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�صامل عبدالرحمن يت�صدر 
بطولة العرب لل�صطرجن يف الأردن 

عربي ودويل

�صعوديون ينظمون م�صرية من الريا�ص 
للإمارات مبنا�صبة اليوم الوطني الـ 43

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

خطة اإ�رسائيلية لتو�صيع 
امل�صتوطنات يف ال�صفة

   

ال�شيخة فاطمة تندد بجرمية 
الرمي وتوا�شي اأبناء ال�شحية

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  رئي�سة االحتاد  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو  نددت 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
للأمومة والطفولة .. باجلرمية الب�سعة التي وقعت يف جزيرة الرمي يف 
اأبوظبي وذهبت �سحيتها معلمة اأطفال بريئة .. م�سيدة �سموها بجهود 
وزارة الداخلية يف �سرعة ك�سفها غمو�س اجلرمية و�سبط اجلانية يف 
اإىل  االإماراتي  املجتمع  يف  وبناتها  اأبناءها  �سموها  ودعت  قيا�سي.  وقت 
اأ�سكاله  بكل  واالإره����اب  املتطرف  الفكر  ملواجهة  الت�سافر  م��ن  م��زي��د 
تنعم  ال��ذي  واالأم���ن  اال�ستقرار  زعزعة  اإىل  يرمي  وال��ذي  وم�ستوياته 
تاأثرها  بالغ  عن  �سموها  واأع��رب��ت  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  به 
وموا�ساتها الأ�سرة ال�سحية موجهة اإىل تقدمي كل ما ي�سهم يف تهدئة 
اجلرمية  هذه  اإث��ر  �سدمتهم  من  والتخفيف  ورعايتهم  اأبنائها  نفو�س 
االأم وهم مازالوا �سغارا يف وقت هم  التي حرمتهم من حنان  املروعة 

اأحوج ما يكونون فيه للرعاية والعناية.         )التفا�سيل �س4(

االحتادية العليا ت�شدر اأحكاما ترتاوح بني الرباءة 
واملوؤبد يف ق�شية جبهة الن�شرة واأحرار ال�شام

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدرت دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا ام�س برئا�سة 
القا�سي حممد اجلراح الطنيجي اأحكاما ترتاوح بني املوؤبد والرباءة 
عن التهم امل�سندة للمتهمني ال� 15 يف ق�سية االن�سمام اإىل منظمتي 
جبهة الن�سرة واأحرار ال�سام حيث �سدرت االأحكام ح�سوريا بحق 11 
متهما وغيابيا بحق 4 متهمني.                             )التفا�سيل �س4( قادة دول جمل�س التعاون يف �سورة تذكارية قبل انعقاد قمة الدوحة  )وام(

مب�ساركة حممد بن را�سد.. قمة الدوحة ت�ؤكد دعم حق الإمارات يف ال�سيادة على جزرها الثالثة املحتلة

التاأكيد على تعزيز التعاون امل�شرتك واالتفاق على ت�شكيل قوة بحرية م�شرتكة 
دعم خارطة الطريق يف م�سر.. وتاأييد احلل ال�سيا�سي يف �س�ريا.. واللتزام بال�ق�ف �سد التهديدات الإرهابية
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ح�ل ت�سكيل احلك�مة الت�ن�سية اجلديدة:

هل �شيتقا�شم نداء تون�س وحركة النه�شة الكعكة..؟

بق�شف  لبنانيني   3 مقتل 
�����ش����وري ع���ل���ى ع��ر���ش��ال

•• بريوت-وكاالت:

قتل ثلثة لبنانيني واأ�سيب اثنان 
من عائلة واحدة اإثر اإلقاء طريان 
متفجرة  براميل  ال�سوري  النظام 
ع��ل��ى اأح���د امل��ن��ازل يف حم��ي��ط بلدة 
عر�سال املحاذية للحدود ال�سورية. 
وق�����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ع���ر����س���ال اإن 
ط���ائ���رة ���س��وري��ة ا���س��ت��ه��دف��ت منزل 
ع��ائ��ل��ة حم��م��د ح�����س��ني احلجريي 
املحاذية  ع��ج��رم  وادي  منطقة  يف 

للحدود اللبنانية ال�سورية.

حراك بالربملان الأوروبي لالعرتاف بفل�سطني

العفو الدولية: اإ�شرائيل ارتكبت جرائم حرب يف غزة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

االنتخابية  احل��م��ل��ة  ف��ي��ه  انطلقت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ل���ل���دور ال���ث���اين م���ن االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة التي 
يخو�سها املر�سحني الباجي قائد ال�سب�سي واملن�سف 
املرزوقي لت�ستمر 10 اأيام على اأن جترى االنتخابات 
ب���دا م��و���س��وع ت�سكيل  دي�����س��م��رب اجل�����اري،   21 ي���وم 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ي��ح��ت��ل ال��واج��ه��ة وي��ط��ف��و على 
�سطح االأحداث من خلل ت�سريبات من هنا وهناك، 
تاأكيد  رغ��م  والت�سريحات،  للمواقف  وا���س��ت��ق��راءات 
انه ال حديث  بت�سكيلها،  املكلف  ن��داء تون�س، احل��زب 
الرئا�سية  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  بعد  اإاّل  احلكومة  ع��ن 
الت�سكيلة والتحالفات  التي �ستحدد نتيجتها طبيعة 

مقتل 7 ع�شكريني يف هجومني انتحاريني باليمن
•• عدن-اأ ف ب:

هجومني  يف  ام�����س  مينيني  ج��ن��ود  �سبعة  مقتل  ع�سكري  م�سدر  اع��ل��ن 
اليمن  �سرق  جنوب  يف  للجي�س  مقرا  ا�ستهدفا  مفخختني  ب�سيارتني 
ع�سرات  اوقعا  انهما  موؤكدا  عنهما  م�سوؤوليته  القاعدة  تنظيم  واعلن 
القتلى واجلرحى. واو�سح امل�سدر الع�سكري انه مت تفجري ال�سيارتني 
يف حميط مدخل مقر قيادة املنطقة الع�سكرية االوىل يف مدينة �سيئون 
يف حمافظة ح�سرموت، ما ادى اىل مقتل �سبعة جنود وا�سابة ثمانية 
اخرين. وا�ساف امل�سدر نف�سه ان انتحاريني يقودان �سيارتني مفخختني 

اقتحما مدخل مقر قيادة املنطقة الع�سكرية االوىل وفجرا نف�سيهما.
وبح�سب امل�سدر، فان تنظيم القاعدة يقف خلف الهجومني م�سريا اىل 
ان جثتي االنتحاريني وجثث بع�س اجلنود حتولت اىل ا�سلء وتطايرت 

يف املكان.

•• عوا�صم-وكاالت:

للربملان  التابعة  ال�سيا�سية  املجموعات  تعمل خمتلف 
االأوروب�����ي على اإع����داد م�����س��روع ق���رار ب�����س��اأن اعرتاف 
خلل  للت�سويت  لطرحه  فل�سطني،  بدولة  ال��ربمل��ان 
جل�سة الربملان العادية االأ�سبوع القادم يف �سرتا�سبورغ. 
وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن جم��م��وع��ة اخل�����س��ر يف الربملان 
مواقف  تنتظر  جمموعتها  اإن  �سارجنتيني  ج��ودي��ت 
ومقرتحات املجموعات الربملانية االأخرى، موؤكدة اأنه 
“من ال�سروري االعرتاف بالدولة الفل�سطينية االآن 

ولي�س بعد نهاية مفاو�سات ال�سلم«.
واأ�سارت �سارجنتيني اإىل اأن هناك اأمثلة جيدة عن دول 
وحكومة-  -برملانا  اعرتفت  التي  كال�سويد  اأوروب��ي��ة 
روؤيته  ن��ود  ال��ذي  االأم���ر  وه��و  الفل�سطينية،  ب��ال��دول��ة 
الربملان  اأن يتخذ  �سنعمل على  يف �سرتا�سبورغ، حيث 
القادم  االأ�سبوع  يعرتف  واأن  نف�سه  ال��ق��رار  االأوروب���ي 

ر�سميا بالدولة الفل�سطينية.
وبح�سب مراقبني، ينتظر اأن ت�سوت جمموعة اخل�سر 
واال�سرتاكيون والي�سار لفائدة االعرتاف، يف حني ال 

االأ���س��ئ��ل��ة املطروحة  اأه�����ّم  ���س��ت��ف��رزه��ا. ول���ع���ّل  ال��ت��ي 
�ستكون حركة  املرتقبة هو، هل  بخ�سو�س احلكومة 
اأم �ستبقى خارجها، وما طبيعة  النه�سة ممثلة فيها 
العلقة القائمة بني النداء والنه�سة، وهل يتجهان 
احلركة  موقف  اأّن  وهل  التعاي�س،  اأم  التحالف  نحو 
االإ�سلمية من �سباق الرئا�سية �سيكون عامل حا�سما 
احلكومة  يف  النه�سة  م�ساركة  من  النداء  موقف  يف 
من عدمه..؟ يرى مراقبون، اأّن املعار�سني من نداء 
تون�س الأي تقارب بني النه�سة والنداء قد ُيخّففون 
النه�سة  ا�ستجابت  ح��ال  يف  املعار�سة  ه��ذه  ح��دة  من 
ل��ل��ن��داء الإزاح�����ة امل��ن�����س��ف امل���رزوق���ي ال����ذي ُت��ب��نّي كل 
قواعد  الأ���س��وات  ترتهن  ف��وزه  اإمكانية  اأن  املوؤ�سرات 

النه�سة باالأ�سا�س.                    )التفا�سيل �س15(

املجموعات  بع�س  م��واق��ف  ح��ول  �سكوك  تخيم  ت���زال 
االأخرى مثل احلزب ال�سعبي االأوروبي.

ال�سعبي  احل������زب  -م���ث���ل  االأح���������زاب  ب��ع�����س  وت����ط����رح 
جدية  ح��ول  ت�����س��اوؤالت  دمي��ق��راط��ي��ون(-  )م�سيحيون 
االعرتاف يف هذا الوقت، ويف�سلون اإرجاء القرار اإىل 

حني ا�ستئناف مفاو�سات ال�سلم.
ام�س  الدولية  العفو  اتهمت منظمة  اخ��رى  من جهة 
حرب  ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب  االإ�سرائيلي  االإح��ت��لل  جي�س 
خلل عدوانه االأخري على قطاع غزة ال�سيف املا�سي، 
ونزيه يف هذه  م�ستقل  دويل  باإجراء حتقيق  وطالبت 

االتهامات.
واأكدت املنظمة احلقوقية غري احلكومية يف بيان، اأن 
تدمري اجلي�س االإ�سرائيلي يف االأيام االأربعة االأخرية 
ي��ت��األ��ف ك��ل منها م��ن عدة  اأرب��ع��ة م��ب��ان،  م��ن العملية 

طبقات، ي�سكل انتهاكا للقانون الدويل االإن�ساين.
االأو�سط  لل�سرق  الدولية  العفو  منظمة  مدير  وق��ال 
التي  العنا�سر  كل  اإن  لوثر،  فيليب  اأفريقيا  و�سمال 
وا�سع مت  التدمري على نطاق  اأن هذا  بحوزتنا تظهر 

عمدا ودون اأن يكون له اأي مربر ع�سكري.

االف املنازل ت�سررت بفعل اع�سار هاجوبيت )رويرتز(

وزيرا الدفاع العراقي واالمريكي قبيل بدء مباحثاتهما يف بغداد  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

االمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  حت���دث 
ت�������س���اك ه��ي��غ��ل ام�������س ع����ن تقدم 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ت�سدي  يف  ثابت 
العراقية لتنظيم داع�س االرهابي 

بدعم من التحالف الدويل.
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ات مع  وق���ال هيغل 
م�سوؤولني عراقيني كبار يف بغداد 
م��ن��اق�����س��ات��ن��ا ال���ي���وم ت���رك���زت على 
تنظيم  وتدمري  اجلهود ال�سعاف 
يف  ثابتا  تقدما  ون��لح��ظ  داع�����س 

حتقيق هذا الهدف.
م��ن ج��ان��ي��ه ط��ل��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
العبادي من وزير  العراقي حيدر 
ت�سن  ان  ام�س  االم��ريك��ي  ال��دف��اع 
ال���ط���ائ���رات ال��غ��رب��ي��ة م���زي���دا من 
ال���غ���ارات اجل���وي���ة، وط��ل��ب ام���داد 
اجل���ي�������س ال����ع����راق����ي مب����زي����د من 
داع�س  تنظيم  مل��ق��اوم��ة  اال�سلحة 

االإرهابي. 
م�ستهل  يف  لهيغل  العبادي  وق��ال 
حمادثاتهما يف العا�سمة العراقية 
قواتنا حترز تقدما كبريا جدا على 
االأر�س لكنها حتتاج اىل مزيد من 
الثقيلة.  واال�سلحة  القوة اجلوية 

نحن بحاجة اىل ذلك. 
ويك�سف طلبه اخللف بني بغداد 

•• الدوحة-وام: 

 35 ال����  ال����دورة  اأع��م��ال  اختتمت 
ل��ل��م��ج��ل�����س االأع�����ل�����ى الأ����س���ح���اب 
وروؤ�ساء  ق���ادة  وال�سمو  اجل��لل��ة 
التعاون لدول  وفود دول جمل�س 
اخلليج العربية يف الدوحة م�ساء 
ام�����س مب�����س��ارك��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد األ مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي.
وقد �سدر يف ختام اأعمال الدورة 
للمجل�س  وال��ث��لث��ني  اخل��ام�����س��ة 
التعاون  جم��ل�����س  ب����دول  االأع���ل���ى 
التي  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج  ل������دول 
القطرية  العا�سمة  ا�ست�سافتها 
بيان  ام�����������س   م�������س���اء  ال�����دوح�����ة 

ختامي.
الدورة  اأع��م��ال  ختام  يف  �سدر  كما 
اإع�لن  ام�����س  م�ساء  ال��دوح��ة  قمة 
ل�����دول جمل�س  االإن�������س���ان  ح���ق���وق 

التعاون لدول اخلليج العربية.
)التفا�سيل �س2 12-(

تنظيم  ���س��د  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
جهد  باأنها  اإي��اه��ا  وا�سفا  داع�����س، 

على املدى البعيد.
ح���دي���ث���ه  يف  ه����ي����غ����ل  واأ����������س���������اف 
هناك  ���س��ت��ك��ون  اأن����ه  لل�سحفيني 
نك�سات و�ستكون هناك انت�سارات، 
على  احل�سول  اإىل  اأتطلع  وت��اب��ع 

بع�س التقييمات املبا�سرة.
اإن  اإن��ه غ��ري م�ستعد للقول  وق��ال 
تنظيم داع�س على و�سك الهزمية، 
لكنه اأ�سار اإىل اأن املكا�سب االأخرية 
اأعطت القوات العراقية والكردية 

قوة دفع جديدة.
االأمريكي  الع�سكري  القائد  وكان 
على  ي�سرف  ال��ذي  ت��ريي  جيم�س 
ج��ه��ود ال��ت��ح��ال��ف، ق���د ���س��رح من 
اأث���ن���اء م��راف��ق��ت��ه لهيغل  ال��ك��وي��ت 
باأن دوال حليفة للواليات املتحدة 
 1500 ن��ح��و  ب���اإر����س���ال  ت��ع��ه��دت 
يف  للم�ساعدة  ال��ع��راق  اإىل  جندي 
تدريب القوات العراقية والكردية 

ملواجهة تنظيم داع�س.
وام��ت��ن��ع ت��ريي ع��ن االإف�����س��اح عن 
باإر�سال  ���س��ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  ال������دول 
هذه  اأن  اأ�����س����اف  ل��ك��ن��ه  اجل����ن����ود، 
وا�سعا من  �ستمثل مزيجا  القوات 
نحو  االآن  ي�سم  ال���ذي  ال��ت��ح��ال��ف 

اأربعني دولة. 

العبادي يطالب وا�سنطن مبزيد من الأ�سلحة وتكثيف ال�سربات

هيغل يتحدث من بغداد عن تقدم يف احلرب على داع�س

•• دولوري�ص-رويرتز:

هاجوبيت  االإع�����س��ار  ق��وة  تراجعت 
ام�����س ال��ث��لث��اء ب��ع��دم��ا و���س��ل اإىل 
عمال  يكافح  بينما  الفلبني  و�سط 
االإنقاذ للو�سول اإىل مناطق دمرت 
فيها اآالف املنازل ولقي 27 �سخ�سا 

على االأقل حتفهم.
اإن  وق������ال م�������س���وؤول���ون حم���ل���ي���ون 
ح��وايل 13 األ��ف منزل دم��رت واإن 
اأكرث من 22300 ت�سررت جزئيا 
حيث  ال�سرقية  �سامار  مقاطعة  يف 
اأوال  الياب�سة  اإىل  هاجوبيت  و�سل 
ك��اإع�����س��ار م���ن ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة يوم 

ال�سبت.
وق�����ال رئ��ي�����س ال�����س��ل��ي��ب االأح���م���ر 
ال���ف���ل���ب���ي���ن���ي ري����ت���������س����ارد ج�������وردون 
لرويرتز من ال�سعب جدا الو�سول 
ال����ط����رق. هناك  ل��ت��ق��ط��ع  ن��ت��ي��ج��ة 
ان��ه��ي��ارات اأر���س��ي��ة وب��ع�����س الطرق 

اأوباما يتعهد بعدم تكرار و�سائل التحقيق القا�سية خالل ال�ستج�اب 
تقرير الكوجنر�س يندد 

با�شتخدام )�شي اي ايه( التعذيب
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع االم��ريك��ي ت�ساك هيغل ال��ث��لث��اء ان��ه ام��ر كبار قادة 
تقرير  ن�سر  العالية قبل  التاهب  باعلن حالة  العامل  انحاء  اجلي�س يف 

حول ا�ستخدام وكالة اال�ستخبارات االمريكية )�سي اي ايه( للتعذيب.
يتكرر  باأال  اأوباما  ب��اراك  االأمريكي  الرئي�س  تعهد  التقرير  وبعد �سدور 

ا�ستخدام و�سائل التحقيق القا�سية ما دام موجودا.
وذلك  املتحدة،  الواليات  لقيم  خمالفة  و�سائل  اعتربه  مبا  اوباما  ون��دد 
اال�ستجواب  تقنيات  حول  االمريكي  ال�سيوخ  ملجل�س  تقرير  على  تعليقا 
العنيفة التي ا�ستخدمتها وكالة اال�ستخبارات املركزية االمريكية )�سي 
اآي ايه( بحق معتقلني متهمني بالعلقة مع القاعدة. وقال اوباما يف بيان 
ان هذه التقنيات �سوهت كثريا �سمعة امريكا يف العامل، واعدا بالقيام بكل 
لكن  كاملة،  امة  توجد  ال  وا�ساف  تكرارها.  عدم  ل�سمان  ممكن  هو  ما 

احدى مكامن القوة يف امريكا هي يف ارادة املواجهة ال�سريحة ملا�سينا.
ا�ستجواب  ب��رن��ام��ج  ام�����س  االأم��ري��ك��ي  ال�����س��ي��وخ  ملجل�س  ت��ق��ري��ر  وان��ت��ق��د 
االرهاب  يف  بهم  امل�ستبه  �سد  االأمريكية  املركزية  املخابرات  ا�ستخدمته 
الوكالة  به  اقرت  بانه اكرث وح�سية مما  2001 وو�سفته  بعد هجمات 

وف�سل يف ا�ستخل�س معلومات تقود اإىل احباط اي تهديدات.

واح������دة. وجرفت  ح����ارة  ت�����س��ري يف 
ال�سيول كثريا من القرى.

و���س��ع��ف االإع�������س���ار ل��ي��ت��ح��ول اإىل 
الثلثاء  ام�س  ا�ستوائي  منخف�س 
للرياح  الق�سوى  ال�سرعة  وبلغت 
عند  ال�����س��اع��ة  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   60

مركزه بعدما و�سل اإىل الياب�سة يف 
جزر لوباجن غربي مانيل.

ملكافحة  الوطنية  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اإن ما يربو على مليوين  ال��ك��وارث 
االآن من  ت�����س��رروا ح��ت��ى  ���س��خ�����س 
 1.7 واإن  ه��اج��وب��ي��ت  االإع�������س���ار 

ا�سرتاتيجية  ح����ول  ووا���س��ن��ط��ن 
احل�����رب ���س��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س، اإذ 
حملة  ���س��ن  االأم���ريك���ي���ون  يف�سل 
جوية حمدودة حتى ت�سبح القوات 
ع��ل��ى االحتفاظ  ق����ادرة  ال��ع��راق��ي��ة 
باالرا�سي وتنظيم هجمات كبرية 

�سد التنظيم املت�سدد. 
بداية  ع��ن��د  لهيغل  ع��ب��ادي  وق���ال 

داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ان  اج��ت��م��اع��ه��م��ا 
ال���وق���ت احلايل  ي���رتاج���ع يف  ب����داأ 

وقدراته قد ا�سعفت. 
العا�سمة  اإىل  ه���ي���غ���ل  وو�����س����ل 
الثلثاء  ام�����س  ب��غ��داد  ال��ع��راق��ي��ة 
اإجراءات  و�سط  مفاجئة  زي��ارة  يف 
زيارة  اأول  وه���ي  م�����س��ددة،  اأم��ن��ي��ة 
من نوعها منذ زيارة وزير الدفاع 

ثلث  ق��ب��ل  بانيتا  ل��ي��ون  ال�����س��اب��ق 
�سنوات.

زياراته  اآخ���ر  اأن��ه��ا  يعتقد  م��ا  ويف 
الدولية كوزير دفاع، حطت طائرة 
هيغل يف مطار بغداد الدويل دون 
ق��د حتدث  وك���ان  م�سبق.  اإع����لن 
م���ن ال��ك��وي��ت ع���ن ال����غ����ارات التي 
ت�سنها الواليات املتحدة مع قوات 

تراجع ق�ة الإع�سار هاج�بيت بالفلبني

مليونا �شخ�س ت�شرروا و1.7 مليون فروا من منازلهم
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اأخبـار الإمـارات

•• الدوحة-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قام 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء ام�س بزيارة اأخيه �ساحب 
ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح  اجلابر  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو 

وذلك يف مقر اإقامته بفندق �سرياتون الدوحة.
وقد تبادل �سموهما احلديث حول عدد من الق�سايا املطروحة على طاولة 

التعاون لدول  اأ�سحاب اجلللة وال�سمو قادة وزعماء دول جمل�س  اجتماع 
اخلليج العربية يف قمتهم اخلام�سة والثلثني يف العا�سمة القطرية املت�سلة 
بتدعيم م�سرية دول املجل�س نحو التكامل والتوافق يف �ستى املجاالت التي 
تعود باخلري على �سعوب الدول االأع�ساء. ح�سر اللقاء الفريق �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية و�سمو  �سيف بن زايد 
الر�سمي  الوفد  واأع�ساء  اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن 

املرافق ل�سموه.

حممد بن را�شد يزور اأمري الكويت مبقر اإقامته 
بفندق �شرياتون الدوحة

البيان اخلتامي لقمة الدوحة ي�ؤكد دعم حق المارات يف ال�سيادة على جزرها الثالثة املحتلة

التاأكيد على تعزيز التعاون امل�شرتك واالتفاق على ت�شكيل قوة بحرية م�شرتكة 

•• الدوحة-وام:

بدول  االأع��ل��ى  للمجل�س  وال��ث��لث��ني  اخلام�سة  ال���دورة  اأع��م��ال  ختام  يف  �سدر 
القطرية  العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

الدوحة م�ساء ام�س البيان اخلتامي التايل:
البيان اخلتامي للدورة اخلام�سة والثلثني للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون 
1436ه�  �سفر   17 الثلثاء  قطر.  دول��ة   � ال��دوح��ة  العربية  اخلليج  ل��دول 
املوافق 9 دي�سمرب 2014م. تلبية لدعوة ك���رمية من ح�سرة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قط����ر حفظه اهلل ورعاه عقد املجل�س 
دي�سمرب   9 ب��ت��اري��خ  ال��دوح��ة  وال��ث��لث��ني يف مدينة  دورت���ه اخلام�سة  االأع�����ل��ى 
2014م برئا�سة ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 
دولة قطر رئي�س الدورة احلالية للمجل�س االأعلى وبح�سور اأ�سحاب اجلللة 

وال�سمو : 
ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�س��يخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي باالإمارات العربية املتحدة . 
مملكة  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�سى  ب��ن  حم�د  امل��ل��ك  اجل����للة  ���س��اح��ب  ح�����س��رة 

البحرين. 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية. 
�ساحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود اآل �سعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�سوؤون 

جمل�س الوزراء ب�سلطنة عمان. 
دولة  اأم���ري  ال�سباح  اجل��اب��ر  االأح��م��د  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة 
الزياين  را�سد  بن  الدكتور عبداللطيف  االجتماع معايل  و�سارك يف  الكويت. 

االأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  االأع�لى  املجل�س  هناأ   1-
االأعلى  للمجل�س  احلالية  ال��دورة  رئا�سة  توليه  ورع��اه على  اهلل  ث��اين حفظه 
مقدرا ما ورد يف كلمته االإفتتاحية وحر�سه على تفعيل م�سرية التعاون بني 

دول املجل�س يف كافة املجاالت . 
-2 عرب املجل�س االأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبرية ال�سادقة 
اجلابر  االأح��م��د  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  بذلها  التي  واملخل�سة 
املوقرة خلل فرتة  الكويت حفظه اهلل ورع��اه وحكومته  اأم��ري دول��ة  ال�سباح 
خطوات  من  حتقق  وما  االأعلى  للمجل�س  والثلثني  الرابعة  للدورة  رئا�سته 

واإجنازات هامة .
ب�ساأن مقرتح خادم  امل�ساورات  اإليه  ما و�سلت  االأعلى على  املجل�س  اطلع   3- 
اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
العربية ال�سعودية حفظه اهلل ورعاه باالنتقال من مرحلة التعاون اإىل مرحلة 
االحتاد ووجه املجل�س الوزاري با�ستمرار امل�ساورات وا�ستكمال درا�سة املو�سوع 
مب�ساركة معايل رئي�س الهيئة املتخ�س�سة يف هذا ال�ساأن وفق ما ن�س عليه قرار 
املجل�س االأعلى بهذا ال�ساأن يف دورته الثالثة والثلثني التي عقدت يف ال�سخري 

مبملكة البحرين دي�سمرب 2012م .
 -4 هناأ املجل�س االأعلى �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح 
اأمري دولة الكويت لت�سمية دولة الكويت مركزا للعمل االإن�ساين وت�سمية �سموه 
�سموه  بتكرمي  االأعلى  املجل�س  قام  املنا�سبة  وبهذه   .. االإن�ساين  للعمل  قائدا 
متمنيا ل�سموه التوفيق يف موا�سلة دوره املرموق يف خدمة االإن�سانية ولدولة 

الكويت و�سعبها العزيز املزيد من التقدم والرخاء. 
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  االأعلى  املجل�س  هناأ   -  5
النيابية  االنتخابات  بنجاح  ورع��اه  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة 
والبلدية التي جرت يف اململكة بتاريخ 22 نوفمرب 2014م باعتبارها اجنازا 
تاريخيا �سارك فيه اأبناء املجتمع البحريني بجميع مكوناته وبن�سبة م�ساركة 
زاهر  م�ستقبل  بناء  اأج��ل  م��ن  احلكيمة  قيادتهم  خلف  وقوفهم  تثبت  عالية 
البحرين  مملكة  ملك  اجلللة  �ساحب  حل�سرة  االإ�سلحي  امل�سروع  ظل  يف 

متمنيا ململكة البحرين و�سعبها العزيز املزيد من التقدم واالزدهار. 
-6 ا�ستعر�س املجل�س االأعلى تو�سيات وتقارير املتابعة املرفوعة من املجل�س 
الدورة  منذ  امل�����س��رتك  العمل  م�س�رية  يف  اإجن����ازات  م��ن  حتق�ق  وم��ا  ال����وزاري 
لتعزيز م�سرية  املبذولة  املجاالت وعرب عن تقديره للجهود  كافة  املا�سية يف 
التعاون امل�سرتك وعلى وجه اخل�سو�س ما يتعلق بتعزيز املواطنة اخلليجية 
مبا يحقق ملواطني دول املجل�س املزيد من االندماج والتكامل بني دول جمل�س 
التعاون والتي ت�سكل اجنازات مهمة يف م�سرية املجل�س املباركة والدفع بها اإىل 
اآفاق اأرحب واأ�سمل. كما بحث تطورات الق�سايا ال�سيا�سية االإقليمية والدولية 
واتخذ  مت�سارعة  وتطورات  اأح��داث  من  والعامل  املنطقة  ت�سهده  ما  �سوء  يف 

ب�ساأنها القرارات اللزمة وذلك على النحو التايل: 

م�سرية العمل امل�سرتك : ال�س�ؤون القت�سادية : 
من  واالقت�سادي  املايل  التعاون  جلنة  اتخذته  ما  االأعلى  املجل�س  اعتمد   7-

خطوات للو�سول للو�سع النهائي للحتاد اجلمركي. 
كما اعتمد القانون النظام املوحد للغذاء لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اإىل  يهدف  وال��ذي  والت�سنيعي  النباتي  ب�سقيه  اإ�سرت�سادية  ب�سفة  العربية 
وتي�سري  للم�ستهلك  العامة  ال�سحة  وحماية  املتداول  الغذاء  �سلمة  �سمان 
حركة جتارة الغذاء . كما اعتمد ا�ستمرار العمل بكافة القواعد واملبادئ املوحدة 
من  االنتهاء  حلني  اإ�سرت�سادية  ب�سفة  املجل�س  بدول  املالية  االأ�سواق  لتكامل 

منظومة القواعد املوحدة لتحقيق التكامل يف االأ�سواق املالية بدول املجل�س.
 -8 اطلع املجل�س االأعلى على تقرير ب�ساأن الربط املائي واالأمن املائي يف دول 
املجل�س ووجه ب�سرعة االنتهاء من درا�سة اال�سرتاتيجية ال�ساملة بعيدة املدى 
يف  العمل  �سري  ب�ساأن  تقرير  على  اطلع  كما   .. التعاون  جمل�س  ل��دول  للمياه 
بالغة  اأهمية  من  امل�سروع  هذا  ميثله  ملا  التعاون  جمل�س  حديد  �سكة  م�سروع 

يف ت�سهيل التجارة وانتقال االأفراد بني دول املجل�س ووجه باأهمية اإجناز هذا 
امل�سروع احليوي واال�سرتاتيجي الهام يف الوقت املحدد عام 2018م مب�سيئة 

اهلل وباأف�سل املوا�سفات املتوفرة عامليا.
التعاون  ملجل�س  النقدي  االحت��اد  يف  العمل  ب�سري  االأعلى  املجل�س  اأحيط   9-  
امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  لتنفيذ  املجل�س  دول  اتخذتها  التي  وباخلطوات 
لتفعيل وتعظيم ا�ستفادة مواطني دول املجل�س من جماالت ال�سوق اخلليجية 

امل�سرتكة.
 -10اأكد املجل�س االأعلى على اأهمية اال�ستمرار يف خطوات التكامل بني دول 
لتنفيذ قراراته  بتكثيف اجلهود  املجاالت االقت�سادية ووجه  �ستى  املجل�س يف 
االتفاقية  يف  عليها  املن�سو�س  باملجاالت  يتعلق  فيما  امل�سرتك  العمل  ب�ساأن 

االقت�سادية.
�ساملة يف  تنمية  املجل�س من  دول  االأع��ل��ى مبا حتقق يف  املجل�س  اأ���س��اد   11- 
اقت�سادات  ت�سهدها  التي  النمو  ملعدالت  ارتياحه  عن  وعرب  املجاالت  خمتلف 

دول املجل�س. 

الإن�سان والبيئة:
ملتابعة  العامة  االم��ان��ة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأع��ل��ى اجل��ه��ود  املجل�س  ب���ارك   .12  
املجل�س  واأكد  بال�سباب وحتقيق تطلعاتهم  االهتمام  قراراته يف جمال  تنفيذ 
على اهمية ا�ستمرار االمانة العامة يف تنظيم الفعاليات ال�سبابية من خلل 
التوا�سل  وب��رام��ج  التدريبية  وال����دورات  وال��ل��ق��اءات  وال��ربام��ج  العمل  ور����س 
الدويل لل�سباب وت�سجيع املبادرات الريادية يف جمال ريادة االعمال واالبتكار 

والتوظيف وبناء املهارات وبرامج العمل. 
ب�ساأن  العامة  االمانة  من  املقدم  التقرير  على  االعلى  املجل�س  -13اطلع 
تبني  ح��ول   2011 دي�سمرب  ال��ري��ا���س   32 دورت���ه  يف  ق���راره  تنفيذ  متابعة 
واعتمد   2020  �  2011 املعدية  االأمرا�س غري  ملكافحة  اخلليجية  اخلطة 
اخلطة اخلليجية "املحدثة" للوقاية من االأمرا�س غري ال�سارية ومكافحتها 

.  2025  �  2014

العمل الع�سكري امل�سرتك : 
-14اطلع املجل�س االأعلى على قرارات وتو�سيات جمل�س الدفاع امل�سرتك يف 

دورته الثالثة ع�سرة ووافق على اإن�ساء قوة الواجب البحري املوحدة 81 .
للأمرا�س  العلجية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  على  االأع��ل��ى  املجل�س  واف���ق   15-
امل�ست�سفيات  يف  االأع�����س��اء  ب���ال���دول  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ملنت�سبي  امل�ستع�سية 

الع�سكرية واملراكز التخ�س�سية يف دول املجل�س.
 -16عرب املجل�س االأعلى عن ارتياحه وتقديره للإجنازات واخلطوات التي 
وت�سريعها  اجلهود  بتكثيف  ووج��ه  املوحدة  الع�سكرية  القيادة  لبناء  حتققت 
املجاالت وما  املجل�س يف خمتلف  املن�سود بني دول  الدفاعي  التكامل  لتحقيق 

يتطلبه ذلك من اإجراءات ودرا�سات. التن�سيق والتعاون االأمني :
وزراء  وامل��ع��ايل  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  ق����رارات  على  االأع��ل��ى  املجل�س  ���س��ادق   17-  
2014م  نوفمرب  الكويت  دول��ة  يف  عقد  ال��ذي   33 اجتماعهم  يف  الداخلية 
واأع��رب عن ارتياحه ملا حتقق من اإجن��ازات يف املجال االأمني مبا يف ذلك بدء 
عمل جهاز ال�سرطة اخلليجية من مقره يف مدينة اأبو ظبي باالإمارات العربية 

املتحدة . 

 مكافحة الإرهاب: 
بنبذ  املجل�س  لدول  الثابتة  املواقف  على  التاأكيد  االأعلى  املجل�س  -18جدد 
ومربراته  دواف��ع��ه  ك��ان��ت  ومهما  و���س��وره  اأ�سكاله  بكافة  وال��ت��ط��رف  االإره����اب 
واأيا كان م�سدره وجتفيف م�سادر متويله واأكد التزام دول املجل�س مبحاربة 
الفكر الذي تقوم عليه اجلماعات االإرهابية وتتغذى منه باعتبار اأن االإ�سلم 
اأ�س�س  وال�سعوب من  االأمم  والتعاي�س بني  الت�سامح  اأن  اأكد  .. كما  بريء منه 
�سيا�سة دول املجل�س الداخلية واخلارجية م�سددا على وقوف دول املجل�س �سد 
التهديدات االإرهابية التي تواجه املنطقة والعامل �سمانا للأمن واال�ستقرار 

وال�سلم.
 -19اأكد املجل�س االأعلى وقوفه اإىل جانب مملكة البحرين يف كل خطواتها يف 
حماربتها للأعمال االإرهابية واإدانته ال�سديدة للتفجريات االإرهابية التي راح 

�سحيتها اأرواح بريئة مما يهدد االأمن وال�سلم االأهلي يف مملكة البحرين .
 -20 ا�ستعر�س املجل�س االأعلى اجلهود الدولية املبذولة على كافة االأ�سعدة 
ملواجهة االإرهاب والتطرف اللذين يع�سفان باملنطقة واأ�ساد بالبيان ال�سادر يف 
ختام االجتماع االإقليمي ب�ساأن مكافحة االإره��اب الذي عقد يف جدة �سبتمرب 
2014م وما اأكد عليه البيان من التزام م�سرتك للوقوف يف وجه التهديدات 
املجل�س  رح��ب  كما   .. والعامل  للمنطقة  اأ�سكاله  بكل  االإره���اب  يج�سدها  التي 
املنامة  ال��ذي عقد يف  ال��دويل ملكافحة متويل االإره��اب  االأعلى بنتائج املوؤمتر 
نوفمرب 2014م موؤكدا على ما ورد يف اإعلن املنامة ال�سادر عن املوؤمتر الذي 
يعد مرجعا يف حتديد ال�سبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة االإرهاب ب�سكل 

كامل و�سامل .
اأغ�سط�س   2170 ال��دويل  االأم��ن  االأعلى بقرار جمل�س  املجل�س   -21 رحب 
2014م حتت الف�سل ال�سابع الذي يدين انت�سار االنتهاكات اخلطرية حلقوق 
االإن�سان من قبل املجموعات االإرهابية مبا فيها املجموعات االإرهابية يف العراق 
الن�سرة ويفر�س عقوبات على  داع�س وجبهة  تنظيمي  و�سوريا وباخل�سو�س 

االأفراد املرتبطني بهذه املجموعات . 

ال�سئ�ن القان�نية : 
االإن�سان  بكرامة  العميق  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  امي���ان  م��ن  -22انطلقا 
واالأنظمة  االإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  مبوجب  املكفولة  حلقوقه  واحرتامها 
والقوانني الوطنية املعمول بها والت�سريعات وال�سكوك الدولية اعتمد املجل�س 

االأعلى اإعلن حقوق االإن�سان ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

للنظام  م�سقط  بوثيقة  العمل  متديد  على  االأع��ل��ى  املجل�س  -23وافق   
التعاون  جمل�س  ب��دول  العيني  ال��ع��ق��اري  للت�سجيل  امل��وح��د  "القانون" 

ب�سيغتها احلالية كنظام قانون ا�سرت�سادي . 

احل�ارات ال�سرتاتيجية واملفاو�سات:
 -24اطلع املجل�س االأعلى على ما مت حتقيقه من تقدم يف تعزيز ال�سراكة 
املغربية  واململكة  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  مع  القائمة  اال�سرتاتيجية 
بني  اال�سرتاتيجية  احل���وارات  ب�ساأن  العامة  االأم��ان��ة  تقرير  على  واط��ل��ع 
جمل�س التعاون والدول واملجموعات االأخرى واأعرب عن ارتياحه للنتائج 

التي مت التو�سل اإليها بهذا ال�ساأن .

 الهيئة ال�ست�سارية للمجل�س الأعلى:
ب�ساأن  اال���س��ت�����س��اري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��رئ��ي��ات  ع��ل��ى  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س   -25اطلع 
جمل�س  م�سرية  تقييم  وه��ي  بدرا�ستها  تكليفها  �سبق  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 
املوحدة  ال�سياحية  والتاأ�سرية  املجل�س  الب�سرية يف دول  التنمية  و  التعاون 
لدول املجل�س وقرر اإحالتها اإىل اللجان الوزارية املخت�سة لل�ستفادة منها 
.. كما قرر تكليف الهيئة اال�ست�سارية بدرا�سة املو�سوعات التالية : تطوير 
منو   . ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة 
م�ستوى الدخل ملواطني دول جمل�س التعاون ورفاهيتهم . م�ستقبل النفط 
والغاز كم�سدر للرثوة والطاقة يف دول جمل�س التعاون واأهمية احلفاظ 

عليها كخيار ا�سرتاتيجي اأمني تنموي . 

اجلانب ال�سيا�سي : 
االحتلل االإيراين للجزر الثلث التابعة للإمارات العربية املتحدة:

 -26جدد املجل�س االأعلى التاأكيد على مواقفه الثابتة الراف�سة ال�ستمرار 
اإي��ران االإ�سلمية للجزر الثلث طنب الكربى وطنب  احتلل جمهورية 
ال�سغرى واأبو مو�سى التابعة للإمارات العربية املتحدة والتي �سددت عليها 
ك�افة البي�انات ال�سابقة واأكد املجل�س االأعلى يف هذا اخل�سو�س على التايل 
طنب  الثلث  جزرها  على  املتحدة  العربية  للإمارات  ال�سيادة  حق  دعم   :
الكربى وطنب ال�سغرى واأبو مو�سى وعلى املياه االإقليمية واالإقليم اجلوي 
واجلرف القاري واملنطقة االقت�سادية اخلال�سة للجزر الثلث باعتبارها 
اأو  ق���رارات  اأي��ة  اأن  اعتبار  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  يتجزاأ من  ج��زءا ال 
اإيران على اجلزر الثلث باطلة والغية وال  اأعمال تقوم بها  اأو  ممار�سات 
تغري �سيئا من احلقائق التاريخية والقانونية التي جتمع على حق �سيادة 
اإيران  جمهورية  دع��وة  ال��ث��لث.  ج��زره��ا  على  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
االإ�سلمية لل�ستجابة مل�ساعي االإمارات العربية املتحدة حلل الق�سية عن 

طريق املفاو�سات املبا�سرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية. 

العالقات مع اإيران: 
املجل�س  دول  بني  التعاون  علقات  اأهمية  على  االأعلى  املجل�س  اأكد   27-
وج��م��ه��وري��ة اإي����ران االإ���س��لم��ي��ة على اأ���س�����س وم��ب��ادئ ح�سن اجل���وار وعدم 
واالمتناع عن  املنطقة  دول  �سيادة  واح��رتام  الداخلية  ال�سئون  التدخل يف 

ا�ستخدام القوة اأو التهديد بها.

 الربنامج الن�وي الإيراين:
لت�سهيل  عمان  �سلطنة  تبذلها  التي  اجلهود  االأع��ل��ى  املجل�س  ثمن   28-  
حول  التفاق  االإ�سلمية  اإي���ران  وجمهورية   +1  5 دول  جمموعة  و�سول 
الربنامج النووي االإيراين معربا عن اأمله اأن يف�سي متديد املفاو�سات اإىل 
حل ي�سمن �سلمية الربنامج النووي االإيراين اآخذا بعني االعتبار امل�ساغل 

البيئية لدول املجل�س.
 29. اأكد املجل�س االأعلى على اأهمية جعل منطقة اخلليج العربي وال�سرق 
االأو�سط منطقة خالية من كافة اأ�سلحة الدمار ال�سامل مبا فيها االأ�سلحة 
للطاقة  ال�سلمية  لل�ستخدامات  ال���دول  كافة  ح��ق  على  م��وؤك��دا  النووية 

النووية 

 ال��سع العربي الراهن: 
�س��وريا:

 -30 اأعرب املجل�س االأعلى عن بالغ قلقه وا�ستيائه من ا�ستمرار تدهور 
االأو�ساع االإن�سانية لل�سعب ال�سوري نتيجة الإمعان نظام االأ�سد يف عمليات 
القتل والتدمري.. واأكد على احلل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية وفقا لبيان 
جنيف1 يونيو 2012 ومبا ي�سمن اأمن وا�ستقرار �سوريا ووحدة اأرا�سيها 
اجلهود  ت�سافر  ���س��رورة  وعلى  ال�سقيق  ال�سوري  ال�سعب  تطلعات  ويلبي 
الدولية الإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية لكل املت�سررين املدنيني ودعمه لكل 

اجلهود الهادفة مل�ساعدة وحماية املهجرين واللجئني ال�سوريني .
 -31 اأعرب املجل�س االأعلى عن اأمله اأن تتكلل اجلهود التي يبذلها املبعوث 

االأممي اإىل �سوريا ال�سيد �ستيفان دي مي�ستورا بالتوفيق والنجاح .

االأو�ساع يف االأرا�سي الفل�سطينية وتطورات النزاع العربي - االإ�سرائيلي:
 -32 اأكد املجل�س االأعلى اأن ال�سلم ال�سامل والعادل والدائم ال يتحقق اإال 
بان�سحاب اإ�سرائيل الكامل من كافة االأرا�سي العربية املحتلة عام 1967م 
طبقا  ال�سرقية  الق�د�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
و�سدد   . العربية  ال�سلم  ال�س�لة ومبادرة  ذات  الدولية  ال�س��رعية  لق�رارات 
الدول  ال�سادر عن جمل�س جامعة  القرار  ورد يف  ما  على  االأعلى  املجل�س 

العربية على امل�ستوى الوزاري يف دورته غري العادية املنعقد يف 29 نوفمرب 
2014م لبحث �سبل دعم الق�سية الفل�سطينية وما ت�سمنه من موافقة 
دولة  الأرا���س��ي  االإ�سرائيلي  االحتلل  الإنهاء  العربي  التحرك  خطة  على 
اأمام جمل�س  ب�سكل ر�سمي  العربي  القرار  مل�سروع  فل�سطني وطرح اخلطة 

االأمن .
 -33 اأ�ساد املجل�س االأعلى بنتائج موؤمتر اإعمار غزة الذي عقد يف القاهرة 

يف اكتوبر 2014م . 
متار�سها  التي  املتكررة  الوح�سية  االعتداءات  االأعلى  املجل�س  -34اأدان 
املواطنني  �سد  االإ�سرائيليون  واملتطرفون  االإ�سرائيلية  االحتلل  �سلطات 
راأ�سها  وعلى  ال��ع��ب��ادة  واأم��اك��ن  الدينية  واملقد�سات  ال��ع��زل  الفل�سطينيني 
واملعاهدات  القوانني  لكافة  خرقا  ذل��ك  معتربا  ال�سريف  القد�سي  احل��رم 
الدولية ذات ال�سلة حممل �سلطات االحتلل االإ�سرائيلية ما نتج عن ذلك 
االإجراءات  باتخاذ  ال��دويل  املجتمع  مطالبا  العنف  لدائرة  ا�ست�سراء  من 

اللزمة حلماية املواطنني الفل�سطينيني واملقد�سات الدينية . 

ال�ساأن اليمني :
الرئي�س عبد ربه من�سور   -35اأكد املجل�س االأعلى دعمه جلهود فخامة 
هادي يف حتقيق االأمن واال�ستقرار وب�سط �سيطرة الدولة يف اليمن ال�سقيق 
باملبادرة  االل��ت��زام  خ��لل  من  لل�سلطة  ال�سلمي  االنتقال  عملية  قيادة  ويف 

اخلليجية واآليتها التنفيذية وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�سامل .
 -36 حث املجل�س االأعلى جميع االأط��راف اليمنية على االلتزام بت�سوية 
العنف  اأع��م��ال  اإىل  اللجوء  ونبذ  والت�ساور  احل��وار  طريق  عن  خلفاتهم 
بالطرق  اخللفات  حلل  اليمنيني  جميع  داعيا  �سيا�سية  اأه��داف  لتحقيق 
ال�سامل  ال��وط��ن��ي  احل���وار  م��وؤمت��ر  خم��رج��ات  بتنفيذ  واالل���ت���زام  ال�سلمية 
واآليتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  تنفيذ  ال�ستكمال  امل��لئ��م��ة  االأج����واء  وت��وف��ري 

التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة اأبناء ال�سعب اليمني .
 -37 ا�ستذكر املجل�س االأعلى البيان الرئا�سي ال�سادر من جمل�س االأمن 
بتاريخ 29 اأغ�سط�س 2014م واأدان اأعمال العنف التي قامت بها جماعة 
احلوثيني يف �سنعاء وعمران واحلديدة وغريها واال�ستيلء على موؤ�س�سات 
الدولة املدنية والع�سكرية ونهب وتخريب حمتوياتها واعترب ذلك خروجا 
الوطني  احل���وار  خم��رج��ات  يف  متثلت  كما  اليمنية  الوطنية  االإرادة  على 

وتعطيل للعملية ال�سيا�سية االنتقالية يف اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة .
احلوثية  للملي�سيات  ال��ف��وري  باالن�سحاب  االأع��ل��ى  املجل�س  -38طالب   
املدنية  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  واإع���ادة  احتلتها  التي  املناطق  جميع  من 
والع�سكرية ل�سلطة الدولة وت�سليم ما ا�ستولت عليه من اأ�سلحة ومعدات .

خطر  مواجهة  يف  ال�سقيق  اليمن  مع  وقوفه  االأع��ل��ى  املجل�س  اأك��د   39-  
االإرهاب اأيا كان م�سدره واأدان ا�ستمرار الهجمات �سد قوات االأمن والقوات 
امل�سلحة اليمنية وما يقوم به تنظيم القاعدة يف �سبه اجلزيرة العربية من 

اأعمال عنف تزعزع ا�ستقرار اليمن وتهدد اأمن املنطقة . 

ال�ساأن العراقي:
 -40 رحب املجل�س االأعلى بالتوجهات اجلديدة للحكومة العراقية داعيا 
مكونات  خمتلف  بني  الوطنية  ال�سراكة  تعزيز  نحو  اجلهود  ت�سافر  اإىل 
و�سيادته  وا�ستقراره  العراق  اأم��ن  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  العراقي  ال�سعب 
ووحدة اأرا�سيه وي�ساعد على تعزيز الثقة وبناء ج�سور التعاون يف منطقة 
م�سرتكا  خطرا  باعتباره  للإرهاب  الت�سدي  من  وميكنه  العربي  اخلليج 

على اجلميع .
 -41 اأكد املجل�س االأعلى جمددا دعمه لقرار جمل�س االأمن رقم 2107-

واإعادة  واملفقودين  االأ���س��رى  ملف  اإح��ال��ة  باالإجماع  ق��رر  ال��ذي   2013
املمتلكات الكويتية اإىل بعثة االأمم املتحدة �سخءحة ملتابعة هذا امللف اآمل 
العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت واملجتمع  موا�سلة احلكومة 

الدويل يف هذا ال�ساأن . 

م�سر :
 42 -جدد املجل�س االأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية م�سر العربية 
الطريق  املتمثل يف خارطة  ال�سي�سي  الرئي�س عبدالفتاح  وبرنامج فخامة 
موؤكدا م�ساندة املجل�س الكاملة ووقوفه التام مع م�سر حكومة و�سعبا يف 
العربي  دور م�سر  املجل�س على  واأك��د  وازدهارها  ا�ستقرارها  ما يحقق  كل 

واالإقليمي ملا فيه خري االأمتني العربية واالإ�سلمية .

 ليبيا : 
ال�ساحة  على  و�سيطرتها  امللي�سيات  حتكم  االأع��ل��ى  املجل�س  اأدان   .43
اأرا�سيها  ووح����دة  وا���س��ت��ق��راره��ا  ليبيا  اأم���ن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  الليبية 
دعا  و  وط��ن��ي��ة.  م�ساحلة  واإج����راء  العنف  الأع��م��ال  ف���وري  ب��وق��ف  مطالبا 
املجل�س كافة االأط��راف الليبية لدعم ال�سرعية املتمثلة يف جمل�س النواب 
املوؤقتة  الليبية  واحلكومة  النواب  جمل�س  يقوم  اأن  اإىل  متطلعا  املنتخب 
وحتقق  تطلعاتهم  وتلبي  الليبيني  جميع  م�سالح  تراعي  �سيا�سات  بتبني 

االأمن والرخاء . 
�س�احب  حل�سرة  وامتنانه  تقديره  بالغ  عن  االأع�لى  املج�ل�س  عرب   44-
اأمري دولة قطر حفظه اهلل ورعاه  اآل ثاين  ال�س�يخ متيم بن حمد  ال�سمو 
رئي�س الدورة احلالية للمجل�س االأعلى وحلكومته الر�سيدة ول�سعب دولة 
قطر العزيز للحفاوة وكرم ال�سياف�ة وم�ساع�ر االأخ�وة ال�سادق�ة التي قوبل 

بها اإخوانه اأ�سحاب اجلللة وال�سمو ق�ادة دول املجل�س والوفود امل�ساركة.
دي�سمرب   9 امل���واف���ق  1436ه�  ���س��ف��ر   17 ال��ث��لث��اء  ال���دوح���ة  يف  ���س��در 

2014م

القمة تقر اتخاذ اخلطوات الالزمة نحو اإقامة االحتاد اجلمركي
نبذ االإرهاب والتطرف بكافة اأ�شكاله و�شوره ومهما كانت دوافعه ومربراته 

دعم م�شر وبرنامج الرئي�س ال�شي�شي املتمثل يف خارطة الطريق 
تاأييد احلل ال�شيا�شي لالأزمة ال�شورية وفقا لبيان جنيف1  

ال�شالم ال�شامل لن يتحقق اإال بان�شحاب ا�شرائيل الكامل من كافة االأرا�شي املحتلة
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام الق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد يوجه بتخ�شي�س 60 مليون درهم ل�شالح الالجئني ال�شوريني

زايد لالإ�شكان يعتمد اأ�شماء 1129 مواطنا من م�شتحقي الدعم ال�شكني بقيمة 587 مليون درهم

االإمارات تقدم 500 األف دوالر اأمريكي لدعم �شندوق اإدارة ال�شوؤون ال�شيا�شية يف االأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

الليلة  االإم�����������ارات  دول������ة  ق���دم���ت 
اأمريكي  دوالر  األف   500 املا�سية 
ال�سوؤون  اإدارة  ����س���ن���دوق  ل���دع���م 
ال�سيا�سية يف منظمة االأمم املتحدة 
حيث يتم تخ�سي�س جزء من املبلغ 
ل��ت��م��وي��ل اأن�����س��ط��ة امل��ن��ظ��م��ة يف كل 
ويعد  وال�سومال.  اأفغان�ستان  من 
تربع دولة االإمارات االأول للإدارة 
لتمويل  منه  ج��زءا  تخ�س�س  فيما 
مبا  العاجلة  لل�ستجابة  جهودها 
اللزمة  مرونتها  تعزيز  يف  ي�سهم 

ال�سوؤون  اإدارة  تلعبه  ال���ذي  ال��ه��ام 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ت��ع��زي��ز اأه�������داف و 
مقا�سد االأمم املتحدة نحو حتقيق 
ال�������س���لم واالأم���������ن وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
حاليا  اخل��ارج��ة  واملناطق  البلدان 
من ال�سراعات اأو املتاأثرة منها وال 
االأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  �سيما 
وث��م��ن��ت م���ن���دوب���ة ال����دول����ة ال����دور 
ال����ذي ي�سطلع  ال��ف��اع��ل  ال��ق��ي��ادي 
االأمني  وكيل  فيلتمان  جيفري  به 
و  االإدارة  ه��ذه  رئا�سته  ع��رب  ال��ع��ام 
تعاونه املتميز مع املنطقة العربية. 
اجلل�سة  خ��لل  املجتمعون  ورح��ب 

ال�سيا�سية  االأزم�����������ات  مل����واج����ه����ة 
عام  يف  وقوعها  واملحتمل  املفاجئة 
2015 .. اإ�سافة اإىل عملها الهام 
الذي تقوم به يف كل من ال�سومال 
�سعادة  واأ������س�����ادت  واأف���غ���ان�������س���ت���ان. 
مندوبة  ن�سيبة  زكي  النا  ال�سفرية 
الدولة الدائمة لدى االأمم املتحدة 
يف بيانها - خلل االإجتماع اخلا�س 
االإدارة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  ل��ل��م��ان��ح��ني 
م�ساهمات  الإع������لن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الدول احلالية وامل�ستقبلية لتمويل 
لعام  ندائها  ذلك  يف  مبا  اأن�سطتها 
2015 املتعدد ال�سنوات - بالدور 

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  اإدارة  اأ�سهمت 
�سيا�سية خا�سة  بعثة   40 بحوايل 
17 دول��ة يف عام  ممولة م��ن قبل 
املنح  قيمة  بلغت  ح��ي��ث   2014
املقدمة من هذه الدول 16 مليون 
اأ�ساد  ج��ان��ب��ه  م��ن  اأم���ريك���ي.  دوالر 
ج��م��ال ب���ن ع��م��ر م�����س��اع��د االأم����ني 
ل�سوؤون  اخل��ا���س  وم��ب��ع��وث��ه  ال��ع��ام 
 .. اليمن يف بيانه خلل االجتماع 
مببادرة دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية التي توفر خارطة 
لعملية  تف�سيلية  وخطوات  طريق 
االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن معتربا 

مانحا  باعتبارها  االإم���ارات  بدولة 
جديدا من �سمن جمموعة الدول 
االإجتماع  وبحث  ل���لإدارة.  املانحة 
التربعات التي تقدمها الدول اإىل 
وحتديد  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  اإدارة 
اأولويات التمويل بجانب ا�ستعرا�س 
املت�سلة  فيها  مب��ا  االإدارة  اأن�سطة 
بجهود الو�ساطة الإيقاف النزاعات 
ال�سيا�سية يف جميع اأنحاء العامل..
ف�سل عن م�ساريعها املتعددة لعام 
ميزانيتها  ت��ق��در  وال��ت��ي   2015
اأمريكي.  دوالر  مليون   25.5 ب��� 
فقد  املتحدة  االأمم  لبيانات  ووفقا 

•• اأبوظبي-وام: 

وجه �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهلل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
مليون   60 بتخ�سي�س  االأح��م��ر 
درهم ل�سالح اللجئني ال�سوريني 
بواقع 10 مليني درهم كل �سهر 
يخ�س�س  فيما  اأ���س��ه��ر  �ستة  ومل���دة 
منها خم�سة مليني اإىل اللجئني 
يف االأردن و 2.5 مليون للجئني 

االهتمام الكبري الذي توليه قيادة 
دول����ة االإم�������ارات ال��ر���س��ي��دة وعلى 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  راأ����س���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفه 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ�������س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اأول �سمو  رع��اه اهلل ودع��م الفريق 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

كما  وال��ع��راق.  ولبنان  االأردن  من 
العاجلة  االإي���واء  خميمات  اأن�ساأت 
ال�ستيعاب اللجئني ومن �سمنها 
الذي  االأردين  االإم���ارات���ي  املخيم 
لي�ستوعب  م��وؤخ��را  تو�سعته  مت��ت 
اآالف الجئ �سوري وقدمت  ع�سرة 
التعليمية  اخل���دم���ات  ك��اف��ة  ل��ه��م 
وال�����������س�����ح�����ي�����ة واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
اأ�سادت  عاملية  مبعايري  واملعي�سية 
ل�سوؤون  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف��و���س��ي��ة  ب��ه��ا 
املتحدة  ل��لأمم  التابعة  اللجئني 

يف ك����ل م����ن ل���ب���ن���ان وك���رد����س���ت���ان 
الهلل  وف��ود  و�ستتوجه  ال��ع��راق. 
االأح��م��ر ك��ل �سهر ل��لإ���س��راف على 
ح�سب  العينية  امل�ساعدات  تقدمي 
للجئني  االآن����ي����ة  االح���ت���ي���اج���ات 
االإي���واء  مب���واد  يتعلق  م��ا  وخا�سة 
واأجهزة التدفئة وامللب�س ال�ستوية 
واالأغ��ط��ي��ة واالأدوي�����ة. واأك���د �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان 
اإن هذه االأن�سطة االإغاثية ل�سالح 
اللجئني ال�سوريني تاأتي يف اإطار 

ال�سوري  اجل����وار  دول  يف  ال��دول��ة 
اإغاثة  ج��ه��ود  بتن�سيق  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
اللجئني ال�سوريني مع ال�سلطات 
املخت�سة يف الدول املعنية وت�سهيل 
ع���م���ل ب���ع���ث���ات ال����ه����لل االأح����م����ر 
ال���دول. وكانت  االإغ��اث��ة اإىل ه��ذه 
دول��ة االإم���ارات عرب هيئة الهلل 
االأح���م���ر ق���د ب��ا���س��رت م��ن��ذ بداية 
االأزم����ة ال�����س��وري��ة ب��ت��ق��دمي العون 
اآالف  لع�سرات  العاجلة  وامل�ساعدة 
االأ�سر ال�سورية التي جلاأت اإىل كل 

لق�سايا  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
ال��لج��ئ��ني يف ال��ع��امل وخ��ا���س��ة ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��لج��ئ��ني ال�����س��وري��ن يف 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  اجل������وار  دول 
ت����واج����ه����ه����م. و����س���ي���ق���وم ال���ه���لل 
هذا  يف  ج��ه��وده  بتن�سيق  االأح��م��ر 
امل����ج����ال م����ع امل���ن���ظ���م���ات االأمم���ي���ة 
املعنية بال�ساأن االإن�ساين للجئني 
الهلل  ج���م���ع���ي���ات  م����ع  وك����ذل����ك 
االأحمر وال�سليب االأحمر املحلية 
�سفارات  م��ن  م��ب��ا���س��ر  ب��اإ���س��راف  و 

االأممية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
ع�سرات  ال���ه���ي���ئ���ة  ����س���ريت  ك���م���ا   .
اآالف  حت����م����ل  ال�����ت�����ي  ال�����ق�����واف�����ل 
الغذائية  امل�ساعدات  من  االأط��ن��ان 
وم��واد االإي���واء واالأدوي���ة ما �ساعد 
حتمل  على  ال�سوريني  اللجئني 
ت��ب��ع��ات ال��ل��ج��وء وم�����س��اق��ة وتوفري 
التعليم  وخدمات  ال�سحي  الدعم 
الأب��ن��ائ��ه��م ح��ت��ى ال ي��ن��ق��ط��ع��وا عن 
ع����دة ي�سعب  ل�����س��ن��وات  ال���درا����س���ة 

تعوي�سها فيما بعد . 

•• دبي -وام:

اعتمد جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ 
اجتماعه  خ���لل  ل��لإ���س��ك��ان  زاي����د 
الدكتور  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة  ام�������س 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن  ع������ب������داهلل 
العامة  االأ���س��غ��ال  وزي���ر  النعيمي 
 .. الربنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
129 مواطنا من  و  األ��ف  اأ���س��م��اء 
بقيمة  ال�سكني  ال��دع��م  م�ستحقي 
اإجمالية بلغت 587 مليون درهم 
و  م��ن��ح��ة   200 م���اب���ني  ت����وزع����ت 
امل�ساعدات  وتنوعت  929 قر�سا. 
م�ساعدة   502 م��اب��ني  ال�سكنية 
ل�سراء  وث����لث����ة  م�����س��ك��ن  ل���ب���ن���اء 
و  م�سكن  ل�سيانة   18 و  م�سكن 
 70 و  م�سكن  على  الإ�سافة   64
م�سكنا   472 و  م�سكن  الإ�ستكمال 
ال�سكنية  املجمعات  حكوميا �سمن 

التي ينفذها الربنامج.
ي������اأت������ي االإع�������������لن ع������ن اأ�����س����م����اء 
تزامنا  ال�سكني  الدعم  م�ستحقي 
باليوم  ال����دول����ة  اح���ت���ف���االت  م����ع 
حر�س  ليرتجم   43 ال���  الوطني 
تاأمني  ع��ل��ى  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
الكرمي  العي�س  م�ستويات  اأرق����ى 
اإحتياجاتهم  وتلبية  للمواطنني 
تاأمني  بجانب  االأ�سا�سية  ال�سكنية 
البنية  وت��ع��زي��ز  ل��ه��م  االإ���س��ت��ق��رار 
التحتية يف الدولة مبا يتواكب مع 
التي  ال�ساملة  العمرانية  النه�سة 
ت�����س��ه��ده��ا االإم�������ارات و����س���وال اإىل 

�سعادة املواطنني.
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  واأك������د 
اجتماع  خ���لل  النعيمي  بلحيف 
مقر  يف  ع����ق����د  ال��������ذي  امل���ج���ل�������س 

اآخ������ر  اإىل  وت������ط������رق  ال���������س����اب����ق 
م�������س���ت���ج���دات ت���ق���ري���ر االأرا������س�����ي 
بجانب  ال�����س��ك��ن��ي��ة  وامل���ج���م���ع���ات 
االإط�������لع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر اإجن������ازات 
وما   2014 لعام  االإدارة  جمل�س 

ي�ستجد من اأعمال.
ويف اإط�����ار م�����س��ت��ج��دات االأرا����س���ي 
التي  ال�سكنية  املجمعات  وم�ساريع 
�سعادة  قالت   .. الربنامج  ينفذها 
الفندي  حممد  جميلة  املهند�سة 
ال�سيخ  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة 
زاي���د ل��لإ���س��ك��ان اإن���ه ج���اري حاليا 
دب���ي ب�ساأن  ب��ل��دي��ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع 
ال�سكنية  املجمعات  اأرا�سي  متليك 

يف منطقتي القوز واخلوانيج.
اأنه مت توقيع مذكرة  اإىل  واأ�سارت 
واالإدارة  ال���ربن���ام���ج  ب���ني  ت��ف��اه��م 
امل������دين يف دبي  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
الذكي  االإن���������ذار  ن���ظ���ام  الإط�������لق 
املجمعات  م�����س��اري��ع  م�����س��اك��ن  يف 
الربنامج  ينفذها  التي  ال�سكنية 
والتي  اأوىل  ك���م���رح���ل���ة  دب�����ي  يف 
تهدف اإىل توفري متطلبات االأمن 
الربنامج  م�ساريع  يف  وال�سلمة 

�سمن م�سروع املنازل الذكية .
اأن��ه مت��ت الرت�سية على  واأ���س��اف��ت 
خدمات  تقدمي  م�سروع  مناق�سة 
للت�سميم  وهند�سية  ل�ست�سارية 
ت��ن��ف��ي��ذ م�سروع  ع��ل��ى  واالإ�����س����راف 
اإن�������س���اء واإجن������از و���س��ي��ان��ة جممع 
م�����س��ك��ن��ا يف   159 ي�����س��م  ���س��ك��ن��ي 
منطقة القوز يف دبي .. ف�سل عن 
حممد  موؤ�س�سة  مع  اجتماع  عقد 
للتن�سيق  ل���لإ����س���ك���ان  را�����س����د  ب����ن 
معايري  ب���خ�������س���و����س  امل���������س����رتك 
ا���س��ت��ح��ق��اق امل��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى طلب 

اأو  الربنامج  من  ال�سادر  ال�سكني 
املجمعات  م�ساكن  �سمن  ال�سكن 
ال�سكنية بحيث يتم حتديد منوذج 
املعايري  على  بناء  املطلوب  امل�سكن 
اخل��ا���س��ة ب��ت��وزي��ع امل�����س��اك��ن �سمن 

املجمعات ال�سكنية.
���س��ع��ادة حممد  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
عبداللطيف لوتاه املدير التنفيذي 
الربنامج  يف  امل�����س��ان��دة  للخدمات 
اإدارة  اعتماد جمل�س  اإط��ار  يف  اأن��ه 
األ��ف و 129 ق��رار دعم  الربنامج 
امل�ستفيدين  جلميع  ميكن  �سكني 
ع����ن طريق  ق����رارات����ه����م  ا����س���ت���لم 
ال����دخ����ول ل��ل��م��وق��ع االإل����ك����رتوين 
ل��ل��ربن��ام��ج وط��ب��اع��ة ق���رار الدعم 
ال�سكني مبا�سرة ما �سيوفر عليهم 
الوقت واجلهد للو�سول اإىل اأفرع 

الربنامج الإ�ستلم قراراتهم.
اأ�سماء  وقال انه بعد االإع��لن عن 
تفعيل  مبا�سرة  يتم  امل�ستفيدين 
ال�سكني  ال��دع��م  م��واف��ق��ات  ر�سائل 
يف ال�سفحة اخلا�سة بامل�ستفيدين 
االإلكرتوين للربنامج  املوقع  عرب 
حيث ميكنهم اختيار طباعة قرار 
الدعم ال�سكني. من ناحيته اأو�سح 
اإدارة  ح�سني عبداهلل الب�سر مدير 
الربنامج  احل��ك��وم��ي يف  االت�����س��ال 
ات�سال  خ���ط  وف����ر  ال���ربن���ام���ج  اأن 
للرد  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  م����ع  م��ب��ا���س��ر 
كل  حول  كافة  ا�ستف�ساراتهم  على 
االإج������راءات  ي����دور ع��ن كيفية  م��ا 
قرار  �سدور  بعد  اتباعها  الواجب 
من  ال�سكني  الدعم  على  املوافقة 
خلل مركز االإت�سال الذي يعمل 
اأيام  خ��لل  يوميا  �ساعة   12 مل��دة 

العمل الر�سمية.

الربنامج يف دبي اأن هذا االإعتماد 
ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا  ياأتي 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
الربنامج  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
دعم  ق����رار   566 و  األ���ف���ا  اأ����س���در 
���س��ك��ن��ي ����س���م���ن خ���ط���ة االأج����ن����دة 
ال���وط���ن���ي���ة م���ن���ذ ب����داي����ة اإن���ط���لق 
بتقلي�س  وامل���ت���م���ث���ل���ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
على  للح�سول  االإن��ت��ظ��ار  ���س��ن��وات 
من  �سنتني  اإىل  ال�سكني  ال��دع��م 
الوثائق  امل��ك��ت��م��ل  ال��ط��ل��ب  ت��ق��دمي 
مبا فيها االأر�س من اإجمايل �ستة 
455 قرار دعم �سكني يف  اآالف و 

عام 2014.
الربنامج و�سع حزمة  اأن  واأو�سح 
وا�سرتاتيجيات  م�����ب�����ادرات  م����ن 
بهدف  الوطنية  االأج��ن��دة  حتقيق 
اإ���س��ع��اد امل��واط��ن��ني و���س��رع��ة تاأمني 
االإ�ستقرار ال�سكني لهم من خلل 
وتعاون  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���راك���ات 
البلديات  م���ع  م�����س��ت��م��ر  وت��ن�����س��ي��ق 
يف  االإ���س��ك��ان��ي��ة  وال���ربام���ج  املحلية 
لتحقيق  املختلفة  الدولة  اإم���ارات 
اآم�����������ال وت����ط����ل����ع����ات امل����واط����ن����ني 
ح�سول  ����س���رع���ة  يف  وامل�������س���اه���م���ة 

املواطنني على الدعم ال�سكني.
اأعماله  ج����دول  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
اجتماعه  حم�����س��ر  ع��ل��ى  و����س���ادق 

ال�سمر وذلك بالتن�سيق مع بلدية 
ن�سق  الفجرية  ويف  اخليمة.  راأ���س 
الفجرية  دب��ا  بلدية  مع  الربنامج 
م�سروع  اأر���������س  مت���ل���ي���ك  ب�������س���اأن 
والتن�سيق  ال�سكني  خليفة  جممع 
للكهرباء  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع 
الكهرباء  لتو�سيل  وذل����ك  وامل����اء 
يف  ال�سكنية  البناية  مل�سروع  وامل��اء 
ال��ف��ج��رية وم��ت��اب��ع��ة االإن��ت��ق��ال اإىل 
ال�سيخ  ل��ربن��ام��ج  ال��ف��رع اجل��دي��د 
والبدء  بالفجرية  للإ�سكان  زاي��د 
اإ�سافة  فيه  املراجعني  با�ستقبال 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ا���س��ت��لم  اإىل 
ال�سكني  خليفة  جم��م��ع  م�����س��روع 
ج����اري حاليا  ح��ي��ث  ال��ف��ج��رية  يف 
منه  الثانية  املرحلة  من  االإنتهاء 
املرحلة  ا���س��ت��لم  ي��ت��وق��ع  ف��ي��م��ا   ..
املقبل  ي���ن���اي���ر  خ������لل  ال���ث���ال���ث���ة 
امل�ساكن  تخ�سي�س  من  واالإنتهاء 
االإحتاد  جممع  م�سروعي  �سمن 
والبناية  ال�����س��ك��ن��ي��ني  وخ���ل���ي���ف���ة 

ال�سكنية بالفجرية.
وقال �سعادة املهند�س حممد اأحمد 
ل�سوؤون  التنفيذي  املدير  املحمود 
زايد  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  يف  االإ���س��ك��ان 
للإ�سكان اإن مقدمي طلبات الدعم 
من  االإ���س��ت��ف��ادة  ميكنهم  ال�سكني 
�سيانة  ت�سمل  ط��رق  بعدة  ال��دع��م 
اأو  قائم  م�سكن  اإ�سافة  اأو  م�سكن 
اأن  ب��ن��اء م�سكن ج��دي��د وي�����س��رتط 
يكون مقدم الطلب مالكا الأر�س و 
اأجنز  يكون  واأن  االأعمال  يف  با�سر 
ما يقارب من قيمة الدعم ال�سكني 
امتلكه  يثبت  مب��ا  ي��ت��ق��دم  اأن  اأو 
قبل  تنفيذه  م��ن��ه  امل��ط��ل��وب  امل��ب��ل��غ 
االإ�����س����ت����ف����ادة م����ن م���ب���ل���غ ال���دع���م 

احل�سول على الدعم ال�سكني.
وذكرت املهند�سة جميلة الفندي اأنه 
التخطيط  دائ��رة  مع  التن�سيق  مت 
وامل�ساحة يف اإمارة ال�سارقة لتوفري 
للم�ستفيدين  ال�سكنية  االأرا���س��ي 
ال���ت���ي ����س���درت ل��ه��م ق������رارت دعم 
ال�����س��ك��ن��ي م�����س��ب��ق��ا وال����ت����اأك����د من 
جاهزية االأر�س ال�سكنية اجلديدة 
التن�سيق  بجانب  ال�سيوح  مبنطقة 
ت�سوية  اإج�������راءات  م���ن  ل��لإن��ت��ه��اء 
مدينة  يف  ال�����رق  م��ن��ط��ق��ة  اأر�������س 
ال�سرقي  ال�ساحل  يف  احل�سن  دب��ا 
�ست�سم  وال���ت���ي  ال�����س��ارق��ة  الإم�����ارة 

�سكنية. قطعة   240
كما ناق�س املجل�س .. نتائج اجتماع 
ومياه  كهرباء  هيئة  الربنامج مع 
من  االإنتهاء  بخ�سو�س  ال�سارقة 
ومتديد  واملياه  الكهرباء  خدمات 
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي مل�����س��روع جممع 
االإحتاد ال�سكني يف منطقة ال�سيوح 
اإجن����ازه  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  وال�����ذي   7
اآخر  اإىل  اإ�سافة  املائة  يف   100
عجمان  جممع  م�سروع  ت��ط��ورات 
الرقايب  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ك��ن��ي 
306 م�����س��اك��ن و  ي�����س��م  وال������ذي 
ال�سكني حيث  القيوين  اأم  م�سروع 
مت التن�سيق الإزالة اخلط الهوائي 
ال�سكنية مبنطقة  الواقع باالأر�س 
ال�سلمة والبدء بت�سوية االأر�س مع 

اجلهات املخت�سة.
م�ستجدات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط��ل��ع 
اإم����ارة راأ�����س اخليمة  امل�����س��اري��ع يف 
ح����ي����ث ي����ج����رى ح����ال����ي����ا اع���ت���م���اد 
امل��خ��ط��ط ال���ع���ام مل�������س���روع جممع 
���س��ك��ن��ي ي�������س���م اأك�������رث م����ن األ���ف���ي 
بطني  منطقة  يف  حكومي  م�سكن 

واأ�سار اإىل اأنه ميكن للم�ستفيدين 
زيارة املوقع االإلكرتوين للربنامج 
اخلا�سة  املعلومات  على  للتعرف 
وال�سروط  امل��ل��ف  ف��ت��ح  ب���اإج���راءات 
التنفيذ  ملبا�سرة  اتباعها  الواجب 
الزمنية  امل��دة  اإ�ستغلل  و���س��رورة 
املحددة ب�سنة ميلدية للإ�ستفادة 

من قرار الدعم ال�سكني.
امل��ه��ن��د���س با�سم  م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال 
اإدارة  م�����دي�����ر  ال����ن����م����ر  حم����م����د 
الربنامج  يف  الهند�سية  اخلدمات 
 30 ن���ح���و  ي���وف���ر  ال����ربن����ام����ج  اإن 
من����وذج����ا ���س��ك��ن��ي��ا وح����ر�����س قبل 
متطلبات  درا���س��ة  على  ت�سميمها 
مع  امل��واط��ن��ة  االأ���س��رة  واحتياجات 
معايري  االإع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  االأخ������ذ 
البيئية  واالإ�سرتاطات  االإ�ستدامة 
العاملية من خلل ت�ساميم مناذج 
مع  لتتنا�سب  ال�سكنية  ال��وح��دات 
املختلفة  والتغريات  االأ�سرة  حجم 

التي قد تطراأ عليها.
واأ�ساف اأن عدد الغرف يف النماذج 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��ربن��ام��ج ترتاوح 
غرف  خ��م�����س  اإىل  غ��رف��ت��ني  ب���ني 
نوم مع اإمكانية التو�سع امل�ستقبلي 
للم�سكن  اأف��ق��ي��ا  اأو  راأ���س��ي��ا  ����س���واء 

لتلبية احتياجات االأ�سرة.
ميكن  اأن����������ه  ال����ن����م����ر  واأو���������س��������ح 
على  االإط����������لع  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ع����ن طريق  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال����ن����م����اذج 
�سا�س  وخ��دم��ة  ال��ربن��ام��ج  تطبيق 
بيتك اأو عن طريق تطبيق م�سكني 
االإلكرتوين  املوقع  اأو  االإفرتا�سي 
اللم�س  ����س���ا����س���ات  اأو  ل���ل���ربن���ام���ج 
االأبعاد  ال��ث��لث��ي��ة  االإف���رتا����س���ي���ة 

املوجودة يف مقر الربنامج.

هذه املبادرة باالإجناز الهام. واأ�سار 
الذي  امل��ت��وا���س��ل  للعمل  ع��م��ر  اب���ن 
الد�ستور  �سياغة  جل��ن��ة  ب��ه  ت��ق��وم 
لدولة  �سكره  عن  معربا  اليمن  يف 
ت�سهيل  دوره����ا يف  ع��ل��ى  االإم������ارات 

عدد  وقدمت  اجلهود.  هذه  تنفيذ 
م��ن ال���دول االأوروب��ي��ة اإ���س��اف��ة اىل 
الكورية  واجل���م���ه���وري���ة  ال���ي���اب���ان 
ت��ع��ه��دات مالية  خ���لل االإج��ت��م��اع 

كبرية. 

•• الدوحة-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قام 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء ام�س بزيارة اأخيه �ساحب 
ال�سعودي  العهد  �سعود ويل  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 
العربية  اململكة  وف���د  رئ��ي�����س  ال��دف��اع  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
الدوحة  يف  والثلثني  اخلام�سة  اخلليجية  القمة  اإىل  ال�سقيقة  ال�سعودية 

وذلك مبقر اقامته يف الدوحة.

وق��د جت���اذب �سموها اأط���راف احل��دي��ث ح��ول ع��دد م��ن ب��ن��ود ج���دول اأعمال 
القمة و�سبل تفعيل تنفيذ القرارات ال�سادرة عن القادة والزعماء يف قمتهم 
جمل�س  دول  و�سعوب  ل��دول  العليا  الوطنية  امل�سالح  يحقق  مب��ا  ال�سابقة 
امليادين  املجل�س يف خمتلف  وتعزيز م�سرية  العربية  لدول اخلليج  التعاون 
�سمو  الفريق  اللقاء  املجل�س. ح�سر  �سعوب دول  اآم��ال وتطلعات  مبا يعك�س 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
الوفد  واأع�ساء  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو 

الر�سمي املرافق ل�سموه. 

حممد بن را�شد يزور ويل العهد ال�شعودي مبقر 
اإقامته يف الدوحة

حممد بن را�شد يزور مطار حمد الدويل بالدوحة وي�شفه بالواجهة احل�شارية

من  ي�ستحق  و�سعوبه  املجل�س  دول 
اجلميع املباركة وال�سعور باالعتزاز 
امل�سري  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  وال�������س���ع���ادة 

واالأهداف وامل�ستقبل الواحد الذي 
وال�سمو  اجل��لل��ة  اأ���س��ح��اب  ر�سمه 
قادة وزعماء دول املجل�س لتحقيق 

التكامل والوحدة بني دول و�سعوب 
امل�ستويات  خمتلف  ع��ل��ى  املجل�س 

و�ستى املجاالت .

ال�����س��ق��ي��ق��ة وال���ب���واب���ة ال���ت���ي تعرب 
وثقافات  ج��ن�����س��ي��ات  خ��لل��ه��ا  م���ن 
واملنطقة  اإىل قطر  عاملية متنوعة 

وبالعك�س.
ال�سمو  �ساحب  اأخ���اه  �سموه  وه��ن��اأ 
اآل ثاين  ب���ن ح��م��د  ال�����س��ي��خ مت��ي��م 
بهذا  ال�سقيقة  ق��ط��ر  دول����ة  اأم����ري 
واع���ت���رب �سموه  ال��ع��ظ��ي��م  االجن�����از 
يبعث على  اجن��ازا ح�ساريا مميزا 
بالن�سبة  لي�س  واالع���ت���زاز  ال��ف��خ��ر 
ل��ل�����س��ع��ب ال���ق���ط���ري ال�����س��ق��ي��ق بل 
ل�سعوب دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية جمتمعة.
واأكد �سموه اأن اأي م�سروع اقت�سادي 
اأو �سياحي اأو ثقايف ح�ساري تنجزه 
اأي دول���ة م��ن ال���دول االأع�����س��اء يف 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العربية يعد اجنازا ومك�سبا جلميع 

•• الدوحة-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قام 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دب��ي رع��اه اهلل بزيارة مطار  حاكم 
ح��م��د ال����دويل احل��دي��ث ال����ذي مت 
بتكلفة  املا�سي  اب��ري��ل  يف  افتتاحه 

ت�سل اإىل 15 مليار دوالر.
معايل  يرافقه  �سموه  جت��ول  وق��د 
الفتان  را���س��د  ب��ن  م�سبح  ال��ف��ري��ق 
نائب  ال�سمو  مدير مكتب �ساحب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
و�سعادة خليفة  دبي  ال��وزراء حاكم 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة ب��دب��ي يف 
املطار  وم����راف����ق  م���ب���اين  خم��ت��ل��ف 
 1700 ن�����ح�����و  ي����غ����ط����ي  ال�����������ذي 

العا�سمة  يف  االأرا���س��ي  م��ن  هكتار 
القطرية.

الرئي�سي  املبني  يف  �سموه  وتفقد 
ومرافقه  امل��ب��ن��ى  اأق�����س��ام  ل��ل��م��ط��ار 
اآلية اجناز  حيث اطلع �سموه على 
م��ع��ام��لت امل�����س��اف��ري��ن م��ن خلل 
ال�سيد  ل�سموه  الذي قدمه  ال�سرح 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���اك���ر  اأك�����رب 
القطرية  اجل�����وي�����ة  ل���ل���خ���ط���وط 
وم��ط��ار ح��م��د ال����دويل ال���ذي اأفاد 
ب������اأن ق������درة ا���س��ت��ي��ع��اب امل����ط����ار يف 
الثلثني  تناهز  ال��راه��ن��ة  املرحلة 
ترتفع  ق��د  �سنويا  م�سافر  مليون 
عند  م�سافر  مليون  خم�سني  اإىل 
بلوغ امل�سروع متامه يف حني ت�سل 
للطائرات  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ق���درت���ه 
ثمانني  اإىل  االأج��ي��ال  خمتلف  من 
املبنى  ال�����س��اع��ة وي�����س��م  ط��ائ��رة يف 

 65 ح��وايل  الرئي�سي  التريمينال 
خرطوما كمواقف للطائرات.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�ستكمل 
اآل مكتوم جولته  حممد بن را�سد 
احلرة  ال�سوق  زار  حيث  املبنى  يف 
اخلا�سة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وامل�����راف�����ق 
ب��امل�����س��اف��ري��ن وامل���ط���اع���م ث���م عرج 
اأمتعة  تخلي�س  ق�سم  على  �سموه 

امل�سافرين القادمون واملغادرون.
يذكر اأن مطار حمد الدويل ي�سم 
مائة مبنى حديث خا�سة باخلدمة 
و�سركات  واالإدارة  وال�������س���ي���ان���ة 
ال��ط��ريان وم��ا اإىل ذل��ك م��ن مبان 

متعددة االأغرا�س.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأب�������دى 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اإعجابه 
باملطار ال�سرح الذي و�سفه �سموه 
قطر  لدولة  احل�سارية  بالواجهة 
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ال�شيخة فاطمة تندد بجرمية الرمي وتوا�شي اأبناء ال�شحية

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  نددت 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
االأع��ل��ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة .. 
وقعت  ال��ت��ي  الب�سعة  ب��اجل��رمي��ة 
اأبوظبي  يف  ال������رمي  ج����زي����رة  يف 
اأطفال  معلمة  �سحيتها  وذه��ب��ت 
بجهود  �سموها  م�سيدة   .. بريئة 
ك�سفها  �سرعة  الداخلية يف  وزارة 
غ����م����و�����س اجل������رمي������ة و����س���ب���ط 

اجلانية يف وقت قيا�سي.
وبناتها  اأب��ن��اءه��ا  �سموها  ودع���ت   
مزيد  اإىل  االإم��ارات��ي  املجتمع  يف 
الفكر  مل���واج���ه���ة  ال��ت�����س��اف��ر  م���ن 
اأ�سكاله  بكل  واالإره����اب  املتطرف 
وم�����س��ت��وي��ات��ه وال����ذي ي��رم��ي اإىل 
الذي  واالأم��ن  اال�ستقرار  زعزعة 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة ورئي�س قوات الدفاع 
املاليزية يبحثان التعاون الع�شكري يف كواالملبور 

•• كواالملبور-وام:

التقى �سعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات 
امل�سلحة ام�س يف كواالملبور .. الفريق اأول تان داتو �سري ذو الكفل بن حممد 
زين رئي�س قوات الدفاع املاليزية وذلك خلل الزيارة الر�سمية التي يقوم 

بها �سعادته اإىل ماليزيا.
وبحث اجلانبان خلل اللقاء - الذي ح�سره اأع�ساء الوفد املرافق ل�سعادة 
رئي�س اأركان القوات امل�سلحة وعدد من كبار �سباط قوات الدفاع املاليزية 
- املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك وال�سبل الكفيلة بتعزيز اأوجه التعاون 
التن�سيق  مبجال  منها  يتعلق  فيما  خا�سة  اأف�سل  م�ستويات  اإىل  وتنميتها 

الع�سكري والتعاون الدفاعي وتبادل اخلربات.

حماكم دبي تطلق 

مبادرة �شاعة ق�شائية  
•• دبي-الفجر:

اط�����ل�����ق ق�������س���م ��������س�������وؤون روؤ�������س������اء 
مبادرة  دب����ي  حم��اك��م  يف  امل��ح��اك��م 
املجال  ل��لإت��اح��ة  ق�سائية،  �ساعة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني اخل����ارج����ي����ني من 
م���ك���ات���ب امل���ح���ام���ي���ني واخل��������رباء 
موا�سيعهم  ط���رح  وامل�����س��ت�����س��اري��ن 
م���ع ال�����س��ادة روؤ����س���اء امل��ح��اك��م بكل 
مع  ال��ع��لق��ات  ول��ت��ع��زي��ز  �سفافية، 

ال�سركاء اال�سرتاتيجيني.
ال�سيد عدنان احلمادي  اأك��د  حيث 
روؤ�ساء  مكاتب  �سوؤون  ق�سم  رئي�س 
ب�سكل  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب�������اأن  امل����ح����اك����م، 
الطلب  تعبئة  م��ن  ت��ب��داأ  متكامل 
املحامي  م��ك��ت��ب  م���ن  ال���ك���رتون���ي���اً 
اأو اخل��ب��ري وال����رد ي��ك��ون م��ن قبل 
ال��ق�����س��م ب��ع��د ع��ر���س��ه ع��ل��ى رئي�س 
وانه  الكرتونياً،  املخت�س  املحكمة 
ال��ربن��ام��ج عرب  ادارج  ي��ت��م  ���س��وف 
يف  دبي  ملحاكم  الذكية  التطبيقات 
فعالية  لتعزيز  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 
للريادة  و�سواًل  املقدمة  اخلدمات 

يف عمل املحاكم. 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

بن  ���س��امل  ال�سيخ  املهند�س  �سهد 
دائرة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي  �سلطان 
ال��ط��ريان امل���دين ب��راأ���س اخليمة 
و�سعادة اأحمد احلمادي مدير عام 
دائرة االأ�سغال العامة واخلدمات 
الرابعة  امل��ح��ط��ة  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س 
التي  ن��ظ��ف��وا االإم���������ارات  حل��م��ل��ة 
االإمارات  عمل  جمموعة  نظمتها 
واحد  ط��ن  جمع  مت  حيث  للبيئة 
م��ن ال��ن��ف��اي��ات يف م�����س��اح��ة 2 كم 

مربع.

امل����ج����م����وع����ة ت���ع���م���د امل���ج���م���وع���ة 
ب��االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي عن 
ط�����ري�����ق ح�������س���د جم���ت���م���ع دول�����ة 
االإم��ارات للعمل معا وبيد واحدة 
لرد اجلميل والعرفان فاملحافظة 
اأمر يف غاية االأهمية  على البيئة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ونحن  ل��ن��ا والأج����ي����ال 
���س��ع��داء ج����دا ب��اإ���س��ت��ج��اب��ة اأف�����راد 
موؤ�س�سات  م����ن  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع 
القطاع العام واخلا�س واملوؤ�س�سات 
وطلبتها  ب��ك��وادره��ا  االأك���ادمي���ي���ة 
واملقيمني  املواطنني  من  واالأ���س��ر 
لبى  الدولة فاجلميع  اأر���س  على 

اأكرث  مب�ساركة  احلملة  وحظيت 
ممثلني  ���س��خ�����س   1200 م����ن 
اخلا�س  و  العام  القطاع  ل�سركات 
جمهزين  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
ب�����ق�����ف�����ازات ق���ط���ن���ي���ة واأك�����ي�����ا������س 
للتحلل  ق����اب����ل����ة  ب���ل����س���ت���ي���ك���ي���ة 
جلمع  خم�������س�������س���ة  وح�������اوي�������ات 
النفايات حيث مت جمع طن واحد 
مب�ساحة  ب��االإم��ارة  النفايات  م��ن 
م�ست�سفى  خلف  مرتمربع  كم   2
ال�سيخ  ���س��ارع  على  خليفة  ال�سيخ 

حممد بن زايد.
رئي�سة  امل��رع�����س��ي  حبيبة  وق��ال��ت 

للمحافظة  ال�سامي  الهدف  نداء 
االإماراتية  بيئتنا  اإ�ستدامة  على 
وعلينا اأن نتذكر اأن نعمل معا من 

اأجل بيئة اأف�سل .
واأ���س��اف��ت ا���س��ت��م��رت رح��ل��ة حملة 
13 عاما  مل���دة  ن��ظ��ف��وا االإم������ارات 
كل  واإجن����از  اإج��ت��ه��اد  فيها  ت�سطر 
فرد �سارك فيها وحتمل يف طياتها 
املحلي  للمجتمع  متجددة  ر�سالة 
ع����رب ال�����س��ن��ني وه�����ي ال�������س���رورة 
التامة للمحافظة على البيئة من 
واإعادة  التنظيف  عمليات  خ��لل 
يتجزاأ  ال  ج��زءا  وجعلها  التدوير 

اليومية  ال���ف���رد  مم���ار����س���ات  م���ن 
اأفراد  قبل  من  فاعلة  فبم�ساركة 
البيئة  نخدم  اأن  ميكننا  املجتمع 

والطبيعة بطريقة اإيجابية .
بال�سكر  امل���ج���م���وع���ة  وت����ت����ق����دم 
احلملة  داعمي  جلميع  والتقدير 
اإجن��اح احلملة  �ساهموا يف  الذين 
م�������ن خ���������لل ت������ق������دمي ال�����دع�����م 
اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  يف  والرعاية 
وال���������س����ك����ر ل������دائ������رة اخل�����دم�����ات 
واال�سغال العامة يف راأ�س اخليمة 
الرتتيبات  ك��اف��ة  حت�����س��ري  ع��ل��ى 

والتن�سيقات ملوقع احلملة. 

امل�سرفة  ال���������س����ورة  اىل  ب�����س��ل��ة 
وال�������س���ائ���دة ل���ل���م���راأة االإم���ارات���ي���ة 
ال�سلوك  يف  من���وذج���ا  ت��ع��د  ال��ت��ي 
وال�سلم  اخل��ري  وح��ب  االإن�ساين 
وال��رق��ي وال��وئ��ام. ودع��ت �سموها 
اأبنائها وبناتها يف املجتمع  جميع 
ع���دم  اإىل  ال���ك���ب���ري  االإم�������ارات�������ي 
ال�سالة  االأف��ك��ار  وراء  االإن�����س��ي��اق 
اإىل  االإ�ساءة  تبتغي  التي  امل�سللة 
دولة  ملجتمع  امل�����س��رف��ة  ال�����س��ورة 
االإم���ارات و ���س��رورة مواجهة كل 
املرموقة  امل��ك��ان��ة  اىل  ي�����س��يء  م��ا 
�ستى  ب��لدن��ا يف  بها  ال��ت��ي حتظى 
الدولية  و  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
اأن  وج����ل  ع���ز  اهلل  اإىل  وال����دع����اء 
و  و�سعبا  قيادة  االإم���ارات  يحفظ 
ي�سونها من كل �سوء لتبقى اأر�س 

اخلري وال�سلم واملحبة دائما. 
تفقدت  ���س��م��وه��ا  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه 
معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل 

والتخفيف  ورع��اي��ت��ه��م  اأب��ن��ائ��ه��ا 
اإثر هذه اجلرمية  من �سدمتهم 
التي حرمتهم من حنان  املروعة 
االأم وهم مازالوا �سغارا يف وقت 
هم اأحوج ما يكونون فيه للرعاية 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  به  تنعم 
امل��ت��ح��دة. واأع���رب���ت ���س��م��وه��ا عن 
الأ�سرة  وموا�ساتها  ت��اأث��ره��ا  ب��ال��غ 
تقدمي  اإىل  م��وج��ه��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
نفو�س  ت��ه��دئ��ة  يف  ي�سهم  م��ا  ك��ل 

والعناية. واأ�سافت �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك اأن ما اأقدمت 
عليه تلك امل��راأة القاتلة بعيد كل 
ال��ب��ع��د ع��ن االإن�����س��ان��ي��ة مبختلف 
متت  ال  ك��م��ا  ومعانيها  اأ���س��ك��ال��ه��ا 

ومعايل  دول���ة  وزي����رة  ال�سام�سي 
القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة 
م����دي����ر ع������ام جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
للتعليم م�ساء اأم�س االول اأحوال 
اأبناء �سحية جرمية الرمي فيما 
واالإدان����ة  امل��وا���س��اة  م�ساعر  نقلتا 
لهذه  �سموها  قبل  م��ن  احل��ازم��ة 
اجل�����رمي�����ة غ�����ري امل�������س���ب���وق���ة يف 

�سمو  وا�ستعداد  االآم��ن  جمتمعنا 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
الكامل لتقدمي ما يحتاجون اإليه 
واإحاطتهم  والرعاية  الدعم  من 
ت���وف���ري �سبل  ي�����س��ه��م يف  ب��ك��ل م���ا 
التخفيف من �سدمتهم و ميكنهم 
من االنطلق يف بناء م�ستقبلهم 
واإي�����س��ال��ه��م ل���رب االأم������ان. وكان 

ملوا�ساة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
اأثرها  التفقدية  والزيارة  مبارك 
ال�سحية  اأبناء  نفو�س  يف  الكبري 
لهذا  وام���ت���ن���ان���ه���م  وت���ق���دي���ره���م 
�ساهم يف  ال��ذي  االإن�ساين  املوقف 
التخفيف من معاناتهم ومنحهم 
امل���زي���د م���ن ال���ق���وة ل��ت��ج��اوز هذه 

املحنة. 

االحتادية العليا ت�شدر اأحكاما ترتاوح بني الرباءة واملوؤبد يف ق�شية جبهة الن�شرة واأحرار ال�شام
•• اأبوظبي-وام: 

العليا ام�س برئا�سة  ال��دول��ة يف املحكمة االحت��ادي��ة  اأم��ن  اأ���س��درت دائ��رة 
القا�سي حممد اجلراح الطنيجي اأحكاما ترتاوح بني املوؤبد والرباءة عن 
التهم امل�سندة للمتهمني ال� 15 يف ق�سية االن�سمام اإىل منظمتي جبهة 
الن�سرة و اأحرار ال�سام حيث �سدرت االأحكام ح�سوريا بحق 11 متهما 

وغيابيا بحق 4 متهمني.
حمل  امل�سبوطة  االل��ك��رتون��ي��ة  االأج��ه��زة  مب�����س��ادرة  املحكمة  اأم���رت  كما 
اإغلقا كليا  املوقع االلكرتوين اخلا�س باملتهم االول  واإغ��لق  اجلرمية 
وتغرميه مليون درهم وتغرمي املتهم اخلام�س 15 الف درهم وم�سادرة 
امل�����س��د���س امل�����س��ب��وط واإب���ع���اد املتهمني االج��ان��ب ع��ن ال��دول��ة ب��ع��د تنفيذ 

العقوبات املق�سي بها عليهم.
وجاءت تفا�سيل االأحكام التي ق�ست بها املحكمة كالتايل .. اأوال معاقبة 
املتهم االول م.ع.�س بال�سجن 15 �سنة وتغرميه مليون درهم عن التهم 
للرتباط  اليه  امل�سندة  والثامنة  واخلام�سة  املعدلة  والثالثة  الثانية 
واإغلق  امل�سبوطة حم��ل اجل��رمي��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  االأج��ه��زة  ومب�����س��ادرة 
املوقع االكرتوين اخلا�س اإغلقا كليا ..ثانيا معاقبة املتهم الثاين �س.م. 
غ بال�سجن ثلث �سنوات عن التهمة الثالثة املعدلة امل�سندة اليه ..ثالثا 
معاقبة املتهم الثالث ع. م.ب بال�سجن 15 �سنة عن التهم الثانية والثالثة 
ال��ي��ه ل��لرت��ب��اط ..راب��ع��ا معاقبة  امل��ع��دل��ة وال��راب��ع��ة واخل��ام�����س��ة امل�سندة 
املتهمني الرابع م.ع.ب واخلام�س ع. ع. ب �سبع �سنوات عن تهمتي �سناعة 
املتهمني  وب��راءة  للرتباط  اليهما  امل�سندتني  البيئة  وتلويث  املتفجرات 

معاقبة  ..خام�سا  اجلرميتني  هاتني  من  ع.م.ح  وال�سابع  ع.م  ال�ساد�س 
املتهم اخلام�س ع. ع .م باحلب�س مدة �سنة واحدة وتغرميه 15 الف درهم 
عن التهمة ال�سابعة املعدلة حيازة �سلح غري ناري امل�سندة اليه وم�سادرة 
امل�سد�س امل�سبوط ..�ساد�سا معاقبة املتهمني ال�ساد�س ع. م. ا وال�سابع ع. 
ح  ع.  ا.  و  ع  ح.ح.  املتهمني  من  كل  ومعاقبة  �سنوات   10 بال�سجن  ب  م. 
للمتهمني  امل�سندة  االوىل  التهمة  املوؤبد عن  بال�سجن  ع.ن.غ  و  ع.ح.ب  و 
الثاين ع�سر  املتهمني  ب��راءة كل من  ..�سابعا  ال�ساد�س اىل احل��ادي ع�سر 
ع.ح.ر  ع�سر  واخلام�س  ع.م.ع  ع�سر  والرابع  ح  خ.ع.  ع�سر  والثالث  ع.م.ن 
لواقع  املحكمة  اإحاطة  بعد  االأحكام  و�سدرت  امل�سندتني.  التهمتني  من 
الدعوى وما ح�سلته من االأوراق وامل�ستندات وما مت فيها من حتقيقات 
وما دار ب�ساأنها يف اجلل�سات وا�ستمعت الأقوال املتهمني ودفاعهم ومرافعة 

النيابة العامة وعر�ست الأدلة االإثبات وتقارير اخلرباء حيث خل�ست اإىل 
ق�سائها الذي اأ�س�سته على اأ�سباب �سائغة لها معينها من الواقع والقانون 

ومبا يكفي لتكوين عقيدتها.
وحتويل  وجمع  واالن�سمام  االلتحاق  تهم  للمتهمني  اأ�سندت  قد  وكانت 
اأحرار  و  الن�سرة  الدولة جبهة  اإرهابيتني خارج  اإىل منظمتني  االأم��وال 
ب�سنع  القيام  اىل  اإ�سافة  االإره��اب��ي  القاعدة  لتنظيم  التابعتني  ال�سام 
املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  ب��ذل��ك  ترخي�س  على  احل�سول  دون  املتفجرات 
حمظور  خطرة  مل��واد  تفجريات  بعمل  قيامهم  اث��ر  على  البيئة  وتلويث 
املتهمني  م��ن ذوي  ع���دد  ب��احل��ك��م  ال��ن��ط��ق  ب��ه��ا. ح�����س��ر جل�سة  ال��ت��ع��ام��ل 
وحمامي الدفاع وممثلو و�سائل االإعلم واأع�ساء من منظمات املجتمع 

املدين يف الدولة.

حملة نظفوا االإمارات تختتم املحطة الرابعة يف راأ�س اخليمة

جَمان ي�سيد بت�جيهات رئي�س الدولة ونائبه يف دعم املخرتعني

جامعة االإمارات ت�شت�شيف وتكرم اأحمد جَمان ع�شو قائمة اأوائل االإمارات
•• العني - الفجر

االإب����داع  م��ن��ت��دى  وك���رم  ا�ست�ساف 
االأن�سطة  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي 
ال���ط���لب���ي���ة ب���ج���ام���ع���ة االم��������ارات 
مدينة  يف  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
ال��ع��ني اأم�������س امل���خ���رتع االإم���ارات���ي 
ع�سو  جَم��������ان  ع�����ب�����داهلل  اأح�����م�����د 
قائمة اأوائ���ل االإم����ارات ال��ذي قدم 
حما�سرة  يف  امل���ي���دان���ي���ة  جت���ارب���ه 
بهدف  والطلبة  للأ�ساتذة  رائ��ع��ة 
املبادرة  زم��ام  اأخ��ذ  على  ت�سجيعهم 

يف جمال االإبداع واالبتكار.
الربوفي�سور  املحا�سرة  قبل  وق��ام 
حممد عبداهلل البيلي نائب مدير 
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون االأك���ادمي���ي���ة 
ب���ت���ك���رمي امل����خ����رتع اأح����م����د جمان 
م�����وؤك�����دا ع���ل���ى ح����ر�����س واه���ت���م���ام 
جامعة االمارات على تقدير العلم 
ومواكبتها  واملخرتعني  والعلماء 
التوجه العام نحو ت�سجيع االبتكار 
2015 عام  والذي اعتمد له عام 

خا�س به .
االإماراتي  امل��خ��رتع  البيلي  وه��ن��اأ 
جَم��ان احلائز على  اأحمد عبداهلل 
ابتكاراته  لتميز  م��ي��دال��ي��ات  اأرب����ع 
ال�سنوي  ال����ع����امل����ي  ال����ت����ح����دي  يف 
�سمن  اأمل����ان����ي����ا  يف  ل��ل��م��خ��رتع��ني 
املعر�س العاملي للمخرتعني " اإينا 
الواليات  يف  القريبة  " واجنازاته 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا ، 

م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
لتتوىل  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الوطني  االبتكار  دف��ة  اإدارة  بذلك 
وطننا  خلدمة  املقبلة  االأع����وام  يف 
يوم  التوجيه  ه��ذا  يعترب  ورفعته، 
عيد للمخرتعني يف االمارات بهذا 

التوجه والتوجيه ال�سامي .
اللجنة  م��ه��ام  تت�سمن  ان  وق����ال 
االإ�سراف على تنفيذ اال�سرتاتيجية 
وال�سيا�سات  ل��لب��ت��ك��ار،  ال��وط��ن��ي��ة 
والتي  ع��ن��ه��ا،  املنبثقة  وامل���ب���ادرات 
تركز على حتفيز االبتكار يف �سبعة 
ق��ط��اع��ات وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة ت�سم 
الطاقة املتجددة والنظيفة، والنقل 
والتكنولوجيا  والتعليم  وال�سحة 
ت�سطلع  وان  وال���ف�������س���اء  وامل����ي����اه 
التعاون  تعزيز  مب�سوؤولية  اللجنة 
بني  اخل����ربات  وت��ب��ادل  والتن�سيق 
واملحلية،  االحت������ادي������ة  اجل����ه����ات 
التقدم يف جمال االبتكار  ومتابعة 
الدولة،  م�ستوى  على  وموؤ�سراته 
القطاع  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  اإ���س��اف��ة 
م�ساهمته  جم������ال  يف  اخل�����ا������س 
دعم  يف  واالقت�سادية  االجتماعية 
االبتكار تعك�س تلك املهام متطلبات 

املخرتعني واهتماماتهم .
كليات  ب���خ���ط���وة  جم������ان  واأ�������س������اد 
الهند�سة والعلوم وتقنية املعلومات 
جانب  اإىل  وال����زراع����ة  واالأغ����ذي����ة 
وحدة امللكية الفكرية التي اأن�سئت 
حديثا باجلامعة يف تنظيم املنتدى 

ال���ذي ق���ام ب��ت��ك��رمي ال�����س��ي��د اأحمد 
الإجنازاته  تقديراً  جَم��ان  عبداهلل 
قيا�سياً  رق��م��اً  وحتقيقه  العلمية 
واالبتكارات  االخ��رتاع��ات  ع��دد  يف 
ا�سم  االآن ورف��ع  اأنتجها حتى  التي 
دولة االم��ارات يف املحافل الدولية 
التقدم  م���ن  م����زي����داً  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��اً 

والنجاح.   
م��ب��ادرة جامعة  واثنى جَم��ان على 
االمارات يف ت�سجيعها للطلبة على 
وا�ستحداثها  امل��ي��داين  ت�سجيعها 
وربطها  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  وح����دة 
والقانونية  ال��دول��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��م��ات 
حقوق  ح���م���اي���ة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
حا�سنة   اىل  داع���ي���ا   ، امل��خ��رتع��ني 
اأكادميية للمخرتعني يف كل امارة 
تخرج يف كل عام مبعر�س احتادي 
ل��ل��م��خ��رتع��ني يف دول�����ة االم������ارات 
بخطوة  وم�سيدا  املتحدة  العربية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اللجنة  تاأ�سي�س  يف  اهلل  رع��اه  دب��ي 
ال��وط��ن��ي��ة ل��لإب��ت��ك��ار وم�����س��ريا اىل 
االإمارات  دول��ة  اأن  �سموه  تاأكيدات 
املا�سية  العقود  مدى  على  حققت 
عاملية  وم��ك��ان��ة  تاريخية  اإجن����ازات 
م��ت��م��ي��زة  ل��ي��ك��ون ���س��م��وه خمرتع 
من  بف�سل  االأول  وال��ع��امل  ال��ك��ون 
التطويرية  مبادراته  وجهوده  اهلل 
م�سرية  ل���دع���م  ت���ت���وق���ف  ال  ال���ت���ي 

امل��واك��ب له  ومعر�س االخ��رتاع��ات 
وابتكارات  اإبداعات  رعاية  اطار  يف 
جاءت جميعها من خلل مبادرات 
قام بها طلب وطالبات اجلامعة .

وت��ن��اول امل��خ��رتع االإم��ارات��ي اأحمد 
ع�����ب�����داهلل حم���م���د جم������ان خ���لل 
جتربته  اجلامعة  اأ�سرة  مع  لقائه 
اخل��ا���س��ة يف جم���ال االب��ت��ك��ار بعد 
عودته  منذ ايام من املانيا برعاية 
كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
يف االإمارة،  مكت�سحا م�ساركني من 
ميداليات  باربع  ليفوز  دولة   30
ذهبية واحدة وف�سيتان وبرونزية 
700 اخ������رتاع م�������س���ارك يف  ع��ل��ى 
حت���دي امل��خ��رتع��ني ال��ع��امل��ي �سمن 
م��ع��ر���س االخ�����رتاع�����ات واالف���ك���ار 

العاملي التجاري االملاين )اإينا(.
م�سرية  جم��ان  اأح��م��د  وا�ستعر�س 
م���ن االخ����رتاع����ات ا���س��ت��م��رت على 
م��دى 43 ع��ام��ا، ب��داأه��ا باحلديث 
ع��ن وال�����ده  امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
ع�����ب�����داهلل حم����م����د جم�������ان ال�����ذي 
الإ�سلح  حم��ل  اول  ���س��اح��ب  ك���ان 
ال�ستينيات،  يف  ب��االإم��ارة  ال�سيارات 
يعمل  م���ع���روف  ���س��ائ��ق  اول  وك����ان 
على نقل النا�س من دبي اىل راأ�س 
باملجان،  اي  مقابل،  دون  اخليمة 
ل���ذل���ك اأط���ل���ق ال��ن��ا���س ع��ل��ي��ه ا�سم 
»جم������ان« يف ت��ل��ك ال����ف����رتة، وب���ات 

اال�سم املتعارف عليه اىل االآن.
واأو����س���ح اأه��م��ي��ة ب��ق��ائ��ه م��ع والده 
وتعلمه  طويلة  الأوق���ات  ور�سته  يف 
مبا�سرة من ا�سلوب عمل والده يف 
ال�سيارات،  قطع  وتركيب  تفكيك 
وت���اأث���ري ذل���ك ع��ل��ى ط��ري��ق��ة لعبه 
االألعاب  يفكك  ك��ان  عندما  كطفل 
ويتعرف على اآلية عملها ويغريها 
واأ�ساف:  االح���ي���ان.  م��ن  ك��ث��ري  يف 
ال�����س��ن��ني مل تكن  »ق���ب���ل ع�������س���رات 
احلديثة  ال���و����س���ائ���ل  ه����ذه  ل��دي��ن��ا 
للتوا�سل والتعلم، ومل نكن منلك  
ج��ه��از اآي��ب��اد او ب��رام��ج وات�����س��اب او 
كنا  ل��ذل��ك  ال��ي��وم،  مثل  ان�ستغرام 
التعلم  يف  اط����ول  اوق���ات���ا  ن��ق�����س��ي 
ب��اأن��ف�����س��ن��ا واالك��ت�����س��اف م��ن خلل 
باألعاب  وال��ل��ع��ب  ال��ك��ب��ار،  حم��اك��اة 
اب�����س��ط م��ن امل��ت��وف��رة ال��ي��وم لكنها 
ك��ان��ت ت��ث��ري ف��ي��ن��ا ال��ده�����س��ة وحب 
وكان قربي من  اكرث،  اال�ستطلع 
والدي له اكرب االثر يف تعلمي من 
�سخ�س  اول  ك���ان  اذ  اخ���رتاع���ات���ه، 
خلل  م��ن  لل�سرعة،  مثبتا  يبتكر 
و�سعه حلجر حتت دوا�سة ال�سرعة 
يف  ب�سرعتي  ليتحكم  ال�����س��ي��ارة  يف 

جهازا  يبتكر  م��ن  واول  ال��ق��ي��ادة، 
عبارة  ال�����س��ي��ارات  ���س��ارق��ي  ل�سبط 
ع���ن ���س��ل��ك ك��ه��رب��ائ��ي ي��ع��م��ل على 
ال�سيارة،  �سرقة  يحاول  من  �سعق 
االأجهزة  ب�ساطة  الرغم من  وعلى 
اه��م��ي��ة كبرية  ذات  ك��ان��ت  ان��ه��ا  اال 
�سابقة  وك���ان���ت  ال����وق����ت،  ذل����ك  يف 
التي  التقنية  لع�سرها مقارنة مع 
اول  وك��ان  اآن����ذاك«.  متوفرة  كانت 
جهاز ابتكره جمان يف الثمانينيات 
عبارة عن الة اوتوماتيكية الإطعام 
اال�سماك ملدة ت�سل اىل 90 يوما، 
ال��ت��ي كان  ا���س��م��اك��ه  ب��ع��د ان ف��ق��د 
ب�سبب  خ��ا���س  ي��رب��ي��ه��ا يف ح��و���س 
للتدريب  ج��ه��ازا  ابتكر  ث��م  �سفره، 
على الطريان ال يزال ي�ستخدم اىل 
االآن يف مركز تدريب الطيارين يف 
اب��وظ��ب��ي، و���س��اع��ة ن��اط��ق��ة، و�ساعة 
ت��ع��م��ل ب��ال��زجن��ب��ي��ل، وح������ذاء يعد 
الكرتونية  وخ���ارط���ة  اخل���ط���وات، 
لدبي قبل 25 �سنة، وبطة يتمكن 
م��ن خ��لل��ه��ا م��ن ا���س��ط��ي��اد البط 
من خلل و�سع مادة خمدرة فيها 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��دي��ر ب���اق���ي البط 

وي�سريها عن بعد.

االآباء  اأر�سى دعائمها  والتي  البناء 
اليوم  ون��ح��ن  ل��لحت��اد  املوؤ�س�سون 
بقيادة �ساحب  ن�سري على نهجهم 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
واعرب جمان عن تقديره لتكرميه 
���س��م��ن ق���ائ���م���ة اوائ�������ل االم�������ارات 
�ساحب  مبقولة  الكبري  وترحيبه 
 : را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأننا نحظى بدولة االإمارات بوجود 
ومنفتح،  م��ت��ن��وع  ع���امل���ي  جم��ت��م��ع 
با�ستمرار  متغري  عامل  يف  ونعي�س 
تتغري فيه احتياجاتنا وطموحاتنا 
مما يحتم علينا االبتكار يف عملنا 
الدولة ولكي  للحفاظ على مكانة 
العامل،واأن  دول  اأف�سل  من  نكون 
االبتكار هو �سبلينا نحو االأف�سل...
وعليه يجب اأن يكون االبتكار �سمة 
جهودنا  ك��اف��ة  يف  واأداة  اأ���س��ا���س��ي��ة 
واأع��م��ال��ن��ا م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 

مكت�سبات وطننا ، ونحن ال نكتفي 
نعكف  ب��ل  ا�سرتاتيجيات  ب��اإط��لق 
واإجنازها  تنفيذها  متابعة  ع��ل��ى 

خلدمة وطننا يف اأ�سرع وقت.
وق����ال امل���خ���رتع االم����ارات����ي احمد 
ال�سمو  �ساحب  توجيه  ان  جم��ان 
نائب رئي�س الدولة  يف هذا ال�سياق 
للبتكار  الوطنية  اللجنة  باإن�ساء 
من  ع����ددا  مظلتها  حت���ت  ل��ت��ج��م��ع 
اجل���ه���ات االحت����ادي����ة ل��ل��ع��م��ل على 
اال�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة 
الوطنية للبتكار التي �سوف تتبواأ 
اال�سرتاتيجية  تنفيذ  م�سوؤولية 
اأطلقها  ال��ت��ي  ل��لب��ت��ك��ار  ال��وط��ن��ي��ة 
ت�سعى  اإذ  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ���س��م��وه 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة جل��ع��ل االإم�����ارات 
�سمن ال���دول االك��رث اب��ت��ك��اراً على 
ال�سنوات  خ���لل  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
ليوبيل  و����س���واًل  ال��ق��ادم��ة  ال�����س��ب��ع 
 ،.2021 يف  ال��ذه��ب��ي  االإم�������ارات 
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اأخبار الإمارات

حاكم ال�شارقة ي�شهد فعاليات موؤمتر تاريخ العلوم عند العرب وامل�شلمني بالتزامن مع موؤمتر علوم الف�شاء

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

•• ال�صارقة-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
رئي�س جامعة ال�سارقة اليوم مببنى 
و�سمن  باجلامعة  الطلب  مكتبة 
الحتفاالتها  االإم��������ارة  م��وا���س��ل��ة 
االإ�سلمية  الثقافة  عا�سمة  بلقب 
امل����وؤمت����ر  ف���ع���ال���ي���ات   ..  2014
العلوم  ت���اري���خ  يف  ال���ث���اين  ال�����دويل 
بالتزامن  وامل�سلمني  ال��ع��رب  عند 
امل��وؤمت��ر العربي احل���ادي ع�سر  م��ع 
يف ع��ل��وم ال��ف�����س��اء وال��ف��ل��ك والذي 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��م��ا جامعة  ع��ل��ى  ي�����س��رف 
ال�����س��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت����اد 
 . وال��ف��ل��ك  الف�ساء  لعلوم  ال��ع��رب��ي 
ب����داأت ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ري��ن بعزف 
االإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�سلم 
العربية املتحدة وتلوة اآيات بينات 
م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م ع��ق��ب��ه��ا كلمة 
الدكتور  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  مل��دي��ر 
رئي�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول  ح��م��ي��د 
العربي  االحت������اد  رئ��ي�����س  امل���وؤمت���ر 
فيها  تقدم  والفلك  الف�ساء  لعلوم 
اإىل  واالم��ت��ن��ان  والتقدير  بال�سكر 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�سارقة لي�س فقط  رئي�س جامعة 
املوؤمتري  ب��رع��اي��ة  �سموه  لتف�سل 
واإمنا  افتتاحهما  حفل  وح�����س��وره 
والعلماء  ل��ل��ع��ل��م  امل��ث��ل��ى  ل��رع��اي��ت��ه 
وامل�ستويات  االآف�����اق  ج��م��ي��ع  وع��ل��ى 
وال�سيما موؤمتر تاريخ العلوم الذي 
رعاه �سموه ومنذ انطلقته االأوىل 
بقبول  وتف�سل   2008 ال��ع��ام  يف 
الرئا�سة الفخرية للحتاد العربي 
الأن  وذل��ك  والفلك  الف�ساء  لعلوم 
التاريخ  يف  ي��ب��ح��ث  امل����وؤمت����ر  ه����ذا 
الذي  واالإ�سلمي  العربي  العلمي 
اأركان تاريخ  يعترب واحدا من اأهم 
واالإ�سلمية  ال��ع��رب��ي��ة  احل�����س��ارة 
اأدوات  اأهم  اأحد  االأمر الذي ي�سكل 
ال��ع��امل��ي لتلقي  ���س��ع��ي��ه  ���س��م��وه يف 
احل�سارات ويف كتابة التاريخ كاأحد 
اأع���ظ���م امل����وؤرخ����ني امل��ع��ا���س��ري��ن ملا 
ر�سد  يف  املطلقة  اأمانته  عن  عرف 
الغنية  م��وؤل��ف��ات��ه  ال��ت��اري��خ يف  ه���ذا 
اإىل  التاريخ  ه��ذا  ونقله  والعديدة 
ودقيقة  اأم��ي��ن��ة  ب�����س��ورة  احل��ا���س��ر 
ك��م��ا رحب   .. ���س��ائ��ب��ة  ت�����س��وب��ه��ا  ال 

الف�ساء  ل��ع��ل��وم  ال�����س��ارق��ة  مب��رك��ز 
اأن�������س���اأه �ساحب  وال������ذي  وال���ف���ل���ك 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد القا�سمي ليكون قلعة تقنية 
علمية ومعرفية وتراثية و�سياحية 
العربي  ال��رتاث  اأ�سالة  وميثل  بل 
الف�ساء  ر����س���د  يف  واالإ�����س����لم����ي 
واأعظم  باملعا�سرة  وربطه  والفلك 
كونه  تقنياتها ف�سل عن  واأح��دث 
وثقافيا  وت��ق��ن��ي��ا  ع��ل��م��ي��ا  م����رك����زا 
وت���رب���وي���ا وت���راث���ي���ا و���س��ي��اح��ي��ا بل 
تن�سئة  ليعمل على  اأي�سا  وتدريبيا 
اأج���ي���ال م���ن ال�����س��ب��اب ت��ه��ت��م بعلوم 
وامل�سلمني  ال���ع���رب  م���ن  االأج�������داد 
الف�ساء  ع���ل���وم  يف  ب���رع���وا  ال���ذي���ن 
والفلك هذه العلوم التي كانت وال 
تزال اأحد اأهم حماور فكر وثقافة 
���س��م��وه ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات طويلة 
ج�سد  ال�����ذي  ال���ي���وم  ج����اء  اأن  اإىل 
ف��ي��ه ه����ذه ال��ف��ك��رة مب���رك���ز تربط 
بعلوم  اخلا�سة  التكنولوجيا  فيه 
اأركان  اأه��م  باأحد  والفلك  الف�ساء 
التاريخ العلمي العربي واالإ�سلمي 
ولي�س  والفلك  بالف�ساء  واملتمثل 
هذا فح�سب بل وليكون فريدا من 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة من 
م�سمونه  م��ع  هيكله  تكامل  حيث 
م����ن امل���ك���ون���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
والفلك  ال��ف�����س��اء  ع��ل��وم  جم����االت 
م�سيفا اإليه حتفة فنية نادرة على 
���س��ك��ل ف��ي��ل��م اإب���داع���ي ع��ظ��ي��م حتت 
وال��ذي يج�سد  القيمة  دي��ن  عنوان 
تعاىل  اهلل  خ��ل��ق  اأن  م��ن��ذ  احل���ي���اة 
ب�سري  م�����رورا  ن��ه��اي��ت��ه  اإىل  ال���ك���ون 
ال�سلم  عليهم  وال��ر���س��ل  االأن��ب��ي��اء 
قريبا  املركز  افتتاح  اإىل  و�سي�سار 
ال�سارقة  اإحتفاالت  فعاليات  �سمن 
للثقافة  ع���ا����س���م���ة  ب���اخ���ت���ي���اره���ا 

االإ�سلمية 2014 .
اأه��داف املوؤمتر  اأهم  اأحد  باأن  ونوه 
العلوم  ت���اري���خ  يف  ال���ث���اين  ال�����دويل 
تعزيز  ه��و  وامل�سلمني  ال��ع��رب  عند 
والباحثني  العلماء  بني  التوا�سل 
وجت�سيد  ال��ع��ل��وم  ب��ت��اري��خ  املهتمني 
وامل�سلمني  ال���ع���رب  ال��ع��ل��م��اء  اأث�����ر 
اجلوانب  يف  احل�����س��ارات  ت��ق��دم  يف 
�سهادات  اإىل جانب توثيق  العلمية 
ال���ع���ل���م���اء م����ن غ����ري امل�����س��ل��م��ني يف 
وامل�سلمني  العرب  اإجنازات  اإن�ساف 
كلمته  خ��ت��ام  وك����رر يف   . ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�سمو  ل�ساحب  وام��ت��ن��ان��ه  ���س��ك��ره 
يكلل  اأن  اهلل  داعيا  ال�سارقة  حاكم 

والفلك  العلم  وه��واة  عليا  درا�سات 
م���ن 41 دول�����ة م���ن ك���اف���ة اأرج�����اء 
املعمورة من بينهم 43 عاملا وعاملة 
ال��ف�����س��اء وال��ف��ل��ك و�ستى  يف ع��ل��وم 
والهن�سية  التطبيقية  العلوم  فروع 
االإن�سانية  وال����ع����ل����وم  وال���ط���ب���ي���ة 
اللجنة  . وقد عكفت  واالجتماعية 
برنامج  اإع������داد  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
اإىل  باالإ�سافة  �سمل  وثقايف  علمي 
27 جل�سة عمل موزعة خلل اأيام 
يلقيها  حم��ا���س��رة   13  .. امل��وؤمت��ر 
هناك  و�سيكون  خمت�سون  علماء 
حفل ع�ساء ل�سيوف املوؤمتر وعدد 
ورحلت  الرتفيهية  ال��ربام��ج  من 
ندوة  تخ�سي�س  مت  كما   . الت�سوق 
خ���ا����س���ة ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد من 
ال��ع��ل��م��اء م���ن امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة و 
االإمارات  ودول��ة  املتحدة  ال��والي��ات 
�سبل  ت��ن��اق�����س  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تطوير طرائق التدري�س يف املدار�س 
الثانوية وطرح اإجنازات وابتكارات 
العلماء امل�سلمني االأوائل يف املناهج 
مبخرجات  ورب���ط���ه���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف م���راح���ل م��ب��ك��رة من 
جل�سات  اإىل  باالإ�سافة   .. التعليم 
وال�سباب  ل��ل��ه��واة  خ�س�ست  ع��م��ل 
الفلكية  ل���ل���ج���م���ع���ي���ات  وك�����ذل�����ك 
وال��ف�����س��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�����س��ل عن 
اجلل�سات االإدارية للمجل�س االأعلى 
الف�ساء  ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي  ل��لحت��اد 
اإ�سرتاتيجية  مل��ن��اق�����س��ة  وال���ف���ل���ك 
والفلك  الف�ساء  ع��ل��وم  وم�ستقبل 
يف الوطن العربي وانتخاب املجل�س 
االأع���ل���ى ل��لحت��اد ورئ��ي�����س��ه ونواب 
دورته  يف  ال��ع��ام  واالأم����ني  الرئي�س 
الثانية ع�سرة . وقد مت تخ�سي�س 
اإليه  اآخر ما تو�سل  جل�سة ملناق�سة 
اال�ست�سعار  تكنولوجيا  يف  العلماء 
ع��ن بعد وم��راق��ب��ة ور���س��د االأر�س 
وفيزياء  اخل���ارج���ي  ال��ف�����س��اء  م���ن 
ال�سم�سية  وال��ن�����س��اط��ات  ال�����س��م�����س 
واأث������ره������ا ع���ل���ى ال����غ����لف اجل����وي 
والرتاث العلمي العربي يف الفلك 
ختام  يف  امل���ه���دي  وق�����دم   . واجل�����و 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر  كلمته 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي على رعايته للعلم واأهله 
عامة ورعايته لهذا املوؤمتر خا�سة 
والباحثني  ال���ع���ل���م���اء  ���س��ك��ر  ك���م���ا 
التدري�س من خارج  واأع�ساء هيئة 
امل�ساركني  وداخلها  االإم���ارات  دول��ة 

يف هذا املوؤمتر.

العامليني  واملتخ�س�سني  بالعلماء 
امل�����س��ارك��ني يف ه��ذي��ن امل��وؤمت��ري��ن . 
ال�سارقة  جامعة  اإن  النعيمي  وقال 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ�س�سها  اأن  وم��ن��ذ 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
 1997 العام  يف  القا�سمي  حممد 
اتخذت من العلم والبحث العلمي 
ملنهجها  مت���ام���ا  م����وازي����ا  م��ن��ه��ج��ا 
االأكادميي من حيث قوته وجزالته 
ور�سانته وقد كان للرتاث العلمي 
من  االأك����رب  الن�سيب  واالإن�������س���اين 
بل  ه��ذا فح�سب  ولي�س  املنهج  ه��ذا 
اأحدث  االأب��ح��اث  ه��ذه  ملثل  �سخرت 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واأك���رثه���ا ت��ط��ورا الأنها 
التاريخ  اأرك������ان  اأه����م  اأح����د  ت��ع��ت��رب 
كثريا  والأن  واالإ���س��لم��ي  ال��ع��رب��ي 
العلمي  االإرث  اأو  التاريخ  ه��ذا  من 
جوهرا  �سكل  واالإ���س��لم��ي  العربي 
العاملية  احل�����س��ارات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
االآن  حتى  م�ستمرا  ي��زال  ال  ومنه 
خا�سة  ال���ع���امل  دول  م���ن  ك��ث��ري  يف 
والفلك  ال���ف�������س���اء  جم��������االت  يف 
فاحل�سن  وغ���ريه���ا  وال��ري��ا���س��ي��ات 
واخلوارزمي  والكندي  الهيثم  بن 
وال��ب��ت��اين وال���ط���ربي واب����ن حيان 
واالإدري�سي وغريهم هم اأعلم علم 
راياتها  ت��زال  ال  واإ�سلمية  عربية 
 . ه��ذا  يومنا  حتى  خفاقة  العلمية 
واأ�ساف اأن جامعة ال�سارقة اهتمت 
بكثري من االأبحاث العلمية الأمثال 
ه�����ذه االأع��������لم وغ����ريه����م وال���ي���وم 
�سعدت اجلامعة من هذا االهتمام 
نه�ستها  ع�����ن  اأع����ل����ن����ت  اأن  ب���ع���د 
الكربى مع بداية العام االأكادميي 
اجلاري تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
نقل  على  بالعمل  رئي�سها  ال�سمو 
وتعليمها  بعلمها  ال�سارقة  جامعة 
العاملية  اجل���ام���ع���ات  م�����س��اف  اإىل 
مراكزها  دجم���ت  ح��ي��ث  ال��ع��ري��ق��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���ارب االأرب���ع���ني 
مركزا للبحث العلمي جميعا على 
حتت  ين�سوي  علمية  معاهد  �سكل 
ك���ل م��ع��ه��د م��ن��ه��ا جمموعة  ل�����واء 
العلمية  امل����راك����ز  م���ن  م��ت��ج��ان�����س��ة 
وجميعها يبحث يف الرتاث العلمي 
باالإ�سافة  واالإ����س���لم���ي  ال��ع��رب��ي 
والهند�سية  العلمية  االأب��ح��اث  اإىل 
واالجتماعية  وال�سحية  والطبية 
التخ�س�سية  واالق����ت���������س����ادي����ة 
و�ستنجزها  التي تنجزها  املعا�سرة 
متطلبات  تلبية  �ساأنها  من  والتي 
التنمية الب�سرية ب�سكل عام . ونوه 

�سكر  كما   .. بالنجاح  ه��ذا  امل��وؤمت��ر 
للموؤمترين  التح�سريية  اللجان 
ج���ه���دا يف جامعة  ب����ذل  م���ن  وك����ل 
ال�����س��ارق��ة وخ��ارج��ه��ا . واأع���ل���ن اأن 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
قد  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  ب��اإن�����س��اء  اأم�����ر 
الدولية لتاريخ العلوم عند العرب 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  يف  وامل�����س��ل��م��ني 
على  ال����ت����اري����خ  ه������ذا  يف  ل���ت���ب���ح���ث 
امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي وجت�����س��د جميع 
اآف���اق���ه وم��ي��ادي��ن��ه وف�����س��ل��ه يف بناء 
كان  اأن  منذ  االإن�سانية  احل�سارات 
وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا . ب��ع��ده��ا األقى 
رئي�س  امل���ه���دي  ح�����س��ني  ال���دك���ت���ور 
كلمة  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة 
املوؤمتر  ف��ك��رة  اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ����س���ار 
عند  ال���ع���ل���وم  ت����اري����خ  ال�������دويل يف 
ال����ع����رب وامل�������س���ل���م���ني ان��ط��ل��ق��ت يف 
 2008 م��ار���س  االأوىل يف  دورت��ه��ا 
ال�����ذي يوليه  ال���دع���م  م���ن خ����لل 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
رئي�س اجلامعة . وقال عملنا على 
دورته  يف  املوؤمتر  اأه��داف  تكون  اأن 
التي  ل��ل��م�����س��رية  ال��ث��ان��ي��ة م��ك��م��ل��ة 
بداأناها يف �سنة 2008م حيث اأننا 
التظاهرة  ه��ذه  تنظيم  من  نهدف 
العلماء  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  ل�����ت��ع��زي��ز 
العلوم  بتاريخ  املهتمني  والباحثني 
وامل�����س��ل��م��ني وجت�سيد  ال��ع��رب  ع��ن��د 
وامل�سلمني  ال���ع���رب  ال��ع��ل��م��اء  اأث�����ر 
اجلوانب  يف  احل�����س��ارات  ت��ق��دم  يف 
العلماء  �سهادات  وتوثيق  العلمية 
اإن�ساف  يف  امل�����س��ل��م��ني  غ����ري  م����ن 
اإجنازات العرب وامل�سلمني العلمية 
العربي  ال��ع��ل��م��ي  ال����رتاث  واإح���ي���اء 
ورب��ط��ه ب��امل��ع��ا���س��رة . واأ����س���اف اأن 
امل��وؤمت��ر ال��ع��رب��ي احل����ادي ع�سر يف 
وال��ف��ل��ك ف�سرتكز  ال��ف�����س��اء  ع��ل��وم 
جل�ساته وحما�سراته العلمية على 
املرا�سد واالأجهزة الفلكية العربية 
وال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ر���س��ي��ن��ة يف 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  ميادين 
الكون  مو�سوعات  يف  والف�سائية 
ال�سماوية  االأج���رام  من  ومكوناته 
مب����ا يف ذل�����ك ال���ن���ج���وم وامل����ج����رات 
وال�سهب  ال�����س��م�����س��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ة 
وال��ن��ي��ازك وال��ف��وه��ات ال��ن��ي��زك��ي��ة . 
423 من  امل��وؤمت��ري��ن  ي�����س��ارك يف 
وطلبة  خمت�سني  واأ���س��ات��ذة  علماء 

•• ال�صارقة -وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
ال�سارقة رئي�س  عهد ونائب حاكم 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ح�����س��ور  ام���������س- 
�سلطان  ب���ن  ����س���امل  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
االجتماع   - املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
التنفيذي  للمجل�س  االأ���س��ب��وع��ي 
الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم. 
التنفيذي  املجل�س  اأن �سادق  وبعد 
 .. ال�سابق  االجتماع  حم�سر  على 
ا�ستمع اإىل مقرتح اإعادة تق�سيمات 

م�سروع  م���ع  وال��ت��ك��ام��ل  امل��ن��اط��ق 
ال���رم���ز ال���ربي���دي امل���وح���د الإم����ارة 
على  اال�ستدالل  لت�سهيل  ال�سارقة 
املناطق ذوات االأرقام وامل�ساهمة يف 
والرتقيم.  الت�سمية  م�سروع  دعم 
وب�����ع�����د م���ن���اق�������س���ة امل������ق������رتح من 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س .. وجه  ال�����س��ادة 
ال���دائ���رة مل��زي��د م��ن ال��درا���س��ة مع 
ورفع  اأع�����س��اء  مبلحظات  االأخ���ذ 
للمجل�س  العامة  للأمانة  املقرتح 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الت���خ���اذ االإج��������راءات 
اللزمة . واعتمد املجل�س مذكرة 
هيئة  بني  عقدها  املزمع  التفاهم 
ال�سياحي  و  ال���ت���ج���اري  االإمن�������اء 
حيث  ل��لإع��لم  الوطني  واملجل�س 

ي��و���س��ف �سالح  امل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الطرق  ال�����س��وي��ج��ي 
يف  العمل  م�ستجدات  واملوا�سلت 
اأعدت  الهيئة  اأن  امل�سروع مو�سحا 
مقرتحا ت�سميميا يتمثل يف عمل 
للطريق  ال�����س��خ��ري��ة  ال��ق��ط��وع��ات 
الداخلي  ال��ط��ري��ق  ل��رب��ط  وذل����ك 
مل����ي����ن����اء خ�����ورف�����ك�����ان م�����ع ط���ري���ق 
ال�ساحنات . ويف ختام عر�سه وجه 
بالتن�سيق  العامة  اأمانته  املجل�س 
مع هيئة الطرق واملوا�سلت بهذا 
على  ا�ستجد  م��ا  و�سمن   . ال�����س��اأن 
املجل�س  اط��ل��ع   .. اجلل�سة  اأع��م��ال 
على جدول اأعمال اجلل�سة الرابعة 
الثاين  ال����ع����ادي  االن���ع���ق���اد  ل�����دور 

مدينة  وم��ن��اط��ق  ���س��واح��ي  بع�س 
�سعادة  ق���دم���ه  ال������ذي  ال�������س���ارق���ة 
املهريي  بطي  بن  �سلح  املهند�س 
وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
الت�سمية  نظام  خلله  وا�ستعر�س 
ومناطق  ���س��واح��ي  يف  وال��رتق��ي��م 
اإىل ما  واأ����س���ار  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
ت��ط��ور كبري  م��ن  االإم�����ارة  ت�سهده 
مناطقها  ت��خ��ط��ي��ط  يف  وت���و����س���ع 
مم����ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه وج������ود حاجة 
عملية  ت���ط���وي���ر  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
الرتقيم واال�ستدالل على املناطق 
مبختلف اإ�ستخدامها. بني املهريي 
املقرتح  م���ن  امل����رج����وة  االأه��������داف 
م���وح���دة لرتقيم  اآل���ي���ة  اإي���ج���اد  يف 

النومان  حم��م��د  ���س��ع��ادة  اأو����س���ح 
رئي�س هيئة اأن توقيع املذكرة ياأتي 
اإدراكا من اجلانبني الأهمية اإيجاد 
وتعزيز  دع����م  يف  ف��اع��ل��ة  ����س���راك���ة 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  علقات 
مبا  ف��ع��ال  ب�سكل  بينهما  القائمة 
العلقات  ب��ه��ذه  ال��ن��ه��و���س  ي��ك��ف��ل 
وار�ساء  م�ستمر  ب�سكل  وتطويرها 
وجرى   . امل�سرتك  التعاون  دعائم 
خ����لل االج���ت���م���اع االط������لع على 
م�ساريع  م��ن  ع��دد  يف  العمل  �سري 
مدن  يف  وال��ط��رق  التحتية  البنى 
وم����ن����اط����ق االإم������������ارة وم������ن ه���ذه 
الدائري  امل��ي��ن��اء  امل�����س��اري��ع ط��ري��ق 
وا�ستعر�س  ف��ك��ان  خ��ور  مدينة  يف 

وحول اأ�سرار الكون وما يوجد من 
حولنا من كواكب وجنوم وجمرات 
االأمريكي  ال��ف�����س��اء  ع���امل  حت���دث 
هوفمان  جيفري  الدكتور  االأ�ستاذ 
ع��ن جت��رب��ت��ه يف ه���ذا امل��ج��ال حيث 
ق�����س��ى يف ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي ما 
ق��ام خللها  �ساعة   60 ع��ن  ي��زي��د 
الف�سائي  هبل  تل�سكوب  بت�سليح 
ال��ف�����س��اء وت����ن����اول خلل  وه����و يف 
حديثه ما الحظه وما مت اكت�سافه 
اأهم  الرحلة وم��ن بني  خ��لل تلك 
قوله  االكت�سافات على ح�سب  تلك 
م�ستمرا  زال  ما  والكون  العامل  اإن 
يف مت���دده وات�����س��اع��ه ن��ظ��را لوجود 
�سرعتها  ت��ت��ج��اوز  ب��ع��ي��دة  جم����رات 
�سرعة املجرة التي تقع االأر�س من 
تدوين  الرحلة  �سمنها ومت خلل 
ال����ع����دي����د م����ن امل����لح����ظ����ات ح���ول 
اإم��ك��ان��ي��ة وج���ود ح��ي��اة على كواكب 
االأر������س ويف جمرات  اأخ����رى غ��ري 
اأخ������رى ك��م��ا ت���ن���اول احل���دي���ث عن 
املادة الع�سوية والطاقة املخزنة يف 
تكويننا  ونظام  واملجرات  الكواكب 
ال�سم�سي . من جانبه اأو�سح العامل 
االأ�ستاذ الدكتور ديفيد كنج - الذي 
ق�����س��ى اأك����رث م��ن اأرب���ع���ني ع��ام��ا يف 
البحث يف تاريخ العلوم عند العرب 
والفاعل  الكبري  ال��دور  وامل�سلمني 
النهو�س  يف  ال���ع���ل���م���اء  الأول�����ئ�����ك 
بالعلوم يف املجاالت املختلفة كعلوم 
الريا�سيات  وعلم  والفلك  الف�ساء 
وع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا وغ���ريه���ا حيث 
املكتبات  ذل���ك يف  اأج����ل  م���ن  ط���اف 
بقاع  ���س��ت��ى  ال��ع��امل��ي��ة يف  وامل����راك����ز 
للحديث  كلمته  وخ�س�س  االأر����س 
الفلكي  ا���س��ط��ن��ب��ول  م��ر���س��د  ع���ن 
الدين  تقي  ي��د  على  تاأ�س�س  ال��ذي 
عام 1580 اإبان الدولة العثمانية 

التي  الفلكية  ل�����لأدوات  م��ت��ط��رق��ا 
ا���س��ت��خ��دم��ت يف امل��ر���س��د وم��ن��ه��ا ما 
اأبدعها اليونان ومنها من ابتكرها 
اأنتجها  مم���ا  وغ���ريه���ا  امل�����س��ل��م��ون 
ال�سوء على  �سلط  االأوروبيون كما 
العربية  امل����راج����ع  م���ن  جم��م��وع��ة 
االإ�سلمية يف علوم الف�ساء والفلك 
وقال اإن على راأ�س كل تلك املراجع 
ومن  الكرمي  ال��ق��راآن  يقع  والكتب 
بني اأهم الكتب كتاب الزيج الكبري 
احلاكمي  امل�������س���ري  ي��ون�����س  الب����ن 
التح�سري  يف  عليه  ا�ستند  وال���ذي 
لر�سالته يف الدكتوراه . ومن �سمن 
االأ�ستاذ  امل��وؤمت��ري��ن  يف  املتحدثني 
���س��امل احل�����س��اين رئي�س  ال��دك��ت��ور 
والتقنية  العلم  اأج��ل  من  موؤ�س�سة 
بتاريخ  ت��ع��ت��ن��ى  ال���ت���ي  واحل�������س���ارة 
العلوم عند العرب وامل�سلمني واأكد 
اأن امل��وؤ���س�����س��ة ق��د وج���دت م��ن اأجل 
اإبراز  لكيفية  جديدة  طرق  عر�س 
العلمية  واالإ���س��ه��ام��ات  االإجن�����ازات 
املدار�س  يف  االإ�سلمية  للح�سارة 
واملوؤ�س�سات العامة. ومتنى يف ختام 
على  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يعمل  اأن  كلمته 
الدرا�سية يف خمتلف  املناهج  اإثراء 
واالإ�سلمي  العربي  العاملني  بلدان 
اأبدعها  ال��ت��ي  وال���ع���ل���وم  ب���امل���ع���ارف 
والعرب  امل�سلمني  علماء  وابتكرها 
حتى تك�سب االأجيال القادمة منها 
الدرو�س والعرب . ويف ختام فعاليات 
الدكتور  االأ�ستاذ  املوؤمترين حتدث 
مارتني بار�ستو اأ�ستاذ فيزياء الفلك 
يف  والهند�سة  العلوم  كلية  وعميد 
جامعة لي�سي�سرت يف اململكة املتحدة 
عن علوم الف�ساء والفلك احلديثة 
وال �سيما يف اململكة املتحدة خا�سة 
ويف اأوروبا عامة وعر�س جمموعة 
من جتاربه البحثية يف هذا املجال 

م���ق���ارن���ا ب���ني احل�����ال ال�����ذي كانت 
عاما   20 ق���ب���ل  ال���ب���ح���وث  ع��ل��ي��ه 
وب��ني الوقت احل��ايل يف ظل تطور 
االأدوات ودخول التقنيات احلديثة 
يف جم�����ال ال���ت���ج���ري���ب وال���ب���ح���ث . 
ال�سمو  ���س��اح��ب  تف�سل  ذل���ك  ب��ع��د 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
امل�ساركني  جميع  بتكرمي  ال�سارقة 
املعر�س  واف���ت���ت���اح  امل���وؤمت���ري���ن  يف 
والذي  هام�سهما  على  اأقيم  ال��ذي 
�سارك فيه كل من متحف ال�سارقة 
ل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  العلمي 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  ال�سارقة 
دبي وعمادة �سوؤون الطلبة بجامعة 
واملحميات  البيئة  وهيئة  ال�سارقة 
املاجد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم���رك���ز ج��م��ع��ة 
امل�ساحب  امل���ع���ر����س  وت�������س���م���ن   .
علماء  اأه��م  �سور  لعر�س  ج��داري��ة 
موجزة  ون��ب��ذة  وامل�سلمني  ال��ع��رب 
ع���ن ح��ي��ات��ه��م واأب�����رز اجن���ازات���ه���م . 
من  كل  املوؤمترين  فعاليات  ح�سر 
الهاجري  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ���س��ع��ادة 
الإمارة  اال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س 
بن  الرحمن  و�سعادة عبد  ال�سارقة 
بالديوان  امل�ست�سار  اجل���روان  علي 
االأم�������ريي و����س���ع���ادة حم��م��د ذي���اب 
املو�سى امل�ست�سار بالديوان االأمريي 
احلميد  ع���ب���د  ع���م���رو  وال����دك����ت����ور 
م�����س��ت�����س��ار ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
العايل  التعليم  ل�����س��وؤون  ال�����س��ارق��ة 
رئي�س  مم���ث���ل  ك���وف���ن���در  وك���ي���ف���ن 
االحت���اد ال���دويل للفلك وع��دد من 
امل��ه��ت��م��ني وامل��ن�����س��غ��ل��ني ب��ال��ب��ح��ث يف 
علوم الف�ساء والفلك وبالعلوم عند 
العرب وامل�سلمني وجمع غفري من 

اأ�ساتذة وطلبة جامعة ال�سارقة.

الثامن  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ف�����س��ل  م��ن 
والتي  اال����س���ت�������س���اري  ل��ل��م��ج��ل�����س 

قانون  م�����س��روع  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��ن��اق�����س 
هيئة  و�سلحيات  اأه��داف  تنظيم 

ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري ال��ع��م��ل يف اإم���ارة 
ال�سارقة وذلك غدا اخلمي�س .

�شحة دبي تطلع على جتربة البلدية يف نظام التقييم الذاتي 
•• دبي-وام:

اط��ل��ع وف���د ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة يف دب���ي ع��ل��ى جت��رب��ة وممار�سات 
اخلدمات  ودليل  ال��ذات��ي  التقييم  نظام  جم��ال  يف  دب��ي  بلدية 
وغريها  البلدية  بني  القائم  التعاون  من  انطلقا  وذل��ك   ..
الدولة يف ن�سر  املوؤ�س�سات ذات العلقة من داخ��ل وخ��ارج  من 
واأ�ساد عبداهلل عبدالرحمن مدير   . الفائدة  جتاربها لتعميم 
املوؤ�س�سي يف البلدية مبثل هذه الزيارات ودورها  اإدارة التميز 
يف تعزيز علقات التعاون املختلفة وت�سريع عمليات التطوير 
م��ن حيث ب��داأ االآخ����رون .. م��وؤك��دا اأن بلدية دب��ي وب��ن��اء على 
دبي  بلدية  لوتاه مدير عام  املهند�س ح�سني  �سعادة  توجيهات 
ت�سع خرباتها حتت ت�سرف كافة اجلهات احلكومية املختلفة 

يف  البلدية  جت��رب��ة  على  ال��وف��د  اط��ل��ع  كما   . للفائدة  تعميما 
تطبيق التقييم الذاتي با�ستخدام النظام االإلكرتوين للتقييم 
اخلا�س بتقييم معايري التميز وفق اأ�سلوب رادار العاملي والذي 
املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  البلدية  يف  داخليا  اأي�سا  تطويره  مت 
من  داخليا  النظام  ه��ذا  تطوير  كيفية  تو�سيح  ومت  العاملية 
خلل الكوادر الب�سرية املتخ�س�سة بالبلدية وت�سجيله كملكية 
نوعه  من  برنامج  ك��اأول  االقت�ساد  وزارة  من  للبلدية  فكرية 
كيفية  عر�س  ومت   . العربية  واملنطقة  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
هذه  وف���ق  للتقييم  املتبعة  واالآل���ي���ة  ال��ن��ظ��ام  تطبيقات  ع��م��ل 
اإلكرتونيا ثم  التطبيقات والتي تت�سمن و�سع خطة للتقييم 
ثم  مبا�سرة  االإل��ك��رتوين  النظام  يف  النتائج  وو���س��ع  تنفيذها 
اإلكرتونيا وكيفية و�سع االأدلة واالإثباتات يف  كيفية متابعتها 

الربنامج واأ�سكال التقارير التي تو�سح حالة كل خطة تقييم 
وك��ذل��ك ح��ال��ة ك��ل وح���دة تنظيمية وذل���ك م��ن خ��لل عر�س 
النظام  تطبيقات  عمل  مراحل  لكافة  حقيقية  عملية  اأمثلة 
وا�ستعرا�س ال�سا�سات اخلا�سة بكل مرحلة . وطورت البلدية 
النظام االإلكرتوين لديها للتقييم الذاتي لي�سم اأي�سا التدقيق 
اجل��ودة ح�سب  توكيد  �سهادة  وف��ق  اإدارة  كل  العمليات يف  على 
موا�سفة اآي اإ�س اأو 9001 عرب �سا�سات منف�سلة بحيث يتم 
تدقيق االآيزو اأي�سا اإلكرتونيا وو�سعت البلدية اآلية داخلية يف 
النظام الإعطاء نتيجة رقمية لكل اإدارة يف حتقيقها ملتطلبات 
هذه املوا�سفة مع وجود خا�سية يف النظام االإلكرتوين للربط 
بني تقييم الرادار وتقييم االآيزو يف حال اختيار هذه اخلا�سية 

من قبل الدائرة.

ا�شتئنافية راأ�س اخليمة تنظر ق�شية املتهم باغت�شاب قريباته 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

امل�ست�سار  برئا�سة  اأم�س  عقدتها  جل�سة  يف  اخليمة  راأ���س  حماكم  بدائرة  اال�ستئناف  حمكمة  ح��ددت 
عربي  بق�سية  ال�سهود  و�سماع  اجل��اري  دي�سمرب   23 يوم  ت�سجيلت  خبري  ا�ستدعاء  يا�سني  حمدي 
التي  القرابة  �سلة  م�ستغًل  بالقوة  اغت�سابهن  وحماولة  وال�سغالة  �سيدتني  على  باالإعتداء  متهم 
 10 بال�سجن  املتهم  اأول درجة قد ق�ست على  واملتهم حمكوم عليه من قبل حمكمة  تربطه بهما. 

�سنوات للعتداء على املجني عليها االأوىل وتربئته من االأخت ال�سغرى وال�سغالة.
وطالب دفاع املتهم خلل اجلل�سة با�ستدعاء خبري فني لفح�س ت�سجيلت الكامريات مب�سكن املتهم 
التي تثبت اأن املجني عليها دخلت م�سكنه وقامت ب�سرقة مبلغ مايل من م�سكن املتهم وان ال�سكوى 
كيديه. ويف التفا�سيل تقدمت �سيدتان وال�سغالة ببلغ ل�سرطة راأ�س اخليمة يفيد بتعر�سهما ملحاوالت 
اغت�ساب بالقوة من قبل املتهم داخل م�سكنه، حيث مت اإلقاء القب�س عليه على الفور، ووجهت النيابة 

العامة تهم ال�سروع يف االغت�ساب وهتك العر�س باالإكراه للمتهم املذكور.

جامعة خليفة ت�شت�شيف االجتماع التاأ�شي�شي جلمعية االإمارات النووية
•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��د يف م��ق��ر ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ام�س 
النووية  االإم��ارات  جلمعية  التاأ�سي�سي  االجتماع 
التفاعل  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإن�������س���اوؤه���ا  ي���ه���دف  ال���ت���ي 
وال��ت��وا���س��ل ب��ني اخل����رباء وال��ع��ام��ل��ني يف جمال 

الطاقة والتكنولوجيا النووية.
املندوب  الكعبي  حمد  ���س��ع��ادة  االج��ت��م��اع  ح�سر 
الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الرئي�س  احل����م����ادي  حم��م��د  و����س���ع���ادة  ال����ذري����ة 
النووية  للطاقة  االإم�����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
وال��دك��ت��ور حم��م��د امل��ع��ل ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س االأول 
ل��ل��ب��ح��وث وال���ت���ط���وي���ر يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة اإىل 
والعاملني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م���ن  ع����دد  ج��ان��ب 
يف ال��ق��ط��اع ال���ن���ووي ب���ال���دول���ة وجم��م��وع��ة من 
القطاع  يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل��واط��ن��ني  امل��ه��ن��د���س��ني 
النووي. و�ستمثل اجلمعية لدى اإن�سائها ملتقى 

للباحثني والدار�سني يف جمال الطاقة النووية 
وت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات امل��وث��وق��ة . ك��م��ا ت��ه��دف اإىل 
ال��ط��اق��ة النووية  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ع��ل��وم  اإط�����لع 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف القطاع  ث��ق��اف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
ومعلوماتية  علمية  مرجعية  وت��وف��ري  ال��ن��ووي 
للباحثني والدار�سني والعاملني يف هذا القطاع. 
اأن  االج��ت��م��اع  خ��لل  الكعبي  حمد  �سعادة  واأك���د 
اإ�سافة  يعترب  النووية  االإم���ارات  جمعية  اإن�ساء 
نوعية لقطاع نووي متكامل يف الدولة و�ست�سكل 
املهتمني  ل��ك��ل  ملتقى  اإن�����س��ائ��ه��ا  ع��ن��د  اجل��م��ع��ي��ة 
من  ���س��واء  النووية  والتطبيقات  بالتكنولوجيا 
االأكادميي.  اأو  احلكومي  اأو  ال�سناعي  القطاع 
واأ�ساف اأن اجلمعية �ستعمل على تعزيز التعاون 
اجلمعيات  مع  �سراكات  واإن�ساء  ال��دويل  النووي 
النووية الدولية ومبا يخدم املجتمع املحلي. من 
ا�ست�سافة  اإن  املعل  حممد  الدكتور  قال  جانبه 
جلمعية  التاأ�سي�سي  للجتماع  خليفة  جامعة 

الذي  ال��دور  مع  متفقا  ياأتي  النووية  االإم���ارات 
تلعبه اجل��ام��ع��ة يف دع��م ال��ق��ط��اع ال��ن��ووي حيث 
ت�سمل  بحثية  واأن�سطة  مبادرات  عدة  ت�ست�سيف 
ب��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت��ري يف ال��ه��ن��د���س��ة ال��ن��ووي��ة كما 
للبنية  اخلليج  معهد  خليفة  جامعة  حتت�سن 
التحتية للطاقة النووية والذي يوؤهل العاملني 
ال���ن���ووي يف ال�سرق  ال��ق��ط��اع  ال���ق���رار يف  و���س��ن��اع 
االأو�سط عن طريق تدريبهم على مناحي االأمان 
واالأمن وال�سلمة النووية باالإ�سافة اإىل توفري 
النووية  البحثية  العلمية  امل��خ��ت��ربات  اأح����دث 

لتعزيز اجلهود البحثية يف هذا املجال.
االأ�سا�سي  ال��ن��ظ��ام  م�����س��ودة  امل�����س��ارك��ون  واع��ت��م��د 
ال�سوؤون  ل�����وزارة  ل��ت��ق��دمي��ه  مت��ه��ي��دا  للجمعية 
النفع  جمعيات  ب��اإن�����س��اء  املخت�سة  االجتماعية 
واملقرتحات  االأفكار  امل�ساركون  تبادل  كما  العام 
االإم����ارات  جلمعية  امل�ستقبلية  االأن�����س��ط��ة  ح��ول 

النووية عند اإن�سائها .

م�شت�شفى النور �شارع املطار يحتفل 

باليوم العاملي لالأطفال اخلدج
•• ابوظبي-الفجر:

اأقيمت موؤخراً يف م�ست�سفى النور �سارع املطار فعالية مبنا�سبة اليوم العاملي 
املبكرة  ب��ال��والدات  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  يف  للم�ساعدة  اخل���دج،  ل��لأط��ف��ال 
واأ�سبابها والوقاية منها. اأ�سرف على الفعالية الدكتور �سلم جا�سم ح�سني، 
رئي�س ق�سم العناية املركزة للأطفال اخلدج يف م�ست�سفى النور �سارع املطار. 
اإنطلقت الفعالية مبحا�سرة ق�سرية قدمها الدكتور �سلم هدفها التثقيف 
ح�سره  اال��ت��ي  املنا�سبة  بهذه  االإح��ت��ف��ال  كعكة  قطع  حفل  يليها  ال�سحي، 
عدد من االأهايل واالأطفال الذين تلقوا الرعاية اللزمة خلل ال�سنتني 
فرع  النور  م�ست�سفى  يف  اخل��دج  للأطفال  املركزة  العناية  ق�سم  يف  املا�سية 

�سارع املطار. 
ا�ست�سارات جمانية  التعليمية وق�سائم  املواد  كما ومت توزيع جمموعة من 
على جميع اأهايل االأطفال، ومتتع االأطفال بعدد من االأن�سطة الرتفيهية 

يف حديقة امل�ست�سفى.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بريوزي للملب�س 
الريا�سية رخ�سة رقم:CN 1220693 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد جا�سم حممود احمد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن حممد احمد املرزوقي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ابوظبي للتوريدات ال�سناعية - فرع 1
 رخ�سة رقم:CN 1015934-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيلرز الكرتوميكانيك 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1174021 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ابو ال�سعود ح�سني ابو ال�سعود حممد من 33% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد �سعيد حممد علي الزعابي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالوهاب عي�سه �سامل ح�سني اجلابري
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعلن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفروتا
 رخ�سة رقم:CN 1138903 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد فهد عو�س �سالح املنهايل %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سافة خليفة حممد حلدان فا�سل القبي�سي %80

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1.2*3.5 اىل 4*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/الفروتا

LAFRUTTA
اىل/كافترييا وقت ال�ساي بل�س ذ.م.م

TEA TIME PLUS CAFETERIA LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الع�سائر - بالتجزئة )4722002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جنمة الب�ستان للمقاوالت العامة

 رخ�سة رقم:CN 1365667 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فريد ح�سني عا�سم الدين %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سامل فرج �سامل بن ما�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �ساميم ريزا حممد نوزير علي %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نانو مياه علي عزام %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �سامل را�سد �سامل الظنحاين

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 60*40 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/جنمة الب�ستان للمقاوالت العامة

AL BUSTAN STAR GENERAL CONTRACTING
اىل/جنمة الب�ستان لل�سيانة العامة ذ.م.م

AL BUSTAN STAR GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 33 حمل رقم 40 اىل املنطقة الغربية ليوا 

يثي مكتب رقم 112 قطعة رقم 33 
تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة  االعلن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املنها�س للنقليات واملقاوالت 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1711768 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/املنها�س للنقليات واملقاوالت العامة
AL MENHAS TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اىل/املنها�س للنقليات العامة
AL MENHAS GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حزم غياثي لت�سليح ال�سيارات 

رخ�سة رقم:CN 1171034 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سعيد عبداهلل م�سلم عبداهلل مبارك املزروعي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سعيد عبداهلل م�سلم عبداهلل مبارك املزروعي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جاين العابدين علي احمد
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ق�سايد  ال�س�����ادة/مرحبا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1362743 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة مب�سر ب�سور حربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل طار�س �سعيد �سليويح املزروعي
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 60*40 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 32 حمل رقم 4 اىل 
املنطقة الغربية ليوا اجلبانة حمل رقم 30 قطعة رقم 60 - 61 - 76 - 77

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االبداع خلدمات حقول النفط ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1318323 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل طار�س �سعيد �سليويح املزروعي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل طار�س �سعيد �سليويح املزروعي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خواجة فهيم حممود
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/االبداع خلدمات حقول النفط ذ.م.م

TECHNO OIL FIELD SERVICES LLC

اىل/االبداع خلدمات حقول النفط
TECHNO OIL FIELD SERVICES

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خدمات �سعيد االلكرتونية - 

فرع رخ�سة رقم:CN 1106406-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1*2.4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/خدمات �سعيد االلكرتونية - فرع

SAEED ELECTRONIC SERVICES - BRANCH
اىل/العني كل�سيك للهواتف املتحركة

AL AIN CLASSIC MOBILE PHONES
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح ال�ساعات )9529001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

تن�يه
 11242 رقم  العدد  الفجر يف  بجريدة  ال�سادر  االعلن  اىل  باال�سارة 
 CN 1183418 بتاريخ 2014/10/28 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية رقم

باال�سم التجاري/ النخبة خلدمات تن�سيق احلدائق ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية االقت�سادية :بالتعديلت التالية

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد احمد رحال من 25% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عماد حممود احل�سني

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعلن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عطر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف املباين ومكافحة احل�سرات
 رخ�سة رقم:CN 1678481 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
ماركت  ال�س�����ادة/�سوبر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�سمة ليوا رخ�سة رقم:CN 1701449 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالدية عي�سى حممد خروب %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى جمال عي�سى الفريحات
االعلن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العيون 

CN 1056618:كويف �سوب رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ريد الين لللكرتونيات

رخ�سة رقم:CN 1150905 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 3*1 اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ريد الين لللكرتونيات

RED LINE ELECTRONICS
اىل/ال�سموح للخياطة الرجالية

AL MASMOH GENTS TAILORING
غري  الرجالية  امللب�س  وحياكة  وخياطة  تف�سيل  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 

العربية )البدل( فئة ثانية )1410904.2(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املن�سوجات واالقم�سة - بالتجزئة )4751001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع االجهزة ال�سمعية واملرئية والت�سجيل ولوازمها - 
بالتجزئة )4742001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امبيك�س للتجارة 
العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1707815 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�سم جتاري:من/امبيك�س للتجارة العامة ذ.م.م

IMPEX GENERAL TRADING LLC

اىل/ميكا للتجارة العامة ذ.م.م
MEKA GENERAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميامي كابل خيل 

لتجارة االملنيوم والنحا�س واحلديد والبطاريات امل�ستعملة 
رخ�سة رقم:CN 1421725 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خلف ا�سماعيل خلف حممد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سيف اخل�سواين املن�سوري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

الغاء اعالن �سابق
فا�سن  ال�س�����ادة/�سيتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
يف  رغبتهم  ابدوا  قد   CN رقم:1537301  رخ�سة  للملب�س 
رقم  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  االعلن  الغاء 

11272 بتاريخ 2014/12/2 واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
ثم تقدموا بطلب االجراءات التالية:

الغاء رخ�سة
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برمودا للمقاوالت 
العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1101143 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مزمل ابراهيم عبا�س ابو الري�س %24

تعديل ن�سب ال�سركاء
علي عمر عو�س احمد من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

اإعــــــــــالن
الهجن  ملعدات  االبي�س  ال�س�����ادة/ال�سدمي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واخليول رخ�سة رقم:CN 1186311 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سدمي االبي�س ملعدات الهجن واخليول
WHITE MIST FOR CAMEL AND HORSE EQUIPMENT

اىل/ال�سدمي االبي�س العمال ال�سرياميك
WHITE MIST CERAMIC WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تغطية االر�سيات واجلدران بالبلط او الباركة او الرخام او 
ال�سرياميك او املوزاييك )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة عتاد اخليل والهجن ولوازمها - باجلملة )4649045(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

افتتح العميد حممد النوبي حممد 
نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
اخلليجي  ال��ن��زي��ل  اأ���س��ب��وع  فعاليات 
املوحد املقام حتت �سعار )خذ بيدي 
املقامة  امل�سائية  اف�����س��ل(،  غ��د  نحو 
ال��ق��وا���س��م بح�سور  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى 
عدد من ال�سباط وجمع غفري من 

اجلمهور .
�سرطة  عام  قائد  نائب  حيث جتول 
املعر�س،  اأرج�����اء  يف  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
اإدارة  م���ن م��دي��ر  ل�����س��رح  م�����س��ت��م��ع��اً 
واالإ�سلحية،  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
ال�سلومي،  ����س���امل  اأح���م���د  ال��ع��ق��ي��د 
ي�ستمر  ال���ذي  املعر�س  اأجنحة  ع��ن 
خ��م�����س��ة اأي������ام، ح��ي��ث ي��ت�����س��م��ن على 
عدد من املنتجات واالأعمال للنزالء 
واحلرفية  ال��ف��ن��ي��ة  االأع����م����ال  م���ن 

للربامج  نتاًجا  تاأتي  التي  واملهنية 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل���ق���دم���ة ل��ه��م داخ���ل 
العديد  مب�ساركة  وذل���ك  املوؤ�س�سة، 
ومعر�ساً   ، احلكومية  االإدارات  من 
املدار�س  ل��ط��ل��ب��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��وح��ات 
و�سيقة  ممتعة  وعرو�س  امل�ساركني، 

الكلب  ووح���دة  ال�سرطة  ملو�سيقى 
احل�سور،  اأب��ه��رت  ال��ت��ي  البولي�سية 
للخيالة  مم���ي���زة  ع���رو����س  ك���ذل���ك 
ومر�سم  ال����ن����اري����ة،  وال�������دراج�������ات 
بجانب  امل�������دار��������س،  ل���ط���ل���ب���ة  ح�����ر 
احلناء  ون��ق�����س  ال�سعبية  امل���اأك���والت 

وم�سابقات وجوائز للأطفال برفقة 
واالألعاب  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�سخ�سيات 
عن  ف�����س��ًل  ل��لأط��ف��ال،  الرتفيهية 
�سد  وبطولة  �سحية  حملة  تنظيم 
احل��ب��ل ل��ل��ج��ال��ي��ات، وق���د ���س��ارك��ت يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 

امل����دار�����س ب��ع��رو���س ت��رف��ي��ه��ي��ة مثل 
كما  الهندية  واجلالية  قباء  مركز 
�ساهم اأع�ساء فريق تكاتف يف عملية 

تنظيم الفعاليات بكفاءة ومتيز.
امل���وؤ����س�������س���ة  اإدارة  م�����دي�����ر  وب�������ني 
االإ�سلحية والعقابية ب�سرطة راأ�س 
االأ�سبوع  ه��ذا  فعاليات  اأن  اخليمة 
تت�سمن كذلك حزمة من املحا�سرات 
والتي  املتنوعة،  الثقافية  والربامج 
ال�سجني مبجتمعه  اإىل دمج  تهدف 
املجتمع  ن��ظ��رة  حت�سني  خ���لل  م��ن 
باأيديهم  واالأخ����ذ  امل��ن�����س��اآت،  ل��ن��زالء 
اأع�ساء فاعلني يف املجتمع،  ليكونوا 
)االإدم���ان  بعنوان  حما�سرة  ومنها 
للأ�ستاذ  ال��ت��دخ��ني(  ع��ن  واالإق�����لع 
جا�سم اليعقوبي بالتعاون والتن�سيق 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ه���لل االأح���م���ر ودورة 
للم�ست�سار  االأول��ي��ة  االإ�سعافات  عن 

االأ�سري جا�سم املكي .

•• اأبوظبي -وام:

اخلليجية  القمة  اأهمية  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك���دت 
الدوحة  القطرية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي   35 ال� 
وامللفات  ظلها  يف  تعقد  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإىل  بالنظر 
والق�سايا املطروحة على اأجندتها.. مو�سحة اأن القمة 
على  معقدا  و�سعا  املنطقة  فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  ت��اأت��ي 
وا�سرتاتيجيات  اإىل مواقف  اأكرث من م�ستوى يحتاج 
فيما  خا�سة  معه  للتعامل  وم��وح��دة  فاعلة  خليجية 
ال����ذي مي��ث��ل��ه االإره�������اب وتهديده  ب��ال��ت��ح��دي  ي��ت��ع��ل��ق 
اخلطري الأمن العديد من الدول العربية وا�ستقرارها 
العراق  يف  بو�سوح  نف�سه  عن  يعرب  ما  وه��و  وتنميتها 
و�سوريا واليمن وليبيا وم�سر وغريها. وحتت عنوان 
اإنه  قالت  ا�ستثنائية  ظ��روف  يف  مهمة  خليجية  قمة 
التي  وال��ت��وت��رات  اال�سطرابات  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 
يف  املبا�سرة  ال�سلبية  بتاأثرياتها  تلقي  اليمن  يعي�سها 
اجلوار اخلليجي وخا�سة اأنه ميثل عمقا ا�سرتاتيجيا 
مهما لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .. 
يحتاج  النفط  اأ�سعار  يف  احلا�سل  االنخفا�س  اأن  كما 
اأي�سا خا�سة فيما  روؤي��ة خليجية م�سرتكة حوله  اإىل 
اخلليجي  وال���دور  النفطية  ال�سوق  مب�ستقبل  يتعلق 
فيما   .. اأوب���ك  للنفط  امل�سدرة  ال���دول  منظمة  داخ��ل 
ب�ساأن  امل��ف��او���س��ات  ال��ت��ط��ورات احل��ادث��ة يف ملف  متثل 
املفاو�سات  ه���ذه  وم�ستقبل  ال��ن��ووي  اإي����ران  ب��رن��ام��ج 
اأمام  مهما  ملفا   .. العربي  اخلليج  اأم��ن  يف  وتاأثريها 
االأمر  الأن  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
واأ�سافت  مبا�سر.  ب�سكل  وم�ساحلها  باأمنها  يتعلق 
و  للدرا�سات  االإم��ارات  التي ي�سدرها مركز   - الن�سرة 
البحوث اال�سرتاتيجية - اأنه يف ظل كل ما �سبق تربز 
مبفهومه  اخلليجي  اجلماعي  االأم���ن  ق�سية  اأهمية 

اأو  االأم��ن��ي  اأو  الع�سكري  امل�ستوى  على  �سواء  ال�سامل 
ال�سيا�سي اأو غري ذلك من اجلوانب االأخرى ..موؤكدة 
اأن الرتابط القائم بني اأمن دول جمل�س التعاون لدول 
املجل�س  دول  من  لدولة  تهديد  واأي  العربية  اخلليج 
ميتد تاأثريه ال�سلبي اإىل الدول االأخرى واأي مواجهة 
حتتاج  امل�سرتكة  للتهديدات  وموؤثرة  فاعلة  خليجية 
اأط���ر م�سرتكة وه���ذا يعني  ال��ت��ح��رك م��ن خ��لل  اإىل 
وتقويتها  اجلماعي  االأم���ن  منظومة  تعزيز  ���س��رورة 
داخل جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية . وبينت 
ومنطقة  ب��ل  العربية  املنطقة  ت�سهده  م��ا  ظ��ل  يف  اأن��ه 
وا�سطرابات  توترات  من  عام  ب�سكل  االأو�سط  ال�سرق 
.. حتافظ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
على ا�ستقرارها واأمنها وهذا بف�سل �سيا�ساتها احلكيمة 
�سواء على امل�ستوى الداخلي اأو اخلارجي .. لكن هذه 
وت���ي���ارات خمتلفة  ق���وى  ق��ب��ل  م��ن  م�ستهدفة  ال����دول 
مواجهة  يف  بينها  فيما  التن�سيق  تعزيز  ف��اإن  ول��ذل��ك 
ه��ذه ال��ق��وى وال��ت��ي��ارات ي��ب��دو اأك���رث اأه��م��ي��ة واإحلاحا 
اجتماع خليجي  اأي  يك�سب  وه��ذا  وق��ت م�سى  اأي  من 
هذا  يكون  عندما  االأهمية  ه��ذه  وتزيد  كبرية  اأهمية 
اأخبار ال�ساعة  االجتماع على م�ستوى القمة. و�سددت 
يف ختام مقالها االفتتاحي على اأن اأهمية قمة الدوحة 
اخلليجي  االإط�����ار  ع��ل��ى  ت��ت��وق��ف  ال  ال��ي��وم  اخلليجية 
فقط و اإمن���ا ت��ت��ج��اوزه اإىل االإط����ار ال��ع��رب��ي ال��ع��ام بل 
التاأثري  ق��وة  اإىل  بالنظر  اأي�سا  وال���دويل  واالإقليمي 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  متار�سها  اأ�سبحت  التي 
والدولية  االإقليمية  ال�ساحتني  على  العربية  اخلليج 
اجلبهة  حت�سني  يف  عليها  العربية  ال�سعوب  تعويل  و 
العربية �سد حماوالت اخرتاقها وتهديدها يف ظل ما 
ت�سهده املنطقة من ا�سطرابات وما تعانيه من احتقان 

طائفي وديني وعرقي خطري.

•• عجمان ـ الفجر 

عقد يف مقر دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعا ثنائيا بني وفد 
من الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء وعدد من امل�سئولني بالدائرة وذلك 
بهدف مناق�سة اتفاقية التعاون املنوي اإبرامها واخلا�سة بتعزيز التعاون 
املقدمه  باخلدمات  يتعلق  فيما  واملعلومات  اخل��ربات  وت��ب��ادل  امل�سرتك 

جلمهور االإمارة ب�ساأن الكهرباء واملاء.
العوي�س  نا�سر  اهلل  عبد  وامل��اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  وف��د  ت��راأ���س 
عبداهلل  ،وحممد  املتعاملني  خدمة  اإدارة  مدير  الغربية  املنطقة  مدير 
وعادل  ب��ال��وك��ال��ة،  واالإي������رادات  املتعاملني  ع��لق��ات  ق�سم  م��دي��ر  حممد 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وع��ل��ي اجلندي  ال�سبيب م�����س��وؤول وح���دة ع��لق��ات  حم��م��ود 

م�سوؤول معاجلة الكابلت.
فيما تراأ�س االجتماع اأحمد �سيف املهريي مدير اإدارة الزراعة واحلدائق 
 ، املباين  اإدارة  مدير  الفل�سي  خليفة  املهند�س  من  كل  بح�سور  العامة 
واملهند�س حممد عبد الرزاق العو�سي مدير اإدارة الطرق والبنية التحتية 
 ، بالدائرة  وامل�ساحة  التخطيط  اإدارة  ،واملهند�سة هديل اخلطيب مدير 
ويو�سف ال�سيبة مدير اإدارة تقنية املعلومات عبد الروؤوف حممد مدير 
اإدارة ال�سوؤون املالية و�سامل بن غليطة نائب مدير مكتب املنامة ورا�سد 
اجلنيني مدير اإدارة اخلدمات باالإنابة ، وفاطمة ال�سام�سي رئي�س ق�سم 
ال�سركات وعلي ال�سحي رئي�س ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية اإىل جانب 

عدد من املوظفني من االإدارات ذات العلقة.
وبحث الوفد الزائر خلل االجتماع عددا من املوا�سيع امل�سرتكة اخلا�سة 

الكهرباء ملختلف  واإي�سال  املياه اجلوفية  البيئة واحلفاظ على  بحماية 
بني  �سابقا  املربمة  االتفاقية  على  التعديلت  وكذلك  باالإمارة  املناطق 
التغيريات  لتواكب  وتعديل  تغيري  عليها من  وما طراأ  والدائرة  الهيئة 
البنود  النظر حول بع�س  الطرفني وجهات  باالإمارة وتبادل  احل�سرية 
املدرجة يف االتفاقية املعدلة والتي مت و�سعها على جدول اأعمال االجتماع 
مبا فيها من تخ�سي�س كاونرت بالدائرة واآخر بالهيئة االحتادية الإجناز 
من  املقدمة  اخلدمات  على  الطرفني،واالتفاق  بني  املتبادلة  املعاملت 
االإم��ارة، واخلطوات اخلا�سة بالربط االإلكرتوين  قبل كليهما جلمهور 

بينهما.
اخلا�سة  املعايري  اأه��م  ب��ال��دائ��رة  امل�سئولني  م��ع  الهيئة  وف��د  ناق�س  كما 
�سيتم  التي  الكهربائية  املحوالت  لغرف  وم�ساحات  اأرا���س��ي  بتخ�سي�س 

وا�ستغلل  بالت�ساوي  املناطق بعجمان  لكافة  الكهرباء  تركيبها الإي�سال 
االرتداد لبع�س البنايات لغرف الكهرباء واال�سرتاطات املتعلقة بذلك، 
FEWA ح�سب حرم الطريق  املبدئية على توزيع خطوط  واملوافقة 
اخلطوط  لنقل  اال�ستثنائية  احل����االت  ع��ل��ى  ال���رد  واإج�����راء   ، واأن���واع���ه 
من  وغريها  اإبرامها  املنوي  التفاهم  مذكرة  بنود  ومناق�سة  وتثمينها، 

املوا�سيع ذات العلقة.
واأو�سى الطرفان خلل االجتماع ب�سرورة توفري كاونرت خدمات خا�س 
وتعيني  املعاملت  وت�سهيل  الفواتري  لت�سديد  للهيئة  الدائرة  يف مراكز 
املنوي  االتفاقية  توقيع  وم��راح��ل  ذل��ك  ملتابعة  بينهما  م�سرتك  من�سق 
توقيعها نهاية العام اجلاري وت�سكيل جلنة م�سرتكة ملتابعة ما مت طرحه 

من مطالبات م�سرتكة بني الطرفني.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تلتقي وفدا من الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

•• عجمان : الفجر

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
را�سد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان ت��ن��ط��ل��ق يف 
ال�ساد�س ع�سر من دي�سمرب اجلاري 
بن فهد  را�سد  الدكتور  ، وبح�سور 
البيئة واملياه يف فندق �سراي  وزير 
ع���ج���م���ان ومب�������س���ارك���ة اأك�������رث من 
البلدي  العمل  يف  150متخ�س�س 
فعاليات الدورة اخلام�سة من ملتقى 
البلدي  العمل  املمار�سات يف  اأف�سل 
البلدية  دائ��رة  �ست�ست�سيفه  وال��ذي 
�سعار  حت��ت  بعجمان  والتخطيط 
واال�سرتاتيجيات  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
وال�����ذي تنظمه  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اأف�����اق  و 
وزارة  يف  للبلديات  العامة  االأم��ان��ة 
ملتقيات  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ري���ق  ال��ب��ي��ئ��ة، 
العمل  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل 
البلدي بالتن�سيق مع دائرة البلدية 
�سمو  وق���ال  بعجمان.  والتخطيط 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
رئ��ي�����س ال���دائ���رة ب��رتح��ي��ب حكومة 
عجمان با�ست�سافة امللتقى اخلام�س 
العمل  املمار�سات يف جمال  الأف�سل 
ي���ق���ام حت���ت �سعار  ال�����ذي  ال���ب���ل���دي 

و  واال�سرتاتيجيات  النفايات  اإدارة 
من�سة  يعترب  حيث  امل�ستقبل  اأف��اق 
وطنية مهمة جتمع كبار امل�سئولني 
ال�ساأن  يف  بالبلديات  واملخت�سني 
وذل���ك  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة  ال��ب��ي��ئ��ي 
لتبادل االآراء واخلربات والتجارب 
وعر�س اأف�سل املمار�سات يف جمال 
العمل البلدي التي يكون لها بالغ 
حتقيق  ف���ر����س  ت���ع���زي���ز  يف  االأث�������ر 
بلديات  ب����ني  امل���ن�������س���ود  ال���ت���ك���ام���ل 
بلديات  وب����ني  ج��ه��ة  م���ن  ال����دول����ة 
ال����دول����ة واجل����ه����ات االأخ�������رى ذات 
اإ�سافة  ال��ب��ل��دي،  ب��ال��ع��م��ل  ال�����س��ل��ة 
احلكومية  ال�سراكات  تطوير  اإىل 
ومناق�سة  البلدي  العمل  جمال  يف 
املعلومات  ت���ب���ادل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 
يف  البلدية  امل�ساريع  اإىل  والتعرف 
وتهيئة  البيئية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
للتكامل بني  داع���م  اإي��ج��اب��ي  م��ن��اخ 
ب��ل��دي��ات ال����دول����ة.  واأ����س���اف �سمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
ق�سية  اأ�سبحت  النفايات  اإدارة  اإن 
مثل  واأن  امل�����دن  ت��ن��م��ي��ة  يف  ه���ام���ة 
ه���ذه ال��ل��ق��اءات م��ن ���س��اأن��ه��ا توفري 
اأف�سل  ل���ت���ب���ادل  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف���ر����س 
امل��م��ار���س��ات وف��ت��ح االأب����واب للمزيد 

العمل  م�ستوى  على  التكامل  م��ن 
البلدي امل�سرتك الذي يوؤثر ب�سكل 
اإيجلبي على البيئة املحلية يف دولة 
ويوفر  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
مناخا اأف�سل على م�ستويات جودة 
اال�ستثمار  ف��ر���س  وت��وف��ري  احل��ي��اة 
ال���دول���ة، ومت��ن��ى �سموه  االآم����ن يف 
يف  للم�ساركني  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح 

هذا اللقاء العلمي والعملي.
اإبراهيم  ي��ح��ي��ى  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأح���م���د م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة ب���اأن 
الأحد  عر�ساً  ي�سهد  �سوف  امللتقى 
واإع���ادة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  جت���ارب يف 
ت��دوي��ره��ا وم��ن��ج��زات ال��ب��ل��دي��ات يف 
واملياه  البيئة  وزارة  ذلك وم�ساريع 

اخلا�سة بذلك ومنجزاتها البيئية 
ومبادراتها موؤكداً اأن امللتقى يعترب 
فر�سة جيدة لعر�س اأهم التجارب 
منها  واال�ستفادة  ال��رائ��دة  البلدية 
وتطوير  دع����م  اآل����ي����ات  وم��ن��اق�����س��ة 
اخلدمات البلدية من اأجل تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للجمهور، موؤكداً 
تقدمي  ت��ع��د حم���ور  ال��ب��ل��دي��ات  اأن 
واإمارات  م��دن  اخل��دم��ات يف جميع 
الدولة . واأ�ساف اأن البلد ( )اإمارة 
خرباتها  تعر�س  ���س��وف   ) عجمان 
تدوير  اإع������ادة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف جم����ال 
اخلدمة  م���راك���ز  ودور  ال��ن��ف��اي��ات 
احلميدية  يف  ل��ل��ب��ل��دي��ة  ال���ت���اب���ع 
يف  وم�ساهمتها  واملنامة  وم�سفوت 
اخلا�سة  املمار�سات  اأف�سل  تقدمي 
ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��خ��ل�����س من 
واأثرها  تدويرها  واإع���ادة  النفايات 
التعامل  ب��ع��د  االإي���ج���اب���ي  ال��ب��ي��ئ��ي 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  عليمة  ب��ط��رق  معها 
ورق��ة عمل  تعر�س  �سوف  ال��دائ��رة 
حول اإ�سرتاتيجيتها يف تطويراإدارة 
ال����ن����ف����اي����ات واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 

امل�ستقبلية اخلا�سة بذلك
امل���ل���ت���ق���ى عر�س  وي��ت�����س��م��ن  ه�����ذا 
النفايات  اإدارة  حول  بيئية  جت��ارب 

امل�ستقبل  واآف��اق  واالإ�سرتاتيجيات 
الدولة  بلديات  ك��اف��ة  ب��ه  وي�����س��ارك 
متخ�س�س   150 م�����ن  واأك���������رث 
فعاليات  ج��ان��ب  اإىل  ذل��ك  يف  بيئي 
بيئي  م���ع���ر����س  م��ن��ه��ا  م�����س��اح��ب��ه 
للدائرة  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر  الإع����ادة 
معاجلة  ط�����رق  ح�����ول  وم�������س���اري���ع 
واال�سرتاطات  ال�سائلة  ال��ن��ف��اي��ات 
على  امل��ف��رو���س��ة  وامل��ع��اي��ري  البيئية 
البيئة  حلماية  ال�سناعية  املن�ساآت 
الناجحة يف  التجارب  وغريها من 
ذلك . بدوره رحب ح�سني الفردان 
ملتقيات  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ري���ق  رئ���ي�������س 
امل���م���ار����س���ات م���دي���ر مركز  اأف�������س���ل 
ال��ع��رب��ي��ة مببادرة  ل��ل��م��دن  ال��ب��ي��ئ��ة 
امللتقى  لرعاية هذا  بلدية عجمان 
من�سة  ليكون  ب��دوره  ي�سعى  ال��ذي 
تفاعلية لتبادل اأف�سل املمار�سات يف 
جماالت العمل البلدي وبخ�سو�س 
اجل����دي����د يف ه�����ذا امل���ل���ت���ق���ى اأ����س���ار 
هذا  ا�ستثمار  �سيتم  ب��اأن��ه  ال��ف��ردان 
ال��ل��ق��اء اجل��م��ي��ل الإ���س��اف��ة م�ساحة 
تفاعلية للع�سف الذهني والت�ساور 
بني امل�ساركني للح�سول على اأفكار 
يف  ج��دي��دة  بيئية  مل��ع��اجل��ات  وروؤى 

جمال اإدارة النفايات.

•• عجمان ـ الفجر 

ت�ستعد غرفة جتارة و�سناعة عجمان لتنظيم 
والتدريب  للتعليم  ال��دويل  عجمان  معر�س 
2015 مب�ساركة جامعات عجمان وعدد من 
جامعات االمارات والدول العربية واالجنبية، 
امل��ع��ر���س يف ن�سختيه  ت��وؤك��د جن���اح  يف خ��ط��وة 
ال�سابقينت وايجاد م�ساركات اقليمية ودولية 

بن�سخته الثالثة 2015.
اإطار التجهيزات ملعر�س عجمان الدويل  ويف 
2015 وقعت غرفة عجمان اتفاقية تنظيم 
مع �سركة الهيثم لتنظيم املعار�س واملوؤمترات 

ال�����س��ري��ك ال��رئ��ي�����س��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م احل����دث منذ 
من  ووق������ع   ،2013 ال����ع����ام  يف  ان���ط���لق���ت���ه 
املدير  الظفري  نا�سر  عجمان  غرفة  جانب 
التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم االع�ساء ، 
ومن جانب �سركة الهيثم الدكتورة ملا البنيات 

وذلك مبقر الغرفة.
واأكد نا�سر الظفري على مدى التطور الذي 
وحتوله  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ع��ر���س  ن�سخة  �ست�سهده 
وا�ستقدام  الدولية  اىل  املحلية  ال�سبغة  من 
خليجية  دول  م��ن  متنوعة  وكليات  جامعات 
اجلامعات  ج���ان���ب  اىل  واج���ن���ب���ي���ة  وع���رب���ي���ة 
معر�س  ان  اىل  واأ����س���ار  ب����االم����ارات،  امل��ح��ل��ي��ة 

ايجاد  اىل  ي��ه��دف  للتعليم  ال����دويل  ع��ج��م��ان 
والتخ�س�سات  االختيارات  كافة  ت�سم  من�سة 
ل��ل��ط��لب واول����ي����اء االم�����ور و ت��وف��ري فر�س 
واملاج�ستري  الدبلومات  برامج  على  التعرف 
اجلامعات  ب���ك���ربى  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ب���ك���اف���ة 
على  وال��ت��ع��رف  واالج��ن��ب��ي��ة،  العربية  املحلية 
حمليا  التعليمي  ال�����س��اأن  يف  ال��ت��ط��ورات  اأخ���ر 
ودوليا ا�سافة اىل فتح قنوات التعاون وتبادل 
والعربية  املحلية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  اخل����ربات 

واالجنبية.
العمل  ور���س  من  العديد  املعر�س  و�سيتخلل 
من  ع���دد  ج��ان��ب  اىل  املتخ�س�سة  وال�����دورات 

اي����ام املعر�س  ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات خ���لل 
والذي �سينظم خلل اال�سبوع االول من �سهر 

مار�س 2015.
م��ن جانبها اأك����دت ال��دك��ت��ورة مل��ا ال��ب��ن��ي��ات ان 
مل�سرية  فارقة  علمة  اأ�سبح  عجمان  معر�س 
ي���وج���ه خدماته  وب�����ات  ع��ج��م��ان  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
بجانب  ودول���ي���ة  حملية  تعليمية  مل��وؤ���س�����س��ات 
املواطنني  م��ن  االم�����ارات  لطلبة  ا���س��ت��ه��داف��ه 
التعاون  جم��ل�����س  دول  وط�����لب  وامل��ق��ي��م��ني 
���س��ريك��ز ب�سكل  امل��ع��ر���س  ان  ك��م��ا  اخل��ل��ي��ج��ي، 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  على  مو�سع 

العايل بكافة التخ�س�سات. 

بلدية عجمان ت�شت�شيف ملتقى املمار�شات بالعمل البلدي يف دورته اخلام�شة 

مع����ر�س عجم����ان ال���دول����ي للتعلي�����م والت������دري�����ب 
خ�����������الل م������ار�س 2015

اأخبار ال�شاعة: قمة خليجية مهمة يف 
ظروف ا�شتثنائية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

راأ�س العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �سرطة 
راأ�س اخليمة، اجتماعا يف قاعة االجتماعات الكربى مببنى 
ال��ع��اّم��ل��ني وم����دراء االإدارات  امل����دراء  ال��ع��ام��ة �سم  ال��ق��ي��ادة 
 ، راأ����س اخليمة  ب�سرطة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأق�����س��ام  وروؤ����س���اء 
الهيكل  يف  املدرجة  التنظيمية  الوحدات  وتدار�س  وناق�س 

التنظيمي. 
يف  باحل�سور  حممد  ال��ن��وب��ي  حممد  العميد  رح��ب  حيث 
بني  امل�ستمرة  التوا�سل  مببادرات  مثمناً  االجتماع،  بداية 
العمل  وتطوير  اخليمة خلدمة  راأ���س  �سرطة  اإدارات  كافة 

ال�سرطي �سمن خطط وزارة الداخلية االإ�سرتاتيجية، كما 
التنظيمي  الهيكل  ل��لإدارات يف  العمل  ا�ستعرا�س �سري  مت 
والبيانات  فيه،  واالإجراءاتاملتبعة  اخليمة  راأ����س  ب�سرطة 

املقدمة واالأنظمة والربامج املُفّعلة وغري املُفّعلة.
اأعرب العميد حممد النوبي عن �سكره  يف ختام االجتماع 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  للجهود  وت��ق��دي��ره 
جمال التفعيل والتطوير يف اأداء الهيكل التنظيمي، موؤكداً 
راأ���س اخليمة على تطبيق  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س 
�سيا�سة ونهج وزارة الداخلية يف جمال التطوير والتح�سني 
امل�ستمر بهدف االرتقاء مب�ستوى االأداءال�سرطي و مب�ستوى 

التفعيل والتنظيم املهني.

�شرطة راأ�س اخليمة تراجع الهيكل التنظيمي 

اط����الق فعالي����ات ا�شب����وع النزي����ل اخلليج����ي عل�����ى 
كورني�����س القوا�ش����م ب�����راأ�س اخليم����ة
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العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1326 احوال نف�س م�سلمني                          
اىل املدعى عليه /1- جاكوب�س  انتوني�س فان تونني )يعقوب( بعد اال�سلم    
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ميثاء انطرانيك ا�سادوريان  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بنفقة زوجية نفقة عدة متعة 
وموؤخر ال�سداق والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء 
املوافق 2014/12/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1.C.12 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل. 
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1452 احوال نف�س م�سلمني                          
اىل امل��دع��ى عليه /1- حم��م��د ع��اق��ف حم��م��د ام����ني   جم��ه��ول حم��ل االقامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /�سانية ع��ب��دال��روؤوف ن��ور حم��م��د    ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة باثبات ح�سانة ونفقة عدة ونفقةمتعة ونفقة اوالد �سامله 
وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة وم�ساريف درا�سية والر�سوم 
ال�ساعة   2014/12/25 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اي��ام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة  اجلل�سة بثلثة 

ح�سوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4201 عمايل جزئي                              
مبا  االقامة  حمل  جمهول  �سايكل�س  ريفولو�سن   -1/ عليه  املدعى  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  ارد فوي  ايدو  /�سيمون  املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )88325 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
   .)2014/184064( رقم  وال�سكوى  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000(
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/12/23 ال�ساعة 8.30 �س 
مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5197 عمايل جزئي 

م  جمهول حمل  ذم  �س  الفنية  للأعمال  /1- مكنيت  عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد �سوقت ح�سني حممد نا�سر الدين   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   900( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(   11315(
الثلثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   .)2014/188097( رق���م  وال�����س��ك��وى 
املوافق 2014/12/23 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل 
 رئي�س الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/753 مدين كلي                        
اىل املدعى عليه /1- ت�ساينا ميدل اي�ست ميديكال �سنرت وميثلها/يل لني يو  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /يان بينج طان   قد اقام عليك الدعوى 
فيما   2014/6/6 بتاريخ  املحررة  التعاون  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
 150.000( وق��دره  مبلغ  ب��رد  عليها  املدعى  وال��زام  عليها  واملدعى  املدعية  بني 
دره���م( وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وحتى متام 
ال�����س��داد وال��ر���س��وم وامل�����س��روف��ات واالت��ع��اب.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم الثلثاء 
املوافق 2014/12/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/25   مدين كلي 

اىل املدعى عليه /1 -علي بابا للمزدات �س ذم م- وميثلها املدير/ اياد روحي حممد الدقن مبا ان 
املدعى/ جمال عبداهلل �سراره وميثله: طلل حممد ح�سن التميمي  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/8/27 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ جمال 
عبداهلل �سراره: اوال: بف�سخ اتفاقية البيع املربمة بني املدعى واملدعى عليها واعادة احلال اىل ما 
كان عليه قبل التعاقد والزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 1290000 درهم مليون ومائتني 
وت�سعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2014/1/19 وحتى 
متام على االيتجاوز املبلغ املق�سى به. ثانيا: ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 455 ل�سنة 2013 
جتاري دبي يف حدود الدين مببلغ 415000 درهم ) اربعمائة وخم�سة ع�سر الف درهم( والزمت املدعى 
عليه  امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2509   عمايل جزئي 
الثقيلة �س ذم م  جمهول حمل  بال�ساحنات  املدعى عليه /1 -فا�ست رود الند للنقل  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى : حممد وق��ار ع��ارف حممد ع���ارف  نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
وقار  حممد  ل�سالح/  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   2014/7/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
عارف حممد عارف بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره  30.000 درهما 
) ثلثون الف درهم( وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها مامل يلتحق 
منها،  ن�سيبه  من  املدعى  واعفت  امل�سروفات  من  وباملنا�سب  اآخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
قابل لل�ستئناف خلل  احل�����س��وري  ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/480   جتاري كلي 
اىل املدعى عليه /1 -موؤ�س�سة عبيد بن طوق  لتجارة مواد البناء ل�ساحبها عبيد �سعيد 
وميثله:  اخل�سبية  لل�سناعات  ام�سار  موؤ�س�سة  املدعى/  ان  مبا  امل��ري  ط��وق  بن  عبيد 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  التميمي  ح�سن  حممد  ط��لل 
2013/8/18 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ موؤ�س�سة ام�سار لل�سناعات اخل�سبية 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي   ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  باحل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 
184000 دره��م ف�سل عن فائدة تاخريية بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ رج��وع كل 
�سيك على حدا دون �سرف قيمته وحتى ال�سداد التام والزمتها امل�سروفات وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2033 تنفيذ جتاري
املنفذ �سده/1- �سي�سيال عبداهلل حمفوظ   جمهول حمل االقامة  اىل 
التمويل �س م ع - وميثلها/ حممد عبداهلل  التنفيذ/ دار  مبا ان طالب 
اأق���ام عليك  ق��د  ع��رب  ب��ن  ع��ب��داهلل علي  را���س��د  القبي�سي وميثله:  جمعة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )190987.00(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2031 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- خالد حممد �سكري ح�سن البلو�سي  جمهول حمل 
التمويل �س م ع - وميثلها/ حممد  التنفيذ/ دار  االقامة مبا ان طالب 
اأقام  قد  ع��رب  بن  علي  عبداهلل  را�سد  وميثله:  القبي�سي  جمعة  عبداهلل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )162902.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/522 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ار�ستقراط �ستار انفي�ستمنت �س ذم م   جمهول حمل 
علي  حممد  وميثله:  بي�س�س  ب�سكو  ري��ك��اردو  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
رقم 2012/663 عقاري  الدعوى  ال�سادر يف  باحلكم  نعلنكم  الكمايل   عبداهلل 
كلي يوم االثنني بتاريخ 2013/3/18 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم 
ب�سداد مبلغ وقدره )399457.95( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور .
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/435 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ا�ستقراط ا�ستار انفي�ستمنت �س ذم م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ طوين جون انطونيادي�س وميثله: حممد علي عبداهلل الكمايل   
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف التنفيذ رقم 2014/435 تنفيذ عقاري باعتباره �سندا تنفيذيا 

وذلك : 1- ف�سخ االتفاقية.
او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره��م    )260307( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -2
خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن. والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/744 عقاري كلي                            
اىل املدعى عليه /1- �سهزاد احمد �سيما  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ديار للتطوير �س م ع وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر اهلي  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.095.056( وق��دره 
لها  التام. وحددت  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق وحتى  بواقع 12% من  القانونية 
 ch1.B.8 جل�سة يوم االحد املوافق 2014/12/21 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1828 جتاري كلي                            
اىل املدعى عليه /1- اتول جني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ا�سيان مارين 
للملحة ) ذم م( وميثلها/ جلل نا�سر ابراهيمي- وب�سفته مدير ال�سركة وميثله: 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل��رزوق��ي   رو�سن  �سيد حمي  �سيد حممد  عامر 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )11241368.95 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة و�سم ملف 
االمر على عري�سة رقم 2014/595 جتاري وتثبيته.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق 2014/12/22 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/769 مدين كلي                            
جمهول  ال�سرفى  عبدالرحمن  عبدالواحد  عبدالقادر   -1/ عليه  املدعى  اىل 
اق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /ن��دمي رزاق عبدالرزاق قد 
وقدره  مبلغ  للمدعيني  ي��وؤدى  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
)9.000.000 درهم( مع الفائدة القانونية 12% مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
م�ستعجلة  ب�سفة  املرفقة  ال�سيكات  �سرف  وقف  اىل  باال�سافة  املحاماة  اتعاب 
قبل الف�سل يف املو�سوع. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/12/16 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخفك  حالة  .،ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/342   جتاري جزئي                                  
اىل املحكوم عليه/ -فهد احمد ابراهيم علي الكا�س  عن نف�سه وب�سفته مالك 
موؤ�س�سة )فهد الطنيجي لتجارة مواد البناء(  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/6/25 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح/ اياد فتحي �سليم اخلزنداد فلهذه اال�سباب: بالزام املدعى عليه 
اربعون الف درهم وفائدة 9% �سنويا من 2013/7/1  بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.    حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
    اعالن دعوى 2014/2636ايجار- م ر- ل- ب- اأظ

املدعى: حمد �سعيد عبيد ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات املدعى عليه: املنظم العمال    
املن�سوري  �سامل  خادم  �سامل  خلفان  اعلنه:  املطلوب  بنغلدي�س  اجلن�سية:  اخلراطة 
العنوان:  و�سف  اخلء  الدعوى:  مو�سوع  عليه  مدعى   : ال�سفة  االمارات  اجلن�سية: 
م�سفح ال�سناعية قطعة 17 حو�س رقم 6 دكان رقم 4، 5 اعلن بالن�سر ب�سحيفة الدعوى.  
مبا ان املدعى رفع الدعوى املذكورة اعله ومت حتديد يوم االثنني املوافق 2014/12/29 
موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور �سخ�سيا اوبوا�سطة وكيل معتمد ال�ساعة 1.00 
م�ساء امام اللجنة ال�ساد�سة بلجنة ف�سل املنازعات االيجارية الكائنة يف منطقة ابوظبي- 
�سارع الدفاع- مع�سكر اآل نهيان- خلف �سندوق الزواج وال�سوؤون االجتماعية- فيل رقم 
)2( باأبوظبي- وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سوار منها بعدد اخل�سوم لدى قلم اللجنة 
وذلك قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. علما بان مثولك امام 

الدائرة املخت�سة �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سا.
القلم اليجاري    

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

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 6022 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: في�سل حممود حممد مبوانا- جمهول حمل االقامة

مبا ان املدعى: خلفان حممد بن الحج الهاجري
قد اقام �سدكم الدعوى 6022 ال�سنة 2014 ايجارات امام املركز بالزامه 
ال���زام امل��دع��ى عليه ب��اخ��لء ال��ع��ني امل��وؤج��رة ال���زام امل��دع��ي عليها ب�سداد 
االخلء  ت��اري��خ  حتى  ي�ستجد  وم��ا  دره���م(   114000  ( امل�ستحق  االي��ج��ار 

الفعلي الزام املدعى عليه ب�سداد ر�سوم الدعوى  
االحد  يوم  بجل�سة  للح�سور  الن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
)ال�سابعة(  الق�سائية  اللجنة  امام  4.30م  ال�ساعة   2014/12/21 املوافق 
دب��ي لنظر  بلدية  امل��رك��ز مببنى  وامل��ن��ع��ق��دة مبقر  االب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى وقد امر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر.  
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2449   

 املنذر/عادل عبداهلل ال�سالح العبداهلل- كويتي اجلن�سية
املنذر اليه: احمد حممد عبدالعزيز عوف م�سري اجلن�سية ب�سفته املدير وال�سريك يف الرخ�سة 
التجارية ) �سما دبي ملقاوالت البناء ذ م م( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. 

)جمهول حمل االقامة(
1- ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة ت�سليم البناية املذكورة ليت�سنى للمنذر تاجريها واال�ستفادة من 
منفعتها وذلك خلل )30( يوم من تاريخ ا�ستلم االنذار واال �سي�سطر املنذر اتخاذ االجراءات 
القانونية �سد املنذر اليه.2- ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )310.000 درهم(
) ثلثمائة وع�سرة االف درهم( قيمة غرامة التاخري بالعقد وذلك خلل �سبعة ايام من تاريخ 
ا�ستلمه لهذا االنذار واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية �سد املنذر اليه مع حفظ 

حقوق املنذر االخرى.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اللمبي لل�سيانة 
العامة رخ�سة رقم:CN 1461577 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعود في�سل حممد ال علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد بطي �سعيد �سامل املن�سوري

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��لت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /�سي ه�ر�س ال�سرق الو�سط للخدمات 
املذكورة  ال�سفينة  ت�سجيل  بطلب  تقدم  قد  البحرية 

بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعلن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                 نافيمار 7                  395426                 �سنغافوره
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 اإعـــالن �سطب قيد
انرجي  بويري  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
ليمتد )اجلن�سية: �سوي�سرا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد 
 )1697( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع 
الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
ال�سركات  �ساأن  ل�سنة 1984م يف  القانون االحتادي رقم )8( 
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديلتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 
الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة تيكينت انرتنا�سيونال 
كون�سرتاك�سن كوربوري�سن )تينكو()اجلن�سية: جزر البهاما( 
اإمارة ابوظبي  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف 
يف  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )1280( رقم  حتت  واملقيدة 
ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  الوزارة. 
القرار  و  وتعديلتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  1984م 
الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات 
الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر 
اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  �سمو  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�سيخ  �سمو  التقى 
اأبوظبي م�ساء اأم�س بق�سر االمارات فخامة الرئي�س يوري مو�سفيني رئي�س 
جمهورية اأوغندا الذي يقوم بزيارة ر�سمية للبلد. جرى خلل اللقاء بحث 
اأوغندا  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية  العلقات 
وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مبا  وتطويرها  دعمها  و�سبل 
ال�سديقني. وا�ستعر�س اللقاء اآفاق التعاون امل�ستقبلي يف املجاالت االقت�سادية 

واال�ستثمارية واال�ستفادة من الفر�س واالإمكانيات املتوفرة يف البلدين .

•• ال�صارقة-وام:

التي  املكثفة  امل��روري��ة  االأم��ن��ي��ة  احلملة  ال�سارقة  �سرطة  توا�سل 
اطلقتها يف املنطقة ال�سرقية بداية نوفمرب املا�سي لتعقب و�سبط 
كافة املخالفات واالأن�سطة غري القانونية التي �سملت مدن املنطقة 
ال�سرقية كافة. وا�ستملت احلملة على جوالت تفتي�سية مفاجئة على 
ال�سلوكيات  التي تن�سط فيها بع�س  ال�سبابية  املناطق والتجمعات 
من  كبرية  جمموعة  ور�سد  مركبة   41 حجز  مت  حيث  ال�سلبية 
املخالفات بلغ عددها 160 خمالفة خمتلفة على م�ستوى مدينة 

وا�ستيقاف  اجل��ن��ائ��ي مت �سبط  اجل��ان��ب  ك��ل��ب��اء. ويف  و  خ��ورف��ك��ان 
جمموعة من امل�ستبه بهم بلغ عددهم 75 �سخ�س منهم خمالفني 
اإدارة  املطوع مدير  اأحمد خمي�س  العقيد  وقال  االإقامة.   لقانون 
�سرطة املنطقة ال�سرقية باالإنابة ان هذه احلملة م�ستمرة ولي�ست 
حمددة مبكان اأو زمان معني و �سيتم عمل جوالت تفتي�سية ب�سورة 
مفاجئة لتحقيق النتائج املرجوة منها لردع جميع املخالفني عن 
اأف��راد اجلمهور  باأمن املجتمع و دعا  التي تخل  ارتكاب املخالفات 
للتعاون مع اأجهزة ال�سرطة من خلل ات�سالهم بغرف العمليات و 

غريها من قنوات االت�سال .

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ح���رم  ف���ازت 
دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اآل مكتوم بجائزة اجناز  ال�سيخةهند بنت مكتوم بن جمعه  �سمو 
 2014 االإم���ارات  يف  العربية  امل��راأة  جوائز  برنامج  �سمن  العمر 
م�سارات  و�ستى  امل���راأة  دع��م  جم��ال  يف  �سموها  الإ�سهامات  تقديرا 
العمل االجتماعي ورعاية �سموها امل�ستمرة ودعمها الدائم لكافة 
واملجتمع.  االأ���س��رة  على  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  االأن�سطة 
ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعه  ..اأك��دت �سمو  املنا�سبة  وبهذه 
اآل مكتوم اأن االجنازات التي حققتها املراأة االإماراتية يف خمتلف 
الدعم  ثمرة  هي  االجتماعي  العمل  ميدان  ذلك  يف  مبا  املجاالت 
التزاما بتوجيهات  املراأة  التي حتيط به دولتنا  الكبرية  والرعاية 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اأية معوقات قد حتول بينها وبني  امل��راأة وتذليل  يف اجتاه متكني 
اال�سطلع بدورها كامل �سواء ك�سريك للرجل يف ميادين العمل 
تعقد  التي  االأجيال اجلديدة  تربية  كاأم م�سوؤولة عن  اأو  املتنوعة 
يف  والتطور  النماء  م�سرية  ملوا�سلة  عري�سة  اآم��اال  دولتنا  عليها 
التميز  اأملها يف مزيد من  �سموها عن  واأعربت  ربوعها.  خمتلف 
العموم  وج��ه  على  والعربية  خا�سة  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  والنجاح 
و�سمن كافة ميادين العطاء مبا ي�سهم يف رفعة الوطن وتقدمه 
ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي واج���ب على  اأن  ..م���وؤك���دة �سموها  وازده�����اره 
اجلميع وهو نابع يف االأ�سا�س من االلتزام االأخلقي جتاه االآخرين 
مبا يتطلبه ذلك من بذل وعطاء واجتهاد تاأكيدا لقدرة املجتمع 
جديدا  دروب��ا  لي�سلك  حتديات  من  يواجهه  قد  ما  مواجهة  على 
عن  نيابة  اجلائزة  ت�سلمت  وقد  والرقي.  التطور  من  مزيد  نحو 

�سمو ال�سيخةهند بنت مكتوم بن جمعه اآل مكتوم ..�سعادة فاطمة 
اأحمد املو�سى ع�سو جمل�س اإدارة جمعية النه�سة الن�سائية يف دبي 
وذلك يف حفل كبري اأقيم م�ساء اأم�س برعاية معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع حيث 
ع�ساء  امللهمات يف حفل  الن�ساء  15 من  تكرمي  مت خ��لل احلفل 
ريجي�س يف  �سانت  تنظيمه يف فندق  ال��ذي مت  راق. ح�سر احلفل 
جزيرة ال�سعديات باأبوظبي اأكرث من 400 من كبار ال�سخ�سيات 
تاأ�س�ست  املراأة العربية كانت  اأن جائزة  الن�سائية يف الدولة. يذكر 
املراأة  ت��ك��رمي  ب��ه��دف  ة���س��ذ  الن�سر  دار  قبل  م��ن   2009 ال��ع��ام  يف 
العربية املتميزة �سمن العديد من املجاالت مثل العمل احلكومي 
واالإعلم  والفنون  واالآداب  االأع��م��ال  وري��ادة  اخلريية  واالأن�سطة 
وغريها من القطاعات احليوية يف املجتمع ويتم تنظيمها �سنويا 
ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  من  كل  يف 

والكويت وقطر. 

•• ال�صارقة-وام:

قائد  نائب  ال��دخ��ان  مبارك  عبداهلل  العميد  افتتح 
امللتقى  االول  اأم�����س  م�����س��اء  ال�����س��ارق��ة  ���س��رط��ة  ع���ام 
االأ�سري الثالث الذي تنظمه اإدارة املوؤ�س�سة العقابية 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال�����س��ارق��ة ���س��م��ن  واال���س��لح��ي��ة 
ال��ن��زي��ل اخل��ل��ي��ج��ي امل���وح���د ال��ث��ال��ث ل����دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
اإدارة  مدير  ال�سريف  عارف  العقيد  االفتتاح  ح�سر 
واملقدم  بال�سارقة  واالإ�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
اأحمد �سهيل رئي�س ق�سم االإ�سلح والتاأهيل واملقدم 
ال��ن�����س��اء باملوؤ�س�سة  ���س��ج��ن  ف���رع  ���س��رور م��دي��ر  م��ن��ى 
ال��ع��ق��اب��ي��ة اإىل ج���ان���ب ع����دد م���ن ق��ن��ا���س��ل ال����دول 
املعتمدين ل��دى ال��دول��ة واأ���س��ر ال��ن��زالء وع���دد من 
ممثلي و�سائل االإعلم العربية واالجنبية واللجان 
النزيل  اأ�سبوع  اإع��داد وتنفيذ فعاليات  القائمة على 

اخلليجي املوحد بالقيادة.
امللتقى  اإن  ال��دخ��ان  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  العميد  وق���ال 
تعك�س  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  يعترب  للنزالء  االأ���س��ري 
ب��ح��ق االإن�����س��ان��ي��ة يف اأج��م��ل ���س��وره��ا واأن��ق��اه��ا على 
االإطلق وتعترب اإحدى العلجات النف�سية للنزالء 
ممن مل يلتقوا بذويهم منذ فرتات طويلة وخا�سة 
ممن هم خارج الدولة اأو بالن�سبة الأولئك الذين مل 
اأجواء  يف  ذويهم  مع  للجلو�س  الفر�سة  لهم  يت�سن 
التي  النف�سية  اأ�سبه مبتنف�س من ال�سغوط  عائلية 
قد مير بها اأي نزيل جراء تنفيذ االأحكام الق�سائية 

وق�ساء فرتة العقوبة خلف جدران ال�سجون.
ي���اأت���ي �سمن  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اط�����لق  اأن  واأ�����س����اف 
برامج  تطوير  يف  ال�سرطية  القيادة  اإ�سرتاتيجية 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ة  ل��ن��زالء  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

بينهم  ال��ف��ج��وة  وت�سييق  عزلتهم  م��ن  والتخفيف 
وبني املجتمع اخلارجي ممثل يف اأفراد اأ�سرهم مما 
ي�سهم يف تي�سري اإعادة دجمهم يف املجتمع بعد اإنتهاء 

فرتة العقوبة وعودتهم اإىل احلياة الطبيعية.
واأكد على اإ�ستمراية �سرطة ال�سارقة يف اإطلق املزيد 
من املبادرات التى تعزز االهتمام باالأو�ساع االإن�سانية 
للنزالء والتى تن�سجم والقوانني واالأعراف واملواثيق 
الدولية املتعلقة بحقوق االإن�سان معربا عن تقديره 
ال�����س��رط��ة والهيئات  اأج���ه���زة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ل��ل��ت��ع��اون 
يف  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدة  الدبلوما�سية  والبعثات 
بالدولة  واملقيمني  االأجانب  النزالء  اأو�ساع  متابعة 
ت��وف��ري ك��اف��ة ال�سمانات  امل�����س��رتك ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
ب��ح�����س��ن م��ع��ام��ل��ت��ه��م ورع��اي��ت��ه��م وحماية  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
حقوقهم القانونية واملحافظة على كرامتهم. وقال 
املجتمعات  رق��ي  اأن  له  كلمة  يف  �سهيل  اأحمد  املقدم 
وتقدمها يقا�س مبدى اهتمامها ورعايتها للإن�سان 
الذي يعترب العن�سر اال�سا�س واملحور االأول لنموها 
والرثوة احلقيقية لبناء املجتمعات وهذا هو الهدف 
من هذه املنا�سبة ال�سنوية التى ت�سهم يف تعزيز ثقة 
املجتمع باجلهود املبذولة وامل�ستمرة لتحقيق ر�سالة 
املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سلحية يف اإ�سلح وتاأهيل 
املجتمع ومتكينهم من  واإع���ادة دجمهم يف  ال��ن��زالء 
التغلب على ال�سغوطات وال�سعوبات التي تواجهها 

ومزاولة حياتهم ب�سورة طبيعية.
اأن��ه مت خ��لل ه��ذا ال��ع��ام ا�ستقدام /6/  وا���س��ار اإىل 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ن  ال��ن��زالء  اأ���س��ر  م��ن 
واإثيوبيا  العربية  م�سر  وجمهورية  عمان  و�سلطنة 
و�سرييلنكا بواقع اأ�سرة من كل دولة واأ�سرتني من 
اأعلى  وف��ق  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  جتهيز  مت  حيث  م�سر 
و�سولهم  بدءا من  الراحة  �سبل  وتوفري  امل�ستويات 

اإىل اأر�س الدولة وحتى مغادرتهم اإياها.
اللقاء  اإن  ����س���رور  امل���ق���دم م��ن��ى  ق��ال��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
االأ����س���ر م��ع بع�سها يف هذا  ال���ذي ج��م��ع  احل��م��ي��م��ي 
�سنوات  ت�سع  اإىل  و�سل  طويل  اإنقطاع  بعد  امللتقى 
ودعم  ج��رب  اإىل  اأدى  اإذ  ذات����ه  ح��د  يف  ن��اج��ح��ا  ي��ع��د 
اللقاءات  خ��لل  من  النزالء  ل��دى  النف�سية  احلالة 
اأج�����واء عائلية  اأ���س��ره��م وذوي���ه���م يف  امل��ب��ا���س��رة م���ع 
ت�����س��وده��ا االأل���ف���ة وامل��ح��ب��ة وال�����ود. واأ���س��اف��ت املقدم 
اأن اللجان املعدة لتنظيم الفعاليات اخلا�سة  �سرور 
باأ�سبوع النزيل وامللتقيات االأ�سرية اأخذت باحل�سبان 
كافة التفا�سيل بل اأدقها يف جعل النزيل ي�سعر كاأنه 
اأ�سوار ال�سجن وادخال البهجة وال�سرور على  خارج 
نفو�سهم ونفو�س ذويهم مبا فيهم االأطفال حيث مت 
عمل مكان خم�س�س للأطفال بهدف ك�سر احلاجز 
معه  والدته  اأو  وال��ده  ب��اأن  الطفل  واإ�سعار  النف�سي 

كاأنهم يف متنزه بعيدا عن اأجواء احلب�س وغريه.
املعتمدين لدى  ال��دول  قنا�سل  اأثنى عدد من  وقد 
التى  اجلهود  على  امللتقى  ح�سروا  والذين  الدولة 
ال�سجاء واالهتمام  االإم��ارات يف رعاية  تبذلها دولة 
وال�سرعية  االإن�سانية  القيم  واح��رتام  ومراعاة  بهم 
التى  باخلدمات  واأ�سادوا   .. والقانونية  الد�ستورية 
واال�سلحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  ت��ق��دم��ه��ا 
دولة  اأي  تتوفر يف  اأنها ال  والتي الحظوا  بال�سارقة 
اأ�سر  ا�ستقدام  م��ب��ادرة  ال��ع��امل مثل  اأخ���رى م��ن دول 
اأجواء  يف  بذويهم  االجتماع  من  ومتكينهم  النزالء 

عائلية حميمة اأح�سن اجلميع بها.
الأ�سر  �سياحية  رح��لت  ال�سارقة  �سرطة  نظمت  كما 
ال���ن���زالء يف ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ال�����س��ي��اح��ي��ة يف االإم����ارة 
وال�سياحية  واالأثرية  التاريخية  باملعامل  لتعريفهم 

داخل االإمارة . 

•• دبي-وام:

للإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ت��ت��ي��ح 
و�سوؤون االأجانب بدبي وبالتعاون 
ال�سريك  اإم����ارات����ك  ���س��رك��ة  م���ع 
واملنفذ  امل���ط���ور  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
فر�سة   .. ال���ذك���ي���ة  ل���ل���ب���واب���ات 
للمواطنني  امل��ج��اين  الت�سجيل 
عن  الذكية  البوابة  يف  واملقيمني 

طريق حمطة ت�سجيل يف املجمع 
���س��ي��ت��ي �سنرت  ال���ت���ج���اري م�����ردف 
10 دي�سمرب  اإع��ت��ب��ارا م��ن  ب��دب��ي 

املقبل.
بت�سجيل  دب�����ي  اإق����ام����ة  وق����ام����ت 
بي  اإم  جم���م���وع���ة  يف  امل���وظ���ف���ني 
�سي واأف��راد عائلتهم عرب و�سع 
حمطة ت�سجيل متنقلة يف مبنى 
دبي  مدينة  �سهدت  حيث  القناة 
مبنى  يف  وحت�����دي�����دا  ل�����لإع�����لم 
اإق����ب����اال  ����س���ي  ب����ي  اأم  جم���م���وع���ة 
ملحوظا من املوظفني للت�سجيل 
املجاين ال�ستخدام البوابة الذكية 
عند و�سولهم من ال�سفر عائدين 
البوابة  وت�����س��ت��ج��ي��ب  دب�����ي.  اإىل 
الذكية لرغبات امل�سافرين باأعلى 
تتيح  اأن���ه���ا  اإذ  االأم��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
ا�ستخدام  امل�سجلني  للم�سافرين 
الوطنية  الهوية  اأو  ال�سفر  ج��واز 
وحتى  االإم���ارات  بوابة  بطاقة  اأو 
ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي ك��ط��رق خمتلفة 
ال�ستخدام البوابة الذكية وميكن 
للدخول  اخلا�س  الباركود  اإنتاج 
با�ستخدام  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��واب��ة  اإىل 
طريق  ع�����ن  ال�����ذك�����ي  ال����ه����ات����ف 
التطبيق الذكي املتوفر يف جميع 
م�سمى  حتت  التطبيقات  متاجر 
جي دي اآر اإف اإيه دبي .. وال توجد 
ال�ستخدام  م�����س��ب��ق��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�سفر  ج����واز  اإال  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
ويقوم  اإلكرتونيا  ق��راءت��ه  ميكن 
املجاين  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل  امل�������س���اف���ر 

وب�سمة  ال�����س��ف��ر  ج����واز  ل��ب��ي��ان��ات 
العني والوجه ومن ثم ا�ستخدام 

البوابة عند الو�سول.
باإنهاء  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��واب��ة  وت�سمح 
اإجراءات تدقيق اجلوازات خلل 
عو�سا  ف��ق��ط  ث��ان��ي��ة   12 اإىل   8
عن ق�ساء وقت اأطول يف �سفوف 
عن  االزدح�����ام  وتقليل  االن��ت��ظ��ار 

ماأموري اجلوازات.
املري  اأحمد  اللواء حممد  ووج��ه 
للإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
ب��دب��ي �سكره  و����س���وؤون االأج���ان���ب 
ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل وال��ق��ائ��م��ني على 
امل�ساريع وفريق التطوير .. مثنيا 
لتفعيل  امل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  على 
ه������ذه ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات واالإع���������لن 
االإدارة  ملتعاملي  ليت�سنى  عنها 
فاعلية  تعزيز  اال�ستفادة منها يف 
وكفاءة االأداء الداخلي واخلارجي 
اإ�سعاد  االإدارة  روؤي���ة  اإىل  و���س��وال 

النا�س .. غايتنا .
م��ن ج��ه��ت��ه اأع����رب ال���رائ���د خالد 
البوابة  �����س����وؤون  م���دي���ر  ي��و���س��ف 
ال��ذك��ي��ة ع��ن ���س��ك��ره مل��ج��م��وع��ة اإم 
ب���ي ���س��ي ال���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا حمطة 
املتنقلة  الذكية  البوابة  ت�سجيل 
املجموعة  م���وظ���ف���ي  ل��ت�����س��ج��ي��ل 
الفرتة  خ��لل  عائلتهم  واأف���راد 
اإقامة  اأن  اإىل  م�سريا   .. املا�سية 
�سركائها  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  دب�����ي 
الفر�سة  ت��وف��ر  اال�سرتاتيجيني 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  جل��م��ي��ع 

ميكنها  ال�����ت�����ي  واجل����ن���������س����ي����ات 
احل�سول على تاأ�سرية دخول عند 
ال�ستخدام  للت�سجيل  ال��و���س��ول 

البوابة الذكية.
واأ�ساف يو�سف اأن التعاون م�ستمر 
يف  العاملة  املوؤ�س�سات  جميع  م��ع 
متنقلة  حم���ط���ات  ل��ت��وف��ري  دب����ي 
وباالأخ�س  موظفيهم  لت�سجيل 
ال���ذي���ن ي�����س��اف��رون ب�����س��ك��ل دائ���م 
الو�سول  عند  جتربتهم  الإث����راء 
اإىل مطارات دبي باإنهاء اإجراءات 

تدقيق اجلوازات ب�سرعة فائقة.
ث����اين عبداهلل  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
الزفني مدير عام وع�سو جمل�س 
ال�سريك  اإم���ارات���ك  ���س��رك��ة  اإدارة 
على  دب��ي  الإق��ام��ة  اال�سرتاتيجي 
جميع  م����ع  ال����ت����ع����اون  ������س�����رورة 
واملوؤ�س�سات  االإع��لم��ي��ة  اجل��ه��ات 
الكبرية يف اإمارة دبي لن�سر ثقافة 
ال�����س��ف��ر ال���ذك���ي واحل���ر����س على 
توعية اجلميع وتعريفهم بوجود 
عند  للم�سافرين  مثالية  ح��ل��ول 
مثل  دب��ي  مطارات  اإىل  و�سولهم 

البوابات الذكية.
وع��رب ال��زف��ني ع��ن ف��خ��ره بحمل 
اأنظمة منافذ ال�سفر الذكية التي 
بهند�ستها  اإماراتك  �سركة  قامت 
وتنفيذها ب�سمات الروؤية الثاقبة 
ل��ق��ي��ادات ال��دول��ة وث��م��ار ت�سميم 
للإقامة  العامة  االإدارة  ق��ي��ادات 
و�سوؤون االأجانب دبي على اإجناز 

حتديات امل�ستقبل اليوم . •• اأبوظبي-وام:

نظم عدد من �سباب اململكة العربية 
م�سرية  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال�������س���ع���ودي���ة 
العا�سمة  من  انطلقت  بال�سيارات 
دولة  ب��اإجت��اه  ال��ري��ا���س  ال�سعودية 
مل�ساركة  املتحدة  العربية  االم��ارات 
الدولة احتفاالتها بيومها الوطني 

ال� 43.
و�سمت امل�سرية 43 �سيارة ي�ستقلها 
اكرث من 70 م�ساركا من خمتلف 
مناطق اململكة وحتت اإ�سراف وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
واللجنه العليا املنظمة الإحتفاالت 

اليوم الوطني ال� 43.
الثاين  ���س��ب��اح  امل�����س��رية  وو���س��ل��ت 
البطحاء  منفذ  اىل  دي�سمرب  م��ن 
ال�سعودي ومنه اىل منفذ الغويفات 
االم��ارات��ي راف��ع��ة اع��لم االمارات 
البلدين  لقادة  و�سور  وال�سعودية 
ا�ستقبالهم  مت  ح��ي��ث  ال�سقيقني 
واأف��راد اجلوازات  من قبل �سباط 
واجل������م������ارك وامل�����������رور ب���ال���دول���ة 
بالقهوة العربية والهدايا واأو�سحة 

واأعلم البلدين.
اىل  ذل��ك  بعد  امل�سرية  توجهت  ثم 
�سرطة  دوري���ات  ترافقها  ابوظبي 
ابوظبي حيث �ساركت فور و�سولها 
اىل كورني�س العا�سمة يف عدد من 
مبنا�سبة  اأقيمت  التي  الفعاليات 

اليوم الوطني ال� 43.
نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل  كما 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وال�سباب وتنمية املجتمع امل�ساركني 
دولة  ب��ه��م يف  ورح����ب  امل�����س��رية  يف 
االم��ارات و�سكرهم على مبادرتهم 
وم�ساركة  امل���م���ي���زة  وج����ه����وده����م 
االم����������ارات  دول��������ة  اإخ�����وان�����ه�����م يف 

احتفاالتهم باليوم الوطني.
اىل  امل�سرية  توجهت  اللقاء  وبعد 
املرور  �سيارات  ترافقها  دبي  اإم��ارة 
برج  ب��اإجت��اه  االم���ارة  وال�سرطة يف 
ال�سور  ال��ت��ق��اط  مت  ح��ي��ث  خليفة 
اللقاءات  واج��راء بع�س  التذكارية 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وال�����س��ح��ف��ي��ة مع 
اأع�����س��اء امل�����س��رية يف ���س��اح��ة الربج 

اخلارجية.
ك��م��ا ط���اف���ت امل�������س���رية ع��ل��ى مدى 
الدولة حيث  اإم��ارات  كافة  يومني 
برناجما  اإم���������ارة  ك����ل  خ�����س�����س��ت 
ال�سور  وال���ت���ق���اط  ب��ه��ا  ت��رح��ي��ب��ي��ا 
ال��ت��ذك��اري��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني يف اأب����رز 
م�����ع�����امل ال�������دول�������ة اإ������س�����اف�����ة اىل 
اال�ستقباالت الر�سمية التي وجهت 
قبل  م��ن  امل�����س��رية  يف  للم�ساركني 

كبار امل�سوؤولني بالدولة.
وقد غادرت امل�سرية دولة االمارات 
اأن  بعد  دي�سمرب  م��ن  ال�ساد�س  يف 
�سعبي  وت��رح��ي��ب  بتقدير  حظيت 
من املواطنني واملقيمني على اأر�س 

ب���دوره���م قدموا  ال���ذي���ن  ال���دول���ة 
اململكة  يف  الأ����س���ق���ائ���ه���م  ���س��ك��ره��م 
بهذه  واأ���س��ادوا  ال�سعودية  العربية 
امل�ستغربة  غ��ري  االأخ���وي���ة  امل���ب���ادرة 

على اأبناء اململكة.
راف������ق امل�������س���ارك���ني يف امل�������س���رية - 
خلل زيارتهم للدولة - وفد من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفارة 
بالدولة �سم كل من ناه�س حمود 
املغريي  و�سالح  �سكرتري  احلبيل 
وعلي  االع��لم��ي��ة  ال�����س��وؤون  رئي�س 
املالية  االدارة  م��دي��ر  ال��ق��ح��ط��اين 
وماجد بن نايف الهذال وعبداهلل 

عامر ال�سيعري.
يذكر ان اململكة العربية ال�سعودية 
باليوم  و���س��ع��ب��ي��ا  ر���س��م��ي��ا  اإح��ت��ف��ت 
االإم����ارات  ل��دول��ة  ال�43  ال��وط��ن��ي 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة م�����ن خ����لل 
برهنت  ع��دة  وم�ساركات  فعاليات 
على قوة العلقات التاريخية التي 

تربط قيادات و�سعبي البلدين.
و������س�����ه�����دت م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 

احتفاء  امل��م��ل��ك��ة  يف  االج���ت���م���اع���ي 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  خ��ا���س��ا 
ال�سعوديون  وا���س��ت��ذك��ر  االم�����ارات 
على  وتعليقاتهم  ت��غ��ري��دات��ه��م  يف 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 

العلقات املميزة بني البلدين.
األ���وان علم االإم���ارات  اأ���س��اءت  كما 
برج اململكة وهو الربج االأعلى على 
خ�س�س  حيث  ال�سعودية  االأرا�سي 
لتكون  ال���ربج  اإن���ارة  اململكة  م��رك��ز 
ب��ال��ل��ون��ني االأخ�����س��ر واالأح���م���ر يف 
العربية  االإم���ارات  اإىل علم  اإ���س��ارة 
االإماراتي  ال�سعب  مل�ساركة  املتحدة 

فرحتهم باليوم الوطني.
واإع��لم��ي��ا اأول����ت و���س��ائ��ل االإع���لم 
باليوم  كبريا  اهتماما  ال�سعودية 
الوطني وخ�س�ست بع�س ال�سحف 
ملحق و�سفحات كاملة للحديث 

عن هذا اليوم.
 اإ���س��اف��ة اإىل م��ق��االت ال��ع��دي��د من 
حققته  مب����ا  م�����س��ي��دي��ن  ال���ك���ت���اب 

االإمارات يف كل املجاالت.

حامد بن زايد يلتقي 
الرئي�س االأوغندي 

�شرطة ال�شارقة توا�شل احلملة االأمنية 
املرورية باملنطقة ال�شرقية 

تكرمي ال�شيخة هند بنت مكتوم اآل مكتوم بجائزة اإجناز العمر �شمن جوائز املراأة العربية يف االإمارات

اإقامة دبي تتيح للمواطنني واملقيمني الت�شجيل العميد الدخان يفتتح امللتقى االأ�شري الثالث  
املجاين للبوابة الذكية يف املجمعات التجارية 

�شعوديون ينظمون م�شرية من الريا�س لالإمارات 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 43

�سركة/ فور �سي�سن�س هوتلز اند ري�سورت�س ميدل اي�ست ورلد وايد �سايل�س اوفي�س بي يف منطقة 

62 �س.ب  املقر   17 املبنى  دب��ي للنرتنت  .مدينة  ب�  والكائنة   )17885 : رق��م  ، )رخ�سة  ح��رة  

، واملرخ�سة لدى �سلطة منطقة دبى احلرة  ، دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة   ، دبي   500553

 )Dubai Technology & Media Free Zone Authority( للتكنولوجيا واالإعلم

، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعلن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�س االإدارة 

يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2014/10/1 ب�ساأن اإغلق وحل ال�سركة.

وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 

اأو  امل�سجل  الربيد  االإع��لن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��لل 45 يوماً من  ه��ذه  تقدمي 

االإت�سال ب� :

ال�سّيد/ديفيد مايكل كال�سن

ال�سادة/ . فور �سي�سن�س هوتلز اند ري�سورت�س ميدل اي�ست ورلد وايد �سايل�س اوفي�س بي يف

�س.ب : .500553

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 4230000-04

osbert.leitao@bakermckenzie.com الربيد االلكرتوين

 • لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة بـ  45 ي�مًا.

اإ�شعار ت�شفية

فقدان جواز �سفرت
�سيد  �سلطان  امل��دع��و/  فقد 
ابراهيم حمي الدين ثامبي 
حمي الدين ثامبي   - هندي 
اجلن�سية - جواز  �سفره رقم 
)5743702( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

   056/7326291

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ م��اك كافني  فقد 
اق���وي���ن���و ا����س���ون���ك���ي���ون   - 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني اجل����ن���������س����ي����ة 
�����س����ف����ره رق����م  - ج������������واز  
)3939418( من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/3285108   

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ع���م���ر 
اجلابري    عمر  عبدالقادر 
اجل���ن�������س���ي���ة  ال�����ي�����م�����ن   -
�����س����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
)4163929( من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4434378   

فقدان جواز �سفرت
عمران  �ساه  امل��دع��و/  فقد 
حم���م���د ع���ب���دال���ق���ا����س���م  - 
اجلن�سية-  ب���ن���غ���لدي�������س 
ج���������������واز �������س������ف������ره رق������م   
)1174185( من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7812210   

فقدان �سهادة ا�سهمت
يعلن ال�سيد: وليد درع �سليمان 
الدرع عن فقدان �سهادة ا�سهم 
ال�سهادة  رق����م  م���ن���ازل  ���س��رك��ة 
امل�ساهم  رق���م   )102894(
ممن  ال���رج���اء   )254901(
لل�سركة  ال��رج��وع  عليها  يعرث 

املذكورة م�سكوراً.
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•• دبي-الفجر: 

ال�سيد  ���س��ون��ي��ا  ال�����س��ي��دة  ك�����س��ف��ت 
اح��م��د ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����س��ة جمل�س 
ملتلزمة  االم�����ارات  جمعية  ادارة 
اجلمعية  اإدارة  تطوير  ع��ن  داون 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ت��ت��م��ا���س��ى مع 
اأه����داف ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ولهذا 
ك���ر����س���ت اجل���م���ع���ي���ة اجل����ه����ود مع 
بالعمل  ل���لرت���ق���اء  امل���ت���ط���وع���ني  
املجتمع  خ����دم����ة  يف  ال���ت���ط���وع���ي 
�سعي  عن  العام  هذا  اأثمرت  والتي 
الكونغر�س  ال�ست�سافة  اجلمعية 
العاملي لذوي متلزمة داون وعزم 
الدويل  امل��وؤمت��ر  تنظيم  اجلمعية 
 2015 داون  م���ت���لزم���ة  ل�����ذوي 
بدبي وحتقيق اأكرث من �ستة اآالف 
�ساعة تطوع يف  56 فعالية بجهود 
ال�سركاء والداعمني واملتطوعني .

اع���ل���ن���ت ع����ن ذل�����ك ال���ه���ا����س���م���ي يف 
اجلمعية  اأقامته  ال��ذي  االحتفال 
للمتطوعني  ال�������س���ن���وي  ب��ي��وم��ه��ا 
ت�����ق�����دي�����را جل�����ه�����ود امل���ت���ط���وع���ني 
زاد عددهم  ال��ذي��ن  وامل��ت��ط��وع��ات  
ان�سطة  يف  م���ت���ط���وع   300 ع����ن 
املو�سم  خ���لل  اجل��م��ع��ي��ة  وب���رام���ج 
قاعة  يف  وذل��ك   2014-  2013
وبرعاية  ب����دي����رة  ت����ري����دز  ف���ن���دق 
الدولة  اح��ت��ف��االت  ، م��واك��ب��ة  م��ن��ه 
واالربعني  الثالث  الوطني  باليوم 
العاملي  باليوم  العامل   واحتفاالت 
اأيها املتطوع :  للتطوع حتت �سعار 

اجعل التغيري واقعا.
باالنابة  كلمة  الها�سمي  ووج��ه��ت 
فيها  ���س��ك��رت  االدارة  جمل�س  ع��ن 
رع��اي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وجهود 
باملواقف  اأ���س��ادت  كما   ، املتطوعني 
ال�����س��ام��ي��ة ل��ق��ي��ادات��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف 

بالت�سجيع  التطوعي  العمل  دع��م 
اجلمعيات  وبناء  وو�سع  املتوا�سل 
تقدم  والتي  واالن�سانية  اخلريية 

خدمات داخل الدولة وخارجها .
املتطوعني  ال��ه��ا���س��م��ي  و����س���ك���رت 
والرعاة واالأ�سر والعاملني موؤكدة 
الأبنائه  الكبري  الوطن  على عطاء 
وهم يحتفلون باليوم الوطني 43 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
اأ���س��ع��د ���س��ع��ب ب��ن��ع��م��ة وف�����س��ل من 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  ث���م  اهلل 
ل�����س��ي��وخ االم�����ارات ال��ن��م��وذج الذي 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
جت����اه اأ���س��ع��د ���س��ع��ب وم����وؤك����دة انه  
الوطني  وال���������والء  ب����االإخ����ل�����س 
دخلت  واال����س���ت���م���راري���ة  وال���ع���ط���اء 
اليوم  يف  ب��ق��وة  للعاملية  اجلمعية  
كل  دور  وان������ه  ل���ل���ت���ط���وع  ال���ع���امل���ي 
االأجيال  حتفيز  يف  اليوم   متطوع 
االآمال  ان  اىل  وم�����س��رية  ال��ق��ادم��ة 
واالأح�����لم ف��ال��ن��ج��اح ال����ذي حتقق 
اجلمعية  طموحات  م��ن  عينة  ه��و 
وداعمني  ورع��اة  ومتطوعني  ادارة 
و�سركاء  �ساعني لتحقيق   النقلة 
عمل  م���ن  ال��ن��ج��اح  واأن  ال��ن��وع��ي��ة 

اجلميع.
وم���ن ج��ه��ت��ه ال��ق��ى ال�����س��ي��د �سهيل 
الب�ستكي مدير االت�سال واالعلم 
التعاونية كلمة  يف جمعية االحتاد 
�سكر فيها جهود الدولة يف ت�سجيع 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وم�����وؤك�����دا ان 
الكثري وقد  االم��ارات ت�ستحق منا 
اهلل  من  بف�سل  الكثري  لنا  قدمت 

ثم جهود القيادة احلكيمة .
واأك�����د ال��ب�����س��ت��ك��ي ح��ر���س االحت����اد 
املزيد  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ت���ع���اون���ي���ة 
ال��ه��ادف��ة لتحقيق  ال�����س��راك��ات  م��ن 
مع  وخا�سة  املجتمعية  امل�سوؤولية 

املوؤ�س�سات التي تعمل مع اجلمعية 
ال���������س����وؤون  وزارة  م���ظ���ل���ة  وحت������ت 
للعمل  ال����راع����ي����ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 

االجتماعي يف االمارات .
الرعاية  ا�ستمرار  الب�ستكي  واأك���د 
التعاونية  االحت������اد  م���ن  امل��ا���س��ي��ة 
الأن�سطة جمعية االمارات ملتلزمة 
وتقديرا  ب��ج��ه��وده��ا  ف��خ��را  داون 

لعطاء متطوعيها اللحمدود .
االأعمال  ���س��ي��دة  احل��ف��ل  وف���اج���اأت 
املجوهرات  م�سممة  احل��داد  منى 
غنج  �����س����اح����ب����ة  االإم��������ارات��������ي��������ة 
الف�سي  ال����راع����ي  ل���ل���م���ج���وه���رات 
تربعها  ع��ن  مببادرتها  للجمعية 
دعما  دره���م  ال���ف  خم�سني  مببلغ 
اجلمعية  وف���ع���ال���ي���ات  الأن�������س���ط���ة 
ل��ل��م��و���س��م اجل����دي����د وع������ربت عن 
التطوعية  ل��ل��ج��ه��ود  ت���ق���دي���ره���ا 
للجمعية يف خدمة ذوي متلزمة 
حترير  يف  �سعارها  وحتقيق  داون 

القدرات الكامنة .
وعرب املهند�س اأ�سامة ال�سايف امني 
تقديره  عن  للجمعية  العام  ال�سر 
ل��ل��م��ب��ادرة ���س��اك��را اجل��ه��ات الرعية 
الأن�سطة اجلمعية وكافة امل�ساهمني 
االنا�سيد  م����ن  جم���م���وع���ة  وق������دم 
االحتفال.  فقرات  �سمن  الوطنية 
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س االح��ت��ف��ال جهود 

املتطوعني  خ����لل  م���ن  اجل��م��ع��ي��ة 
من  امل��زي��د  تنظيم  يف  واملتطوعات 
الهادفة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االن�����س��ط��ة 
الذي  التوثيقي  الفلم  خ��لل  م��ن 
اأ���س��م��اء �سعيد  امل��ت��ط��وع��ة  ق��دم��ت��اه 
ال�سيخ  م��رك��ز  و���س��ارك   . العو�سي 
حمدان بن حممد الأحياء الرتاث 
احلربية  دب�����ا  وف����رق����ة  ال�����س��ع��ب��ي 
واملن�سد االماراتي احمد املن�سوري 
واملن�سد ال�سغري ابراهيم العبيديل 
الفقرات  من  جمموعة  تقدمي  يف 

الرتفيهية احتفاال باملنا�سبة .
�سونيا  �����س����ع����ادة  احل�����ف�����ل  ����س���ه���د 
رئي�س  ال��ه��ا���س��م��ي  اأح���م���د  ال�����س��ي��د 
واأع�ساء  اجلمعية  ادارة  جمل�س 
�سهيل  وال�����س��ي��د  االدارة  جم��ل�����س 
يف  االت�سال  ادارة  مدير  الب�ستكي 
بدبي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  االحت����اد  جمعية 
و�سيدة  للجمعية  امل��ا���س��ي  ال��راع��ي 
م�سممة  احل�����داد  م��ن��ى  االع���م���ال 
�ساحبة  االإم���ارات���ي���ة  امل���ج���وه���رات 
الف�سي  الراعي  للمجوهرات  غنج 
للجمعية وتغريد اخلطيب ع�سوة 
متطوعي  ج��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
االمارات وعبدالرحمن نقي ع�سو 
ال�سحفيني  جمعية  ادارة  جمل�س 
وق���دم احل��ف��ل االع��لم��ي عبداهلل 

ا�سماعيل املن�سوري .

•• اأبوظبي-وام:

عرب  للهوية  االإم����ارات  هيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  التفاعلية  احلملة  حققت 
�سفحاتها على مواقع التوا�سل االجتماعي في�سبوك وتويرت واإن�ستغرام 
الثالث  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ل��لح��ت��ف��ال  #االحتاد_هويتي  ���س��ع��ار  حت���ت 

واالأربعني اأكرث من 100 األف تفاعل من متابعيها.
ملتابعي  الفر�سة  اإت��اح��ة  يف  احلملة  تنفيذ  من  االأ�سا�سي  الهدف  ومتثل 
�سفحات الهيئة على مواقع التوا�سل االجتماعي للتعبري عن م�ساعرهم 
مبنا�سبة احتفاالت الدولة بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة والتعبري عن 
مع  يتوافق  تفاعلي  تطبيق  با�ستخدام  االإم���ارات  دول��ة  جت��اه  م�ساعرهم 

جميع اأنظمة ت�سغيل الهواتف املتحركة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

9 مليني م�ستخدم ملواقع  ومتكنت احلملة من الو�سول اإىل اأكرث من 
التوا�سل االجتماعي وم�ساركتهم االحتفال باليوم الوطني وذلك يف اإطار 
ا�سرتاتيجية الهيئة للت�سال االجتماعي التي حتمل �سعار تعزيز انتماء 
املواطنني ووالء املقيمني و�ساهمت يف رفع عدد متابعي �سفحات الهيئة 
 15 ان�سمام نحو  األفا نتيجة   285 اأك��رث من  اإىل  الثلثة  املواقع  على 

األف متابع جديد بعد اإطلق و�سم #االحتاد_هويتي .
عرب  ال�سعادة  بالون  مبادرة  اإط��لق  #االحتاد_هويتي  حملة  وت�سمنت 
تفاعلي  تطبيق  توفري  يف  متثلت  وال��ت��ي  في�سبوك  على  الهيئة  �سفحة 
ر�سالة  توجيه  من  ومتكينهم  املتعاملني  �سعادة  مدى  قيا�س  اإىل  يهدف 
�سكر لقيادة الدولة على اهتمامها بتوفري كافة اأ�سباب ومقومات العي�س 
الرغيد لكل مواطن ومقيم وذلك من خلل مقيا�س افرتا�سي يت�سمن 

عددا من النقاط التي يقوم متابع ال�سفحة باالإجابة عليها عند م�ساركته 
�سعادة  ب��ال��ون  اإىل  م�ساركة  ك��ل  تتحول  وبحيث  امل��ب��ادرة  م��ع  تفاعله  اأو 
اأما على �سفحتي الهيئة يف موقعي  األوان علم الدولة.  افرتا�سي باأحد 
ذاته  ال�سعار  يحمل  و�سم  اإط��لق  يف  احلملة  فتمثلت  اإن�ستغرام  و  توتري 
يتم رفعه �سمن ال�سور ال�سخ�سية ملتابعي ال�سفحتني كتعبري منهم عن 
م�ساعر االنتماء للإمارات والوالء لقيادتها الر�سيدة اإىل جانب توجيه 
الدعوة ملتابعي الهيئة يف موقع اإن�ستجرام لت�سليط ال�سوء على عنا�سر 
عن  تعرب  التي  ال�سور  م�ساركة  خ��لل  من  الوطنية  الهوية  ومقومات 

هوية االإمارات ومظاهر االحتفال باليوم الوطني �سمن و�سم احلملة.
فائزين  ثلثة  اختيار  خللها  من  مت  اإلكرتونية  قرعة  الهيئة  واأج��رت 
من متابعي �سفحاتها االجتماعية امل�ساركني يف احلملة ومنحهم جوائز 

للهوية على  ال��غ��م��ارات  اإط���ار ح��ر���س هيئة  وذل���ك يف  اإل��ك��رتون��ي��ة قيمة 
تقدمها  التي  باخلدمات  االجتماعي للرتقاء  التوا�سل  قنوات  توظيف 
اال�سرتاتيجية  خطتها  اأه���داف  م��ن  ال��راب��ع  للهدف  حتقيقا  ملتعامليها 
ر�سا  تعزيز  على  ت��رك��ز  م��واه��ب  تطوير  يف  املتمثل   2016  -  2014
ر�ساهم  ك�سب  اإىل  و�سوال  لهم  املقدمة  باخلدمات  واالرتقاء  املتعاملني 
ور�سم االبت�سامة على وجوههم. واأ�سارت الهيئة اإىل اأنها �ستوا�سل تطوير 
االإبداعية  امل��ب��ادرات  واإط��لق  االجتماعي  التوا�سل  قنوات  يف  �سفحاتها 
اأنها حققت قفزات  اإىل  الدولة الفتة  عربها لتعزيز توا�سلها مع �سكان 
مهمة يف هذا املجال حيث وفرت من خلل قنواتها االجتماعية العديد 
من اخلدمات التفاعلية الفورية وهو ما زاد من جتاوب املتعاملني معها 

وحر�سهم على التوا�سل معها عرب تلك ال�سفحات.

األف تفاعل مع حملة االحتاد هويتي عرب �شفحات الهوية االجتماعية   100

••ابوظبي-الفجر: 

العربية  االإم��ارات  لدولة  الوطني  االأر�سيف  قام 
والربية  اجل��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات  ب���ت���زوي���د  امل���ت���ح���دة 
زايد  ال�سيخ  مب��ه��رج��ان  وال��زراع��ي��ة  وال��ب��ح��ري��ة 
الرتاثية  ال�����س��ور  ب��ع�����س��رات   2014 ال���رتاث���ي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت���رثي ك���ل ب��ي��ئ��ة مب���ا يكّملها 
باالإ�سافة  ذل���ك  وي���اأت���ي  امل��ا���س��ي،  تفا�سيل  م��ن 
ومتحفي  ال��وط��ن،  ذاك���رة  بجناح  م�ساركته  اإىل 
بن ماجد، ومنوذج  واأح��م��د  بن ظاهر،  امل��اج��دي 

البيئة اجلبلية.

املنت�سرة يف جميع  الكبرية  اللوحات  �سّكلت هذه 
ال��رتاث��ي متحفاً  زاي���د  ال�سيخ  م��ه��رج��ان  اأرج����اء 
اإعجاب  على  ا�ستحوذ  الطلق  ال��ه��واء  يف  ت��راث��ي��اً 
اجل��م��ه��ور ال���ذي وج��د فيه م��ا ي��رثي معرفتهم 

بتفا�سيل الرتاث االإماراتي الغني واملتنوع.
قدم االأر�سيف الوطني هذه اللوحات من اأر�سيفه 
اخل���ا����س ب��ال�����س��ور وال�����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اآالف 
ال�سور التي تدون تاريخ دولة االإمارات العربية 
املتحدة وتراثها، وقد تعددت م�سادر ال�سور التي 

يقتنيها اأر�سيف ال�سور يف االأر�سيف الوطني.
البيئات  ت��وزع��ت يف جميع  ال��ت��ي  ال�����س��ور  وت��ق��دم 

للمهرجان  ال��ع��ام  املنظر  �سكلت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
احلياة  ���س��م��ات  تك�سف  ح��ي��وي��ة  واأمن���اط���اً  اأم��ث��ل��ة 
الفرد  ق������درات  ���ح  ق����دمي����اً، وت���و����سّ االإم����ارات����ي����ة 
االإماراتي على حتدي ال�سعوبات و�سظف العي�س، 
كما اأنها تك�سف عن تعاون اأبناء االإمارات وت�سافر 
احلياة.   م�ستلزمات  ت��وف��ري  �سبيل  يف  جهودهم 
بع�س  تقدمي  على  الوطني  االأر���س��ي��ف  وح��ر���س 
لوحات  �سكل  على  التاريخية  ال�سور  من  كنوزه 
تراثية جت�سدت فيها عراقة املا�سي ليعّرف جيل 
ال�سباب برتاث اأجدادهم وكفاحهم الطويل من 
اأج���ل ب��ن��اء وط���ن ع��زي��ز و���س��ام��خ، وق���د ا�ستهدف 

ت��ع��زي��ز االنتماء  ال��وط��ن��ي م���ن ذل���ك  االأر����س���ي���ف 
وال��ف��خ��ر ب��ه��وي��ة ال��وط��ن وب���ال���رتاث االإم���ارات���ي 
االأ�سيل لدى اأبناء املجتمع عامة وجيل ال�سباب 
اللوحات  اأن هذه  بالذكر  ب�سكل خا�س. اجلدير 
االأر�سيف  م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات  ي�����س��رياً  ت�����س��ّك��ل ج�����زءاً 
التاريخية  الفوتوغرافية  ال�سور  من  الوطني 
التي توثق بالعد�سة احلياة يف االإم��ارات قدمياً، 
انطلق  التي  والنماء  البناء  م�سرية  تر�سد  كما 
بها �سعب االإمارات يف ظل قيادته ليحقق جتربة 
يف  الوحدوية  التجارب  اأجن��ح  من  تعّد  احت��ادي��ة 

العامل. 

•• الفجرية -الفجر:
�سباح  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
بالتعاون  ب���ل حت���ر����س(  ام�����س ح��م��ل��ة )ط��ف��ول��ة 
اأقرتها  وال��ت��ي  التعليمية  ال��ف��ج��رية  منطقة  م��ع 
الداخلية  ب���وزارة  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة 
املجتمع،  �سرائح  الوعي بني خمتلف  ن�سر  بهدف 

ويت�سمن برنامج احلملة توزيع كتيبات توعوية 
حيث ا�ستهدفت احلملة طلب وطالبات مدر�سة 
اأم العلء للتعليم االأ�سا�سي ح2 ومدر�سة �سكمكم 

للبنني ح1.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ���س��رح ال���رائ���د د.���س��ع��ي��د حممد 
احل�ساين رئي�س ق�سم االإعلم والعلقات العامة 

على  جاهدة  تعمل  الداخلية  وزارة  ب��اأن  باالإنابة 
احلماية  وت��وف��ري  الطفل  حقوق  وحماية  �سون 
واملجتمع  االأ���س��رة  قبل  م��ع  املعاملة  �سوء  م��ن  ل��ه 
واأكد الرائد احل�ساين على اأهمية تكاتف االأ�سرة 
اأو  الفئة  ه��ذه  ا�ستغلل  ملنع  املجتمع  وموؤ�س�سات 

االإ�ساءة اإليها.

•• بلغراد- وام:

القائم  العو�سي  حمد  �سعادة  �سلم 
ال�����دول�����ة لدى  ����س���ف���ارة  ب����اأع����م����ال 
التي  امل��ن��ازل  ���س��رب��ي��ا..  جمهورية 
قدمتها موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال االإن�سانية 
لل�سعب ال�سربي يف قرية كروبان. 
�سعادة   .. الت�سليم  مرا�سم  ح�سر 
األك�سندر فوت�سيت�س رئي�س الوزراء 
نيديرا  �ستالينا  وال�سيدة  ال�سربي 
برنامج  م��وؤ���س�����س��ة  ���س��ف��رية  ن���ائ���ب 
االإمنائي يف �سربيا  املتحدة  االأمم 
مفتاحا   17 ت�����س��ل��ي��م  مت  وق�����د   .
للمنازل اإىل العائلت املت�سررة يف 
�سربيا  يف  وقعت  التي  الفي�سانات 

خلل �سهر مايو املا�سي. 

ت�سكل متحفًا يف اله�اء الطلق، وت�سبع نهم اجلمه�ر ملعرفة تراث الإمارات

ع مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي بع�شرات ال�شور التاريخية االأر�شيف الوطني ير�شّ

�شرطة الفجرية تطلق حملة )طفولة بال حتر�س( بالتعاون مع املنطقة التعليمية

�شفارة الدولة يف بلغراد ت�شلم منازل موؤ�ش�شة خليفة 
االإن�شانية للمت�شررين يف الفي�شانات يف �شربيا

الحتاد التعاونية وجم�هرات غنج يجددان رعايتهما لأن�سطتها التط�عية

متالزمة داون ت�شت�شيف الكونغر�س وتنظم موؤمترها 
الدويل مايو القادم

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

املراوح املتحدة ال�شرق االو�شط- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�سرق  املتحدة  )املراوح  اأعله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
االو�سط - ذ م م( يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�سركة 
ال�سركة املذكورة اعله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خلل الدوام الر�سمي وملدة 
املدة  خلل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعلن،  تاريخ  من  يوماً   45

املحددة باالإعلن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10

فينرت لتجارة م�شتلزمات الفنادق واملطاعم- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
م�ستلزمات  لتجارة  )فينرت  اأعله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
الفنادق واملطاعم - ذ م م( يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خلل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعلن، وكل من مل يتقدم 

خلل املدة املحددة باالإعلن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
الأربعاء  10  دي�سمرب 2014 العدد 11278

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
الأربعاء  10  دي�سمرب 2014 العدد 11278

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد رافت 
م�سر    - ج��������وده  اح����م����د 
�سفره  ج���واز    - اجلن�سية 
 )887608( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

   050/9026736

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/  ���س��ي��ف اهلل 
باك�ستاين  زه��ري���س��اه-  ن���ور 
�سفره    ج������واز  اجل���ن�������س���ي���ة- 
رقم )2748471( �سادر 
م����ن يجده  ب��اك�����س��ت��ان  م����ن 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

   055/1798966
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حوادث  و ق�ضايا

كل يوم كان الزوج يقف خلف النافذة ي�سرتق النظر اإليها لعله يلمحها من وراء 
زجاج غرفتها يف الدور العلوي اأو حني تلعب مع اأطفالهما يف حديقة املنزل. 

كانت الدموع تنهمر من عينيه رغما عنه فلم يكن مظهره الريا�سي القوي 
�ستارا يخفي وراءه قلبا رقيقا حمبا لزوجته وطفليه كانت كري�ستني دائما يف 
احللوة  االأي��ام  يتذكر  كان  الق�سري  االأ�سقر  و�سعرها  الرقيق  بج�سدها  خياله 

التي جمعتهما لكن كل ذلك انتهي ومل يعد �سوى ذكريات.

احلب الآخر
اأحبت كري�ستني رجل اآخر ولعلها االآن معه يف اأحد املطاعم اأو يرتادا اأي مقهى 
اأو �سينما كل �سيء حدث �سريعا وانقلبت حياته راأ�سا على عقب خلل ثمانية 

�سهور فقط.
له بحياة مريحة  ي�سمح  �سنة ميكانيكا ماهر دخله   35 دو منيك  ال��زوج  كان 
ماديا وكانت زوجته اجلميلة كري�ستني امراأة راقية تعمل ك�سكرترية طبية يف 
ال�سابعة ع�سرة  القريب من منزلهما ولقد تعرف بها وهي يف �سن  امل�ست�سفي 
واأنيقا من  ي�سيد منزال جميل  اأن  وا�ستطاع  ورزق��ا بطفلني جميلني  وتزوجا 
طابق واحد له حديقة رائعة كما اأن حياتهما االجتماعية كانت ناجحة فلهما 
العديد من االأ�سدقاء االأوفياء كانت حياتهما ت�سري هادئة وهانئة دون م�ساكل 
كل  نهاية  الريا�سية ويف  االأندية  الأحد  الطفلن  ان�سم  اأن  اإىل  م�ساجرات  اأو 

اأ�سبوع كان االأبواب ي�سطحبان اأطفالهما ملمار�سة الريا�سة يف النادي.
وخلل فرتة وجيزة ا�ستطاع الزوجان اأن يعقد الكثري من ال�سداقات يف النادي 
للنا�س وال يرف�س يدا  التحدث  يع�سق  �ساحرا متفتحا  دو منيك رجل  وك��ان 

متتد له بال�سداقة. 
وبعد ا�سرتاكه يف النادي ب�سهور ثلثة طلبات منه اإدارة النادي وهو وزوجته 
النادي  اأع�ساء  واإر���س��اد  خلدمة  كمتطوعني  االإدارة  اإىل  االن�سمام  كري�ستني 

بعد اأن وجدوا يف الزوجني �سخ�سيتني ديناميكيني واأ�سبح يومي ال�سبت 
النادي  خ��دم��ة  يف  للم�ساركة  خم�س�سا  اأ���س��ب��وع  ك��ل  م��ن  واالأح����د 

دو  ذل��ك فر�سة طيبة ل  ك��ان  ولقد  ريا�سة اجل��ري  وممار�سة 
منيك ملمار�سة الريا�سة فقد كان ع�سوا يف فريق كرة القدم 

ببلدية لكن زوجته مل تكن �سعيدة بهذا الو�سع .

بداية امل�ساكل
االنقلب  تعاين يف �سمت من هذا  كري�ستني  كانت 
يف  زوج��ه��ا  م��لح��ق��ة  ت�ستطيع  ت��ك��ن  ومل  حياتها  يف 

اأن  اأح���د  ي���وم  ك��ل  ك���ان عليها  ل��ك��ن  امل��ت��ع��ددة  اأن�سطته 
زوجها  ب�سحبة  لتكون  الريا�سية  ملب�سها  ترتدي 

اأث��ن��اء مم��ار���س��ة ري��ا���س��ة اجل���ري وبالتايل 
كانت تعود يوم االأثنني اإىل عملها 

منهكة القوى كان �سعورها بال�سيق يتزايد يوما بعد يوم وبعد عام واحد طفت 
ال��ذي ينظمه  ع��دوا  90 كيلومرتا  �سباق  ي��وم  ذل��ك  ك��ان  ال�سطح  امل�سكلة على 
يوم  انتهي  ال��ذي  لل�سباق  املنظمة  اللجنة  �سمن  وزوج��ه��ا  هي  وكانت  ال��ن��ادي 

ال�سبت بحفل كبري لتوزيع اجلوائز على الفائزين.
وكانت كري�ستني ت�ساعد يف خدمة املدعوين وتنظيم البوفيه وكان هناك رجل 
و�سيم يف اخلام�سة والثلثني من عمره ي�ساعدها ولقد �سوهدا معا على مدار 

االأ�سابيع املا�سية لكن ذلك مل يلفت نظر اأحد.
كان دو منيك م�سغوال باحلفل وكان ينتقل كالنحلة من طاولة الأخرى ليتبادل 
بالدور  ومنت�سيا  �سعيدا  كان  النادي.  واأع�ساء  اأ�سدقائه  مع  احلديث  اأط��راف 

الذي يقوم به. 
وبداأ االورك�سرتا يعزف حلنا هادئا وافتتحت كري�ستني حلبة الرق�س ب�سحبة 
�سديقها هذا وبداأ االثنان رومان�سيا وجذب ذلك انتباه احلا�سرين فيما عدا 

دو منيك الذي اأعمته فرحته وثقته بزوجته عن روؤية احلقيقة. 
كريت�سني  تنتظر  ومل  ال�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  املنزل  اإىل  الزوجان  وع��اد 
طويل مل�سارحة زوجها باحلقيقة بل قالت له عبارة ق�سرية مكثفة املعاين مل 

اأعد اأحبك �ساأرحل عن هذا املنزل اأنا واالأطفال قريبا.

الزوجة ت�سارحه باأنها مل تعد حتبه
مل ي�ستوعب الزوج ما قالته زوجته يف البداية ظنها متزح معه مزاحا ثقيل 
لكنه انتبه الأول مرة لتباعد كريت�سني عنه يف الفرتة االأخرية وكذلك خروجها 

املتكرر بدون اأعذار مفهومة.
ومل يعد الزوج ي�سعر بطعم للحياة ففي كل يوم كان ينتظر اأن تنفذ الزوجة 
تهديدها برتك املنزل واالنف�سال عنه ولقد حدث ذلك يف �سهر يونيو املا�سي 
والديها بل رجعة  اإىل منزل  عندما حزمت حقائبها وخرجت هي وطفلها 
كالقبور  �ساكنا  اأ�سبح  واحل��ي��اة  باحلركة  ي�سج  امل��ن��زل  ك��ان  اأن  وب��ع��د 
و�سعر دومنيك بالغربة يف منزله فلم يكن يدرك ملاذا فعلت 
اأن يكون هناك  اأنه والبد  �سعر  لكنه  كري�ستني ذلك 

رجل اآخر يف حياتها.
عادت  لو  والت�سامح  للغفران  م�ستعدا  كان 
زوجته كان ياأمل يف اأن تعود هي وطفله 
حتى بعد اأن عرف اأنها رفعت �سده ق�سية 
طلق مل يكن ي�سدق حياتهما معا انتهت 

عند هذا احلد.

طلب الطالق
ث���م و���س��ل��ه خ��ط��اب م�����س��ج��ل م���ن حمامي 
الطلق  بق�سية  ر�سميا  يعلنه  كري�ستني 
املاأ�ساة  حجم  منيك  دو  اأدرك  فقط  ه��ن��اك 

التي يعي�سها.

ال�سدام الدرامي
ويف اليوم اخلام�س من �سهر يوليو ويف متام ال�ساعة 
6.30 م�ساء خرج دو منيك ب�سيارته الرينو البي�ساء 
نقي  ه��واء  ال�ستن�ساق  ويحتاج  باختناق  ي�سعر  ك��ان 
الطريق  تك�سف  عالية  رب��وة  ف��وق  ب�سيارته  ووق��ف 
وق���ف ي��ت��اأم��ل احل��ق��ول امل��رتام��ي��ة االأط������راف حني 
ظهرت من بعيد �سيارة اأو�سنت وتنهب االأر�س نهبا 
اأنها �سيارة زوجته  وعندما اقرتبت عرف دومنيك 
ب�سرعة كبرية فقد كانت على  التي كانت تقودها 
ميعاد مع �سديقها حيث تواعد على ال�سفر اإىل 
للريا�سيني  الجتماع  لين�سما  م�ساء  اجنلرتا 

ينظمه النادي هناك .
اإليها  يتحدث  اأن  يريد  دومنيك  ك��ان 

اأن ترجع عن قرارها ويف ثوان كان  اأن ي�ساألها  ولو لدقيقة واح��دة كان يريد 
وب��دون مقدمات يف ثوان  �سيارة زوجته ب�سورة عمودية عليها  منطقا باجتاه 
معدودة ا�سطدمت ال�سيارتان واأطاحت �سيارة الزوج ب�سيارة الزوجة من على 
الطريق واألقت بها بعيدا يف احلقول املجاورة للطريق بعد اأن ته�سمت متاما 
واأحدث  الطريق  بعر�س  دو منيك فقد وقفت  اأما�سيارة  من جانب كري�ستني 
التي  القيادة  واأنغر�ست عجلة  االأمامي  �سيارته  الت�سادم تلفيات كبرية بغطاء 

التوت يف �ساقي دومنيك مما اأعجزه عن احلركة واأغمي عليه من �سدة االأمل.
باإخراج  املروع ف�سارع  �سيارة �ساهد قائدها احلادث  وبعد ثوان معدودة وتقف 
دو منيك من ال�سيارة الذي اأفاق على �سوت ال�سائق وهو يخرجه من �سيارته 
فطلب منه اأن ي�ساعده لي�سل اإىل ال�سيارة االأو�ستني التي ته�سمت متاما بعد 

انقلبها عدة مرات يف املزارع املجاورة للطريق.
زحف دومنيك زحفا اإىل �سيارة زوجته و�سد ج�سدها امل�سجي على عجلة القيادة 
بل حراك و�سمها اإىل �سدرته لكمن للأ�سف فقد كانت كري�ستني قد فارقت 

احلياة.
اأخذ دومنيك يتحدث اإليها بكلمات مبهمة غري مرتابطة واإن كانت تعرب عن 
م�ساعره الفيا�سة جتاهها والتي مل ي�ستطع اأمن يبوح بها وهي على قيد احلياة 

الأنها تكن تعطيه الفر�سة وخا�سة يف �سنوات زواجهما االأخرية . 
وو�سلت �سيارة االإ�سعاف ونقلت دو منيك اإىل امل�ست�سفي الذي ظل به الأكرث من 

�سهر بالعناية املركزة اإىل اأن خرج اإىل منزله. 

التحقيقات 
لل�سفاء حول ملب�سات  اأن متاثل  بعد  ا�ستجواب دومنيك  ال�سرطة يف  وب��داأت 
دومنيك عن  م��دى م�سوؤولية  م��رتددة يف حتديد  ال�سرطة  وم��ازال��ت  احل��ادث 
احلادث هل كان الت�سادم من جانبه متعمدا اأم ال و�سيظل هذا احلادث غام�سا 
فل اأحد ميكن اأن يدري حقيقة م�ساعر الزوج يف هذه اللحظة حلظة ارتكاب 
احلادث هل اأراد اأن ينتحر ويقتل زوجته يف نف�س الوقت بعد اأن ف�سل يف جتنب 
الطلق وبعدها عنه اأم اأنه كما قال كان يريد فقط التحدث اإليها ليثنيها عن 

عزمها وما زالت ال�سرطة تبحث كل االحتماالت. 

الثمانني من عمره يتبادل  اأنه يف  وقف الرجل العجوز الذي تقول بطاقة هويته 
عمرها  من  الثلثني  يف  فهي  عاما   50 ب  ت�سغره  التي  خطيبته  مع  االتهامات 

وال�سبكة قيمتها 20 الف جنيه.
قال للمحكمة نعم اأنا رجل كهل عندي ع�سرة اأبناء وع�سرون حفيدا وزوجتي الثانية 
ماتت وحلقت ب��االأوىل لكن هل يف ال�سرع  اأو القانون ما مينعني من الزوج للمرة 
الثالثة اأو يحرم قلبي من دقات احلب لقد تقدمت اإيل خطيبتي هذه واأ�سار اإليها 
�سنة اهلل  اأحببتها وطلبت يدها على  اأن  بعد  اإىل ج��وار حماميها  كانت تقف  حيث 
ور�سوله ورحبت بي ورحب بي اأهلها  جميعا وقدمت اإليها �سبكة ثمينة مل ا�ستكرث 
عليها �سيئا الأنها �ستكون زوجتي واأم اأوالدي لكنها تراخت يف عقد القران واأخرت 

الزفاف دون مربر ويف النهاية بداأت تتهرب مني تر�سل بر�سلها يعلنون اأنها عدلت 
عن خطبتي لها فلماذا ال ترد يل �سبكتي وهداياي لها.

القا�سي  من  باإ�سارة  الهدوء  عاد  ما  �سرعان  لكن  بال�سحك  املحكمة  قاعة  �سجت 
لت�ستمع املحكمة اإىل اأقوال اخلطيبة التي قالت مل اأكن اأعلم يا �سيادة القا�سي واأنا 
اأوافق على الزواج منه اأن له كل هذا العدد من االأوالد واالأحفاد فهو وافد جديد 
على  قريتنا بعد اأن ا�سرتى بها عدة اأفدنة ومزرعة فواكه وقرر االإقامة بالقرب من 
اأر�سه ومزرعته ثراءه اأغراين ولكني بعد اأن اأفقت اكت�سفت اأن حياتي معه �ستكون 

اأمثولة.
اأحالت املحكمة الدعوى للتحقيق والتثبت من ادعاءات العجوز وخطيبته. 

اللق�����اء ال����دام��ي
مل يكن ي�ستطيع ال�ستغناء حتى بعد اأن عرف اأنها حتب اأخر وتريد الطالق للزواج منه فلقد كانت حبه الأول والأخري واأم اأولده و�سريكة حياته ملدة 12 �سنة ويف ذلك 
الي�م حني قاد �سيارته وخرج للطريق العام كان ياأمل اأن يراها اأن يتحدث اإليها ول� دقيقة واحدة اأن يعرف ال�سبب احلقيقي خلف غ�سبها منه وارتباطها عاطفيا باآخر ولكنه 
مل يت�قع اأبدا اأن يك�ن لقائه بها على هذا النح� لقاء داميا لفظت فيه الزوجة كري�ستني اأنفا�سها بعد اأن ا�سطدمت �سيارتها ب�سيارة على الطريق ال�سريع لينج� ه� ومت�ت 
هي يف م�سادفة دامية بدت وكاأنها مدبرة اأمام من حقق�ا احلادث مل يكن الزوج دو منيك قادرا على الرتكيز منذ اأن تركته زوجته كري�ستني وذهبت لتعي�س يف منزل والدها 

القريب من منزلهما .

عمره 80 �شنة ويطالب عرو�شه برد ال�شبكة

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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بوتني يدعو ملواجهة العقوبات بالتقدم العلمي
•• ان بطر�صربج-وكاالت:

قال الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني، اإن بلده 
يجب اأن حتقق قفزة يف تطوير العلوم االأ�سا�سية 
ب��ع��دم��ا ق��ي��دت ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة ح�����س��ول��ه��ا على 
ب�سبب  العقوبات  اإط��ار  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

اأزمة اأوكرانيا.
ما  ت���رتاوح  رو�سيا  ال��غ��رب عقوبات على  وف��ر���س 
بني حظر تاأ�سريات وجتميد اأ�سول اإىل احلد من 
االأجنبية  التنقيب  تقنيات  على  رو�سيا  ح�سول 
ت��ط��وي��ر مكامن  ب��ال��غ��ة يف  اأه��م��ي��ة  ال���ت���ي مت��ث��ل 

امل�ستغلة يف القطب  النفط والغاز الرو�سية غري 
اجتماع  م��ت��ح��دث��ا يف  ب���وت���ني  وق�����ال  ال�����س��م��ايل. 
للحكومة اإن احلظر ميكن اأن يحفز رو�سيا على 
تطوير تقنياتها. واأ�ساف بوتني: هذا لي�س �سيئا 
جيد جدا لكنه قد ي�ساعدنا، اإن الظروف احلالية 
دفعة  على  رو�سيا  ح�سلت  فقد  اأي�����س��ا،  اإيجابية 

جديدة نحو تطوير العلوم وتطوير التقنيات .
عالية  النفط  معدات  واردات  وا�سنطن  وحظرت 
�سركات  على  عقوبات  وفر�ست  لرو�سيا  التقنية 
ولوك  رو�سنفت  ذلك  رو�سية كربى مبا يف  نفط 
ال�سركات الغربية  اأويل وجازبروم وحظرت على 

املياه  يف  االن��ت��اج  اأو  التنقيب  يف  اأن�سطتها  دع��م 
وقت  يف  ال�سمايل  القطب  �ساحل  قبالة  العميقة 

�سابق من هذا العام.
االإنفاق على  رو�سيا لن تخف�س  اإن  وق��ال بوتني 
يتجاوز  م�ستوى  على  �ستحافظ  واإن��ه��ا  ال��ع��ل��وم 
دوالر  م���ل���ي���ار   15.56( روب������ل  م���ل���ي���ار   834
من  خمططا  ك��ان  كما   2020 حتى  اأم��ري��ك��ي( 
قبل على الرغم من احتمال احلاجة اإىل مراجعة 
نفقات امليزانية ب�سبب انخفا�س عائدات �سادرات 
عائدات  ن�سف  تقريبا  متثل  التي  والغاز  النفط 

رو�سيا من ال�سادرات هذا العام.

اىل �سرورة احلفاظ على علقات 
الدول  التعاون وح�سن اجلوار مع 
ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة ال��ت��ي تقع 
اأ�سحاب  وك���رم  منظومتنا.  خ���ارج 
وروؤ�ساء  ق����ادة  وال�����س��م��و  اجل���لل���ة 

)قائد  لقب  ل�سموه  املتحدة  االأمم 
الكويت  دول���ة  وبت�سمية  اإن�����س��اين( 
ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين وذلك  م���رك���زا 
امل��ت��م��ي��زة يف العمل  ���س��م��وه  جل��ه��ود 

االإن�ساين الدويل.

لدول  التعاون  جمل�س  دول  وف��ود 
ال�سمو  ال��ع��رب��ي��ة ���س��اح��ب  اخل��ل��ي��ج 
اجلابر  االح����م����د  ����س���ب���اح  ال�����س��ي��خ 
الكويت  دول�������ة  اأم�������ري  ال�������س���ب���اح 
منظمة  م��ن��ح  مبنا�سبة  ال�سقيقة 

املدينة.
وم����ن����ذ ذل������ك ال����ت����اري����خ مل ي���غ���ادر 
ال��رئ��ي�����س ه�����ادي م��ق��ر اإق���ام���ت���ه يف 
ب�سنعاء،  ال��غ��رب��ي  ال�����س��ت��ني  ����س���ارع 
كل اجلهات مب�سلحني  املحاط من 
بلبا�س مدين، ُتطلق عليهم جماعة 
 ، ال�سعبية  اللجان  م�سّمى  احلوثي 
ال��وري��ث الأج��ه��زة االأم���ن وال�سرطة 

منذ 21 �سبتمرب  اأيلول املا�سي.
وتفيد معلومات من م�سادر خا�سة 
الرئي�س  م���ن���ع���وا  احل���وث���ي���ني  اأن 
ال�سفر  من  ه��ادي  من�سور  عبدربه 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإىل 
�سنوياً  زي��ارت��ه��ا  ع��ل��ى  اع���ت���اد  ال��ت��ي 

بغر�س العلج.
اخل�������س���وع  ع���ل���ى  ه��������ادي  درج  اإْذ 
امل�ست�سفيات  يف  دوري���ة  لفحو�سات 
مزمنة  م��ع��ان��اة  نتيجة  االأم��ري��ك��ي��ة 
م���ن م�����س��ك��ل��ة يف ال��ق��ل��ب ت��ت��م��ث��ل يف 

من�سب  ي�سغل  فرن�سي  دبلوما�سي 
االحتاد  بعثة  يف  االأم��ن��ي  امل�����س��وؤول 
اآخران،  واأ�سيب  باليمن،  االأوروب��ي 
اأحدهما اإ�سابته خطرية، بر�سا�س 

جمهولني و�سط �سنعاء.

•• الدوحة-وام:

متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اك��د 
بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر 
اهمية وحدة ال�سف والهدف وبذل 
مزيد من اجلهود للنهو�س بالعمل 
به  واالرت���ق���اء  امل�����س��رتك  اخلليجي 
يحقق  ومبا  الطموح  م�ستوى  اإىل 
االأمن  يف  �سعوبنا  وتطلعات  اآم���ال 

واالزدهار. 
االفتتاحية  كلمته  ف��ى  ذل���ك  ج���اء 
الع�������م�������ال ال���������������دورة اخل����ام���������س����ة 
وال����ث����لث����ني ل��ل��م��ج��ل�����س االأع����ل����ى 
قادة  وال�سمو  اجل��لل��ة  الأ���س��ح��اب 
وروؤ�ساء وف���ود دول جمل�س التعاون 
بداأت  التى  العربية  اخلليج  ل��دول 
مب�ساركة  ام�س  م�ساء  ال��دوح��ة  يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ساحب  وا����س���اف  اهلل.  رع����اه  دب���ي 

اآل  حم�����د  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو 
تلتئم  اخلليجية  القمة  ان  ثان����ي 
واإقليمية  دول��ي��ة  ظ����روف  ظ��ل  يف 
وال���دق���ة تفر�س  ال��ت��ع��ق��ي��د  ب��ال��غ��ة 
وت�سعنا  ج�ساما  م�سوؤوليات  علينا 
اأم��ام حت��دي العمل على ق��در هذه 

امل�سوؤوليات . 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ع����ن  واع�������رب 
ال�����س��ي��خ �سباح  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 
ع��ل��ى جهوده  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال���ك���وي���ت 
بذلتها  ال��ت��ي  وامل���ق���درة  امل��خ��ل�����س��ة 
تروؤ�سها  خ�����لل  ال���ك���وي���ت  دول������ة 
ل���ل���دورة ال�����س��اب��ق��ة وال��ت��ي ك���ان لها 
م�سرية  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ب��ال��غ  االأث������ر 
امل�سرتك بني دولنا وتعزيز  العمل 
مكانة املجل�س الدولية واالإقليمية 
ال���ع���ام ملجل�س  االأم�����ني  ..وم���ع���ايل 
التعاون واالأمناء امل�ساعدين وكافة 
ع��ل��ى جهودهم  االأم���ان���ة  م��وظ��ف��ي 
جمل�س  دور  ت��ع��زي��ز  يف  امل��خ��ل�����س��ة 

ال�سريف وتدني�س مقد�ساته ت�سع 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وال���ع���رب���ي اأم����ام 
املجتمع  داع��ي��ا  ك���ربى  م�����س��وؤول��ي��ة 
الدويل وبخا�سة االأطراف الفاعلة 
تفر�س  اأن  ال�������س���لم  ع��م��ل��ي��ة  يف 
اإ����س���رائ���ي���ل االإذع�������ان جلهود  ع��ل��ى 
ت�سوية  اإىل  وال���ت���و����س���ل  ال�������س���لم 
قرارات  اإىل  ت�ستند  و�ساملة  عادلة 
ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وت��ف�����س��ي اإىل 
الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  اإنهاء 
بامل�سا�س  الإ�سرائيل  ال�سماح  وع��دم 
بو�سع القد�س ال�سرقية واملحافظة 

على املقد�سات. 
ان  ق��ال  �سوريا  ف��ى  الو�سع  وح��ول 
جمل�س االأمن ف�سل ف�سل ذريعا يف 
حماية املدنيني من جرائم احلرب 
واالإبادة اجلماعية يف مقابل اإ�سرار 
احلل  رف�س  على  ال�سوري  النظام 
ال�سيا�سي واعتماد احلل الع�سكري 
ال�سامل داعيا املجتمع الدويل اإىل 
التوافق الدويل واالإقليمي م�سددا 

التعاون اخلليجي . كما اعرب عن 
القمة  ت��وؤ���س�����س ه���ذه  اأن  ف��ى  ام��ل��ه 
العلقات  يف  ج���دي���دة  الن��ط��لق��ة 
اخلليجية عرب تعزيز روح التاآخي 
االحت�����اد  اأن  واك������د  وال���ت�������س���ام���ن. 
مبادرة  ت�سمنته  ال���ذي  اخلليجي 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �سيظل 
ه��دف��ا ���س��ام��ي��ا وم��ن��ه اإىل االحت���اد 

العربي. 
يحدد  اأن  االأوان  اآن  ان�����ه  واك������د 
يف  وموقعه  دوره  التعاون  جمل�س 
بناء  للإقليم  ال�سيا�سية  اخلارطة 
اال�سرتاتيجية  دول���ه  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
امل�سرتكة.   وم�ساحلها  ومقدراتها 
واإرهاب  العدوان  ان مظاهر  وق��ال 
اإ�سرائيل  مت��ار���س��ه  ال���ذي  ال���دول���ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة عرب  يف االأرا�����س����ي 
الن�ساطات اال�ستيطانية واالعتداء 
على حرمة امل�سجد االأق�سى املبارك 
القد�س  ه��وي��ة  ت��غ��ي��ري  واإج�������راءات 

االأم�����ن  ي��ت��خ��ذ جم��ل�����س  اأن  ع���ل���ى 
القتل  اأعمال  اللزم لوقف  القرار 
واجل���رائ���م ���س��د االإن�����س��ان��ي��ة التي 
ي��رت��ك��ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام وحت��ق��ي��ق احلل 
تطلعات  ي��ل��ب��ي  ال�����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سعب ال�سوري. 
اجلهود  ت�������س���اف���ر  اىل  دع�����ا  ك���م���ا 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن اأج���ل 
ال�سقيقة  العربية  ال��دول  م�ساعدة 
لتجاوز  وال��ع��راق  واليمن  ليبيا  يف 

الظروف الراهنة. 
ونب������ه �س���مو امري دولة قط���ر اىل 
لتجنيب  اجل���ه���ود  ب�����������ذل  ����س���رورة 
املجتمعات العربي����ة اآف�����ة التطرف 
واالإرهاب بالوقاي����ة قب����ل العلج. 

وبالن�سبة للملف النووي االإيراين 
ب�سرورة  الثابت  امل��وق��ف  على  اك��د 
اخل����لف����ات  ح�����ل  اإىل  ال���ت���و����س���ل 
منطقة  وجعل  ال�سلمية  بالطرق 
ال���������س����رق االأو�������س������ط خ���ال���ي���ة من 
ا�سافة  ال�����س��ام��ل  ال���دم���ار  اأ���س��ل��ح��ة 

•• �صنعاء-وكاالت:

منذ احلادي والع�سرين من �سبتمرب  
العا�سمة  ب���ات���ت  امل���ا����س���ي،  اأي����ل����ول 
اليمنية �سنعاء، فعلياً، حتت االإقامة 
اجلربية مل�سلحي جماعة اأن�سار اهلل 
واأ�سبح  احلوثي،  بجماعة  املعروفة 
فيهم  مبن  الر�سميون،  امل�سوؤولون 
هادي،  من�سور  ع��ب��درب��ه  ال��رئ��ي�����س 
امل�سلحة،  اجلماعة  مل��زاج  يخ�سعون 
ب��اع��ت��ب��اره��ا �سلطة االأم����ر ال��واق��ع ، 

بح�سب مراقبني.
تابعة  م�سلحة  جماعات  وانت�سرت 
�سبتمرب  منذ  انت�سرت،  للحوثيني 
العا�سمة  �سوارع  يف  املا�سي،  اأيلول 
عدداً  واأق��ام��ت  وح��واري��ه��ا،  �سنعاء 
للمركبات  ال��ت��ف��ت��ي�����س،  ن��ق��اط  م���ن 
وامل�������ارة، ب��ال��ت��زام��ن م���ع غ��ي��اب تام 
لقوات االأمن وال�سرطة اليمنية يف 

احلوثيني  اإن  تقول  معلومات  اإىل 
�سباب  م�����ن  ال����ع���������س����رات  ����س���ج���ل���وا 
دون  احل��رب��ي��ة  الكلية  يف  اجل��م��اع��ة 
اخل�����س��وع الخ��ت��ب��ارات ال��ق��ب��ول وال 
الفحو�سات الطبية املطلوبة. وكان 
م�سوؤولون يف مطار �سنعاء حتدثوا 
يف وقت �سابق عن تدخل احلوثيني، 
على نحو متزايد، يف تفتي�س الركاب 
مبن فيهم االأج��ان��ب، وه��و ما حدا 
ببع�س �سركات الطريان اإىل تعليق 

رحلتها الأيام اإىل اليمن.
املا�سي،  اأيلول  �سبتمرب   21 ومنذ 
ت�������س���ي���ط���ر ج����م����اع����ة اأن�����������س�����ار اهلل  
ال�������س���لح على  ب���ق���وة  )احل�����وث�����ي( 
املوؤ�س�سات الرئي�سية يف �سنعاء، بينها 
وع�سكرية،  مدنية  حكومية  م��ق��ار 
�سوؤونها  يف  وت���دخ���ل���وا  اح���ت���ل���وه���ا، 
اإليهم يف  املالية واالإداري��ة، كالعودة 
رواتب  و���س��رف  التوظيف  م�سائل 

واحتقانها،  القلب  ع�سلة  ارت��خ��اء 
حالته  اأن  يعني  ال�سفر  من  ومنعه 

ال�سحية �ستتدهور يوماً بعد اآخر.
فقد  ه��ادي  اأن  املعلومات،  وت�سيف 
ق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري م���ن موقعه 
املحب�سني  ره��ني  واأ�سبح  الرئا�سي 
واأن حتالف  وامل��ر���س،  احل��وث��ي��ني   ،
العميقة، هو  ال��دول��ة  م��ع  احل��وث��ي 

من يتحكم يف اأمور البلد.
وامل��ن��ع م��ن ال�سفر ب��ات واح����داً من 
جماعة  ت�ستخدمها  التي  االأ�سلحة 
احلوثي امل�سلحة يف ب�سط �سيطرتها 
اقتحام  ج��ان��ب  اإىل  االأر�������س،  ع��ل��ى 
وفر�س  االأخ��ت��ام  ون��ه��ب  املوؤ�س�سات 
بالقوة، كما حدث  م�سوؤولني جدداً 
اإْذ  ال��ب��لد،  اإب و���س��ط  يف حم��اف��ظ��ة 
اأن  اأمن دون  عينت اجلماعة مدير 
جمرد  حتى  اأو  ق���رار  على  يح�سل 
اإ�سافة  الداخلية،  وزير  تكليف من 

وم�����س��ت��ح��ق��ات م��ال��ي��ة، وه����و االأم����ر 
ال���ذي ت��ك��رر م��ع م��وؤ���س�����س��ات خا�سة 
خم��ت��ل��ف��ة ب��ي��ن��ه��ا ج���ام���ع���ات. ورغ���م 
توقيع جماعة احلوثي اتفاق ال�سلم 
وال�سراكة مع الرئي�س اليمني، عبد 
على  وتوقيعها  ه��ادي،  من�سور  ربه 
باالتفاق،  اخل��ا���س  االأم��ن��ي  امللحق 
والذي يق�سي يف اأهم بنوده ب�سحب 
يوا�سل  ���س��ن��ع��اء،  م���ن  م�����س��ل��ح��ي��ه��ا 
احلوثيون حتركاتهم امليدانية نحو 
عدد من املحافظات واملدن اليمنية 

خلف العا�سمة.
اىل ذلك، اأغلقت فرن�سا �سفارتها يف 
العا�سمة اليمنية �سنعاء، ام�س اإىل 
ح�سب  اأمنية،  ل���دواع  املقبل  االأح���د 

م�سدر دبلوما�سي يف ال�سفارة.
مقت�سب  ت�سريح  يف  امل�سدر  وق��ال 
ب�سنعاء  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  اإن 
اأب��واب��ه��ا حتى االأحد  اإغ���لق  ق��ررت 

وي�سهد اليمن، يف الفرتة االأخرية، 
حكوميني  م�سوؤولني  على  هجمات 
تلقى  اأج������ان������ب،  ودب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
معظمها  يف  بامل�سوؤولية  ال�سلطات 

على تنظيم القاعدة.

قادة التعاون يكرم�ن اأمري الك�يت مبنا�سبة منح الأمم املتحدة ل�سم�ه لقب )قائد اإن�ساين( 

اأمري قطر يوؤكد اأهمية بذل مزيد من اجلهود للنهو�س بالعمل اخلليجي امل�شرتك

ن�س اإع�الن حقوق االإن�شان لدول جمل�س التعاون ال�شادر يف ختام القمة اخلليجية بالدوحة

دع�ة املجتمع الدويل لإجبار اإ�سرائيل على الإذعان جله�د ال�سالم 

فرن�سا تغلق �سفارتها يف �سنعاء لدواٍع اأمنية

احلوثيون ي�شعون الرئي�س اليمني قيد االإقامة 

اأمر ق�شائي باإخالء مواقع االحتجاج يف هوجن كوجن
•• هوجن كوجن-رويرتز:

املركز  تخنق  ال��ت��ي  للحتجاجات  الرئي�سية  امل��واق��ع  ب��اإخ��لء  ك��وجن  ه��وجن  يف  العليا  املحكمة  اأم���رت 
النا�سطني املطالبني بالدميقراطية  اأخرية بني  املايل اال�سيوي منذ �سهرين وهو ما يهدد مبواجهة 
وال�سلطات التي تدعمها ال�سني. وذكرت �سحف حملية ام�س ان �سركة للحافلت كانت قدمت اإلتما�سا 
ايل املحكمة العليا النهاء اغلق ال�سوارع يف حي ادمريالتي الذي يوجد به مقر احلكومة ويقع ايل 

جوار حي االعمال املركزي يف و�سط املدينة ح�سلت على اأمر اإخلء ر�سمي من املحكمة.
خلل  م��ن  ال�سني  ل�سيطرة  تخ�سع  التي  املدينة  يف  ح��رة  بانتخابات  طلبية  جمموعات  وتطالب 

مظاهرات �سلمية يف معظمها يطلق عليها حركة املظلت .
وو�سف ليوجن ت�سون ينج رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف هوجن كوجن االحتجاجات بانها غري م�سروعة 
ورف�س دعوات ايل اجراء املزيد من املحادثات ب�سان اال�سلح ال�سيا�سي وحذر املحتجني من اللجوؤ ايل 

العنف عندما تبداأ عملية اخلء مواقع االحتجاج.

•• الدوحة-وام:

بدول  االأعلى  للمجل�س  والثلثني  اخلام�سة  ال��دورة  اأعمال  ختام  يف  �سدر 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي ا�ست�سافتها العا�سمة القطرية 
لدول  التعاون  جمل�س  ل��دول  االإن�سان  حقوق  اإع�����لن  ام�س  م�ساء  ال��دوح��ة 

اخلليج العربية فيما يلي ن�سه:
 اإن الدول االأع�ساء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.. انطلقا من 
بحمايتها  والتزامها  حلقوقه  واحرتامها  االإن�سان  بكرامة  العميق  اإميانها 
واملبادئ  للقيم  جت�سيدا  تعترب  وال��ت��ي  االإ�سلمية  ال�سريعة  كفلتها  التي 
النبيلة الرا�سخة يف �سمري جمتمعاتها ومن الثوابت االأ�سا�سية ل�سيا�ساتها 
ملجل�س  االأ�سا�سي  النظام  اإىل  وا�ستنادا  وامل�ستويات.  االأ���س��ع��دة  كافة  على 
التي  الهدف  ووح��دة  امل�سرتك  امل�سري  على  فيه  الن�س  ج��اء  ال��ذي  التعاون 
جميع  يف  بينها  والرتابط  والتكامل  التن�سيق  وحتقيق  �سعوبها  بني  جتمع 
امليادين وتعميق وتوثيق الروابط واالت�ساالت واأوجه التعاون بني �سعوبها 
التي حققتها يف  االإجن���ازات  الف�سل يف  اأن  توؤكد  واإذ   . املجاالت  يف خمتلف 
خمتلف امليادين يعود اإىل ما توليه دول جمل�س التعاون من اهتمام ورعاية 
ق�سوى لق�سايا حقوق االإن�سان . واإذ تعرب عن تقديرها وامتنانها للجهود 
الدولية  االأ���س��رت��ني  م��ع  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى خمتلف  بذلتها  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة 
حقوق  ق�سايا  تعزيز  يف  وم��وؤث��را  فاعل  اإ�سهاما  اأ�سهمت  التي  واالإقليمية 
االإن�سان واالرتقاء بها اإىل الغايات املن�سودة لها يف جمتمع دويل حتظى فيه 
هذه احلقوق باملكانة اللئقة بها. وتاأكيدا والتزاما مبا ورد يف ميثاق االأمم 
االإن�سان  العربي حلقوق  االإن�سان وامليثاق  العاملي حلقوق  املتحدة واالإعلن 
واإعلن القاهرة حلقوق االإن�سان يف االإ�سلم واملواثيق واالتفاقيات الدولية 

واالإقليمية ذات ال�سلة.
املزيد من  �ساأنه حتقيق  وتفاعل معها مبا من  تلك اجلهود  وتوا�سل مع 

املكت�سبات االإن�سانية فقد اأعلنت ما يلي:
اإن�سان ويجب حمايته من كل اعتداء عليه وال  1 : احلياة حق لكل  امل��ادة   

يجوز اإزهاق نف�س بغري حق واإكرام امليت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
 املادة 2: النا�س مت�ساوون يف الكرامة االإن�سانية ويف احلقوق واحلريات وهم 
اأو  اأو اجلن�س  اأمام النظام القانون وال متييز بينهم ب�سبب االأ�سل  �سوا�سية 

الدين اأو اللغة اأو اللون اأو باأي �سكل من اأ�سكال التمييز االأخرى .
بالب�سر بكافة  3: يحظر اال�سرتقاق واال�ستعباد وال�سخرة واالجت��ار  املادة   

�سوره واأ�سكاله وبخا�سة ما يقع منها على الن�ساء واالأطفال . 
انتهاكا  ذل��ك  ممار�سة  ويعد  الب�سرية  باالأع�ساء  االجت��ار  يحظر   :  4 امل��ادة 

حلقوق االإن�سان وجرمية يعاقب عليها النظام القانون . 
املادة 5 :ال يجوز اإجراء اأي جتربة طبية اأو علمية على اأي اإن�سان اأو ا�ستغلل 
اأع�سائه دون ر�ساه احلر واإدراكه الكامل للم�ساعفات التي قد تنجم عنها. 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين فيها على تاأمني ذلك . 
املادة 22: الرعاية ال�ساملة حق لكل االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وكذلك العمل 

على تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع. 
الكامل  النمو  يحق��ق  مب��ا  اإن�����س��ان  لكل  ح��ق  والتعليم  الرتب��ية   :23 امل���ادة 
ل�س��خ�سيته وتعزيز ك��رامته وتاأ�سيل ثقافة حقوق االإن�سان لديه مع �سمان 
بكافة  والفني  العايل  التعليم  واإت��اح��ة  وجمانيته  االأويل  التعليم  اإلزامية 
الو�سائل املنا�سبة له مع احرتام حق االأولياء ومتعهدي الرعاية يف اختيار 

نوع التعليم الأوالدهم. 
اختيار نوعه وفق  ق��ادر عليه وله حرية  اإن�سان  لكل  العمل حق   :24 امل��ادة 
العمل  ���س��روط  ع��دال��ة  �سمان  م��ع  ال��ع��ام��ة  وامل�سلحة  ال��ك��رام��ة  مقت�سيات 

وحقوق العمال واأ�سحاب العمل. 
املادة 25 :حماية ورعاية كبار ال�سن والعجزة حق م�سون لهم. 

مواطن  لكل  حق  االجتماعية  والتاأمينات  االجتماعي  :ال�سمان   26 امل��ادة 
ال�سن  لكبار  وال��رع��اي��ة  احلماية  توفري  يكفل  ومب��ا  ال��ق��ان��ون  للنظام  وفقا 

والعجزة. 
املادة 27: امللكية اخلا�سة م�سونة فل مينع اأحد من الت�سرف يف ملكه اإال 
العامة  املنفعة  اإال ب�سبب  اأحد ملكه  القانون وال ينزع من  النظام  يف حدود 

مقابل تعوي�س عادل . 
مواطن  لكل  ح��ق  بها  والتمتع  الوطنية  وال����رثوات  املمتلكات   :28 امل���ادة 

واال�ستفادة من اخلدمات العامة حق لكل اإن�سان وفقا للنظام القانون. 
العلمي  التقدم  بفوائد  والتمتع  الثقافية  احلياة  يف  امل�ساركة   :  29 امل��ادة 
والتقني حق لكل اإن�سان وله اال�ستفادة من احلقوق املعنوية واملادية الإنتاجه 

االأدبي اأو العلمي اأو الفني مبا ي�ساهم يف تقدم احل�سارة الب�سرية . 
املادة 30: امل�ساركة ال�سيا�سية حق لك��ل مواطن وله حق اال�س��رتاك يف اإدارة 
قدم  على  العامة  الوظائف  تقلد  يف  احلق  له  كما  لبلده  الع�امة  ال�س��وؤون 
امل�ساواة مع االآخرين طبقا للنظام القانون وتعمل الدولة على توفري فر�س 

العمل ملواطنيها. 
املادة 31: حرية تكوين اجلمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقا للنظام 

القانون وال يجوز اإجبار اأي اإن�سان على االن�سمام اإليها . 
املادة 32: النا�س �سوا�سية اأمام الق�ساء وحق التقا�سي مكفول لكل اإن�سان يف 

ظل ا�ستقلليه كاملة للق�ساء . 
اإال بناء على ن�س وال  33: العقوبة �سخ�سية وال جرمية وال عقوبة  امل��ادة 
بالن�س  املتهم  وينتفع  بالن�س  العمل  على  ال�سابقة  االأف��ع��ال  على  عقوبة 

االأ�سلح له .
املادة 34: ال يجوز القب�س على اأي اإن�سان اأو تقييد حريته اأو حب�سه تع�سفا 
املتهمون عن  التحفظ عليه ويف�سل  اأثناء  االإن�سانية  املعاملة  وله احلق يف 

املدانني مكانيا ويعاملون معاملة تتفق مع و�سعهم. 

وفقا  اإن�سان  لكل  حق  الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  املعتقد  حرية   :6 امل��ادة 
للنظام القانون ومبا ال يخل بالنظام العام واالآداب العامة. 

املادة 7 : احرتام االأديان ال�سماوية وعدم ازدرائها اأو التطاول على اأنبيائها 
للنظام  وفقا  االأخ���رى مكفول  ل��لأمم  الثقايف  التنوع  واح���رتام  رم��وزه��ا  اأو 
القانون. املادة 8 : تعمل الدولة واملجتمع على ن�سر واإ�ساعة مبادئ اخلري 
النبيلة علوة على  املبادئ والقيم  واملحبة واالإخ��اء والت�سامح وغريها من 
اأخ��رى من  واأي مظاهر  والتطرف  والبغ�ساء  الكراهية  نبذ جميع م�ساعر 

�ساأنها تقوي�س املقومات االأ�سا�سية للمجتمع وتعري�سه للخطر. 
املادة 9: حرية الراأي والتعبري عنه حق لكل اإن�سان وممار�ستها مكفولة مبا 
يتوافق مع ال�سريعة االإ�سلمية والنظام العام واالأنظمة القوانني املنظمة 
لهذا ال�ساأن. املادة 10: حرية التنقل و االإقامة واملغادرة حق لكل اإن�سان وفقا 

للنظام القانون. 
املادة 11 : ال يجوز اإبعاد مواطن عن بلده اأو منعه من الدخول اإليها . 

املادة 12 : ال�سخ�سية القانونية حق لكل اإن�سان. 
املادة 13:اجلن�سية حق لكل اإن�سان ينظم منحها النظام القانون وال يجوز 

اإ�سقاط اجلن�سية اأو �سحبها اإال يف حدوده . 
قوامها  املجتمع  يف  واالأ�سا�سية  الطبيعية  ال��وح��دة  ه��ي  14:االأ�سرة  امل���ادة 
ال��وط��ن ويحفظ الدين  ال��دي��ن واالأخ���لق وح��ب  ال��رج��ل وامل���راأة ويحكمها 
االأ���س��رة من  واأف���راد  والطفولة  االأم��وم��ة  اأوا���س��ره��ا ويحمي  كيانها ويقوي 

جميع اأ�سكال االإ�ساءة والعنف االأ�سري وتكفل الدولة واملجتمع حمايتها.
املادة15: الزواج وتاأ�سي���س االأ�س��رة حق لل�رجل وامل��راأة وي�نعقد الزواج بر�سا 

الط�رفي�ن دون اإك��راه وفقا الأحكام ال�سريعة االإ�سلمية والنظام القانون. 
ال��ت��ع��دي على  ي��ج��وز  اإن�����س��ان وال  16: احل��ي��اة اخل��ا���س��ة م�سونة لكل  امل���ادة 
حرمتها اأو �سوؤون اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�سلته اأو ات�ساالته وله احلق يف 

طلب حمايتها .
املادة 17: لكل اإن�سان احلق يف م�ستوى معي�سي له والأ�سرته ي�سمن احلياة 

والعي�س الكرمي وتعمل الدولة على حتقيق ذلك وفقا الإمكانياتها املتاحة. 
جو  يف  والرعاية  واحلماية  والنماء  البقاء  يف  احل��ق  طفل  لكل   :18 امل��ادة 

عائلي يربى فيه على روح ال�سلم والكرامة واحلرية وامل�ساواة واالإخاء . 
املادة 19: لكل طفل حق احلماية من اال�ستغلل االقت�سادي ومن اأداء اأي 
عمل يرجح اأن يكون خطريا اأو اأن ميثل اإعاقة لتعليمه اأو اأن يكون م�سرا 
االجتماعي  اأو  املعنوي  اأو  الروحي  اأو  العقلي  اأو  البدين  بنموه  اأو  ب�سحته 
الدولية  واالتفاقيات  واملواثيق  االإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  يتوافق  مبا 

ذات ال�سلة . 
اإن�سان وعلى  التلوث حق لكل  بيئة نظيفة خالية من  20:العي�س يف  امل��ادة 

الدولة واملجتمع املحافظة عليها وحمايتها. 
املادة 21 : الرعاية ال�سحية واحل�سول عليها حق لكل اإن�سان وتعمل الدولة 

اإدانته يف حماكمة عادلة تتوافر فيها  ب��ريء حتى تثبت  املتهم   :  35 امل��ادة 
كافة ال�سمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه . 

املادة 36: يحظر التعذيب بدنيا اأو نف�سيا اأو املعاملة القا�سية اأو املهينة اأو 
احلاطة بالكرامة االإن�سانية . 

املادة 37: ي��عامل املحكوم عليهم بعقوبات �سال�بة للح�رية معاملة اإن�سانية 
باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  الدولية  املعايري  فيها  وتراعى  كرامتهم  فيها  حترتم 

االإ�سلحية والعقابية . 
املادة 38: ال يجوز حب�س اإن�سان ثبت ق�سائيا اإع�ساره عن الوفاء بدين ناجت 

عن التزام تعاقدي. 
العامة  الكوارث واحل��االت الطارئة  الناجمة عن  39: حتمل االأعباء  املادة 

م�سوؤولية م�سرتكة على الدولة واملجتمع . 
املادة 40:االإرهاب انتهاك حلقوق االإن�سان وهو حمرم وجمرم بكل �سوره 
ويتعني  الدولية  واملواثيق  االإ�سلمية  ال�سريعة  اأح��ك��ام  مبوجب  واأ�سكاله 

مكافحته والق�ساء عليه مبا ال يتعار�س مع احرتام حقوق االإن�سان . 
امل�سلحة  النزاعات  يف  االإن�ساين  ال��دويل  القانون  قواعد  ت�سري   :41 امل��ادة 
وفقا للتفاقيات الدولية واالأعراف ال�سائدة مبا ي�سمن حقوق كبار ال�سن 
واالأ�سرى  واالأطفال  والن�ساء  االإعاقة  ذوي  واالأ�سخا�س  واملر�سى  والعجزة 

واملدنيني. 
اإن�سان وفقا  اأخ��رى حق لكل  اآم��ن يف دول��ة  42: احل�سول على ملجاأ  امل��ادة 
اإقليم  يدخل  ال��ذي  االأجنبي  اإبعاد  يجوز  وال  فيها  النافذ  القانون  للنظام 
اللجئني  ت�سليم  كما ال يجوز   ، قانوين  اإال مب�سوغ  �سرعية  ب�سفة  الدولة 

ال�سيا�سيني. 
ب��االأح��داث ويف  : للطفل اجل��ان��ح احل��ق يف نظام ق�سائي خا�س   43 امل���ادة 
معاملة خا�سة تتفق مع �سنه وحتفظ حقوقه وت�سون كرامته وت�ساهم يف 

اإعادة تاأهيله ودجمه يف املجتمع .
 املادة 44: مع عدم االإخلل باأحكام ال�سريعة االإ�سلمية والنظام القانون 
فاإن ممار�سة احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها بهذا االإعلن والتمتع بها 

حق لكل اإن�سان. 
حرياته  اأو  حقوقه  انتهكت  اإن�����س��ان  الأي  مكفول  التظلم  ح��ق   :45 امل���ادة 

املن�سو�س عليها يف هذا االإعلن وفقا للنظام القانون. 
ممار�سة  يف  يخ�سع  وال  جمتمعه  اإزاء  واج��ب��ات  اإن�سان  كل  على   :46 امل��ادة 
النظام  التي يحددها  اإال للقيود  ال��واردة يف هذا االإع��لن  حقوقه وحرياته 

القانون حلماية واحرتام حقوق وحريات االآخرين والنظام العام . 
املادة 47:ال يجوز تف�سري هذا االإعلن اأو تاأويله اأو تعديله على نحو ينتق�س 
من احلقوق واحلريات التي حتميها الت�سريعات الداخلية لدول املجل�س اأو 
املواثيق الدولية واالإقليمية حلقوق االإن�سان التي �سادقت عليها اأو ان�سمت 

اإليها دول املجل�س. 

املقبل لدواع اأمنية ، دون ذكر مزيد 
من التفا�سيل.

علقت  الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  وك��ان��ت 
ن�����س��اط ال��ق�����س��م ال��ق��ن�����س��ل��ي الأي����ام 
يف ���س��ه��ر م��اي��و امل��ا���س��ي ع��ق��ب قتل 
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قال رئي�س �سندوق االأمم املتحدة للطفولة يوني�سيف اإن االنق�سامات 
التي ي�سهدها جمل�س االأمن التابع للأمم املتحدة بني الدول الدائمة 
الع�سوية تلحق ال�سرر باأطفال العامل ومتهد ل�سراعات م�ستقبلية.

الذي  العام  هذا  اإن  لليوني�سيف  التنفيذي  املدير  ليك  انتوين  وق��ال 
متعاقبني  جيلني  خ��لل  ع��ام  اأ���س��واأ  هو  ال�سراعات  من  الكثري  �سهد 

بالن�سبة الأطفال العامل لكن عام 2015 ينذر باأن يكون اأ�سواأ.
وقال ليك: هذا يعك�س حقيقة ال لب�س فيها اأن العامل هو اأكرث انق�ساما 
الدول  وداخ���ل  البع�س  بع�سها  ال���دول  ب��ني  ال�سيا�سية  الناحية  م��ن 
نف�سها . وقدرت يوني�سيف  اأن هناك 15 مليون طفل حما�سرون يف 
حروب �سوريا والعراق واإفريقيا الو�سطى وجنوب ال�سودان واأوكرانيا 
230 مليون طفل على م�ستوى العامل  واالأرا�سي الفل�سطينية واأن 
يعي�سون يف مناطق متاأثرة ب�سراعات. وقال ليك الذي عمل م�ست�سارا 
اإن  كلينتون  بيل  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  القومي يف  للأمن 
الدول الكربى كانت دوما منق�سمة لكن تبعات هذا االنق�سام االآن هي 
القومي لهذه  االأم��ن  باأن م�سلحة  اأي وقت م�سى. و�سرح  اأكرب من 
الدول حتتم عليها وقف هذه ال�سراعات مثل احلرب االأهلية يف �سوريا 
ال�سراعات  هذه  اأ�سبحت  اإذا  ليك:  وق��ال  االإن�سانية.  االأزم��ات  ومنع 
الذي  االأم��ل  ما  اإذن  يليه  ال��ذي  القادم واجليل  م�ستوطنة يف اجليل 
ينتظر منطقة ال�سرق االأو�سط كلها وما االأمل اأمام اال�ستقرار الذي 

حتتاجه املنطقة وباقي العامل الأ�سباب عديدة؟ .

قال مراقبون لعقوبات االمم املتحدة اإن �سورا التقطت داخل العراق 
ال��ت��اب��ع للحر�س الثوري  ال��ق��د���س  ت��وؤك��د وج���ود ق��ائ��د فيلق  ان��ه��ا  ي��ب��دو 
االيراين يف خرق حلظر على ال�سفر فر�سته املنظمة الدولية. ويخ�سع 
ال�سفر وجتميد لل�سول فر�سهما  �سليماين حلظر دويل على  قا�سم 
وقال جرنال ايراين   . جمل�س االمن التابع للمم املتحدة يف 2007 
دورا حيويا  يلعب  وان��ه  العراق  كان يف  �سليماين  اإن  ايلول  �سبتمرب  يف 
يف القتال �سد مت�سددي تنظيم داع�س االإرهابي. وقال تقرير يف �سبع 
�سحفات اعدته جلنة اخلرباء ب�سان ايران التابعة للمم املتحدة اإطلعت 
التقطت له �سور فوتوغرافية وت�سجيلت  ان �سليماين  عليه رويرتز 
م�سورة يف عدد من املنا�سبات يزعم انها يف العراق.  وا�ساف قائل ذكر 
تقرير ان احدى ال�سور تظهره قرب مدينة امرايل يف �سمال العراق 
وت�سمن  داع�����س.   تنظيم  من  املدينة  عراقية  ق��وات  ا�ستعادت  ان  بعد 
وتدعم  العراق.  ل�سليماين يف  انها  يزعم  فوتوغرافية  �سورة  التقرير 
مت�سددي  �سد  القتال  يف  وميلي�سيات  العراقية  احلكومة  ق��وات  اي��ران 
العراق  يف  االرا�سي  من  وا�سعة  م�ساحات  على  ا�ستولوا  الذين  داع�س 
و�سوريا. وقال تقرير اخلرباء اي�سا انهم مل يتلقوا اأي تقارير جديدة 
عن انتهاكات ايرانية للعقوبات النووية منذ نهاية مار�س اذار رغم انه 
ا�ساف ان هذا رمبا يعك�س حذرا من جانب الدول للتوا�سل مع اللجنة 

يف وقت ت�ستمر فيه املفاو�سات )النووية(. 

 
قال رئي�س اأكرب �سركة ل�سناعة الطائرات يف ال�سني ام�س اإن مقاتلة 
ال�سبح ال�سينية اجلديدة ميكنها بالتاأكيد ا�سقاط غرميتها يف اجلو 

يف اإ�سارة اإىل نظريتها االأمريكية.
واأدىل لني ت�سوه مينغ رئي�س �سركة �سناعة الطريان ال�سينية التي 
مقابلة  الت�سريح يف  بهذا  ال�سبح جيه-31  املقاتلة  الطائرة  طورت 

مع تلفزيون ال�سني املركزي )�سي.�سي.تي.يف(.
وقال لني عندما تنطلق يف ال�سماء ميكنها قطعا ا�سقاطها  يف اإ�سارة 

اإىل املقاتلة اإف-35 اأمريكية ال�سنع.
واأكد لني على رغبة ال�سركة يف مناف�سة الواليات املتحدة يف االأ�سواق 
اجلديدة ال�سيما يف الدول التي ال تبيع لها وا�سنطن معدات ع�سكرية 
ف�سل عن الدول التي ال تتحمل ثمن املقاتلة اإف-35 االأعلى �سعرا. 
واأ�ساف ال �سبيل اأمام القوات اجلوية يف اجليل التايل غري القادرة 
اال  يجب  الو�سع  ه��ذا  اأن  نعتقد  نف�سها.  لبناء  اإف-35  �سراء  على 
ي�ستمر.  ال بد ان يكون العامل متوازنا... يجب اأال تقت�سر اال�سياء 

اجليدة على طرف واحد. 

عوا�صم

جنيف

بكني

نيويورك

م�شوؤول اإ�شرائيلي : نتنياهو 
على ا�شتعداد الإ�شعال املنطقة

•• رام اهلل -وكاالت:

اعترب ع�سو الكني�ست االإ�سرائيلي، دوف حنني، من اجلبهة الدميقراطية لل�سلم 
ال�سرق  الإ�سعال  ا�ستعداد  على  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س  اأن  وامل�����س��اواة، 
حنني  دوف  رد  ت�سريحات  ويف  االنتخابية.  معركته  م�سلحة  اأج��ل  من  االأو���س��ط 
على �سوؤال حول عملية ق�سف �سلح اجلو االإ�سرائيلي على دم�سق وقال: عملية 
ق�سف �سلح اجلو االإ�سرائيلي بجانب دم�سق هي طلقة البداية لنتنياهو للمعركة 
االنتخابية مل يتمكن من ت�سكيل حكومة بديلة فهو على ا�ستعداد الإ�سعال ال�سرق 
االأو�سط وهذا اأمر خطري جدا. احلكومة االإ�سرائيلية هي حكومة متطرفة غري 
م�سوؤولة وما راأيناه من ق�سف هو مثل على ذلك . ويف اأعقاب قرار حل الكني�ست 
الثانية والثالثة، م�ساء االثنني، وبالتايل حل حكومة  القراءتني  االإ�سرائيلية يف 
نتانياهو، واالنطلق اإىل معركة االنتخابات املقررة ليوم 17 اآذار مار�س املقبل، 
قال حنني: نتنياهو يحل هذه احلكومة الأنها و�سلت اإىل طريق م�سدود فهي غري 
قادرة على التقدم يف اأي م�سار، اإنها احلكومة االأ�سواأ فهي التي قادت حربا خطرية 
يف غزة ووقع دمار كبري وقتلى وجرحى خراب يف غزة. وهذه احلرب مل جتلب اأي 
امن ملواطني اإ�سرائيل بل على العك�س . واأ�ساف يف املجال االقت�سادي االجتماعي 
انتقلت  امل�ساكل  اأن حتل  امل�ساكل. فبدل  والكثري من  امل�ساواة  الفقر وعدم  جلبت 
اإىل حكومة حتري�سية جتاه اجلماهري العربية للعن�سرية و�ساعفت امل�ساكل التي 
جلبتها بنف�سها فهل نتانياهو �سريبح من هذه االنتخابات. اأنا غري مقتنع بذلك 
اأعتقد اأنه �سيت�سح يف نهاية االأمر اأن نتانياهو اخطاأ. اأجتول كثريا يف البلد واأرى 
املعار�سة واالنتقاد الكبري على نتانياهو مبا يف ذلك من دعم الليكود. ممكن بعد 

ثلثة اأ�سهر نعود من االنتخابات والإ�سرائيل رئي�س حكومة اآخر، واأمتنى ذلك .

العف� الدولية تطالب بتحقيق دويل يف جرائم الحتالل

خطة اإ�شرائيلية لتو�شيع امل�شتوطنات يف ال�شفة

اجلي�س ال�طني يكثف هج�مه على طرابل�س وبنغازي 

تعنت اأطراف ال�شراع يت�شبب بتاأجيل احلوار الليبي

ال�شرطة الباك�شتانية تقتل م�شلحا يف كرات�شي 

ارتفاع قتلى اع�شار هاغوبيت بالفلبني اىل 27
وجلاأ ع�سرات االآالف من اال�سخا�س معظمهم من �سكان مدن ال�سفيح على 
طول جماري املياه او على ال�ساحل اىل مراكز ايواء موقتة يف عملية اجلء 

وا�سعة يف املنطقة التي ت�سم 12 مليون ن�سمة.
ن�سمة  مليوين  ت�سم  ال��ت��ي  مانيل  بلدية  رئي�س  ا���س��رتادا  ج���وزف  و���س��رح 
االثنني نحن يف حالة تاأهب . وا�ساف ان الفي�سانات هي التي تثري قلقنا .

وقال �سوليداد بابوران )60 عاما( ا�سعر بخوف �سديد من كل عا�سفة وال 
خيار لنا �سوى االخلء .

وبقيت املدار�س والبور�سة ومكاتب عدة مغلقة. وطلب من املوظفني البقاء 
يف بيوتهم بينما الغيت ع�سرات الرحلت التجارية.

التي  املا�سي  العام  ماأ�ساة  تكرار  فخ�سية من  لل�سواأ.  ال�سلطات  وا�ستعدت 
قامت  �سخ�سا،   7350 م�سرع  عن  ا�سفر  ال��ذي  هاينان  االع�سار  �سببها 
احلكومة باجلء مليني ال�سكان قبل و�سول االع�سار هاغوبيت، ليلجاأوا 

•• مانيال-اأ ف ب:

ا�سفر االع�سار هاغوبيت الذي تراجع اىل درجة عا�سفة وا�ستمر ثلثة ايام 
يف الفيليبني عن �سقوط 27 قتيل لكن �سكان العا�سمة تنف�سوا ال�سعداء 
�سباح ام�س بعد مروره بالقرب من مانيل بدون ان ي�سبب ا�سرارا ج�سيمة. 
ومت اح�ساء معظم ال�سحايا يف جزيرة �سامار اق�سى �سرق البلد، ح�سب 
ح�سيلة اخرية لل�سليب االحمر يتوقع ان ترتفع بعد و�سول فرق االغاثة 
اىل املكان واىل اقاليم �سرقية اخرى يف البلد. وكان االع�سار الذي و�سف 
بالبالغ القوة عند ت�سكله يف املحيط الهادىء، �سعف اىل درجة اع�سار عندما 
�سرب الياب�سة ال�سبت يف �سرق البلد. واالثنني، خف�س اىل درجة عا�سفة 
85 كلم يف ال�ساعة  ا�ستوائية. وخفت الرياح م�ساء االثنني لتبلغ �سرعتها 

بينما كانت العا�سفة على بعد نحو مئة كيلومرت جنوب غرب العا�سمة.

•• القد�ص املحتلة-لندن-وكاالت:

اإ�سرائيلية  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�������س���ف���ت 
النقاب عن خطة تق�سي بتحويل 
اإىل  ال�����س��ف��ة  يف  دومن  األ����ف   35
اإع��داد اخلرائط  بعد  م�ستوطنات، 
اللزمة لذلك من قبل ما ت�سمى 
االإدارة املدنية ، و تعتربها حكومة 
اأرا����س���ي دول����ة  ل�سالح  اإ���س��رائ��ي��ل 

تو�سيع امل�ستوطنات.
وبينت ال�سحيفة يف عددها ال�سادر 
على  ا�ستولت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ام�����س 
ال�سفة  اأرا���س��ي  م��ن  دومن  مليون 
تدريب  مع�سكرات  اإىل  وحولتها 
اأو�سلو  اتفاقية  بعد  لكن  للجي�س، 
عام 1993 مت نقل املع�سكرات اإىل 
االحتلل  �سلطات  اأن  اال  النقب؛ 
االأرا�سي  على  �سيطرتها  وا�سلت 
ومنع اأ�سحابها الفل�سطينيني من 
اأرا�سي  اأنها  اأعلنت  الأنها  دخولها 

دولة .
واأ����س���اف���ت ���س��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س اأن 
ال���دول���ة مت  اأرا�����س����ي  %99 م���ن 

تخ�سي�سها ل�سالح امل�ستوطنني.
يراقب  ال���ذي  اتكن�س  درور  وق���ال 
اال�ستيطان اإنه مت حتى االآن ر�سمت 
األ���ف دومن من   250 ل���  خ��رائ��ط 
اخلرائط  وح�سب  ال�سفة،  اأرا�سي 
على  لل�سيطرة  ج���ار  ال��ع��م��ل  ف����اإن 
للم�ستوطنات  وحتويلها  االأرا�سي 
وعلى  االأغ����وار  منطقة  يف  خا�سة 

حدود اأرا�سي عام 48.
العفو  منظمة  اتهمت  جهتها  من 
الدولية ام�س اجلي�س االإ�سرائيلي 

هذا  اأن  ت��ظ��ه��ر  ب���ح���وزت���ن���ا  ال���ت���ي 
ال���ت���دم���ري ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع مت 
عمدا وبدون اأن يكون له اأي مربر 

ع�سكري .
التي  ال��ت�����س��ري��ح��ات  اأن  واأ�����س����اف 
الع�سكريون  ال����ق����ادة  ب���ه���ا  اأدىل 
االإ�سرائيليون يومها ت�سري اإىل اأن 
تلك الهجمات كانت عقابا جماعيا 
بحق �سكان غزة  يرمي اإىل تدمري 

اأرزاقهم.
على  االإ�سرائيلي  الهجوم  واأ�سفر 
غ����زة ع���ن م��ق��ت��ل ح����وايل 2200 
فل�سطيني غالبيتهم من املدنيني، 
يف  فل�سطينية،  م�����س��ادر  ب��ح�����س��ب 

ب����ارت����ك����اب ج����رائ����م ح�����رب خ���لل 
غزة  ق��ط��اع  على  االأخ���ري  هجومه 
باإجراء  مطالبة  الفائت،  ال�سيف 

حتقيق دويل يف هذه االتهامات.
واأك�����دت امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة غري 
تدمري  اأن  ب���ي���ان  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
اجل��ي�����س االإ����س���رائ���ي���ل���ي يف االأي�����ام 
العملية  م���ن  االأخ�������رية  االأرب����ع����ة 
اأرب��ع��ة م��ب��ان ي��ت��األ��ف ك��ل منها من 
عدة طبقات ي�سكل انتهاكا للقانون 

الدويل االإن�ساين.
منظمة  مدير  لوثر  فيليب  وق��ال 
االأو�سط  لل�سرق  ال��دول��ي��ة  العفو 
العنا�سر  ك��ل  اأن  اأفريقيا  و�سمال 

االإ�سرائيلي  اجلانب  يف  قتل  حني 
67 جنديا و�ستة مدنيني.

االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ت��رد  ومل 
املنظمة  ات��ه��ام��ات  ع��ل��ى  يف احل���ال 

احلقوقية.
وطالبت منظمة العفو باأن ي�سمح 
بدخول  احل��ق��وق��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
اأي�سا  ي�����س��م��ح  وب������اأن  غ����زة  ق���ط���اع 
املتحدة  ل������لأمم  ت���اب���ع���ة  ل��ل��ج��ن��ة 

باإجراء حتقيق بل عراقيل .
التعاون  العربية  الدولة  وترف�س 
م���ع جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه ب�سبب 
بطريقة  الإ�����س����رائ����ي����ل  ع����دائ����ه����ا 
مهوو�سة ، على حد تعبري متحدث 

•• كرات�صي-اأ ف ب:

قادة  احد  قتلت  انها  ام�س  الباك�ستانية  ال�سرطة  قالت 
الغتيال  فا�سلة  حم��اول��ة  يف  ب��ال��ت��ورط  متهما  ط��ال��ب��ان 
مقتل  اىل  ادت  ب��وت��و،  بنازير  ال�سابقة  ال����وزراء  رئي�سة 

139 �سخ�سا يف 2007.
و�سرح عثمان باجوا امل�سوؤول البارز يف ق�سم التحقيقات 
اجلنائية ان فردو�س خان قتل يف ا�ستباك مع ال�سرطة 
ا�ستمر �ساعة يف حي مانغوبري يف مدينة كرات�سي، اكرب 

مدينة يف باك�ستان.
وا���س��اف ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان خ���ان ك���ان مهند�س 
التفجري املدمر الذي ا�ستهدف �ساحنة بوتو اثناء جتمع 
�سيا�سي خلل م�سرية احتفاال بعودتها اىل باك�ستان يف 

ت�سرين االول اكتوبر 2007.

وجنت بوتو من الهجوم، اال انها اغتيلت بعد �سهرين يف 
هجوم م�سلح وتفجري يف جتمع يف روالبندي.

وا�ساف باجوا ان فردو�س خان كان قائدا يف طالبان عمل 
على تدريب االنتحاري ورافقه بعد ذلك اىل الهدف .

برويز م�سرف  ال�سابق  الع�سكري  ادارة احلاكم  ووجهت 
الذي كان يف ال�سلطة يف ذلك الوقت ا�سابع االتهام يف 
اغتيال بوتو اىل زعيم طالبان بيت اهلل حم�سود الذي 
نفى اي علقه له بذلك. وقتل حم�سود يف هجوم �سنته 

طائرة امريكية بدون طيار يف اب اغ�سط�س 2009.
وقال باجوا ان اال�ستباك وقع ليل الثلثاء، وا�ساف ان 

م�سلحني اخرين فروا خلل اال�ستباك.
وتعاين مدينة كرات�سي البالغ عدد �سكانها 18 مليون 
ن�سمة وت�سهم بن�سبة %42 من اجمايل الناجت املحلي، 

من العنف الطائفي واالتني وال�سيا�سي منذ �سنوات.

اإعادة جثمان كوركي من اليمن اإىل جنوب اإفريقيا
•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

اعيد جثمان بيار كوركي املدر�س اجلنوب افريقي الذي كان حمتجزا رهينة 
االمريكي  للجي�س  فا�سلة  عملية  يف  وقتل  اليمن  يف  القاعدة  تنظيم  لدى 
يعمل  ك��ان  التي  اخل��ريي��ة  اجلمعية  اعلنت  ح�سبما  ب��ل��ده،  اىل  ام�س  فجر 
حل�سابها غيفت اوف ذي غيفرز . وقال رئي�س اجلمعية امتياز �سليمان ان 
ووتركلوف  قاعدة  اىل  تغ(   5،00( ال�سابعة  ال�ساعة  قبل  و�سل  اجلثمان 

اجلوية  بالقرب من بريتوريا.
واثار مقتل كوركي )56 عاما( ال�سبت �سدمة يف جنوب افريقيا خ�سو�سا 
وان مفاو�سات كانت جارية وعلى و�سك ان توؤدي اىل اطلق �سراحه االحد، 
الف دوالر جمعت  ان مئتي  املنظمة. وقالت اجلمعية اخلريية  ذك��رت  كما 
من اقربائه لتدفع اىل و�سطاء قبليني يف هذه املفاو�سات. و�سيتم ت�سريح 
يف  ثانوية  مدر�سة  يف  والبيولوجيا  للريا�سة  ال�سابق  املعلم  ه��ذا  جثمان 

بلومفونتني )و�سط جنوب افريقيا(، قبل اعادته اىل عائلته.

با�سم اخلارجية اال�سرائيلية.
فل�سطني  دول����ة  ن��ال��ت  ذل����ك،  اىل 
�سفة دولة مراقبة  يف االجتماعات 
اجلنائية  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ال����ع����ام����ة 
الدولية، وذلك يف االجتماع الذي 
وجمع  االأول،  اأم�����س  م�����س��اء  ع��ق��د 
اأع�ساء املحكمة ال� 122 يف مدينة 

نيويورك االأمريكية.
من  فل�سطني  دول��ة  ترفع  وبذلك 
�سفة متثيلها يف املحكمة من كيان 
اإىل دول���ة م��راق��ب��ة، علماً  م��راق��ب 
االآن  اإىل  تتقدم  مل  فل�سطني  اأن 
بطلب اإىل املحكمة بنيل الع�سوية 
الكاملة، ويف حال تقدميها �سُيمكن 
فل�سطني من التقدم ب�سكوى حول 
ق�سايا جرائم احلرب واالنتهاكات، 
التي ترتكبها اإ�سرائيل يف االأرا�سي 

التي حتتلها.
الدولية  املحكمة اجلنائية  وتنظر 
التي ترتكب يف دولها  يف اجلرائم 
التي  ال��ق�����س��اي��ا  يف  اأو  االأع�������س���اء، 

يحيلها جمل�س االأمن الدويل.
وب�����س��ب��ب ال��ف��ي��ت��و االأم�����ريك�����ي يف 
ق�سايا  جت�����د  االأم����������ن  جم���ل�������س 
االنتهاكات، التي ترتكبها اإ�سرائيل 
للمحكمة  ال���و����س���ول  يف  ���س��ع��وب��ة 

الدولية.
واأ���س��ار امل��راق��ب ال��دائ��م لفل�سطني 
من�سور  ريا�س  االأم��ن  جمل�س  يف 
اخلطوة  اأهمية  اإىل  لل�سحفيني، 
فل�سطني  ع��ل��ي��ه��ا  اأق����دم����ت  ال���ت���ي 
يف  م��ب��ي��ن��اً  امل���راق���ب،  ���س��ف��ة  بنيلها 
تنل  اأنَّ فل�سطني مل  الوقت نف�سه 

اإىل االآن الع�سوية الكاملة.

اال�شرائيلية  االذاع��ة 
حماولة  اإحباط  تدعي 
اخلليل  ق���رب  ط��ع��ن 

•• القد�ص املحتلة-وام:

زع��م��ت االذاع�����ة اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ان 
ق����وات االح���ت���لل اح��ب��ط��ت ام�س 
و�سفته  اعتداء  الرتكاب  حماولة 
ب����االره����اب����ي ط��ع��ن��ا ب��ال�����س��ك��ني يف 
غو�س  مبنطقة  تكوعا  م�ستوطنة 
ع��ت�����س��ي��ون ق����رب اخل��ل��ي��ل جنوب 
املحتلة..وقالت  الغربية  ال�سفة 
اعتقلت  االح����ت����لل  ����س���رط���ة  ان 
فل�سطينيني اثنني بعد ان عرثت 

بحوزة احدهما على �سكني.
التحقيق  ب���اأن  االذاع����ة  وا���س��اف��ت 
كان  اذا  م��ا  ملعرفة  حاليا  ي��ج��ري 
من  الفل�سطينيان  ه��م��ا  االث��ن��ان 
اللذان  اخل��ل��ي��ل  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 
اأثارهما منذ يوم اجلمعة  اختفت 
املا�سي وكان يعتقد باأنهما ينويان 

ارتكاب عملية..
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ���س��رع��ت طواقم 
ت���اب���ع���ة ل���ب���ل���دي���ة االح������ت������لل يف 
من  معززة  ق��وة  حتر�سها  القد�س 
بت�سليم  االحتلل  و�سرطة  جنود 
دف���ع���ة ج���دي���دة م���ن اأوام�������ر هدم 
اداري����ة ل��ع��دد م��ن امل��ن��ازل يف بلدة 
االأق�سى  امل�سجد  ج��ن��وب  ���س��ل��وان 
ال��ب��ن��اء دون ت��رخ��ي�����س.. ب��ذري��ع��ة 

االحتلل  بلدية  ط��واق��م  وك��ان��ت 
�سنت اأم�س االول حملة مماثلة يف 
جنوب  باهر  �سور  وقرية  �سلوان 
ع��ددا من  �سلمت خللها  القد�س 
ادارية  هدم  اأوام��ر  الفل�سطينيني 
مل���ن���ازل���ه���م ب����دع����وى ال���ب���ن���اء دون 

ترخي�س.

�سرق  اخ��رى. وكان هاغوبيت �سرب االحد  كنائ�س ومدار�س ومن�ساآت  اىل 
الفيليبني م�سحوبا بامطار غزيرة ورياح تتجاوز �سرعتها املئتي كيلومرت 

يف ال�ساعة وانتزعت ا�سطح املنازل وخطوط الكهرباء.
اقوى  وتعد  الهادىء  املحيط  من  القادمة  القوية  العا�سفة  هذه  و�سربت 
جزيرة  يف  ال�سمك  �سيادي  قرى  ال�سنة،  هذه  االرخبيل  يف  ي�سجل  اع�سار 
�سامار م�ساء ال�سبت. وكانت ترافقه رياح �سرعتها 210 كلم يف ال�ساعة مما 

جعله اقوى عا�سفة ت�سرب االرخبيل هذه ال�سنة.
ودمرت اآالف املنازل يف بلدات معزولة وانتزعت اعمدة الكهرباء بينما ادت 
�سيول من الطمي اىل قطع الطرق واجتاحت املياه عدن عدة بلغ ارتفاعها 

فيه مرتين.
الطفال  لقطات  اي��ه  ام  ج��ي  املحلية  التلفزيونية  القناة  بثت  �سامار  ويف 

يرفعون الفتات كتب عليها �ساعدونا �ساعدونا .

وجماعة اأن�سار ال�سريعة  يف بنغازي.
وذكرت م�سادر اإعلمية اأن معارك بني اجلي�س الليبي 
غرب  درات  ل��ي��ب��ي��ا   ف��ج��ر  ميلي�سيات  م��ن  وم�����س��ل��ح��ني 
العا�سمة طرابل�س وقرب مدينة الزاوية، واأن اجلي�س 

اأوقع نحو 10 قتلى من امل�سلحني يف تلك املعارك.
الليبي �سن غ��ارات جوية على  وك��ان الطريان احلربي 
بنغازي،  وغ��رب��ي  درن��ة  يف  متطرفة  لتنظيمات  م��واق��ع 
وق�����س��ف اآل���ي���ات ودب���اب���ات ت��اب��ع��ة جل��م��اع��ة ف��ج��ر ليبيا 

مبنطقة الع�سة جنوب منفذ راأ�س جدير.

•• طرابل�ص-وكاالت:

اأطراف  بني  ارتفاعاً  الع�سكرية  االأعمال  وت��رية  ت�سهد 
تعنت  وي��زداد معها   ، ب�سكل م�سطرد  ليبيا  ال�سراع يف 
ينعك�س  م��ا   ، الطرفني  ك��ل  م��ن  ال�سيا�سية  االأط����راف 
�سلباً على فر�س الدعوة اإىل مبادرات احلوار باأ�سكالها 
املختلفة ، خا�سة دعوة االأمم املتحدة للحوار االأخرية 
، لكن  الثلثاء  اليوم  اأن تنعقد  لها  ، والتي كان مقرر 

تاأجلت اإىل االأ�سبوع املقبل .
ليبيا  يف  املتحدة  ل��لأمم  العام  للأمني  اخلا�س  املمثل 
مناق�سة  اأج��ل  التاأجيل من  ق��رار  برر  ليون،  برناردينو 
التفا�سيل مع خمتلف االأطراف، معترباً جوهر احلوار 
هو احرتام وجهات النظر، والرغبة م�سرتكة للتو�سل 
اإىل توافق وهدف م�سرتك و�سواًل اإىل ت�سوية نهائية .

واأكد برناردينو ليون يف موؤمتر �سحفي من طرابل�س  
ا�ستمر الأربعة �ساعات جمعه بنوري  عقب لقاء مطول 
اأبو�سهمني رئي�س املوؤمتر الوطني العام املنتهية واليته،  
يح�سرون  ���س��وف  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ممثلي  اأن  على  اتفقنا 
ورئي�سه،  العام  الوطني  امل��وؤمت��ر  عن  كممثلني  احل��وار 
و�سيوافقون على االجتماع مع اأ�سخا�س لديهم وجهات 
نظر خمتلفة ، مبا يف ذلك ممثلني عن جمل�س النواب  
. م�سيفاً ،  ينبغي اأن ت�سارك جميع االأطراف االأخرى 
، ونحن ال نطلب من اأحد اأن ي�سارك يف احلوار متخلياً 
اأن  عن مبادئه ، خا�سة واأن االأمم املتحدة ال ت�ستطيع 
الليبيني  تفر�س حًل الأن دوره��ا ت�سريي للحوار، الأن 

ينبغي لهم اأن يتوافقوا، واأعتقد اأن هذا اأمر وارد  .
ورداً على �سوؤال اأحد ال�سحفيني حول اإمكانية م�ساركة 
اجلماعات املتطرفة يف احلوار ، اأجاب ليون  اإذا املق�سود 
اأن تكون  ، قطعاً ال ميكن  ال�سريعة  اأن�سار  هنا جماعة 

جزءا من احلوار  .
املتحدة  االأمم  ب��ع��ث��ة  ت��ق��وم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك����ان  ه���ذا 
بتنظيم جولة جديدة للحوار حتت ا�سم غدام�س )2( 
اأطراف االأزمة من حيث املبداأ اجللو�س  ، بعد موافقة 

على طاولة احلوار.
تاأجيل  �سبب  ي��ك��ون  اأن  رج��ح��ت  �سحفية  ت��ق��اري��ر  لكن 
احل��وار ، هو ف�سح املجال اأم��ام االأط��راف للتفاق على 
بعدما  خا�سة   ، غدام�س  حل��وار  امل��دع��وة  ال�سخ�سيات 
ال��ن��واب املنعقد يف  ، ع��ن رف�����س جمل�س  اأن��ب��اء  ت���رددت 
طربق م�ساركة اأطراف حم�سوبة على قوات فجر ليبيا 
اأو اجلماعات امل�سلحة ، التي يحاربها اجلي�س الليبي يف 

الغرب وال�سرق .
ال  بالقول   علق   ، امل�ستمرة  الع�سكرية  العمليات  وع��ن 
ال�سربات اجلوية وجميع  وعلى   ، الق�سف  حوار حتت 
احلوار  ج��ول��ة  اإن  كما   ، تتوقف  اأن  امل�سلحة  االأع��م��ال 
اخلروج  ن��ري��د  وال  ب��ه��ا،  لل�ستعجال  ف�سلت  ال�سابقة 
بنف�س ال��ن��ت��ائ��ج، ون�����س��ع��ى مل��خ��رج��ات ح���وار ت��وؤك��د على 
ب�ستى  ال��ع��ن��ف  ون��ب��ذ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  العملية  اح����رتام 

اأ�سكاله  . 
هذا واأطلقت بعثة االأمم املتحدة للدعم جولتني للحوار، 
االأوىل يف مدينة غدام�س نهاية �سبتمرب املا�سي وتلتها 
املحكمة  حكم  لكن   ، بطرابل�س  اأكتوبر  يف  ثانية  جولة 
انتخاب جمل�س  املا�سي ببطلن  العليا مطلع نوفمرب 
اإيقافها  النواب الليبي ، اأربك عملية احلوار واأدى اإىل 
اتخذ  �سيا�سياً  ق��راراً  ، وهو ما رف�سه املجل�س واعتربه 

حتت تهديد ال�سلح . 
غرب  مهما  ت��ق��دم��ا  الليبي  اجل��ي�����س  اأح����رز  االث��ن��اء  يف 
معاركه  ت�ستمر  وقت  يف  الثلثاء،  طرابل�س،  العا�سمة 
���س��د اآخ����ر م��ع��اق��ل م��ي��ل��ي�����س��ي��ات جم��ل�����س ث����وار بنغازي  

وقالت امل�سادر اإن اجلي�س الليبي ي�سن منذ اأيام هجمات 
ليبيني  م�سلحني  فيها  يتح�سن  مناطق  على  مكثفة 
اأعلنت  ال��ت��ي  ال��ب��ت��ار   كتيبة  ب���  ي��ع��رف  م��ا  اإىل  ينتمون 
والءها لتنظيم الدولة داع�س  يف مدينة بنغازي �سرقي 

البلد.
كما يوا�سل اجلي�س هجماته املكثفة على املناطق التي 
يتح�سن فيها امل�سلحون يف �سارع البزار و�سط بنغازي، 
يف حماولة للق�ساء على املت�سددين الذين ان�سحبوا من 

معظم اأنحاء املدينة.
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العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1661  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- فاطمه جاين ح�سن/زوجة فاروق ابراهيم اهلي   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / عمرو فاروق خان    نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2014/11/30 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��له. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق 2014/12/14 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1.C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 58 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
اىل املتنازع �سدهما/1- نيو ورلد انفي�ستمنت ليمتد �س م ح -جافزا - وميثلها/ 
للعقارات  ان��رتن��ا���س��ون��ال  املا�سة  �سركة   -2 طالبي  طالبي  اهلل  �سكر  اب��وط��ال��ب 
جمهويل  طالبي    طالبي  اهلل  �سكر  ابوطالب  وميثلها/  العقارية-  وللو�ساطة 
را�سد  م�سلم  امي��ان  وميثله:  فرييندرا  بيجول  املتنازع/  ان  مبا  االقامة  حمل 
الزام  م��ع  املطالبة بندب خبري متخ�س�س  ال��دع��وى  اق��ام عليك  ق��د  ال��ري��ام��ي  
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي 
االثنني املوافق 2014/12/15  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 148 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
�سابقا(   ( م  م  ذ  لل�ستثمار  الوطنية  االع��م��ال  �سركة  ���س��ده��م/1-  املتنازع  اىل 
م)حاليا(  م  ذ   ) القاب�سة   ( العقاري  لل�ستثمار  الدولية  بنيان  جمموعة   -2
جمهويل  االع��ور  عبدالروؤوف  �سمريه   -4 عطاطره  احمد  �سبحى  عبداهلل   -3
عوين  وميثله:  ال�سماك  م�سطفى  ذيب  حممد  املتنازع/  ان  مبا  االقامة  حمل 
ع��ب��دال��ه��ادي ح�����س��ني حم��م��د ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خبري 
متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/12/30  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 127 /2014 نزاع تعيني خربة مدين                     
ابراهيم   -2 ح(  م  �س   ( تريدنغ  �سارتى  �سركة  �سدهما/1-  املتنازع  اىل 
م�سطفى  املتنازع/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  النور  ادري�س  عثمان 
اقام  ق��د  االم���ريي   ابراهيم  علي  احمد  وميثله:  يو�سف  حممد  حممد 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  الدعوى  عليك 
بالر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2014/12/14  
ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2014/16 طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله : ماجد ا�سد اكرب ا�سد 
جا�سم  علي  ح�سن  عبدالعزيز  �سدهما/1-  املطعون  باعلن  االم��ريي  
البلو�سي ب�سفته مالك موؤ�س�سة/ �سوء القمر لتجارة املواد الغذائية 2- 

عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�سدي   جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1299 احوال نف�س م�سلمني                        
امل��دع��ى عليه /1- اح��م��د ع��ب��داهلل اح��م��د هنيدي  جم��ه��ول حم��ل االقامة  اىل 
اق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /�سفاء دري��ديل   قد 
واج��رة خادمة  واج��رة حا�سنة  موؤقتة  ونفقة  �ساملة  اوالد  ونفقة  بنفقة متعة 
وم�سكن �سرعي وم�ساريف الوالدة وتوفري �سيارة و�سائق والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/12/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.C.12 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/841 مدين جزئي                            

م- وميثلها: مورليد  ذم  �س  التاأمني  لو�ساطة  البو�سلة  عليه /1-  املدعى  اىل 
امل��دع��ي /�سركة اخل��زن��ة للتاأمني  ه���ارارد راين جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
�س م ع وميثله: تركي عبدالرحمن عبداهلل البلو�سي  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   10.515( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وحتى  الدعوى  رفع  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
ch1.A.1 لذا فانت  االحد املوافق 2014/12/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/489   مدين جزئي                                  
اىل املحكوم عليهما /1 -عبداهلل رحيم اهلل 2- عبدالنويد حاجي جبار  جمهويل حمل االقامة 
اعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/10/12 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
القانونية- ل�ساحبه/ يو�سف حممد ح�سن  البحر وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات  ل�سالح/ 
البحر ) موؤ�س�سة فردية( بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعية مبلغا مقداره )25.000 درهم( 
يف  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة   ) درهما  الف  وع�سرون  )خم�سة 
2014/3/17 وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ )500 درهم( خم�سمائة 
يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني  قابل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1224   جتاري كلي                                    
اىل املحكوم عليه/1 -�سركة �سويف بل العقارية املحدودة   جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/10/29 يف الدعوى املذكورة اعله 
بالت�سديق على حكم  القاب�سة منطقة حرة ذات م�سئولية حمدودة  �سلطان  ل�سالح/ 
ل�سنة  رقم 404  التحكيمية  الدعوى  ال��دويل يف  للتحكيم  دبي  ال�سادر مركز  التحكيم 
 2013/9/18 بتاريخ  ال�سادر  بالتكاليف  التكميلي  واحلكم   2013/7/16 بتاريخ   2010
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  علهيا  املدعى  وال��زم��ت 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/3199 جتاري كلي  
اىل املدعى عليها/�سركة ايه ارتي �سي ان �سي م م ح  حيث ان املدعية: ميدكو 
هذه  لدى  اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  عليك  اقامت  قد  م   م  ذ  للمعدات 
املحكمة، وتطالب فيها بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 934.257 
درهم باال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    لذلك يقت�سي 
ح�سورك امام هذه املحكمة)الدائرة التجارية الكلية الثانية( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من يوم 2014/2/18 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2013/5170 مدين- كلي    
م  اىل املدعى عليه : دوت�سان  ذ م  املرفوعة من املدعي/نوفا لل�سفر وال�سياحة 
ل�سناعة املفاتيح الكهربائية ذ م م نعلمك بان قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار 
اليها القرار املبني ادناه. حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليها 
الف وثلثمائة  للمدعي مبلغ  155.336.00 مائة وخم�سة وخم�سون  توؤدي  ان 
و�ستة وثلثون درهما والفوائد التاخريية بواقع 5% من تاريخ اقامة الدعوى 
يف 2013/11/27 وحتى متام ال�سداد على ان التزيد الفائدة عن املبلغ املحكوم به 
املحاماة  اتعاب  درهم  وخم�سمائة  ذلك من طلبات  فيما جاوز  الدعوى  ورف�س 

والر�سوم وامل�ساريف. و�ستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1554  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- امربيال كراون لتجارة احلديد ) �س ذم م( - وميثلها املدير/ �ساجنيف �سارما   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / غنتوت لتجارة مواد البناء ) �س ذم م( وميثلها/�سيتي �سوجات 
�سادا�سف وميثله: عبدالقادر ا�سماعيل حممد جاروه  مبان ان املدعي: غنتوت لتجارة مواد البناء ) 
�س ذ م م( وميثلها/ �سيتي �سوجات �سادا�سف قد اقام الدعوى املذكورة اعله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
وقبل  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/11/11 بتاريخ  حكمت 
الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري املحا�سبي املخت�س �ساحب الدور مامل يتفق الطرفان على 
ت�سميته خلل ا�سبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �سائر اوراق الدعوىوم�ستنداتها وما ع�سى 
ان يقدمه اليه اخل�سوم من دونها واالنتقال مقر طرفى الدعوى للطلع على اوراق وم�ستندات 
الدعوى وبيان نوع وكميات الب�ساعة التي قامت بتوريدها للمدعية وحددت امانة قدرها ع�سرون 
الف درهم كاأمانة للخبري.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/12/23 ال�ساعة 

 ch2.E.22 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�سريف  حممد  عبدالرحيم  /حمريا  اإلينا  تقدمت 
اىل   ) )حمريا  من  ا�سمها  بتغيري  /وترغب  رحيمي  

)عائ�سة (
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعلن .
عبدالله املثنى
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

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

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة بيلدرز ديزاين كون�سلتنت�س )اجلن�سية: 
لبنان( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي واملقيدة حتت 

رقم )2020( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
ال�سركات  ���س��اأن  ل�سنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون االحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
ال��وزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد  التجارية وتعديلته والقرار 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإج���راءات  دليل 

احلرة بالدولة.
اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  االع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( اب�ظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: جلف بي كيه اويل للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 658276 العنوان: مكتب 17 ملك �سركة كلدارى للخدمات- ديرة 
الرقة  ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 
1081403 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء الرتخي�س 
اخلا�س بال�سركة ال��واردة اعله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف 
الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�سادية 

بدبي من خلل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1503 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  عبداجلليل  عطية  ع��ب��داهلل  ن��ادي��ة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م-  ذم  �س  للمقاوالت  املجد  ن��ور  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
وميثلها /احمد عي�سى ر�سوان وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
املنفذ به وقدره )219327.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 مذكرة اعادة املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل امل��دع��ي عليه/ال�سحراء اخل�����س��راء للمقاوالت ���س ذم 
الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  االقامة  م جمهول حمل 
العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم االحد 2014/12/14     

ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل باال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2014/4584 عمايل جزئي
2014/4585 عمايل جزئي

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سومون حممد جعفر هولدير

علي احمد نور اميان

مبلغ املطالبة
7675 درهم + تذكرة العودة
7675 درهم + تذكرة العودة

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
    يف املنازعة رقم 2014/30 نزاع تعيني خربة عقاري

 اىل املتنازع �سدها/ �سركة بلقي�س رزيدن�س- �سركة منطقة حرة
رقم  املنازعة  يف  هند�سيا  خبريا  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  النتدابي  نظرا 
2014/30 نزاع تعيني خربة عقاري املرفوعة �سدكم من املتنازع/ بوري�س �سيرتوف- 
تقرر عقد اجتماع خربة يوم االثنني 2014/12/22 ال�ساعة 13.00 يف مكتب اخلبري 
الكائن يف دبي - القرهود- بناية الفتان بلزا- الطابق ال�سابع- مكتب )709( هاتف: 
الزمان  يف  املعتمد  وكيلكم  او  �سخ�سيا  باحل�سور  مكلفون  انتم  وعليه   04-2980882
عدم  حالة  ويف  وم�ستنداتكم.  دفاعكم  كامل  م�ست�سحبني  اعله  املحددين  واملكان 
املكلفة  بها من قبل املحكمة  ح�سور من ميثلكم فان اخلربة �ست�سري يف االجراءات 

املوقرة.
اخلبري واملحكم الهند�سي
د.�سالح الدين اي�ب الزبن 
نقال: 050-5642155

اجتماع خربة
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    

    يف الدعوى رقم 2014/734 مدين جزئي
حمل  جمهول  من�سور-  بطر�س  فريد  وحيد  الثالث/  عليه  املدعى  اىل   
االقامة- مبا ان املدعية/ فري�ست فود �سريفي�سز قد اقامت �سدكم الدعوى 
اخلبري  بتعيني  املوقرة  االبتدائية  دبي  حماكم  وحكمت  اعله  اليها  امل�سار 
احل�سابي �ساحب الدور للنظر يف امر الدعوى وحيث انكم مل حت�سروا جل�سة 
بتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبري احل�سابي/ ر�سا  النطق باحلكم. 
دروي�س اآل رحمه، على عنوان التايل: دبي بناية هلل بن طراف، �سارع ال�سيخ 
زايد- بالقرب من بوابة �سالك مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري، الطابق 
يوم  وذلك   04-3284449 فاك�س   04-3287778 هافت   301 رقم  مكتب  الثالث 
ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحا وتقدمي  املوافق 2014/12/14 يف متام  االحد 

كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي/ ر�سا دروي�س اآل رحمه

اعالن اجتماع خربة
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    

    يف الدعوى رقم 2014/1693   جتاري جزئي 
 اىل املدعى عليه : مروان حاجي اكرب حممد 

املرفوعة من : بنك را�س اخليمة الوطني
اعله  الدعوى  يف  االبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  من  املنتدب  اخلبري  ب�سفتنا 
ع�سر  احلادية  ال�ساعة   2014/12/21 االحد  يوم  حددنا  قد  باأننا  نخطركم 
للمحا�سبة( الدويل  )املكتب  مكتبنا  مقر  اىل  حل�سوركم  موعدا  �سباحا 

لل�سرافة  االهلية  نافكو بجوار  بناية  زايد  ال�سيخ  ب�سارع  الفجرية  ) مبدينة 
كافة  ومعكم   09-2223960 رقم  هاتف   )103( رقم  �سقة  االول  بالطابق 
معكم  احل�سابية  اخلربة  اعمال  ملبا�سرة  وذلك  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات 

تنفيذا حلكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 2014/9/28.
اخلبري احل�سابي/ علي حممد املن�س�ري

اعالن ح�سور اجتماع خربة
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع : /     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سني علي ح�سني اللوغاين- اماراتي اجلن�سية يرغب 
البناء(  البالغة )100%( يف ) �سركة االحت��اد ملقاوالت  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع  يف 
مبوجب رخ�سة رقم )150646( وذلك اىل ال�سيد: خليفة علي ح�سني علي ح�سني اللوغاين- 
اماراتي اجلن�سية. تغري اال�سم التجاري: من : �سركة االحتاد ملقاوالت البناء اىل- االحتاد 
ملقاوالت البناء.    وعمل بن�س املادة )14( فقره )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق 
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعلن التباع االجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب العدل 
حمكمة كلباء البتدائية الحتادية 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11278 بتاريخ 2014/12/10   

تن�يه
 2014/11/13 بتاريخ   11256 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعلن  اىل  باال�سارة 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية ) cn-1172599( باال�سم التجاري /الفر�سان للتجارة العامة 
تذكر  ومل  اعله  اليه  امل�سار  االعلن  يف  خطاأ  ورد  بانه  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  م  م  ذ 

التعديلت التالية: 
الدويل للخدمات االدارية من 25% اىل  35% وال�سحيح هو من  النجوم  ن�سبة: مكتب  تعديل 

24% اىل %35
تعديل ن�سبة/حممد �سالح عبداهلل الدرمكي من 26% اىل 35% وال�سحيح هو من 30% اىل %35  

-تعديل ن�سبة/ عماد الدين حممد عمر خليفة من 25% اىل 30% وال�سحيح هو 23% اىل %30
-باال�سافة اىلالتعديلت الواردة يف االعلن ال�سابق.

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية  من تاريخ 
ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
    اعادة اعالن دعوى 2014/2636ايجار- م ر- ل- ب- اأظ

  املدعى: حمد �سعيد عبيد ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات املدعى عليه: املنظم العمال اخلراطة 
اجلن�سية: بنغلدي�س املطلوب اعلنهما:1- املنظم العمال اخلراطة اجلن�سية: بنغلدي�س ال�سفة 
مدعى عليه 2- حمل �سم�س الهدى للحدادة  ال�سفة : مدعى عليه مو�سوع الدعوى: اخلء  و�سف 
العنوان: م�سفح ال�سناعية قطعة 17 حو�س م 6 دكان رقم 1 اعادة اعلن بالن�سر  مبا ان املدعى 
رفع الدعوى املذكورة اعله ومت حتديد يوم االثنني املوافق 2014/12/29 موعدا لنظرها لذا فانت 
مكلف باحل�سور �سخ�سيا اوبوا�سطة وكيل معتمد ال�ساعة 1.00 م�ساء امام اللجنة ال�ساد�سة بلجنة 
خلف  نهيان-  اآل  مع�سكر  الدفاع-  �سارع  ابوظبي-  منطقة  يف  الكائنة  االيجارية  املنازعات  ف�سل 
�سندوق الزواج وال�سوؤون االجتماعية- فيل رقم )2( باأبوظبي- وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سوار 
منها بعدد اخل�سوم لدى قلم اللجنة وذلك قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

االقل. علما بان مثولك امام الدائرة املخت�سة �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.
القلم اليجاري    

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

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
    اعادة اعالن دعوى 2014/2636ايجار- م ر- ل- ب- اأظ

  املدعى: حمد �سعيد عبيد ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات املدعى عليه: املنظم العمال اخلراطة 
اجلن�سية: بنغلدي�س املطلوب اعلنهما:1- فخر ال�سحراء للنقليات العامة اجلن�سية: االمارات  
ال�سفة: مدعي عليه 2- حمل الغابة مليكانيك ال�سيارات اجلن�سية: االمارات ال�سفة : مدعى عليه 
 2 رقم  كراج   6 م  حو�س   17 قطعة  ال�سناعية  م�سفح  العنوان:  و�سف  اخلء  الدعوى:  مو�سوع 
اعادة اعلن بالن�سر  مبا ان املدعى رفع الدعوى املذكورة اعله ومت حتديد يوم االثنني املوافق 
2014/12/29 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور �سخ�سيا اوبوا�سطة وكيل معتمد ال�ساعة 
ابوظبي-  الكائنة يف منطقة  االيجارية  املنازعات  بلجنة ف�سل  ال�ساد�سة  اللجنة  امام  م�ساء   1.00
 )2( رقم  فيل  االجتماعية-  وال�سوؤون  الزواج  �سندوق  خلف  نهيان-  اآل  مع�سكر  الدفاع-  �سارع 
قبل  وذلك  اللجنة  قلم  لدى  اخل�سوم  بعدد  منها  و�سوار  بالرد  مذكرة  ايداع  وعليك  باأبوظبي- 
املخت�سة  الدائرة  امام  بان مثولك  علما  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة 

�سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.
القلم اليجاري    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
اوباما يحث على االحتجاجات ال�شلمية للتغيري 

•• وا�صنطن-رويرتز:
ال�سلمية  االحتجاجات  اهمية  عن  اوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س  داف��ع 

قائل انها �سرورية للم�ساعدة يف حتقيق التغيري االجتماعي.
واأدىل اوباما بتعليقاته ايل �سبكة بي اإي تي التلفزيونية املوجهة ايل ال�سود 
مع ا�ستمرار االحتجاجات يف ارجاء الواليات املتحدة يف اعقاب قرار هيئة 
حملفني عليا يف كل من ميزوري ونيويورك عدم توجيه اتهامات جنائية 

ايل �سابطي �سرطة من البي�س يف وفاة رجل وفتى ا�سودين.
وقال اوباما عن االحتجاجات اعتقد انها مادامت �سلمية فانها �سرورية... 

عندما تتحول ايل العنف عندئذ فانها تكون غري ايجابية. 
واأبرزت وفاة اريك جارنر )43 عاما( خنقا عندما حاول �سرطي ابي�س �سل 
حركته يف احد �سوارع نيويورك ووفاة مايكل براون )17 عاما( بر�سا�س 

العلقات  العام  بلدة فريج�سون بوالية ميزوري يف �سيف هذا  �سرطي يف 
ارجاء  يف  ناق�سا  جم��ددا  واأ�سعلت  ال�سوداء  واجلالية  ال�سرطة  بني  املتوترة 

البلد ب�سان العلقات العرقية يف الواليات املتحدة.
وقال اوباما انه اجتمع يف البيت االبي�س مع بع�س منظمي االحتجاجات.

وا�ساف قائل ان التغيري ي�ستغرق وقتا وان االهتمام كثريا ما يتحول ايل 
ق�سايا اخرى وال يحدث التغيري فعليا. 

وم�سى قائل قيمة تنظيم احتجاجات وان�سطة �سلمية هي تذكري املجتمع 
باأن هذا مل يحدث حتى االن. 

له  �سخ�سية  م�ساألة  لي�ست  الق�سية  ان  ا���س��ود  امريكي  رئي�س  اأول  وق���ال 
التي  الق�سايا  اه��م  اح���دى  ه��ذه  اع��ت��رب  للبلد  كرئي�س  لكنني  وال���س��رت��ه 
نواجهها. الأن امريكا تنجح عندما ي�سعر كل �سخ�س بانه يعامل بان�ساف 

ويح�سل على فر�سة متكافئة. 

العراق ي�شع ا�شرتاتيجية جديدة ملكافحة الف�شاد
•• بغداد -وكاالت:

اأعلنت هيئة النزاهة العراقي عن قرب اإعلن اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد والتي �ستمتد حتى 
وقال رئي�س هيئة النزاهة، القا�سي علء جواد، خلل موؤمتر �سحفي اإن هيئة النزاهة  عام 2019. 
�ستطلق االإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف االأول من كانون الثاين دي�سمرب من العام املقبل 
و�ستمتد اإىل عام 2019  موؤكدا اأن هذه االإ�سرتاتيجية تعتمد برامج ح�سينة ملكافحة الف�ساد االإداري 
يف العراق . واأ�ساف جواد اأن هناك حوارا يتم مع منظمة ال�سفافية العاملية لتطوير موقع العراق يف 
وكانت   ، الف�ساد  مبكافحة  اخلا�سة  الدولية  باالتفاقيات  التزم  العراق  واأن  خا�سة  الف�ساد  مكافحة 
اآخر تقرير لها، قد و�سعت العراق يف مراتب متقدمة يف قائمة اأكرث  منظمة ال�سفافية العاملية، يف 
البلدان ف�سادا. وو�سع رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي مكافحة الف�ساد من اأوىل مهامه بعد 
اأن و�سعه �سمن الربنامج احلكومي الذي قدمه للربملان قبل �سهر، وكانت االإ�سرتاتيجية ال�سابقة 

ملكافحة الف�ساد انطلقت العام 2010 و�ستنتهي نهاية هذا العام.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
ان��ط��ل��ق��ت فيه  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
الثاين  للدور  االنتخابية  احلملة 
التي  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
الباجي  امل���ر����س���ح���ني  ي��خ��و���س��ه��ا 
املرزوقي  واملن�سف  ال�سب�سي  قائد 
اأن جترى  اأي��ام على   10 لت�ستمر 
دي�سمرب   21 ي����وم  االن���ت���خ���اب���ات 
ت�سكيل  م���و����س���وع  ب����دا  اجل�������اري، 
احلكومة اجلديدة يحتل الواجهة 
وي���ط���ف���و ع���ل���ى ���س��ط��ح االأح�������داث 
م����ن خ�����لل ت�����س��ري��ب��ات م����ن هنا 
للمواقف  وا���س��ت��ق��راءات  وه��ن��اك، 
نداء  تاأكيد  رغ��م  والت�سريحات، 
بت�سكيلها،  املكلف  احل��زب  تون�س، 
انه ال حديث عن احلكومة اإاّل بعد 
التي  الرئا�سية  الثاين من  ال��دور 
�ستحدد نتيجتها طبيعة الت�سكيلة 

والتحالفات التي �ستفرزها.
املطروحة  االأ���س��ئ��ل��ة  اأه�����ّم  ول���ع���ّل 
املرتقبة  احل���ك���وم���ة  ب��خ�����س��و���س 
النه�سة  ح��رك��ة  �ستكون  ه��ل  ه��و، 
خارجها،  �ستبقى  اأم  فيها  ممثلة 
القائمة بني  العلقة  وما طبيعة 
يتجهان  وه��ل  والنه�سة،  ال��ن��داء 
وهل  التعاي�س،  اأم  التحالف  نحو 
اأّن موقف احلركة االإ�سلمية من 
عامل  �سيكون  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ���س��ب��اق 
ح��ا���س��م��ا يف م���وق���ف ال����ن����داء من 
م�ساركة النه�سة يف احلكومة من 

عدمه..؟
املعار�سني  اأّن  م���راق���ب���ون،  ي���رى 
ت��ق��ارب بني  ن��داء تون�س الأي  م��ن 
ُيخّففون  ق��د  وال���ن���داء  ال��ن��ه�����س��ة 
م��ن ح��دة ه��ذه امل��ع��ار���س��ة يف حال 
ا�ستجابت النه�سة للنداء الإزاحة 
ُتبنّي  ال�����ذي  امل����رزوق����ي  امل��ن�����س��ف 
اإم��ك��ان��ي��ة فوزه  اأن  امل��وؤ���س��رات  ك��ل 
النه�سة  قواعد  الأ���س��وات  ترتهن 

باالأ�سا�س.
تفاهما   اآخ��������رون  ي�����س��ت��ب��ع��د  وال 
ح��ك��وم��ي��ا ن���دائ���ي���ا- ن��ه�����س��اوي��ا يف 
�سوء نتائج الت�سويت يف الربملان 
اآلت  والتي  رئا�سته،  حول من�سب 
ملر�سح نداء تون�س حممد النا�سر 
باأغلبية مطلقة، وح�سب مراقبي 
فاإّن  تون�س،  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ح�������س���ول حم���ّم���د ال���ن���ا����س���ر على 
واآليا  �سمنيا  يعني  �سوتا   176
احلزبني  ب����ني  اّت�����ف�����اق  ح�������س���ول 
ونداء  النه�سة  وهما  الرئي�سني 

تون�س.

النه�سة،  ح����رك����ة  م����ع  ����س���راك���ة 
التوا�سل  ����س���رورة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
الق�سايا  ح��ول  وال��ت�����س��اور  معها، 

املطروحة .
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ال����ن����ائ����ب عن 
ال��ن��ه�����س��ة ف��ت��ح��ي ال��ع��ي��ادي يف ما 
يتعلق بت�سكيل احلكومة القادمة، 
حتى  وا����س���ح���ا  ل��ي�����س  االأم������ر  اأّن 
العام  احل��دي��ث  ي��ت��ع��ّد  ومل  االآن، 

وامل�ساورات .
اإىل عدم  ال�����س��دد  واأ����س���ار يف ه���ذا 
من  وا�سحة  اإ���س��ارات  حزبه  تلقي 

النداء .
ويف باب الت�سريبات، اأكدت م�سادر 
قيادية من حركة نداء تون�س ، اأن 
قائد  ال��ب��اج��ي  ل���دى  تتجه  ال��ن��ي��ة 
ال�����س��ب�����س��ي ن��ح��و ت��ك��ل��ي��ف االأم����ني 
العام للحركة الطيب البكو�س يف 
من�سب رئا�سة احلكومة القادمة، 
تعيني  ا���س��ت��ح��ال��ة  اإىل  واأ�����س����ارت 
البكو�س  غ���ري  اأخ�����رى  �سخ�سية 
لتكون على راأ�س احلكومة القادمة 
حكومة  �ساكلة  على  �ستكون  التي 
يف  ال��ت��ك��ن��وق��راط  ت�سبه  �سيا�سية 

�سّمها لبع�س الكفاءات.
وك�سفت ذات امل�سادر، اأّن احلكومة 
ال��ق��ادم��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن حكومة 
ن�����س��ف��ه��ا ح���زب���ي ي�����س��م ك���ف���اءات 
واجلبهة  تون�س  ن��داء  حركة  م��ن 
واآف���اق  احل���ر  واالحت�����اد  ال�سعبية 
�سُيبقي  االآخ���ر  ون�سفها  ت��ون�����س، 
على بع�س ال��وزراء من احلكومة 

احلالية.
اإاّل اأّن ت�سريحات اأخرى لقياديني 
م���ن ن�����داء ت���ون�������س، ����س���ددت على 
اإمكانية تعيني �سخ�سية من غري 
رئ��ا���س��ة احلكومة  ل��ت��ويل  ال���ن���داء 
من بينها �سخ�سيات م�ستقلة ذات 

كفاءة وم�سداقية.
اأّن  ي��ت�����س��ح  ك���ل ه����ذا،   ويف ���س��وء 
املناورات  بحكم  م�سّو�سة  ال�سورة 
اجلارية، وان هيكل هذه احلكومة 
بعد  اإاّل  يت�سكل  ل��ن  وتركيبتها 
االنتخابات  م���ن  ال���ث���اين  ال�����دور 
يبقى  ق��د  امل����زاد  وان  ال��رئ��ا���س��ي��ة، 
نتائج  اإع����لن  ح��ني  اإىل  مفتوحا 
ال�سب�سي  ففوز  الرئا�سي،  ال�سباق 
كهزميته  لي�س  ق��رط��اج  ب��ك��ر���س��ي 
امل�ستبعدة، كما اأّن تداعيات وقوف 
امل���رزوق���ي  ج���ان���ب  اإىل  ال��ن��ه�����س��ة 
لي�ست كم�ساندتها ملر�ّسح النداء..

اإنها عملّية يّل ذراع خفية ومعلنة 
يف اآن، ال ُي�ستبعد ان تبوح باأ�سرارها 

حتى قبل يوم االقرتاع..! 

وتقا�سم  االإ����س���لم���ي���ة  ال��ن��ه�����س��ة 
الكعكة ح�سب تعبريها .

حميدة  بلحاج  ب�سرى  واأو���س��ح��ت 
اأّن ن���داء ت��ون�����س ي��ت�����س��اور م��ع كل 
االأطراف ويدعم احلوار الوطني 
ل��ك��ن��ن��ا ل����ن ن��ت��ح��ال��ف م����ع حركة 

النه�سة .
ق��ي��ادات نداء  العديد م��ن  وك��ان��ت 
حكومة  ت�سكيل  ا�ستبعدت  تون�س، 

حما�س�سة،  ح��ك��وم��ة  ال���ق���ادم���ة 
املقبلة  احلكومة  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت 
�سوف يتم النظر فيها على �سوء 

االنتخابات الرئا�سية. 
احلكومة  اأّن  ب�����س��رى،  واأ���س��اف��ت 
حولها  املفاو�سات  �ستنطلق  التي 
وفق  �ستت�سكل  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  ب��ع��د 
فكرة  ونفت   ، والوطنية  الكفاءة 
حركة  مع  والتحالف  املحا�س�سة 

التي  الفريقني  ت�سريحات  لكن   
تلت ذاك الت�سويت، ُت�سّكك يف مثل 
امل�سهد  وتزيد  اال�ستنتاجات،  هذه 
يف  احل�سم  معه  ي�سعب  غمو�سا 

اجلولة  ب��ع��د  م���ا  اإىل  اجل����دي����دة 
الرئا�سية  الثانية من االنتخابات 
دي�سمرب   21 ل����ي����وم  امل���رت���ق���ب���ة 
اجلاري، واأكدت القيادية يف حزب 

تركيبة احلكومة القادمة.
نداء  اأّن  تفيد  اأنباء  ت�سربت  وق��د 
امل�ساورات  جت��م��ي��د  ق����ّرر  ت��ون�����س، 
احلكومة  ت�سكيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 

النداء ب�سرى باحلاج حميدة خرب 
حزبها  اأّن  على  و�سددت  التاأجيل، 
النه�سة  ح��رك��ة  م��ع  يتحالف  ل��ن 
احلكومة  ت���ك���ون  اأن  ن��ف��ت  ك��م��ا   ،

ح�ل ت�سكيل احلك�مة الت�ن�سية اجلديدة:

هل �شيتقا�شم نداء تون�س وحركة النه�شة الكعكة..؟
عملّية يّل ذراع خفية ومعلنة يف اآن ل ُي�ستبعد اأن تب�ح باأ�سرارها حتى قبل ي�م القرتاع

البكو�س لرئا�سة احلكومة..
حقيقة ام ج�ّس نب�س؟

النابلي من مناف�س اإىل داعم لل�سب�سي

من �سي�سكن ق�سر احلكومة بالق�سبة

النه�سة والنداء وم�سل�سل الع�سق 
املمنوع

 حركة النه�شة: مل ت�شلنا 
اإ�شارات وا�شحة من النداء

الرئا�شّية تلقي بظاللها 
على ت�شكيل احلكومة اجلديدة

يف طريق مفت�ح لإعادة انتخابها زعيمة حلزبها:

�شعبّية امل�شت�شارة تفلون مل يعرتيها ال�شداأ..! 
�سيعاد انتخاب اأجنيال مريكل للمرة الثامنة على الت�ايل على راأ�س احلزب الدميقراطي امل�سيحي

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ا�ستثناء  ت�سكل  ال  اأملانيا  اأّن  يبدو 
زاوية  م��ن  االأوروب����ي  يف حميطها 
واإمنا  فقط،  االقت�سادية  عافيتها 
قيادتها،  �سعبية  زاوي��ة  من  اأي�سا 
ومن�سوب الثقة اجلماهريية التي 
على  ال�ساعة  ح��ّد  اإىل  بها  تتمتع 

االأقل.
ف��ع��ل��ى ع��ك�����س اغ��ل��ب ن��ظ��رائ��ه��ا يف 
االحت��اد االأوروب���ي، الذين يعانون 
من انحدار مرّوع يف ال�سعبّية فاق 
الرئي�س  غ��رار  على  املقايي�س،  كل 
الفرن�سي فرن�سوا هولند الذي بات 
انهيار  يف  القيا�سي  ال��رق��م  ميلك 
اجلمهورية  ت���اري���خ  يف  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
اخل����ام���������س����ة، ي�����وا������س�����ل حم������رار 
مل  اإذ  �سعوده،  االأملانية  امل�ست�سارة 
بريقها،  ال�سلطة  ممار�سة  تخفت 
املحافظة على ر�سيد  وا�ستطاعت 
داخ��ل حزبها ويف عموم  جاذبيتها 

ال�سارع االأملاين.
�سك يف  اأّي  املراقبني   وال يعرتي 
انه �سيعاد انتخاب اأجنيل مريكل 
ل���ل���م���رة ال���ث���ام���ن���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
الدميقراطي  احل���زب  راأ�����س  ع��ل��ى 
امل�سيحي، فامل�ست�سارة هي املر�سحة 
ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ���س��ت��ت��ق��دم اأم�����ام 
�سيجتمعون  ال���ذي���ن  امل���ن���دوب���ني 
كولونيا  م��دي��ن��ة  يف  ي��وم��ني  مل����دة 
للحزب.  ال27  املوؤمتر  مبنا�سبة 
يتعلق  املطروح  الوحيد  وال�سوؤال 
عليها،  �ستتح�سل  التي  بالن�سبة 
اإذ جمعت مريكل قبل �سنتني، ما 

يقارب 97 فا�سل 94  باملائة من 
االأ�سوات، اأي بزيادة 7 باملائة عن 

نتيجة عام 2010.
مده�سة  امل��ب��اي��ع��ة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
�سعبية  ت��زاي��د  ت��وؤك��د  اأن��ه��ا  خا�سة 
اب���ن���ة ال��ق�����س ال���ت���ي ت���رع���رع���ت يف 
الدميقراطية  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
حزبها  اأع�ساء  ان  علما  ال�سابقة. 
2004، يف  ع��ام  انتخابها  اأع���ادوا 
متوا�سعة   بنتيجة  الرئا�سة  �سّدة 

88 فا�سل 4 باملائة.
النجاح  ه��ذا  تف�سري  ميكن  كيف   
من�سب  ت�سغل  التي  وهي  الدائم، 
القلق  ب���واب���ة  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س 
واملتاعب، يف وقت تنهار فيه �سعبية 

نظرائها يف القارة العجوز؟
واملزعجة  القلقة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 
التي متر بها اأوروبا حاليا، تتمتع 
مبيزة  اأوال  االأمل���ان���ي���ة  امل�����س��ت�����س��ارة 
مواطنيها،  ط��م��اأن��ة  ع��ل��ى  ال��ق��درة 
فب�ساطة هذه امل��راأة، التي ال تزال 
املتوا�سعة  ال�سقة  نف�س  يف  ُتقيم 
دون  الت�سّوق  وتوا�سل  برلني،  يف 
اإعجاب  ت��ث��ري  ���س��خ�����س��ي،  ح���ار����س 

االأملان.
عطلتها دون بذخ يف اإيطاليا، حبها 
ال�سارم،  ول��ب��ا���س��ه��ا  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 
بلد  واآ������س�����رة يف  ع����وام����ل ج����اذب����ة 

م�سبقة  ���س��رب��ات  ع��دة  تتخّيل  اأن 
اأّن  كما   ، بيدقها  حت��رك  اأن  قبل 
خارج  ت�ساحمها  وع��دم  �سرامتها 
الطلب  م���واج���ه���ة  يف  ح����دوده����ا 
اآخر  �سبب  الفا�سلني   االأوروب��ي��ني 

باأنها  املحافظة ال تعطي انطباعا 
ت�ستفيد من مكانتها.

ال�سيا�سة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ح�����ذرة 
اأجنيل مريكل  ، ترتك  الداخلية 
يت�سارعون  وحلفاءها  خ�سومها 

ملظاهر  ُي��ن��ظ��ر  اي���ن  بروت�ستانتي 
واال�ستعرا�سي  الفاح�س  ال���رثاء 
مبناأى  ظلت  لقد  الرف�س،  بعني 
ال�سخ�سي  االإث�����راء  ف�����س��ائ��ح  ع��ن 
ال�سيدة  ف���ه���ذه  امل���������س����روع،  غ����ري 

اأال  علينا  وان���ه   ، االأي��دي��ول��وج��ي��ة 
�سخ�سية  م��ع  نتعامل  اأن��ن��ا  نن�سى 
ل اأن تزن ُحجج  علمية، وهي تف�سّ
اأي  ات��خ��اذ  ق��ب��ل  االأط�����راف  جميع 
قرار، وهي العبة �سطرجن حتاول 

ُتطلق  اأن  ق��ب��ل  احل��ل��ب��ة  م��ت��ج��ّن��ب��ة 
�سافرة النهاية عندما ي�سبح ا�سم 
ال��ف��ائ��ز م��ع��روف��ا. وت��وؤك��د جاكلني 
الذاتية،  �سريتها  موؤلفة  بوي�سون 
اإنها ال حتب ال�سراعات ال�سيا�سية 

من اأ�سباب �سعبيتها.
الفيزيائية  ح���ظ  م���ن  ك����ان  ل��ق��د 
ت���دخ���ل  اأن  اأي�����������س�����ا  ال���������س����اب����ق����ة 
�سرودر  حكومة  بعد  امل�ست�سارية 
جميع  ل�������س���ال���ح  ����س���وت���ت  ال����ت����ي 
االإ�����س����لح����ات ال����ك����ربى ال���ت���ي ال 
حتظى ب�سعبية، و�سمحت باإنعا�س 
ُتعترب  وب��ه��ذا  االأمل����اين،  االقت�ساد 
اليوم اأّم  النمو يف حني اأنه لي�ست 
ه���ي م���ن و���س��ع��ت ال��ق��وان��ني التي 

حررت �سوق العمل. 
برنامج وحيد من جملة امل�ساريع 
وهو  ت�����س��وره  و�سعت  الرئي�سية، 
ب��رن��ام��ج االن��ت��ق��ال ال��ط��اق��ي الذي 
ولكن  ال��ي��وم،  ذري��ع��ا  ف�سل  ي�سهد 
ال يبدو اأّن هذا الف�سل قد نال من 

�سورتها اأو �سّوهها. 
يطلق عليها ا�سم امل�ست�سارة تفلون 
امل�ساكل  روؤي�������ة  ت���وا����س���ل  وه�����ي   ،
اإىل  ت��ن��زاح م��ن حتتها..  وال��ه��م��وم 
ال�����س��وؤال مفتوحا،  ي��ب��ق��ى  م��ت��ى؟  
ال��ن�����س��ائ��ي��ة  يف  ال��ق��ي��ادات  فمعظم 
املطاف  نهاية  يف  ي�سقطن  اأوروب���ا 

من من�سة التتويج. 
انتخابات  بثلثة  اأي�سا،  بفوزها، 
 1979 عامة متتالية بني عامي 
م���ارغ���ري���ت  مت���ل���ك   ،1987 و 
يف  القيا�سي  ال��رق��م  ال��ي��وم  تات�سر 
االحتفاظ مبن�سبها، لفرتة حكم 
وميكن  ي����وم����ا،   4227 دام�������ت 
الجن���ي���ل م���ريك���ل حت��ط��ي��م هذا 
الرقم يف 19 يونيو 2017 ، اأي 
االنتخابات  اأ�سهر من  قبل ثلثة 
احل�����ني،  ذل������ك  واىل  ال�����ق�����ادم�����ة. 
االحتاد  ح���زب  اأع�����س��اء  �سي�ستمّر 
اإعادة  يف  امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأريكة  على  لهم  زعيمة  انتخابها 

وثرية ...

متابعا  الدولة،  موؤ�س�سات  بني  ت�سادما  �سيخلق  الثاين 
فكيف  الرتويكا،  يف  حلفائه  مع  حتى  ت�سادم  امل��رزوق��ي 
طيلة  اظهر  ان��ه  اإىل  اإ�سافة  تون�س؟،  ن��داء  مع  �سيعمل 
القيادة وال ميلك  على  القدرة  اّن��ه ال ميلك  �سنوات   3
مفهوم الدولة .  واأو�سح اّنه مل يعلن م�ساندة ال�سب�سي 
للتعبري  لكل مواطن  الفر�سة  االأول الإعطاء  ال��دور  يف 
اإىل انه ال وجود الأي خلف بينه  عن اختياره، م�سريا 
وبني ال�سب�سي اأو نداء تون�س. ودعا النابلي من و�سفهم 
بالتون�سيني الوطنيني اإىل انتخاب ال�سب�سي الأنه، ح�سب 
تعبريه، االأ�سلح لتون�س يف هذه املرحلة التي حتتاج فيها 
اإىل بناء الدولة . واأكد النابلي اأّن دعمه لقائد ال�سب�سي 

ال علقة له بت�سكيل احلكومة اجلديدة.

•• الفجر - تون�ص
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م���ن  امل��ن�����س��ح��ب  امل��ر���ّس��ح  اأع���ل���ن 
ر�سميا  دعمه  الثلثاء   اأم�س  النابلي  كمال  م�سطفى 
اأّن  واأو�سح  ال�سب�سي.   قائد  الباجي  للرئا�سة  للمر�ّسح 
م�سلحة تون�س اليوم تفر�س اأن يعمل اجلهاز التنفيذي 
اجلمهورية  رئي�س  يكون  اأن  مبعنى  متنا�سقة  بطريقة 
الن  الت�سريعية،  باالنتخابات  الفائز  ذات��ه  احل��زب  من 
بتون�س، على  �ست�سر  خ��لف��ات  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ذل��ك  غ��ري 
برئا�سة  االأج����در  ه��و  ال�سب�سي  اأّن  واأّك����د  ت��ع��ب��ريه.  ح��د 
مو�سوعية.   له  م�ساندته  اأ�سباب  معتربا  اجلمهورية، 
وقال النابلي اإّن فوز املرت�ّسح املن�سف املرزوقي يف الدور 

ب���اإم���ك���ان م��ريك��ل 
حت��ط��ي��م ال���رق���م 
القيا�شي الذي متلكه 
يف  تات�شر  مارغريت 
مبن�شبها االحتفاظ 

حتليل اإخباري

ب�ساطة املراأة وتق�ّسفها وعدم ا�ستفادتها من مكانتها تثري اإعجاب الأملان
ل اأن تزن ُحجج جميع االأطراف قبل اتخاذ اأي قرار ال حتب ال�شراعات ال�شيا�شية االأيديولوجية وتف�شّ

مريكل �سحبة زوجها
اجنيل مريكل

 من انت�سار اىل انت�سار

م�شطفى كمال النابلي يعلن ر�شميا م�شاندته لل�شب�شي
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العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1399 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليهم /1- حممد عا�سف نواز �سودري 2- حممد كا�سف نواز حممد 3- �سركة ويل 
اند ويل جلوبال تريدجن ليمتد- بدبي- )فرع �سركة اجنبية( وميثلها مديرها امل�سئول- حممد 
عا�سف نواز �سودري جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /اك�سيو جون لياجن وميثله: عبداهلل 
امني عبدالرحيم كيخوه الزرعوين  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
مبلغ  بواقع  االم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دوالر   515.000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
القانونية  وقدره )2.060.000 درهم االماراتي( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ اال�ستثمار لل�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2014/12/21 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8   لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/938 جتاري جزئي                        
م م جم��ه��ول حمل  ذ  االن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع  او���س��ت  امل��دع��ى عليهم /1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /تقنيه اخلر�سانة ) �س ذ م م(  قد اقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدى  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
اال�ستحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   68.152.30(
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
االحد املوافق 2014/12/14 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19   لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/910 جتاري جزئي                        
ان  االق��ام��ة مب��ا  ���س ذم م جمهول حم��ل  امل��دع��ى عليه /1- مطعم ومقهى جايف  اىل 
الغاز ) موؤ�س�سة فردية( وميثله: نا�سر مال اهلل حممد غامن   املدعي /الربج لتوزيع 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )22660 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املوافق 2014/12/14  التام.  وحددت لها جل�سة يوم االحد  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى 
او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا     ch2.D.19 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثلثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.)امرت 

بتق�سري امليعاد ملدة ا�سبوع تبداأ من تاريخ الن�سر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/484 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه /1- عبداللطيف جهاد خليل �سبح جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /بنك االحتاد الوطني ) �سركة م�ساهمة عامة( وميثله: احمدعي�سى 
حممد عي�سى قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )214103 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع 
 ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2014/12/18 املوافق  اخلمي�س  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 416 /2014 تظلم  جتاري                  
اىل املتظلم ���س��ده/1- م��ارك ويليام ت��وم��ا���س  جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل��ت��ظ��ل��م/ ف��اه��ان ك��ري��ك��ور ار����س���اك ومي��ث��ل��ه: ح��م��دان حم��م��د ح��م��دان عبداهلل 
ال�سام�سي     قد اقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف االمر على عري�سة باحلجز التحفظي رقم 2014/360 جتاري على 
�سركة تاز منطقة حرة )�س م ح ( مببلغ وقدره  3.203.438.04 درهم اماراتي    
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2014/12/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1005  ا�ستئناف  جتاري    
الهاين كون�سورتيوم 2-  اي��ه-  ان  امل�ستاأنف �سدهم/ كي بي كي �سي  اىل   
ان  اي��ه  جمهويل حمل االقامة مبا  ان  �سركة كي بي كي 3- �سركة �سي 
امل�ستاأنف /�سركة في�سل جا�سم التجارية ) ذ م م(   قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/733 جتاري كلي بتاريخ 2014/6/26. 
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2014/12/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/410  ا�ستئناف  جتاري    
�سخ�سي مت�سامن  كفيل  وولريت/ب�سفته  كارل جريد  امل�ستاأنف �سدهم/  اىل   
للت�سهيلت املمنوحة للمدعى عليها االوىل بي ام جي ميدل اي�ست ديفلومبنت 
�س ذم م واملدعى عليها الثانية ترينت كابيتال جي ام بي ات�س اند�سي جمهويل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد عبدال�سلم حممد رفيع حممد �سعيد 
جتاري   2012/879 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الرفيع 
املوافق 2015/1/14  االربعاء  يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2014/3/27.  كلي 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/937  ا�ستئناف  جتاري    

ال�سخ�سية  ب�سفتها  ال�سمايدة  علي  يو�سف  رح���اب  �سدهما/  امل�ستاأنف  اىل   
اال�سراء  اكادميية  معهد   -2 اال���س��راء  اكادميية  معهد  مالك  مدير  وب�سفتها 
النويله  ط��ه  احمد  /ط��ه  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  للكمبيوتر 
ال�سادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  غ���امن    م��ال اهلل حممد  نا�سر   وميثله: 
بالدعوى رقم 2014/88 جتاري كلي بتاريخ 2014/6/18. وحددت لها جل�سه يوم 
 ch1.A.4 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2015/1/28 املوافق  االربعاء 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/502  ا�ستئناف  مدين    
 اىل امل�ستاأنف �سده/ عبداهلل ح�سني حمود 

جمهول حمل االقامة
وميثله:  حديد  اب��و  ا�سماعيل  احمد  عبدالوهاب  /�سليمان  امل�ستاأنف  ان  مب��ا   
عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2014/266 مدين كلي بتاريخ 2014/6/17. وحددت لها جل�سه يوم 
 ch2.D.17 االحد املوافق 2014/12/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1019 تنفيذ ايجارات
مو�سوع الق�سية: تنفيذ القرار ال�سادر من جلنة االيجارات ببلدية دبي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9040 درهم( �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  طالب االعلن: 
مراد  �سده:  املنفذ  اعلنه  املطلوب  العقارية   البفته  موؤ�س�سة   : التنفيذ  طالب 

حمداهلل ح�سني م�سفر   جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
مبالغ مودعه يف ح�سابكم اخلا�س لدى بنك دبي اال�سلمي وذلك يف حدود املبلغ 
املنفذ به وقدره )9040 درهم( وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله. بناء على 

قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2014/10/12م.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2578   

 املنذر/فروزان لطيف خدا بخ�س زاده   - بوكالة املحاميني: بدر حممد القرق واحمد �سيف بن 
ماجد املطرو�سي-

 املنذر اليه: ماك�س للعقارات- جمهول حمل االقامة
-فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ 32.812.50درهم ) 
اثنان وثلثون الفا وثمامنائة واثنا ع�سر درهم وخم�سون فل�سا( خلل 30 يوم من تاريخ تبليغها 
احلق  للمنذرة  يكون  �سوف  ال�سداد  دون  امل��دة  وانتهاء  لذلك  اال�ستجابة  عدم  حال  ويف  باالنذار 
للجوء اىل اجلهات املخت�سة لطلب اخلء املاجور وت�سليمه اليها خاليا من ال�سواغل وال�ساغلني 
باحلالة التي كان عليها عند التعاقد مع الزامكم مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخلء التام 
والزمكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خلل الفرتة التي �سغلتم خللها املاجور مع 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية عن ذلك.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/593 تنفيذ عقاري
التنفيذ/  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  ���س��ده/1- م�سعود خ��ال��ق جم��ه��ول حم��ل  املنفذ  اىل 
ال�سويهي   اجل���لف  حمد  �سعيد  م��اج��د  ومي��ث��ل��ه:  الكتبي  �سيف  اح��م��د  دروي�����س  را���س��د 
بتاريخ  الدعوى رقم 2014/135 عقاري كلي يوم اخلمي�س  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم 
2014/5/29 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك :  1 - بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )452992( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن.2- بف�سخ عقد احلجز املربم 
بني املدعى واملدعى عليه عن الوحدتني 1402و 1403 بربج توتاورز مبنى ب منطقة 
تلل االم��ارات الثانية   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1908 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة بناء امل�ستقبل للو�ساطة العقارية ) �س ذم م( 2- 
فر�ساد عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 3- �سعيد مريزائي نيا جمهويل 
وميثله:  �سدر   علوي  غفار  علي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  الن�سار  ح�سني  حممد  يو�سف  فتوح 
 )409080.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/462 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- �سركة �ساندي موتورز  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ باول ارماندوا برناردينو كانديدو وميثله: يو�سف احمد 
علي ال علي   قد اأقام عليها الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامها 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م(   76378.33( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

     اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/45   امر اأداء

اىل املدعى عليه: مرمي حت�سني حممد حت�سني
م وميثلها  م  ذ  لل�سياحة  الفريد  املدعى:  ان  االقامة مبا   جمهول حمل 
قررت  فقد  اأداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب  حم�سن   �سيد  ح�سن  �سيد  ال�سيد: 
ب�سداد  عليه  املدعى  ال��زام   2014/11/20 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة 
ول��ك��م احل��ق يف  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  للمدعي  دره���م  مبلغ 32400.00 

التظلم من االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن.  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/844   جتاري كلي                                    
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  ال�سحن  خلدمات  -برافو   1/ عليه  املحكوم  اىل 
املذكورة اعله  املنعقدة بتاريخ 2014/9/30 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/ �سركة اآير بارترن �س م ع اوال: بف�سخ عقد الت�سوية املوؤرخ 30 يناير 2014 ثانيا: 
الزام املدعى عليها ان ترد للمدعية مبلغ )285.000 دوالر امريكي( والفائدة االتفاقية 
بن�سبة 5% �سنويا من تاريخ اقامة  الدعوى احلا�سل يف 2014/5/4 وحتى متام ال�سداد. 
. حكما مبثابة  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/890 عقاري كلي   

اىل امل��دع��ى عليه /1- حم�سن ح�سن ي���اروي جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
م�سرف االمارات اال�سلمي �س م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي  قد اقام عليك 
املدعى  وال��زام  عليه  واملدعى  املدعيان  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
بواقع  التاخريية  الفائدة  اىل  باال�سافة  دره��م(   1.142.063/40( وق��دره  مببلغ  عليه 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وباقي 
الطلبات يف ال�سحيفة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/25 ال�ساعة 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 رئي�س الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/176  ا�ستئناف  تظلم جتاري      

 اىل امل�ستاأنف �سده/ �ساجد ح�سني فيدا علي 
جمهول حمل االقامة

كلندر  خالد  وميثله:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا   
عبداهلل ح�سني  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2014/258 
تظلم جتاري   بتاريخ 2014/9/24. وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 
2014/12/10 ال�ساعة 17.30 �سباحا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي 
حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
    اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  532 /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
العامة اجلن�سية: االمارات    مدعي عليه:  مدعي/موؤ�س�سة االقحوان للمقاوالت والنقليات   
االمارات   اجلن�سية:  عبداحلميد  وميثلها/عبداجلليل  م  ذم  العامة  للمقاوالت  املفيد  �سركة 
�سركة  اعلنه/  املطلوب  5000درهم  تعوي�س  108272درهم  مالية  الدعوى: مطالبة  مو�سوع 
املفيد للمقاوالت العامة ذم م وميثلها/عبداجلليل عبداحلميد اجلن�سية: االمارات  عنوانه: 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
امام  �سباحاً   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/12/14
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية- الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 
لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل.علما بان مثولك امام القا�سي املخت�س �سيكون ح�سب 

دورك يف ك�سف اجلل�سات.  �سدر بتاريخ 2014/12/7  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
      اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  553 /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
ال�سحاك  خلفان  حميد  را�سد  عليه:  مدعي  �سوريا  اجلن�سية:  �سربا  ح�سني  مدعي/ماهر   
املن�سوري واخرون  اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة بالتعوي�س  املطلوب اعلنه/ 
موؤ�س�سة الربوم للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر )اعادة اعلن 
املدعى عليها على العنوان الوارد يف الرخ�سة التجارية: ابوظبي �سارع بني يا�س بناية ورثة علي 
بن خلفان املطوع الظاهري( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
 9.30 ال�ساعة  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2014/12/14 موعدا  املوافق  االحد 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل.علما بان مثولك امام القا�سي املخت�س 

�سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.  �سدر بتاريخ 2014/12/01  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
      اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  113 /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/خمابز وحلويات اخلليج اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: مطعم الريفريا   
درهم  الف   6027.75 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
املطلوب اعلنه/ كنان هزاع املحي�سن اجلن�سية: �سوريا  عنوانه: بالن�سر )علما بالن�سر 
املذكورة اعله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  االدخال(    حيث  نفقة طالب  على 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/12/14 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
ابوظبي االبتدائية-  ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  باحل�سور 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 
الدعوى بثلثة ايام على االقل.علما بان مثولك امام القا�سي املخت�س �سيكون ح�سب 

دورك يف ك�سف اجلل�سات.  �سدر بتاريخ 2014/11/23  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/935 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
االمارات  اجلن�سية:  م  ذم  �س  الغذائية  للمواد  القدوة  �سركة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  الغذائية  للمواد  يوم  كل  حملت   : �سده  املنفذ 
اعلنه / حملت كل يوم للمواد الغذائية اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
املوافق  االحد  يوم  لنظره جل�سة  ن  وحدد  ع  م رب-  رقم 2014/243 جت كل- 
2014/12/21 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله.  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1803 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ال�سريط الف�سي م م ح 2- �سيخ م�سرت ابنه �سيخ 
ع��ب��دال��را���س��د  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ �سونيل 
م��ورل��ي��ده��ار ب��ه��اج��ات م��ورل��ي��ده��ار ب��ه��اج��ات   ق��د اأق����ام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )38849.00 
درهم( اىل طالب التنفيذ اوخزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11278 بتاريخ 2014/12/10    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/ احلمادي  علي  بدر  عي�سى  /ح�سن  املواطن  تقدم 
التوثيقات  ق�سم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمه من ) ح�سن ( اىل)هزاع(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعلن .
امل�ست�سار/حممد �سامل املن�سوري  
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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الفجر الريا�ضي

•• املنطقة الغربية - لطيفة جابر 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
الغربية وبتنظيم نادي  املنطقة  ممثل احلاكم يف 
الغربية الريا�سي تنطلق فعاليات مهرجان ليوا 
�سهر  م��ن  الثالث  2015 يف  ت��ل مرعب  ال���دويل 
م��ن نف�س  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��ادم وت�ستمر ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر 
والربامج  الفعاليات  من  ع��دد  ويت�سمن  ال�سهر 
امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ت��ل��ب��ي رغ���ب���ات وع�������س���اق االإث������ارة 
والتحدي للم�ساركني يف خمتلف االألعاب املقامة 

�سمن الفعاليات اأو زوار املهرجان .
على  العام  ه��ذا  ال��دويل  ليوا  مهرجان  ويت�سمن 
املتنوعة  وامل�����س��اب��ق��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
االإث�������ارة والتحدي  ب���ني  ال��ت��ي جت��م��ع  وال�����س��ي��ق��ة 
امل�����س��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة ال�سيقة  وامل��غ��ام��رة ب��ج��ان��ب 
ومنها  الغربية  املنطقة  �سكان  بها  ي�ستهر  ال��ت��ي 
النارية  والدرجات  لل�سيارات  الرئي�سية  امل�سابقة 

بجانب مناف�سات ال�سيارات الكل�سيكية و�سيارات 
ال���رمي���وت ك���ن���رتول وح��ل��ب��ة اال���س��ت��ع��را���س احلر 
وال�سيد  وال��ه��ج��ن  م��ن��اف�����س��ات اخل���ي���ول  وك���ذل���ك 

بال�سقور.
واأو���س��ح �سيف اأح��م��د امل��رزوع��ي م��دي��ر ع��ام نادي 
�ستكون  الفعاليات  انطلق  اأن  الريا�سي  الغربية 
فعالياته  وت�ستمر  القادم  يناير  �سهر  من   3 ي��وم 
ملدة 7 اأيام و�سط ا�ستعدادات وجتهيزات كبرية من 
قبل اللجنة املنظمة التي حر�ست على و�سع كافة 
يف  للم�ساهمة  ال��لزم��ة  والتجهيزات  الرتتيبات 
تهيئة اأجواء ريا�سية �سيقة ملحبي ريا�سة املغامرة 
اإطار حر�س  ال�سحراء وذلك يف  والتحدي وقهر 
ومتجددة  ج��دي��دة  فعاليات  تقدمي  على  ال��ن��ادي 
اإعجاب  ت�ستحوذ على  لكي  املهرجان  خلل فرتة 
امل�����س��ارك��ني واجل��م��ه��ور ال��ك��ب��ري م���ن ع�����س��اق تلك 
ح�سورها  على  يحر�س  ال��ذي  املمتعة  الريا�سات 

ومتابعتها طيلة فرتة املهرجان .

واأ�سار املزروعي اإىل اأن م�سابقات املهرجان �ستنطلق 
يوم  )الفئتني(  الرميوت كنرتول  �سيارات  ب�سباق 
�� فئة فرخ  ال�سبت 3 يناير يعقبها �سباق ال�سقور 
جري حر و جري �ساهني يوم االأحد 4 يناير بينما 
ينطلق �سباق ال�سقور �� فئة جرنا�س جري حر وجري 
�ساهني يوم االإثنني و�سباق الهجن فئتي احلقايق 
االأ�سيلة  العربية  اخليول  �سباق  وكذلك  واللقايا 
يوم الثلثاء وبطولة تل مرعب للدراجات والبقي 
وال��ب��والري�����س ي���وم االأرب���ع���اء وب��ط��ول��ة ت��ل مرعب 
يوم  الفئات(  )جميع  االأوىل  املحاولة  لل�سيارات 
اخلمي�س بينما �سباق حلبة الدراجات موتوكرو�س 
)3 فئات( وبطولة تل مرعب لل�سيارات املحاولة 
الثانية )جميع الفئات( وحفل التتويج والتكرمي 
يف ختام املهرجان يوم اجلمعة. كما �سيتم تنظيم 
الكل�سيكية وبطولة حلبة تل  لل�سيارات  معر�س 
املهرجان  اأي���ام  طيلة  احل��ر  لل�ستعرا�س  مرعب 

منذ انطلق الفعاليات وحتى ختام املهرجان.

الغربية  اأن نادي  املزروعي  واأك��د �سيف 
مع  التوا�سل  على  حري�س  الريا�سي 
ع���رب موقعه  واجل���م���ه���ور  امل�����س��ارك��ني 

االلكرتوين اجلديد وهو
www.agsc.ae    وعرب �سفحة 
Moreeb_ املوقع على االن�ستغرام

 dune
ث��وب��ه اجلديد  ال��ن��ادي يف  ان   مو�سحا 

االإمكانيات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  حري�س 
املهرجان  لتحويل  ال��لزم��ة  واخل��دم��ات 

ت�سم  ك���ب���رية  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ك��رن��ف��ال��ي��ة  اإىل 
ع�ساق  تهم  ال��ت��ي  ال�سيقة  الفعاليات  ك��اف��ة 

�سهرة  حقق  املهرجان  واأن  خا�سة  الريا�سة 
ع��امل��ي��ة خ����لل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة وه����و م���ا دفع 
ال���ع���رب واخلليجني  ال��ري��ا���س��ي��ني  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
نظمها  التي  املهرجانات  يف  للم�ساركة  واالأجانب 
اإعجاب  والق���ت  املا�سية  ال�سنوات  خ��لل  ال��ن��ادي 

اأخرى  توفري خدمات  �سيتم  اأنه  اجلميع م�سيفاً 
ال�ستئجار  اأم���اك���ن  تخ�سي�س  وم��ن��ه��ا  للجمهور 
الدرجات النارية بجانب عرو�س االألعاب النارية 
ال�ستقبال  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع  جتهيز  بجانب  ه��ذا 
التي حتر�س على متابعة هذه  االأ�سر والعائلت 

املنظمة  اللجنة  كما  عام  كل  املتجدده  الفعاليات 
القيمة  اجل��وائ��ز  م��ن  متميزة  جمموعة  ر���س��دت 
�ست�سهد  ال��ت��ي  املختلفة  املناف�سات  يف  للفائزين 
اأف�سل  اإقبال كبري من املت�سابقني وذلك الختيار 

نتائج يف املهرجان احلايل . 

برعاية حمدان بن زايد

انط���الق ف�ع��الي���ات مه��رج���ان لي����وا الدول����ي 3 يناي����ر

•• ر�صالة القاهرة – معتز بكر 

اإم���ارات���ي وا���س��ل ف��ر���س��ان االإرادة اإجن��ازات��ه��م يف  ي���وم  يف 
ملنطقة  اخل��ا���س  للأوملبياد  الثامنة  االإقليمية  االأل��ع��اب 
اإ�سافة  اأع���ق���اب  اأف��ري��ق��ي��ا يف  ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال 
ف�سة   10 و  ذه��ب   15  ( ج��دي��دة  ملونة  ميدالية   33
هذه  يف  امل�سموعة  كلمتهم  ق��ال��وا  اأن  بعد   ) ب��رون��ز   8 و 
ثاين  يف  االإم���ارات  غلة  زادت  حيث  االإقليمية  التظاهرة 
امللونة  امليداليات  50 من  اإىل  املناف�سات لت�سل  يوم من 
مع ختام اليوم الثاين ليحقق فريق الفرو�سية ف�سيتني 
ع��ن ط��ري��ق ال��لع��ب حم��م��د ال��ت��اج��ر و���س��ل��ط��ان اخليلي 
قوية  مناف�سة  �سهدت  والتي  االأثقال  رفع  مناف�سات  ويف 
ح��ق��ق ال��ب��ط��ل اإب��راه��ي��م احل��م��ادي ذه��ب��ي��ة ال��رف��ع��ة امليتة 
وبرونزيتني يف رفعات ال�سدر ورفعة القرف�ساء وف�سية 
املجموع العام كما حقق حمد اآل علي ذهبيتني يف الرفعة 
ليحظى  ال�سدر  رفعة  ف�سية  واإن��ت��زع  والقرف�ساء  امليتة 
تاألق  البولينج  م�سابقات  ويف  العام  املجموع  ذهبية  على 
ليحظى  ذكور  ذهبية م�سابقة فردي  املري وحقق  �سالح 
االإن��اث حققت  باملركز الثاين زميله علي �سليمان ولفئة 
م���رمي احل��و���س��ن��ي امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ت��ك��ون و�سيفتها 
البطلة ندى املزروعي ويف مناف�سات البوت�سي اإ�ستطاعت 
 22 ف��وق  العمرية  الفئة  اإن��ت��زاع ذهبية  امل��ل م��ن  م��رمي 
ولنف�س  عي�سى  فهيمة  امل�سابقة  نف�س  بربونزية  لتحظى 
ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ذك���ور ح��ق��ق ال��ب��ط��ل ع��ب��داهلل الفل�سي 
ذكور   21-16 من  العمرية  وللفئة  الف�سية  امليدالية 
ال�سيد  يو�سف  اللعب  الربونزية  امليدالية  على  ح�سل 
االأوىل  اخل��ارج��ي��ة  امل�ساركة  تعد  اأن��ه��ا  بالذكر  واجل��دي��ر 
مناف�سات  ويف  ال�سيد  ويو�سف  الفل�سي  عبداهلل  للعب 
5 ميداليات  زاد ر�سيدهم من  القوى  األعاب  االألعاب  اأم 
الفر�سان  اإن��ت��زع  حيث  ميدالية   11 اإىل  االأول  اليوم  يف 
200م  ذهبية  يف  متثلت  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  ميداليات   6
للعب اإبراهيم عبا�س والف�سية لعادل غلم والربونزية 
ذهبية  باإنتزاعهم  اإجن���ازا  حققوا  كما  الق�ساب  ل�سلح 
اأي�سا يف  االإم��ارات دور  100*400 وكان لفتاة  التتابع 
احل�سيلة من خلل ح�سول حمده احلو�سني على ذهبية 
200م ورمي البلو�سي على الذهبية يف املجموعة الثانية 
امل�����س��اف��ة ويف ك���رة ال��ط��اول��ة ح��ق��ق ال��ب��ط��ل حممد  لنف�س 
امليدالية الذهبية  امليدالية الف�سية وح�سلت على  املا�س 
جناة اأحمد ويف م�سابقة الرتلج املدولب والذي يعد من 
امل�ساركات اجلديدة يف االأوملبياد اخلا�س االإماراتي حقق 
اأبطالها اإجنازا يف اليوم الثاين من املناف�سات من خلل 
ذهبية  �سيد على  االأم��ريي و�سياح  البطل خليفة  اإنتزاع 
7:52 كما حقق خليفة االأمريي  التتابع بزمن وق��دره 
30م وح�����س��ل ���س��ي��اح �سيد على  امل��ت��ع��رج  ال��ت��زل��ج  ذه��ب��ي��ة 
مدولب  تزلج  100م  م�سابقة  ويف  الربونزية  امليدالية 
الف�سية تله يف  .امليدالية  االأم��ريي على  ح�سل خليفة 
الري�سة  ك��رة  مناف�سات  ويف  ال�سيد  �سياح  الثالث  املركز 
وح�سلت  االأول  امل��رك��ز  البلو�سي  ح�سن  حقق  ال��ط��ائ��رة 
مناف�سات  يف  الثالث  امل��رك��ز  على  �سهيل  م��رمي  اللعبة 

الفردي 
من جانبه ثمن ماجد الع�سيمي املدير الوطني للأوملبياد 
اخلا�س رئي�س البعثة االإجناز الذي حققه فر�سان االإرادة 
فاقوا  و  بهم  العهد  على  ك��ان��وا  اأبطالنا  اأن  اإىل  م�سريا 
توقعات اجلهازين االإداري و الفني مما اأ�سعد البعثة بهذا 
االإجناز الكبري الذي �سيكون له اإنعكا�ساته االإيجابية على 
م�ستقبل ريا�سة االإعاقة الذهنية بالدولة . واأ�سار اإىل اأن 
البعثة  لدى  ال�سحر  مفعول  له  كان  االأول  اليوم  ح�ساد 
حيث اأ�سعلت جذوة احلما�س لباقي اللعبني مما �ساعف 

من م�سوؤوليتهم حا�سدين النجاح تلو االأخر .
رئي�س  الهاملي  فا�سل  حممد  حممد  ت��واج��د  اإن  وق���ال 

جمل�س اإدارة االأوملبياد اخلا�س يف القاهرة و حر�سه على 
متابعة الفعاليات و اإلهاب حما�س اللعبني كان له االأثر 
الكبري يف هذا االإجناز وقال اإن املنتخب بهذه الروح التي 
�سادت جميع اللعبني قادر على موا�سلة م�سرية النجاح 
حتى النهاية م�سريا اإىل اأن ح�ساد فر�سان االإرادة �سيكون 

تاريخيا يف اإقليمية القاهرة مثل م�ساركته التاريخية.

خطة م�ستقبلية
ريا�سة  لتطوير  امل�ستقبلية  اخل��ط��ة  م��ع��امل  اأب���رز  ع��ن  و 
اأن  البعثة  رئي�س  اأو���س��ح  االإم���ارات���ي  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد 
االإحت��اد لن ياألوا جهدا يف موا�سلة العمل بكل جدية و 
دف��ع عجلة  �ساأنها  املعامل من  وا�سحة  وف��ق خطط  همة 
اأجل  م��ن  االأم���ام  اإىل  الذهنية  االإع��اق��ة  ري��ا���س��ات  جميع 
حثيثا  �سعيا  ن�سعى  حيث  النجاح  اأف��اق  اإىل  بها  الو�سول 
لزيادة عدد املمار�سني يف جميع االألعاب و تطوير االأجهزة 
االإعلمية  التوعية  تكثيف  و  االأ���س��ر  م�ساركة  و  الفنية 
بهدف حتقيق ال�سراكة بني االأوملبياد اخلا�س االإماراتي 

و بقية موؤ�س�سات املجتمع .

عمران البقي�س : اإجناز م�ستحق
اأعرب عمران البقي�س مدرب كرة الري�سة الطائرة عن 
�سعادته بح�سول اللعبة على ذهبية وبرونزية وقال اإن 
ث��م��رة ج��ه��ود اجلميع حيث ظلت  الكبري  االإجن���از  ه��ذ 
االإعاقة  ري��ا���س��ة  متثيل  ه��و  واح���د  ه��دف  على  البعثة 
الذهنية على اأكمل وجه حيث كان اأبطالنا على العهد 
حا�سدين  عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية  على  و  بهم 

النجاح تلو االأخر بعد اأن ظهروا مب�ستويات جيدة.
الثامنة  االإقليمية  االألعاب  اأن  موؤكدا  حديثه  واإختتم 
ت��ع��د ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة الأب��ط��ال��ن��ا اجلدد 
لها  �سيكون  التي  امليدانية  اخل��ربة  اإكت�ساب  اأج��ل  م��ن 

مردودها االإيجابي خلل م�ساركاتهم املقبلة . 

يف  ــاءت  ج الب�ت�سي  ذهبية   : الها�سمي  ــ�از  ف
وقتها

ذهبية  اأن  البوت�سي  فريق  م��درب  الها�سمي  ف��واز  ق��ال 
وبرونزيتني  الفل�سي  ع��ب��داهلل  ف�سية  و  امل��ل  م��رمي 
يو�سف ال�سيد وفهيمة عي�سى جاءوا يف الوقت املنا�سب 
على  ت�سري  البوت�سي  ري��ا���س��ة  اأن  ت��وؤك��د  ب��ذل��ك  وال��ت��ي 
الطريق ال�سحيح وفق الربنامج املو�سوع من االأوملبياد 

اخلا�س االإماراتي .
االأثر  ل��ه��ا  �سيكون  ال��ن��ج��اح��ات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  واأ����س���اف 
االإيجابي على م�سرية كل العب للو�سول جمددا اإىل 

من�سات التتويج .
وقال اإن االإجناز الذي �سجله فر�سان االإرادة يف اإقليمية 
القاهرة مل ياأتي من فراغ اإمنا كان نتاج جهد قد بذل 
على كافة االأ�سعدة ترجمه اللعبون على اأر�س الواقع 
بح�سد الذهب و الف�سة و الربونز يف بلد احل�سارة 
الفرعونية . واأ�سار اإىل اأن املرحلة املقبلة تتطلب جهدا 
االإدارية  و  الفنية  اأجهزتهم  و  اللعبني  م�ساعفا من 
للمحافظة على هذه املكت�سبات و عدم التفريط يف مثل 

هذه النجاحات 

حممد مبارك : م�ساركة اإيجابية
الفرو�سية  ف��ري��ق  م���درب  م��ب��ارك  اأ���س��اد حممد �سغري 
على  باحل�سول  الفريق  حققه  ال��ذي  الكبري  باالإجناز 
ي�ستحقون  اللعبني  اأن  م��وؤك��دا  ف�سيتني  ميداليتني 
ه���ذا االإجن������از ب��ع��د امل��ج��ه��ود ال��ك��ب��ري ال����ذي ب���ذل���وه يف 

التدريبات اإ�ستعدادا للألعاب االإقليمية .
الفرو�سية ي�سم كل �سلطان  ان فريق  بالذكر  اجلدير 

�سيف اخليلي وحممد زبري التاجر 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

للبيزرة  الغربية  خميم  فعاليات  ام�����س  اختتمت 
الدوىل  ال�سداقة  مهرجان  فعاليات  �سمن  املقام 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  املقام  للبيزرة  الثالث 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
املهرجانات  اإدارة  بتنظيم من جلنة  و  اهلل  حفظه 
�سقاري  ون����ادي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 
االإمارات وت�ستمر فعالياته حتى الثالث ع�سر من 
الفعاليات  ب��اق��ى  غ��دا  وت�ستكمل  اجل���اري  ال�سهر 
مبدينة  ال��دويل  الريا�سي  الفر�سان  مبنتجع  فى 
يف  لل�سقارة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ا�ستعر�س  خليفة.  
يومه الثاين ورقات عمل متنوعة من خمتلف دول 
العامل، اإذ اأبان الربوف�سور بودين فان دن ابيل من 
جامعة لوفان يف بلجيكا عن خمطوطات الع�سور 
يف  تتوفر  اأن��ه  اإىل  الفتاً  ال�سقارة،  حول  الو�سطى 
اأو  باللتينية  خمطوطة   480 احلا�سر  الوقت 
ال�سقارة  عن  ر�سائل  على  حتتوى  املحلية  اللغات 
االجتماعية  االأه���م���ي���ة  ي��ع��ك�����س  مم���ا  وال�������س���ي���د، 
الو�سطى.  الع�سور  يف  الن�ساط  ل��ه��ذا  والثقافية 
ع�ساق  ت�ستهوي  ظ��ل��ت  ال�����س��ق��ارة  ك��ت��ب  اإن  وق����ال 
القراءة، ومن بينهم ال�سقارين اأنف�سهم، اإذ تتمتع 
وامل���واد  الت�سميم  ف��ى  ب��ج��ودة  امل��خ��ط��وط��ات  ه���ذه 
م�سقولة  يجعلها  مم��ا  وال��ر���س��وم��ات  امل�سخدمة 

وجذابة.
ق�سم  م����ن  ����س���روي���ر  ازو  �����س����ارا  ت���ن���اول���ت  ف���ي���م���ا 
الوثيقة  ال�سلة  ابردين  بجامعة  االإنرثوبولوجيا 
املرتبطة  وال���درا����س���ات  ال�����س��ق��ارة  ب���ني مم��ار���س��ة 
الب�سر واحل��ي��وان��ات م��ن منظور  ب��ني  ب��ال��ع��لق��ات 

االنرثوبولوجيا )علم االن�سان( ب�سفة خا�سة.
واأ�سارت �سارا فى بحثها الذى ي�ستك�سف النواحي 
على  ال�سقارة  ممار�سة  يف  الثقافية  االجتماعية 
واجلمعيات  ال�سقارة  ممار�سي  مع  مبا�سرة  �سلة 
املعنية بها، باعتبارهم جميعاً ي�سعون اإىل تعريف 

العامل بطبيعة ال�سقارة واأهميتها.
وحتدث �سامي الرحمان من باك�ستان عن م�سروع 
اإن )خو�سال خان  كتاب ال�سعر من باك�ستان وقال 
قد  البا�ستونية  �سعراء  اأعظم  يعد  ال��ذي  خطاك( 
اإىل  اأثناء رحلته   1674 األف كتاب ال�سقارة عام 
لباك�ستان، وكانت  الغربي  ال�سمال  �سوات يف  وادي 
ال�سقارة  ف��ن  ا�ستك�ساف  ه��ي  رح��ل��ت��ه  م��ن  ال��غ��اي��ة 
ال�سهرية  م�ساهمته  اأن  اإىل  م�سرياً  املنطقة،  ف��ى 

واملفيدة فى جمال ال�سقارة �ستظل باقية.
اوليفر غرمي  الدكتور  اأ�سار  اأخرى  ويف حما�سرة 
انت�سرت قبل الع�سر احلديث يف  اأن ال�سقارة  اإىل 
جاري  اأن��ه  اإىل  منوهاً  العامل،  من  وا�سعة  مناطق 
اإع��داد مطبوعة مو�سعة يفرت�س �سدورها  حاليا 
على  حتتوي  اأن  املتوقع  وم��ن   ،2015 اأواخ���ر  يف 
80-90 م�ساهمة حول تاريخ ال�سقارة فى جميع 

املجاالت املتعلقة بها.
ال�سقارة  تطور  كارنى  ا�س.كينيت  ا�ستعر�س  كما 
يف اأمريكا ال�سمالية، والتي تعد وافداً جديداً على 

تاريخ هذه الريا�سة.
عن  �سقينك  �سيغريد  الربوف�سور  حتدثت  فيما 
االم���رباط���ور ف��ري��دري��ك ال��ث��اين ال����ذى ي��ع��د من 
اأروع احلكام فى الع�سور الو�سطى، فقد كان قلبه 
بال�سقارة حيث و�سع خل�سة وافية حول  معلقاً 
هذه الريا�سة التي ال تزال م�ستخدمة حتى وقتنا 
الثاين  فريدريك  اأع��م��ال  اأن  اإىل  الف��ت��اً  احلا�سر، 
���س��ارت اأ���س��ا���س ال�����س��ق��ارة احل��دي��ث��ة، وت��ع��د رم���زاً 

للمهرجانات الدولية حول ال�سقارة.
ال�سقارة  والدة  م���ك���ان  اإن  ك����ني  دن�������س���ن  وق������ال 
ب��ك��ازخ�����س��ت��ان، متحدثاً  االأ���س��ي��وي��ة  ال�����س��ه��وب  ف��ى 
االإبداعية  االأع���م���ال  ف��ى  ال��ث��لث��ة  ال��ت��ي��ارات  ع��ن 

الكازخية.
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور اوالم��ب��وي��اري��ن اردي��ن��ي��ب��ات من 

منغوليا  ف���ى  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
عن  يختلفون  ال�سقارين  اأن  اإىل 
والرتاث  الثقافة  ح�سب  بع�سهم 
لكنهم  وال���دي���ن،  العي�س  ومن���ط 
واعتزازهم  بحبهم  مت�سابهون 

بالطري وتدريبه.
اأحد  ال�����س��ي��د مي��ث��ل  اإن  وق����ال 
االقت�ساد فى منغوليا،  اأرك��ان 
اإذ قام املنغول بتدريب اجلوارح 

لل�سيد و�سموها �سقارة.
اوت�سوكا  ن��وري��ك��و  وحت���دث���ت 
للحفاظ  ����س���وا  ج��م��ع��ي��ة  م����ن 
على ال�سقارة عن خمطوطات 

االأجيال  التي وارثتها  ال�سقارة 
اليوم  وحتى  الرابع  القرن  منذ 

فى  وال��زع��م��اء  االأب���اط���رة  بف�سل 
تلك العهود.

 
�سعادتهم  ــدون  ــ�ؤك ي م�سارك�ن 

بامل�ساركة يف البيزرة
اأك������د ع�����دد م����ن امل�������س���ارك���ني من 
�سعادتهم  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
يف امل�ساركة مبهرجان ال�سداقة 
ال�������دويل ال���ث���ال���ث، واأن�������ه كان 
فر�سة طيبة لتبادل اخلربات 
جن�سيات  و���س��ط  وامل��ع��ل��وم��ات 
يجمعهم  م��ت��ن��وع��ة  وث��ق��اف��ات 

اهتمام م�سرتك.
وي��رى جوي�س اويل كندي   -  
بامل�ساركة  �سعيد  اأن��ه  اجلن�سية 
بال�سقور  ال�سيد  مهرجان  يف 

بالن�سبة  ف��ري��دة  واأن��ه��ا جت��رب��ة 
ينظم  اأن  يف  ج���دي���اً  وي��ف��ك��ر  ل���ه 

انتهاء  ب���ع���د  ل��ل�����س��ق��ور  م���ع���ر����س 
ح�سر  اأن��ه  مو�سحاً  املهرجان،  هذا 

باأ�سبوعني  الفعاليات  ان��ط��لق  قبل 
تقريباً وذلك لتدريب الطيور امل�ساركة، 

واأنه �سعيد بتواجده و�سط هذا العدد الكبري من 
املهتمني بال�سقور من خمتلف دول العامل.  - فيما 
اأ�سارت اوليفي اأنها املرة الثانية التي حت�سر فيها 
مهرجان ال�سداقة الدويل الثالث حيث �سبق لها 
ح�سور الن�سخة الثانية من املهرجان التي انطلقت 
هو  �سيئ  واأه���م   ، ال��ع��ني  مبدينة   2011 ع��ام  يف 
التوا�سل مع االآخرين واال�ستفادة منهم والتعرف 
ب�سكل كبري  التي تهمني  االأ�سياء  عليهم وهو من 
وكذلك التعرف على ريا�سة ال�سيد بال�سقور وما 
اأ�سرار ومعلومات والتعلم من ثقافة  حتتوية من 

اجلن�سيات املختلفة فيما يخ�س ال�سقور.
- وي���وؤك���د م�����ادوي ف��ي��ل اأن����ه ���س��ع��ي��د ب���ت���واج���ده يف 
وهو  العرب  ال�سقارين  و�سط  ال�سداقة  مهرجان 
م��ه��رج��ان ن��اج��ح ب��ك��اف��ة امل��ق��اي�����س ك��م��ا ان���ه ممزوج 
بتجارب مثرية وجديدة مثل ركوب اخليل وال�سيد 

و�سط ال�سحراء بجانب املخيمات يف اخللء.
- وتوؤكد دووي اأنها �سعيدة مب�ساركتها يف مهرجان 
ال�سداقة الثالث، وترى اأنها جتربة مفيدة لع�ساق 
حيث  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  بال�سقور  ال�سيد 

يجمعهم هدف م�سرتك واحد.
 

خميم ال�سقارين يعج بع�ساق الرتاث
الغربية،  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ق��اري��ن يف   حت���ّول خم��ي��م 
�سمن فعاليات مهرجان ال�سداقة الدويل الثالث 
ع�ساق  من  وم�ستمرة  دوؤوب��ة  حركة  اإىل  للبيزرة- 
ال�����رتاث واالأ����س���ال���ة ي�����س��ول��ون وي��ج��ول��ون طيلة 
برامج  م��ن  تقدميه  يتم  مب��ا  لل�ستمتاع  ال��وق��ت 
واأن�سطة تراثية لع�ساق ال�سيد بال�سقور واملهتمني 
من  وك��ذل��ك  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  برتبيتها 

الراغبني يف تعلم تلك الريا�سة الرتاثية ال�سيقة 
واالطلع على اأحدث ما و�سل اإليه العلم احلديث 
�ساعات  فمع  ووقايتها.  عليها  احلفاظ  جم��ال  يف 
املخيم  يف  امل�����س��ارك��ون  ي��ت��ج��م��ع  االأوىل  ال�����س��ب��اح 
لل�ستعداد للخروج يف رحلت برية ، وهي جتارب 
ج���دي���دة ع��ل��ى م��ع��ظ��م امل�����س��ارك��ني الخ���ت���لف تلك 
بيئتهم  يف  متواجد  ه��و  عما  ال�سحراوية  البيئة 
وه���و م��ا ي�سفي م��زي��د م��ن امل��ت��ع��ة واالإث������ارة على 
اال�ستفادة  على  ح��ر���س��وا  ال��ت��ي  امل��ث��رية  جتربتهم 

منها واال�ستمتاع بها.
يتوا�سل  الربية  ال��رح��لت  من  احل�سور  وعقب   
خرباتهم  و�سقل  معارفهم  بال�سقور  املهتمون 
من خلل املوؤمتر الدويل لل�سقارة، والذي يقدم 
واخلربات  املعلومات  من  ومتجددة  متنوعة  باقة 
وال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة يف ذل���ك امل��ج��ال وم���ع ت��ن��وع ما 
ي��ق��دم��ه امل��وؤمت��ر ب��ت��ن��وع رغ��ب��ات احل�����س��ور يتزايد 

االقبال علي تلك املحا�سرات.
امل�ساركون  ي��ت��ج��م��ع  ال��رتاث��ي��ة  امل��ج��ال�����س  وداخ�����ل 
ويتعارفون  احلديث  اأط��راف  يتبادلون  واملهتمون 
واملهارات  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اأج���ل  م��ن  بينهم  فيما 
واكت�ساب املعرفة امل�سرتكة حول ال�سقور وذلك يف 
اأجواء تراثية اإماراتية خال�سة اأ�سفت مزيدا من 

املتعة والت�سويق.

وبجه�د  الطبيعية  باملحميات  تــعــريــف 
احلفاظ على احلياة الربية

حر�ست هيئة البيئة يف اأبوظبي على التواجد داخل 
خميم ال�سقارين واطلع املتواجدين وال�سقارين 
املحمية  املناطق  يف  والفطرية  الطبيعية  باحلياة 
اأحمد  ويوؤكد  وحمايتها.  عليها  املحافظة  وكيفية 

على  امل��راك��ز  م�����س��وؤول  امل��ن�����س��وري  م�ساعد  حممد 
العامل يف  دول  ال�سقارين من خمتلف  تواجد  اأن 
اخلربات  لتبادل  جيدة  فر�سة  الغربية  املنطقة 
ال�����س��ي��د والقن�س  ب��ف��ن��ون  وال��ت��ع��ري��ف  وامل����ه����ارات 
واأ�ساف  االأن����واع.  على  احل��ف��اظ  وا�سرتاتيجيات 
لل�سقارين  برية  رحلت  بتنظيم  يقوم  املخيم  اإن 
يف احل���ي���اة ال����ربي����ة، وه�����ذه ال����رح����لت ت��ت��م على 
ا�ستغلل  يتم  لذلك  وم�سائية  �سباحية  فرتتني 
معهم  تعريفية  ل��ق��اءات  وتنظيم  التجمعات  ه��ذه 
لتعريفهم بجهود احلفاظ على احلياة الربية يف 
امل�سموح  باالأماكن  وتعريفهم  الطبيعية  املحميات 
ال  التي  االأخ���رى  واالأم��اك��ن  ال�سيد  بعمليات  بها 
يف  تقع  مناطق  كونها  خللها  من  ال�سيد  يجوز 
ال�سيد  يحظر  ال��ت��ي  الطبيعية  املحميات  ح���دود 
اأن��واع من الطيور  اأن  اإىل  فيها.  واأ�سار املن�سوري 
يتم  لذلك  �سيدها  يجوز  وال  حممية  واحل��ي��وان 
يتجاوز  الذين  ال�سقارين  من  امل�ساركني  تعريف 
ع��دده��م اأك����رث م��ن 800 م�����س��ارك مي��ث��ل��ون 82 
تعريفهم  واأي�سا  واحليوانات،  الطيور  بهذه  دولة 
باحلياة الفطرية يف تلك املناطق الربية التي مت 

حتديدها كمحميات طبيعية.
 واعترب املن�سوري اإن تواجد هذا العدد الكبري من 
الثالث  ال��دويل  ال�سداقة  مهرجان  يف  امل�ساركني 
مبهارات  املتزايد  االهتمام  م��دى  يعك�س  البيزرة 
وف��ن��ون ال�����س��ي��د وت��رب��ي��ة ال�����س��ق��ور ع��ل��ى م�ستوى 
من  بالكثري  يعج  اأ���س��ب��ح  املخيم  اأن  كما  ال��ع��امل، 
ع�ساق هذه الريا�سة الرتاثية املتميزة التي اأ�سبح 
لها جمهور كبري يف خمتلف دول العامل، موؤكداً اأن 
املهرجان جنح يف جذب اأكرب عدد من ال�سقارين 

يف ملتقى واحد.

ميدالية جديدة لفر�سان الإرادة يف الألعاب الإقليمية بالقاهرة لالأوملبياد اخلا�س   33

الع�شيمي : اأبطالنا فاقوا التوقعات و انتظروا ح�شادا تاريخيا
احل�سيلة 50 ميدالية للي�م الأول والثاين ملنتخبنا ال�طني لالأوملبياد اخلا�س 

ختام فعاليات خميم الغربية للبيزرة

انطالق فعاليات مهرجان ال�شداقة الدويل الثالث البيزرة مبنتجع الفر�شان الريا�شي الدويل مبدينة خليفة غدا

يقيم نادي اأبوظبي لل�سقارين يف مقره بالفلح يف متام 
احتفالية  االأربعاء  اليوم  م�ساء  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة 
 80 600 �سقار ميثلون  ي�ست�سيف من خللها  تراثية 
الدويل  ال�سداقة  امل�ساركني يف مهرجان  دولة عاملية من 
ل��ل��ب��ي��زرة. وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ع���رو����س لل�سيد 
والتلواح،  والهيلوكبرت  الل�سلكي  بالطريان  بال�سقور 
بعر�س  �ستقوم  التي  تراثية  القرية  يف  منوعة  وفعاليات 
ال�سعبية  واالأك������لت  االم������ارات  ت����راث  واأدوات  م��ن��ت��ج��ات 

���س��رك��ة ه���وين بروك  ك��م��ا �ستعر�س   ، ال��ي��دوي��ة  واحل����رف 
باالإ�سافة   ، ال�سقور  م��اأك��والت  للنادي  املف�سل  ال�سريك 
اىل ذلك �سيقوم مار�سال روديو احد رعاة النادي بعر�س 
عرو�س  احلفل  �سي�ساحب  كما  ال�سقور،  تعقب  اأج��ه��زة 

لفرقة العيالة واملو�سيقى الرتاثية وحفل ع�ساء .
اأع�سائه  ك��اف��ة  ب��دع��وة  لل�سقارين  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وق���ام 
واملنت�سبني وامل�ساركني من امللك وال�سقارين للم�ساركة 
يف احلفل والتعرف عل نخبة ال�سقارين العامليني ،بهدف 

تبادل اخلربات وتعزيز العلقات واال�ستفادة من جتارب 
كل الطرفني .

لل�سقارين  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �سعي  اإط���ار  وي��ق��ام احل��ف��ل يف 
ملوا�سلة خططه الناجحة يف ن�سر ثقافة ال�سيد بال�سقور 
وتعزيز مكانتها يف واجهة الفعاليات الرتاثية،واإطلعهم 
على خطة امل�سابقات التي يقيمها �سنويا وحجم امل�ساركة 
الكبرية، والتطبيقات االلكرتونية الذكية امل�ستخدمة يف 

جميع تلك امل�سابقات واالأن�سطة.

نادي اأبوظبي لل�شقارين ي�شت�شيف 600 �شقار �شيوف 
مهرجان البيزرة يف احتفالية تراثية اليوم 
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ا�ست�سافت حلبة دبي كارتدروم ليلة 
االأول  كانون  دي�سمرب   7( ال�سبت 
2014( اجلولة ما قبل النهائية 
كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  بطولة  من 
لفئتي  �سربينت  اأ���س.  دبليو.  اأ���س. 
 4 اآر.  األ.  و  �سينيورز  اأك�س7  اآر. 
ا���س��ت��ط��اع رامي  ج��ون��ي��ورز ، ح��ي��ث 
عزام الظفر بلقب النهائي الكبري 
لفئة �سينيورز ، فيما متكن ال�ساب 
اأول��ي��ف��ر وال���ت���ون م��ن ال��ف��وز بفئة 

جونيورز .
النهائي  ب�سباق  الفوز  عزام  وحقق 
���س��دي��دة مع  مناف�سة  ب��ع��د  ال��ك��ب��ري 
ك��ل م��ن ���س��ام زي��ن وب���ول �ساتياين 
والطالبة  ال���������ربواين  وع����اط����ف 

اأبيجيل بري�س.
ويف حني مل يف�سل بني املت�سدرين 
�سوى القليل، متكن عزام من اأخذ 
ال�سباق  وت�������س���در  امل����ب����ادرة  زم�����ام 
متقدماً على �ساحب املركز الثاين 
ال��ذي مل يتخلف �سوى  زي��ن،  �سام 
الثانية  م��ن  0.289 ج��زء  ب��ف��ارق 
عن املت�سدر، فيما متكن �ساتياين 
الثالث  امل��رك��ز  على  احل�سول  م��ن 
التتويج  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  وال�����س��ع��ود 

تاركاً الربواين وبري�س خلفه.
ويف وقت �سابق من اأم�سية ال�سباق 
كان هناك خم�سة فائزين خمتلفني 
لتحديد  تاأهيلية  �سباقات  �ستة  يف 
النهائي  ���س��ب��اق��ات  يف  امل�����س��ارك��ني 

ال��ك��ب��ري ، ح��ي��ث متكن  ال��ن��ه��ائ��ي  و 
الربواين من الفوز ب�سباقني، فيما 
كريغ  واإدواردو  ع���زام  م��ن  ك��ل  ف��از 
���س��ات��ي��اين ون��ات�����س��و جريانو  وب����ول 
لكل  واح��د  ب�سباق  لوهيم  ودري�����س 
�سباق  وقبل  االأم�سية  خلل  منهم 

النهائي الكبري .
وم��ع ب��ق��اء ج��ول��ة واح����دة، يت�سدر 
ح�سني اأوميد علي ترتيب النقاط 
����س���ام زي�����ن وعلي  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���اً 
اأف�سل  �سيتاأهل  حيث  املن�سوري، 

النهائيات  يف  للم�ساركة  ال�سائقني 
اأ�س  دبليو.  اأ���س.  ل�سباقات  العاملية 

يف فرن�سا العام املقبل.
ف���ئ���ة ج���ون���ي���ورز رقم  و�����س����ارك يف 
ال�سباب،  ال�����س��ائ��ق��ني  م���ن  ق��ي��ا���س��ي 
اأرب���ع���ة فائزين  ك���ان ه��ن��اك  ح��ي��ث 
ال�سباقات  م���ن  ك���ل  يف  خم��ت��ل��ف��ني 
من  كل  ليفوز  التاأهيلية،  االأرب��ع��ة 
���س��م��ري م��ل�����س وك���ي���ان���و االأزه������ري 
واأل��ي��ك�����س ك��ون��ور واأول��ي��ف��ر والتون 
على التوايل بال�سباقات التاأهيلية.

ومت��ك��ن اإن����زو االأزه�����ري، ال���ذي مل 
الكبري  النهائي  يف  احلظ  يحالفه 
، من الفوز باملركز االأول يف �سباق 

النهائي .
�سباق  ���س��م��ن  ج���ون���ي���ور  ف��ئ��ة  ويف 
النهائي الكبري ، متكن والتون من 
ح�سد اأكرب قدر من النقاط قاطعاً 
ثانية  ن�سف  ب��ف��ارق  النهاية  خ��ط 
ع���ن ك��ي��ان��و االأزه�������ري، ف��ي��م��ا جاء 
كمال اآغا ثالثاً و�سمري مل�س رابعاً 

وزيد علمي يف املركز اخلام�س. 

ومع بقاء جولة واحدة، فاإن ثلثة 
األيك�س كونور و�سمري  �ساقني هم؛ 
مل�س وكمال اآغا، لديهم الفر�سة 
للظفر بلقب 2014 ومعه التاأهل 
اأ�س.  ل�سباقات  العاملية  للنهائيات 

دبليو. اأ�س .
و���س��ت��ق��ام اجل���ول���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 
���س��ب��اق��ات ك��اأ���س اأ�����س. دب��ل��ي��و. اأ�س. 
على   2014 ���س��ربي��ن��ت  ���س��ريي��ز 
 14 ال�سبت  ي��وم  ك���ارت���دروم  حلبة 

دي�سمرب كانون االأول اجلاري.

عمان  االأردنية  العا�سمة  يف  اأم�س  من  اأول  م�ساء  انطلقت 
وال�سيدات  ل��ل��رج��ال  ال��ف��ردي��ة  ال��ع��رب  بطولة  مناف�سات   ،
لل�سطرجن التي ينظمها االحتاد امللكي االأردين لل�سطرجن 
مب�����س��ارك��ة 24 الع���ب والع��ب��ة م��ن 11 دول���ة ع��رب��ي��ة هي 
ولبنان  وال���ك���وي���ت  واالأردن  وال����ع����راق  وم�����س��ر  اجل���زائ���ر 

وفل�سطني وقطر وال�سودان واليمن واالإمارات 
علي  ه�سام   ، البطولة  امل�سارك يف  االإم����ارات  وف��د  ي��رتاأ���س 
لل�سطرجن  االإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الطاهر 
بطولة  يف  وميثلنا  اخلارجية  للعلقات  االحت��اد  م�ست�سار 
�سامل عبدالرحمن �سالح  الكبري  الدويل  االأ�ستاذ  الرجال 
ال��دويل جا�سم  واأ�ستاذ االحت��اد  البطولة  االأول يف  امل�سنف 

عبدالرحمن احلوار ومدرب املنتخب اإيفان �سوكولوف 
وقد جنح العبنا �سامل يف حتقيق ثلثة اإنت�سارات متتالية 
البطولة  ب�����س��دارة  ل��ي��ن��ف��رد  االأوىل  ال��ث��لث  اجل����والت  يف 
اليمني  ال��دويل  ف��وزه على مناف�سه  بعد  3 نقاط  بر�سيد 
عزيز  ح�سني  القطري  ال��دويل  واالأ���س��ت��اذ  البعداين  عبدو 

واالأ�ستاذ الدويل اجلزائري عرب اأدالن .. 
اإت�ساال هاتفيا من رئي�س  وقد تلقى رئي�س وفد االإم��ارات 
الذي  امل��ق��ب��ايل  �سعيد  ���س��ع��ادة  لل�سطرجن  االإم�����ارات  احت���اد 
حر�س على موؤازرة وت�سجيع اللعبني يف البطولة ومتنى 

لهما التوفيق وحتقيق اإجناز جديد لريا�سة االإمارات
ب�سبب  البطولة  يف  االإم����ارات  الع��ب��ات  م�ساركة  تعذر  وق��د 

ظروف العمل والدرا�سة واالإمتحانات الن�سف ف�سلية 

ت�ستمر مناف�سات البطولة حتى يوم 16 من ال�سهر اجلاري 
حيث تقام بطولة الرجال وفقا للنظام ال�سوي�سري من 9 
جوالت بينما تقام بطولة ال�سيدات بنظام الدوري الكامل 
من 9 جوالت ، ويح�سل كل العب على زمن تفكري قدره 

90 دقيقة للمباراة مع اإ�سافة 30 ثانية لكل نقلة 
ن��اج��ي الر�سي رئا�سة  ال���دويل االإم���ارات���ي  وي��ت��وىل احل��ك��م 

جلنة التحكيم يف البطولة  
ومن املقرر اأن يلتقي �سامل يف اجلولة الرابعة مع امل�سنف 
الثاين االأ�ستاذ الدويل امل�سري حممد عزت . وكان العبنا 
جا�سم احلوار قد فاز يف اجلولة االأوىل على ح�ساب مناف�سه 
الدويل ال�سوداين اأبوبكر تاج ال�سر ، بينما تعادل جا�سم يف 
. ويف  البعداين  اليمني عبدو  ال��دويل  الثانية مع  اجلولة 
اجلولة الثالثة ، خ�سر جا�سم من الدويل امل�سري حممد 
ع���زت . وي��ل��ت��ق��ي ج��ا���س��م يف اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ع ال���دويل 

االأردين مهند فرحان 
تقام بطوالت العرب للرجال وال�سيدات يف ثلث م�سابقات 
ال���ع���رب لل�سطرجن  ال�����س��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  ت�����س��م��ل  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ك��ل���س��ي��ك��ي وب��ط��ول��ة ال�����س��ط��رجن ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي وبطولة 
ال�سطرجن اخلاطف .. وبذلك يتناف�س امل�ساركون على ثلث 
توزيع  ويتم  لل�سيدات  ومثلها  للرجال  ذهبية  ميداليات 
العام  الرتتيب  ميداليات  جانب  اإىل  بطولة  لكل  ج��وائ��ز 
امليداليات  اأولوية لعدد  وفقا للنظام االأوملبي الذي يعطي 

الذهبية ثم الف�سية للرجال وال�سيدات جمتمعني

اقام نادي اأبو ظبي لل�سطرجن والثقافة م�ساء 
اأم�س االأول حفل تكرمي كبري بنادي احل�سن 
ال��ب��رتول��ي��ة لتكرمي  ل�����س��رك��ة زادك�����و  ال��ت��اب��ع 
االإجنازات  من  العديد  حققوا  الذين  ابطاله 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي كفلت 
التتويج  اع��ت��لء م��ن�����س��ات  ل�����س��ب��اب االم������ارات 
مبيداليتني  والفوز  دولتهم  با�سم  اخلارجية 
وبرونزية  اال���س��ي��وي  امل�ستوى  علي  ذهبيتني 
األقاب  ب���رون���زي���ة و���س��ب��ع��ة  م��ي��دال��ي��ة  وع���رب���ي���اً 
اإماراتية اإ�سافة اإىل تنظيم النادي اأهم واأقوى 
لل�سطرجن  املحلية  ال�ساحة  على  ال��ب��ط��والت 
مب�ساركة ابرز جنوم اللعبة بالعامل من خلل 
والبطولة  ال�سنوي  الدويل  اأبوظبي  مهرجان 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  ا�سم  حتمل  التي  الغالية 
بطولة  ابطال  التكرمي  �سمل  ،كما  لل�سطرجن 
اأم�س  اختتمت  ال��ت��ي   43 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

االأول.
وقد �سهد االحتفال طلل الها�سمي مدير اإدارة 
الريا�سة الفنية يف جمل�س ابوظبي الريا�سي 
رئ��ي�����س جمل�س  ع��ب��د اهلل اخل�����وري  وح�����س��ني 
وابراهيم  لل�سطرجن  ظ��ب��ي  اأب����و  ن����ادي  اإدارة 
حممد املرزوقي ع�سو جمل�س االإدارة يف نادي 
اأع�ساء جمل�س  اأبوظبي لل�سطرجن وعدد من 
والذي   ، واالم���ه���ات  االأم�����ور  واول���ي���اء  االإدارة 
ب��داأ ب��اآي��ات عطرة م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي تلها 
وبعدها  ال��زع��اب��ي..  �سلطان  ال��واع��د  ال��لع��ب 
حتدث ح�سني اخلوري قائل - ها نحن اليوم 
نعاود ذكرى غالية على اجلميع، ذكرى اليوم 
االإم���ارات  ل��دول��ة  واالأرب��ع��ون  الثالث  الوطني 
على  م�سهده  ت��ك��رار  رغ��م  و  امل��ت��ح��دة  العربية 
مدى ثلثة واأربعون عاما، اإال انه يف كل مرة 
اآالف امل�ساهد  كان ي�سيف اإىل �سورته االأوىل 

اجلديدة من االإجنازات التي حتققت.
ورفع اخلوري اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دع��م امل��ت��وا���س��ل لقطاع 
���س��اه��م يف النهو�س  ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة مم��ا 
.. واىل �سعب  املجاالت  الدولة يف كافة  باأبناء 
الإماراتنا  الوطني  العيد  مبنا�سبة  االإم����ارات 
احلبيبة اعاده اهلل علينا كل عام بخري ورخاء، 
بطولة  النادي من خلل  احتفال  بان  موؤكدا 
اليوم الوطني الدولية لل�سطرجن الديناميكي 
تعبري بهذه املنا�سبة وا�ستثمارا لدعم ورعاية 
والراعي  ال��داع��م  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 

اخلتامية  البطولة  لهذه  احل�سري 
الدويل  ال��لع��ب  وحت��دث  الغالية.. 

حامل  ال���ك�������س���واين  اهلل  ع���ب���د  ف��ي�����س��ل 
عن  نيابة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  اآ�سيا  ف��رق  ذهبية 

العبي الفريق االول مهنئاً الدولة حكاماً 
و�سعباً بعيدها ال43 و معرباً عن �سكره 
ابوظبي  وجمل�س  النادي  الإدارة  العميق 
ن����ادي اب��وظ��ب��ي ومتيزه  م���وؤك���دا مت��ت��ع 

كاأ�سرة واحدة وكذلك حتدث اللعب 
���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ال��زع��اب��ي ب��ط��ل كاأ�س 
عن  نيابة  العام  لهذا  الدولة  رئي�س 
كلثم  اللعبة  وحتدثت  ال�ساعدين 
ال�سام�سي نيابة عن العبات  مبارك 

النادي .
وحت������دث ط�����لل ال��ه��ا���س��م��ي ممثل 

ال��ري��ا���س��ي مهنئا  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
الفنية  ال����ن����ادي  ب�����اإجن�����ازات  وم�����س��ي��دا 
والتنظيمية ومتيز العبي النادي علي 

كافه امل�ستويات م�سيدا بروح اال�سرة 
داخ����ل ال���ن���ادي ال��ع��ري��ق م���ن خلل 
تواجد االأم��ه��ات واول��ي��اء االأم���ور يف 
عددا  وحت��دث  النادي  منا�سبات  كل 
م��ن اأول��ي��اء االأم����ور واخ��ت��ت��م احلفل 

�ساكرا  امل����رزوق����ي  حم��م��د  اب���راه���ي���م 
ادارة  اولياء االمور على تعاونهم مع 

النادي واعتبارها اال�سرة الكبرية التي 
 .. الريا�سي  اأبو ظبي  حتت�سنهم و�سكر 

وبعده قام اخلوري والها�سمي واملرزوقي 
االجنازات  ا�سحاب  على  اجلوائز  بتوزيع 
اليوم  وب��ط��ول��ة   2014 ل��ع��ام  امل��ت��م��ي��زة 
الوطني. و�سمل التكرمي اللعبة رو�سة 

بذهبية  ال���ف���ائ���زة  ال�������س���رك���ال  ع��ي�����س��ى 
م���دار����س اآ���س��ي��ا ل��ف��ئ��ة 5 ���س��ن��وات – 
�سنوات،   6 ل��ف��ردي  اآ���س��ي��ا  ب��رون��زي��ة 

ال��ف��ائ��ز بذهبية  ك�����س��واين  ع��ب��د اهلل  وف��ي�����س��ل 
احلائز  اخل��وري  عبا�س  ومن�سور  اآ�سيا،  اأندية 
علي املركز الرابع بطولة العامل للهواة ،وزايد 
بطولة  ال�ساد�س  باملركز  الفائز  احلامد  علي 
التي  ال�سام�سي  مبارك  وكلثم  للهواة  العامل 
فئة  ال��ع��رب  بطولة  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  احتلت 
16 �سنة واملركز الثالث بطولة االمارات فئة 
بطولة   ( اخل��وري  حممد  واإبراهيم  �سنة16 
الزعابي  علي  و�سلطان   ) ل��ل��رج��ال  االإم�����ارات 

النا�سئني  لفئة  الدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة   (
12 �سنة ،وعمران  االإم���ارات فئة  وبطولة   –
 14 فئة  االإم���ارات  اأحمد احلو�سني ) بطولة 
الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  ال��ث��اين  – وامل��رك��ز  �سنة 
احلائز  الدرمكي  حممد  و�سلطان  للنا�سئني 

علي املركز الثالث فئة 10 �سنوات .
احلا�سل  الفتيات  ف��ري��ق  ال��ت��ك��رمي  �سمل  كما 
على املركز الثالث فئة 10 �سنوات وهن �سوق 
،�سم�سا  ال�سام�سي  ،ميثا  اأحمد  ،فاطمة  اأحمد 
ع��ام��ر ال��ط��ال��ع��ي ، رو���س��ة ال�����س��رك��ال، فاطمة 

 .. املنهايل  وث��ن��وى  النوي�س  زينب   ، النوي�س 
على  احلا�سل  ال��رج��ال  فريق  قائمة  و�سمت 
املركز الثالث كل من في�سل ك�سواين ، ابراهيم 
اخل���وري ، اح��م��د اخل���وري ، م���روان العو�سي 
،ع��ل��ي ع��ب��د اخل��ال��ق ،زاي����د احل��ام��د ،من�سور 
التكرمي  ..و�سمل  احلو�سني  وع��م��ران  خ��وري 
اإدفان�س  كينغز  املدربني  وهم  الفنية  االأجهزة 
،حممد ه�سام االرغا، بوجدان جاربيا وناجي 
ف�����وؤاد م��ك��ي واب���ط���ال ب��ط��ول��ة ال���ي���وم الوطني 

لل�سطرجن الدناميكي.

�شامل عبدالرحمن يت�شدر بطولة العرب لل�شطرجن يف االأردن 

نادي اأبوظبي لل�شطرجن يحتفي باأبطاله الذين حققوا العديد من 
االإجنازات املحلية واالإقليمية والدولية 

قدم  لكرة  النا�سئة  دوري  فعاليات  النا�سئة  مراكز  يف  اختتمت 
بنظام  بال�سارقة  النا�سئة  مراكز  اإدارة  نظمته  ال��ذي  ال�ساالت 
الدوري من دور واحد، وعلى ملعب حمايدة، برعاية جمل�س 

ال�سارقة الريا�سي، وجمعية ال�سارقة التعاونية.
وت�سدر فريق مركز نا�سئة كلباء جدول الرتتيب بفوزه يف املباراة 
التي جمعته مع فريق دبا احل�سن على ملعب ال�سالة الريا�سية 
يف مركز نا�سئة خورفكان، بنتيجة 8 -  �سفر، و�سجل االأهداف 
النا�سئ اأحمد خمي�س ) هاتريك(، وكل من النا�سئ علي حممد و 

اأحمد عبد اهلل علي )2(، وماجد عبد اهلل هدفاً واحداً. 
واأقيمت على ملعب ال�سالة الريا�سية مبركز نا�سئة كلباء مباراة 
حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال��ث��اين وال��ث��ال��ث، وال��ت��ي جمعت ب��ني فريقي 

خورفكان والذيد، وانتهت املباراة بنتيجة 10 -  1 ل�سالح فريق 
النا�سئ علي في�سل عبد  مركز نا�سئة خورفكان و�سجل االأه��داف 
اهلل ) �سوبر هاتريك ( وحممد علي خمي�س   ) هاتريك( وعبد اهلل 
عبيد )2( وخلفان عبد اهلل هدفاً واحداً. فيما �سجل هدف فريق 

مركز نا�سئة الذيد النا�سئ فهد جا�سم خليل. 
املباراة  2 يف    - 2 امل��دام بنتيجة  وتعادل فريق وا�سط مع نظريه 
نا�سئة  مبركز  الريا�سية  ال�سالة  ملعب  على  بينهما  جمعت  التي 
عبد  و�سيف  اهلل  عبد  را�سد  النا�سئ  وا�سط  لفريق  و�سجل  الذيد، 
�سعيد  حميد  النا�سئ  امل���دام  فريق  اأه���داف  �سجل  فيما  الرحمن، 

وحمد مطر.
النا�سئة  ل���دوري  االأول  ب��امل��رك��ز  كلباء  ف��ري��ق  ف��از  النتائج  وب��ه��ذه 

ال�ساالت، وجاء فريق خورفكان و�سيفاً، تله  ال�ساد�س لكرة قدم 
فريق الذيد يف املركز الثالث.

 25 املوافق  بال�سارقة يوم اخلمي�س  النا�سئة  اإدارة مراكز  وحددت 
دي�سمرب اجلاري، موعداً للحفل اخلتامي وتتويج الفائزين. 

ويذكر اأن دوري النا�سئة ال�ساد�س لكرة قدم ال�ساالت قد �سارك فيه 
160 نا�سئاً و�ساباً من املنت�سبني ملراكز النا�سئة الثمانية املنت�سرة 
اإىل  خلله  من  النا�سئة  مراكز  وتهدف  ال�سارقة،  اإم���ارة  رب��وع  يف 
حتقيق جمموعة من االأهداف ياأتي يف مقدمتها احتواء النا�سئة 
لياقتهم  م�ستوى  رف��ع  و  وتاأهيلهم  للمراكز،  املنت�سبني  وال�سباب 
البدنية وتطوير مهاراتهم احلركية، ف�سًل عن اكت�ساف املوهوبني 

من النا�سئة وال�سباب يف كرة القدم.

اختتام مناف�شات دوري النا�شئة ال�شاد�س لكرة ال�شاالت 

الدور  مباريات  اليوم  ع�سر  من  الرابعة  من  اعتبارا  تختتم 
االحتفالية  اال�ستثنائية  البطولة  مناف�سات  من  التمهيدي 
التي ينظمها نادي غنتوت مبلعبه برعاية �سمو ال�سيخ فلح 
اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو  بن زايد 
والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  تاأ�سي�س  ذك��ري  مبنا�سبة 
وم���رور 20 ع��ام��ا على ا���س��ه��ار ال��ن��ادي ت��زام��ن��ا م��ع احتفاالت 
اأهمية  اليوم  جولة  وتكت�سب   .43 ال�  الوطني  باليوم  البلد 
تناف�سية من خلل اللقاء االأول الذي يجمع بني فريقي بن 
دري وغنتوت �ساحب االأر�س ،حيث يحتل فريق بن دري املركز 
الثالث يف الرتتيب العام لفرق البطولة بفارق االأه��داف من 
فريق غنتوت الذي يحتل املركز الثاين و�سيفا بنف�س ر�سيد 
الدكتور عبدالرحمن  بفوز فريق غنتوت علي فريق  النقاط 
) A ( 7-5 وخ�سارته يف االفتتاح اأمام فريق مهرة احلبتور 
فريق  علي  دري  بن  فريق  ف��از  ..فيما   7-6 بنتيجة  املت�سدر 
امام  االأخ��رية  وخ�سارته   A ( 5 4  ( الدكتور عبدالرحمن 
6-4 حيث ميثل الفوز التاأهل مبا�سرة  فريق مهرة احلبتور 

ملباراة التتويج الذهبي التي حتدد املركزين االول والثاين .
ال��ث��ال��ث مم��ا يك�سب  امل��رك��ز  ب��رون��زي��ة  ويلعب اخل��ا���س��ران علي 
ابتعد  ان  ب��ع��د  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني  تناف�سية  اأه��م��ي��ة  امل���ب���اراة  ت��ل��ك 
غنتوت  فريقي  علي  بالفوز  بال�سدارة  -احلبتور  مهرة  فريق 
املرحلة  تلك  اليوم يف  االخ��رية  و�سيخو�س مباراته  دري  وبن 
املركز  ال��ذي يحتل   )  A  ( الدكتور عبدالرحمن  ام��ام فريق 
ب���دون ر�سيد وال���ذي فقد فر�سة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ال��راب��ع يف 
بان  يعنى  مم��ا  ال�سابقتني  امل��ب��ارات��ني  يف  ب��خ�����س��ارت��ه  ال��ت��اأه��ل 
املباراة بالن�سبة لفريق مهرة احلبتور فر�سة للإعداد للجولة 

اخلتامية من م�سوار البطولة والتي متثل نوعا من التحدي 
بعد ان فاز علي الفريقني . وكانت جولة اأم�س االأول قد �سهدت 
فوز مهرة-احلبتور علي فريق بن دري 6-4 وقد �سجل ملهرة 
اأه����داف و ه��دف��ني ل��لع��ب �سانتياجو  اأرب��ع��ة  م��اري��و ج��وم��ي��ز 
بيرتا�سي  نيكول�س  دري  ب��ن��ي  ل��ف��ري��ق  �سجل  ،ف��ي��م��ا  ج��وم��ي��ز 
اريارتي  وتوما�س  كافانا�س  �سبجندو  لكل من  هدفني وهدفا 
.. فيما فاز فريق غنتوت علي فريق الدكتور عبدالرحمن )اأ( 
بنتيجة 7-5 مما كفل له العودة الأجواء التناف�س من جديد 
لفريق  �سجل  وق��د  االفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  خل�سارته  تعوي�سا 
اأهداف  غنتوت كل من رودولفو دوك�س ورامريو زافاليتا )3 
�سجل  ،فيما  كافانا�س  �سبجندو  للعب  وه��دف   ) منهما  لكل 
�سريناد�س  و�سنتيجو  ماالكازا  ماك�سيميليانو  الدكتور  لفريق 
ه��دف��ني ل��ك��ل منهما وه��دف��ا ل��لع��ب ���س��ت��وورت ري��ج��ل��ي . من 
االحتفالية  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وجهت   – اآخ��ر  جانب 
امل�سوؤولني حل�سور احلفل  الدعوة للعديد من  بنادي غنتوت 
اخلتامي للبطولة التي تقام حاليا بهذه املنا�سبة االحتفالية 
بدعم من جمل�س ابو ظبي الريا�سي واملقرر له ع�سر بعد غد 
فلح  ال�سيخ  �سمو  برعاية  النادي  12-12مبلعب  اجلمعة 
اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو  بن زايد 
املركزين  تبداأ مرا�سم احلفل اخلتامي مبباراة حتديد  حيث 
،فيما  ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  عند  وال��راب��ع  الثالث 
وال��ث��اين يف  االول  امل��رك��زي��ن  امل��ب��اراة اخلتامية لتحديد  ت��ب��داأ 
الرابعة و50 دقيقة ويعقبها التتويج وبدء برنامج االحتفال 
اخلتام  و�سيكون  زي  اجمل  وم�سابقة  اجلوائز  علي  وال�سحب 

باحلفل الفني الذي وجهت له دعوة خا�سة .

نتائج اجل�لة ما قبل النهائية من �سباقات كاأ�س اأ�س. دبلي�. اأ�س. �سربينت

عزام وكونور يفوزان ب�شباقات النهائي الكبري يف فئتي �شينيور وجونيور يف كاأ�س �شباقات �شربينت
- ع�سرة فائزين خمتلفني يف اأم�سية �سباق �سهدت تقاربًا كبريًا يف النتائج على حلبة كارتدروم

اختتام الدور التمهيدي لبطولة غنتوت للبولو
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الفجر الريا�ضي

زي��روك�����س جلولف  بطولة  اأع��ل��ن��ت   
اإ�ست�سافة  ع��ن   2014 ال�����س��رك��ات 
للجولة  اخل���ي���م���ة  راأ����������س  اإم����������ارة 
البطولة،  م��ن  املنتظرة  اخلتامية 
اخلمي�س  ي���وم���ي  اإق��ام��ت��ه��ا  امل���ق���رر 
دي�سمرب  و12   11 واجل����م����ع����ة 
لينك�س  ت�����اور  ن���ادي���ي  يف  اجل������اري 
لليلة  اإق��ام��ة  اإىل  اإ�سافة  واحل��م��را، 
اأ�ستوريا  واحدة يف فندق وال��دورف 
اجلولة  وت�ست�سيف  اخليمة.  راأ���س 
العباً   84 البطولة  م��ن  النهائية 
زوج����ي����اً من  ف���ري���ق���اً   42 مي��ث��ل��ون 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  خم���ت���ل���ف 

اخلليجي ودولة جنوب اأفريقيا.
اجلولة  ت�����س��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
النهائية لبطولة زيروك�س جلولف 
ال�ساد�سة  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف  ال�����س��رك��ات 
الفرق  م��ن  حامية  مناف�سة  ع�سرة 
امل�����س��ارك��ة، وال��ت��ي ك��ان��ت ق��د تاأهلت 
التي  الت�سفيات  من خلل جوالت 
البحرين،  م���ن  ك���ل  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
العربية  واململكة  وقطر،  والكويت، 
واأبوظبي ودبي يف دولة  ال�سعودية، 
جوهان�سربج  جانب  اإىل  االإم���ارات، 

يف جنوب اأفريقيا.
ويف تعليقه على هذا احلدث البارز، 
امل���دي���ر العام  اأن�������درو ه������ورن،  ق����ال 
�سهدنا  لقد  االإم����ارات:  لزيروك�س 

اأثناء  املميزة  االأح��داث  العديد من 
جانب  اإىل  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  ج�����والت 
ال������ذي قدمه  ال���رف���ي���ع  امل�������س���ت���وى 
’زيروك�س  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ون 
ومع   .‘2014 ال�سركات  جلولف 
هذه  على  ال�ستار  اإ���س��دال  اق���رتاب 
بال�سكر  اأت���ق���دم  اأن  اأود  ال��ن�����س��خ��ة 
جل��م��ي��ع م��ن ���س��اه��م يف اإجن����اح هذا 
احل������دث ال���ري���ا����س���ي ال���ف���ري���د من 
نوعه من ال�سركاء والرعاة، الذين 

دعم  �سبيل  يف  ج��ه��داً  ي���دخ���روا  مل 
البطولة واالرتقاء بها.

مع  باحلما�س  ن�سعر  ه��ورن:  وتابع 
النهائية  اجل��ول��ة  م��وع��د  اإق�����رتاب 
راأ�س  اإم�����ارة  �ست�ست�سيفها  وال��ت��ي 
االأ�سبوع،  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  يف  اخل��ي��م��ة 
حيث من املتوقع اأن ن�سهد مناف�سة 
قوية من قبل الفرق املتاأهلة للفوز 
بلقب البطولة على اثنني من اأبرز 

ملعب اجلولف يف املنطقة.

جلولف  زيروك�س  بطولة  اأن  يذكر 
2014 ال��ت��ي ك��ان��ت قد  ال�����س��رك��ات 
املا�سي،  اأب���ري���ل  ���س��ه��ر  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
ت���ه���دف ل���دع���م م��وؤ���س�����س��ة ن����ور دبي 
اخل���ريي���ة يف روؤي���ت���ه���ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الو�سول اإىل عامل خاٍل من م�سببات 
العمى واالإعاقة الب�سرية يف الدول 
التكفل  طريق  عن  وذل��ك  النامية، 
باإقامة خميم علج متنقل للعيون 
لتقدمي العلج الكرث من 4،000 

اأكرث  تكاليف  اإىل  باالإ�سافة  حالة 
جراحي  ت��دخ��ل  عملية   500 م��ن 
للمحتاجني والذي يبلغ تكلفته ما 
يقارب ال�60،000 دوالر اأمريكي. 
بتقدمي  البطولة  منظمو  و�سيقوم 
ري���ع ال��ت��ربع��ات ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة خلل 

فعاليات اجلولة النهائية.
وحتظى الن�سخة ال�ساد�سة ع�سرة من 
ال�سركات  بطولة زيروك�س جلولف 
جائزة  ع���ل���ى  احل�����ائ�����زة   ،2014
لل�سركات  للجولف  بطولة  اأف�سل 
االأو�سط لثلثة  ال�سرق  يف منطقة 
راأ�س  م��ن هيئة  ك��ل  ب��دع��م  اأع�����وام، 
ويلث  وبر�ستيج  لل�سياحة،  اخليمة 
و�سكانديا  امل��ال��ي��ة،  ل��ل���س��ت�����س��ارات 
ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ال��ت��اب��ع��ة ل���� اأول����د 
 ECCO اإىل ج��ان��ب  م��ي��وت��ي��وال، 
التي ارتبط ا�سمها بالبطولة كاأحد 
اأهم الرعاة منذ فرتة طويلة. كما 
ت��ف��خ��ر ب��ط��ول��ة زي��روك�����س جلولف 
ال�سركات 2014 بدعمها من قبل 
جالريي،  كري�ستال  احلدث  �سركاء 
ودبي  انرتنا�سيونال،  جولف  وب��رو 
�سبورت،  ���س��اي��د  واأون  ل��ل��ج��ول��ف، 
االإعلميني  ال�سركاء  اإىل  اإ���س��اف��ة 
�سبورت360،  داي��ج�����س��ت،  ج��ول��ف 
وموقع  جولف،  اأراب��ي��ان  وتلفزيون 

جولف االإمارات.

الفنية  التجهيزات  كافة  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  اأكمل 
واللوج�ستية قبل انطلق مناف�سات جائزة طريان االإمارات للزوارق 

بطولة  م��ن  واخلتامية  اخلام�سة  اجل��ول��ة  ك���ات-  -اك�����س  ال�سريعة 
اخلمي�س  غ��د  ي��وم  ال�سياحي  امليناء  يف  ت��ب��داأ  التي   2014 ال��ع��امل 

وت�ستمر حتى ال�سبت املقبل.
العاملية  املوؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  اخل��ط��وات  ك��اف��ة  ال��ن��ادي  واأجن���ز 
�سركاء  م��ع  وبالتن�سيق  اي��ه-  ب��ي  ب��ي  -دبليو  ال�سريعة  ل��ل��زوارق 
النجاح من الدوائر واملوؤ�س�سات الوطنية الداعمة لكل االأحداث 
والفعاليات التي ينظمها النادي خلل املو�سم الريا�سي البحري 

.2015-2014
بتاريخ طويل  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  ويرتبط 
ال��ت��ي عرفتها م��ي��اه اخلليج  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ب��اق��ات  وح��اف��ل م��ع 
العربي منذ الت�سعينيات عرب االإبداع التنظيمي للنادي والذي 
املرتقب عر�س  �سيكون احل��دث  1988 حيث  بدا م�سريته عام 

ختام املناف�سات.
وا�ست�ساف النادي يف امليناء ال�سياحي بداية العام احلايل اجلولة 

13 زورق��ا حيث �سريتفع هدير  االفتتاحية يف احلدث مب�ساركة 
مب�ساركة  ال�ساخبة  احل��رك��ة  وت��ع��ود  اخلمي�س  غ��د  ي��وم  امل��ح��رك��ات 

15 زورقا مما يرفع من وترية التناف�س احلامي يف اقوي �سراعات 
بطوالت العامل يف ريا�سة الزوارق ال�سريعة.

تتوا�سل فعاليات االأ�سبوع الريا�سي 
الريا�سة  برنامج  �سمن  املجتمعي 
تقام  وال����ت����ي   2014 ل��ل��ج��م��ي��ع 
بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
وي�سمل مناطق ال�ساخمة اأبوظبي، 
وال�سرقية  ال���غ���رب���ي���ة  وامل���ن���ط���ق���ة 
وجزيرة دملا ، وذلك برعاية �سركة 

احلفر الوطنية.
و�سهدت املرحلة االأوىل التي اأقيمت 
مع  وبالتعاون  ال�ساخمة  مبنطقة 
ال�سرطة املجتمعية ح�سوراً كبرياً 
العمرية،  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  وم���ن 
التوقيت  ب��ن��ف�����س  ان��ط��ل��ق��ت  ك���م���ا 
ف��ع��ال��ي��ات ج���زي���رة دمل����ا، ب���ن���ادي دملا 
الفتيات  مب�������س���ارك���ة  ل���ل�������س���ي���دات 
و�سد  ال�سباحة  و�سملت  واالأم��ه��ات 
ال�ساطئية  ال��ط��ائ��رة  وك���رة  احل��ب��ل 
وماراثون لل�سيدات مل�سافة بلغت 3 
الرتفيهية  االلعاب  جانب  اىل  كم 

للأطفال.
كما �سهدت مدينة املرفاأ انطلقة 
ا�ستمرت  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
ليومني واأقيمت خللها مناف�سات 

ال�ساطئية و�سط  القدم  كرة 
فرق،كما   10 م�����س��ارك��ة 

�����س����م����ل����ت م���������س����اب����ق����ات 
 400 مل�سافة  ال�سباحة 
مرت ، و20 كم دراجات 
�سباق  كم  و4  هوائية، 
جري، وبلغ امل�ساركني 
ال����رج����ل  �����س����ب����اق  يف 
احل��دي��دي اأك���رث من 

60 م�ساركا.
االأول  ب��امل��رك��ز  وف����از 
ل�������س���ب���اق���ات ال���رج���ل 
احل���دي���دي ع��ب��د اهلل 
ويف  القيطي،  حممد 

�سعود  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
جمعه الزعابي وباملركز 

ح�سن  ن����اي����ف  ال����ث����ال����ث 
امل��رزوق��ي ،وامل��رك��ز الرابع 

مروان علي مطر ،وباملركز 
اخلام�س اإبراهيم املن�سوري، 

اأحمد  ع���ل���ي  ���س��ل��ط��ان  ح����ل  ف��ي��م��ا 
ب��امل��رك��ز ال�����س��اد���س، واأح���م���د �سبيل 

عبد الرحمن باملركز ال�سابع.

املرحلة  املنظمة  اللجنة  واأطلقت 
االأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
الريا�سة  ب����رن����ام����ج  امل���ج���ت���م���ع���ي 
زايد  مدينة  يف   2014 للجميع 

ع��ل��ى م���دى ي���وم���ني، ف��ي��م��ا تنتهي 
جميع املناف�سات م�ساء اليوم ، فيما 
ت��ق��وم ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ي���وم غٍد 

اخلمي�س .

الثالثة  املرحلة  فعاليات  وت�سمل 
�سباق اجلري مل�سافة 4 كم، و�سباق 
 20 مل�سافة  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 

كم.

توج ال�سيخ حمد بن اأحمد اآل مكتوم بلقب اليو تي يف �سمن 
التي  �سالنج  ال���ربو  امل��ع��ل  را���س��د  ب��ن  م���روان  ال�سيخ  بطولة 
اأقيمت يف اأم القيوين. وبلغت م�سافة ال�سباق 327 كيلومرتا 
قطعها املت�سابقون على خم�س مراحل �سحراوية على مدار 
بن  م��روان  ال�سيخ  البطولة  راع��ي  وق��ام  �ساعة مت�سلة.   24
را�سد املعل رئي�س نادي االإم��ارات موتربلك�س خلل احلفل 
بتوزيع اجلوائز على الفائزين..كما مت تكرمي كل من فايز 
���س��ه��اب م�����س��وؤول امل��راح��ل واأف�����س��ل ���س��ائ��ق م��ب��ت��ديء واأف�سل 
م�ساعد مت�سابق فادي جودي فيما نال كاأ�س الروح الريا�سية 
املت�سابق مطر املن�سوري وعلي ح�سن حممد م�سئول االأمن 
الرايل  يف  االأوىل  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب  تتويج  ومت  وال�����س��لم��ة. 

ح��ي��ث ح��ق��ق امل��ت�����س��اب��ق ع��ل��ي م��ط��ر ال��ك��ت��ب��ي وم�����س��اع��دة را�سد 
ال�سام�سي املركز االأول يف فئة ال�سيارات تي ون .. فيما جاء 
الثاين..وحل بطل  املركز  املن�سوري يف  الراليات مطر  بطل 
الراليات ال�سعودي خلف اجلوعان يف املركز الثالث. ويف فئة 
اليو تي يف احتل املركز االأول املت�سابق حمد اآل مكتوم وجاء 
الثاين..وحل  امل��رك��ز  يف  الفل�سي  ع��ب��داهلل  حممد  املت�سابق 
حممد جلزار يف املركز الثالث.. اأما يف فئة الدراجات النارية 
فقد ح�سل على املركز االأول عمار �سعيد الرئي�سي فيما ح�سل 
على املركز الثاين املت�سابق جينان �سي دي. ويف فئة ال�سيارات 
تي تو احتل املركز االأول املت�سابق خالد الهمزاين واملت�سابق 
خالد الفريحي نال املركز الثاين. يذكر اأنه �سارك يف الرايل 

اأب��ط��ال ال��رال��ي��ات م��ن دول���ة االإم����ارات .. بجانب  كوكبة م��ن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ن  ال��رال��ي��ات  اأب��ط��ال  م�ساركة 
ب��ق��ي��ادة امل��ت�����س��اب��ق خ��ل��ف اجل���وع���ان وامل��ت�����س��اب��ق خ��ال��د اأحمد 
امل�ساركني  اإىل  اإ�سافة  الهمزاين..  واملت�سابق خالد  الفريحي 
وم�ساعده  الظفريي  بطاح  �سامل  املت�سابق  الكويت  دولة  من 
حزام القحطاين ومن جمهورية م�سر العربية املت�سابق نادر 
اخلياط وم�ساعدة نور الدين ال�سيد .. كما �سارك يف الرايل 
واأو�سح علي   . النارية  الدراجات  �سباقات  اأبطال  كوكبه من 
ال�ساوي مدير ال�سباق اأن البطولة �سهدت مناف�سة قوية بني 
اإىل ظهور �سباب �ساعدين قدموا  املت�سابقني م�سريا  جميع 

م�ستويات رائعة تب�سر مبوهبتهم يف ال�سباقات. 

حم����د اآل مكت���وم بط����ل �شب����اق الب����رو �شالن�����ج 

مب�ساركة 84 لعبًا من دول اخلليج وجن�ب اأفريقيا

بطولة زيروك�س جلولف ال�شركات تختتم ن�شختها ال�شاد�شة ع�شرة يف راأ�س اخليمة

)دبي البحري( يكمل جتهيزاته ال�شت�شافة عر�س املونديال

بتنظيم جمل�س اأب�ظبي الريا�سي 

فعاليات االأ�شبوع الريا�شي املجتمعي تتوا�شل مب�شاركة كبرية 

•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اهلل  رع��اه  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
جمل�س  بت�سكيل  مر�سوما  دبي  الإم��ارة  حاكما  ب�سفته 
ال�سيخ  �سمو  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س  اإدارة 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
وي�سم جمل�س االإدارة اجلديد .. مطر حممد الطاير 
نائبا للرئي�س وع�سوية كل من علي حممد بوج�سيم 

واأحمد  الكمايل  علي  وحممد  ح��ارب  حممد  و�سعيد 
اأحمد  ويو�سف  زاي��د  بن  علي  وخالد  ال�سعفار  حممد 
ج����واد ال��ر���س��ا ول��ي��ل��ى حم��م��د ���س��ه��ي��ل و����س���لح اأمني 
�سلح وخالد حممد الزاهد وموزة �سعيد املري واأن�س 
اأحمد  وم���رمي  امل���ري  خليفة  وع��ب��داهلل  بوخ�س  ر���س��اد 

احلمادي.
تكون  اأن  على   2014 ل�سنة   46 رقم  املر�سوم  ون�س 
مدة املجل�س اأربع �سنوات قابلة للتجديد ويعمل به من 

تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما بت�شكيل جمل�س اإدارة 
دبي الريا�شي برئا�شة حمدان بن حممد

جرمان  �سان  وباري�س  بر�سلونة  ب��ني  املواجهة  �ستكون 
ابطال  دوري  االرب��ع��اء يف  ال��ي��وم  ن��و  ك��ام��ب  على ملعب 
ي�سم  حيث  بامتياز  ب��رازي��ل��ي��ة  الم�سية  فر�سة  اوروب����ا 
يف  لويز  ودافيد  �سيلفا  ثياغو  مواجهة  يف  نيمار  االول 

الفريق الباري�سي.
�سيحتل  بها  الفائز  بان  املباراة  ح�سا�سية  من  يزيد  وما 
م�سلحة  يف  ي�سب  التعادل  بان  علما  املجموعة  �سدارة 
ثياغو  يواجه  نيمار  ان  كما  الفرن�سية،  العا�سمة  فريق 
امل��ن��ت��خ��ب الربازيلي  ����س���ارة ق��ائ��د  ال����ذي خ�����س��ر  ���س��ي��ل��ف��ا 

مل�سلحته.
هوؤالء اال�سدقاء الثلثة والزملء 

عا�سوا  ال����ربازي����ل  م��ن��ت��خ��ب  يف 
اوقاتا حلوة واخرى مرة �سويا: 

ذروة احراز كاأ�س القارات عام 
ال�سديد  واحل����زن   ،2013

امام  امل��ذل��ة  اخل�����س��ارة  بعد 
ن�سف  يف   7-1 امل����ان����ي����ا 
 2014 م��ون��دي��ال  نهائي 

ع��ل��م��ا ب���ان ن��ي��م��ار غ���اب عن 
تلك املباراة بداعي اال�سابة، 

وثياغو �سيلفا اليقافه.
رواب���������ط ق����وي����ة جت���م���ع بني 

ه��وؤالء وقد جت�سد هذا االمر 
لويز  داف����ي����د  ارت��������دى  ع���ن���دم���ا 
ق���م���ي�������س ن���ي���م���ار ل������دى ع���زف 
الن�سيد الوطني الربازيلي قبل 
النهائي  ن�سف  مباراة  انطلق 

و  ل��ه  ���س��ورة  نيمار  ب��ث  عندما  او 
ديزين  يف  �سيلفا  ث��ي��اغ��و  ل�سقيقه  

الند.
بيد ان اال�سهر االخرية كانت متوترة 
ال�سيلي�ساو  �سفوف  يف  ال�سيء  بع�س 
خ�سو�سا بعد ان قرر مدرب املنتخب 
القيادة  ���س��ارة  ان��ت��زاع  دون��غ��ا  كارلو�س 
كما  ن��ي��م��ار  اىل  وم��ن��ح��ه��ا  �سيلفا  م��ن 

ال�����س��اب��ق ع��ل��ى مقاعد  ال��ق��ائ��د  و����س���ع 
اللعبني االحتياطيني.

خ�سو�سا  م��درب��ه  ق���رار  �سيلفا  وان��ت��ق��د 
م�سبقا  يعلمانه  مل  نيمار  او  دون��غ��ا  ب��ان 

بهذه االمر )انتزاع �سارة القيادة منه(، قبل 
موؤكد  ت�سريحاته  وط���اأة  م��ن  �سيلفا  يقلل  ان 

بينه وبني نيمار  ع��ادت اىل جماريها  املياه  بان 
ودونغا بعد ان تكلما اليهما.

وقال ثياغو �سيلفا اعترب نيمار مبثابة �سقيقي 
وال اعتقد بان �سارة القيادة �ستغري اي �سيء يف هذا 

االمر .
ويتاألق نيمار ب�سكل الفت هذا املو�سم يف �سفوف الفريق 

الكاتالوين بعد مو�سم اول طالته فيها اال�سابات وامور 
ق�سائية تتعلق بعملية انتقاله اىل �سفوف بر�سلونة.

املو�سم يف  13 هدفا هذا  ت�سجيل  11 يف  الرقم  وجنح 
الدوري املحلي ودوري ابطال اوروبا اي اكرث مما �سجله 

على مدار املو�سم املا�سي باكمله.
حيث  مي�سي  ليونيل  وب��ني  بينه  ك��ب��ريا  التفاهم  ي��ب��دو 
مل��ا فيه  ال��ت��م��ري��رات احل��ا���س��م��ة يف م��ا بينهما  ي��ت��ب��ادالن 
علقة  ل��دي  مي�سي  ويقول  لفريقهما  العليا  امل�سلحة 

نتفاهم  ونحن  رائ��ع  �سخ�س  ان��ه  نيمار،  م��ع  مم��ت��ازة 
جيدا على ار�سية امللعب .

يف املقابل، فان االمور ال تبدو وردية يف ما يتعلق 
بثياغو �سيلفا حيث حاول املدافع ال�سلب العودة 

ا�ستعدادا  التجريبية  امل��ب��اري��ات  يف  مبكرا  امل��لع��ب  اىل 
زهاء  امل��لع��ب  ع��ن  واب��ت��ع��د  فا�سيب  احل���ايل،  للمو�سم 

�سهرين.
ب�سفقة  ت�سل�سي  م��ن  املنتقل  لويز  داف��ي��د  مواطنه  ام��ا 
العا�سمة  ف��ري��ق  ���س��ف��وف  يف  ب�سرعة  ف��ت��اأق��ل��م  �سخمة 
ي����زال ي��رت��ك��ب اخ��ط��اء يف عدم  ال��ف��رن�����س��ي��ة وان ك���ان ال 
الرتكيز، لكنه قدم اداء بطوليا يف مواجهة بر�سلونة يف 

مباراة الذهاب.
وا�ساد به مدربه لوران بلن بقوله ميلك دافيد فنيات 
رقم  القمي�س  اللعب �ساحب  اللعب يف مركز  تخوله 
وبالتايل  الهجوم،  خ��ط  العبي  مثل  وم��ه��ارات   8 او   6
فان لعبه يف اكرث من مكان احيانا يت�سبب له ببع�س 
لويز يف  دافيد  بها  يتمتع  التي  النوعية  لكن  امل�ساكل، 
خط الدفاع ال تتواجد يف كثري من اللعبني الذين 

ي�سغلون مركز قلب الدفاع .
يف مواجهة الدفاع الربازيلي، يتعني 
بحيوية  يتحلى  ان  نيمار  على 
ك���ب���رية وق������درة ك���ب���رية على 
املراوغة بعد غد االربعاء 
مباراة  يف  ف��ع��ل  ك��م��ا 
حيث  ال���������ذه���������اب 
�سجل احد هدفيه 
فريقه يف املباراة 
خ�سرها  ال��ت��ي 

.3-2
بان  ���س��ك  ال 
الثنائي ثياغو 
����س���ي���ل���ف���ا ودف����ي����د 
�سيعملن  ل������وي������ز 
ج������اه������دي������ن ل����وق����ف 
باجتاه  االم�����������دادات 
ل��ك��ن االخري  ن��ي��م��ار، 
لي�س مبفرده، فهناك 
م����ي���������س����ي ول����وي���������س 

�سواريز اي�سا.
الفريقني  ان  ي��ذك��ر 
ي�����س��م��ان ال��ع��دي��د من 
الربازيليني  اللعبني 
االخ��������ري��������ن ب����ي����ن����ه����م يف 
الفي�س  داين  ب��ر���س��ل��ون��ة 
)م��������وق��������وف( ودوغ������ل�������س 
وراف���ي���ن���ي���ا وادري�������ان�������و، يف 
جرمان  �سان  ي�سم  حني 
وماركينيو�س  لوكا�س 

وماك�سويل.

دوري ابطال اوروبا: نيمار، ثياغو �شيلفا، 
دافيد لويز يف ام�شية برازيلية بامتياز! 

م�ساندة  بلتيني  مي�سيل  يرف�س 
جريوم  م��ت��ح��دي��ه  اأو  ب��لت��ر  ���س��ي��ب 
�سامبني يف انتخابات رئا�سة االحتاد 
الدويل لكرة القدم )الفيفا( املقررة 
ال��ع��ام امل��ق��ب��ل وع���رب رئ��ي�����س االحتاد 
االوروبي عن اأمله يف ظهور مر�سح 

ثالث.
ال�سابق  فرن�سا  منتخب  قائد  واأبلغ 
1 االذاع���ي���ة ام�س  اأوروب������ا  حم��ط��ة 
الثلثاء انه حان الوقت الن يرتك 
والية  على  يناف�س  ال���ذي   - ب��لت��ر 
انتخابه  بعد  ال��ت��وايل  على  خام�سة 

الول مرة يف 1998 - ال�ساحة.
�ساندته  الفرن�سي  امل�����س��وؤول  وق���ال 
اعتقد وقتها  1998 الين كنت  يف 
انه ال�سخ�س املنا�سب لكن بعد عدة 
فرتات متتالية يتعني اف�ساح املجال 
ل��دم��اء ج��دي��دة وان ي��رتك ال�ساحة 

ل�سخ�س اآخر. 
للغاية  �سيئة  الفيفا  ���س��ورة  وت��اب��ع 
ولذلك اعتقد انه �سيكون من اجليد 
ان يتوقف بلتر لكني ال اعتقد انه 

يرغب يف ذلك. 
وردا على �سوؤال ب�ساأن من �سيدعمه 
بلتيني يف االنتخابات قال امل�سوؤول 
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عاما انه لن يدعم ايا منهما.
وا�����س����اف ب��لت��ي��ن��ي ال������ذي اأك������د يف 
اأغ�����س��ط�����س اب ان����ه ل���ن ي��ن��اف�����س يف 
ايار  امل���ق���ررة يف م��اي��و  االن��ت��خ��اب��ات 

املقبل لن اأ�ساند اأيا منهما 
اآخ�����رون  ي���دخ���ل  اأن  اأمت���ن���ى  وت���اب���ع 
مر�سح  اأي  اأن  اىل  م�سريا  ال�سباق  
ق��د يح�سل على  اأخ����رى  ق����ارة  م��ن 

فر�سة اأف�سل ملناف�سة بلتر.
اآخر  اأوروب������ي  م��ر���س��ح  اأي  واأ����س���اف 
جدا  �سعيفة  فر�سة  لديه  �ستكون 

للفوز. 

بالتيني ياأمل يف ظهور مر�شح ثالث لرئا�شة الفيفا 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طعنت جارها ثم طبخته 
على  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن  ف��ل��وري��دا  ق�ست حمكمة يف 

اأمريكية اأدينت بطعن جارها وطبخ بقاياه يف الفرن. 
وقالت ال�سلطات اإن املدانة حاولت يف اأبريل 2013 اإخفاء 
وذل��ك من  36 عاماً،  العمر  البالغ من  ال�سحية  جثمان 
ال��ف��رن ويف  اأع�����س��اء متعددة م��ن ج�سده يف  خ��لل و���س��ع 

طناجر، مبا فيها رجله ويديه. 
يف  االأع�ساء  تلك  بو�سع  قامت  ذل��ك،  يف  ف�سلت  وعندما 
اأكيا�س، وطلبت من اأبنائها م�ساعدتها لن�سرها يف اأماكن 
اأع�ساء  ن�سر  هو  به  يقومون  ما  ب��اأن  واأقنعتهم  خمتلفة، 

حيوانية لغزال ده�سته ب�سيارتها عن طريق اخلطاأ. 
ب��ع��د النطق  وادع����ت ال�����س��ي��دة ال��ت��ي مل ت��ب��د اأي ردة ف��ع��ل 
باحلكم، اأنها قامت بفعلتها دفاعاً عن النف�س، اإذ تعر�ست 
وقتل  بقتلها  ال�سحية  م��ن  مبا�سر  لتهديد  ال�سابق  يف 

اأبنائها، لكن املحكمة رف�ست هذه االدعاءات. 
كان  فقد  حملية،  �سحف  اأوردت��ه��ا  التي  التفا�سيل  ويف 
البالغة من العمر  ال�سيدة االأمريكية  ال�سحية يف منزل 
اأدى  م��ا  م�����س��روب،  ل��ه دواء يف  ق��دم��ت  ع��ام��اً، عندما   42
مقربة  اإىل  نقلته  ثم  جزئي،  ب�سكل  الوعي  فقدانه  اإىل 
البلدة، حيث قامت بطعنه باأداة حادة يف عينيه، وخنقته 
بوا�سطة �سريط حديدي.  وك�سفت املعلومات ال�سحفية 
عليها  وي�سغط  عليها،  املجني  ي�ستغل  ك��ان  ال�سحية  اأن 

لتح�سيل اأموال غري م�سروعة. 

موؤذن يقتل رجاًل لتاأديته االأذان
قتل موؤذن �سعودي عامًل اآ�سيوياً ب�سبب قيامه باالأذان دون 
االأرطاويية يف منطقة  اأحد م�ساجد مدينة  اإذنه يف  اأخذ 
ال�سخ�سي  ال��ن��ار م��ن م�سد�سه  امل���وؤذن  واأط��ل��ق  ال��ري��ا���س. 
العمر،  الثالث من  العقد  العامل االآ�سيوي، وهو يف  على 
ولقي م�سرعه يف احلال. وقالت �سحيفة حملية اإن �سبب 
اجلرمية هو  قيام العامل باالأذان بامل�سجد دون اإذن املوؤذن 
ال�سيطرة على اجلاين الذي  . واأ�سافت:  متت  الر�سمي 
تبني الحقاً من التحقيقات االأولية اأنه يعاين من مر�س 

نف�سي ويتناول اأدوية نف�سية .

�شدمت �شيارة االإ�شعاف وماتت
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ���س��ي��ارة االإ���س��ع��اف امل����لذ ال����ذي ي��ل��ج��اأ اإليه 
املر�سى وامل�سابون لنقلهم اإىل امل�ست�سفى واإنقاذ حياتهم، 
اإال اأن امراأة بريطانية ك�سرت هذه القاعدة، عندما لقيت 
حتفها بعد اأن خرجت �سيارتها عن م�سارها ب�سبب اجلليد 
و�سدمت �سيارة اإ�سعاف. توفيت زوي كلرك )24 عاماً( 
على اأحد الطرق يف اإ�سكتلندا، بعد اأن ا�سطدمت ب�سيارة 
على  �سري  حل���ادث  تعر�ست  م�سابة  تقل  ك��ان��ت  اإ���س��ع��اف 
على  اأث��رت  التي  االأح���وال اجلوية  ج��راء  الطريق،  نف�س 
اأجزاء كبرية من بريطانيا. واأ�سارت �سحيفة دايلي ميل 
اأن اثنني من موظفي خدمة االإ�سعاف  اإىل  الربيطانية، 
واملراأة امل�سابة يف �سيارة االإ�سعاف وزوج القتيلة تعر�سوا 
بالطائرة  االإ�سعاف  طاقم  اأحد  ونقل  خمتلفة،  الإ�سابات 
اإىل امل�ست�سفى ب�سبب خطورة اإ�سابته. واأغلق على الفور 
يف  ال�سرطة  و�سرعت  احل���ادث،  فيه  وق��ع  ال��ذي  الطريق 
ال�سرطة  واع��ت��ربت  اإل��ي��ه،  اأدت  التي  باالأ�سباب  التحقيق 
اجلليد  ب��اأن  التاأكيد  الأوان��ه  ال�سابق  اأن من  اال�سكتلندية 

واالأحوال اجلوية تقف وراء ما حدث.

دواء لعالج البدانة يغنيك عن الريا�شة
تو�سل فريق من الباحثني االأمريكيني، اإىل تركيبة دواء جديدة ميكن اأن حتل حمل التمارين الريا�سية خل�سارة 
باأمرا�س  االإ�سابة  الوقاية من خطر  وت�ساعد على  اأخ��رى مفيدة،  اإىل  ال�سيئة  الدهون  ال��وزن، من خلل حتويل 
القلب وال�سكري وال�سرطان. ويعتقد الباحثون يف معهد هارفرد للخليا اجلذعية وم�ست�سفى ما�سا�سو�سيت�س العام، 
اأنهم حققوا اخرتاقاً طبياً يف املعركة �سد البدانة، وو�سعوا اأول خطوة على الطريق ال�سحيح الإنتاج حبوب دوائية 
ميكن اأن ت�سكل بديًل مثالياً للحميات التقليدية. ومتكن الباحثون، من حتديد نوعني من املركبات القادرة على 
حتويل اخلليا الدهنية البي�ساء ال�سارة، اإىل اأخرى بنية مفيدة ت�ساعد على حرق الطاقة وال�سحوم املتكد�سة يف 
اجل�سم ب�سكل تدريجي. وعلق الدكتور ت�ساد كوان من جامعة هارفرد على نتائج الدرا�سة:  ما كان يثري حريتنا اأن 
هناك بع�س املركبات لها تاأثري مت�سابه عند اإعطائها للحيوانات، ولكن عند اإزالتها يزول تاأثريها بعد وقت ق�سري، 

اإال اأن املركبات التي اعتمدناها يف الدواء اجلديد، اأظهرت ا�ستقراراً يف حتول اخلليا الدهنية البي�ساء اإىل بنية.
ال��دواء لتبديل  واأ�ساف ك��وان:  يعمل اجل�سم على جتديد اخلليا الدهنية ب�سكل م�ستمر، ويف حال قمت بتناول 

اخلليا، �ست�سبح كل خلية جديدة فعالة من النواحي اال�ستقلبية، و�ستتحول مع الوقت اإىل خليا بنية مفيدة .
ومن اأهم فوائد هذه الطريقة للتخل�س من الدهون والوزن الزائد، اأنها تقلل من فر�س االإ�سابة مبر�س ال�سكري 

من النوع الثاين، واأية اأمرا�س اأخرى ناجتة عن تراكم الدهون يف اجل�سم.
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ابنة ال�28 تبدو بوجه عجوز 
حول مر�س نادر �سابة �سينية تبلغ من العمر 28 عاماً اإىل عجوز 

تبدو ملحمها كملمح جدة يف ال�سبعينات من عمرها.
ه��ذا ه��و واق��ع ال��زوج��ة ه��و ج��وان واالأم لطفلني، وت��ع��اين ه��و من 
الن�سيج  ا�سطراب يف  ب� تهدل اجللد وهو  ي�سمى  نادر جداً  مر�س 
الوجه  جلد  ال�سيما  امل��رون��ة،  اإىل  يفتقر  ال���ذي  اجل��ل��د  يف  ال�سام 
والرقبة، مما يوؤدي اإىل ت�سريع ال�سيخوخة وظهور علمات تقدم 

ال�سن مبكراً.
تعترب  هو هي احلالة الوحيدة يف ال�سني ، بل واح��دة من �سمن 
10 اأ�سخا�س م�سابني بهذا املر�س النادر، ولوحظت هذه التغريات 
يف جلد هو للمرة االأوىل منذ والدتها وعندما بلغت احلادية ع�سر 
جلد  بالرتهل  ورقبتها  وجهها  جلد  فقط  اأ�سيب  اإذ  عمرها،  من 
دون بقية ج�سمها، فلم يلحق به اأي اأثر للرتهلت، ح�سب �سحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
اأدى هذا املر�س اإىل اإ�سابة هو باالكتئاب واالحباط وعدم الرغبة 
يف النظر اإىل نف�سها يف املراآة، بل ترف�س حتى مغادرة املنزل حتى 

ال يراها اأحد.

يقتل والدته وعائلته 
قالت و�سائل اإعلم عراقية اإن رجل ي�سكن جنوب العا�سمة بغداد 

اأقدم على قتل والدته وزوجته واأطفاله ال�ستة يف نوبة جنون.
واأ�سارت و�سائل االإعلم نقل عن م�سدر اأمني قوله اإن رجل من 
�سكان قرية الذهب االأبي�س يف ق�ساء اأبو غريب غرب بغداد اأقدم 

على قتل والدته وزوجته واأطفاله ال�ستة.
ومل يدل امل�سدر مبزيد من التفا�سيل ب�ساأن طريقة قتله الأفراد 

عائلته واكتفى بالقول اإن اجلاين انتابته نوبة جنون.

طلق زوجته يف �شهر الع�شل 
القدمية  م�سر  مبنطقة  االأ����س���رة  حمكمة  اإىل  ع��رو���س  ت��ق��دم��ت 
بالقاهرة مل يتجاوز 25 يوما منذ يوم زفافها بعد الإقامة دعوى 
ق�سائية نفقة ومتعة �سد زوجها الذي طلقها غيابيا وهي التزال يف 
�سهر الع�سل.  ب�سوت يغلب عليه ال�سدمة، تقول �سلمى، اإن زوجها 
بعد  عمله  اإىل  عاد  فقد  لذا  اخلليج،  دول  باإحدى  مهند�س  يعمل 
25 يوما من الزواج لتفاجىء باأ�سرة زوجها يكيلون لها االتهامات 
اأنه اجتوزك انت  ويطرودنها من ال�سقة، قائلني لها اإحمدي ربنا 
حدثت  حديثها:  �سلمى  ت�ستكمل    . �سنة   33 وعمرك  حلوة  م�س 
ف��ور �سفره ففوجئت بهم  اأه��ل زوج��ي  وب��ني  بيني  م�سكلة �سغرية 
انقذين من  ابنهم  واأن  عان�سا  كنت  وباأنني  �سني  بكرب  يعايرونني 
اأنها فوجئت  اأنني ل�ست جميلة.  وت�سري �سلمى اإىل  العنو�سة رغم 
بها.   ت��زوج��ت  ال��ت��ي  ال�سقة  اأث���اث  ب�سرقة  يتهمونها  زوج��ه��ا  ب��اأه��ل 
املفاجاأة غري ال�سارة التي دفعت �سلمى الإقامة دعوى ق�سائية �سد 
زوجها وهي التزال عرو�سا يف �سهر الع�سل، هي رد زوجها يف الهاتف 
نف�س  لها  اأك��د  حيث  اأهله،  بها  فعله  ما  عليه  ق�ست  عندما  عليها 
الكلم قائل: انت م�س جميلة احمدي ربنا اإين اجتوزتك اعتربيه 
التي  ال�سدمة  ه��ول  م��ن  نف�سها  التتمالك  �سلمى    . متعة  ج��واز 
تعر�ست لها مرتني االأوىل على يد زوجها والثانية على يد اأ�سرته، 
موؤكدة ندمها على جتربة الزواج التي مل تتعدى �سهر واحدا رغم 
عدم اقرتافها ذنب وا�سح قائلة: اهلل اأعلم اإنني مل ارتكب ذنبا يف 

مريي خ��سيه كروز خالل ح�س�رها مهرجان مراك�س ال�سينمائي الدويل. )رويرتز(حق زوجي واأ�سرته وهو من �سيعيد اإىل حقي .  

في�شبوك حت�شن حمرك بحثها الداخلي
ك�سفت  في�سبوك عن حت�سني يف وظائف حمرك بحثها الداخلي من �ساأنه 
ن�سرت يف  اأ�سهل على حمتويات  بالعثور بطريقة  للم�ستخدمني  ي�سمح  اأن 

املا�سي من قبل اأ�سدقائهم.
اأداة  غراف  وكانت املجموعة االأمريكية قد عر�ست يف بداية العام 2013 
�سريت�س التي خلفا ملحركات البحث التقليدية، مثل ذاك التابع ل  غوغل 
، ال تبحث يف �سبكة االنرتنت برمتها بل يف موقع التوا�سل االجتماعي ال 
غري. وكانت قدرات البحث حمدودة يف البداية )العثور مثل على االأ�سدقاء 

الذين يعي�سون يف نيويورك(، لكن  في�سبوك تعهدت بزيادتها تدريجيا.
االأه��م هو  اإن  لنا  قلتم  االجتماعي:   التوا�سل  القيمون على موقع  وكتب 
القيام  االآن  و�سعكم  يف  وب��ات  �سابقا،  عليها  اطلعتم  من�سورات  على  العثور 
�سريط  م�ساهدة  االآن  ميكنك  �سريع،  بحث  بف�سل  اأ�سافوا   وه��م   . بذلك 
التفرج على  اأو  اأردمت قراءته  االط��لع على مقال  اأو  فيديو عن تخرجكم 
���س��ور زف���اف اأح���د اأ���س��دق��ائ��ك��م ال�����س��ي��ف امل��ا���س��ي . وم���ن امل��رت��ق��ب تطبيق 
عرب  املتحدة  ال��والي��ات  يف  في�سبوك  مل�ستخدمي   االأ�سبوع  ه��ذا  التحديثات 
الكمبيوتر التقليدي اأو هاتف  اآي فون . ومتتثل اأداة  غراف �سريت�س ملعايري 
اأو  العامة  املحتويات  اإال على  بالعثور  ت�سمح  املن�سورات وهي ال  خ�سو�سية 

تلك التي وافق اأ�سحابها على ت�ساركها مع امل�ستخدمني.

وفاة باير خمرتع األعاب الفيديو 
األعاب  وف��اة خمرتع  للجنازات  دار جودوين فيونريال هوم  اأعلن مدير يف 
الفيديو املنزلية راف باير عن 92 عاما يف منزله يف مان�س�سرت بوالية نيو 

هامب�سري االمريكية.
اندالع  1938 قبل  اأملانيا يف  اأ�سرته من موطنه  الذي فر مع  باير  وق�سى 
احلرب العاملية الثانية معظم حياته املهنية يف العمل على اأنظمة متقدمة 
الفيديو  ال��ع��اب  اإىل  اهتمامه  ج��ل  يحول  اأن  قبل  دفاعية  ب�سركة  ل��ل��رادار 

التفاعلية يف اأواخر ال�ستينات.
براون  ذا  ا�سم   باير  اخرتعها  الفيديو  العاب  لت�سغيل  وح��دة  اأول  وحملت 
�سركة  1972 ثم الحقا على رخ�سة من  االأوىل يف  للمرة  بوك�س وظهرت 

ماجنافوك�س حتت ا�سم ادوي�سي.
وا�ستمر باير يف العمل يف ور�سته الكائنة مبنزله حتى اأوائل القرن احلايل 
الرئي�س  م��ن   2006 يف  للتكنولوجيا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  وح�����س��ل 
العامة  التلفزيون  ل�سبكة  باير  دبليو. بو�س. وقال  اآنذاك جورج  االأمريكي 
ال�سيء  االخ���رتاع هو  اإن   2013 اأج��ري��ت معه يف  )ب��ي.ب��ي.اإ���س( يف مقابلة 
الذي يجعله ي�ستمر يف احلياة يف هذه ال�سن الطاعنة. وا�ساف قائل  جميع 
ا�سدقائي ق�سوا نحبهم. ماذا �ساأفعل؟ اأريد حتديا. اأنا باالأ�سا�س فنان. اأنا 

ممثلة م�شرية تعود 
من املوت 

ال�سابة  امل�����س��ري��ة  امل��م��ث��ل��ة  ان���ه���ارت 
ظهور  اأول  يف  م���غ���رب���ي  ����س���ف���اء 
اإع���لم���ي ل��ه��ا ب��ع��د ���س��ائ��ع��ة وفاتها 
التي غزت و�سائل االإعلم امل�سرية 

قبل 3 اأيام. 
اتهمتها  ال���ت���ي  امل���غ���م���ورة  امل��م��ث��ل��ة 
و���س��ائ��ل االع����لم ب��اأن��ه��ا ت��ق��ف وراء 
ال�سهرة،  ب��غ��ر���س  وف��ات��ه��ا  ���س��ائ��ع��ة 
احل�سن  �ست  ب��رن��ام��ج  ا�ست�سافها 
تي  اأون  ف�سائية  على  ي��ذاع  ال��ذي 
اأزمتها،  عن  لتتحدث  امل�سرية  يف 
نافية  باكية  ان��ه��ارت  م��ا  و���س��رع��ان 
اأن تكون هي م�سدر ال�سائعة، كما 
على  خ��ارج  بلفظ  منتقديها  �سبت 
الهواء، وهو مادفع املذيعة �سريهان 
لن  ق��ائ��ل��ة  ملقاطعتها  احل�����س��ن  اأب���و 
اإحنا  اجل��م��ه��ور،  ب�سب  ل��ك  اأ���س��م��ح 

جمهورنا حمرتم وراق . 
املمثلة �سفاء  من جانبها هاجمت 
�سفحتها  ع��رب  ال��ربن��ام��ج  مغربي 
اأنها  م����وؤك����دة  ف��ي�����س��ب��وك  مب���وق���ع 
تعر�ست لعملية خداع فلم تتمكن 
التي  االأوراق  ج��م��ي��ع  ع��ر���س  م���ن 
ب�سبب  امل�ست�سفى  دخ��ول��ه��ا  ت��ث��ب��ت 

وعكة �سحية تعر�ست لها. 
وكانت �سفحة �سفاء مغربي نف�سها 
قبل  وفاتها  اأعلنت  في�سبوك  على 
املمثلة،  �سقيقة  ع��ن  نقل  ي��وم��ني 
كما اأن زوجها املخرج يو�سف �سرف 
اأو  ينفي  ومل  هاتفه  اأغلق  ال��دي��ن، 
التي تطورت  �سائعة وفاتها،  يوؤكد 
وفاة  ح��د  اإىل  لت�سل  ف�سيئا  �سيئا 

والدة املمثلة نف�سها حزنا عليها. 

كلوين وزوجته ينفيان 
�شائعات احلمل

نفى جنم هوليوود، جورج كلوين، 
احلقوقية  امل���ح���ام���ي���ة  وزوج�����ت�����ه 
الربيطانية ذات االأ�سول اللبنانية، 
التي  ال�سائعات  ال��دي��ن،  علم  اأم���ل 

انت�سرت موؤخًرا حول اأول حمل.
وا���س��ط��ر ك��ل��وين واأم����ل ل��ل��رد على 
انت�سرت  ب��ع��دم��ا  ال�����س��ائ��ع��ات  ت��ل��ك 
املختلفة،  االإن����رتن����ت  م���واق���ع  يف 
وب��ات��ت ح��دي��ث ال�����س��اع��ة يف مواقع 
التوا�سل االجتماعي، ال�سيما بعد 
 )showbusiness( اأن قام موقع
االأم���ري���ك���ي ب��ن�����س��ر ���س��ور الأم����ل يف 
حجم  كرب  تظهر  اأجنيلي�س  لو�س 
ال�سعيدان  الزوجان  واأّك��د  بطنها.  
الربيطانية  ميل  ديلي  ل�سحيفة  
طفل،  اأي  بعد  ينتظران  ال  اأنهما 
بكل  ذل����ك  ���س��ي��ع��ل��ن��ان  ح����دث  واإن 
�سرور. كان كلوين واأمل قد تزوجا 
املا�سي مبدينة  اأواخ��ر �سبتمرب  يف 
اأقاما  حيث  االإيطالية،  البندقية 
الكثري  ح�سره  كبري  زف���اف  حفل 
من االأهل واالأ�سدقاء، مع اأ�سطول 
ال�سحفيني  امل�����س��وري��ن  م��ن  كبري 

وو�سائل االإعلم.

اإلي�شا حتتفل بالكري�شما�س حافية القدمني
احتفلت النجمة اللبنانية اإلي�سا، باقرتاب موعد الكري�سما�س، بطريقتها اخلا�سة، وظهر 
التوا�سل  موقع  على  الر�سمية  �سفحتها  ع��رب  ن�سرتها  ج��دي��دة،  ���س��ورة  خ��لل  م��ن  ذل��ك 

االجتماعي  في�س بوك .
وظهرت  اإلي�سا يف ال�سورة، تقف بجوار �سجرة  عيد امليلد ، وباقي م�ستلزمات االحتفال، 

بعفويتها املعتادة، حتى اأنها اأطلت على جمهورها، وهي  حافية القدمني .
للكري�سما�س..اأف�سل  الت�سوق  وقت  قائلة:  حان  ال�سورة،  على  اللبنانية  النجمة  وعلقت 

وقت يف ال�سنة..بتمنى لكم اأن تق�سوا يوم جميل ..بحبكم اأوي .
اإلي�سا لت�سوير فيديو كليب اأغنيتها  حالة حب ، والذي جتاوز  ومن جانب اآخر، ت�ستعد 

حاجز الع�سرة مليني م�ساهدة على  يوتيوب ، بعد مرور �سهر واحد على طرحه.

كتب اأ�ستاذ الفل�سفة بجامعة نوتنجهم جريجوري 
ك����اري، م���وؤخ���راً يف ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز ي��ق��ول اإن����ه ال 
ل� عدم  الب�سر؛  االأدب يح�ّسن  باأن  الزعم  بنا  يجدر 
اأف�سل  ت�سبح  النا�س  اأن  على  الكايف  الدليل  وج��ود 
تول�ستوي  ق��راءة  خ��لل  من  اأخلقياً  اأو  اجتماعياً 
اأو الكتب العظيمة.  واحلقيقة اأن الدليل موجود. 
 2006 ن�����س��رت��ا يف ع��ام��ي  ف��ق��د ج����اء يف درا����س���ت���ني 
النف�س  اأ���س��ت��اذ علم  ك��ار  م��ن رمي��ون��د  لكل  و2009 
ب��ج��ام��ع��ة ي����ورك ب��ك��ن��دا وك��ي��ث اأوت���ل���ي اأ���س��ت��اذ علم 
النف�س الفخري بجامعة تورنتو اأن االأفراد كثريي 
االطلع على االأدب يكونون اأقدر على تفهم غريهم 
العامل  اإىل  والنظر  معهم،  والتعاطف  النا�س،  من 
م��ن م��ن��ظ��وره��م. ب��ل اإن ه��ذا ال��راب��ط ت��اأك��د بعدما 
اأن يبدي الب�سر االأقدر على  اإمكانية  بحث العاملان 

التعاطف ميل اإىل قراءة املزيد من الروايات. 
كار  ل�  نتائج مماثلة  2010، ظهرت  يف  درا���س��ة  ويف 
بني االأطفال ال�سغار: اإذ كلما كرثت الق�س�س التي 
العقلية  قدراتهم  رهافة  ازدادت  االأطفال،  يقروؤها 
ع��ل��ى ح��د���س ن��واي��ا االآخ���ري���ن. وال���ق���راءة العميقة 
عرب  منار�سها  التي  ال�سطحية  ال��ق��راءة  مقابل  يف 

اأن نتخذ  ب��االن��ق��را���س، وعلينا  م��ه��ددة   � االإن��رتن��ت 
اخلطوات اللزمة حلمايتها مثل نفعل مع املباين 
هذه  اختفاء  ففي  التاريخية،  الفنية  االأع��م��ال  اأو 
والعاطفي  العقلي  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى  خ��ط��ر  امل��م��ار���س��ة 
ال��ت��ي تن�ساأ على االإن��رتن��ت، وف��ي��ه خطر  ل��لأج��ي��ال 
يتمثل  ثقافتنا،  يف  اأ�سا�سي  جانب  ا�ستمرارية  على 
االأدب  اأ�سكال  من  وغريها  والق�سائد  ال��رواي��ات  يف 
التي يتذوقها من متر�ست عقولهم على ا�ستيعابها. 
وق���د اأظ���ه���رت ال��ب��ح��وث احل��دي��ث��ة يف ع��ل��م النف�س 
واالأع�ساب وغريهما اأن القراءة العميقة � البطيئة 
امل�ستغرقة الرثية با�ست�سعار التفا�سيل والتعقيدات 

االأخلقية والعاطفية �
 جت��رب��ة ف��ري��دة تختلف ع��ن اأي ن��وع اآخ���ر م��ن فك 
قد  العميقة  ال��ق��راءة  اأن  وبرغم  الكلمات.  �سفرات 
الكامنة  اأن احلدود  اإال  تقليدياً،  ال ت�ستوجب كتاباً 
اإىل  ب�سهولة  تف�سي  املطبوعة  ال�سفحة  يف  �سمنياً 
وهذا  رواب���ط،  الكتاب  يف  فلي�س  العميقة.  ال��ق��راءة 
اأن  ال��ق��رار )ه���ل ينبغي  ات��خ��اذ  ال��ق��ارئ م��ن  يعفي 
له  يتيح  وه��و ما  اأم ال؟(  الرابط  ه��ذا  اأ�سغط على 

اال�ستغراق متاما يف ال�سردية املواجهة له.

كيف جنعل اأطفالنا اأذكى واأطيب؟ ابنة  كروز 
وكيدمان كوافرية 

فى لندن
النجمان  اب��ن��ة  ك�����روز،  اإي���زاب���ي���ل  ب�����داأت 
نيكول  وطليقته  ك����روز  ت���وم  ال��ع��امل��ي��ان، 
عا�سمة  يف  ك��ك��واف��رية  العمل  ك��ي��دم��ان، 
اململكة املتحدة  لندن . وتبلغ  اإيرزابيل 
21 ع��ام��اً، وه��ي ابنة ت��وم ك��روز ونيكول 
موؤخراً  اأك��م��ل��ت  وق��د  بالتبني،  ك��ي��دم��ان 
�سعر،  كم�سففة  للعمل  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
اأرقى �سالونات  وا�ستلمت العمل يف اأحد 
ل�سحيفة   وف���ق���اً  ل���ن���دن،  يف  ال���ك���واف���ري 
دي����ل����ي م����ي����ل ال����ربي����ط����ان����ي����ة. ات����خ����ذت 
خمتلف  طريق  ب�سلك  ال��ق��رار  اإي��زاب��ي��ل 
ع��ن وال��دي��ه��ا ال�����س��ه��ريي��ن، وان��ه��ت دورة 
 15 بتكلفة  اأ�سبوعاً   30 مدتها  تدريبية 
م�سادر  وبح�سب  اإ�سرتليني.  جنيه  األف 
مقربة من الفتاة، فاإن اإيزابيل ملتزمة 
متاماً بالعمل، وال تعري اأي اهتمام ملكانة 


