�حلفاظ على 
�لثو�بت �لوطنية.. وعرب عن تقديره جلهود �لقو�ت �مل�شلحة 
يف �ململكة ورجال �لأمن و�حلر�س �لوطني يف حماية مكت�شبات 

�لبحرين.
�م�����س مبنا�شبة  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ب��ن عي�شى يف  �مل��ل��ك حمد  ون���وه 
بتو�فق  �لوطني  �لعمل  ميثاق  لإق��ر�ر  ع�شرة  �لثالثة  �لذكرى 
منقطعة  بغالبية  �ل��وط��ن��ي  �مل��ي��ث��اق  �إق����ر�ر  على  �لبحرينيني 

�شنعاء تبحث عن ع�شرات ال�شجناء الهاربني

اأجهزة قائد ليبي يدعو اإىل تعليق الربملان واحلكومة 

•• �صنعاء-اأ ف ب:

�ليمنية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �علنت 
تبحث  �ليمنية  �ل�شرطة  �ن  �م�س 
عن 29 �شجينا بينهم 19 ع�شو� 
�لقاعدة،  تنظيم  يف  مفر�شني 
ف�����رو� م���ن �ل�����ش��ج��ن �مل����رك����زي يف 
م�شلح  ه����ج����وم  �ث�����ن�����اء  ����ش���ن���ع���اء 
��شتهدفه، بح�شب ما نقلت وكالة 

�لنباء �ليمنية �شباأ.
�ليمنية  �لم�����ن  �ج���ه���زة  وك���ان���ت 
ذكرت �ن �لقو�ت �ليمنية �حبطت 
�خلمي�س هجوما �شنته جمموعة 
�ملركزي  �ل�����ش��ج��ن  ع��ل��ى  م�����ش��ل��ح��ة 
�شرطي  خ��لل��ه  وق��ت��ل  �شنعاء  يف 

وجرح �ربعة �خرون.
�لد�خلية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�لرهابية  جمموعة  �ن  �جلمعة 
�ملركزي  �ل�شجن  قامت مبهاجمة 
�خلمي�س  م�شاء  �لعا�شمة  باأمانة 
عن طريق تفجري �شيارة مفخخة 
و�ع��ق��ب��ه��ا �إط����لق �ل��ن��ار م��ن عدة 

�أماكن على �ل�شجن .
�لرهابية  �ملجموعة  �ن  و����ش��اف 
�ملفخخة  �ل�شيارة  بتفجري  قامت 
�شور  م����ن  �ل���غ���رب���ي���ة  �جل����ه����ة  يف 
�ح����د�ث  �ىل  �أدى  مم���ا  �ل�����ش��ج��ن 
�متار  خم�شة  نحو  قطرها  فتحة 
يف ج�������د�ر �ل�������ش���ج���ن ث�����م ق���ام���و� 

�ل�شجون وكان م�شوؤولون �منيون 
�ع���ل���ن���و� م�����ش��اء �خل��م��ي�����س مقتل 

ثلثة م�شلحني.
�ل��ل��و�ء عبد  وق��ام وزي��ر �لد�خلية 
�لقادر حممد قحطان بزيارة �ىل 
�لهجوم  ع��ق��ب  �مل���رك���زي  �ل�����ش��ج��ن 
م���ب���ا����ش���رة وك����ان����ت ق������و�ت �لم����ن 
�حبطت يف ت�شرين �لول-�كتوبر 
حماولة فر�ر حو�ىل 300 �شجني 
من تنظيم �لقاعدة كانو� متردو� 
يف �شجن �خر يف �شنعاء. و��شيب 
عدد من �حلر��س و�ملعتقلني لكن 

مل ي�شجل مقتل �ي �شخ�س.
نا�شر  ت��وع��د  �آب-�غ�����ش��ط�����س  ويف 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  �لوحي�شي 
يف ب��لد �مل��غ��رب �ل���ش��لم��ي �لذي 
�لفرع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعتربه 
�لقاعدة،  لتنظيم  �لكرث خطورة 
ب��ت��ح��ري��ر �ن�������ش���اره �مل��ع��ت��ق��ل��ني يف 
�شجون �ليمن. وقد فر هو نف�شه 
�شباط- يف  �شنعاء  يف  �شجن  م��ن 

ع�شو�   22 م��ع   2006 ف��رب�ي��ر 
�آخر يف �لتنظيم �لرهابي.

و����ش��ت��ف��اد ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة من 
�شعف �ل�شلطة �ملركزية يف �ليمن 
�بان حركة �لحتجاج   2011 يف 
�ليمني  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��د  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�شالح  �هلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  �ل�������ش���اب���ق 

لتعزيز وجودها يف �لبلد.

ب��اط��لق ع��دة ق��ذ�ئ��ف �آر ب��ي جي 
و�طلق �لنار من عدة �أماكن على 

حر��شات �ل�شجن �ملركزي .
و��شاف �نه نتيجة حلالة �لرتباك 
�لتي حدثت لدى �ن�شغال حر��شة 
للعنا�شر  �ل��ت�����ش��دي  يف  �ل�����ش��ج��ن 
�ل�شجن  هاجمت  �لتي  �لرهابية 
�ملد�نني  م��ن  �شجينا   29 مت��ك��ن 

وجنائية  �ره����اب����ي����ة  ق�������ش���اي���ا  يف 
�لفتحة  عرب  �لفر�ر  من  خمتلفة 
�ل��ت��ي �ح��دث��ه��ا �لن��ف��ج��ار يف �شور 
من   19 �ن  وت�����اب�����ع  �ل�������ش���ج���ن 
�لعنا�شر  م��ن  �لفارين  �ل�شجناء 
د�عيا   ، �إره��اب��ي��ة  بجر�ئم  �ملتهمة 
�مل��و�ط��ن��ني �لتعاون  ك��اف��ة �لخ���وة 
م��ع �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة يف �شبط 

�لعنا�شر �لفارة . وقال �نه �شقط 
و��شتباك  �ل���ه���ج���وم  ه����ذ�  خ����لل 
�لعنا�شر  �أج��ه��زة �لم��ن م��ع تلك 
�شبعة �شهد�ء من �فر�د �لمن �ىل 
�أخرين ويقع  �ربعة  �إ�شابة  جانب 
�آلف  ي�شم خم�شة  �لذي  �ل�شجن 
�شجني، بح�شب م�شوؤولني �منيني 
م�شلحة  رئ���ا����ش���ة  م��ب��ن��ى  ق���ب���ال���ة 

تعهد اأوروبي بتوفري مالذ اآمن يف بانغي

اليوني�شف تندد بالفظائع �شد االأطفال يف اأفريقيا الو�شطى 

ت�شهد حملة  �لو�شطى  �أفريقيا  �أن 
�مل�شلمني  ����ش���د  ع���رق���ي  ت��ط��ه��ري 
منهم  �لآلف  ع�شر�ت  ف��ّر  �ل��ذي��ن 
يو�جه  ح����ني  يف  �ل�����ب�����لد،  خ������ارج 
ملي�شيات  ب���اأي���دي  �ل��ق��ت��ل  �آخ�����رون 

م�شيحية.
�ل�شامية  �ملفو�شية  رئ��ي�����س  وق���ال 
للأمم  �لتابعة  �للجئني  ل�شوؤون 

�مل��ت��ح��دة �أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س �إن 
فر�ر ع�شر�ت �لآلف من �مل�شلمني 
و�لتنكيل من  �لقتل  �أعمال  ب�شبب 
�شد  ب��الك��ا  �أن��ت��ي  ملي�شيات  ق��ب��ل 
ت��ط��ه��ري� عرقيا  ي��ع��د  �ل�����ش��و�ط��ري 

ودينيا.
�لو�شع  �أن  غ��وت��ريي�����س  و�أ����ش���اف 
�لو�شطى  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  �لإن�����ش��اين 

�أ���ش��ب��ه ب��ال��ك��ارث��ة، وي��وج��د تطهري 
ديني على قدم و�شاق يجب وقفه.

�لدولية  �ل��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
�ت��ه��م��ت ق����و�ت ح��ف��ظ �ل�شلم  ق��د 
هيمنة  ك�������ش���ر  ب����ع����دم  �ل����دول����ي����ة 
قو�ت  ون�شر  �مل�شيحية  �مللي�شيات 
�ملجتمعات  �ملدن حلماية  كافية يف 

�مل�شلمة �ملتبقية يف �لبلد.

••  بروك�صل-بانغي-وكاالت:

�ملتحدة  �لمم  ����ش���ن���دوق  �ع������رب 
�م�س  )ي���ون���ي�������ش���ف(  ل���ل���ط���ف���ول���ة 
لوح�شية  ب��ال�����ش��دم��ة  ���ش��ع��وره  ع��ن 
وت�شويه  ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات  م��ن��ف��ذي 
�لو�شطى،  �ف��ري��ق��ي��ا  يف  �لط���ف���ال 
�لعقاب  م���ن  �لف������لت  و����ش��ت��ن��ك��ر 

�لذي يتمتعون به .
تلقت  ب��ي��ان  يف  �ليوني�شف  وق��ال��ت 
�جلمعة  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  وك����ال����ة 
�ل�شابيع  هذه  متيزت  منه  ن�شخة 
�لخرية مب�شتويات غري م�شبوقة 
م���ن �ل��ع��ن��ف ���ش��د �لط���ف���ال �ثناء 
�ل���ه���ج���م���ات �ل��ط��ائ��ف��ي��ة و�ل�������ردود 
�لنتقامية �لتي ت�شنها ميلي�شيات 
�ن�����ت�����ي ب������الك������ا )�مل�������ش���ي���ح���ي���ة يف 
يف  �شابقون  ومقاتلون  غالبيتها( 
من  )وغالبيتهم  �شيليكا  حت��ال��ف 

�مل�شلمني( .
لليوني�شف  �لقليمي  �ملدير  وق��ال 
مانويل  �ف��ري��ق��ي��ا  وو����ش���ط  ل��غ��رب 

�لبيان  ج��اء يف  ما  فونتني بح�شب 
�ن �لطفال �كرث ��شتهد�فا ب�شبب 
�لتي  �لطائفة  ب�شبب  �و  ديانتهم 

ينتمون �ليها .
لر��شدين  دول��ة ميكن  �ن  و��شاف 
�ن  ع����ق����اب،  �ي  غ���ي���اب  يف  ف���ي���ه���ا، 
ي�����ش��ت��ه��دف��و� �ط���ف���ال �ب���ري���اء بكل 
وقال   . ل��ه��ا  م�شتقبل  ل  وح�����ش��ي��ة 
�ل�����ش��روري ج��د� و�شع  م��ن  �ي�شا 

حد حلالة �لفلت من �لعقاب .
و��شاف فونتني قتل ما ل يقل عن 
�ع�شاوؤهم،  وقطعت  طفل   133
جد�  وح�شية  بطريقة  وبع�شهم 
�عمال  ت��ك��ث��ي��ف  ي��ت��وق��ف  ب��ي��ن��م��ا ل 
�ل���دي���ن���ي���ة منذ  �ل���ع���ن���ف �لت���ن���ي���ة 
�شهرين وقال �لبيان �ن �ليوني�شف 
حتققت من حالت �طفال قطعت 
روؤو�شهم وقطعت �ع�شاوؤهم عمد�، 
وتعرف �ن �طفال ��شيبو� بجروح 
نار  �ط���لق  ت��ب��ادل  عمليات  �ث��ن��اء 
بانف�شهم  �ع�شاء  لبر  ����ش��ط��رو� 
من  منعهم  �لم��ن��ي  �ل��و���ش��ع  لن 

�لوقت  يف  �مل�شت�شفى  �ىل  �لتوجه 
�ملنا�شب لتلقي �لعلج .

كل  �ن  �ل���ي���ون���ي�������ش���ف  وت�����اب�����ع�����ت 
�مل����ج����م����وع����ات �رت����ك����ب����ت �ع����م����ال 
ع��ن��ف ل��ك��ن �ل����ش���ت���ه���د�ف �لخ���ري 
�جلء  �ىل  �دى  �مل�شلمني  لل�شكان 
زي���ادة  ب��ك��ام��ل��ه��ا و�ىل  جم��م��وع��ات 
�لذين  �لط���ف���ال  ع����دد  ك���ب���رية يف 
ل ي��ر�ف��ق��ه��م �ح���د و�ن��ف�����ش��ل��و� عن 
عائلتهم يف خ�شم �ملا�شاة. هوؤلء 

�لطفال هم �لكرث �شعفا .
يف غ�شون ذلك، تعهد قائد �لقوة 
�ل���ت���ي ي��ع��ت��زم �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�أفريقيا  جل���م���ه���وري���ة  �إر����ش���ال���ه���ا 
�ل��و���ش��ط��ى ب��اإي��ج��اد م���لذ �آم����ن يف 
بينما  بانغي،  �لعا�شمة  م��ن  ج��زء 
فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  طلب 
ه��ولن��د م��ن �لأم���ني �ل��ع��ام للأمم 
�ملتحدة بان كي مون ت�شريع �إر�شال 

�لقبعات �لزرق �إىل هناك.
�لقائد  ب���ون���ت���ي  ف���ي���ل���ي���ب  وق��������ال 
�لع�شكرية  ل���ل���ق���وة  �ل���ف���رن�������ش���ي 

�ل�����ش��غ��رية �ل���ت���ي ي��ع��ت��زم �لحت����اد 
جمهورية  �إىل  �إر�شالها  �لأوروب���ي 
�أفريقيا �لو�شطى �إن �لقوة �ملوؤلفة 
�شيكون  ع��ن�����ش��ر  خ��م�����ش��م��ائ��ة  م���ن 
كي  �أ���ش��ه��ر فح�شب  ���ش��ت��ة  �أم��ام��ه��ا 
للم�شاعدة  مت��ام��ا  ج���اه���زة  ت��ك��ون 
�لأم��ن و�شدد  �أو�شاع  على حت�شني 
�لقوة  حت���ق���ق  �أن  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
�لأوروب����ي����ة ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ش��ة على 
وجه �ل�شرعة، لفتا �إىل �أن �لهدف 
�ملن�شود يتمثل يف �إقامة ملذ �آمن 
فيه  ي�شعر  عملياتها  منطقة  يف 

�لنا�س بالأمن.
بانغي  يف  �ل��و���ش��ع  بونتي  وو���ش��ف 
و�ل�شطر�ب،  �لتوتر  ي�شوده  باأنه 
، مو�شحا  �لعو�قب  ولي�س ماأمون 
ي�شعرون  �مل�����ش��ل��م��ني  �ل�����ش��ك��ان  �أن 
قبل  ز�ل��و� مهددين من  ما  باأنهم 

�مللي�شيات �مل�شيحية.
و�شتكون �إحدى مهام قوة �لحتاد 
�لأم���ن يف مطار  �لأوروب����ي توفري 
ب��ان��غ��ي، ح��ي��ث ي��ع��ي�����س م��ائ��ة �ألف 

ظروفا  �لعنف  م��ن  ف���رو�  �شخ�س 
طلب  مت�شل،  �شياق  ويف  بائ�شة. 
�لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هولند 
يف �ت�شال هاتفي من �لأمني �لعام 
ل�������لأمم �مل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م���ون 
�لت�شريع يف �إر�شال �لقبعات �لزرق 
ح�شب  �ل��و���ش��ط��ى،  �أف��ري��ق��ي��ا  �إىل 
يف  �لفرن�شية  �لرئا�شة  �أعلنت  م��ا 

بيان.
�لأمن  جمل�س  �إن  �ل��ب��ي��ان  وق��ال��ت 
و��شحا  ت��ف��وي�����ش��ا  ح����دد  �ل�����دويل 
يق�شي  وه�����و  ت��ط��ب��ي��ق��ه،  ي��ن��ب��غ��ي 
حلفظ  لعملية  �لإع����د�د  بت�شريع 
وثيق مع  ت��ع��اون  �إط���ار  �ل�شلم يف 

�لحتاد �لأفريقي .
�لقول  �لفرن�شية  �لرئا�شة  وتابعت 
با�شتعادة  كذلك  يتعلق  �لأم���ر  �إن 
�شلطة �لدولة يف �أفريقيا �لو�شطى 
وم�شاعدة �حلكومة �جلديدة على 

�إعد�د �لنتخابات.
وكان م�شوؤول �أممي بارز ومنظمة 
�أكد� يف وقت �شابق  �لعفو �لدولية 

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت

�لربيطانية  �ل�����ش��ح��ف  �ه��ت��م��ت 
�م�س  �ل���������ش����ادرة  و�لأم�����ريك�����ي�����ة 
ب��ت��د�ع��ي��ات ت��وت��ر �ل���ع���لق���ات بني 
و�أفغان�شتان  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة �لت�����ف�����اق �لأم����ن����ي 
�لرئي�س  وم���وق���ف  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�ملنتقد  ك����رز�ي  ح��ام��د  �لأف���غ���اين 

لل�شيا�شات �لأمريكية.
ل�شحيفة  ت����ق����ري����ر  ذك�������ر  ف����ق����د 
غارديان �لربيطانية �أن �لعلقات 
بني و��شنطن وكابل �أخذت منحى 
�نتقد  ب��ع��دم��ا  �لأ�����ش����و�أ  �إىل  �آخ����ر 
�ل���رئ���ي�������س ك�������رز�ي ق���ل���ة �ح�����ر�م 
بلده،  ل�شيادة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لبيت  يف  �مل�������ش���وؤول���ني  �أن  وب������د� 
�لأبي�س مييلون على نحو متز�يد 
مع  �أف�شل  علقة  على  للمر�هنة 

خليفته.
على  �حل��ك��وم��ت��ني  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أ���ش��ه��ر ب�شبب  خ����لف م��ن��ذ ع����دة 
�تفاق  �لتوقيع على  رف�س كرز�ي 
يحكم وجود� �أمريكيا م�شتمر� يف 
�جلزء  �ن�شحاب  بعد  �أفغان�شتان 

م�شدر  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ش��ب��ت 
ع�شكري بريطاين و�شفته بالبارز 
ت�شتعيد  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رع��ة  �إن  ق��ول��ه 
يف  لها  ق��دم  م��وط��ئ  طالبان  فيها 
�أمر مرّوع.. ومن �لو��شح  هلمند 
مدة  م��ن��ذ  ت��خ��ط��ط  �حل���رك���ة  �أن 
�لولية  على  �شيطرتها  ل�شتعادة 
منظمة  ق��ر�ر  ذل��ك  على  وحّفزها 
)ناتو(  �لأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 
�فغان�شتان  م���ن  ق���و�ت���ه���ا  ���ش��ح��ب 

بنهاية �لعام �حلايل .

مدى  ع���ل���ى  �أخ�������رى  ع���لم���ة  ويف 
�لبلدين،  ب��ني  �ل��ع��لق��ات  ت��ده��ور 
كتبت �شحيفة كري�شتيان �شاين�س 
�لرئي�س  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  مونيتور 
�لأفغاين يك�شف عن خطط بلده 
لتوقيع �لتفاق �لأمني، لكنه بدل 
من �أن يجعل �لأمريكيني �أول من 
�خلارجية  وزي���ر  �خ��ت��ار  بها  يعلم 
�شتاينماير  فالر  فر�نك  �لأمل��اين 

ليكون هو �أول �ملطلعني عليها.
�أن  �إىل  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  و�أ��������ش�������ارت 
���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر �أع����ل����ن يف �ل���ربمل���ان 
�أثناء  ل��ه  �أك���د  �أن ك���رز�ي  �لأمل����اين 
�أن  ك���اب���ل م����وؤخ����ر�  ب����ه يف  ل���ق���ائ���ه 
�لت�����ف�����اق �لأم�����ن�����ي ع���ل���ى وج�����ود 
�أفغان�شتان  يف  �أم��ريك��ي  ع�شكري 
���ش��ي��دخ��ل حيز   2014 ع���ام  ب��ع��د 

�لتنفيذ.
عبار�ت  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
تاأكيد  �إىل  ت�����ش��ر  مل  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر 
م��ن ك���رز�ي ب��اأن��ه ه��و نف�شه �لذي 
���ش��ي��وق��ع �لت����ف����اق، و�أ����ش���اف���ت �أن 
كدرتها  �لأمل��ان��ي��ة  �لتاأكيد�ت  ه��ذه 
�إج�������ر�ء�ت �أف��غ��ان��ي��ة �أخ�����رى يبدو 
�لأمريكية  بالعلقات  تتجه  �أنها 

ل�شمان عدم تعّر�س هذه �لقو�ت 
ل��ل��ه��ج��م��ات �أث���ن���اء �ن�����ش��ح��اب��ه��ا من 

�أفغان�شتان وعودتها �إىل بلدها.
وت��ن�����ش��ر ب��ري��ط��ان��ي��ا ح���ال���ي���اً نحو 
�أفغان�شتان  يف  ج��ن��دي   5000
م��ع��ظ��م��ه��م يف ولي����ة ه��ل��م��ن��د بعد 
 9500 م��ن  ع��دده��م  خّف�شت  �أن 
منهم  ُقتل  �لأخ���رية،  �ل�شنو�ت  يف 
�لذي  �ل��غ��زو  منذ  ج��ن��دي��اً   447
�مل���ت���ح���دة عام  ق����ادت����ه �ل�����ولي�����ات 

.2001

�لتقارير  �أن  �مل�������ش���در  و�أ�����ش����اف 
�لو�ردة من هلمند كئيبة على نحو 
متز�يد ومن �لأف�شل �أن تن�شحب 
ق��و�ت��ن��ا م���ن ه��ن��اك ب���اأ����ش���رع وقت 
�لربيطانية  �لقو�ت  ممكن وتقوم 
عملية  ع���ل���ى  ح���ال���ي���اً  ب����ال����ت����دّرب 
�لإن�شحاب من قاعدتها �ل�شخمة 
هلمند  بولية  با�شتيون(  )كامب 
�ملقررة بنهاية �لعام �حلايل، فيما 
بريطانيون  دبلوما�شيون  يجري 
مفاو�شات مع �حلكومة �لأفغانية 

�ملا�شي، ومنذ ذلك �حلني ز�د من 
خطابه �ملناه�س للوليات �ملتحدة 
�إىل  للتو�شل  �لنهائية  وحماولته 

�تفاق �شلم مع طالبان.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، �����ش����ددت �أم����ريك����ا 
لهجتها، وطالب �أحد كبار جمل�س 
�ل�شيوخ فيها بوقف �مل�شاعد�ت رد� 
على �إطلق �شر�ح �ل�شجناء. و�أد�ن 
ودبلوما�شيون  �لأمريكي  �جلي�س 
لقو�ت  كتهديد  �مل�شجونني  تربئة 
�لأم����ن �لأف��غ��ان��ي��ة وع���دم �حر�م 
���ش��ح��اي��ا �حل����رب و�ن��ت��ه��اك �تفاق 

بني �لبلدين.

ق�����و�ت ح��ل��ف �شمال  �لأك������رب م���ن 
�لأط��ل�����ش��ي )ن��ات��و( يف وق���ت لحق 

هذ� �لعام.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لغ�شب 
�مل���ت���ن���ام���ي ع���ل���ى �جل����ان����ب����ني بلغ 
�لأ�شبوع  ه���ذ�  م���دى  ع��ل��ى  �أوج�����ه 
للقر�ر  �لأم���ريك���ي  �لن��ت��ق��اد  ب��ع��د 
�لأف�����غ�����اين ب����اإط����لق �����ش����ر�ح 65 
حركة  م�����ش��ت��ب��ه��ي  م����ن  ���ش��ج��ي��ن��ا 
�مل�شوؤولني  جعل  ما  وهو  طالبان، 
يف و����ش��ن��ط��ن ي��ت��ك��ه��ن��ون مب���ا قد 
�إذ� مل ي��وق��ع ك���رز�ي على  ي��ح��دث 

�لتفاق.
�إطلق  ق��ر�ر  �ل�شحيفة  و�عتربت 
�شربة  �أح��دث  هو  �ل�شجناء  �شر�ح 
�حلكومة  بني  �ملتدهورة  للعلقة 
�لأفغانية و�لد�عم �ملايل �لرئي�شي 

لها وهو �لوليات �ملتحدة.
يذكر �أن خطط �تفاق �أمني طويل 
�لأجل ت�شمح ببقاء قو�ت �أمريكية 
مهمتها  �نتهاء  بعد  �أفغان�شتان  يف 
منذ  جتمدت  �لعام  ه��ذ�  �لقتالية 
�أن فاجاأ كرز�ي �لإد�رة �لأمريكية 
ومعظم �أع�شاء حكومته بر�جعه 
�لعام  �أو�خ����ر  �لت��ف��اق  توقيع  ع��ن 

�لنهيار،  ن��ق��ط��ة  �إىل  �لأف��غ��ان��ي��ة 
�ل�شلطات  �إط����لق  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 
�ل�شجناء  ع�شر�ت  �شر�ح  �لأفغانية 
�لذين تعتربهم �أمريكا م�شلحني 

خطريين.
�أخ���رى، ذك��رت �شحيفة  م��ن جهة 
�أن مقاتلي حركة  )ديلي مريور(، 
طالبان بد�أو� يف �لتدفق على ولية 
�أفغان�شتان  جنوب  �لو�قعة  هلمند 
و�إقامة مع�شكر�ت �لتدريب وطرق 
من  �أ�شهر  قبل  �ملخدر�ت،  تهريب 

�ن�شحاب �لقو�ت �لربيطانية.
�ل�شرطة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�لفغانية �أكدت �أن مقاتلي طالبان 
�أعادو� بناء مع�شكر�ت �لتدريب يف 
هلمند وطرق تهريب �ملخدر�ت يف 
بلدتي دي�شو وخان�شني، �لقريبتني 

من �حلدود �لباك�شتانية.
�جلي�س  من  وح��د�ت  �أن  و�أ�شافت 
بدوريات  ح��ال��ي��اً  ت��ق��وم  �لأف���غ���اين 
�لربيطانية  �لقو�ت  مع  م�شركة 
�أكرث  ُقتل  حيث  �شانغني،  بلدة  يف 
100 ج��ن��دي ب��ري��ط��اين يف  م���ن 
مل��ن��ع مقاتلي  �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ�����رية، 

طالبان من �لعودة �إليها.

مقاتلو طالبان يتدفقون على ولية هلمند 

كرزاي ينتقد قلة احرتام اأمريكا ل�شيادة اأفغان�شتان
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   يف  الدعوى 2013/1025  ا�صتئناف جتاري
حممد   -2 و�لفو�كة  �خل�شار  لتجارة  �جلميل  �لبيت  �شدهما/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�شتاأنف: جم��دي حممد  �ن  �لق��ام��ة  مبا  �لدين حيدر جمهول حمل  عزيز 
طالب �شامل �بو �شنينة - مالك موؤ�ش�شة جمدي �بو �شنينة    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
 2013/6/25 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/1518 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم 
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2014/3/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال  رقم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/907  ا�صتئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ عبد�هلل علي غالب بابان  جمهول حمل �لقامة  مبا 
�ن �مل�شتاأنف: �شركة �لرو�د للور�ق �ملالية ذ.م.م  وميثله: ر��شد حممد 
رقم  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  بوج�شيم    �شعيد 
2012/1004 جتاري كلي بتاريخ 2013/6/9 وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
 ch2.D.19 �ملو�فق 2014/3/16 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/355  ا�صتئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ مالك �خر نو�ز حممد نو�ز   جمهول حمل �لقامة  
مبا �ن �مل�شتاأنف: �شركة �ل�شرق �لق�شى لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجرة 
عبد�هلل  وميثله:  منري  حممد  عظيم  �شاهد  مديرها/  وميثلها  -ذ.م.م 
بالدعوى  �ل�����ش��ادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �مل���دين   توفيق  حممد 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/4/25 بتاريخ  جزئي  م��دين   2011/284 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/3/5 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1420  ا�صتئناف جتاري

�ل�شفينة  وكيلة  )����س.ذ.م.م(  �مللحية  للوكالت  �ل�شادة/�لرب�ك  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
��شيان برو�شبريتى )ASIAN PROSPERITY.1101( ووكيلة ملكها وم�شتاأجرها 
وجمهزيها وم�شغليها ووكيلة �لناقل �لبحري جمهول حمل �لقامة  مبا �ن �مل�شتاأنف: 
�شركة رويال �ند �شن �لين�س للتاأمني ) �ل�شرق �لو�شط( �ملحدودة ) �س م ب( وميثله: 
حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملل   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/9/11 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2013/46
2014/3/17 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 

ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
مذكرة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/156  ا�صتئناف تنفيذ جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ جي.بي.�م . تي ل�شناعات �لن�شاء�ت �ملعدنية ) �س.ذ.م.م( 
ومي��ث��ل��ه��ا �ل�����ش��ي��د/ �شيتى ���ش��وج��ات ���ش��اد����ش��ف جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
حمى  �منة  ل�شاحبتها/  ف��ردي��ة(  موؤ�ش�شة   ( للمقاولت  هندي  بن  �مل�شتاأنف: 
�لدين عبد�لقادر �بر�هيم بن هندي وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/299 ��شكالت جتارية 
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/3/16 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2011/480  عقاري كلي
�مل�شروع   وم��ط��ور  مالك  ليمتد  هولدينجر  �ل��ع��امل  ب��رج   -1/ �مل��دخ��ل  �خل�شم  �ىل 
�ن �ملدعى / يوري  ي��وري بو�شتيكا   مبا  �ن �ملدعي /  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا 
بو�شتيكا قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عله  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
2014/1/23 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بندب �ملخترب �جلنائي لبحث ماهو مبني 
يف �حلكم �لتمهيدي وقدرت على ذمة �تعاب وم�شروفات �خلبري �مانة مقد�رها 
)10000 درهم( ع�شرة �لف درهم �لزمت �ملدعي بايد�عها خز�نة �ملحكمة.  وحددت 
يف  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/2/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها 

  ch1.A.1 لقاعة�
  ق�صم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1293   جتاري كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ��شامة �حمد  عبد�هلل �حل��وري جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /د�ر �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ع��رب   بن  علي  عبد�هلل  ر��شد  وميثله: 
و�لر�شوم  دره����م(   128.411( وق����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
�لتام.      �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/17 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/775   مدين كلي                       

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شاندر� كومار فيكومال �شروف  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�جاى كومار ر�ج كومار وميثله: مرو�ن حممد �حمد نور �ملازم 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
درهم(   5.110.000  ( �لم��ار�ت��ي  بالدرهم  يعادلة  ما  �و  دولر(   1.400.000(
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2014/3/3 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/771   جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة ب�شت د�يناميك لد�رة �ملن�شاآت ���س.ذم.م    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�ملطلب عبد�هلل خربا�س- مالك موؤ�ش�شة يورو للتنظيف 
وميثله: حممد �شلمان ح�شن �ل�شابري قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مببلغ )16000 درهم( و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مع 
�ل��ز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch2.D.19 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2014/2/19 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/2046   جتاري كلي                       

جد�ر  �شركة   -2 ذ.م.م  �لتحويلية  لل�شناعات  دب��ي  م�شنع   -  1 عليهما/  �مل��دع��ى  �ىل 
�لتكنولوجيا ذ.م.م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �لمار�ت دبي �لوطني 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  �مل���ل    ع��ب��د�هلل  �شريف  وميثله: حبيب حممد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )1.396.107.58 درهم 
و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ 
لها  �ملعجل بلكفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/3/13 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2011/543 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- عبد�هلل حممد بيات حممد بن بيات �لفل�شي 
2- م����رو�ن حم��م��د ب��ي��ات حم��م��د ب��ن ب��ي��ات �ل��ف��ل���ش��ي جم��ه��ويل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مل�شرف �لعربي لل�شتثمار و�لتجارة 
عليكم  �أق����ام  ق��د  بوج�شيم  �شعيد  ر����ش��د حم��م��د  ومي��ث��ل��ه:  �خل��ارج��ي��ة 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )338938.88( وق��دره 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1705 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  �مل��زروع��ي  فا�شل  خليفة  فا�شل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لتجاري �لدويل وميثله: ر��شد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  بوج�شيم  �شعيد   حممد 
وق����دره )27.364.849.75(  ب��ه  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���له 
وتثبيت �حلجز  �ملحكمة.وب�شحة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    2011/84 رق��م  �لتحفظي 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1466 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ديتيك�س كرو خلدمات �حلر�شانة �س.ذ.م.م  
عبد�هلل  عبد�ملطلب  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
خربا�س مالك موؤ�ش�شة يورو قارد خلدمات �حلر��شة  وميثله: عبد�هلل 
ح�شن �حمد طاهر قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله 
طالب  �ىل  دره��م   )100663( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1582 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1-  �وب�����س ���س م ح   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �شيتي د�ميوند للمقاولت �س .ذ.م.م وميثله: يو�شف 
�أق����ام عليكم �ل��دع��وى �لتنفيذية  �ح��م��د ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��رح��ي��م    ق��د 
�ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2521452( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/850 تنفيذ جتاري
ب��دوى 2-  �ل��دي��ن زك��ى حممد  ن��ارمي��ان ع��لء  �ىل �ملنفذ �شدهما/1- 
�م��اين حممد حممود فهمي  جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن طالب 
وميثله:  �خلارجية  و�لتجارة  لل�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف  �لتنفيذ/ 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  بوج�شيم  �شعيد  حممد  ر����ش��د 
�ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25619( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�صم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15    
 تبليغ حكم بالن�صر

يف الدعوى : مدين )كلي) رقم 2013/222    
ن��دوف/  نحطيكم  �ل�شان �خو  م ح 2-  م  �ل�شان موتورز   �ىل �ملحكوم عليه: 1- 
علما بانه بتاريخ 2013/8/19 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
�ل�شباب: حكمت  فلهذه  بالتايل:  تاجلات عتيعوبايف   : ل�شالح  �عله.  بالرقم 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  �ن  بينهما  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملحكمة: 
314.000 درهم ) فقط ثلثمائة و�ربعة ع�شر �لف درهم( قيمة �ل�شيك مو�شوع 
�لتد�عي و�لزمتهما �ن يوؤديا له فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ ��شتحقاق 
�ل�شيك وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لعلنك بهذ� �لتبليغ. حرر بتاريخ 2014/1/29.
قلم كتاب املحكمة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     263  /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغلدي�س    �جلن�شية:  علي  عرمان  �حمد  تيبو  مدعي/حممد 
�لمار�ت      �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملركزية  �ملطابخ  معد�ت  لركيب  �شتيل  كري�شتال 
�شتيل  كري�شتال  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:  �ملركزية  �ملطابخ  لركيب معد�ت 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2014/2/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد 
�يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد- مزيد مول  بن 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3209  /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ديلو�ر ح�شني حممد ��شحق �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: �لنجوم 
�لثلثة للبل�شر و�ل�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  و�ل�شباغ  للبل�شر  �لثلثة  �لنجوم  �علنه/   �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/23 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
       اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1234  /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

بدر  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  للت�شالت  �لمار�ت  مدعي/موؤ�ش�شة 
بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكعبي  جمعة 
)10.425.92 درهم( �ملطلوب �علنه/  بدر جمعة �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2014/2/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1061 ت عمل- م ع-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ حممد جاينب �لدين حممد نور �لعامل �جلن�شية: بنغلدي�س     
�ملطلوب  �لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  رو�شتوم   : �شده  �ملنفذ 
�علنه/  رو�شتوم للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لحد  يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد    - ع-ب  م  2012/3380 عم جز- 
2014/2/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1009 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م م �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ 
�شده : حممد ندمي ��شلم حممد ��شلم �جلن�شية: باك�شتان �ملطلوب �علنه/  
�ن  بالن�شر مبا  باك�شتان عنو�نه:  ��شلم �جلن�شية:  ��شلم حممد  حممد ندمي 
رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   - ر-ب  م  جز-  جت   2013/732
2014/3/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله.   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم التجاري                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1534 ت عمل- م ع-ت-اأظ)
طالب �لتنفيذ/ خ�شرو مياه فاكي مياه �جلن�شية: بنغلدي�س   �ملنفذ �شده : 
تارلوك �شينغ لركيب �لرخام �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �علنه/  تارلوك 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لرخام  لركيب  �شينغ 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/759 
 2014/2/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  -�أظ  ع-ب  م  جز-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عله.   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم العمايل                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1072 ت عمل- م ع-ت-اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  بنغلدي�س  �جلن�شية:  عبد�لر�شيد  عبد�لول  �لتنفيذ/  طالب 
جالك�شي �لعاملية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  �جلن�شية: �لمار�ت      �ملطلوب 
�علنه/  جالك�شي �لعاملية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  �جلن�شية: �لمار�ت      
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/567 عم جز- م ع-ب -�أظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
لتخاذ  تفاديا  �عله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  904/ 2013 -عمايل - م ع-  �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : مر�شيد عامل �نار �هلل �جلن�شية: بنغلدي�س    �مل�شتاأنف عليه: �شلطان �شعيد 
زهر�ن لعمال �لبلط و�لرخام �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف 
�لبلط  لعمال  زهر�ن  �شعيد  �شلطان  �علنه/   �ملطلوب  �حلكم    مبلغ  كامل  على 
و�لرخام �جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر)نود �علنكم باعادة  �لدعوى للمر�فعة( 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/418 عم جز- م ع- 
ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2014/2/18 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �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 اال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي
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عربي ودويل
نيكي يرتاجع مع ارتفاع الني

على مدى �لأ�شبوع يف �شاد�س �نخفا�س �أ�شبوعي 
على �لتو�يل. وقال متعاملون �إنه نظر� لإغلق 
�لأ�شو�ق �لأمريكية يوم �لإثنني �ملقبل يف عطلة 
فقد �أحجم �مل�شتثمرون �لأجانب عن �لحتفاظ 
�أ���ش��ب��وع��ي��ة طويلة  ق��ب��ل عطلة  ك��ب��رية  مب��ر�ك��ز 
وهبط موؤ�شر توبك�س �لأو�شع نطاقا 1.3 باملئة 

�إىل 1183.82 نقطة.
 400 جيه.بي.�ك�س-نيكي  موؤ�شر  و�نخف�س 
�ل���ذي �أط��ل��ق ه��ذ� �ل��ع��ام وي�شم �ل�����ش��رك��ات ذ�ت 
�لقوية  و�حلوكمة  �ملرتفعة  �مل�شاهمني  حقوق 

نقطة.  10711.29 �إىل  باملئة   1.3

•• طوكيو-رويرتز:

ه��ب��ط م��وؤ���ش��ر ن��ي��ك��ي ل��لأ���ش��ه��م �ل��ي��اب��ان��ي��ة �إىل 
ت��ع��ام��لت متقلبة  �أ���ش��ب��وع يف  �أدن���ى م�شتوى يف 
�رتفاع  م��ع  �شابقة  مكا�شب  ع��ن  متخليا  �م�����س 
قبل  �ل�شتثمارية  �ملر�كز  بع�س  وتقلي�س  �لني 
باملئة    1.5 نيكي  وخ�شر  �لأ�شبوعية.  �لعطلة 
لي�شل �إىل 14313.03 نقطة م�شجل �أدنى 
م�شتوى �إغلق منذ �ل�شاد�س من فرب�ير �شباط 
بعد �رتفاعه �إىل 14678.71 نقطة يف وقت 
باملئة  �ملوؤ�شر و�ح��د�  �شابق من �جلل�شة. وهبط 

جابان دي�شبالي ت�شتعد لطرح اأ�شهمها يف طوكيو 
•• طوكيو-رويرتز:

ح�شلت �شركة جابان دي�شبلي �ليابانية �أكرب منتج ل�شا�شات �لكمبيوتر �للوحي و�لهو�تف �لذكية يف �لعامل على 
مو�فقة لإدر�ج �أ�شهمها يف بور�شة طوكيو �ل�شهر �ملقبل يف طرح قيمته 3.8 مليار دولر تقريبا.

وجنحت �ل�شركة �لتي تاأ�ش�شت من �ندماج وحد�ت �شناعة �ل�شا�شات �ملتعرثة يف هيتا�شي و�شوين وتو�شيبا يف �إحد�ث 
�نتعا�س كبري يف �لأرباح بف�شل طلب �مل�شتهلكني �لقوي على �لأجهزة �ملحمولة يف �أنحاء �لعامل.

و�شي�شاعد �لطرح �لذي تعادل قيمته طرح �شركة �شنتوري للم�شروبات و�لأغذية يف يوليو متوز �ملا�شي �ل�شندوق 
�حلكومي �لذي ي�شرف على �إد�رة �ل�شركة على ��شتعادة بع�س �لأمو�ل �لتي ��شتثمرها وجمع متويل لل�شتثمار 

يف �مل�شانع و�ملعد�ت.
وياأتي طرح جابان دي�شبلي �لتي تورد �ل�شا�شات ل�شركتي �أبل و�شام�شوجن مع تز�يد عمليات �لطرح باليابان �إذ �إن 
�شيا�شات �لتحفيز �لنقدي �لتي و�شعها رئي�س �لوزر�ء �شينزو �بي عززت �أ�شعار �لأ�شهم يف طوكيو باأكرث من 60 

باملئة منذ نوفمرب ت�شرين �لثاين 2012.

وفد �شيني رفيع امل�شتوى يزور جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية

انتعا�ص منطقة اليورو يت�شارع اأكرث من املتوقع

مب�ساركة �سركات وطنية وعاملية وعلى مدار ثالثة اأيام يف برج بارك

القن�شل االإيطايل يفتتح رحلة اجليالتو العاملية يف دبي

�شركة اإماراتية تنتج رماًل ال ميت�ص املاء 
ويوفر اآالف اجلالونات يف ري املحا�شيل

ال�شني تبني اأطول نفق حتت البحر 

ملدة  يدوم  �لرمل  �أن هذ�  و�أو�شح  دقيقتني فقط..  �إىل 
�ملياه. هدر  معاجلة  يف  ي�شاهم  ما  عاما   30

و�أ�شار �إىل �أن هذ� �مل�شروع بد�أ يف عام 2006 مع �شريكه 
�ل�شائلة  �مل���ادة  �إخ���رع  �ل���ذي  �شولز  هيلموث  �لأمل����اين 
هذ�  يف  �ل�شتثمار  ق��رر  �إن��ه  و�أ���ش��اف  للرمل..  �مل�شافة 
للدولة. وذكر  �لعديدة  بفو�ئده  �إقتنع  �أن  بعد  �مل�شروع 
وكند�  ��شر�ليا  من  �إهتماما  لق��ى  �مل�شروع  �أن  ح��ارب 
وتون�س و�جلز�ئر و�أملانيا.. و�أعرب عن �أمله بالتو�شع يف 
�إ�شتخد�م هذ� �ملنتج يف �أبوظبي. كانت جامعة �لمار�ت 
قد �أجرت عدة جتارب ملدة �شنتني �أثبتت جناح �مل�شروع 

يف زر�عة �لأرز و�لطماطم و�خل�س و�لألفالفا . 

�ليابانيتني.  هوكايدو  و  هون�شو  جزيرتي  بني  يربط 
و�شيكتمل بناء �لنفق بحلول عام 2026 .

من  �شيمتد  �ل��ن��ف��ق  �إن  دي��ل��ي  ت�شاينا  �شحيفة  وق��ال��ت 
�ل�شني  �شرق  ب�شمال  لياونينغ  �إقليم  يف  د�ليان  مدينة 
�ل�شرقي وهو ما  �إقليم �شاندونغ  �إىل مدينة يانتاي يف 
�لرحلة  40 دقيقة. وم�شافة  �إىل  �ل�شفر  يخت�شر مدة 
ثماين  �و  قيادة  كيلومر   1400 �ملدينتني  بني  �لآن 

�شاعات عن طريق �لعبارة.
�لنفق  لبناء   1994 ع��ام  يف  خططا  �ل�شني  و�أع��ل��ن��ت 
بتكلفة 10 مليار�ت دولر على �أن يكتمل �لبناء قبل عام 
20 عاما  بعد مرور  ولكن   .2010
�لتخطيط  �مل�شروع يف مرحلة  ماز�ل 
يطرح  �مل�شروع  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
يف �جلل�شة �ل�شنوية للربملان �ل�شيني 

كل عام منذ عام 2009.
وق���ال���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ن��ق��ل ع���ن و�جن 
و�ل�شكك  �لأن����ف����اق  خ��ب��ري  م��ي��ن��غ�����ش��و 
�ل�شينية  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  �حل��دي��دي��ة 
للهند�شة �إن �لتكلفة �لتقديرية للنفق 
تبلغ 220 مليار يو�ن )36.3 مليار 
دولر( و�طول نفق حتت �لبحر �لآن 
يبلغ  �ل��ذي  �لياباين  �شيكان  نفق  هو 
ت�شغيله  وب���د�أ  كيلومر�   54 ط��ول��ه 
�ن�����ش��اء هذ�  1988. و����ش��ت��غ��رق  ع��ام 

�لنفق عقدين.

•• اأبوظبي-وام: 

�ملاء  رمل ل ميت�س  �إنتاج  �إىل  �إمار�تية  �شركة  تو�شلت 
وقد يكون فتحا علميا جديد� لتوفري �آلف �جلالونات 
وي�شاهم  �مل��ح��ا���ش��ي��ل  ري  يف  ي�شتخدم  �ل���ذي  �مل���اء  م��ن 
ذي  �شحيفة  ونقلت  �لبيئة.  تلوث  م��ع��دلت  تقليل  يف 
حارب  فهد  عن  �لجنليزية  باللغة  �ل�شادرة  نا�شيونال 
ميدل  �إنوفي�شن  دي�شالت  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إي�شت �لتي متتلك �مل�شنع �لذي ينتج هذ� �لرمل قوله 
ري  م��دة  ي�شاعد يف تخفي�س  �لرمل  ه��ذ�  ��شتخد�م  �إن 
�ملحا�شيل و�حلد�ئق باملر�شات من 40 دقيقة يف �ليوم 

•• �صنغهاي-رويرتز:

مهند�شني  �ن  �م�������س  دي���ل���ي  ت�����ش��اي��ن��ا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�شهر  بحلول  للحكومة  خمططا  �شيقدمون  �شينيني 
�بريل ني�شان �ملقبل بخ�شو�س �طول نفق حتت �لبحر 
يف �لعامل وعقبل �ملو�فقة عليه �شيبد�أ �لعمل فيه يف عام 

.2016 �و   2015
ونقلت �ل�شحيفلة عن مهند�س يعمل يف �مل�شروع قوله 
�إن �لنفق �لذي �شيكون طوله 123 كيلومر� هو �طول 
مرتني من �لنفق �شاحب �لرقم �لقيا�شي �لآن و�لذي 

•• دبي-وام:

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ��شتقبلت 
وفد� رفيع �مل�شتوى من جمهورية 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة وذل�����ك بهدف  �ل�����ش��ني 
�لط����لع ع��ل��ى جم��م��ع حم��م��د بن 
�ل�شم�شية  �آل مكتوم للطاقة  ر��شد 
�لتقنيات  �أح����دث  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
و�أف�شل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  و�حل���ل���ول 
يتبناها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 

وفر�س �ل�شتثمار منها.
و�ل��ت��ق��ى �ل���وف���د �ل����ذي ���ش��م عدد� 
من روؤ�شاء وم��در�ء كربى �شركات 
زيارته  خ��لل  �ل�شني  يف  �ل��ط��اق��ة 
�لرئي�س  نائب  �ل�شويدي  من�شور 
و�شعيد  �ل���ط���اق���ة  �إن����ت����اج  مل�����ش��اري��ع 
 3 ملجمع  �لرئي�س  نائب  �لأغ���ربي 
وماجد عبد�هلل مدير �أول �ل�شوؤون 

�لد�رية �لمن �لإطفاء .
و�ط���ل���ع �ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى �آلية 
جممع  م���ن  �لأول  �مل�����ش��روع  ع��م��ل 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
حمطة  �ل�������ش���م�������ش���ي���ة  ل����ل����ط����اق����ة 
 13 ب�شعة  �لكهرو�شوئية  �لطاقة 
م��ي��ج��او�ط �ل����ذي ي��ع��د �أح����د �أكرب 
م�����ش��روع��ات �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة يف 
�شت�شل  �إنتاجية  وب��ق��درة  �ملنطقة 
�كتمال  عند  م��ي��ج��او�ط  �أل���ف  �إىل 
�مل�������ش���روع يف عام  ج��م��ي��ع م���ر�ح���ل 

5 يف �ملائة وخف�س �لطلب  بن�شبة 
�ملائة  يف   30 بن�شبة  �لطاقة  على 

بحلول عام 2030.
ويعد �ملجمع �أحد �مل�شاريع �لر�ئدة 
كونه  لي�س  �ل���ش��ت��د�م��ة  جم���ال  يف 
�لكهربائية  �لطاقة  لإنتاج  مركز� 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة فح�شب  �ل��ط��اق��ة  م���ن 
و�إمنا ل�شتماله على مركز للبحوث 
و�لتطوير و�لبتكار لدعم تقنيات 
�لطاقة  وك��ف��اءة  �ملتجددة  �لطاقة 
�أكادميية  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  و����ش��ت��م��ال��ه 
�لكو�در  لتاأهيل  �ملتجددة  للطاقة 

و�إعد�د �لأجيال �لقادمة.
بالقفزة  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل���وف���د  و�أ����ش���اد 
�لنوعية �لتي حققتها هيئة كهرباء 
�لطاقة  جم�����ال  يف  دب�����ي  وم����ي����اه 
�أهمية  ع��ل��ى  م��وؤك��د�   .. �ل�شم�شية 
�لهيئة يف  �لتعاون مع  �شبل  تعزيز 
جم����الت �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة بغية 
�إجناز م�شاريع م�شتقبلية م�شركة 
�لطاقة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم 

�لنظيفة يف دولة �لإمار�ت.
�لوفد  ���ش��ك��ر  �ل����زي����ارة  خ���ت���ام  ويف 
�لز�ئر م�شوؤويل �لهيئة على ح�شن 
و�طلعهم  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال 
ع��ن ق���رب ع��ل��ى جم��م��ع حم��م��د بن 
�ل�شم�شية  �آل مكتوم للطاقة  ر��شد 
خمتلف  ملناق�شة  �لفر�شة  و�ت��اح��ة 

جو�نب �لتعاون بني �جلانبني.

ل�شر�تيجية  �مل��ج��م��ع  دع���م  �آل��ي��ة 
 2030 ل��ل��ط��اق��ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  دب����ي 
�لتوجيه  ت��دع��ي��م  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي لإم�����ارة دب���ي نحو 
وحت�شني  م�شتد�مة  طاقة  ت��اأم��ني 
�لفعالية يف �لطلب وتنويع م�شادر 
�لغاز  من  مزيجا  لت�شبح  �لطاقة 
�ملائة  يف   71 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
يف   12 بن�شبة  �ل��ن��ووي��ة  و�ل��ط��اق��ة 
بن�شبة  �ل��ن��ظ��ي��ف  و�ل��ف��ح��م  �مل���ائ���ة 
�ل�شم�شية  و�لطاقة  �ملائة  يف   12

فقط.
�لعام  يف  �ل��ت��ج��اري  �لفائ�س  وب��ل��غ 
مليار   153.8 ب��اأك��م��ل��ه  �مل��ا���ش��ي 
ي����ورو ب���ارت���ف���اع ك��ب��ري م���ن 79.7 
م���ع منو   2012 ي����ورو يف  م��ل��ي��ار 
و�نخفا�س  باملئة  و�حد�  �ل�شادر�ت 

�لو�رد�ت ثلثة باملئة.

الذهب م�شتقر فوق 
دوالر   1300

•• �صنغافورة-رويرتز:
�رتفع �شعر �لذهب �إىل �أعلى م�شتوى 
يف ثلثة �أ�شهر �م�س ومن �ملنتظر �أن 
منذ  �أ�شبوعي  مك�شب  �أك���رب  ي�شجل 
�شدور  ب��ع��د  �لأول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر 
�لأمريكية  �ل���ب���ي���ان���ات  م����ن  م���زي���د 
�ل�شعيفة �لتي �أثارت �ملخاوف ب�شاأن 
جاذبية  وع���ززت  �لق��ت�����ش��ادي  �لنمو 
عقود  و�رتفعت  �آم��ن.  كملذ  �ملعدن 
للجل�شة  �لآج��ل��ة  �لأمريكية  �لذهب 
�ل��ث��ام��ن��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل وه���ي �أطول 
متوز  ي��ول��ي��و  م��ن��ذ  م��ك��ا���ش��ب  �شل�شلة 
�أل  �مل�شتثمرون  ويخ�شى   .2011
نظر�  مكا�شبه  على  �لذهب  يحافظ 
لرتفاع �أ�شو�ق �لأ�شهم وقال ديفي�س 
�لعملت  ����ش��ت�����ش��ار�ت  رئ��ي�����س  ه���ول 
و�ملعادن �لنفي�شة لدى وحدة كريدي 
�مل�شرفية  ل���ل���خ���دم���ات  �أج����ري����ك����ول 
�خل��ا���ش��ة ت���ب���دو �مل��ك��ا���ش��ب �لأخ�����رية 
م��ر�ك��ز مدينة..  تغطية  ع��ن  ن��اجت��ة 
ي�شرون.  ل  �ل���رثو�ت  �إد�رة  عملء 
و�رتفع �لذهب يف �ملعاملت �لفورية 
دولر   1308.45 �إىل  باملئة   0.5
للأوقية )�لأون�شة( بحلول �ل�شاعة 
�أن  بعد  جرينت�س  بتوقيت   0743
لم�س �أعلى م�شتوى يف ثلثة �أ�شهر 
وقت  يف  دولر   1310.20 ع��ن��د 

�شابق من �جلل�شة.

13 ميجاو�ط ومت  �إىل  �لإنتاجية 
ومياه  كهرباء  هيئة  ب�شبكة  ربطه 
دبي �لتي تغطي جميع مناطق دبي 
�لثانية  �ملرحلة  �شموه  �أط��ل��ق  كما 
قدرتها  ت�شل  و�ل��ت��ي  �مل��ج��م��ع  م��ن 
ميجاو�ط   100 �ىل  �لن��ت��اج��ي��ة 

من �لكهرباء.
�شروحات  �لهيئة  م�شئولو  وق���دم 
مف�شلة حول مر�حل ت�شييد �ملجمع 
�مل�شتخدمة  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
فيه و��شتعر�شو� �أمام �لوفد �لز�ئر 

�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  ف��ائ�����س  من���و 
يورو  مليار   13.9 �إىل  للمنطقة 
 9.8 يف دي�شمرب كانون �لأول من 
من  نف�شه  �ل�شهر  يف  ي���ورو  مليار 
�ل�شادر�ت  زي��ادة  مع  �ل�شابق  �لعام 
�أرب���ع���ة ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �شنوي 
باملئة  و�ح�����د�  �ل�������و�رد�ت  و�رت����ف����اع 

يف   5 ن�شبته  ما  و�شت�شكل   2030
�ملائة من �إجمايل �إنتاج �لطاقة يف 

دبي.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كان �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل ق��د د���ش��ن يف 
�أكتوبر  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل���ث���اين 
�ملجمع  من  �لأول  �مل�شروع  �ملا�شي 
و�ل�������ذي ي��ع��م��ل ب��ت��ق��ن��ي��ة �لأل�������و�ح 
قدرته  وت�������ش���ل  �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 

•• بروك�صل-رويرتز:

�أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات �أول��ي��ة م��ن مكتب 
�إح�شاء�ت �لحت��اد �لأوروب��ي �م�س 
�ل���ي���ورو منا  �ق��ت�����ش��اد م��ن��ط��ق��ة  �أن 
�لأخري  �لربع  �ملتوقع يف  �أكرث من 
2013 بف�شل منو قوي  من عام 
دولتني  �أك����رب  و�أمل���ان���ي���ا  ف��رن�����ش��ا  يف 

باملنطقة.
باملئة   0.3 �ملنطقة  �قت�شاد  ومن��ا 
نهاية  ح��ت��ى  �ل��ث��لث��ة  �لأ���ش��ه��ر  يف 
مقارنة  �لأول  ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب 
بالأ�شهر �لثلثة �ل�شابقة بعد منو 

بلغ 0.1 باملئة يف �لربع �لثالث.
��شتطلعت  �ق���ت�������ش���ادي���ون  وك������ان 
روي����������رز �آر�ءه�������������م ق�����د ت���وق���ع���و� 
باملئة.   0.2 بن�شبة  ف�شليا  من���و� 
من  �ملماثلة  �لفرة  مع  وباملقارنة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  ز�د  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��ام 
�لإج����م����ايل مل��ن��ط��ق��ة �ل���ي���ورو 0.5 
�ل�شوق  ت��وق��ع��ات  م��ت��ج��اوز�  ب��امل��ئ��ة 

بزيادة 0.4 باملئة.
�ل���ب���ي���ان���ات �لأول���ي���ة  ت��ت�����ش��م��ن  ول 
�ملحلي  �ل����ن����اجت  ل���ب���ن���ود  ت��ف�����ش��ي��ل 
يف  ن�شرها  �شيتم  �ل��ت��ي  �لإج���م���ايل 

�خلام�س من مار�س �آذ�ر.

وقال مكتب �لإح�شاء�ت �إن �قت�شاد 
 9.5 حجمه  يبلغ  �ل���ذي  �ملنطقة 
تريليون يورو �نكم�س بن�شبة 0.4 
وتتوقع  باأكمله.   2013 يف  باملئة 
بن�شبة  من��و�  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية 

.2014 يف  باملئة   1.1
و�أظهرت بيانات �أخرى من �ملكتب 

�شريما  مل���ي���اه  �مل����وزع����ة  �ل�������ش���رك���ة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، 
�لر�عي �لر�شمي للمياه يف �لفعالية، 
و�شركة �شحارى للعلقات �لعامة، 

ك�شريك �إعلمي للفعالية.

•• دبي-الفجر:

�شعادة  وح���������ش����ور  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
�نطلقت  �لإي��ط��ايل  �لعام  �لقن�شل 
�حتفالت وفعاليات رحلة �جليلتو 
دبي  �شتحت�شنها  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
على مد�ر ثلثة �أي��ام، بني �لثالث 
فرب�ير  من  ع�شر  و�خلام�س  ع�شر 
�لثانية ظ��ه��ر�ً حتى  م��ن  �جل���اري، 
منت�شف �لليل، يف بوليفارد حممد 
، حيث  ب�����ارك  ب����رج  ر�����ش���د يف  ب���ن 
ع�����ش��اق �جليلتو  �أن���ظ���ار  ت��وج��ه��ت 
دب��ي، مع و�شول  �إىل  �لعامل  ح��ول 
�إىل  �ل��ع��امل  ح��ول  �جليلتو  رحلة 
�لإمارة، بعد جولت ناجحة لها يف 
كل من روما، وفالن�شيا، وملبورن، 
�أل���ف   350 خ��لل��ه��ا  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�ن���ط���لق���ة �جلولة  ز�ئ��������ر�.  وم����ع 
����ش��ت��ق��د�م ثقافة  �إىل  �ل��ت��ي ه��دف��ت 
�ليدوية  �لإيطالية  �ملثلجات  ه��ذه 
�إىل  �ملتميزة،  �جل��ودة  ذ�ت  �ملنع�شة، 
�لأوىل،  ل��ل��م��رة  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 

م����ن د�خ�������ل �ل�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا، 
منظمة  ج��ه��ة  ن��ك��ون  �ن  وي�شعدنا 
ل��ه��ذ� �حل����دث و�ل����ذي ي��ه��دف �إىل 
دب����ي كمحطة  ب�����ش��م��ع��ة  �لرت����ق����اء 
ع���امل���ي���ة ل����ش���ت�������ش���اف���ة �لح��������د�ث 
�لعاملية و�لتي توجتها دبي موؤخر�ً 

با�شت�شافة �ك�شبو 2020 .
و�أ�شاف �ل�شويدي: ميكنني �لقول 
�جليلتو  ج���ول���ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �أن 
�آخ��ر ي�شاف  �إجن��از�  �لعاملية تعترب 
�إىل �شجل دبي �حلافل بالإجناز�ت، 
�جلهود  بت�شافر  حتققت  و�ل��ت��ي 
و�لدعم �لذي لقيناه من رعاة هذ� 
�حلدث �لهام ويف مقدمتهم �شركة 
تقدمت  �ل���ت���ي  �ل���ع���ق���اري���ة  �إع����م����ار 
�لفعالية على  با�شت�شافة  م�شكورة 
�أر���س ب��رج ب��ارك يف و�شط �ملدينة، 
بالإ�شافة �إىل �لدعم �لذي لقيناه 

من و�شائل �لإعلم كافة .
�أن �شركة فر�ن�شايز  جدير بالذكر 
�إي�����ش��ت ، ���ش��ارك��ت يف تنظيم  م��ي��دل 
�إىل جنب  ب��دب��ي، ج��ن��ب��اً  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 

كاربيجياين،  جيلتو  جامعة  مع 
رمييني   – ����ش���ي���ج���ب  وم����ع����ر�����س 
�لإيطالية،  ديزيتا  و�شركة  فيري�، 
�إي  �إم  و  �آي  �إف  �آي  مع  وبالتعاون 
)ذ.م.م(،  ت���ي  ج���ي  دي  و   ، �شي3 

�لعاملية  �لعا�شمة  �إىل  حتولت دبي 
�لعام  �لقن�شل  وق���ام  للجيلتو.  
�شعادة  �لإم����������ار�ت  يف  لإي���ط���ال���ي���ا 

�جليلتو، و�ل�شيد مانع �ل�شويدي، 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة فر�ن�شايز ميدل 

�شعادة  ير�فقه  فافيللي،  جوفاين 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق،  ط��ارق 
ب��ج��ول��ة يف قرية  ل��ل��ع��ط��اء  ل���دب���ي 

مدير  �شا�شويل،  و�خيلي   ، �إي�شت 
وجولة  كاربجياين،  يف  �لفعاليات 
جيلتو �لعاملية، و�لعديد من كبار 
خمتلف  يف  ب��ج��ول��ة  �ل�شخ�شيات، 
�لفعاليات و�لن�شطة يف �لقرية بعد 
ق�س �شريط �لفتتاح و�طلعو� على 
�جليلتو،  وحت�شري  �إع���د�د  ط��رق 
�جلمهور  تفاعل  م��دى  و���ش��اه��دو� 
�لعديدة،  وفعالياتها  �لقرية  م��ع 
و�ل��ت��ن��اف�����س �ل���ذي ج���رى ب��ني 16 
�ملتخ�ش�شني  �أ���ش��ه��ر  م���ن  ح��رف��ي��اً 
�ل�شرق  يف  �جل���ي���لت���و  �إع��������د�د  يف 
�لأو������ش�����ط، ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى لقب 

�أف�شل جيلتو يف �لعامل.
مانع  ق�������ال  �مل����ن����ا�����ش����ب����ة،  وب�����ه�����ذه 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شويدي، 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
ي�شرفنا   : �إي�شت  ميدل  فر�ن�شايز 
لإيطاليا  �ل��ع��ام  �لقن�شل  ت��و�ج��د 
جلولة  �لعاملية  �لتظاهرة  ه��ذه  يف 
ج��ي��لت��و يف دب���ي، ون��ت��ق��دم بجزيل 
�مل�شاركة  �ل�شركات  جلميع  �ل�شكر 
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العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/429 تنفيذ   عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد عبد�لرحيم �حمد �لعطار للعقار�ت  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مر �هلل خامنريز� مريز�ئي- ب�شفتي �ل�شخ�شية وب�شفتي وليا 
طبيعيا وميثله: عماد جمعه ح�شني علي �هلي  نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2011/1169 عقاري كلي يوم �لحد بتاريخ 2012/7/1 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- 
بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )398967 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% حتى متام 
�ل�شد�د وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن. 2- بطلن �لعقد �ملوؤرخ 2006/12/6 و�ملربم فيما بني طريف �لتد�عي. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�ض الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/255   عقاري كلي                              

حمل  جمهول  )������س.ذ.م.م(   لل�شتثمار�ت  �لم���ار�ت  -�نفينتى   1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/29 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�شالح/ نا�شر �لدين مهرة �ول: بطلن ��شتمارة �حلجز و�ملتعلقة ببيع 
درهم   364.962 مبلغ  برد  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  ثانيا/  �لدعوى  �شند  �لعقارية  �لوحدة 
�لفا وت�شعمائة و�ثنان و�شتون درهما( وبالفائدة  للمدعيى )ثلثمائة و�ربعة و�شتون 
متام  وحتى   2013/3/31 يف  �حلا�شل  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
�تعاب حماماة حكما  �لف درهم مقابل  �لدعوى، ومببلغ  �ل�شد�د، وبر�شوم وم�شاريف 
مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �لع��لن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   55  /2014 ح نف�ض- م ر-ب-ع ن

مدعي/حليمه �مني دياب �ل�شمري �جلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: عمر حممد 
+موؤخر  نفقة  طلق+  �ثبات  �لدعوى:  مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  �لعلي  نادر 
�ل�شد�ق+ م�شكن + ح�شانة �ملطلوب �علنه/  عمر حممد نادر �لعلي �جلن�شية: 
�شوريا   عنو�نه: بالن�شر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/18 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/13  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   352  /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
مدعي/بنك �بوظبي �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شي�شاركو�شاي 
�لدين �جلن�شية: �لفلبني مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 272639.82 درهم    
بالن�شر    عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية:  �لدين  �شي�شاركو�شاي  �علنه/    �ملطلوب 
)بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2014/2/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة  
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   56  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

�كرو�س  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  �ياز  حممد  خان  مدعي/د�ر�ز 
�جلن�شية:  وعمار جنار  �لنعيمي  �لعامة ميثلها/ جمعة مطر غميل  للنقليات 
�ملطلوب  درهم   100000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�علنه/  �كرو�س للنقليات �لعامة ميثلها/ جمعة مطر غميل �لنعيمي وعمار 
جنار �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/13  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
      اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   30  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

حممد  �شامي  �حمد  وميثلها/  و�ل�شتري�د  للتجارة  �لبلعاوي  مدعي/موؤ�ش�شة 
خ�شر �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: حممد عبد�هلل �شعيد ر��شد �ملعمري 
درهم     31000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت      �جلن�شية:  �ملعمري  ر��شد  �شعيد  عبد�هلل  حممد  �علنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/13  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/4600   عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه /1 -هايلند لودج جمهول حمل �لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة 
�عله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/1/30 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
ل�شالح/ �شيفى حيتا�شيو مينجي�شا بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
و�شتون درهما(  وتذكرة  و�ثنان  و�ربعمائة  �لف  )�ربعة ع�شرة  )14.462 درهم 
�لعودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�شياحية �و قيمتها نقد� مامل يلتحق �ملدعى 
بالعمل لدى رب عمل �خر وباملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت ماعد� ذلك من 
طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�صعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/287   عمايل جزئي                       

������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل  �مل��ت��ق��دم للمقاولت  �مل��دع��ى عليه/ 1 -�خل���ط  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد عزير قي�شر �ف�شل خان  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )40447 درهم( وتذكرة عودة 
     )2014/163882( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/3/6 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
�لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2012/938   تنفيذ ايجارات

مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �لقر�ر �ل�شادر من جلنة �ليجار�ت ببلدية دبي ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )206896 درهم( على �ن يت�شامن �ملنفذ �شده �لثاين مع �ملنفذ �شده 
�لول يف حدود مبلغ 38333 درهم. طالب �لعلن: طالب �لتنفيذ/ ورثة �ملرحوم/علي 
�ل�شيخ جعفر �لنمريي  �ملطلوب �علنه �ملنفذ �شدهما /1- �ي.��س.بي  حيدر حممد 
لل�شيانة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �ي.��س.بي. لنظمة �لتربيد ���س.ذ.م.م  جمهويل حمل 
و�لكائنة  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  �لع��لن:  مو�شوع  �لق��ام��ة- 
يف منطقة �لقوز وهي عبارة عن منقولت و�ثاث مكتبي وذلك يف �لتنفيذ �عله وفاء 
للمبلغ �ملطالب به )206896( درهم وللعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. بناء� على 

قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2014/2/5.
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/905  

�ملدعى : �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت وميثلها �أمين �بر�هيم   
�ملطلوب �علنه: عفر�ء خليفة �شامل �لنعيمي �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ملو�فق  �ملذكورة �عله وحدد يوم �لثنني  �لدعوى  �ملدعي رفع  �ن 
�ل�شاعة 12  2014/3/3 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 

�و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/655  بالن�صر

نا�شر  وميثلها  �لملنيوم  لع��م��ال  �ملو�شم  روع��ة  موؤ�ش�شة   : �مل��دع��ى 
�شعيد نا�شر �شيف �ل�شو�يف   �ملطلوب �علنه: �شعد �شعيد �شحى 
�ملذكورة  �لدعوى  رف��ع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لعامري  
لذ�  لنظرها  2014/3/3 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  وح��دد  �ع��له 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات 

�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/655  بالن�صر

�ملدعى : موؤ�ش�شة روعة �ملو�شم لعمال �لملنيوم وميثلها نا�شر �شعيد 
نا�شر �شيف �ل�شو�يف �ملطلوب �علنه: طاهر �شعيد حممد �شريف   
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد�   2014/3/3 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/859  بالن�صر

ماجد    خالد  �ملحامي  بوكالة  �حمد  �شلطان  عبد�ل�شكور   : �ملدعى 
�ملطلوب �علنه: �شعد خالد �لتجار  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2014/3/3 
�ل�����ش��اع��ة 12 ظهر�  م��وع��د� ل��ن��ظ��ره��ا ل���ذ� ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور 
�و  �شخ�شيا  �لعني  �لكائنة يف  �ليجارية  �ملنازعات  �مام جلنة ف�س 

بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/751  بالن�صر

ماجد    خالد  �ملحامي  بوكالة  �حمد  �شلطان  عبد�ل�شكور   : �ملدعى 
�ملطلوب �علنه: غزلن بز�غلي   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2014/3/3 
�ل�����ش��اع��ة 12 ظهر�  م��وع��د� ل��ن��ظ��ره��ا ل���ذ� ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور 
�و  �شخ�شيا  �لعني  �لكائنة يف  �ليجارية  �ملنازعات  �مام جلنة ف�س 

بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/22 ت عمل- م ر-ت-ع ن)
�ملنفذ  �فغان�شتان   �جلن�شية:  �لدين  عظيم  ��شحاق  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت     �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �شند�س  جولدن  �شركة   : �شده 
�ملطلوب �علنه/  �شركة جولدن �شند�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  جز-  عم   2013/359 رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  �ملو�فق 2014/2/27 موعد� لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم �خلمي�س 
�لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عله. تفاديا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11021 بتاريخ 2014/2/15     
    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1020   جتاري كلي                  
�ىل �مل��دع��ى عليه / 1 - حممد رم�����ش��ان حم��م��د  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
وميثله:  دب��ي  ف��رع  ذ.م.م-  �ليل  �حلا�شب  لتجارة  �مل��اري��ة  /�شركة  �مل��دع��ي  �ن 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق���ام عليك  ق��د  �ل���زي���ودي    �ح��م��د علي حممد من�شور 
درهم   )381.000( مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة 
�لتم  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بو�قع 12% من  �لتجارية  �لفائدة  مع 
�لثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مهما 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/2/18 �ل�شاعة 9:30 �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 بثلثة �يام على �لقل.  
رئي�ض الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/599 جتاري كلي  

نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لنعيمي   �ملغي�شيب  �ملحكوم عليه/ خالد مغي�شب عبد�هلل  �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2014/1/21 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عله ل�شالح / بنك �خلليج �لول بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة  ح�شوري: بالز�م 
ي��وؤدي للبنك �ملدعي مبلغا وق��دره 21.989.75 دره��م ) و�ح��د وع�شرون  �ن  �ملدعي عليه 
�لفا وت�شعمائة وت�شعة وثمانون درهما وخم�شة و�شبعون فل�شا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
5% �شنويا على ��شل �لدين �لبالغ قدره 2.114/65 درهم وذلك من تاريخ رفع �لدعوى 
�حلا�شل يف 2013/3/12 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين و�مل�شاريف ومائتي 
�تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة  درهم 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما    2014/2/12 �ملو�فق  بتاريخ 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/علي را�صد احل�صاين                                                   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     973  /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/نظر �ل�شلم عبد�لرحمن �جلن�شية: بنغلدي�س   مدعي عليه: با�شل 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �شوريا   �جلن�شية:  و�خرون  �لقنطار  ثليج 
للمقاولت  �شويت هوم  �علنه/  موؤ�ش�شة هوم  �ملطلوب  درهم   بقيمة 15.000 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/3/03 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/04  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     17  /2014 م�صتعجل -م ر-ب- اأظ

مدعي/ح�شة نا�شر  �حمد علي �خلمريي- بوكالة/مولد�د  حممد �جلن�شية: 
�لمار�ت مدعي عليه: كوجنو مويدين حممد علي موند�متوردتيل و�خرون 
�علنه/   �ملطلوب  ق�شائي  حار�س  تعني  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  �جلن�شية: 
عثمان كاد�فيل �شيتي �شيتي �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/19 
�مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2014/2/13  
االمور امل�صتعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3496  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية     
�حمد  حا�شر  عليه:  مدعي  �جلن�شية:�لمار�ت  �لوطني  �خليمة  ر��س  مدعي/بنك 
ح�شني عبد�لرحمن �شرمي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة 
ح�شني  �حمد  حا�شر  �علنه/   �ملطلوب  درهم   175320 بقيمة  �لتحفظي  �حلجز 
عبد�لرحمن �شرمي  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.30 م�شاء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
        اعاد ة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1926  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/موؤ�ش�شة �بوظبي للتوريد�ت و�خلدمات �لتجارية ملالكها  فرد�ن ح�شن �لفرد�ن  
�جلن�شية:�لمار�ت مدعي عليه: �شركة �لريان لل�شتثمار �س م خ وميثلها خليفة يو�شف 
وتعوي�س  وت�شرف  نفاذ  �لدعوى: عدم  �لمار�ت  مو�شوع  و�خرون �جلن�شية:  خوري 
بو�قع مليون درهم �ملطلوب �علنه/  خليفة يو�شف خوري ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
�ملدير �ملفو�س ل�شركة �لريان لل�شتثمار �س م خ �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2014/3/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن بالن�صر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2014/241 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �للجنة �لوىل( و�ملرفوعة من �ملدعي/

�لعبد حممد �لعبد ر��شد �ملن�شوري، وذلك لعلن �ملدعى عليها ن�شر� / 
علي  �حمد  علي  وميثلها/  ذ.م.م-  �لعمال  رج��ال  خلدمات  �عمال  �شركة 
�لزعبي- جلل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/26 يف �ل�شاعة  06.00 م�شاء 
�آل  مع�شكر  منطقة  �ل��دف��اع-  ���ش��ارع  �بوظبي/  يف  �لكائن  �للجنة  مقر  يف 

نهيان/ بجانب �شندوق �لزو�ج /فيل رقم )2(.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1794 

عبد�هلل  حممد  �مينة  ملالكتها  �ن��ك  �ى  للتكنولوجيا  �لل��ك��روين  �لع�شر  موؤ�ش�شة  �شده:  �ملحكوم 
نا�شر �لبلو�شي     �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2014/2/2 �شدر حكم من قبل �د�رة 
�شركة  له:  �ملحكوم  ل�شالح  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �بوظبي( يف   ( �ليجارية  �ملنازعات  جلان ف�س 
�بوظبي �لوطنية للعقار�ت حكمت �للجنة  ح�شوري: �ول:  يف �لدعوى �ل�شلية: برف�شها و�لزمت 
رقم  بالعقار  �لكائن   3/8 منطقة  �ل�شلم  �شارع  �ملتقابلة:  �لدعوى  يف  ثانيا:  بامل�شاريف.  مقدمتها 
mol �ول: �لز�م �ملدعى عليهما باخلء �لعني �ملوؤجرة �مليز�ن رقم 1697 وت�شليمها للمدعية خالية 
من �ل�شخا�س و�ل�شو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند بد�ية عقد �ليجار. ثانثا: �لز�م �ملدعى 
عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية �لقيمة �ليجارية بو�قع 36405 درهم �شنويا من تاريخ نهاية �لعقد 
يف 2012/5/15  حتى تاريخ ت�شليم �لعني �ملوؤجرة مع زيادة 5% �شنويا من �لقيمة �ليجارية وحتى 
�لز�م �ملدعى عليها �لوىل بان تقدم للمدعية ما يفيد بر�ءة �لذمة  �لت�شليم �لفعلي للعني. ثالثا: 
عن �لكهرباء و�ملياه. ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليهما  بالت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. خام�شا: رف�س �لدعوى فيما عد� ذلك.حكما قابل لل�شتئناف خلل )15( 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11021 بتاريخ   2014/2/15                                      
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3945 

بانه  �فادتكم  نود  بالن�شر  �لعنو�ن:  ذ.م.م   لل�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري  �شركة  �شده:  �ملحكوم 
�بوظبي(   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلان  �د�رة  قبل  من  حكم  �شدر   2014/1/15 تاريخ  يف 
�للجنة  �لعقارية حكمت  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح �ملحكوم لها: �شركة �خلليج �لول 
�حلكم،  باأ�شباب  �ملبينة  �ل��ن��ز�ع  ع��ني  ب��اخ��لء  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ول:  �حل�����ش��وري:  مبثابة 
وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل وباحالة �لتي كانت عليها وقت �لتعاقد.ثانيا: بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية �لقيمة �ليجارية للعني مو�شوع �لنز�ع وفقا للقيمة �ملحدودة 
بعقد �ليجار مقدرة يف مبلغ ت�شعة وت�شعون �لفا ومائتان وخم�شة وع�شرون ) 99225 درهم( 
تاريخ  م��ن  �عتبار�  بها  �ملطالبة  �ل��ف��رة  ع��ن  �شنويا   %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��زي��ادة  م��ع  �شنويا، 
2013/7/20 وحتى تاريخ �لخلء. ثالثا: بالز�م �ملدعى عليها بتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهلك 
�ملاء و�لكهرباء �خلا�س بعني �لنز�ع حتى تاريخ �لخلء و�لت�شليم �لفعلي. ر�بعا: برف�س باقي 
�لطلبات، وبالز�م �ملدعى عليها �لر�شوم و�مل�شروفات.     حكما قابل لل�شتئناف خلل )15( يوم  

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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الفجر الريا�ضي

�نطلقت مطلع �لأ�شبوع �ملا�شي �ملرحلة �لثانية من 
�لريا�شي  دبي  ينظمه جمل�س  �ل��ذي  برنامج غر�س 
ل����دى منت�شبي  �ل�����ش��ل��وك��ي��ة  �ل��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
دب��ي، ويقام على مد�ر  �إم��ارة  �لريا�شية يف  �لأن��دي��ة 
�مل��و���ش��م �ل��ري��ا���ش��ي �حل���ايل، وذل���ك يف �إط���ار �خلطة 
�لتميز  لتحقيق  �ل�شاعية  للمجل�س  �ل�شر�تيجية 
�ملخاطر  �شد  وحت�شينه  �لريا�شي  �ل�شاب  �إع��د�د  يف 
و�ملهار�ت  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ل�شلوكيات  �لقيم  و�إك�����ش��اب��ه 
ليكون  �شخ�شيته  ب��ن��اء  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ت��ي  �حل��ي��ات��ي��ة 
وجمتمعه،  و�أ���ش��رت��ه  لنف�شه  نافعا  �شاحلا  م��و�ط��ن��اً 
هي  �أ�شا�شية  حم��اور  �أربعة  على  �لربنامج  وي�شتمل 
�أ�شبوع  �ملتهورة،  �لقيادة  �أخطار  �مللعب،  يف  �لعنف 

�لتغذية، و�لإدمان.
و�شهدت �ملحا�شر�ت �لتي قدمها د. �شالح �لعبدويل 
�لو�شل،  �أن��دي��ة  يف  �مل��لع��ب  يف  �لعنف  مو�شوع  ع��ن 
كبرية  م�شاركة  للمعاقني،  ودب���ي  �لأه��ل��ي،  �لن�شر، 

م���ن م��ن��ت�����ش��ب��ي �لأن����دي����ة م���ن لع���ب���ني م���ن خمتلف 
ح�شر  حيث  و�إد�ري����ني،  م��درب��ني،  �لعمرية،  �لفئات 
�لتي  �ملحا�شرة  يف  50 لعباً  منهم  م�شارك،   175
�لن�شر،  ن����ادي  يف  و38  �ل��و���ش��ل،  ن����ادي  يف  �أق��ي��م��ت 
�لأهلي  �ل��ن��ادي  يف  �أقيمت  �لتي  �ملحا�شرة  و�شهدت 
فيما  �ل��ن��ادي،  منت�شبي  م��ن  م�����ش��ارك   53 م�شاركة 
بنادي  �أقيمت  �لتي  باملحا�شرة  م�شارك   34 ح�شر 
�لأوىل  �ملرحلة  �شهدت  ق��د  وك��ان��ت  للمعاقني.  دب��ي 
من �لربنامج �لتي نظمها �ملجل�س على مدى ثلثة 
�أ�شهر يف جميع �أندية دبي �ل�شتة جناحاً كبري�ً، حيث 
و�شل عدد �حل�شور �إىل �أكرث من 2000 م�شارك، 
وقد مت تنظيم 70 حما�شرة خلل �ملرحلة �لأوىل 
من �لربنامج ��شتهدفت جميع فئات منت�شبي �أندية 
دبي من �للعبني و�للعبات و�ملدربني و�لإد�ريني 
�لإيجابيات  ومن  �لبا�شات،  و�شائقو  �لأمور  و�أولياء 
�لعديد  �إ���ش��ر�ك  �ل��ربن��ام��ج  تنظيم  ع��ن  نتجت  �لتي 

�أدى  ما  �ملحلي يف فقر�ته، وهو  �ملجتمع  �أجهزة  من 
كما حظي  �ملتنوعة،  باخلرب�ت  �لربنامج  �إث��ر�ء  �إىل 
بتنفيذ  بدبي  �لريا�شية  �لأندية  باهتمام  �لربنامج 

فعاليات �لربنامج.
وت��ت��م��ح��ور ر���ش��ال��ة �ل��ربن��ام��ج ح���ول �أه��م��ي��ة �لعمل 
�للعبني  �شلوكيات  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  �أج���ل  م��ن 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني و���ش��م��ان ت��و�ف��ق��ه��ا م���ع ق��ي��م جمتمع 
�لإم�����ار�ت وثقافته وع��اد�ت��ه وت��ق��ال��ي��ده، وذل���ك من 
لتكون  بدبي  �لريا�شية  �لأندية  بيئة  خلل تطوير 
خالية من �ل�شلوكيات �ل�شلبية حافزة ود�عمة للقيم 
ل��ل��دور �لربوي  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات �لإي��ج��اب��ي��ة ت��ع��زي��ز�ً 

و�لوظيفة �لجتماعية للنادي �لريا�شي.
�أن ي��ح��ق��ق هذ�  وي��ت��ط��ل��ع جم��ل�����س دب����ي �ل��ري��ا���ش��ي 
�لربنامج �لعديد من �ملخرجات �لإيجابية، باأن يكون 
�ملحافظة  باأهمية  وع��ي��اً  �أك��رث  �لريا�شيون  �ل�شباب 
على �ل�شحة، و�أكرث �إدر�كاً لأهمية �ل�شحبة �لطيبة 

بالقيم  مت�شكاً  و�أك����رث  �لأ���ش��دق��اء  �خ��ت��ي��ار  وح�����ش��ن 
�إىل  �ل�شيئة،  �ل�شلوكيات  لنت�شار  ومقاوما  �حل�شنة 
جانب تعزيز ثقة �أولياء �لأمور يف �لأندية �لريا�شية 
وت��ف��ع��ي��ل �ل��ع��لق��ة ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �ملحلي 

و�إد�ر�ت �لأندية وغريها �لكثري.
وقد و�شع �ملجل�س عدة �أهد�ف للربنامج بد�ية من 
�لإيجابية يف نفو�س  �ل�شلوكية  �لقيم  غر�س وتنمية 
�إىل جانب  �لريا�شية،  �لأندية  �ل�شباب يف  �للعبني 
�ل�شلوكيات  ���ش��د  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  �ل��لع��ب��ني  حت�����ش��ني 
و�لإدم�����ان،  �ل��ت��ع��اط��ي  ب��اأ���ش��ر�ر  وت��ع��ري��ف��ه��م  �مل�شينة 
ت�شهم يف  �لتي  �حلياتية  �ملهار�ت  �للعبني  و�إك�شاب 
بناء �شخ�شياتهم، وتقوية علقة �لأندية �لريا�شية 
باأ�شر �للعبني ومبوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي، وتعزيز 
للأندية  �لجتماعية  و�ل��وظ��ي��ف��ة  �ل��رب��وي  �ل���دور 

�لريا�شية.
وور�س  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  �إق��ام��ة  �ل��ربن��ام��ج  وي�شمل 

�إ�شد�ر دليل  �إىل جانب  ون��دو�ت،  عمل وحما�شر�ت 
و�شائله  بكافة  �لإع��لم  مع  �جلهود  وتوحيد  خا�س 
�أ�شا�شي  �شريك  و�ملرئية ب�شفته  و�مل�شموعة  �ملقروءة 
وذلك  �ل�شباب،  بني  �لإيجابية  لل�شلوكيات  للرويج 

�لوطنية  �للجنة  �ل��ربن��ام��ج،  ���ش��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ومنطقة  بدبي  �ل�شحة  وهيئة  �ملن�شطات  ملكافحة 
و�لعمل  �لإ�شلمية  �ل�شوؤون  ود�ئ��رة  �لتعليمية  دبي 

�خلريي بدبي.

دبي  قناة  �لعام مبقر  لهذ�  �لأوىل  �لريا�شي جل�شتها  �لإع��لم  عقدت جلنة 
مع  �ل��ت��ع��اون  على  حر�شها  �إط���ار  يف  �ب��ر�ه��ي��م  ع��ب��د�هلل  برئا�شة  �لريا�شية 

�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية بالدولة و�لت�شاور وتبادل �لآر�ء معها.
للتعريف  معها  �للقاء  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  برغبة  �للجنة  ورح��ب��ت 
�لأول  �لنائب  �لعوي�س  �لرحمن  عبد  معايل  ولقاء  �لأوملبي  �حللم  مب�شروع 
�لتنفيذي  �ملكتب  ترحيب  �إىل  �إ�شافة   .. �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  لرئي�س 
للجنة �لإعلم مب�شروع �لأوملبياد �ملدر�شي يف تد�شينه �لثاين. وباركت �للجنة 
�خلطو�ت �لتي متت بعد ح�شور رئي�س �للجنة و�لأمني �لعام �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �لتعاون مع  و�أكدت �شرورة  �ملدر�شي  للم�شروع  �لأخري 
لدعم م�شرية �لريا�شة �لمار�تية وفق ما تقت�شيه �مل�شلحة �لعامة. و�أ�شادت 
لعيد  ��شت�شافته  يف  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  لعبه  �ل��ذي  �لكبري  باجلهد 
�لعلميني �لعرب �ل�شابع و�لذي حقق رقما قيا�شيا يف عدد �لدول �مل�شاركة 

 40 20 دولة مل يتحقق من قبل يف �لأعياد �ملماثلة ومب�شاركة  و�شل �ىل 
لعبه  �ل��ذي  بالدور  �للجنة  ونوهت  �ل�شقيقة.  �لعربية  �لوفود  من  �علميا 
�ملجل�س يف جناح و�ث��ر�ء �حلدث �لعربي �لكبري و�لتجاوب �لكبري و�لتعاون 
�ل�شادق من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية من منطلق حر�شها على تو�جد �لعرب على 
�أر�س ز�يد �خلري. وتقرر ت�شكيل وفد لتوجيه �ل�شكر للأمانة �لعامة برئا�شة 
حممد �ملحمود على مبادرة �ملجل�س �لر�مية لدعم �لريا�شة �ملحلية و�لعربية 
. و�أ�شادت بالدور �لكبري �لتي يبذله جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وحر�شه على 
دعم ن�شاطات �للجنة يف �شبيل تفعيل دورها حمليا وعربيا يف كل بر�جمها 
�لتي حتمل �لأفكار �لتي تخدم و�قعنا �لريا�شي. و��شتعر�شت �للجنة ر�شالة 
�لعمومية  �جلمعية  باإنعقاد  �خلا�شة  �لعربية  لل�شحافة  �لعربي  �لحت���اد 
�لإمار�ت  وتر�شح   .. �ملقبل  مار�س   9 �إىل   7 �لفرة من  �ملقررة يف عمان يف 
لع�شوية �ملكتب �لتنفيذي عرب �لزميل حممد �لبادع رئي�س �لق�شم �لريا�شي 

و�طلعت  �لحت���اد.  ر�شوم ع�شوية  دف��ع  على  �ملو�فقة  �لحت��اد مع  يف جريدة 
ونوهت   .. �ل��ع��رب  �لريا�شيني  �لعلميني  عيد  حفل  تقرير  على  �للجنة 
بالدور �لذي لعبه مر�شحونا يف �حلفل و�لذين نالو� و�شام �لحتاد �لعربي 
يف �لتكرمي �لأول لهم .  كما �إطلعت على تقرير �لأمني �لعام عن �شري �لعمل 
عن �لفرة �ملا�شية مت�شمنا �لتقريرين �ملايل و�لد�ري �للذين �شيتم رفعهما 
للأمانة �لعامة للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة..ورحبت �لإجتماع 

مبذكرة �لتفاهم �لتي �أبرمتها �للجنة �لأ�شبوع �ملا�شي مع �حتاد �ملعاقني.
�لريا�شية  �جل��ه��ات  ك��ل  م��ع  مماثلة  �ت��ف��اق��ي��ات  عقد  ���ش��رورة  �للجنة  ور�أت 
�لأهلية �لر�غبة بتطوير �لعمل �مل�شرك بني �للجنة و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية .. 
وقررت �مل�شاركة باإجتماع �لحتاد �لدويل لل�شحافة �لريا�شية يف مدينة باكو 
و�لذي ميثلنا فيه عبد �هلل �إبر�هيم كونه ع�شو� يف �ملكتب �لتنفيذي وتر�شيح 
ر��شد �أمريي وحممد �جلوكر ممثلني عن �للجنة حل�شور هذه �لجتماعات 

�لتي تعقد يف �أبريل �ملقبل. وعربت �للجنة عن رغبتها بالتعاون مع جمل�س 
�ملبتدئني  لل�شحفيني  تاأهيلية  ودورة  ن���دوة  �إق��ام��ة  يف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
 . �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  م��ع  وبالتن�شيق  باجلامعة  �لإع����لم  تخ�ش�س  وط���لب 
و�أخذت �للجنة علما بر�شالة �للجنة �لأوملبية �لوطنية باملو�فقة على تر�شيح 
لدول جمل�س  �ل�شاطئية  �لثالثة لللعاب  �ل��دورة  �لعلميني يف  �ملر�فقني 
 26 20 �ىل  �لفرة من  �لدوحة يف  تقام يف  �لتي  �لعربية  �لتعاون �خلليج 
كي�س  مبدينة  �أبريل   25 �ىل   18 من  �لفرة  يف  �آ�شيا  غ��رب  ودورة  �أكتوبر 
�لفرة  �لر�بعة يف تايلند يف  �لأ�شيوية  �ل�شاطئية  �لير�نية ودورة �للعاب 
من 14 �إىل 32 نوفمرب ودورة �لألعاب �لآ�شيوية �ل�شابعة ع�شرة يف مدينة 
�لوملبية  �لل��ع��اب  ودورة  �أكتوبر   4 �إىل  �شبتمرب   19 من  �لكورية  �إين�شون 
16 �إىل  �لثانية لل�شباب يف مدينة ناجنينغ �ل�شني �ل�شعبية يف �لفرة من 

28 �أغ�شط�س.

جلنــــة االإعــــالم الريا�شــــي تعقــــد جل�شتهــــا االأولــــــــى

�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شقر 
�شعادته  ع����ن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ح���اك���م 
ب��امل�����ش��ارك��ة �ل���ك���ب���رية ل��ع��د�ئ��ي��ني من 
ن�شف  �شباق  يف  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
مار�ثون ر�أ�س �خليمة �لذي حتت�شنه 

�لإمارة للمرة �لثامنة على �لتو�يل.
�شباح  �شموه  ذلك خلل ح�شور  جاء 
�م�س ختام �شباق ن�شف مار�ثون ر�أ�س 
�خليمة �لدويل �أحد �ل�شباقات �لأغنى 
ي��ب��ل��غ جم��م��وع جو�ئزه  �ل����ذي  ع��امل��ي��ا 
300 �ألف دولر و�شارك فيه 3006 
ع��د�ئ��ني وع�����د�ء�ت م��ن خمتلف دول 
�لعامل ينتمون �إىل 93 دولة من بينهم 
�أبطال �لعامل يف مثل هذه �ل�شباقات. 
و�أكد �شموه �أن �حت�شان ر�أ�س �خليمة 
لهذ� �حلدث �لعاملي للعام �لثامن على 
�لإيجابية  �ل�����ش��ورة  يعك�س  �ل���ت���و�يل 
ل��دول��ة �لإم������ار�ت وم���دى جن��اح��ه��ا يف 
�لكربى  �لعاملية  �لأح���د�ث  ��شت�شافة 
مما يدل على قدرة �لإمار�ت و�شبابها 
�لتي  �ملختلفة  �لنجاحات  على حتقيق 
ت�شب يف تطورها يف �ملجال �لريا�شي.

لل�شنة  يقام  �أن �حلدث  �شموه  و�أو�شح 
�لثامنة بر�أ�س �خليمة وهذ� بحد ذ�ته 
جن��اح وق��د حقق ن�شف م��ار�ث��ون هذ� 
�لعام جناحا وتنظيما �أف�شل وم�شاركة 

قيا�شية كبرية .
لل�شباق  �ك����رب  ب���دع���م  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
�أف�شل  وتنظيم  �لقادمة  �ل�شنة  خلل 
كل  ت��ق��دمي  للم�شاركني  يت�شنى  حتى 
�لن�شف  �شباق  ما لديهم لأج��ل جن��اح 

مار�ثون.
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��ق��دم 
�ل�شكر  بخال�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
و�لتقدير يف نهاية �ل�شباق �إىل �للجنة 
�جلهود  على  للحدث  �ملنظمة  �لعليا 

�ل���ت���ي ب���ذل���ت لإخ��������ر�ج ه�����ذ� �حل����دث 
�ل���ع���امل���ي يف �أب���ه���ى ����ش���ورة ورف�����ع من 
�أ�شهم �ل�شياحة �لد�خلية ونقل �شورة 
من  جميع  نفو�س  يف  مميز  و�ن��ط��ب��اع 

�شهدو� �حلدث �لعاملي.
يذكر �أن ن�شف مار�ثون ر�أ�س �خليمة 
�أف�شل  ث���اين  ع��امل��ي��ون  خ���رب�ء  �شنفه 
�لعامل  م�شتوى  على  م��ار�ث��ون  ن�شف 
�لعامل من  �ل�شباقات يف  �أ���ش��رع  و�أح��د 
حيث �لأهمية و�لقوة وحجم �مل�شاركة. 
�خليمة  ر�أ����س  م��ار�ث��ون  ن�شف  و�شهد 
�لعاملي  �ل���رق���م  �ل���ع���ام حت��ط��ي��م  ه����ذ� 
مت�شابقني   8 و����ش���ول  ب��ع��د  �مل�����ش��ج��ل 
دف��ع��ة و�ح����دة خل��ط �ل��ن��ه��اي��ة يف زمن 

حتت 60 دقيقة.
جانب  �إىل  �مل����ار�ث����ون  ن�����ش��ف  و���ش��ه��د 
�خليمة  ر�أ�����س  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  ..�ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئ��ي�����س �ل���د�ئ���رة �لق��ت�����ش��ادي��ة وعدد 
�لدو�ئر  م���در�ء  وبع�س  �ل�شيوخ  م��ن 
وجماهري  �خليمة  بر�أ�س  و�ملوؤ�ش�شات 

غ���ف���رية ح�����ش��رت و����ش���اه���دت �أب���ط���ال 
�لعامل يف �شباقات �لعدو.

�ل�شمو  �ل�شباق قام �شاحب  نهاية  ويف 
�لفائزين  بتتويج  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
للفائزين  �ملر�شودة  �ملالية  باجلو�ئز 
.. ور�فقه خلل �لتكرمي نا�شر �شامل 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  م���ردد 
�لهرنكي نائب رئي�س  للحدث وعارف 
�للجنة �لعليا �ملنظمة للحدث �لعاملي 

و �ملن�شق �لعام لل�شباق.
ك���ان���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ق���د وجهت 
�لدعوة �إىل 35 عد�ء وعد�ءة دوليني 
للم�شاركة يف �شباق �ملار�ثون �لرئي�شي 
�مل�شاركني يف  �إىل و�شول عدد  �أدى  ما 
�ل�شباق �إىل �أكرث من 3006 ��شخا�س 
�لتي  �لعاملية و�لدولية  نظر� للدعاية 
تروجها �للجنة �ملنظمة وكذ� �لرويج 
�مل�شاركة  خ�����لل  م����ن  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
باأحد�ث  خ��ا���ش��ة  ك��ث��رية  م��ع��ار���س  يف 
���ش��امل مردد  و�أك���د نا�شر  �مل��ارث��ون��ات. 
لن�شف  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س 

�حل�����دث جنح  �أن  �ل���ع���امل���ي  �مل�����ار�ث�����ون 
ب��ام��ت��ي��از ب�����ش��ه��ادة �جل��م��ي��ع وك���ل ذلك 
بف�شل �هلل �أول ثم بف�شل دعم �شاحب 
�لذي قدم  ر�أ�س �خليمة  �ل�شمو حاكم 
�لعاملي  �مل���ار�ث���ون  ه��ذ�  لنجاح  �لكثري 
�لكبري و�لذي جنحت ر�أ�س �خليمة يف 
تقدمي �شورة و�نعكا�س طيب للحدث 

يف نفو�س �مل�شاركني و�جلمهور.
بف�شل  �لأه���د�ف حتققت  �ن  و�أو���ش��ح 
�للجنة  �أع�������ش���اء  ك���ل  ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ذي��ن ���ش��ه��رو� ع��ل��ى تقدمي 
.. مقدما  ل��ل��ح��دث  �إي��ج��اب��ي��ة  ����ش���ورة 
ولكل  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�شركات  لكل  �ل�شكر 
�ل���ت���ي قدمت  �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����دو�ئ�����ر 

م�شاهمات كبرية لنجاح �ملار�ثون.
�أن ر�أ�س �خليمة جنحت يف  و�أ�شار �إىل 
تقدمي �شورة و�نعكا�س طيب للحدث 
�مل�������ش���ارك���ني و�جل���م���ه���ور  ن���ف���و����س  يف 
وحتققت �ليوم جمموعة من �لأخبار 
�لأرقام  بع�س  حتطيم  وهي  �ل�شعيدة 

وهذ� بحد ذ�ته �إجناز.

نائب  �لهرنكي  ع��ارف  ق��ال  من جهته 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن�����ش��ق �لعام 
ن�شف  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �ل���ع���امل���ي  ل��ل��ح��دث 
م���ار�ث���ون ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ع��امل��ي هذ� 
�لعام ياأتي من منطلق �إمياننا ب�شرورة 
كاأحد  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شياحة  ��شتثمار 
ر�أ�س  ن��ع��ول عليها يف  �ل��ت��ي  �خل��ي��ار�ت 
�خل��ي��م��ة خ��ا���ش��ة ويف �لإم������ار�ت عامة 
�لقت�شادية  �لتنمية  م�����ش��رية  ل��دف��ع 
وت����ن����وي����ع �ل����ق����اع����دة �لن����ت����اج����ي����ة يف 
�ق��ت�����ش��ادن��ا �ل��وط��ن��ي ث��م م��ن منطلق 
�مل��ق��وم��ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ل��ك��ب��رية �لتي 

تتميز بها �لإمارة.
�جلميع  لإق��ب��ال  �شعادته  ع��ن  و�أع����رب 
�أو  �ملقيمني  �أو  �لإم������ار�ت  �أه���ل  ���ش��و�ء 
يف  و�لتو�جد  �حل�شور  على  �لز�ئرين 
�ل���ذي يبني  �مل���ار�ث���ون �حل���دث  ن�شف 
من  �خليمة  ر�أ����س  متتلكه  م��ا  بالفعل 
�مل���ق���وم���ات �ل���ت���ي ت��وؤه��ل��ن��ا ل��ل��ن��ج��اح يف 

تنظيم مثل هذه �ل�شباقات.
ودخ����ل ���ش��ب��اق ن�����ش��ف م���ار�ث���ون ر�أ����س 
�خليمة �لعاملي د�ئرة �لهتمام �لعاملي 
�ل��ك��ب��ري ك���ون���ه ح�����ش��ل يف �ل���ع���ام قبل 
ليكون  �ل��ذه��ب��ي  �لليبل  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي 
على  ح�شلت  دول   6 ب��ج��ان��ب  ب��ذل��ك 
�لربتغال  وهي  �لذهبي  �لمتياز  هذ� 
وت�شيكو�شلوفاكيا وكولومبيا و�إجنلر� 

و�لهند ور�أ�س �خليمة.
وقد �شهد �ل�شباق �لذي بلغت م�شافته 
�ملر�كز  �أفريقية على  �شيطرة  كم   21
�لأوىل يف فئة �لرجال و�ل�شيد�ت حيث 
باملركز  دي�شي�شا  ليلي�شا  �لأثيوبي  فاز 
�لرجال  فئة  يف  �لأوىل  للمرة  �لأول 
 63 59 دقيقة و  وحقق زمنا وق��دره 
ثانية وجاء يف �ملركز �لثاين �لأرتريي 
ن��اق��و���ش��ي �أم��ي�����ش��وم وح��ق��ق زم��ن��ا 59 
دقيقة و 39 ثانية بينما جاء يف �ملركز 

�لثالث �لكيني ويل�شون كيربوب وحقق 
59 دقيقة و 45 جزء� من �لثانية.

�أما فئة �ل�شيد�ت فقد حققت �لكينية 
حيث  �لأول  �مل��رك��ز  جيبيتو  بري�شيا 
حققت زمنا قدره �شاعة و7 دقائق و2 
ثانية وجاءت ثانية مو�طنتها �لكينية 
زمنا  حققت  حيث  جي�شي  فلومينيا 
ثانية   13 و  دق��ائ��ق  و8  �شاعة  ق���دره 
وحطمت �لرقم �لعاملي يف حني جاءت 
جوتيني  �لأث��ي��وب��ي��ة  �لثالث  �مل��رك��ز  يف 
 8 و  �شاعة  ق��دره  زمنا  وحققت  �شون 

دقائق و 31 ثانية.
وق���د ���ش��ه��د �ل�����ش��ب��اق م�����ش��ارك��ة مميزة 
�ملنتخب  �أع�شاء  من  �لدولة  ملو�طني 
�لوطني حيث جاء يف �ملركز �لأول بدر 
�لعلوي وحقق زمنا قدره �شاعة و 11 
دقيقة و 24 ثانية بينما جاء يف �ملركز 
�ل��ث��اين م��ب��ارك �مل��ر���ش��دي وحقق زمنا 
30 ثانية  قدره �شاعة و11 دقيقة و 
يف حني حل ثالثا عبد �لعزيز يعقوب 
�آل علي وحقق زمنا قدره �شاعة و15 

دقيقة و 15 ثانية.
بالدولة  �مل��ق��ي��م��ات  �ل��ن�����ش��اء  ف��ئ��ة  ويف 

بيلو  �مي��ب��ات  �لأول  �مل��رك��ز  يف  ج���اءت 
قدره  زمنا  حققت  حيث  �أثيوبيا  م��ن 
�شاعة و 13 دقائق و 59 ثانية وحلت 
ماري  �آن  �لفنلندية  �لثاين  �ملركز  يف 
و  �شاعة  ق��دره  زمنا  وحققت  هريلني 
09 ث��و�ن وج��اءت ثالثا  17 دقيقة و 
�لأثيوبية بيليني�س يامي وحققت زمنا 
قدره �شاعة و 17 دقيقة و12 ثانية. 
بالدولة  �مل��ق��ي��م��ني  �ل���رج���ال  ف��ئ��ة  ويف 
بن  �ملغربي يحي  �لأول  �ملركز  جاء يف 
يو�شف حيث حقق زمناوقدره �شاعة و 
05 دقائق و 44 ثانية وجاء يف �ملركز 
�ل��ث��اين م��و�ط��ن��ه �حل���اج ع��ب��د �لكرمي 
وح��ق��ق زم��ن��ا ق���دره ���ش��اع��ة و6 دقائق 
�لأثيوبي  ث��ال��ث��ا  وج�����اء  ث��ان��ي��ة  و40 
�إيبا وحقق زمنا قدره �شاعة و  يا�شني 

09 دقيقة و 48 ثانية.
مميزة  م�������ش���ارك���ة  �ل�������ش���ب���اق  و����ش���ه���د 
�ل��ف��رق على م�شتوى  م��ن  ل��ع��دد كبري 
�شو�ء  �خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
وبلغ عددها  �أو خارجها  �لدولة  د�خل 
165 ف��ري��ق وق���د ج���اء يف  لأول م���رة 
وحقق  م��غ��رب��ي  ف��ري��ق  �لأول  �مل���رك���ز 

�لفريق زمنا وقدره �شاعة و 3 دقيقة 
�ملن�شاآت  5 ثو�ن وجاء جهاز حماية  و 
�لثاين  باملركز  باأبوظبي  و�ل�����ش��و�ح��ل 
ح��ي��ث ح��ق��ق زم��ن��ا ق���دره ���ش��اع��ة و 03 
ثالثا فريق  ثانية وج��اء   50 و  دقائق 
مغربي �أي�شا وحقق زمنا قدره �شاعة 
و3 دقيقة و55 ثانية. و�شاحب �إقامة 
�ملار�ثون �لكثري من �لفعاليات  ن�شف 
عدد�  �ل�شرطة  مو�شيقى  عزفت  حيث 
�أقيمت  كما  �ملو�شيقية  �ملقطوعات  من 
على  للتعرف  لل�شياح  �مل��ار�ث��ون  قرية 
ع���اد�ت دول���ة �لإم����ار�ت وم��رك��ز �ألعاب 
و�إعجاب  ��شتح�شان  لق��ى  ل��لأط��ف��ال 

�ل�شياح و�حل�شور يف �ل�شباق �لعاملي.
�ملنظمة للحدث  �لعليا  �للجنة  وت�شم 
�للجنة  رئ��ي�����س  م�����ردد  ����ش���امل  ن��ا���ش��ر 
رئي�س  نائب  �لهرنكي  وع���ارف  �لعليا 
للحدث  �لعام  و�ملن�شق  �لعليا  �للجنة 
�لعاملي ونيثن كليتون رئي�س �لعمليات 
رئي�س  �لنقبي  ح�شن  وخالد  �ملركزية 
�لعزيز  وع���ب���د  �لإع���لم���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�شكرتري  مقرر  �لعزيز  عبد  �إبر�هيم 

�لبطولة.

•• العني- الفجر :
�لقدم  ل���ك���رة  �لأول  �ل���ف���ري���ق  خ�����ش��ر 
�لوحد�وي  �شيفه  �أم���ام  �لعني  ب��ن��ادي 
بهدف دون رد، يف �ملبار�ة �لتي جمعت 
ملعب  على   ، �لأول  �أم�����س  �لفريقني 
هز�ع بن ز�يد �شمن مباريات �جلولة 
�خلليج  دوري  ب��ط��ول��ة  م���ن   18 �ل����� 

�لعربي لكرة �لقدم.
وج����اء ه����دف �ل���ف���وز �ل����وح����د�وي عن 
تيغايل  �شب�شتيان  �لأرجنتيني  طريق 
عند  �ل���ع���ني  ر���ش��ي��د  ل��ي��ت��ج��م��د   ،  13
�لوحدة  قفز  27 يف حني  �ل���  �لنقطة 
حت�شني  ���ش��ب��اق  يف   28 �ل��ن��ق��ط��ة  �إىل 
�ملر�كز على خريطة جدول �لرتيب.

�لعقل  بغياب  �ملو�جهة  �لعني  وخا�س 
عمر  �ل��دويل  �للعب  للفريق،  �ملفكر 
و�لذي  بعموري  �مللقب  عبد�لرحمن 
م�شاء  ناجحة  جر�حية  عملية  �أج��رى 
�ل��ي��وم مب��ي��ون��خ �لأمل���ان���ي���ة، وخ����رج من 
جناح  على  �لطمئنان  بعد  �مل�شت�شفى 
جانب  �إىل  �ل�شامة،  �لع�شلة  عملية 
برو�شكي  �أليك�س  �لأ���ش��ر�يل  �ملهاجم 

بد�عي �لإ�شابة .
فلوري�س،  ك��ي��ك��ي  �لإ����ش���ب���اين  و�ع���ت���رب 
�لأوىل  �خل�شارة  للعني،  �لفني  �ملدير 
�أر�شه،  على  فريقه  لها  تعر�س  �لتي 
�أمام �لوحدة �ليوم �خلمي�س ذ�ت تاأثري 
ترتيب  يتوجب علينا  �شلبي، مو�شحاً 
�شريعاً،  ل��ل��ع��ودة  م��ن ج��دي��د  �أور�ق���ن���ا 
�ل��ن��ق��اط يف  �أن خ�����ش��ارة  ويف �ع��ت��ق��ادي 

كرة �لقدم مزعجة بغ�س �لنظر على 
علينا  لذلك  �أر�شك،  خ��ارج  �أو  ملعبك 
�ملعنوي  �جلانب  على  كثري�ً  نعمل  �أن 
و�شخ�شياً  و�ل��ت��و�زن،  �لثقة  ل�شتعادة 
�أتفهم موقف �جلماهري غري �لر��شية 
ع���ن و���ش��ع��ي��ة �ل���ف���ري���ق، لأن���ه���ا �أك����دت 
كل  يف  �مل�شرف  بتو�جدها  �أف�شليتها 
�مليادين، و�ليوم �شجلت ح�شور�ً ر�ئعاً، 
زمن  طيلة  �أظهرتها  �لتي  و�مل�شاندة 
�مل���ب���ار�ة ب���دت م��ث��ال��ي��ة، وظ���ل جمهور 
خ��ل��ف �للعبني  د�ئ���م���اً  ي��ق��ف  �ل��ع��ني 

وي�شاندهم على نحو مميز.
تقدمي  �إىل  ن�����ش��ع��ى  ب���دورن���ا  و�أك���م���ل: 
�أف�شل ما لدينا يف كل �ملباريات، ولكننا 
تقف  �شعبة  بظروف  �أحياناً  ن�شطدم 
�أمام �أهد�فنا �ملرجوة، غري �أننا �شنتابع 
عملنا باإ�شر�ر وجدية حتى نتمكن من 
تر�شي  �لتي  �مل�شتويات  �أف�شل  تقدمي 
�لوفية،  �ل���ن���ادي  ج��م��اه��ري  ط��م��وح��ات 
على  مناف�شني  حالياً  و�أننا  خ�شو�شاً 
جانب  �إىل  �ملحلية،  �ل��ب��ط��ولت  �أغ��ل��ى 
عنا�شر  جميع  ل��دى  �لكبرية  �لرغبة 
�مل�شرف  �مل�����ش��ت��وى  ت��ق��دمي  �ل��ف��ري��ق يف 
�لنادي  و���ش��م��ع��ة  ب��ا���ش��م  ي��ل��ي��ق  �ل�����ذي 
و�لكرة �لإمار�تية عندما يدخل غمار 
�لبطولة �لآ�شيوية، و�لتي �شنخو�شها 
�ل���ت���ي ظللنا  �ل�����ش��غ��وط  ع���ن  ب���ع���ي���د�ً 

نعي�شها يف بطولة �لدوري حالياً.
باأنني  للجماهري  �أوؤك���د  �أن  �أود  وز�د: 
�حلالية،  �لفريق  نتائج  ع��ن  م�شوؤول 
على  �ل�شغط  ي�شعو�  �أن  �أمت��ن��ى  ول 

ي��ح��ظ��ى كل  �أن  و�أمت����ن����ى  �ل���لع���ب���ني، 
�ملاأمولة من  بامل�شاندة  بالفريق  لعب 
ينتظرون  لأن���ه���م  �ل���ن���ادي،  م�شجعي 
عود  �ل��ذي  �لعني  جمهور  من  �لكثري 
�لت�شجيع  بثقافة  يتمتع  باأنه  �جلميع 
�ملثايل و�مل�شاندة �ل�شتثنائية للعبني 

يف كل �مليادين.

حماولت مل تثمر 
مو�جهة  ب���د�أ  ف��ري��ق��ه  �أن  كيكي  و�أك����د 
�ل����وح����دة ب�������ش���ورة ���ش��ي��ئ��ة خ����لل ربع 
�لفريق  لعبو  ودخ��ل  �لأوىل،  �ل�شاعة 
م��ن��دف��ع��ني ع��ل��ى ن��ح��و لف�����ت، �لأم����ر 
�ل�������ذي �أف����ق����ده����م ع����ام����ل �ل���رك���ي���ز، 
منا�شبات  �ل��ك��رة يف  ع��ل��ى  و�ل�����ش��ي��ط��رة 
�لظروف  تلك  �لوحدة  لي�شتغل  ع��دة، 
هدد  �لتي  �ملعاك�شة  �لهجمات  وينظم 
من خللها مرمانا، قبل �أن ينجح يف 
�أثر  �ل��ذي  �إح��ر�ز ه��دف �ل�شبق �ملبكر، 
�شلبياً على معنويات �للعبني، ومنح 
�لأف�����ش��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ي��وف ع��ل��ى �لأر������س، 
لكننا عدنا يف �ل�شوط �لثاين وحتكمنا 
�لو�شول  من  ومتكنا  �للعب،  �إيقاع  يف 
�إىل منطقة �خل�شم عدة م��ر�ت، غري 
�أف�شليتنا  ترجمة  من  نتمكن  مل  �أننا 

ب�شبب معاندة �حلظ.
دخلو�  فريقه  لع��ب��ي  �إن  كيكي  وق���ال 
بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة لكرة �لقدم 
�ل�شغوط  ع��ن  وبعيد�ً  كبري،  بركيز 
�ل����دوري،  ب��ط��ول��ة  يف  يع�شونها  �ل��ت��ي 
�لظروف،  �لتعامل  يف  جنحو�  لذلك 

دخول  �إىل  نتطلع  ذل��ك  على  وقيا�شاً 
مت�شلحني  �لآ�����ش����ي����وي����ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
�ل��ك��ب��رية و�ل��ث��ق��ة �لتي  ب��ط��م��وح��ات��ن��ا 
ن�شتمدها د�ئماً من �لإد�رة و�جلماهري 
�لوفية، حتى نتمكن من �إحر�ز �لنتائج 

�لإيجابية.
و�أ�شاف: يف �عتقادي عندما تعمل على 
فالأمر  جم����دد�ً،  ف��ري��ق  ثقة  ��شتعادة 
�إنني  ح��ي��ث  ط���وي���ًل،  وق��ت��اً  �شيتطلب 
�أعدت �لثقة للأهلي بعد عمل ��شتمر 
�أ�شبح  ���ش��ه��ر�ً، ح��ت��ى   20 م��ن  لأك����رث 
وتو�زنه،  ثقته  ����ش��ت��ع��اد  ق��وي��اً  ف��ري��ق��اً 
غ���ري �أن ع��م��ل��ي م���ع �ل��ع��ني ح��ال��ي��اً مل 
يتجاوز �ل� 4 �أ�شهر، وندرك جيد�ً �أننا 
م��ط��ال��ب��ون مب�����ش��اع��ف��ة ج��ه��ودن��ا على 
�جلانبني �ملعنوي و�مليد�ين كي نتمكن 

من حتقيق طموحاتنا �ملرجوة.

حظوظ جيدة 
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �بتعاد �لفريق عن 
�لأوىل  �لأرب��ع��ة  �مل��ر�ك��ز  على  �ملناف�شة 
�أمام  خ�شارته  بعد  �لرتيب  ب��ج��دول 
�ل��وح��دة، ق��ال: �مل��وؤك��د �أن��ن��ا مطالبون 
من  نتمكن  حتى  �جل��ه��ود  مب�شاعفة 
جدول  خريطة  على  موقعنا  حت�شني 
�لرتيب، وتعزيز معنويات �للعبني، 
�أمر  �أن���ه ل وج���ود لأي  �ع��ت��ق��ادي  ويف 
�لعني  �لقدم، فحظوظ  �شعب يف كرة 
�ملر�كز  �ملناف�شة على  باقية يف  لز�ل��ت 
دخلنا  و�أن����ن����ا  خ�����ش��و���ش��اً  �مل���ت���ق���دم���ة، 
�شعبة  ظ��روف  و�شط  �ل��ي��وم  مو�جهة 

�لعنا�شر  م��ن  ع���دد  غ��ي��اب  مت��ث��ل��ت يف 
�أن   ، كيكي  و�أو���ش��ح   . بالفريق  �ملهمة 
�أي فريق  �مل��ه��م��ة يف  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  غ��ي��اب 
ولكنه  �لأد�ء،  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه  ينعك�س 
�لعني  لت�شكيلة  و�مل��ت��اب��ع  ع���ذر�ً،  لي�س 
�حل���ال���ي���ة ي��ج��ده��ا م��ل��ي��ئ��ة ب���ع���دد من 
�للعبني �لعائدين من �لإ�شابة، �إىل 
�ملهمة، لذلك ظروف  �لغيابات  جانب 
�لر�هن  �ل���وق���ت  يف  �ل��ق��ائ��م��ة  �خ��ت��ي��ار 
بد�ية  �لت�شكيلة يف  خمتلف عن و�شع 
�مل��و���ش��م، ح��ي��ث ك���ان ل��دي��ن��ا �أك����رث من 
متوفرة  كانت  �حل��ل��ول  �أن  �أي  �ختيار 
ب��ال��ف��ري��ق، ون��دخ��ل ك��ل م��ب��ار�ة حالياً 
حتت �ل�شغط، ويف كرة �لقدم �جلميع 

يتحملون م�شوؤولية نتائج �لفريق .

�سعادة كبرية 
�أك��د �لربتغايل جوزيه فينتو  وب��دوره 
ب��ي�����ش��ريو، م����درب ف��ري��ق �ل���وح���دة، �أن 
�لعنابي حقق فوز�ً �شعباً على ح�شاب 
مو�شحاً   �ل�����ق�����وي،  �ل���ف���ري���ق  �ل���ع���ني 
بني  م��ت��ك��اف��ئ��اً  ك�����ان  �لأول  �ل�������ش���وط 
�لفريقني، على عك�س �حل�شة �لثانية 
كبري�ً  �شغطاً  �لعني  فيها  �شكل  �لتي 
�شعينا  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  مرمانا،  على 
مل  �أننا  غري  �ل��ك��رة،  �متلك  �إىل  فيه 
�لأر�س  �أ�شحاب  ونظم  ذل��ك،  ن�شتطع 
حماولت هجومية خطرة ومن ح�شن 
�لت�شجيل  يف  ينجحو�  مل  �أنهم  حظنا 

على �ملرمى .
و�أعرب بي�شريو عن بالغ �شعادته باأد�ء 

لعبي �لوحدة يف �ملبار�ة، �لذين قدمو� 
�لقتالية  �لروح  و�أظهرو�  �أد�ًء منظماً، 
�لتي منحتهم �لأف�شلية و�لتفوق على 

�شاحب �لأر�س يف مو�جهة �ليوم .
و�ع����رف م���درب �ل��وح��دة ب���اأن �لعني 
ق���دم م������ردود�ً ج��ي��د�ً غ��ري �أن����ه �فتقد 
م��ن��ا���ش��ب��ات عدة  ع��ام��ل �حل���ظ يف  �إىل 

خ�شو�شاً خلل �شوط �للعب �لثاين.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �شر �لأد�ء �ملنظم 
 ، �لكل�شيكو  يف  �ل��ع��ني  �أم���ام  للوحدة 
قال: ن�شعى يف كثري من �ملباريات �إىل 
ن�شطدم  ولكننا  �ملنظم،  �لأد�ء  تقدمي 
�شبيل  بظروف خمتلفة، وعلى  �أحياناً 
قدمنا  �لن�شر  �أم��ام  مبار�تنا  يف  �ملثال 
مردود�ً مميز�ً وحققنا فوز�ً م�شتحقاً، 
و�جهنا  �لإم��������ار�ت  م��و�ج��ه��ة  يف  �أم�����ا 

وعموماً  �ل��ف��ري��ق،  ���ش��ف��وف  يف  نق�شاً 
�أد�ًء  يف مبارياتنا �لأخ��رية بد�أنا نقدم 
و�جهنا  ب��اأن��ن��ا  �أك���رر  �أن  و�أود  منظماً، 
من  قريباً  وك��ان  وعنيد�ً  ق��وي��اً  فريقاً 
وت��ل��ك ه��ي �حل��ق��ي��ق��ة فد�ئماً  �ل���ف���وز، 

�أحب �لتحدث ب�شر�حة .
و�أو����ش���ح ب��ي�����ش��رو ب��اأن��ه ط��امل��ا حظوظ 
�ملر�كز  على  �ملناف�شة  يف  باقية  فريقه 
�لبطولة  للم�شاركة يف  �ملوؤهلة  �لأوىل 
�لآ�شيوية �شيظل يقاتل عليها، موؤكد�ً 
تكون  ل��ن  �ملناف�شة  ب���اأن  ج��ي��د�ً  ن���درك 
حتقيق  ع��ل��ى  ع���ازم���ون  ول��ك��ن��ن��ا  �شهلة 

�أهد�فنا .
وحول عدم تاأثري غياب مد�فع فريقه 
ع��ن �مل���ب���ار�ة ح��م��د�ن �ل��ك��م��ايل، قال:  
�لإيقاف،  ب�شبب  ي�شارك  مل  �لكمايل 

تعتمد  �ل��ق��دم  ك���رة  �أن  �ع��ت��ق��ادي  ويف 
ع��ل��ى �ل��ل��ع��ب �جل���م���اع���ي، و�ل���غ���ي���اب ل 
�لفريق  روح  �عتمدنا  �إذ�  موؤثر�ً  يبدو 
يف �لتعامل مع ظروف �ملبار�ة، وجميع 
�ل���لع���ب���ني ب��اإم��ك��ان��ه��م ت��ع��وي�����س �أي 
نق�س ممكن يف �شفوف �لفريق لأننا 
لعب   11 م��ن  ت�شكيلة  ع��ن  نتحدث 

توؤلف فريق و�حد .
و�متدح مدرب �لوحدة مردود �ملغربي 
عادل هرما�س، موؤكد�ً �أنه كان مبتعد�ً 
لفرة طويلة عن �أجو�ء �ملباريات، كما 
دوري خمتلف  م��ب��ار�ة يف  خ��ا���س  �أن���ه 
ب������اأن ف�����رة توقف  �أع���ت���ق���د  ول��ك��ن��ن��ي 
�مل���درب���ني لرتيب  خ���دم���ت  �ل������دوري 
�أو�شاع فرقهم، قبل ��شتئناف �ملناف�شة 

من جديد.

�شعود بن �شقر ي�شهد �شباق ن�شف مارثوان راأ�ص اخليمة ويتوج الفائزين

يف الكال�سيكو الكبري على ملعب هزاع بن زايد 

العني يخ�شر اأول مباراة على ملعبه من العنابي بهدف االأرجنتيني تيغايل 

جمل�ص دبي الريا�شي يطلق املرحلة الثانية من برنامج غر�ص 
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الفجر الريا�ضي

النهائيات تقام اليوم على مالعب كلية التقنية

طالب وطالبة ين�شدون األقاب بطولة بنك دبي التجاري الألعاب القوى للنا�شئني   500
ن�سف مليون درهم جوائز مالية للبطولة الأكرب من نوعها على �سعيد املنطقة

على  �ل�شبت  �ليوم  �شباح  �لثامنة  �ل�شاعة  تنطلق 
�جلامعية  ب��امل��دي��ن��ة  ب��دب��ي  �لتقنية  كلية  م��لع��ب 
�لقوى  لألعاب  �لتجاري  دبي  بنك  بطولة  نهائيات 
�شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي   ، للنا�شئني 
�آل مكتوم ويل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
ويتناف�س  �لريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد 
خمتلف  من  وطالبة  طالب   500 من  �أك��رث  فيها 
يزيد  ما  على  بدبي  و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س 
ر�شدها  مت  مالية  جو�ئز  دره��م  مليون  ن�شف  عن 
على  �ل��ق��وى  لأل��ع��اب  نوعها  م��ن  �لأك���رب  للبطولة 
م�شتوى �ملنطقة. وك�شف عامر حممد مكي رئي�س 
�للجنة �ملنظمة للبطولة ومدير مدير �لتخطيط 
�كتمال  عن  �لتجاري،  دب��ي  بنك  يف  �ل�شر�تيجي 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت لإط�����لق �ل��ن��ه��ائ��ي��ات �ل��ت��ي تنطلق 
�ل�شباحية  �ل��ف��رة  يف  �لفتيات  مناف�شات  ب��اإق��ام��ة 
للفئات �ل�شنية 11 و14 و16 �شنة يف م�شابقات: 
�لعدو و�لوثب �لطويل ودفع �جللة، على �ن تنطلق 
�ل���ط���لب للفئات  �مل�����ش��ائ��ي��ة م��ن��اف�����ش��ات  �ل���ف���رة  يف 
�مل�شابقات  ل����ذ�ت  ���ش��ن��ة  و17  11و14  �ل�����ش��ن��ي��ة: 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار مكي  �ل��ع��ايل.   �ل��وث��ب  �إليها  ي�شاف 
�أع��د�د �لطلب  �لبطولة ت�شهد زي��ادة متو��شلة يف 
�مل�شاركني، مبا يوؤكد �لنجاحات �لتي حتققها �شو�ء 

من ناحية توجهها لقطاع مهم من �ملجتمع ميثل 
نو�ة �لغد، �أو �مل�شابقة �لريا�شية �لتي بحاجة ملزيد 
�ل�شاعدة  �مل��و�ه��ب  و�كت�شاف  لتكوين  �ل��دع��م  م��ن 
ودع��م��ه��ا مل��م��ار���ش��ة �أل��ع��اب �ل��ق��وى �أو �ل��ت��وج��ه نحو 
�أخ��رى. وختم قائل  تركز هذه �لبطولة  ريا�شات 
�لدو�ئر �حلكومية  �لتكاملي بني  �لدور  �إبر�ز  على 
�لريا�شية يف  �ملوؤ�ش�شات لتطوير �حلركة  وخمتلف 
دبي، �إىل جانب دعم �لريا�شات �لأوملبية مع عناية 

�لظروف  وت��وف��ري   ، �ل��ف��ردي��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات  خا�شة 
�ملد�ر�س  يف  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  لكت�شاف  �ملنا�شبة 
وبث روح �لتناف�س �ل�شريف و�لروح �لريا�شية بني 
�لطلبة �إىل جانب تعزيز �لريا�شات �ملدرجة باأندية 
�ملد�ر�س  �ملمار�شني �نطلقا من  �أع��د�د  دبي بزيادة 
من  �أك��رث  م�شاركة  �شهدت  قد  �لت�شفيات  وكانت   .
حكومية  مدر�شة   82 من  وطالبة  طالب   1800
وخا�شة، تاأهل منهم 500 طالبا وطالبة من 60 

مدر�شة �إىل �لنهائيات �لتي ي�شل جمموع �جلو�ئز 
�ملالية فيها �إىل �أكرث من ن�شف مليون درهم، حيث 
�أل��ف دره��م متنح للطلب على   80 مت تخ�شي�س 
�شكل بطاقات م�شرفية م�شبقة �لدفع، و360 �ألف 
درهم مكافاآت للمد�ر�س �إىل جانب عدد من �ملبالغ 
مناف�شات  وكانت  و�مليد�ليات.  و�لكوؤو�س  �لأخ��رى 
نقلة  و���ش��ه��دت  �مل��ا���ش��ي  نوفمرب  �شهر  �نطلقت  ق��د 
كبرية عرب �لتطبيقات �للكرونية �حلديثة �لتي 

ب��ط��ول��ة مدر�شية  يف  م���رة  لأول  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ي��ت��م 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط، وذلك 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�ل��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بالتحول نحو 
�حلكومة �لذكية، حيث مت ��شتخد�م نظام �لت�شجيل 
معلومات  بطاقة  �إ���ش��د�ر  ج��ان��ب  �إىل  �لل��ك��روين 
�لبار  على  حتتوي  �مل�شاركني  للطلب  �لكرونية 

كود و�لرقم �ل�شدري �ملرفق بالبار كود �أي�شا مت 
من خللهما توفري معلومات للحكام و�ملنظمني 
يف  م�شاركته  خ��لل  �لطالب  بيانات  كافة  ح��ول 
�لتي �شيتناف�س  �مل�شابقات  �حلدث ويف مقدمتها 
فيها وغريها من بيانات �ملدر�شة و�لفئة �ل�شنية 
ت�شجيل  �شهولة  وف��رت  خطوة  وه��ي  و�جلن�شية، 
�مل�شابقة  لبدء  �ل�شخ�شي  و�لتعريف  �مل�شاركني 
من خلل قر�ء �لبار كود ومرونة �لتو��شل مع 
جانب  �إىل  �لنهائي  و�لت�شوير  �لنتائج  برنامج 

�إ�شد�ر �لنتائج ب�شورة منظمة و�شريعة.
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  ب��رع��اي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  حت��ظ��ى 
�لكندي  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شريك �ل�شر�تيجي للبطولة، كما تقدم كل 
�لرعاية من خ��لل دعم  و�مل��رم��وم  �أكو�فينا  من 
بالبطولة،  �خلا�شة  و�لع�شائر  �ملياه  م�شروبات 
�ملوقع  ويقدم  �شاجنريل.  فندق  رعاية  جانب  �إىل 
�للكروين للحدث على �شبكة �لنرنت معلومات 
�لت�شجيل  ومركز  �لبطولة  وتفا�شيل  عن �حلدث، 
ت�شجيل  ل��ل��م��د�ر���س  ي�����ش��م��ح  �أن  ���ش��اأن��ه  م���ن  �ل����ذي 
�أن��ف�����ش��ه��م. و���ش��ي��ت��م حت���دي���ث �مل���وق���ع �لل���ك���روين 
�لت�شريحات  على  �مل�شاركني  لط��لع  دوري  ب�شكل 

�جلديدة. 

بتنظيم من مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

م�شاركات خليجية بارزة يف الدورة الثانية لبطولة فزاع لل�شيد بال�شقور 
مهارات عالية من قبل ال�سقارين اخلليجيني واإ�سادة قوية بروعة تنظيم بطولت فزاع 

برعاية ودعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
وبتنظيم و�إ�شر�ف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء 
�لثانية من بطولة  �لدورة  �أنطلقت فئات  �لر�ث، 
دول  مل�شاركات  �ملخ�ش�شة  بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
وتقام �لبطولة �ملخ�ش�شة    .2014 13 فرب�ير 
متتالني  يومني  على مدى  �خلليجية  للم�شاركات 
وت�شمل �جلولت �لنهائية بدون �ملر�حل �لتاأهيلية.  
لدول  �ملخ�ش�س  �لأول  �ليوم  �لبطولة يف  و�شهدت 
 60 جمل�س �لتعاون �خلليجي، م�شاركة �أكرث من 
�شقار�ً يف فئتي �شاهني فرخ و�شاهني جرنا�س كما 
ودورهم  �ملنطقة  �ل�شقارين يف  ق��درة  م��دى  ب��رزت 
�حل��ي��وي يف �إح��ي��اء �ل���ر�ث و�لإع��ت��ز�ز ب���الإرث من 
خ��لل �لإ���ش��ت��م��ر�ر على مم��ار���ش��ة ري��ا���ش��ة �ل�شيد 
�أي�شاً  �حلامية  �ملناف�شات  �شهدت  وق��د  بال�شقور. 
�إىل  �إ�شافة  �لقطريني  لل�شقارين  ق��وي��اً  ح�شور�ً 
�ل�شاعر  منهم  �ل��ب��ارزة  �ل�شخ�شيات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
علي  و�ل�شيد  جميلة  �آل  حمد  �مل��ع��روف  �لقطري 
بن خامت رئي�س جمعية �لقنا�س �لقطرية ورئي�س 

مهرجان قطر لل�شقور.
وبهذه �ملنا�شبة علق رئي�س �للجنة �ملنظمة �شويد�ن 
ب��ن دم��ي��ث��ان: ن��رح��ب ب��اأخ��و�ن��ن��ا م��ن دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي ون�شكر ح�شن م�شاركتهم �لفعالة 
تنفيذ�ً  �ل��ع��ري��ق.  ت��ر�ث��ن��ا  �إح��ي��اء  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
فز�ع  بطولة  من  �لثانية  �ل��دورة  �أقمنا  مكتوم،  �آل 

لل�شيد بال�شقور بهدف منح �ل�شقارين �لذين مل 
ب�شبب  �لأوىل  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  م��ن  يتمكنو� 
ذهابهم �إىل �لقن�س، فر�شاً جديدة لإبر�ز مهار�تهم 
و�لإ�شتمتاع باأجو�ء �لريا�شة �ل�شعبية و�لتجمع يف 
ت�شب  عالية  ريا�شية  وروح  ق��وي��ة  مناف�شات  ظ��ل 
. من جهتها،  �ل�شعبي  موروثنا  تعزيز  جميعها يف 
علقت �شعاد دروي�س مدير �إد�رة �لبطولت: لطاملا 
عهدنا م�شاركة �أف�شل �ل�شقارين من دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي. نقدم لهم �ل�شكر و�لتحية على 
�شعيهم �لد�ئم لإثر�ء هذه �لريا�شة �ل�شعبية �لتي 
نعتز باإحياوؤها يف بلدهم ��لثاين �لإمار�ت �لعربية 
�إنطلقة �ليوم �لأول  �أن تكون  �ملتحدة. مل نتوقع 
بالرغم  و�لنظام  �لعايل  �لأد�ء  من  �مل�شتوى  بهذ� 
م��ن ���ش��رع��ة �ل���ري���اح. وح��ر���ش��ن��ا يف م��رك��ز حمد�ن 
ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء �ل����ر�ث ع��ل��ى ت��ق��دمي �أف�شل 
مب�شتوى  يليق  ب�شكل  �لبطولة  و�إد�رة  �خل��دم��ات 
�لدولة �لتي ت�شت�شيفها ونتطلع مل�شاركات خليجية 
�أع��رب علي خامت  . بينما  �مل�شتقبل  �أو���ش��ع يف  �أك��رب 
�ملح�شادي رئي�س جمعية �لقنا�س �لقطرية ورئي�س 
يح�شر  �ل���ذي  و�ل�شيد  لل�شقور  قطر  م��ه��رج��ان 
�لبطولة للمرة �لأوىل عن تقديره: نتقدم بجزيل 
�ل�شكر و�لإمتنان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء ور�ع هذه �لبطولت �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
ويل ع��ه��د دب���ي ع��ل��ى دع��م��ه �ل���لحم���دود ورعايته 
على  �ملحافظة  يف  ي�شب  �ل���ذي  وج��ه��ده  �ل��ك��رمي��ة 

�إن�شاين،  �إرث  تعد  �لتي  بال�شقور  �ل�شيد  ريا�شة 
كدول  بها  نعتز  �شهادة  وه��ي  م���ادي  غ��ري  معنوي، 
�لأ�شا�س لدى منظمة  وبتوثيقها على هذ�  عربية 
�ليوني�شكو. ويف �إطار جهودنا، طالبنا باإقامة �إحتاد 
�إحدى  خليجي لل�شقور وبطولة جترى �شنوياً يف 
تثمر  �أن  ون��اأم��ل  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
جهودنا وترى �لنور قريباً. �أمتنى �لفوز و�لتوفيق 
للجميع و�أ�شكر كافة �أع�شاء �للجنة �ملنظمة وعلى 
ر�أ���ش��ه��ا دم��ي��ث��ان ب��ن ���ش��وي��د�ن وم��رك��ز ح��م��د�ن بن 
حممد لإحياء �لر�ث على ر�أ�شه عبد �هلل حمد�ن 

بن دملوك على ح�شن �لتنظيم و�ل�شيافة . 
و�أ���ش��اف: ح��ف��اوة �أه��ل �لإم����ار�ت ودع��م �شموه �أمر 
لل�شيد  ف��ز�ع  بطولت  يف  و�مل�شاركة  بجديد  لي�س 
�ل�شعبي  موروثنا  من  وتوؤ�شل  جتمعنا  بال�شقور 

وبالتايل تعزز من هويتنا �لوطنية كخليجيني . 
بينما علق حممد �بر�هيم �مل�شند، �أحد �ل�شقارين 
�مل�شاركة  ب��د�أت  �لبطولة:  يف  �مل�شاركني  �لقطريني 
بال�شقور  لل�شيد  ف����ز�ع  ب��ط��ول��ة  يف  �شنتني  م��ن��ذ 
�ل�شقارة  �أه���وي  �أن��ا  �لأول.  باملركز  مرتني  وف��زت 
خطى  على  �ل�شري  و�ل���دي  وعلمني  �شغري  منذ 
�لأجد�د. �أ�شتمتع كثري�ً بامل�شاركة يف هذه �لبطولة 
�مل��ن��ظ��م��ة ب�����ش��ك��ل رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى و�أ���ش��ك��ر �جلهات 
.  ويف نف�س  ب��ذل��وه م��ن جم��ه��ود  م��ا  �ملنظمة على 
جميلة:  �آل  حمد  �لقطري  ��ل�شاعر  ق��ال  �ل�شياق 
�ملنظمة  �للجنة  قبل  م��ن  �ل��دع��وة  بقبول  �أف��ت��خ��ر 
ويف  بنف�شي  �أ���ش��ارك  م��رة  �أول  وك�شيف.  كم�شارك 
�ملر�ت �ل�شابقة كان هناك من ي�شارك يف �لبطولة 

وم�شتوى  �لتنظيم  عن  حتدثت  �إن  عني.  بالنيابة 
من  ر�أي���ت  م��ا  لأن  جم��روح��ة  ف�شهادتي  �لبطولة 
�أ���ش��ك��ر ف���ز�ع على  ن��ظ��ام وتنظيم ي��ف��وق �ل��و���ش��ف. 
ل��ن��ا م��ن دع���م ورع��اي��ة لي�شاعدنا على  ي��ق��دم��ه  م��ا 
�ل�شيد  �ل�شعبي. فريا�شة  �ملحافظة على موروثنا 
و�لتو��شل  �لإث��ارة  بروح  مفعمة  ريا�شة  بال�شقور 
و�حد  �شقف  حت��ت  ك�شقارين  وت�شمنا  و�مل�شاركة 
لتتيح لنا فر�س �لتعارف وتبادل �ملعلومات وتفتح 

لنا �آفاقاً جديدة يف جتارة وتدريب �ل�شقور .
وقال �مل�شارك عبد �لعزيز �لدعيج من �ل�شعودية: 
�لأوىل.  �إنطلقتها  منذ  ف��ز�ع  �شاركت يف بطولت 
�أ�شافر كثري�ً للقن�س ول يوجد بطولة مبثل هذ� 
�مل�شتوى و�لتنظيم. كل عام نلحظ تطور�ً كبري�ً 
يف جودة �لتقنيات و�خلدمات �ملقدمة. ن�شكر �شمو 
ويل عهد دب��ي على ما يقدمه لنا خ��لل بطولت 
تن�شيط  على  مبا�شر  ب�شكل  �نعك�شت  �ل��ت��ي  ف���ز�ع 

جتارة �لطيور على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل . 
�لزومان:  فهد  في�شل  �ل�����ش��ع��ودي  �ل�شقار  وق���ال 
�لعربية  �ململكة  يف  م�شابهة  ب��ط��ولت  لدينا  لي�س 
�إىل  �ل�شقور مبا�شرة  �ل�شعودية، لذ� يتجه حمبي 
دبي للم�شاركة يف بطولت فز�ع لل�شيد بال�شقور. 
ب��ات��ت ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ج����زء�ً ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن جدول 
و�ل�شكر  �ملنطقة.  يف  بال�شقارين  �خلا�س  �لقن�س 
ملثل  رعايته  بف�شل  لنا  ق��دوة  نعتربة  �ل��ذي  لفز�ع 
هذه �لبطولت ليتيح لنا فر�شاً جديدة للم�شاركة. 
�ل�شعودية  �مل�����ش��ارك��ات  م��ن  �مل��زي��د  �أرى  �أن  �أمت��ن��ى 
و�خلليجية يف �لأعو�م �ملقبلة لإثر�ء هذه �لبطولة 

ومن     . عاملي  ب�شيط  تتمتع  غ��دت  �لتي  �ل�شعبية 
�جل���ان���ب �ل��ك��وي��ت��ي، ق���ال �ل�����ش��ق��ار ���ش��ع��د خ�شمان 
فز�ع،  ب��ط��ولت  يف  �ل���دو�م  على  �أ���ش��ارك  �لعجمي: 
و�شبق يل �لفوز يف مر�كز عديدة. هناك م�شاركات 
�أهم  نتمناه.  �ل��ذي  باحلجم  لي�شت  ولكن  كويتية 
مامييز هذه �لبطولة �أنها جتمعنا مع ذوي �خلربة 
يف �مل���ج���ال وت�����ش��اع��دن��ا ع��ل��ى �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى هذه 
�لريا�شة �ل�شعبية �لتي تعد جزء�ً من �إرثنا. �أمتنى 

�أن �أرى �ملزيد من �مل�شاركات �لكويتية يف �مل�شتقبل 
ــس- ــا� ــرن ــني ج ــاه ــس ــة � ــئ ـــزون يف ف ـــائ ـــف ال

اخلليجيني
فاز باملركز �لأول حممد خباب مقرن �لنعيمي من 
قطر قطع طريه �مل�شافة يف 21.571 ثانية وفاز 
قطر  م��ن  �مل�شند  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  �ل��ث��اين  باملركز 
قطع طريه �مل�شافة يف زمن قدره 22.224 وفاز 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث م��رة �أخ���رى حممد خ��ب��اب مقرن 
ثانية   22.690 يف  �مل�شافة  طريه  قطع  �لنعيمي 
ب��ن نا�شر م��ن قطر  �ل��ر�ب��ع خليفه  ب��امل��رك��ز  وف���از 
وفاز  ث��ان��ي��ة   22.956 يف  �مل�����ش��اف��ة  ط���ريه  ق��ط��ع 
قطع  �ملن�شوري  ع��ب��د�هلل  �شعيد  �خلام�س  باملركز 
ثانية   23.290 ق����دره  زم���ن  يف  �مل�����ش��اف��ة  ط���ريه 
من  �لقمره  �شالح  حممد  �ل�شاد�س  باملركز  وج��اء 
ثانية   23.877 يف  �مل�����ش��اف��ة  ط���ريه  ق��ط��ع  ق��ط��ر 
�لبوعينني  �بر�هيم  حممد  �ل�شابع  �ملركز  وح�شد 
 24.223 يف  �مل�شافة  ط��ريه  قطع  �ل�شعودية  من 
خ�شمان  �شعد  �ل��ث��ام��ن  �مل��رك��ز  على  وح�شل  ثانية 
نا�شر �لعجمي من �لكويت قطع طريه �مل�شافة يف 

24.463 ثانية وح�شل على �ملركز �لتا�شع عبيد 
طريه  قطع  �لكويت  من  �لعجمي  نا�شر  خ�شمان 
�لعا�شر  باملركز  وجاء  ثانية   24.518 يف  �مل�شافة 
قطع  �ل�شعودية  م��ن  �لبوعينني  �ب��ر�ه��ي��م  حممد 

طريه �مل�شافة يف 24.596 ثانية. 

الفائزون يف فئة �ساهني فرخ – اخلليجيني
فاز باملركز �لأول حممد ر��شد �لنعيمي من قطر 
وفاز  ث��ان��ي��ة   20.896 يف  �مل�����ش��اف��ة  ط���ريه  ق��ط��ع 
باملركز �لثاين بخيت �ل�شدي من قطر قطع طريه 
�مل�شافة يف زمن قدره 20.922 ثانية وفاز باملركز 
�ل��ث��ال��ث حم��م��د �أب��ر�ه��ي��م �مل�����ش��ن��د م��ن ق��ط��ر قطع 
باملركز  وف���از  ثانية   21.284 يف  �مل�شافة  ط��ريه 
�لر�بع بدر نا�شر �ملطريي من �لكويت قطع طريه 
�مل�شافة يف 21.445 ثانية وفاز باملركز �خلام�س 
قطع  قطر  من  �لعرجاين  عبد�هلل  حمد  �لهنوف 
طريه �مل�شافة يف زمن قدره 21.831 ثانية وجاء 
باملركز �ل�شاد�س �شعيد عبد�هلل �ملن�شوري من قطر 
وح�شد  ثانية   22.458 يف  �مل�شافة  ط��ريه  قطع 
�ملركز �ل�شابع حممد �شالح �لقمر� من قطر قطع 
على  وح�شل  ثانية   22.817 يف  �مل�شافة  ط��ريه 
قطر  من  �ملن�شوري  عبد�هلل  �شعيد  �لثامن  �ملركز 
وح�شل  ثانية   23.407 يف  �مل�شافة  ط��ريه  قطع 
�أب��ر�ه��ي��م �مل�شند من  ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ت��ا���ش��ع حم��م��د 
قطر قطع طريه �مل�شافة يف 23.671 ثانية وجاء 
�جل��رب من قطر  بن خالد  �لعا�شر حممد  باملركز 

قطع طريه �مل�شافة يف 23.927 ثانية.

�لتنفيذي  �لرئي�س  كاأ�س  بطولة  بلقب  ز�ك��وم  فريق  توج 
كرة  ل�شباعيات  )ز�دك�����و(  ز�ك����وم  ح��ق��ل  ت��ط��وي��ر  ل�����ش��رك��ة 
�أم�س �لأول بامللعب �لرئي�شي  �لقدم �لتي �ختتمت م�شاء 
ظبي  �أب��و  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  باإ�شتاد  و�ح��د  رق��م 
مب�شاركة 8 فرق برعاية �شيف نا�شر �ل�شويدي �لرئي�س 
برول  ���ش��رك��ات  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  لل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أبوظبي �لوطنية )�أدن��وك( حتت �شعار )خطاك �ل�شر يا 
بو �شلطان( وقد جاء تتويج فريق ز�كوم بفوزه علي فريق 
�ل�شوؤون �لإد�رية بركلت �جلز�ء �لرجيحية �ملار�ثونية 
بنتيجة 12-11،بعدما �نتهى �لزمن �لر�شمي بالتعادل 
للبطولة �جلماهريية  �لذهبي م�شكا  �لتتويج  ،وقد جاء 
يف كرنفال ر�ئع �أعدته �للجنة �ملنظمة و�لذي كان مفاجاأة 

للح�شور �لأنيق من كبار �مل�شوؤولني بال�شركة و�ل�شيوف 
�لطنيجي  �أح��م��د  �حل��ك��م  مميز  مب�شتوى  �أد�ره����ا  و�ل��ت��ي 
مب�شاعده نبيل �لنعماين و�حمد عبدي، و�لدكتور طارق 
حم��ي وك���ان �ملعلق ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي و�ح���د� م��ن جنوم 

�حلفل �خلتامي. 
عبيد  ج��م��ع��ة  ق�����ام  �جل���م���اه���ريي���ة  �مل�����ب�����ار�ة  خ���ت���ام  ويف 
�مل��ه��ريي ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل�����ش��وؤون �لإد�ري�����ة 
 ( ملوقع  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  وكينيت�شيكاو�جوت�شي 
�شطح و�أم �لدلخ( وح�شني عبد�هلل خوري نائب �لرئي�س 
و�لرفيهية  �لريا�شية  �للجنة  رئي�س  �لعامة  للعلقات 
فرج  و�أح��م��د  زرك����وه(   ( رئي�س  ن��ائ��ب  ح��رم  �آل  ،وفي�شل 
�ملدر�ء  من  عدد  �إىل  ،بالإ�شافة  �لبطولة  مدير  �لر�شي 

و�مل�شوؤولني باملكتب �لرئي�شي لل�شركة و �ملو�قع وجمهور 
على  �للعب  وعائلتهم..بتكرمي  �ملوظفني  من  غفري 
�حلربي )فريق ز�كوم( كاأح�شن لعب يف �لبطولة ،وفلح 
�حلو�شني )ز�كوم( كاأف�شل حار�س يف �لبطولة ،و��شتحق 
كاأ�س هد�ف  �لإد�ري��ة  �ل�شوؤون  �لتميمي من فريق  خالد 
�لبطولة ،ونال فريق جزيرة �أرزنه كاأ�س �لفريق �ملثايل..
و�شمل �لتكرمي تتويج فريق ز�كوم �لذهبي بطل 2014 
،ونال �ملركز �لثاين �لف�شي فريق �ل�شوؤون �لإد�رية،وحال 
و�ل��ر�ب��ع فريق  �ل��ربون��زي  �لفنية  �ل�����ش��وؤون  ف��ري��ق  ثالثا 
�حلفل  ر�ع���ي  �ملنظمة  �للجنة  �أرزن���ه..وك���رم���ت  ج��زي��رة 
�خل��ت��ام��ي وط���اق���م �حل���ك���ام و�ل���ك���ادر �مل�����ش��اع��د يف �إجن���اح 

�لبطولة .

فريق زاكوم يفوز بلقب بطولة زادكو لكرة القدم 
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ي�شهد �لدور ثمن �لنهائي مل�شابقة كاأ�س �نكلر� لكرة �لقدم قمتني ناريتني وثاأريتني، �لوىل بني مان�ش�شر �شيتي وت�شل�شي �ليوم 
�ل�شبت، و�لثانية بني �ر�شنال وليفربول غد� �لحد مل ترحم �لقرعة �لفرق �لتي حتتل �ملر�كز �لربعة �لوىل يف �لدوري حيث 
يت�شدر ت�شل�شي بفارق نقطة عن �ر�شنال وثلث نقاط عن �شيتي )ميلك مبار�ة موؤجلة( و�ربع نقاط عن ليفربول. وي�شتقبل 

�شيتي على ملعبه �لحتاد ت�شل�شي، باحثا عن �لثاأر خل�شارته �لوىل على �ر�شه هذ� �ملو�شم م����ان���������ش���������ش����ر 
�مام �لفريق �للندين قبل ��شبوعني، علما بان ت�شل�شي �حلق به خ�شارة 
فرناندو  �ل�شباين  من  قاتل  بهدف   1-2 �ل��دوري  يف  ذهابا  موؤملة 
�ملا�شية  �لن�شحة  نهائي  ن�شف  يف  �لفريقان  �لتقى  كما  توري�س. 
 .1-2 وميبلي  ملعب  م��ن  �ل��ف��وز  بطاقة  �شيتي  خطف  حيث 
وحل مان�ش�شر �شيتي �شاحب 5 �لقاب يف �مل�شابقة �خرها عام 
2011، و�شيفا يف �لن�شخة �لخرية، فيما �حرز ت�شل�شي �شبعة 
�ملو�جهة منت�شيا  ت�شل�شي  ويخو�س   .2012 �لقاب �خرها عام 
�لبيون  بروميت�س  و�شت  مع  تعادله  برغم  للدوري  �شد�رته  من 
تاأجلت مو�جهة �شيتي ب�شبب �شوء �لح��و�ل �جلوية.  1-1، فيما 
�ملد�فعان  �لربتغايل جوزيه مورينيو  �مل��درب  ت�شكيلة  يغيب عن  وقد 
جون تريي وغاري كايهل، و�شيو�جه �لول مدرب �شيتي �لت�شيلي مانويل 
وقال لعب  بينهما.  �لخ��رية  �ملو�جهة  �ثر  تر��شقات كلمية  بعد  بيليغريني 
1-1 لكن هذه كرة  �لو�شط �ل�شربي نيمانيا ماتيت�س: ل�شنا �شعد�ء بالتعادل 
�لثانية على  �ملبار�ة  �ملقبلة . ويف  �ملبار�ة  �لقدم. يجب علينا �لركيز �لن على 
ملعب �لمار�ت ، يريد �ر�شنال �لذي مير يف مرحلة �نعد�م وزن �شهدت �هد�ره 
�شبع نقاط يف �خر �ربع مباريات يف �لدوري، �لثاأر خل�شارته �ملوؤملة �مام ليفربول 
يف �لدوري )1-5(. وتركت �خل�شارة جروحا كبرية يف ج�شم �ر�شنال، �ذ �قر مدربه 
�لفرن�شي �ر�شني فينغر بعد �لتعادل �لخري مع مان�ش�شر يونايتد )�شفر-�شفر( 
يف �لدوري �ن لعبيه ��شبحو� ع�شبيني . وتلقى دفاع �ملدفعجية 4 �هد�ف يف �ول 
20 دقيقة يف ملعب �نفيلد ، لكن حار�س �ملرمى �لبولندي فويت�شي ت�شي�شني �قر 
�ن ذلك لن يتكرر يف مبار�ة �لكاأ�س: ل ميكن �لقول �نكم ر�أيتم �ر�شنال �حلقيقي 
يف ملعب �نفيلد. يجب �ن حتكمو� علينا على فر�ت �طول. �شحيح �ننا تلقينا 

�لخرية خم�شة  �ل�شنة  يف  �شجلنا  لكن  �ه���د�ف 
�مام  ذل��ك  �شاهدمت   . ك��ان مده�شا 
�مام  حا�شمة  ك��رة  )�شد  يونايتد 
بري�شي(.  ف��ان  روب��ن  �لهولندي 
مل نتلق �ي ه��دف �م��ام فريق 
كبري ميلك مهاجمني ر�ئعني 
وناأمل تكر�ر ذلك �مام ليفربول 
�شتيفن  ل��ي��ف��رب��ول  ق��ائ��د  وح����ذر   .
ج����ري�رد زم����لءه م��ن �ن �ر���ش��ن��ال لن 
�لفرق  �لخ���رية:  �مل��ب��ار�ة  غ��ر�ر  يكون كرميا على 
�لكربى عندما تخ�شر 1-5 تتاأذى كثري� . وتابع 
جري�رد �لذي منح �حلمر فوز� �شعبا على فولهام 
3-2 بركلة جز�ء يف �لدقيقة �لخرية: نتوقع مبار�ة 
�ل��ث��اين يف عدد  �مل��رك��ز  �ر�شنال  . ويحتل  �لم���ار�ت  قوية يف 
11 ملان�ش�شر يونايتد حامل  �مل�شابقة )10 مقابل  �للقاب يف 
 .2006 �خرها عام  �لقاب   7 ليفربول  �حرز  �لقيا�شي(، فيما  �لرقم 
وكان ليفربول �كرب �مل�شتفيدين يف �ملرحلة �ملا�شية من �لدوري، �ذ كان 
�لوحيد �لذي حقق �لفوز بني �لربعة �لو�ئ��ل، وقل�س �لفارق �ىل �ربع 
نقاط مع �ملت�شدر ليعود طرفا رئي�شا يف �ملناف�شة على �للقب. ويف باقي 
مع  �شيتي  وكارديف  �شاوثهمبتون،  مع  �شندرلند  �ل�شبت  يلعب  �ملباريات، 
ويغان حامل �للقب، و�شيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فوري�شت، و�لحد 
ت�شارلتون  مع  وينزد�ي  و�شيفيلد  �شيتي،  �شو�ن�شي  مع  �يفرتون 

�تلتيك، و�لثنني بر�يتون مع هال �شيتي.

ت�شتعد فرق �لفورمول و�ن �إىل �ملُ�شاركة يف �لتجارب �ل�ّشتوية 
�لثانّية �لتي ت�شت�شيفها حلبة �لبحرين �لدولّية موطن ريا�شة 
�ل�شيار�ت يف �ل�شرق �لأو�شط ، �لأ�شبوع �ملُقبل يف �لفرة �ملُمتدة 

من 19 وحّتى 22 فرب�ير.
ووقع �ختيار �لفرق على حلبة �لبحرين �لدولّية ملا مُتّثله من 
حمطة ُمّهمة بالن�شبة لها من �أجل �ختبار �شيار�تها �جلديدة 
هو�ء  ب�شاحن  و�مل�شحوبة  لير   1.6 �شعة  مُبحركات  �ملُ���زّودة 
��شتعد�د� للمو�شم �جل��دي��د من  �لأج���و�ء �حل���اّرة  ت��ورب��و حت��ت 

ُمناف�شات �لبطولة �لعاملية �لأوىل يف ريا�شة �ل�شيار�ت.
�لتجارب  فرتي  خ��لل  كبرية  ��ات  حت��ديًّ �أم��ام  �لفرق  و�شتكون 

�إذ  �لتي �شُتقام بني 19 و22 فرب�ير و27 و2 مار�س �لقادم، 
�شتكون هذه �لتجارب بغاية �لأهمّية كونها �شُتقام قبل �أ�شبوعان 
من �نطلقة �ملو�شم �لر�شمي من حلبة حديقة �مللك �ألربت يف 

مدينة ملبورن �لأ�شر�لّية.
�أبو�بها  فتح  عن  موؤخر�  �لدولّية  �لبحرين  حلبة  �أعلنت  وق��د 
�لتي  �جل��دي��دة  �ل�����ش��ي��ار�ت  مُب�����ش��اه��دة  لل�شتمتاع  للجماهري 
خمتلفة  �شيجعلها  ما  وه��و  �لتغيري�ت  من  كرب  ع��دد  �شتحوي 
متاماً عن �شيار�ت �ملو��شم �ملا�شية، وذلك يف �لأيام �ملفتوحة يف 
21 و22 و28 فرب�ير و1 مار�س من �ل�شاعة 9 �شباًحا وحّتى 
ة �لرئي�شية للحلبة  5 م�شاًء حيث �شيحت�شد �ملُتابعون على �ملن�شّ

بالقرب من خط �لنطلق.
ُبل على  ريد  لفريق  �لأهمّية  بغاية  �لبحرين  و�شتكون جتارب 
وجه �خل�شو�س �إذ عانت �حلظرية �لنم�شاوّية من م�شاكل جّمة 
يف �لتجارب �لأوىل �لتي جرت على حلبة خرييز �لتي تقع يف 
على  لفة   21 �لفريق  �أكمل  حيث  �لإ�شباين،  �لأندل�س  �إقليم 
�إنهاء  �آر.بي10 بينما جنح غرميه مر�شيد�س يف  من �شيارته 

�أكرث من 300 لفة خلل �أربعة �أيام من �لتجارب.
يف  �لعامل  �أن��ظ��ار  حمط  �لبحرين  تكون  �أن  �ملُتوّقع  وم��ن  ه��ذ� 
�ملرئّية  �لإعلم  �شتتهافت جميع و�شائل  �لقادمة حيث  �لفرة 

و�ملكتوبة �ىل نقل �حلدث. 

تبد�أ جنمة �لتن�س بير� كفيتوفا م�شو�ر �لدفاع عن لقبها يف بطولة �شوق دبي 
�حلرة للتن�س، �لتي تنطلق مناف�شاتها يف 17 فرب�ير �جلاري، يف م�شعى لها 
لتكون ثالث لعبة يف تاريخ �لبطولة تنجح يف �لحتفاظ باللقب لعامني 

�لعامل  ح��ول  �لتن�س  جماهري  �لع�شر�ء  �لت�شيكية  �أذه��ل��ت  وق��د  متتاليني.  
تتبع  على  م�شممة  �ليوم  وتبدو  وميبلدون،  بكاأ�س  ُتوجت  عندما   2011 يف 

 ،4-2003 دبي يف  ببطولة  ف��ازت  �لتي  �لبلجيكية جا�شتني هنني  خطى كل من 
وكذلك يف 2006-7، وفينو�س ويليامز، �لتي ُتوجت باللقب يف 2009-10، وتتطلع 

كانتا خميبتني  �إىل دبي  �شابقتني لكفيتوفا  زيارتني  �أول  �أن  يذكر   .2014 ل�شرجاعه يف 
جوليا  �مل�شنفتني  غري  �أم��ام  فخ�شرت  مو�جهة،  باأية  �لفوز  من  خللهما  تتمكن  مل  �إذ  للآمال 

�شروف يف 2009، و�أيومي موريتا يف 2011، �إل �أنها �شقت طريقها بقوة �إىل �للقب يف بطولة 
�إيفانوفيت�س وكارولني  �آنا  �شابقاً،  �لأو�ئ��ل  �لعامل  2013، حيث تغلبت على ثلث من م�شنفات 

فوزنياكي، بطلة دبي يف 2011، وحاملة لقب دبي �حلالية �أنيا�شكا ر�دفان�شكا.
�حل��رة، �جلهة  دبي  �شوق  �إد�رة يف  لرئي�س جمل�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني،  وق��ال كومل 

�لقوية لنتز�ع لقب  �ملا�شي بانطلقتها  �لعام  �أمتعتنا كفيتوفا  �ملالكة و�ملنظمة للبطولة: 
2013، ومل تتعر�س لأية هزمية خللها �شوى يف جمموعة و�حدة .

وتابع ماكلوكلني: تعترب �لكثري من �للعبات �لدفاع عن �للقب مهمة �أ�شعب بكثري من 
�لفوز به، و�شتو�جه كفيتوفا حتديات كربى من عدد من �مل�شنفات �لع�شر �لأو�ئل، وغريهن 
من �للعبات �لبارز�ت �للو�تي �شرعنا يف �رتقاء قمة �لت�شنيف �لعاملي، ولهن تاريخاً حافًل 

هنا يف دبي، ونتمنى لها �لتوفيق . 
بدورها �شرحت كفيتوفا �أن �لفوز �لذي حققته يف دبي �لعام �ملا�شي �شاهم فيه جمهور دبي 

و�أنا  هنا،  �ل��روع��ة  غاية  و�لأج���و�ء  �جلمهور  قالت:  حيث  �ملريحة،  �ملدينة  و�أج���و�ء  �حلما�شي، 
�لفندق  �لبطولة،  ويف  �مللعب  �أر���س  على  حلظة  بكل  قريب جد�ً، و�لو�شول �إىل �أ�شتمتع 

مقر �لبطولة �شهل، وعندما بد�أت �ملبار�ة �ل�شاعة 7:00، 
�ل�شاعة  ���ش��ري��ري ح��ت��ى  ع��ل��ى  مكثت يف غ��رف��ت��ي م��ت��م��ددة 
�إىل  و���ش��ويل  ي�شتغرق  �إذ مل  ر�ئ���ع،  ���ش��يء  وه���ذ�   ،5:30
�مللعب �أكرث من دقيقتني، وهذ� �أمر مفيد جد�ً، �لتنظيم 

ر�ئع، و�ملنظمون كانو� يف غاية �لود . 
كفيتوفا  ��شتحقت  �لبطولة:  مدير  تهلك،  �شلح  وق��ال 
�ل��ل��ق��ب ع��ن ج����د�رة ب��ع��د ع��رو���س �ل��ت��ن�����س �ل��ر�ئ��ع��ة �لتي 
باللقب هذ�  �أر�دت �لحتفاظ  و�إذ�  �ملا�شي،  �لعام  قدمتها 

�لتن�س  لعبات  باأقوى  تزخر  قائمة  على  �لتغلب  فعليها  �لعام 
للغاية مع وجود �شريينا ويليامز،  �ملناف�شة �شعباً  . وتابع تهلك: �شيكون م�شتوى  �لعامل  يف 

�مل�شنفة �لأوىل عاملياً حالياً، وثلث بطلت �شابقات، فوزنياكي، ر�دفاني�شكا وويليامز، وكذلك 

�شابقاً،  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  �مل�����ش��ن��ف��ة  ي��ان��ك��وف��ي��ت�����س،  ي��ل��ي��ن��ا 
و�شيفة  �ر�ين،  و�شار�  كريبر،  �أجنيليك  و�لأملانية 
ومن �لتحديات �لبارزة �لأخرى   . دبي 2013 
�شامانثا  �لأ����ش���ر�ل���ي���ة  �ل�����ش��ي��د�ت،  ب��ط��ول��ة  يف 
يف  �ملفتوحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطلة  �شتو�شور، 
�شتيفنز،  �شلوين  �ل�����ش��اب��ة  و�لأم��ري��ك��ي��ة   ،2011
�شابقاً  عاملياً  �لأوىل  �مل�شنفة  �إيفانوفيت�س،  و�آن��ا 
و�شيمونا  �مل��ف��ت��وح��ة،  ف��رن�����ش��ا  ل��ق��ب  وح��ام��ل��ة 
هاليب، و�إيكاترينا ماكاروفا، �لتي هزمت 
لبطولة  �لف��ت��ت��اح��ي  �ل��ي��وم  وي��ل��ي��ام��ز يف 
�شابق  وقت  يف  وُتوجت  �ملفتوحة،  �أ�شر�ليا 

من �ل�شهر بكاأ�س بطولة باتايا. 
لتن�س  �حل��رة  دب��ي  �شوق  بطولة  مناف�شات  تنطلق 
بطولة  ت��ل��ي��ه��ا  ف���رب�ي���ر،   22-17 م���ن  �ل���ف���رة  يف  �ل�����ش��ي��د�ت 
، وي�شارك فيها نوفاك  24 فرب�ير-1 مار�س  �لرجال من  تن�س 
دبي،  بكاأ�س  م���ر�ت   4 و�ل��ف��ائ��ز  �حل���ايل،  �للقب  ح��ام��ل  ديوكوفيت�س، 
وروجيه فيدرر، بطل تن�س دبي 5 مر�ت، و�لفرن�شي جو ويلفرد ت�شونغا، 
�ملفتوحة  �ملتحدة  وجو�ن مارتن ديلبوترو، حامل لقب بطولة �لوليات 
�أ�شر�ليا  نهائي  ن�شف  قطبي  �أح���د  بريديت�س،  وت��وم��ا���س  �شابقاً، 

حديثاً.  
تقام بطولت �شوق دبي �حلرة للتن�س �لتي متلكها وتنظمها 
�شوق دبي �حلرة حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي. تتوفر  �مل��ت��ح��دة رئ��ي�����س جمل�س 
دبي  ���ش��وق  �شتاد  ت��ذ�ك��ر  �شباك  يف  �لبطولة  ت��ذ�ك��ر 
و�لذي  �لقرهود،  للتن�س، يف منطقة  دب��ي  �حل��رة 
9 �شباحاً-9 م�شاًء، وتر�وح  ُيفتح يومياً من 
�أ���ش��ع��ار �ل��ت��ذ�ك��ر ب��ني 75 دره���م���اً ل����لأدو�ر 
درهماً  و500  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة، 
للنهائيات، كما تتوفر 
�ملو�شمية  �ل���ت���ذ�ك���ر 
)تذ�كر لدخول جميع 

مبار�يات �حلدث(.

كفيتــوفـــا تبــــداأ رحلــــة الدفـــاع عــــن لقبـهــــا يف تـــن�ص دبــــي االأ�شبـــــوع املقبـــــــل 

فرق الفورموال وان ت�شتعد للتجارب يف حلبة البحرين الدولية لتنطلق االأ�شبوع املقبل

وطاهر  �ل�شباب  وزي��ر  �لعزيز  عبد  خالد  �فتتح 
عبد  �مي��ن  و�ملهند�س  �لريا�شة  وزي���ر  زي��د  �ب��و 
�خلا�س  للوملبياد  �لقليمى  �لرئي�س  �لوهاب 
�خلا�س   ل��لومل��ب��ي��اد  �لقليمي  �ل��ك��اأ���س  �ل���دويل 
�ملوؤهلة  �لت�شفيات  وه��ى  مو�شى   ماجدة  كاأ�س 
لأول كاأ�س عامل فى كرة �لقدم �شيقام مباليزيا 
م�شر  فيها  ي�����ش��ارك  و�ل��ت��ي   ،  2014 نوفمرب 
�جلوي  �لدفاع  با�شتاد  وذل��ك  و�جل��ز�ئ��ر  وليبيا 

بالتجمع �خلام�س.
حممود  ه��اين  �ملهند�س  �لف��ت��ت��اح  حفل  و�شهد 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لإد�ري�����ة  �لتنمية  وزي���ر 
للأوملبياد �خلا�س �مل�شري، و�لفريق عبد �ملنعم 
�جلوى  �ل��دف��اع  قائد  �ل��ر����س  بيومى  �بر�هيم 
�لوملبياد  رئي�س  و�ملهند�س خالد حممد ن�شري 
بن  في�شل  �ل�شمو  و�شاحب   ، �مل�شري  �خلا�س 
�لعماين  �خلا�س  �لوملبياد  رئي�س  نائب  تركى 
 ، و�لأجنبية  �لعربية  �ل��دول  �شفر�ء  من  وع��دد 

وعدد من جنوم �لفن و�لريا�شة .
�أكد طاهر �بو زيد وزير �لريا�شة فى كلمته على 
�ن �لد�شتور �مل�شري �جلديد كان �شديد �حلر�س 
على �لهتمام بذوي �لحتياجات �خلا�شة ، و�ن 
�شوف  فكريا  للمعاقني  ري��ا���ش��ي  �حت���اد  ظ��ه��ور 
لتلك  بخو�شة  �شعيد  و�ن��ه   ، قريبا  �لنور  ي��رى 
�لتجربة ، و�لق��ر�ب من ه��وؤلء �لبناء ، و�نه 
، ويتمنى  �لتدريبي  تابعوهم خلل مع�شكرهم 
�لتاأهل  بطاقة  على  باحل�شول  م�شر  ملنتخب 
وز�رة  ت�شخر  �شوف  ووقتها   ، ع��امل  كاأ�س  لأول 
منتخب  خلف  للوقوف  �مكاناتها  كل  �لريا�شة 

م�شر يف مونديال ماليزيا .
�لر�عي  �ل�شباب  وزير  �لعزيز  عبد  خالد  و��شار 
�لرئي�شي لتلك �لكاأ�س ، باأن وز�رته ومن منطلق 

�لبناء  ه���وؤلء  بحق  �مل�شرية  �حل��ك��وم��ة  �مي���ان 
و�لهتمام  �لرعاية  ��شكال  ك��ل  يناولو�  �أن  ف��ى 
مثلهم مثل �قر�نهم �لأ�شوياء فقد فتحت وز�رة 
�ل�شباب كل مر�كزها لهم ، و�ن هذ� �لدعم �شوف 
ي�شتمر ويتو��شل من منطلق �ن �لوز�رة معنية 
بكل �بناء �ل�شعب �مل�شرى من خمتف قدر�تهم 

�شو�ء �ل�شوياء وغري �ل�شوياء .
وك����ان ل��ك��ل��م��ات �ل��ف��ن��ان �ل��ك��ب��ري ح�����ش��ني فهمي 
�أدخلت �جلميع  قد  بتقدمي �حلفل  قام  و�ل��ذي 
فرقة  �أن عزفت  وبعد  �لوطني  �جل��وي  ه��ذ�  يف 
بلدي  �لوطنى  �لن�شيد  �لع�شكريه  �ملو�شيقات 
�ل�شتماع  �حلى  ما  بالفعل  ق��ال  عندما  ب��لدي 
لن�شيدنا �لوطني كلمات �ل�شيخ يون�س �لقا�شي 
�شيد  �لذكر  خالد  �لفنان  بتلحينه  ق��ام  و�ل��ذى 
د.  �لج��ي��ال  مو�شيقار  تلحينه  و�ع����اد  دروي�����س 

�ىل  ن�شتمع  كل مرة  وفى  �لوهاب،  عبد  حممد 
م�شر   .. د�خلنا  م��ن  نرجتف  �لوطني  ن�شيدنا 
�أغ��ل��ي درة.. ف��وق جبني �ل��ده��ر غ���رة.. يا  �أن���ت 
ب��لدي عي�شي ح��رة.. و��شلمي رغ��م �لأع���ادي..
�شعوب  �أق���دم   .. �شعبها  ولينعم  م�شر  فلت�شلم 

�لأر�س د�ئما بالأمن و�لأمان.
�أدخلتنا كلمه �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب  فيما 
�ن�شاين عندما قال  �لرئي�س �لقليمي �ىل بعد 
كنت �متنى من �هلل �أن تكون �لر�حلة �لفا�شلة 
كاأ�شنا  يحمل  و�ل��ت��ى  م��و���ش��ى  م��اج��دة  �ل�����ش��ي��دة 
�لن،�إل  بيننا  �أ���ش��م��ه��ا  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لق��ل��ي��م��ى 
�ننا �مام �ملوت ل منلك من �مرنا �شيئا .. وما 
�أعملهم  ي��رك��ون  �ل��ر�ح��ل��ني،�ن��ه��م  ع��ن  يعزينا 
، ولقد  نيابة عنهم  بيننا  �لطيبة تتحرك فيما 
قدمت �لكثري حلركتنا �لن�شانية .. وكان لز�ما 

بعد  مل�شر  �قليمى  نعود فى حدث  علينا ونحن 
�للعاب �لقليمية �لوىل �لتى �قيمت بالقاهرة 
يحمل  كاأ�شنا  ف��ك��ان  نتذكرها  1999،�ن  ع��ام 
وز�رة  �ن  �ي�شا  �لغريب  م��ن  يكن  ومل  ��شمها  
�لدفاع �لتى كانت قد �حت�شنت تلك �للعاب �أن 
حتت�شن �ليوم �ي�شا تلك �لكاأ�س �لقليمي �لتى 
نعود بها �ىل �لقاهرة ، �ىل م�شر لتوؤكد للعامل 
�شتظل  ر�ي��ت��ه��ا  و�ن   .. ،و�أم��ن��ه  ه��ى عظيمه  ك��م 

خفاقة وعاليه ب�شعبها �لعظيم .
عام  ي�شهد  ب���اأن  ن�شري  خ��ال��د  مهند�س  ومت��ن��ى 
�لف�شى  ب��ال��ي��وب��ي��ل  �لح���ت���ف���ال  م����ع   2015
حدثا  م�شر  ت�شت�شيف  �ن  �خل��ا���س  للوملبياد 
�قليميا �أو عاملية ، و�ن �لوملبياد �خلا�س �مل�شري 
ي�����ش��ع��ى ج���اه���د� �ىل م�����ش��اع��ف��ه ل���زي���ادة �ع����د�د 
حمافظاتهم  ف��ى  �ليهم  و�ل��و���ش��ول  �ل��لع��ب��ني 

�لنائية.
�أنا  باأغنية  ب��د�أ  ق��د  �لفنى  �لفتتاح  حفل  وك��ان 
�شاعر  ت��األ��ي��ف  ز�د  �شهر  �وب��ري��ت  م��ن  �مل�����ش��ري 
�ملو�شيقار خالد  و�حلان  �لتون�شي  بريم  �ل�شعب 
�إميان  �لفنان  م��ن  �إه���د�ء  دروي�����س  �شيد  �ل��ذك��ر 
�لبحر دروي�س، وفقرة فنية للأوملبياد �خلا�س 
�مل�شري عبارة عن رق�شه على مو�شيقى وكلمات 
من  فولكلورية  ف��ق��رة  و  �ل��ب��ن��ات  نان�شى  �غنية 
�لفنان ه�شام  ، وق��دم  �شعبية عن م�شر  �لفنون 
و�ختتمت   ، �لرئي�شية  �لغنائية  فقرته  عبا�س 
عن  ت�شجيلي  فيلم  بعر�س  �لح��ت��ف��اء  م��ر����ش��م 
بالإعد�د  وق����ام   ، �مل�����ش��رى  �خل��ا���س  �لومل��ب��ي��اد 
�ملو�شيقى و�إخر�ج �خر�ج �حلفل يا�شر �حلريري 
وب���ع���ده���ا ب������د�أت م����ب����ار�ة �لف���ت���ت���اح ب���ني م�شر 
و�ملغرب  ليبيا  منتخب  يلتقى  فيما   ، و�جلز�ئر 

يف ثاين مباريات �لبطولة .

م�سر يف مواجهة وجهًا لوجه اأمام اجلزائر يف مباراة الفتتاح 

افتتاح مفرح ورائع لت�شفيات كاأ�ص العامل لكرة القدم لالأوملبياد اخلا�ص كاأ�ص ماجدة مو�شى 

مواجهتان ثاأريتان يف ثمن نهائي كاأ�ص اإنكلرتا



قطعة نيزك جائزة للفائزين يف �شوت�شي 
�س �لقيمون على �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية �ملقامة يف منتجع �شوت�شي  خ�شّ
يف رو�شيا، ميد�ليات تذكارية حتتوي على جزيئات من نيزك ت�شيلبين�شك 
وذكرت  �ل�شبت.  �ليوم  ت�شادف  �لتي  ل�شقوطه  �لأوىل  �ل��ذك��رى  مبنا�شبة 
وكالة نوفو�شتي �لرو�شية للأنباء، �أن �لفائزين يف �شباقات �أوملبياد �شوت�شي 
ميد�لية  على  �لر�شمية،  �لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شيح�شلون 
تذكارية حتتوي على قطعة من نيزك ت�شيلبين�شك . وحتل يف �ل�15 من 
�شباط-فرب�ير 2014 �لذكرى �ل�شنوية �لأوىل ل�شقوط نيزك قرب مدينة 
للألعاب  و�لع�شرين  �لثانية  �ل���دورة  منا�شبة  ويف  برو�شيا.  ت�شيلبين�شك 
ميد�لية   50 �شناعة  مّت��ت  �شوت�شي،  منتجع  يف  �ملقامة  �ل�شتوية  �لأوملبية 
كل  عت  ُر�شّ حيث  ت�شيلبين�شك،  نيزك  من  جزيئات  على  حتتوي  تذكارية 
�شت 10 ميد�ليات  ميد�لية، وهي بحجم كف �ليد، بالذهب و�لف�شة، وُخ�شّ
�مليد�ليات  �أن يتم ت�شليم  �ملنتظر  �أوملبياد �شوت�شي. ومن  منها للفائزين يف 
للفائزين يف �مل�شابقات �لأوملبية �ملقامة �ليوم �ل�شبت، يف حفل منف�شل عن 

حفل تقليدهم �مليد�ليات �لذهبية �لأوملبية.

الربيطانيات يتقا�شمن تكاليف خوامت 
خطوبتهن 

دون  من  ي�شاهمن  �لربيطانيات  �لن�شاء  ن�شف  �أن  جديدة،  در��شة  �أظهرت 
متلمل يف تغطية ثمن خو�مت خطوبتهن، للتاأكد من ح�شولهن على �ل�شكل 
ن�شرتها �شحيفة )ديلي  �لتي  �لدر��شة،  �ملرغوب فيه من قبلهن. ووج��دت 
% من �لربيطانيات يتقا�شمن �شعر خامت �خلطبة خوفاً  تليغر�ف(، �أن 52 
من قيام �خلطيب باختيار �لنوع �خلاطئ، و�أبدين ��شتعد�دهن لدفع �ملزيد 
�إن  �أحلمهن. وقالت  ذل��ك يعني ح�شولهن على خ��و�مت  ك��ان  �إذ�  �مل��ال  من 
ب�شاأن  �لقر�ر  يتخذون  رجالهن  يركن  �لربيطانيات  �لن�شاء  من   %  30
% منهن باأنهن  موعد ومكان وطرق �لتقّدم خلطبتهن، يف حني �أقّرت 25 
يذهنب بعيد�ً يف ما يريدنه و�شوًل �إىل �شكل خامت �خلطبة وحجم قطعة 
و�ح��دة من  �أن  �م��ر�أة،   1000 �شملت  �لتي  �لدر��شة،  و�أ�شافت  عليه.  �ملا�س 
دون  م��ن  خ��امت �خلطبة  ب�����ش��ر�ء  رُج��ل��ه��ا  ق��ي��ام  ترف�س  بريطانيات   10 ك��ل 
% منهن باأنهن �شياأخذن ر�أي �شديقاتهن ب�شاأن  م�شاركتها، فيما �أقّرت 25 
�أكرث  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �ملطلوب.  �ل�شكل  على  باأمل �حل�شول  خامت �خلطبة 
من ُخم�س �لن�شاء �لربيطانيات �عرفن باأنهن غري �شعيد�ت لأنهن تركن 
رجالهن يختارون خو�مت �خلطبة، ومتنني لو �أنهن �أثرن هذ� �جلانب قبل 
هذ�  �ل��زو�ج  يف  �لر�غبني  �لربيطانيني  �لرجال  �لدر��شة  و�أو�شت  �ل��زو�ج. 
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ر�ص نواب الربملان 
برذاذ الفلفل

ث��������ارت ح����ال����ة م�����ن �ل�������ش���خ���ب يف 
�لربملان �لهندي بعد �أن ر�س نائب 
رذ�ذ �لفلفل �حتجاجا على م�شروع 

قانون ب�شاأن ولية جديدة.
�شور�  تلفزيوين  ت�شوير  و�أظ��ه��ر 
وي�شعون  بال�شعال  ��شيبو�  لنو�ب 
وك�شر  وج���وه���ه���م.  ع��ل��ى  �و����ش���ح���ة 
�لزجاج  م���ن  ط���اول���ة  م��ت��ظ��اه��رون 
ميكروفون  �شلك  بتمزيق  وق��ام��و� 

�حد �مل�شوؤولني.
�شيار�ت  ونقل ب�شعة م�شوؤولني يف 
������ش����ع����اف ب���ي���ن���م���ا ت���ل���ق���ى �خ������رون 

��شعافات �ولية يف �لربملان.
�لربملانية  �ل�������ش���وؤون  وزي����ر  وق����ال 
كمال ناث لرويرز �حلو�دث �لتي 
وقعت يف �ملبنى هي موؤ�مرة كربى 

على م�شريتنا �لدميقر�طية 
�لربملانية  �لدميقر�طية  و�أ���ش��اف 
�لت�شوي�س  ل  �مل���ع���ار����ش���ة  ت��ت��ق��ب��ل 
و�لعنف �ملتعمد �لذي ر�أيناه �ليوم. 
��شعر باخلجل من وقوع مثل هذ� 

�حلادث. 
�أن ق���دم وزير  ب��ع��د  �ل��غ�����ش��ب  وث���ار 
�شيندي  كومار  �شو�شيل  �لد�خلية 
ولية  �إقامة  ب�شاأن  قانون  م�شروع 
�ن  على  تيلجنانا  با�شم  ج��دي��دة 
�ن����در� بر�دي�س  جت��ت��ز�أ م��ن ولي���ة 

�جلنوبية.
�لنائب لجاد�باتي  قام  ذلك  وبعد 
ر�ج�����اج�����وب�����ال ع����ن ولي�������ة �ن������در� 
يف  ع�شويته  علقت  �ل��ذي  بر�دي�س 
�لآون����ة �لأخ����رية يف ح���زب �ملوؤمتر 
�حلاكم بر�س رذ�ذ �لفلفل ملعار�شته 

ملقرح �لولية �جلديدة.

مطعم يقدم حلوم ب�شرية
من  �شخ�شاً   11 على  �لقب�س  �لنيجريية  �ل�شرطة  �أل��ق��ت 
يقدم  �أن��ه  �كت�شافه  بعد  ���ش��ي��د�ت،  و6  �لفندق  مالك  بينهم 
�شحيفة  بح�شب  ب�شرية،  حل��وم��اً  تت�شمن  �أط��ب��اق��اً  لزبائه 
�ملطعم،  �شبوهات حت��وم ح��ول  وب��ع��د  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة.  م���ريور 
د�همت �ل�شلطات يف ولية �أنامرب� جنوبي نيجرييا فعرثت 
على ر�أ�شني ب�شريني طازجني ملفوفة يف ورق ح��ر�ري، كما 
�لتي  �مل�شوي �شمن قائمة �لوجبات  �لب�شري  �لر�أ�س  وجدت 
يقدمها �ملطعم. كما متكنت قو�ت �لأمن من �شبط جمموعة 
من �لأ�شلحة و�لذخرية �حلية، وحرزت بندقيتني من طر�ز 
عن  نقًل  �لربيطانية،  �ل�شحيفة  ذك��رت  ح�شبما   AK-47
�شحف نيجريية. و�إذ كان وقع �خلرب مدوياً يف نيجرييا، مل 
يتفاجاأ �لعديد من �ل�شكان �ملحليني مما �كت�شفته �ل�شرطة، 
وق����ال �أح���ده���م �إن����ه ك���ان د�ئ���م���اً ي�شعر ب��ح��رك��ة م��ري��ب��ة من 
�لعاملني باملطعم ومالكه، وكان ي�شك يف �أن هناك �شيئاً غري 
طبيعي يحدث به. وكانت �ملفاجاأة �شادمة لق�شي�س �شبق له 
�لنزول يف هذ� �لفندق يف وقت مبكر هذ� �لعام، بعد �أن تناول 
وجبة حلم يف هذ� �ملطعم وكانت باهظة �لثمن، ومل يعرف 
وقتها �أنها من حلم �لب�شر وت�شاءل: �أي نوع من �لب�شر هولء 

�لذين يبيعون حلم �إن�شان �آخر؟. 

ي�شطاد يدًا ب�شرية يف نهر 
�شياد مبدينة  عثور  ب�شاأن  ت��ردد  ما  �لأملانية  �ل�شرطة  �أك��دت 
�لبلد(  بغرب  )في�شتفاليا،  �لر�ين  �شمال  بولية  ديوزبورج 
�إن قو�ت  �ل�شرطة  با�شم  على يد مف�شولة. وقالت متحدثة 
حلي  �ملقابلة  �لنهر  منطقة  يف  ق���و�رب  ع��دة  ن�شرت  �لأم���ن 
بع�س  يف  بولي�شية  ك��لب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  باملدينة  موندلهامي 
هذه  منها  قطعت  �ل��ت��ي  �جل��ث��ة  ع��ن  للبحث  �حل���ي  م��ن��اط��ق 
�ليد �أو �أجز�ء �أخرى من �جلثة ولكن دون جدوى.  ورف�شت 
�ل�شرطة و�لنيابة �لعامة �لتطرق �إىل تفا�شيل �أخرى ب�شاأن 
هذه �جلرمية حر�شا على �شري �لتحقيقات ولكنها �أ�شارت �إىل 
ت�شكيل جلنة جنائية للتحقيق.  وح�شب تقارير ملجلة �شبيغل 
على موقعها �لإلكروين و�شحيفة بيلد ، فاإن هذه �ليد �أحد 
تعود  �ليد  و�أن  �لروكر  ثقافة  �أن�شار  و�شط  وقع  �شجار  �آث��ار 
لأحد �أع�شاء هيلز �أجنلز �لتابعة للو�شط و�لذي تغيب منذ 
�شهر يناير �ملا�شي.  وح�شب �مل�شدرين، فاإن �ملحققني رجحو� 
ذلك ب�شبب �لو�شم �لذي عرثو� عليه على �لذر�ع وهو و�شم 
خا�س بر�بطة هيلز �أجنلز .  وح�شب �ملكتب �جلنائي بولية 
�شمال �لر�ين في�شتفاليا فاإن مدينة ديوزبورج معروفة باأنها 

مركز للنز�عات بني �أع�شاء ر�بطة �لروكر. 

اكت�شاف �شمكة بال وجه 
و�لطيور  �ل��ث��دي��ي��ات  ب��ه:  م�شلم  ب�شكل  ن��ق��ول  �أن  ي�شهل 
�لب�شر، هي  و�لزو�حف و�لربمائيات، وهي فقاريات مثل 
كائنات لها وج��وه ، لكن هذ� مل يكن �حل��ال دوم��اً. فاأول 
ك��ائ��ن م��ن �ل��ف��ق��اري��ات وه��و �شمكة ب��ل ف��ك، عا�شت منذ 
مليني �ل�شنني، مل يكن لها وجه، وي�شعى �لعلماء ملعرفة 
متى وك��ي��ف ح��دث ه��ذ� �ل��ت��ط��ور و�أ���ش��ب��ح ل��ه��ذه �ل�شمكة 
با�شم  تعرف  �لتي  �ل�شغرية  �ل�شمكة  ه��ذه  وكانت  وج��ه. 
وعرث  ع��ام،  مليون   415 قبل  �لبحار  جت��وب  روموندينا 
يف  �لقطبية  �ملنطقة  يف  لها  حفرية  بقايا  على  �لعلماء 

كند�، وبد�أ هذ� �لك�شف يقدم بع�س �لإجابات �لهادية.

و�شفة نف�شية للزواج الناجح
ك�شفت در��شة نف�شية �أمريكية جديدة ن�شرتها �شحيفة �إندبندنت �أنه لكي ينجح �لزو�ج يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين 
يجب �أن ي�شمح لكل �ل�شريكني باأن يكت�شفا �إمكاناتهما �لد�خلية ولي�س جمرد كون �لزو�ج موؤ�ش�شة للعي�س معا وتربية 
�لأطفال. وقال علماء نف�س �أثناء موؤمتر علمي مع �جلمعية �لأمريكية للتقدم �لعلمي يف �شيكاغو �إّن �أجنح �لزيجات 
قد يكون �أف�شل يف �لوقت �حلا�شر من �أي وقت م�شى، لأن �لأزو�ج يبحثون عن �شيء �آخر غري جمرد تقا�شم �ملنزل 
نف�شه، فالنا�س يف �لزيجات �ملعا�شرة يتطلعون لكت�شاف �أنف�شهم و�لبحث عن م�شتقبل مهني م�شوق وجو�نب �أخرى 
من حياتهم ت�شمح لهم بالتعبري عن مكنوناتهم �لد�خلية . ويرى �لعلماء �أن �لأزو�ج يلتم�شون �لقليل من زو�جهم 
يف ما يتعلق بالحتياجات �لنف�شية و�لأمنية �لأ�شا�شية، ولكنهم يلتم�شون �ملزيد من زو�جهم بالن�شبة للحتياجات 
�لعليا، مثل �حلاجة �إىل منو �ل�شخ�شية و�حل�شول على تطور يف جمال �ملهنة �أو �لتطلعات �ل�شخ�شية �لأخرى لكل 
�لزوجني. وت�شري �لدر��شة �إىل �أنه يف �لفرة �لنتقالية من �لقت�شاد �لريفي �إىل �ملجتمع �ل�شناعي ر�أت دول مثل 
�أمريكا وبريطانيا �لبتعاد عن �لفكرة �لأ�شلية للزو�ج كونه �ملوؤ�ش�شة �لتي �شاعدت على توفري �ملهام �لأ�شا�شية مثل 
�لغذ�ء و�ملاأوى و�لطماأنينة �لبدنية، وبدل من ذلك برزت �إىل �لو�جهة �لفكرة �حل�شرية �أن �لرجل هو من يعول، 
و�ملر�أة هي ربة �ملنزل. ويقول �لعلماء �إن �أح�شن �لزيجات �ليوم �أف�شل من �أح�شن �لزيجات يف �ملا�شي، لكن �مل�شكلة يف 
�أنها �أ�شعب يف �لتحقيق، لأنها تتطلب قدر� �أكرب من ر�بطة �لزوجية لتحقيق تلك �لحتياجات �لنف�شية  ذلك هي 
�لأعلى من �لحتياجات �لأقل �لتي كانت يف �ملا�شي، ومن ثم فاإن تطوير هذه �لب�شرية يتطلب ��شتثمار� كبري� للوقت 

و�ملو�رد �لنف�شية يف �لزو�ج، ناهيك عن مهار�ت �لعلقة �لقوية و�لتو�فق يف �لعلقات بني �لأ�شخا�س.
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يدعو املدر�شة ملعاقبته بدل ابنته
 ، �مل��در���ش��ة  ع��ن  �بنته  بتاأخر  لت�شببه  بالذنب  �أم��ريك��ي  و�ل��د  �شعر 
فقرر �أن يطلب من �ملدر�شة معاقبته مكانها وذكرت و�شائل �إعلم 
�أمريكية �أن �إد�رة مدر�شة ميدو فيو �لبتد�ئية يف بلينفيلد قررت 
ملعاقبتها  �لثالث،  �ل�شف  يف  تدر�س  �لتي  �أع���و�م(   8( �لفتاة  حجز 
على تاأخرها عن �ملدر�شة. غري �أن و�لدها تطوع باأن مي�شي فرة 

�حلجز مكانها، موؤكد�ً �أن تاأخرها عن �ملدر�شة مل يكن ذنبها.
يو�شل  �لو�لد  �إن  هرينانديز،  توم  �ملدر�شة،  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�بنته �إىل �ملدر�شة يوميا ، و�أ�شاف �أن �ملدير قال �إن �لطفلة �شيتعني 
�ملتبعة  �لإج���ر�ء�ت  ه��ذه  �أن  �إىل  نظر�ً  ف��رة �حلجز،  عليها ق�شاء 
�لو�لد  �أن  �إىل  ��شار  �أن��ه  �لقانون غري  هو  و�لقانون  �ملدر�شة...  يف 

باإمكانه مت�شية فرة �حلجز معها، يف حال رغب بذلك.

ته ح�شرة تعوي�ص �شرطي ع�شّ
دفعت قوة من �ل�شرطة �لربيطانية ع�شر�ت �لآلف من �جلنيهات 
�أثناء  ب��ج��روح  �إ�شابتهم  ج���ّر�ء  لرجالها  تعوي�شات  �ل�شرلينية 
�خلدمة، ومن بينهم �شرطي لدغته ح�شرة. وقالت �شحيفة ديلي 
 5 دفعت خلل  يورك�شاير �جلنوبية  �شرطة مقاطعة  �إن   ، م��ريور 
لرجال  تعوي�شات  ��شرليني  جنيه  �أل��ف   140 من  �أك��رث  �شنو�ت 
وحو�دث  �لأر����س  على  ووق��وع��ه��م  �لكر��شي  م��ن  �شقوطهم  ج���ّر�ء 
 1300 مقد�ره  تعوي�س  على  ح�شل  �شرطياً  �أن  و�أ�شافت  �أخ��رى. 
�أحد  �أغلق  �أن  بعد  �أ�شابعه  يف  بكدمات  لإ�شابته  ��شرليني  جنيه 
تعوي�س  �آخر على  يده، وح�شل  �لدورية على  �شيارة  باب  زملئه 
ات �لبق يف �لعمل، و�آخر �شقط على �لأر�س  م�شابه لتعّر�شه لع�شّ
جّر�ء حتّطم �لكر�شي �لذي جل�س عليه. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن 
تعوي�س  �لأر���س ح�شل على  و�شقط على  تعرّث بح�شرية  �شرطياً 
على  ح�شل  �آخ���ر  و���ش��رط��ي��اً  ����ش��رل��ي��ن��ي��اً،  جنيهاً   2250 م��ق��د�ره 
تعوي�س مقد�ره 3145 جنيهاً ��شرلينياً تعرث بحاجز باب ووقع 
على �لأر�س يف مركز �ل�شرطة �لذي يعمل فيه. وقالت �إن 31 رجًل 
�لتعوي�شات  تقا�شمو�  �جلنوبية  يورك�شاير  مقاطعة  �شرطة  من 
�لتي و�شلت �إىل 144 �ألف جنيه ��شرليني خلل 5 �شنو�ت، ومن 
بينهم �شرطي ح�شل على 18 �ألف جنيه ��شرليني ل�شقوطه من 
�ألف جنيه ��شرليني ل�شقوطه من   13 على جد�ر، و�شرطي على 
با�شم  متحدث  عن  �ل�شحيفة  ونقلت  �خلدمة.  �أثناء  �شطح  �أعلى 
�ل�شرطة يحق لرجالنا �حل�شول على �حلقوق نف�شها �لتي يتمّتع 

بها غريهم من �ملوظفني و�ملطالبة بتعوي�س .

يوقع �شديقته بحفرة املجاري
بها  �أم�شك  �لتي  للحظة  لت�����ش��دق،  لقطات  �لفيديو  ه��ذ�  يظهر 
د�خل  �إىل  ودف��ع��ه��ا  �ل�����ش��ني، �شديقته  ه��اي��ك��و يف  م��دي��ن��ة  رج���ل يف 
�شيدت  لقتلها.   حماولته  يف  �ل�شارع،  يف  �ل�شحي  �مل�شرف  حفرة 
فتح  غطاء  �إىل  للو�شول  به  ��شتعانت  ملب�شها  من  قما�س  �شلم 
حمتجزة  �لفتاة  وبقيت  لرفعه  �لكافية  �ل��ق��وة  متتلك  مل  لكنها 
�أق��د�م، ملدة 60 �شاعة، �أي ما  د�خل �حلفرة، �لتي يبلغ عمقها 10 
يقارب ثلثة �أيام �إىل حني �شمع �شر�خها �ملارون، و�نت�شلوها من 
�شابقاً،  �مل�شرف  فتحة  رف��ع  �ملعتدي  �أن  �لفيديو،  ويبني  �حلفرة. 
 12 �مل��ق��وى على �لقمة، وذل��ك يف ليلة  �ل���ورق  وو���ش��ع قطعة م��ن 
دي�شمرب )كانون �لأول(.  وقالت �لفتاة فيما بعد، �إنها �شيدت �شلم 
قما�س من ملب�شها، ��شتعانت به للو�شول �إىل غطاء فتح، لكنها 
مل متتلك �لقوة �لكافية لرفعه. و�ألقي �لقب�س على �لرجل، من 
قبل �ل�شرطة بتهمة �ل�شروع يف �لقتل، ليتبني �أنه يدين لها بنحو 
16500 دولر.  و�عرف �أنه كان يهدف لقتل �لفتاة، كما �أنه كان 

املمثلة الربيطانية جي�سيكا براون خالل ح�سورها العر�س الأول من فيلم حكاية �ستاء نيويورك يف كن�سينغتون بلندن. )يو بي اآي(على علقة معه، وبح�شب �ل�شرطة فاإن �ملتهم مدمن قمار.

بيع لوحة لفران�شي�ص 
بـ 70 مليون دوالر 

فر�ن�شي�س  ر�شمها  لوحة  بيعت 
ب��اي��ك��ن مت��ث��ل ع�����ش��ي��ق��ة ج���ورج 
مليون   42 م���ن  ب���اأك���رث  د�ي�����ر 
مليون  ��شرليني)70  جنيه 
نظمته  م����ز�د  خ����لل  دولر(، 
�شجلت  لندن،  د�ر كري�شتيز يف 
فيه رقماً قيا�شياً على �ل�شعيد 

�لأوروبي.
�ملُعنونة  �ل��ل��وح��ة  ه���ذه  وك��ان��ت 
د�ي���ر  ج�����ورج  �أوف  ب���ورت���ري���ت 
تووكينغ ، و�لتي ر�شمها بايكن 
يف ذروة �شهرته، عر�شت للمرة 

�لأوىل �شنة 1966 يف باري�س.
وي����ع����د ه�������ذ� �ل����ر�����ش����م �أغ����ل����ى 
�لبعد،  �أح���ادي���ة  زي��ت��ي��ة  ل��وح��ة 
ت�����ب�����اع ل����ل����ر�����ش����ام �مل�������ول�������ود يف 
ت�شرين  �أك��ت��وب��ر   28 يف  دب��ل��ن 
تويف  و�ل�������ذي   ، �لأول1990 
�أبريل)ني�شان(1992   28 يف 
لوحة  وك�����ان�����ت  م������دري������د.  يف 
فر�ن�شي�س  ر���ش��م��ه��ا  ث��لث��ي��ة 
ب��اي��ك��ن مت��ث��ل ل��و���ش��ي��ان فرويد 
مليون   127 م��ق��اب��ل  يف  ب��ي��ع��ت 
نظمته  م������ز�د  خ�����لل  دولر، 
يف  ن��ي��وي��ورك  يف  كري�شتيز  د�ر 
�لثاين  ن��وف��م��ربت�����ش��ري��ن   12
بالتايل  حم���ط���م���ة  �مل����ا�����ش����ي، 
�لرقم �لقيا�شي لعمل فني يباع 

يف مز�د.

اأيزيا وا�شنطن 
ومونيك عائلة 

�أيزيا  �لأم�����ريك�����ي،  �ل��ن��ج��م  ي��ط��ل 
على  �حل��ائ��زة  و�ملمثلة  و����ش��ن��ط��ن، 
فيلم  يف  مونيك،  �لأو���ش��ك��ار،  جائة 
نحن  �أو  ف��ام��ي��ل��ي  �آر  وي  �ل���در�م���ا 

عائلة .
وذكر موقع )ديدلين( �لأمريكي 
�شي�شاركان  �أن و��شنطن، ومونيك، 
يف �ل��ف��ي��ل��م �ل�����ذي ت�����دور �أح���د�ث���ه 
لقطات  ورود  م��ع  �أ���ش��ق��اء   5 ح���ول 
على  متتد  لطفولتهم،  �رجتاعية 

مدى 25 عاماً.
وهم  �لأ����ش���ق���اء  ت��ب��اع��د  �أن  وب���ع���د 
ر��شدون، عادو� ليجتمعو� يف ماأمت 
و�ل���ده���م )و����ش��ن��ط��ن( �ل����ذي كان 
مدمناً على �لكحول، و�عتقال �أحد 

�أ�شقائهم �ملتهم بقتله.
وي�شارك يف �لفيلم �أي�شاً، �أورلندو 

جونز، ود�نيال و�ت�س.

تكرمي من ي�شمد زواجهم 50 عامًا 
تنظم �ل�شلطات �لبولندية كل عام حفل لتكرمي �لأزو�ج �لذين مي�شي على زو�جهم 

خم�شني عاما ويتم منح هوؤلء �لأ�شخا�س و�شاما رئا�شيا خلل مر��شم تكرميية 
تقام على �شرفهم.  وقد ��شتحدث و�شام �حلياة �لزوجية �لطويلة يف بولند�، عام 

1960 يف ظل �حلكم �ل�شيوعي .. هذ� �لعام، �شارك 24 من �لأزو�ج يف حفل 
بهيج �أقيم يف �لعا�شمة و�ر�شو.  وقالت هانا غرومنيفيت�س-فالت�س رئي�شة 
بلدية و�ر�شو، �لتي متثل �لرئي�س �لبولندي بروني�شلف كموروف�شكي يف 
لأك��رث من  �ملثابرة  ينبغي  �ل�شرف،  �أج��ل �حل�شول على هذ�  �حلفل من 
�إىل  �أخ��رى ل يحتاج  �أو�شمة وميد�ليات  ي��وم. و�حل�شول على  �أل��ف   18
هذ� �لعدد.. لكن مت�شية ن�شف قرن معا هو �إجناز فعل .  ويتقدم كل 
مع  �لف�شية  �مليد�لية  على  للح�شول  �حل��م��ر�ء  �ل�شجادة  على  زوج��ني 

وردتني مت�شابكتني يف �لو�شط و�شريط زهري. 

كيف كان عيد احلب يف زمن الفراعنة؟
�ل���زه���ور وبطاقات  ب��اق��ات  ي��ت��ب��ارى �ل��ع�����ش��اق ل��ت��ب��ادل 
�ملعايدة بعيد �حلب �لذي يحل يف 14 �شباط-فرب�ير 
من كل �شنة، ولكن م�شريني كرث ياأخذهم �ل�شوق �إىل 
�لفر�عنة،  �أج��د�ده��م  زم��ن  ��شتعادة مظاهر �حل��ب يف 
�شور�ً  وم��ق��اب��ره��م  معابدهم  ج���در�ن  ت�شجل  �ل��ذي��ن 
لحتفالهم باحلب و�لع�شق يف م�شر �لقدمية، وذلك 

بح�شب �شحيفة �حلياة �للندنية.
وت��ق��ول �ل��ب��اح��ث��ة �مل�����ش��ري��ة دع���اء م��ه��ر�ن �إن �ملحبني 
و�ل��ع�����ش��اق يف م�شر �ل��ق��دمي��ة ك��ان��و� ي��ه��دون �ل���ورود 
للمحبوب  �ل��زه��ور  �إه���د�ء  و�أن  مل��ن يحبون،  و�ل��زه��ور 
عرفه �مل�شريون قبل �آلف �ل�شنني، حيث كان للزهور 
مكانة كبرية يف نفو�س قدماء �مل�شريني، وكانت زهرة 

�للوت�س هي رمز �لبلد .
�إيزي�س  م��رك��ز  يف  �لباحثة  �ل��ن��ج��ار  �شريين  وت��و���ش��ح 
ل��ب��ح��وث �مل�����ر�أة يف م��دي��ن��ة �لأق�����ش��ر �ل��ت��اري��خ��ي��ة، �أن 
�ل��ف��ر�ع��ن��ة ج��ع��ل��و� م��ن ف�شل �ل��رب��ي��ع م��و���ش��م��اً للحب 
مبحبوبته  �حتفى  �ل��ق��دمي  �مل�����ش��ري  و�أن  و�ل��ع�����ش��اق، 
جتاهها  عو�طفه  عن  يعرب  وك��ان  وزوج��ت��ه  وع�شيقته 

مقابر  و�أن   ، �ل��ول��ي��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
حوت  �لأق�شر  غرب  �لنبلء  ومقابر  و�شقارة  �جليزة 
ع�شر�ت �للوحات �لتي ت�شّور �حتفاء �مل�شري �لقدمي 

مبحبوبته وتقدميه �لزهور لزوجته ومع�شوقته. 
وتوؤكد �أن �لفر�عنة �عتمدو� على �لت�شوير يف �لتعبري 
عما يكنونه من م�شاعر يف د�خلهم قد ل ي�شتطيعون 
�لتعبري عنها يف ن�شو�شهم، مثل قول �حدهم و��شفاً 
�إنها  �ل��ق��دمي��ة:  �مل��خ��ط��وط��ات  �إح����دى  يف  مع�شوقته 
جميلت  �أجمل  لها  نظري  ل  �لتي  �ملحبوبة  �لفريدة 
ب�شرتها  ت��ربق  و�لتي  تتاألق  �لتي  تلك  �نظر  �ل��ع��امل، 
ب��ري��ق��اً رق��ي��ق��اً، ول��ه��ا ع��ي��ن��ان مت��ل��ك��ان ن��ظ��رة �شافية 

و�شفتان بنطق رقيق .
وي��ق��ول ع���امل �مل�����ش��ري��ات حم��م��د يحيى ع��وي�����ش��ة �إن 
هناك ن�شو�شاً ترجع �إىل ع�شور �لفر�عنة ت�شجل ما 
عربت به �ملر�أة �لفرعونية ملحبوبها وزوجها مثل قول 
م�شرعة  �إل يف حبك..�أهرع  قلبي  يفكر  ل  �إح��د�ه��ن: 
خ�شلت  �شاأعد  لكنني  �ملرتب..  غري  ب�شعري  نحوك 

�شعري و�أكون جاهزة للقائك يف حلظة .


