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�سلطان بن زايد يتّوج الفائزين 
مبزاينة �سوطي زمول ال�سيوخ واجلماعة

عربي ودويل

خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن 
اأ�سماء الفائزين بدورتها اخلام�سة 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ملي�سيات الإيران وحزب اهلل 
ت�ستعد ملا بعد االأ�سد 

•• العني-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ت�شلم �شاحب 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ر���ش��ال��ة خ��ط��ي��ة م���ن �أخيه 
�ل�شباح  �جلابر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة..تتعلق بالعالقات �لأخوية 
بني �لبلدين و�لق�شايا ذ�ت �لإهتمام �مل�شرتك..وذلك يف 
�إطار �لت�شاور و�لتن�شيق بني قيادتي �لبلدين مبا يحقق 
�مل�شالح �مل�شرتكة ل�شعبيهما. جاء ذلك خالل ��شتقبال 

ظهر  �لرو�شة  ق�شر  يف  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�س 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و�شمو �ل�شيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية..
�لديو�ن  �شوؤون  وزي��ر  نائب  �ل�شباح  ج��ر�ح  علي  �ل�شيخ 
�ل�شمو  �لكويت. وحمل �شاحب  �أمري  �لأم��ريي مبعوث 
�أخيه  �ىل  حتياته  �لكويت  �أم��ري  مبعوث  �لدولة  رئي�س 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح.
)�لتفا�شيل �س2(

   

�صاب ا�صيوي ي�صارع منقذيه من املوت غرقا 
    •• راأ�س اخليمة -الفجر  

تدريبية  مهمة  يف  للتجديف  ق��ارب  منت  على  كانو�  �أ�شخا�س  فوجيء 
بخور ر�أ�س �خليمة ب�شاب ي�شقط بالقرب منهم من فوق �جل�شر وعلى 
�لفور قفز بع�س عنا�شر �لفريق ور�ءه وقامو� باإنقاذه من موت موؤكد 
غرقا. لكن �ملفاجاأة �لتي �أذهلت جميع عنا�شر فريق �لتجديف مفادها 
�أن �ل�شاب �ل�شيوي �لذي �شحو� من �أجله بد� ر�ف�شا بقوة لإنقاذه من 
منه  رغبة  بناء على  ك��ان  م��ن �جل�شر  �شقوطه  ب��اأن  يك�شف  �ل��غ��رق مم��ا 
�شخ�شيا �أي �ن��ه ك��ان ينفذ عملية �ن����ت����ح����ار.                    )�لتفا�شيل 

�س5(

جزائرية تنجب 3 توائم يف اأبوظبي 
•• ابوظبي-الفجر:

�أجنبت �شيدة جز�ئرية ثالثة تو�ئم ) ولد�ن و بنت( يف عملية قي�شرية 
�أبوظبي بعد  �مل��ط��ار يف  ���ش��ارع  ف��رع  �ل��ن��ور  �أج��ري��ت يف م�شت�شفى  ناجحة 
متابعة ��شتمرت عدة �شهور لالم يف �مل�شت�شفى حيث �ن �لتو�ئم �لثالثة 
�لرئي�س  �لعوم  قا�شم  �لدكتور  . وقال  �أوز�نهم طبيعية  و  ب�شحة جيدة 
�أمر��س  خدمات  �أن  �بوظبي  يف  �لنور  م�شت�شفيات  ملجموعة  �لتنفيذي 

�لن�شاء و�لولدة متطورة يف م�شت�شفيات �بوظبي .  )�لتفا�شيل �س5(

عملية جراحية لطفلة ولدت بحالة نادرة  
•• راأ�س اخليمة- الفجر

معقدة  جر�حية  عملية  �إج��ر�ء  يف  �خليمة  ر�أ���س  م�شت�شفى  �أطباء  جنح 
بحالة  ول��دت  فقط،  و�ح��د�  يوما  عمرها  يتجاوز  مل  مو�طنة،  مل��ول��ودة 

ت�شيب طفال من بني كل 20 �ألف مولود، وفقا لالأطباء.

حممد بن ر��شد خالل حديثه �أمام ح�شد من ح�شور �لقمة �حلكومية �لأوىل  )و�م( رئي�س �لدولة خالل ��شتقباله نائب وزير �شوؤون �لديو�ن �لأمريي مبعوث �أمري �لكويت  )و�م(

خليفة يت�صلم ر�صالة خطية من اأمري الكويت

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�أع���م���ال �لقمة  ح��اك��م دب����ي رع����اه �هلل ���ش��ب��اح �م�����س 
�حلكومية �لأوىل �لتي نظمتها وز�رة �شوؤون جمل�س 

�لوزر�ء ب�شاأن حتقيق �لريادة يف �خلدمات �حلكومية 
�ملقدمة للجمهور.

ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وقد حتدث �شاحب 
قاعة  �أم��ام ح�شد من �حل�شور يف  �آل مكتوم مطول 

�لأرينا مبدينة جمري� .
)�لتفا�شيل �س(

افتتح اأعمال القمة احلكومية الأوىل
حممد بن را�صد: هدفنا اإ�صعاد �صعبنا 

فنحن �صلطة للنا�س ول�صنا �صلطة عليهم 

الفجر........    05:34            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:15  
الع�صاء......   07:45

�رملة �شكري بلعيد ت�شارك يف مظاهرة تطالب برحيل �حلكومة �لتون�شية

عنا�شر من �جلي�س �حلر يلتفون حول دبابة ��شتولو� عليها يف �إدلب )رويرتز(

كارثة  من  حمذرين  ذوي��ه��م،  بنقل 
�إن�����ش��ان��ي��ة ل��ع��دم وج���ود ب��دي��ل قادر 

على ��شت�شافتهم.
�لنقطاع  ه����ذ�  �أن  ���ش��ه��ود  وذك�����ر 
ي��ت��ز�م��ن م��ع �ن��ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء يف 
بالإ�شافة  �مل��دي��ن��ة  �أح���ي���اء  م��ع��ظ��م 
�لعديد  ع����ن  �مل����ي����اه  �ن���ق���ط���اع  �إىل 
�لت�شال  و�ن��ق��ط��اع  �لأح���ي���اء،  م��ن 

بالإنرتنت.
��شتباكات  �ندلعت  بينما  ذلك  جاء 
يف  و�لنظامي  �حل��ر  �جلي�شني  بني 

�لريف �ل�شرقي بحلب.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س �لئتالف 
و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  ل��ق��وى  �لوطني 
�لثورة  �إن  �خلطيب  معاذ  �ل�شورية 
م�شتمرة حتى رحيل �لنظام، وذلك 
يف �لوقت �لذي تعقد فيه �جلامعة 
ملناق�شة  �م�����س  �ج��ت��م��اع��ا  �ل��ع��رب��ي��ة 
تقرير بعثتها عن �أو�شاع �لالجئني 

�ل�شوريني.
وب��ع��د حم��ادث��ات��ه يف �ل��ق��اه��رة مع 
�لعربية،  للجامعة  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
قال �خلطيب �إننا ل نريد �حلرب، 
ولكن لي�س لدينا مانع يف �أن نفنى 
�حلرية،  على  نح�شل  حتى  جميعا 
وكل �خليار�ت مفتوحة �أمام �ل�شعب 

املعار�سة توؤكد ا�ستمرار الثورة حتى رحيل نظام الأ�سد 

معارك عنيفة بقلب دم�صق وكارثة اإن�صانية يف حلب
بني  عامليا   20 املرتبة  حتتل  الإم��ارات 
الدول الأكرث عطاء على ال�صاحة الدولية

•• اأبوظبي-وام:

 20 �ملرتبة  �لإم���ار�ت  �حتلت دول��ة 
ب����ني �ل�������دول �لأك�������ر ع���ط���اء على 
ن�شبة  قيا�س  عند  �لدولية  �ل�شاحة 
�مل�شاعد�ت �لتنموية للدولة مقارنة 
بالدخل �لقومي �لإجمايل و�ملرتبة 
غري  �ملانحة  �ل��دول  �شمن  �لثانية 
�مل�شاعد�ت  جل���ن���ة  يف  �لأع���������ش����اء 
�لتعاون  ملنظمة  �لتابعة  �لإمنائية 
�لعام  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لق���ت�������ش���ادي 
�لتي  �ل���ب���ي���ان���ات  ح�����ش��ب   2011
�شهر  خ������الل  �ل���ل���ج���ن���ة  ن�������ش���رت���ه���ا 
�ل���دول���ة  2013.وحتتل  ي���ن���اي���ر 
متقدمة.  م��ك��ان��ة  �لت�شنيف  ب��ه��ذ� 

حتت رعاية حممد بن زايد 
هزاع بن زايد ي�صهد حفل كلية 
ال�صرطة بتخريج دفعات جديدة

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..�شهد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
تخريج  حفل  �م�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار 
�ل�شابعة  ودورة �جلامعيات  و�لع�شرين  �لثالثة  و�جلامعيني  �ملر�شحني  دفعتي 
�لن�شائية يف مقر كلية �ل�شرطة يف �أبوظبي بح�شور �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية. ح�شر �حلفل 
�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من 
�ل�شيوخ و�لدكتور حممد بن علي كومان �لأمني �لعام ملجل�س وزر�ء �لد�خلية 
�لدبلوما�شي وروؤ�شاء وفود  �ل�شلك  �مل�شوؤولني و�أع�شاء  �لعرب و�لوزر�ء وكبار 

�لدول من خريجي دفعة �ملر�شحني.                                 )�لتفا�شيل �س3(

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لتي  �ل�شيا�شية  �لأزم����ة  �أن  ي��ب��دو 
تعي�شها تون�س دخلت منعرج �خلّط 
موقفهم  �لفرقاء  بتحديد  �ل�شوّي 
رئي�س  م������ب������ادرة  م�����ن  �ل���ر����ش���م���ي 
�جلبايل  حمادي  �مل��وؤق��ت  �حلكومة 
�لنه�شة وحزب  �أك��دت حركة  حيث 
للمبادرة يف حني  �ملوؤمتر رف�شهما 
�لطرف  �لتكتل  يعار�شها حزب  مل 

�لثالث يف �لرتويكا �حلاكمة.
�ل�شورى  جمل�س  رئي�س  �أعلن  فقد 
�ل��ن��ه�����ش��ة فتحي  �ل���ت���اب���ع حل���رك���ة 
�لعيادي �أن �ملكتب �لتنفيذي حلركة 
�لنه�شة �أم�س ب�شفة ر�شمية رف�س 
رئ��ي�����س �حلكومة  �حل��رك��ة م��ب��ادرة 
حكومة  بتكوين  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي 
�لبالد  �أن  و�أو�شح  وطنية.  كفاء�ت 
ولي�س  �شيا�شي  ت��و�ف��ق  �إىل  حت��ت��اج 
بعد  خ��ا���ش��ة  ت��ون�����س  م�شلحة  م��ن 
ح����ادث �غ��ت��ي��ال ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د �أن 

نق�شي على ثقافة �لئتالف.
يف �لوقت ذ�ته �شرح �شمري بالطيب 

و�لإعالميني و�لتون�شيني عموما.
يف غ�شون ذلك �أعلن حزب �ملوؤمتر 
�ل��ذي ير�أ�شه  �أج��ل �جلمهورية  من 
�لرئي�س �لتون�شي من�شف �ملرزوقي 
جتميد قر�ر �ن�شحابه من �حلكومة 
�لئتالفية برئا�شة حركة �لنه�شة، 
ل����ك����ن م�����ع ط�������رح م���ه���ل���ة ج����دي����دة 
ل�شتبد�ل  و�ح����د  �أ����ش���ب���وع  م��دت��ه��ا 
�لأ�شا�شية،  �حل��ق��ائ��ب  يف  �ل������وزر�ء 
حكومة  ت�شكيل  معار�شته  مبديا 

تكنوقر�ط.
وق��ال �أم��ني ع��ام ح��زب �مل��وؤمت��ر من 
لقد  عبو  حممد  �جلمهورية  �أج��ل 
قررنا جتميد قر�رنا �شحب وزر�ئنا 
من �حلكومة، لكن يف حال مل ن�شهد 
�أي تغيري خالل �أ�شبوع ف�شنن�شحب 
من �حلكومة ب�شكل نهائي. و�أو�شح 
���ش��ي��ن�����ش��ح��ب من  �حل�����زب  �أن  ع��ب��و 
�لتفاق  يتم  مل  ح��ال  يف  �حلكومة 
تعديل  و�إج���ر�ء  عمل  برنامج  على 
وز�ري ي�شمل على وجه �خل�شو�س 

وز�رتي �لعدل و�خلارجية.
)تفا�شيل �خرى �س11(

�لناطق �لر�شمي با�شم حزب �مل�شار 
���ش��ي��ت��م تكوين  �أن����ه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�لإنقاذ(  )جبهة  ��شم  حت��ت  جبهة 
�أن هذ� �لتحالف �لذي  �إىل  م�شري� 
ومكونات  �شيا�شية  �أح���ز�ب���ا  ي�����ش��م 
�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين وم��ن��ظ��م��ات لي�س 
و�إمنا  �نتخابيا  �أو  �شيا�شيا  حتالفا 
ه��و حت��ال��ف م��ن �أج���ل �إن��ق��اذ تون�س 

من خماطر �لعنف �ل�شيا�شي.

�لإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  �أن  �إىل  وي�������ش���ار 
�أح�������ز�ب  م����ن   28 ق����ر�ب����ة  ت�������ش���م 
مدين  جمتمع  ومكونات  �شيا�شية 
�شكل  يف  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وج��������اءت 
خلفية  ع���ل���ى  م�������ش���رك���ة  حت����رك����ات 
�شكري  �ل�شيا�شي  �لقيادي  �غتيال 
ب��ل��ع��ي��د لإن���ق���اذ ت��ون�����س م���ن �لعنف 
و�ل��ت�����ش��دي ل��ه��ذه �ل��ظ��اه��رة �لتي 
و�لنقابيني  �ل�شيا�شيني  ت�شتهدف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  ق����و�ت  خ��ا���ش��ت 
مقاتلي  مع  ��شتباكات  �ل�شد  ب�شار 
�ملعار�شة يف دم�شق �م�س لل�شيطرة 
من  �ل�شرق  �ىل  تقع  منطقة  على 
بدباباتها  ودف���ع���ت  �مل��دي��ن��ة  و���ش��ط 
�أ�شاب  ب��ي��ن��م��ا  ج��ب��ه��ات��ه��ا  حل��م��اي��ة 
�ملعار�شون �أهد�فا يف مناطق �أخرى 

بالعا�شمة.
جي�س  �ن  ون�����ش��ط��اء  ���ش��ك��ان  وق�����ال 
�ىل  مدرعة  تعزيز�ت  �أر�شل  �ل�شد 
ل�شاحة  �مل��ج��اور  �ل�شني  جوبر  ح��ي 
مقاتلو  �شيطر  �أن  بعد  �لعبا�شيني 
�لقو�ت  مو�قع  �أح��د  على  �ملعار�شة 
�لثالث  وه��و  �ملنطقة  يف  �لنظامية 
م��ن��ذ �ق��ت��ح��ام �مل��ق��ات��ل��ني ح��ي جوبر 

�ل�شبوع �ملا�شي على حد قولهم.
ورغم ذلك ظلت قو�ت �ل�شد ثابتة 

يف مو�قعها بو�شط �لعا�شمة.
م��ع��ار���س يف دم�شق  ن��ا���ش��ط  وق����ال 
�ل�شا�شية  �مل��ع��رك��ة  ع���ام���ر  ي���دع���ى 
�أن مقاتلي  يبدو  تدور يف جوبر... 
�لقطاع  يف  ي��ت��ق��دم��ون  �مل��ع��ار���ش��ة 
مغلق  دم�شق  و�شط  لكن  �ل�شرقي. 
ب���احل���و�ج���ز �خل���ر����ش���ان���ي���ة وق�����و�ت 

ل  م���ك���ان...  ك���ل  يف  تنت�شر  �لم����ن 
ل��ه��م مقاتلي  ب����اأن  �ل���ق���ول  مي��ك��ن��ن��ا 
�مل��ع��ار���ش��ة وج���ود ف��ع��ال حقيقي يف 

�لو�شط.
على  يخ�شع  �جل��ي�����س  �أن  و�أ����ش���اف 
ما يبدو ل�شغوط كبرية للغاية يف 
هناك  دب��اب��ات  لن�شر  دفعته  ج��وب��ر 
�أت��ى بها من �شاحية د�ري��ا بجنوب 
غ����رب دم�����ش��ق ح��ي��ث ي�����ش��ت��ب��ك مع 

مقاتلي �ملعار�شة منذ �شهرين.
ن�شرته  م�����ش��ور  ت�����ش��ج��ي��ل  و�أظ���ه���ر 

جماعة معار�شة تعرف با�شم لو�ء 
�جلماعة  م���ن  �أع�������ش���اء  �ل�����ش����الم 
���ش��اروخ��ا يقولون  ي��ط��ل��ق��ون  وه���م 
60 ك��ي��ل��وم��رت� ما  ي��ب��ل��غ  �ن م����د�ه 
�أ�شلحة  يف  و����ش��ح��ا  حت�شنا  يعك�س 

�ملعار�شة.
�آخ��ر، قال �شهود عيان  على �شعيد 
�م�س  �نقطع   �لكهربائي  �لتيار  �إن 
و�لقلب  �ل��ت��ول��ي��د  م�شت�شفيي  ع��ن 
�جلامعيني مبدينة حلب بعد نفاد 
�ملر�شى  �أه���ايل  ب���د�أ  �ل��وق��ود، حيث 

ت���ق���ر مب��م��ار���ص��ة   ك���اب���ل 
���ص��ج��ون��ه��ا  يف  ال��ت��ع��ذي��ب 

•• كابول-اأ.ف.ب:

�أقرت جلنة حتقيق ر�شمية �أفغانية 
كرز�ي  حامد  �لرئي�س  من  معّينة 
�إىل �لتعذيب ممار�شة  باأن �للجوء 
يف  وذل���ك  �ل��ب��الد،  ب�شجون  �شائعة 
�أك�����ده تقرير  �أن  ���ش��ب��ق  مل���ا  ت��ط��اب��ق 
يناير  يف  �ملتحدة  �لأمم  عن  �شادر 

كانون �لثاين �ملا�شي.
�لأفغانية  للرئا�شة  بيان  وبح�شب 
�مل�شتطلعني،  �ل�شجناء  ن�شف  ف��اإن 
�لتحقيق،  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ش��ب 
وحتر�س  معاملة  �شوء  من  ��شتكو� 

وحتى تعذيب خالل �عتقالهم، .
وك����ان ت��ق��ري��ر ل����الأمم �مل��ت��ح��دة يف 
�أف�������اد ب��ت��ع��ر���س 326  �مل���و����ش���وع 
�شجينا لنتهاكات من �أ�شل 635 
�شملهم �ل�شتطالع يف �شائر �أنحاء 
�لبالد، وهو ما دفع �لرئي�س كرز�ي 

�إىل ت�شكيل هذه �للجنة.
بلغت  �ل�������دويل  �ل���ت���ق���ري���ر  ووف������ق 
%76 من �حل��الت لدى  �لن�شبة 
�مل�شتطلعني،  �ل�105  �لقا�شرين 
تعر�شهم  �أك����������دو�   80 ب���ي���ن���ه���م 

للتعذيب.
تعذيب  �أ�شلوب   14 تو�شيف  ومت 
بينها �ل�شرب بالأ�شالك �حلديدية 
�لتنا�شلية  �لأع�شاء  على  و�لعنف 
�لغت�شاب  �أو  بالقتل  و�لتهديد�ت 

حزب املرزوقي يجمد ان�سحابه من احلكومة وميهلها اأ�سبوعا لتلبية مطالبه!

النه�صة ترف�س حكومة تكنوقراط واجتاه لتاأ�صي�س جبهة للإنقاذ 
الأزه������ر ي��ن��ت��خ��ب ���ص��وق��ي 
مل�صر  مفتيًا  ال��ك��رمي  ع��ب��د 

•• القاهرة-و ام:

�نتخبت هيئة كبار �لعلماء بالأزهر 
ف�شيلة  ب��رئ��ا���ش��ة  �م�����س  �ل�����ش��ري��ف 
�لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب 
�لدكتور  �ل�����ش��ري��ف  �لأزه������ر  ���ش��ي��خ 
�أ�شتاذ  عبد�لكرمي  �إبر�هيم  �شوقي 
ورئي�س ق�شم �لفقه �ملقارن بجامعة 
جديد�  مفتيا  طنطا  ف��رع  �لأزه����ر 
جل��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة خلفا 
للدكتور علي جمعة و�ل��ذي تنتهي 

فرتته نهاية �ل�شهر �حلايل. 
و�أعلن �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ 
�لأزهر عن فوز �شوقي �إبر�هيم عبد 
�إن��ه �شريفع تو�شية  �ل��ك��رمي وق��ال 
باختيار هيئة كبار �لعلماء للدكتور 
�لقر�ر  �شوقي مفتيا مل�شر لإ�شد�ر 
�جلمهوري بتعيني �ملفتي �جلديد. 
وياأتي �ختيار مفتي �جلمهورية يف 
�شوء �ل�شروط �لتي و�شعتها هيئة 
ك��ب��ار �ل��ع��ل��م��اء ب����اأن ي��ك��ون �أزه����ري 
للغة  وجميد�  ن�شاأته  منذ  �لتعليم 
لل�شريعة  و�أ����ش���ت���اذ�  �لإجن���ل���ي���زي���ة 
�لإ���ش��الم��ي��ة وع��ل��ى ق���در ك��ب��ري من 
�لثقافة �لإ�شالمية و�أل يزيد �شنه 

عن 60 عاما. 
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افتتح اأعمال القمة احلكومية الأوىل

حممد بن را�صد: هدفنا اإ�صعاد �صعبنا فنحن �صلطة للنا�س ول�صنا �صلطة عليهم 
�صموه ياأمر الوزارات باإي�صال خدماتها اىل املواطنني امل�صنني وذوي الحتياجات اخلا�صة يف بيوتهم

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ف��ت��ت��ح 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �شباح 
�حلكومية  �ل��ق��م��ة  �أع���م���ال  �م�����س 
�لأوىل �لتي نظمتها وز�رة �شوؤون 
ب�����ش��اأن حتقيق  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
�حلكومية  �خل��دم��ات  �ل��ري��ادة يف 

�ملقدمة للجمهور.
وقد حتدث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم مطول 
�أم��ام ح�شد من �حل�شور يف قاعة 
�لأري����ن����ا مب��دي��ن��ة ج���م���ري� وذل���ك 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ويل  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ع��ه��د دب���ي و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ مكتوم 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
وم��ع��ايل حممد  دب��ي  نائب حاكم 
�أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  �لحت���ادي 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
عبد�هلل  �ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�آل  �شعيد  �أحمد بن  �ل�شيخ  و�شمو 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لأعلى ملجموعة طري�ن  �لرئي�س 
نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لإم�����ار�ت 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم 
ومعايل  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�ل���ف���ري���ق ����ش���اح���ي خ���ل���ف���ان متيم 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي و�شعادة 
�لفتان  ر�����ش���د  م�����ش��ب��ح  �ل���ف���ري���ق 
مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي �ىل جانب عدد 
من �ل�شيوخ و�ملعايل �لوزر�ء وكبار 
و�شيوف  �ل���دول���ة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني 
�لعربية  �ل�������دول  م����ن  ع�����دد  م����ن 
و�لج��ن��ب��ي��ة وم��وظ��ف��ي �ل�����وز�ر�ت 
�لحتادية  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 

و�ملحلية.
و�أ�شار �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�لفتتاحية  �لكلمة  يف  دب��ي  حاكم 
للقمة �لتي تعد �لأوىل من نوعها 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لعديد  جت���م���ع  �ل���ق���م���ة  �أن  �ىل 
و�لعرب  �مل��ح��ل��ي��ني  �خل�����رب�ء  م���ن 
ثالثني  من  �أك��ر  من  و�لعامليني 
 2500 دولة وي�شارك فيها نحو 
م�شارك من دول��ة �لم���ار�ت ومن 
�لدول �ل�شقيقة �ىل جانب 150 
�أمامكم  �شيعر�شون  دوليا  خبري� 
على  �ملميزة  وخرب�تهم  جتاربهم 
م�����دى ث���الث���ني ج��ل�����ش��ة ح���و�ري���ة 
و ور���ش��ة ع��م��ل )ف��اأدع��وك��م �شباب 
�لوطن لال�شتفادة من هذه �لقمة 
حما�شر�ت  م���ن  ت��ت�����ش��م��ن��ه  وم����ا 
خرب�تكم  ت��رون  ك��ي  ومناق�شات 
و�لقيادة  �لد�رة  يف  وم��ع��ارف��ك��م 

وغريها(.
وق����ال ���ش��م��وه :وه������وؤلء �خل���رب�ء 
و�مل�شاركون يف �لقمة �شي�شتفيدون 
�أي�شا من خرب�ت دولتنا يف جمال 

�حلكومية  �خل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
�لر�ئدة و�ملميزة.

من  م����زي����د  �ىل  �����ش����م����وه  ودع��������ا 
�حلكومة  بني  و�لتكامل  �لتفاعل 
يف  �ملحلية  و�حلكومات  �لحتادية 
�لم��ار�ت رغم وج��ود �لتن�شيق يف 
بل  لكنه ليكفي  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت 
نريد �ملزيد من �لتعاون و�لتكامل 
�حلبيبة  ب��دول��ت��ن��ا  ن��ن��ه�����س  ح��ت��ى 
وموؤ�ش�شاتها �ىل �مل�شتويات �لعاملية 
�لتي نطمح �ليها يف �شتى �مليادين 
�حلكومية  خ��ا���ش��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات 
�ملو�طنني  ع��ل��ى  للت�شهيل  م��ن��ه��ا 
ع���ام وتقدمي  ب�����ش��ك��ل  و�جل��م��ه��ور 

�أف�شل �خلدمات لهم.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لهدف  �أن  م��ك��ت��وم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
حتقيق  هو  �حلكومية  �لقمة  من 
�ل�����ش��ع��ادة مل��ج��ت��م��ع �لم������ار�ت من 
خالل �لعمل على تطوير �لتعليم 
وخلق  للجميع  �لعد�لة  وحتقيق 
�ىل  بال�شافة  لل�شباب  �لوظائف 
�ل�شاملة  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
باأننا  �ل����ق����ول  ����ش���م���وه  ..جم��������دد� 
�شلطة  ول�����ش��ن��ا  ل��ل��ن��ا���س  ���ش��ل��ط��ة 
�أي���ة د�ئ���رة هو  عليهم ف��امل��دي��ر يف 
و�لت�شهيل  �لنا�س  ل�شعاد  موجود 
ع��ل��ي��ه��م وم�����ش��اع��دت��ه��م يف �جن���از 
وحتت  ت��اأخ��ري  دون  م��ع��ام��الت��ه��م 
نحن  �شموه  ..م�شيفا  ظ��رف  �أي 
وعلى  �ملوؤ�ش�شني  نهج  على  ن�شري 
نهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
حفظه �هلل �لذي ي�شع يف مقدمة 
�أولوياته �ملو�طن ..فاملو�طن �أول 
وث��ان��ي��ا وث��ال��ث��ا ن��ح��ن �أق��م��ن��ا دولة 
وغ��رين��ا �أط���اح ب���دول ون��ح��ن على 
ث��ق��ة ب����اأن روؤي��ت��ن��ا ل��ل��ع��ام 2021 
ب��ج��ه��ود �جلميع  ت��ت��ح��ق��ق  ����ش���وف 
خا�شة �ل�شباب يف خمتلف �ملو�قع 

�حلكومية.
قوبلت  �ل�����ت�����ي  �ل���ك���ل���م���ة  وب�����ع�����د 
قبل  م��ن  و�لت�شفيق  بالرتحيب 
�ل�شمو  �أج����اب ���ش��اح��ب  �حل�����ش��ور 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي عن �أك��ر من 
ب����ني �آلف  ث���الث���ني �����ش����وؤ�ل م����ن 
�للجنة  �ىل  وردت  �ل��ت��ي  �ل�شئلة 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع���رب  �مل��ن��ظ��م��ة 
بع�س  ت�شجيل  وعرب  �لجتماعي 
على  طرحها  تلفزيونيا  �ل�شئلة 
�لعرب  �لز�ئرين  من  ع��دد  �شموه 
لدولتنا وقد رد �شموه على جميع 
و�خلا�شة  منها  �ل��ع��ام��ة  �ل�شئلة 
خ���الل �جل��ل�����ش��ة �حل���و�ري���ة �لتي 
خليفة  ع���ل���ى  �ل���زم���ي���ل  �أد�ره�����������ا 

�لرميثي مدير تلفزيون دبي.
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم رح���ب يف بد�ية 
�جلل�شة باحل�شور خا�شة �شيوف 
�لقمة ث��م �أج���اب ع��ن ���ش��وؤ�ل حول 
و�ح����د.. �ل��رق��م  �أو  �لأول  �مل��رك��ز 

ي�شعى  �جلميع  �أن  �شموه  م��وؤك��د� 
ل��ل��رق��م و�ح���د لأن���ه �لف�����ش��ل من 
بني �لرق��ام وقد تعلمنا �لإ�شر�ر 
ع��ل��ى �ل��و���ش��ول �ىل �ل��رق��م و�حد 
ر��شد  و�ل�����ش��ي��خ  ز�ي���د  �ل�شيخ  م��ن 
نحذو  و�ل��ي��وم  ثر�هما  �هلل  طيب 
ونتعلم من �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�أطال �هلل يف عمره فمثال �أبوظبي 

ت�����ش��ع��ى ل��ت��ح��ت��ل �ل���رق���م و�ح����د يف 
جمايل �لثقافة و�لطاقة �ملتجددة 
وه��ذ� من حقها وه��ي ق��ادرة على 
ذل����ك ون���ح���ن يف دول�����ة �لم������ار�ت 
قامو�شنا  يف  لي����وج����د  ع���م���وم���ا 
�لكلمة  ف���ه���ذه  م�����ش��ت��ح��ي��ل  ك��ل��م��ة 
و�لك�شاىل  �ل�شعفاء  ي�شتخدمها 
�لذين يخافون �لتحدي و�لإقد�م 
ويف  ق���در�ت���ه  يف  ���ش��ك  �إذ�  ف���امل���رء 
ثقته بنف�شه يفقد بو�شلة طريق 
�ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ف��وق و�ل��و���ش��ول �ىل 
مع�شر  �أط���ال���ب���ك���م  ف���اأن���ا  م��ب��ت��غ��اه 
�لرقم  على  ت�شرو�  ب��اأن  �ل�شباب 
�لرقم  نحب  و�شعبي  ف��اأن��ا  و�ح���د 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ورح�����ب  و�ح������د. 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�أهل  باإخو�ننا  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء 
دول���ة �ل��ك��وي��ت يف دول���ة �لم����ار�ت 
من خالل �شائلة كويتية ..موؤكد� 
�شموه رد� على �شوؤ�لها �أن �ل�شياحة 
لتلبي  دولتنا  يف  تتطور  �لعائلية 
ح��اج��ات �لخ����وة و�ل�����زو�ر �لعرب 
�خلليج  دول  يف  خا�شة  و�لجانب 

�لعربية.
�لعادة  يف  �أن�����ا  ����ش���م���وه   و������ش����اف 
لتناول  �لإعالميني كل عام  �أدعو 
طعام �لفطار يف رم�شان �ملبارك 
وجن���ل�������س ج��م��ي��ع��ا ون��ت��ن��اق�����س يف 

بع�س �لم���ور و�أج��ب��ت ع��ن �شوؤ�ل 
�إل��ي��ه من  م��او���ش��ل��ن��ا  ن�شبة  ح���ول 
�إجن�����از�ت وق��ل��ت ح��ي��ن��ذ�ك ع�شرة 
تكررت  �شنتني  وبعد  فقط  باملئة 
وعادت  �لكرمي  �ل�شهر  يف  �لدعوة 
فاأجبت  و�شاألت  �ل�شحافية  نف�س 
�شبعة  ن�����ش��ب��ة  �ىل  و���ش��ل��ن��ا  �لن 
�حلقيقة  يف  لأن���ن���ا  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة 
ل�شعبنا  �إجن��از�ت��ن��ا  عظمت  مهما 
ونطمح  �ملزيد  �ىل  نتطلع  فنحن 
لالأف�شل و�ذ� ما�أجنزنا كل �شىء 
هل جنل�س مكتويف �لأيدي لناأكل 

ون�شرب فقط.
حلكومة  �����ش����م����وه  روؤي����������ة  وع�������ن 
�مل�شتقبل يف دولة �لم��ار�ت ..قال 
ح���ك���وم���ة تعمل  �ري����ده����ا  ����ش���م���وه 
لإ���ش��ع��اد �مل��و�ط��ن على م��دى 24 
�جلوية  �خل���ط���وط  م��ث��ل  ���ش��اع��ة 
من  ق���ري���ب���ة  ت���ك���ون  �أن  �أري�����ده�����ا 
�ملتعاملني  بكل  وم��رح��ب��ة  �ل��ن��ا���س 
م��ع��ه��ا مت���ام���ا ك��ال��رتح��ي��ب �ل���ذي 
�أي�شا  و�أري���د  �لفندق  نزيل  يلقاه 
�أن ينجز �ملو�طن كافة معامالته 
وعرب  و�ح���د  م��ك��ان  يف  �حلكومية 

جهاز حممول.
وح���ول ف��ك��رة �إن�����ش��اء ب���رج خليفة 
يف دب��ي وه��و �لأع��ل��ى يف �لعامل رد 
�شموه على ت�شاوؤل طفلة �إمار�تية 

�مل�شروع  ر���ش��وم��ات  �أن  ..مو�شحا 
 “ طابقا  ثمانني  لتتعدى  كانت 
لكني فكرت طويال وعزمت �أمري 
باأن يكون �لبناء �لأعلى و�لأجمل 
يف �لعامل مع �ملنطقة �ملحيطة به 
كي يكون منطقة �شياحية بامتياز 
وه�����ذ� م��اح�����ش��ل و�مل��ن��ط��ق��ة �لن 
�ل�شياح  �آلف  جت���ذب  ت���اون  د�ون 
�ل��ع��امل و�أطلقت على  �أق��ط��ار  م��ن 
�لربج ��شم �ل�شيخ خليفة لأن بناء 
يقرتن  �أن  يجب  و�شهري�  عظيما 

باأ�شماء عظماء و�حلمد هلل.
ب���اأن هناك  �ل��ق��ول  ورف�����س �شموه 
�إقامة وتنفيذ  خماطرة كبرية يف 
م�������ش���اري���ع ع���م���الق���ة ج����دي����دة �إن 
دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أو  دب����ي  يف 
�لم�����ار�ت ..م��و���ش��ح��ا ���ش��م��وه رد� 
موجودة  �ملخاطرة  �أن  �شوؤ�ل  على 
�لن�شان  به  يقوم  قد  عمل  �ي  يف 
خماطر  كلها  فاحلياة  �ل��دول��ة  �أو 
�ل�شعب  و�ل����ن����ج����اح  وحت�����دي�����ات 
�أط��ي��ب فلول  �أل��ذ ونكهته  م��ذ�ق��ه 
�لتحديات ملا جاء �لنجاح و�لتفوق 
للوطن  �ل��ن��ج��اح  ك���ان  �إذ�  خ��ا���ش��ة 
وي��ق��ط��ف ث��م��اره �مل��و�ط��ن فبدون 
�لنجاح  بطعم  لن�شعر  �لتحديات 
ونتمناها  نكنها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ع��ادة 
لكل مو�طن ومو�طنة على �ر�س 

دولتنا �لعزيزة.
�أنها  �شموه  �أو���ش��ح  �ل��ق��ي��ادة  وع��ن 
لكنها  �حل���الت  بع�س  يف  ور�ث��ي��ة 
حتتاج �ىل �شقل وخربة وممار�شة 
وتعلم فالقيادة مكر ودهاء ولي�س 
مقومات  وميلك  ناجح  قائد  ك��ل 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ف��ذة ف��ال��ق��ائ��د ه��و من 
ي�����ش��ع��د ���ش��ع��ب��ه وي��ع��م��ل م���ن �أج���ل 
ورف��ع��ت��ه وعزته  م�����ش��ال��ح وط��ن��ه 

وحتقيق �أهد�فه �لعليا.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و����ش���رح 
حممد بن ر��شد �ل مكتوم ل�شائل 
�ليجابية  �ل��ط��اق��ة  معنى  ع��رب��ي 
�لتفاوؤل  تعني  �إن��ه��ا  �شموه  ف��ق��ال 
�شباح  ك�����ل  ع���ن���د  ج����دي����د  ب����ي����وم 
متفائال  نومه  م��ن  ي�شحو  فمن 
مبت�شما يظل نهاره مبت�شما وكله 
ت��ف��اوؤل و�ل��ط��اق��ة �لإي��ج��اب��ي��ة عند 
م�شتعد�  ق��وي��ا  جت��ع��ل��ه  �لن�������ش���ان 
عارمة  ب��روح  �لتحديات  ملو�جهة 
�لطاقة  �أم�������ا  �أك����ي����د  وب����ا�����ش����ر�ر 
�ل�شلبية فهي حتبط �ملرء وت�شلبه 
ق���وت���ه و�إر�دت��������ه وت���ف���اوؤل���ه. وعن 
�لإبهام  �لثالثة  باأ�شابعه  �ل�شارة 
و�ل�شبابة و�لو�شطى �أو�شح �شموه 
�أنها تعني �لفوز و�لن�شر و�لتميز 
 i و�ي�������ش���ا ت��ع��ن��ي ب���الجن���ل���ي���زي���ة
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�شموه من موظفي  وعن توقعات 
�أنتم  ����ش���م���وه  ..ق�������ال  �حل���ك���وم���ة 
لكل  �لرئي�شي  و�مل��ح��رك  �لطاقة 
�إجن��از عظيم  عمل حكومي ولكل 

من �إجناز�ت �لدولة.
و�جهت  �ل��ت��ي  �ل�شعوبات  وح���ول 
وم�شرية  �لبناء  عملية  يف  �شموه 
�ل��ت��ط��ور ع��ل��ى ك���ل ���ش��ع��ي��د ..�أك����د 
����ش���م���وه �ن�����ه و�ج������ه �ل���ع���دي���د من 
ولكنه  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�����ش��ع��وب��ات 
تغلب عليها وجتاوزها بقوة �لإر�دة 
ومب�شاعدة  و�لإ���ش��ر�ر  و�لعزمية 
ف���رق �ل��ع��م��ل م��ن �ل�����ش��ب��اب �لذين 
حتفيز  وع��ن  �شموه.  م��ع  يعملون 
�ف�شل  �أد�ء  �أج����ل  م��ن  �مل��وظ��ف��ني 
يكمن  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  �أن  ���ش��م��وه  �أك����د 
�أول يف منح �ملوظف �ل�شالحيات 
ت��خ��ول��ه لتخاذ  �ل���الزم���ة و�ل���ت���ي 
�ل���ق���ر�ر �مل��ن��ا���ش��ب �ل���ذي ي�شب يف 
فبدون  د�ئ��رت��ه  �أو  وز�رت���ه  خدمة 
����ش���الح���ي���ات لي���ت���م حت��ق��ي��ق �أي 
�ملوظف  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �إجن�������از 
�ملكبل �ليدين بالروتني و�ملركزية 
ي��ت��م حت��ف��ي��ز �ملوظف  �ي�����ش��ا  ث���م 
بتكرميه �أمام زمالئه ليجاد روح 
�ملناف�شة �لإيجابية بني �ملوظفني 
�لد�ئرة  �أو  �ل���وز�رة  م�شتوى  على 
�حلكومي  �مل�����ش��ت��وى  وع��ل��ى  �أول 
�ل�شمو  �شاحب  و�أم��ر  ثانيا.  ككل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
�لوز�ر�ت �ملعنية باإي�شال خدماتها 
وذوي  �مل�����ش��ن��ني  �مل���و�ط���ن���ني  �ىل 
�لذين  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
ليتمكنون من �لو�شول �ىل مقر 
�لوز�رة �ملعنية يف بيوتهم و�أماكن 

�شكناهم يف �لمار�ت كافة.
�شاألت  ز�ئ�����رة  م�����ش��ري��ة  م��و�ط��ن��ة 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
بني  �ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  كيفية  ع��ن 
وتر�شيخ  �شموه  قبل  م��ن  �ل��ن��ا���س 
حم��ب��ة �ل��ن��ا���س ل��ه ول��ق��ي��ادة دولة 
�ل�شائلة  �شموه  �شكر   .. �لم���ار�ت 
���ش��ه��ادة يفتخر  و�ع��ت��رب ك��الم��ه��ا 
ب��ه��ا م��رح��ب��ا ���ش��م��وه ب��اب��ن��اء وبنات 
�ل�شعب �مل�شري �ل�شقاء فى دولة 
�لمارت ومتمنيا مل�شر �ل�شتقر�ر 
و�ل�شالم لنها قلب �لمة �لعربية 
�بناء  ب��دور  �شموه  ون��وه  �لناب�س. 
�جلالية �مل�شرية وم�شاهمتهم فى 
�لنه�شة �حل�شارية �لتي ت�شهدها 

دولتنا. 
وع��������ن ت������وزي������ع وق�����ت�����ه ب������ني كل 
�شموه  يتحملها  �لتي  �مل�شوؤوليات 
�ك����د �شاحب  �خل���ا����ش���ة  وح���ي���ات���ه 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ه��م جد�  �ل��وق��ت  �ن  م��ك��ت��وم  �آل 
�ليومي  ل��ع��م��ل��ك  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�لن�شان  ي�شتطيع  كي  �ي�شا  مهم 
�لتوفيق بني م�شوؤولياته �لوطنية 
ما  �ذ�  خا�شة  �خلا�شة..  وحياته 
�شاعتني  �ىل  ي��ح��ت��اج  �ل��ع��م��ل  ك���ان 
لالجناز ومت �جنازه خالل �شاعة 
�و �قل فهذ� �شىء جيد ي�شاعد �ملرء 
و�جباته  م��ن  �لكثري  �جن���از  على 
دون تق�شري فى �ي �جت��اه. و�كد 
�شموه �ن �لجناز�ت �لتي حققتها 
دول��ة �لم��ار�ت عموما ودب��ي على 
عظيمة  ه����ي  �خل�������ش���و����س  وج�����ه 
وكبرية ول�شك.. لكن هناك �ملزيد 

من �لجناز�ت �لتى تنتطرنا لن 
كل  عند  تتوقف  ل  �حلياة  عجلة 
�جن����از ي��ت��م ب���ل م���ا د�م����ت �حلياة 
و�لجن����از�ت  فالعمل  م�شتمرة.. 
و�لبد�ع  �لبتكار  لن  تتوقف  لن 
ل��ي�����س ل��ه��م��ا خ���ط ن��ه��اي��ة نتوقف 
ونقعد  يكفي  ه��ذ�  ون��ق��ول:  عنده 
ودون  عمل  دون  �لي���دي  مكتويف 
و�حال  �لقادمة.  لالجيال  �جن��از 
���ش��م��وه ع����دد� م���ن �ل���ش��ئ��ل��ة على 
�جابو�  �لذين  �ملخت�شني  �ل��وزر�ء 
�كد  ثم  �مل�شاركني.  ت�شاوؤلت  عن 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم م���ن ج��دي��د �ن 
و�ل�شر  وق��ت��ه  تنظيم  ف��ى  ق��درت��ه 
يكمن فى �لطاقة �ليجابية �لتي 
حت����دث ع��ن��ه��ا ���ش��اب��ق��ا وق������ال: �نا 
كيلومرت�ت  ثالثة  يوميا  �م�شي 
و�ح��ي��ان��ا ع�����ش��رة ك��ي��ل��وم��رت�ت ويف 
كيلومرت�  ع�شرين  �خ��رى  �وق��ات 
و��شا�شي  م��ه��م  ج���زء  ف��ال��ري��ا���ش��ة 
�تو�ين  �ل��ي��وم��ي��ة ول  ف��ى ح��ي��ات��ي 
فى  هو�ياتي  جميع  ممار�شة  عن 
وغريها  �خليل  ورك��وب  �لريا�شة 
تنمي  �ل����ت����ي  �ل����ري����ا�����ش����ات  م�����ن 
�لجناز�ت  وعن  و�جل�شد.  �لعقل 
عنها  ر����س  �شموه  هل  �حلكومية 
ف��ق��د �و����ش���ح ���ش��م��وه �ن �جن����از�ت 
م�شتويات  �ىل  و�شلت  �حل��ك��وم��ة 
تقدمي  ف��ى  �لتطوير  و�ن  عاملية 
�حلكومية  �خل����دم����ات  وت����وف����ري 
و��شار  ت��ت��وق��ف.  ول����ن  م�����ش��ت��م��رة 
�شموه �ىل �ن �لتعديل �و �لتغيري 
ف���ى ح��ك��وم��ت��ه مرتبط  �ل�������وز�ري 
�يجابيته  وم����دي  �ل���وزي���ر  ب�����اد�ء 
وجن����اح����ه ف����ى خ����دم����ة �مل����و�ط����ن 
و�جل���م���ه���ور و�����ش���ع���اده���م.. وعن 
�شباق  �شموه على بطولة  ح�شول 
�ل���ق���درة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ام 2012 
�عرب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
و�عتز�زه  �شعادته  عن  دب��ي  حاكم 
خطفه  �ل��ذي  �لعاملي  �للقب  بهذ� 
�شموه من بني فر�شان عامليني من 
جميع �لدول .. وقال �نها �لعزمية 
و�ل�شر�ر و�ملثابرة وحب �لوطن. 
وح���ول دور �مل����ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة فى 
�شموه  ����ش��ار  و�حل��ك��وم��ة  �ملجتمع 
�ىل �ن ت�شعني باملئة من موظفي 
ف��ت��ي��ات وثالثني  ه���ن  �حل��ك��وم��ة 
و�ملنا�شب  �مل�����ر�ك�����ز  م����ن  ب���امل���ئ���ة 
�ي�شا..  ف���ت���ي���ات  ه����ن  �ل���ق���ي���ادي���ة 
و�يجابي  ف��اع��ل  دور  ل��ه��ا  ف���امل���ر�ة 
وه��ي روح �مل��ك��ان. وع��ن �شر جناح 
�لتنموية  �لمار�ت فى م�شاريعها 
على  �مل��رم��وق��ة  مكانتها  وحتقيق 
�ن  �شموه  �ك��د  �لعاملية  �خل��ارط��ة 
���ش��ر �ل���ن���ج���اح  )ف����ى ح���ب وطننا 
وتر�به �لغايل ولننا نعمل جميعا 
�شموه:  م�شيفا  و�ح���د(..  كفريق 
و�خو�ين  و�نا  �ل�شيخ خليفة  �خي 
�ع�������ش���اء �مل��ج��ل�����س �لع����ل����ى ومن 
متعا�شدون  كلنا  �ملوؤ�ش�شوؤن  قبلنا 
لوطننا  �لجن����������ازت  ����ش���ن���ع  ف����ى 
بنو�  ف��امل��وؤ���ش�����ش��ون   .. وم��و�ط��ن��ي��ن��ا 
و��ش�شو� ونحن �شرنا على نهجهم 
وكل مو�طن �ي�شا �شاهم فى بناء 
و�شارك  وموؤ�ش�شاته  �لوطن  ه��ذ� 
فى �شنع هذ� �لتطور و�لتقدم فى 

�لمار�ت. 

رئي�س الدولة يت�صلم ر�صالة خطية من اأمري الكويت
�أم���ري �ل��ك��وي��ت. وح��م��ل ���ش��اح��ب �ل�شمو رئ��ي�����س �لدولة  �لأم����ريي م��ب��ع��وث 
مبعوث �أمري �لكويت حتياته �ىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد 
�جلابر �ل�شباح..متمنيا ل�شموه موفور �ل�شحة و�لعافية ولل�شعب �لكويتي 
�للقاء  �شموه �حلكيمة. ح�شر  و�لرخاء يف ظل قيادة  �لتقدم  دو�م  �ل�شقيق 
�ملنطقة  دي��و�ن ممثل �حلاكم يف  نهيان وكيل  �آل  ه��ز�ع بن طحنون  �ل�شيخ 
�ل�شرقية ومعايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شعادة 
�شالح حممد �لبعيجان �شفري دولة �لكويت وعدد من �مل�شوؤولني و�أع�شاء 
�لوفد �ملر�فق ملبعوث �أمري دولة �لكويت. وكان �ل�شيخ علي جر�ح �ل�شباح قد 
و�شل �ىل �لبالد يف وقت �شابق �م�س يف زيارة ق�شرية للدولة حيث كان يف 
��شتقباله وود�عه معايل �أحمد جمعة �لزعابي و�شعادة �شفري �لكويت وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �لدولة.

•• العني-وام:

�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت�شلم 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  من  خطية  ر�شالة  �هلل  حفظه 
�لأخوية  بالعالقات  �ل�شقيقة..تتعلق  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر 
�لت�شاور  �إط��ار  يف  �مل�����ش��رتك..وذل��ك  �لإهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لبلدين  بني 
ل�شعبيهما.  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يحقق  مبا  �لبلدين  قيادتي  بني  و�لتن�شيق 
�لرو�شة  �لدولة يف ق�شر  رئي�س  �ل�شمو  ��شتقبال �شاحب  ذلك خالل  جاء 
ظهر �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�آل نهيان ممثل �حلاكم  �ملنطقة �لغربية و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
يف �ملنطقة �ل�شرقية..�ل�شيخ علي جر�ح �ل�شباح نائب وزير �شوؤون �لديو�ن 
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الإمارات حتتل املرتبة 20 عامليا بني الدول الأكرث عطاء على ال�صاحة الدولية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شاحة  �ل��دول �لأك��ر عطاء على  20 بني  �ملرتبة  �حتلت دول��ة �لإم���ار�ت 
بالدخل  مقارنة  للدولة  �لتنموية  �مل�شاعد�ت  ن�شبة  قيا�س  عند  �لدولية 
�لأع�شاء يف  �ملانحة غري  �ل��دول  �لثانية �شمن  و�ملرتبة  �لإجمايل  �لقومي 
و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة  �لإمنائية  �مل�شاعد�ت  جلنة 
يناير  �شهر  خ��الل  �للجنة  ن�شرتها  �لتي  �لبيانات  ح�شب   2011 �لعام  يف 
2013.وحتتل �لدولة بهذ� �لت�شنيف مكانة متقدمة على عدد من �لدول 
�ملانحة �لرئي�شية على �ل�شاحة �لدولية ومنها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�ليابان و�إيطاليا.
وتت�شدر قائمة �لدول �لأكر عطاء على �ل�شاحة �لدولية �ل�شويد و�لرنويج 

ولوك�شمربج و�لدمنارك وهولند�.

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وروح �لعطاء 
�ملتاأ�شلة لدى �ل�شعب �لإمار�تي وجهود �جلهات �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �خلريية 
تعليمية  �لتنموية من م�شاريع  �مل�شاعد�ت  ت�شاهم بتقدمي  �لتي  �لإمار�تية 
حياة  لتوفري  �لنامية  �ل��دول  �إىل  وغريها  وج�شور  حتتية  وبنية  و�شحية 

�أف�شل للمحتاجني .
وقد �شهد ت�شنيف دولة �لإم��ار�ت حت�شنا ملمو�شا بالقفز �شت مر�تب من 

�ملرتبة 26 يف عام 2010 �إىل �ملرتبة 20 يف عام 2011.
�ملائة كم�شاعد�ت  0.22 يف  �لإم��ار�ت قدمت ن�شبة  �أن دولة  �للجنة  وبينت 
�للجنة  وقبلت  �لإج��م��ايل  �لقومي  بالدخل  مقارنة  ح�شابها  عند  �إمنائية 
ت�شجيل ما قيمته 70 ر2 مليار درهم �إمار�تي 737 مليون دولر �أمريكي 
ل�شتالم  �ملوؤهلة  �ل���دول  �إىل  مقدمة  �شافية  ر�شمية  �إمنائية  كم�شاعد�ت 
حجم  �أن  �لعلم  مع  �لإمنائية  �مل�شاعد�ت  جلنة  معايري  ح�شب  �مل�شاعد�ت 

بيانات  بتوثيق  تقوم  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة  هي  �لإم���ار�ت  وتعترب 
�مل�شاعد�ت �خلارجية لدى جلنة �مل�شاعد�ت �لإمنائية �لتابعة ملنظمة �لتعاون 
�لقت�شادي و�لتنمية منذ عام 2009 ح�شب �ملعايري �لدولية �ملتبعة لدى 
�للجنة ..وبناء عليه يتم حتديد ترتيب �لإمار�ت بني �لدول �أع�شاء جلنة 

�مل�شاعد�ت �لإمنائية و�لدول غري �لأع�شاء �لتي تقوم بتوثيق بياناتها.
�ملنطقة  �حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أ���ش��اد 
�لإجناز  بهذ�  للدولة  �خلارجية  �مل�شاعد�ت  تن�شيق  مكتب  رئي�س  �لغربية 
�ل�شيا�شات  يعك�س  �لإجن���از  لهذ�  �لإم����ار�ت  دول��ة  حتقيق  �أن   �إىل  ..م�شري� 
�حلكيمة �لتي تنتهجها �لقيادة �لر�شيدة متمثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق  حاكم دبي رع��اه �هلل ومتابعة 

�مل�شاعد�ت �لتنموية �ملوثقة لدى مكتب تن�شيق �مل�شاعد�ت �خلارجية للدولة 
بلغ 68 ر6 مليار درهم �إمار�تي من �حلجم �لكلي للم�شاعد�ت �خلارجية 

لنف�س �لعام وهو 7.74 مليار درهم �إمار�تي.
وتعترب �لن�شبة �ملقرتحة من �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة و�ملتو�فق عليها 
و�لتي حتث  �لإج��م��ايل  �لقومي  �لدخل  قيمة  �ملائة من  0.7 يف  دوليا هي 

�لدول �ملانحة على تقدمي �مل�شاعد�ت �لتنموية ل�شالح �لدول �لنامية.
ويقوم مكتب تن�شيق �مل�شاعد�ت �خلارجية للدولة بتوثيق بيانات �مل�شاعد�ت 
�لإمنائية منذ �إن�شائه بالتعاون مع �إد�رة �لتعاون �لإمنائي مبنظمة �لتعاون 
�مل�شاعد�ت  بلجنة  �خلا�س  �لتوثيق  نظام  با�شتخد�م  و�لتنمية  �لقت�شادي 
�لإمن��ائ��ي��ة وذل���ك ب��ع��د �لن��ت��ه��اء م��ن ج��م��ع �ل��ب��ي��ان��ات م��ن �جل��ه��ات �ملانحة 
طرف  قبل  من  �لبيانات  ج��ودة  تدقيق  �إىل  بالإ�شافة  وحتليلها  �لإمار�تية 

خارجي خمت�س.

حتت رعاية حممد بن زايد 

هزاع بن زايد ي�صهد حفل كلية ال�صرطة بتخريج دفعات جديدة
•• اأبوظبي-وام:

�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
..�شهد  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وط��ن��ي نائب  م�����ش��ت�����ش��ار �لأم�����ن 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �م�س 
�ملر�شحني  دف��ع��ت��ي  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
و�لع�شرين  �ل��ث��ال��ث��ة  و�جل��ام��ع��ي��ني 
�ل�شابعة  �جل����ام����ع����ي����ات  ودورة 
�ل�شرطة  كلية  م��ق��ر  يف  �لن�شائية 
�شمو  �لفريق  بح�شور  �أبوظبي  يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�لد�خلية.
حامد  �ل�شيخ  �شمو  �حلفل  ح�شر 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديو�ن  �آل  ب��ن ز�ي���د 
وع�������دد من  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 
�ل�������ش���ي���وخ و�ل����دك����ت����ور حم���م���د بن 
علي ك��وم��ان �لأم���ني �ل��ع��ام ملجل�س 
و�ل����وزر�ء  �ل��ع��رب  �لد�خلية  وزر�ء 
�ل�شلك  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني  وكبار 
�لدول  وفود  وروؤ�شاء  �لدبلوما�شي 

من خريجي دفعة �ملر�شحني.
�ل��ف��ري��ق �شيف  ك��م��ا ح�شر �حل��ف��ل 
وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��ع��ف��ار  ع����ب����د�هلل 
�لد�خلية و�للو�ء نا�شر خلريباين 
ملكتب  �ل����ع����ام  �لأم��������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
�ل��د�خ��ل��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س  وزي�����ر 
قياد�ت  وكبار  �ل�شرطة  كلية  �د�رة 
�لعامة  و�لقياد�ت  �لد�خلية  وز�رة 
�شباط  وكبار  �لدولة  يف  لل�شرطة 
�لقو�ت �مل�شلحة و�لعقيد �شيف علي 

�لكتبي مدير عام كلية �ل�شرطة.
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  و�أك���د 
�آل نهيان حر�س �شاحب  ز�ي��د  بن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة  حفظه 
�لإم���ار�ت  �أن تظل دول��ة  �هلل  على 
للعدل  م��وئ��ال  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
تلك  باعتبار  و�ل�شتقر�ر  و�لأم���ن 
�لركائز �أ�شا�شية حلماية ودميومة 
ينبغي  و�ل���ت���ي  �ل���وط���ن  م��ن��ج��ز�ت 
�حل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا ك��ع��ه��دة و�أم���ان���ة 

لالأجيال �لقادمة.
و�أ�شاف �شموه يف ت�شريح مبنا�شبة 
تخريج كوكبة جديدة من خريجي 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �إن  �ل�شرطة  كلية 
عملت  �لعليا  قيادتها  وبتوجيهات 
�لأمنية  باملنظومة  �لهتمام  على 
�لإمكانات  وت���وف���ري  و�ل�����ش��رط��ي��ة 
�لب�شرية و�ملادية ل�شون مكت�شبات 
�لآمنة  �حل���ي���اة  وت���وف���ري  �ل���وط���ن 

للمو�طنني و�ملقيمني و�لز�ئرين.
وثمن �شموه �هتمام �لقيادة �مل�شتمر 
تطوير  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  بخطط 
على  و�لأمنية  �ل�شرطية  �لأجهزة 
وتاأهيل  ودعمها  �ل��دول��ة  م�شتوى 
بجميع  ورفدها  �لب�شرية  �ل��ك��و�در 
من  لتمكينها  �ملتطورة  �لإمكانات 

�لوطن  �إز�ء  ب��و�ج��ب��ات��ه��ا  �ل��ق��ي��ام 
و�ملجتمع على �أكمل وجه ممكن.

ن�شهد  ونحن  �إن��ن��ا  �شموه  و�أ���ش��اف 
جديدة  ك���وك���ب���ة  ت���خ���ري���ج  �ل����ي����وم 
م��ن �أب���ن���اء �ل��وط��ن و�ل���ذي���ن �أنيط 
�ملجتمع  �أم�����ن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ه��ر  ب��ه��م 
و����ش��ت��ق��ر�ره ن��وؤك��د �ل��ع��زم ع��ل��ى �أن 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ت��ب��ق��ى 
و�ل�شالمة  ل��الأم��ن  و�ح���ة  �مل��ت��ح��دة 
و�ل�شتقر�ر مبا تت�شلح به �لأجيال 
وكفاءة  علم  من  �ل�شابة  �ل�شرطية 

وتدريب على �أعلى �مل�شتويات  .
و�شدد �شموه على �أن �لعمل �ملتقن 
�ليوم مطلبا ملحا  �أ�شبح  و�ملتميز 
م�شرية  و�أن   .. منه  ب��اأق��ل  نقبل  ل 
�أن تكون  ي��ج��ب  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���ري���ادة 
�أبناء  و�أول����وي����ات  ت��ط��ل��ع��ات  ���ش��م��ن 
�لوطن .. مو�شحا �شموه بالقول يف 
�لوقت �لذي �آمن �لكثري غرينا باأن 
خري و�شيلة للدفاع هي �لهجوم .. 
باأن خري و�شيلة للدفاع  �آمنا نحن 
ه��ي �ل��ت��م��ي��ز و�لإب������د�ع .. وه���و ما 
نحر�س على تكري�شه لدى كو�درنا 

�ل�شابة من �خلريجني .
�ل�شرطة  كلية  دور  ���ش��م��وه  وث��م��ن 
و�لقائمني عليها ملا يقومون به من 
وتاأهيل  �إع��د�د  يف  متو��شلة  جهود 
�لقوة �لب�شرية لتلبية �لحتياجات 
من  يعزز  مبا  و�لأمنية  �ل�شرطية 
�لأمن  م�����ش��رية  تر�شيخ  يف  دوره����ا 

و�ل�شتقر�ر يف ربوع �لوطن.
ودع���������������ا �������ش������م������وه �خل�����ري�����ج�����ني 
�لنهل  مو��شلة  �إىل  و�خل��ري��ج��ات 
يف  �حلديثة  �لع�شرية  �لعلوم  من 
جمالت عملهم �ل�شرطي و�لأمني 
�مل�شتجد�ت  و�حلر�س على متابعة 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة �إ���ش��ه��ام��ا يف 
�ل�شرطي  �ل��ع��م��ل  م�����ش��رية  ت��ط��وي��ر 

�إىل �لأف�شل دوما.
�ن�����ش��م��ام جمموعة  ���ش��م��وه  وح��ي��ا 
�لن�شائية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  م��ن  ج��دي��دة 
دعم  موؤكد�   .. �ل�شرطة  �شلك  �إىل 
�لعن�شر  ل���وج���ود  �ل��ع��ل��ي��ا  ق��ي��ادت��ن��ا 
عالية  كفاءة  �أثبت  �ل��ذي  �لن�شائي 
يف خمتلف �ملهام �لتي �أنيطت بهن 
وجمالت  للجرمية  �ل��ت�����ش��دي  يف 

�ل�����ش��ه��اد�ت ع��ل��ى �خل��ري��ج��ني من 
و�جلامعيني  �مل��ر���ش��ح��ني  دف��ع��ت��ي 
و�جلامعيات  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��ث��ال��ث��ة 
بالكلية  �لحت��اد  قاعة  يف  �ل�شابعة 
ك���ب���ار قياد�ت  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ش��ور 
و�أولياء  �لد�خلية  وز�رة  و�شباط 

�أمور �خلريجني.
وت������وج������ه خ����ري����ج����و �ل���دف���ع���ت���ني 
�ملر�شحني  من  و�لع�شرين  �لثالثة 
�جلامعيات  ودورة  و�جل��ام��ع��ي��ني 
�ل�شرطة  ك���ل���ي���ة  م�����ن  �ل�������ش���اب���ع���ة 
ب��خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة   رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�أول  �ل���ف���ري���ق  و�إىل  �هلل   ح��ف��ظ��ه 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
على رعايتهما و�هتمامهما بجهاز 
�ل�شرطة و�لأمن يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. وثمن �خلريجون 
�ملتابعة �حلثيثة و�مل�شتمرة للفريق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لكبرية  و�جل��ه��ود  �لد�خلية  وزي��ر 
�مل�����ش��وؤول��ون يف كلية  ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شرطة و�أع�شاء هيئتي �لتدري�س 
�لدر��شة  ف���رتة  ط���و�ل  و�ل��ت��دري��ب 
�لغامرة  �شعادتهم  ع��ن  ..معربني 
�إخو�نهم  لي�شاركو�  �لتفوق  ب��ه��ذ� 
عنا�شر �ل�شرطة يف �ملحافظة على 
�ملنجز�ت و�ملكت�شبات �لوطنية �لتي 

حتققت على �أر�س �لدولة.
بلغ  �خل���ري���ج���ني  ع�����دد  �أن  ي���ذك���ر 
بينهم  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا   379
من   197 و  م���ر����ش���ح���ا   157
25 من �جلامعيات  و  �جلامعيني 
ومن بني �ملر�شحني 15 طالبا من 
من  طالب  وه��م  �شقيقة  دول  �شبع 
دول���ة �ل��ك��وي��ت و�أرب���ع���ة ط���الب من 
دول���ة ق��ط��ر وط��ال��ب��ان م��ن �ململكة 
من  وطالبان  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة 
مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن وط���ال���ب���ان من 
وطالبان  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
م��ن دول���ة فل�شطني وط��ال��ب��ان من 

جمهورية جزر �لقمر.

�ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي و�لأم���ن���ي كافة 
ومبهارة عالية.

�شموه  ه��ن��اأ  ت�����ش��ري��ح��ه  خ��ت��ام  ويف 
�خلريجني وحثهم على �أن يكونو� 
�لوطن  لأب�����ن�����اء  ي���ح���ت���ذى  م���ث���ال 
�لغيورين على �شمعته ورفعة �شاأنه 

يف �شتى �مليادين و�ملجالت.
وك�������ان ح���ف���ل �ل���ت���خ���ري���ج ق����د ب����د�أ 
للميد�ن  �لعر�س  ط��اب��ور  ب��دخ��ول 
وو�شول �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�آل نهيان �لذي قام بالتفتي�س على 
�لطابور بعد عزف �ل�شالم �لوطني 
.. �أع��ق��ب��ت ذل��ك ت���الوة ع��ط��رة من 

�آيات �لذكر �حلكيم.
�لكتبي  علي  �شيف  �لعقيد  و�أل��ق��ى 
م��دي��ر ع���ام ك��ل��ي��ة �ل�����ش��رط��ة كلمة 
خ�������الل ح����ف����ل �ل����ت����خ����ري����ج رح����ب 
ف��ي��ه��ا ب�����ش��م��و ر�ع����ي �حل��ف��ل قائال 
ل��ق��د �أول������ت ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ع��ل��ي��ا جل 
�هتمامها بالعلم و�لتعلم و�شخرت 
ذلك  وجعلت  و�ل�شبل  �لمكانيات 
�لب�شري  �مل���ورد  ��شتثمار  يف  ي�شب 
�لذي حظي بهذه �لرعاية �لد�ئمة 
و�مل�����ش��ت��دمي��ة يف ك��ام��ل �أرك����ان هذ� 

�لوطن وكل �شرب منه  .
ووفق  �ل�شرطة  كلية  �أن  و�أ���ش��اف 
تعمل  قيادتنا  وتوجهات  تطلعات 
تكون  �أن  غايتنا  لتحقيق  ج��اه��دة 
�ملعد  �مل��ك��ان  �ل�شرطية  �مل��ن��ارة  ه��ذه 
لينهل �أبناء هذ� �لوطن من �لعلوم 

و�لعرفان  �ل�شكر  بتوجيه  كلمته 
موؤكد�   .. �حل��ف��ل  ر�ع���ي  �شمو  �إىل 
�لعهد على  �أن نظل جنود� �أوفياء 
�أد�ء  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ني  خم��ل�����ش��ني 
�لأمانة  تفر�شه  م��ا  بكل  �ل��و�ج��ب 

و�مل�شوؤولية .
ورف�������ع ب���ا����ش���م ك�����ل �ل���ع���ام���ل���ني يف 
�لولء  �آي��ات  �أ�شمى  �ل�شرطة  كلية 
وعلى  �لعليا  لقيادتنا  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ر�أ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة  حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��ك��ام �لإم�����ار�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�إىل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة .. د�عيا �هلل تعاىل 
على  وي�شدد  جميعا  يحفظهم  �أن 

طريق �خلري خطاهم.
ر�ع��ي �حلفل  �شمو  �شلم  ذل��ك  بعد 
�أدى  ث����م  ل��ل��م��ت��ف��وق��ني  �جل�����و�ئ�����ز 
على  �لقانوين  �لق�شم  �خلريجون 
ورئي�شها  ل����الإم����ار�ت  �لإخ����ال�����س 
وقو�نينها  د����ش���ت���وره���ا  و�ح�������رت�م 
و�لعمل ب�شدق و�أمانة وطاعة على 

كل ما ي�شدر �إليهم من �أو�مر.

و�لع�شكرية  و�لقانونية  �ل�شرطية 
ثروة  م��ن  ج���زء�  ليكونو�  وغ��ريه��ا 
�لوطن �ملتجددة .. و��شعني ن�شب 
و�لبحث  �مل�شتمر  �لتطوير  �أعيننا 
�ل�������دوؤوب ع���ن ك���ل ج��دي��د يف هذه 

�لعلوم.
�ل�شرطة  ك��ل��ي��ة  وث��م��ن م��دي��ر ع���ام 
ع��ال��ي��ا �ل���دع���م م���ن �ل���ف���ري���ق �أول 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�ل�شكر  خ���ال�������س  ع����ن  م���ع���رب���ا   ..
�شمو  للفريق  و�لعرفان  و�لتقدير 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ملتو��شل  دع��م��ه  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ترجمة  �ل�������ش���رط���ة  ك��ل��ي��ة  ل���ت���ك���ون 
حقيقية لأهد�ف �لقيادة �لعليا يف 

بناء �شرطة ح�شارية ع�شرية.
وت�������وج�������ه �ل����ك����ت����ب����ي ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة 
قائال   و�خل���ري���ج���ات  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
�أعتاب  على  تقفون  �ليوم  �أنتم  ها 
مرحلة جديدة من حياتكم �ملهنية 
ميد�ن  يف  بزمالئكم  و�شتلتحقون 
يف  �هلل  فاتقو�   .. �حلقيقي  �لعمل 
عملكم و�أطيعو� روؤ�شاءكم و�أجنزو� 
مهامكم وو�جباتكم مبهنية عالية 
ومتيز حتت �شعار �لولء و�لنتماء 

للوطن وقيادته �لعليا .
�ل�شرطة  كلية  ع��ام  مدير  و�ختتم 

ت�شليم  م����ر������ش����م  ذل������ك  �أع����ق����ب����ت 
�لثالثة  �ل��دف��ع��ة  �ل��ك��ل��ي��ة م��ن  ع��ل��م 
�لدفعة  �إىل  �ملتخرجة  و�لع�شرين 
ق�شيدة  تلتها  و�لع�شرين  �لر�بعة 
تاأليف  من  �ل�شلة   بنظام  �شعرية  
�ل�����ش��اع��ر ع��و���س ب��ن ���ش��ب��ع �لكتبي 
�ل�شرطة  م��و���ش��ي��ق��ى  �أحل�����ان  وم���ن 
وعزفت �ملو�شيقى �شالم �لعلم وردد 
�ل�شرطة  كلية  ن�شيد  �خل��ري��ج��ون 
ثم  �لوطني  �ل�شالم  ب��ع��ده  وع���زف 
ب��ع��ده��ا ثالثا  ه��ت��ف �خل���ري���ج���ون 
رئي�س  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ي���اة 

�لدولة  حفظه �هلل .
بامليد�ن  �لتخريج  حفل  ختام  ويف 
ز�يد  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ت�شلم 
�لوطني  �لأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار 
�ل�شرطة  كلية  من  تذكارية  هدية 
�لكتبي  ع��ل��ي  ���ش��ي��ف  �ل��ع��ق��ي��د  م���ن 
�لتقطت  بعدها  �لكلية  ع��ام  مدير 
�ل�شور �لتذكارية �جلماعية ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 
و�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
�إد�رة  جمل�س  م��ع  نهيان  �آل  ز�ي���د 

كلية �ل�شرطة و�خلريجني.
وعقب مر��شم �لتخريج �شلم �للو�ء 
�لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�خلدمات �مل�شاندة ير�فقه �لعقيد 
�لتفوق  م��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ك��ت��ب��ي  ���ش��ي��ف 
وتوزيع  و�مل��ت��ف��وق��ات  ل��ل��م��ت��ف��وق��ني 

عملية جراحية نادرة لطفلة ولدت بحالة نادرة  
•• راأ�س اخليمة - الفجر

جنح �أطباء م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة يف �جر�ء عملية جر�حية معقدة ملولودة 
مو�طنة، مل يتجاوز عمرها يوما و�حد� فقط، ولدت بحالة ت�شيب طفال 

من بني كل 20 �ألف مولود، وفقا لالأطباء.
بطنها  يف  �نتفاخ  وج��دو�  بعدما  �لطفلة  ��شابة  �مل�شت�شفى  �أطباء  و�كت�شف 
وقيء �شفر�وي حلقي، كان نتيجة عيب خلقي نادر يف �لبنكريا�س، يعرف 
با�شم  حجاب  �آخر يعرف  ، بجانب عيب خلقي  �لبنكريا�س �حللقي  با�شم  

�لإثنى ع�شر ، ما دفع لإجر�ء تدخل جر�حي يف �ليوم �لتايل للولدة. 
�أن �لطفلة  �أم�س، لحظ �لطاقم �لطبي  ووفقا لبيان �شدر عن �مل�شت�شفى 
وتب�شق  �لبلع،  لديها �شعوبة يف  وكانت  �لر�شاعة،  ق��ادرة على حتمل  غري 
�أكر من �ملعتاد، مع وجود �نتفاخ يف معدتها، يت�شبب يف عدم ر�حة �لطفلة 

حديثة �لولدة، ليبادر �لأطباء �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لطبية، لتحديد �شبب 
�حلالة، عرب �إخ�شاع �لطفلة �لر�شيعة لت�شوير �أ�شعة للبطن، �أعقبه �إجر�ء  
عملية حتويل معوية  دقيقة للطفلة حديثة �لولدة، بهدف �لتخفيف من 

�لأعر��س، �لتي ت�شعر بها.
ر�أ�س  �ملناظري يف م�شت�شفى  بانيغر�هي، رئي�س ق�شم جر�حة  �أنوب  د.  وقال 
�لإ�شابة  ن�شبة  �إن  للطفلة:   �جل��ر�ح��ي��ة  �لعملية  �أج���رى  �ل���ذي  �خل��ي��م��ة، 
�خللقية  �لن�شد�د  ح��الت  جميع  يف  فقط   ٪1 تبلغ  �حللقي  بالبنكريا�س 
تخفيف  للجر�حة  ميكن  فيما  �ل����ولدة،  حديثي  �لأط��ف��ال  ل��دى  ل��الأم��ع��اء 
ودون م�شاعفات،  ناجحة  عادة  تكون  �جلر�حة  �أن  ورغم  �ملعوي،  �لن�شد�د 
�لعمر  تبلغ من  �ل��ولدة، وهي  �إج��ر�ء عملية جر�حية لطفلة حديثة  لكن 
يوماً و�حد لي�س �شهال، ويتطلب �لدقة وم�شورة و�لدي �لطفل ، لفتا �إىل 

تعايف �لطفلة، و�إجر�ء �لعملية دون م�شاعفات.

وفد خريية ال�صارقة يتفقد م�صاريع اجلمعية يف ثلث دول اأفريقية
�لنيجر  يف  م�شروعا   70 ونحو  بوركينافا�شو  يف  �جلمعية 
�إد�رة  �ن  وق��ال  بنني.  دول��ة  يف  �لغفارية  ليلى  وم�شت�شفى 
�مل�شاريع تهدف من خالل هذه �لزيار�ت �لتفقدية للوقوف 
على مدى �شري �مل�شاريع �ملنجزة ومتابعة �مل�شاريع �لتي هي 
قيد �لتنفيذ وعمل تقارير منف�شلة لكل م�شروع و�ر�شالها 
لالأخوة �ملتربعني �لذين و�شعو� ثقتهم بجمعية �ل�شارقة 

�خلريية.
و�أ�شاف �ن �مل�شاريع �لتي تقوم �جلمعية بتنفيذها بالنيابة 
�ن  م��وؤك��د�   .. �جلمعية  ل��دى  �م��ان��ة  تعترب  �ملح�شنني  ع��ن 
ومو��شلة  متابعتها  يف  جهدها  ق�شارى  ت��ب��ذل  �جلمعية 
�مل�شاريع  ه��ذه  فيها  تقام  �لتي  �ل��دول  خمتلف  يف  تفقدها 
�لدول  �ل��ف��ق��ر�ء يف تلك  م��ن  ك��ب��رية  �شريحة  ت��خ��دم  �ل��ت��ي 
�مل�شت�شفيات  وب��ن��اء  �لأب����ار  وح��ف��ر  �مل�����ش��اج��د  ب��ن��اء  وت�شمل 

و�لعياد�ت �لطبية وبناء �ملد�ر�س و�لف�شول �لتعليمية.

•• ال�صارقة-وام:

عبد�هلل  عمر  ي�شم   - �خلريية  �ل�شارقة  جمعية  وف��د  ق��ام 
نائب  �ل��زرع��وين  و�أ���ش��ع��د  �مل�شاريع  ق�شم  رئي�س  �مل��رزوق��ي 
رئي�س ق�شم �مل�شاعد�ت �لد�خلية - بتفقد عدد من �مل�شاريع 
�لتي تقوم �جلمعية بتنفيذها و�لإ�شر�ف على �عمالها يف كل 
من جمهورية �لنيجر وجمهورية بنني وجمهورية بوركينا 
تاأتي �شمن �خلطة  �لزيارة  �أن هذه  �ملرزوقي  و�أك��د  فا�شو. 
�ل�شنوية �لتي و�شعها جمل�س �د�رة �جلمعية برئا�شة �ل�شيخ 
تق�شي  و�ل��ت��ي  �ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�شام 
�جلمعية  وكلت  �لتي  �خلارجية  �مل�شاريع  وزي���ارة  مبتابعة 
يف  �جلمعية  تنفذها  و�لتي  �ملح�شنني  قبل  من  بتنفيذها 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول يف ق��ارت��ي �أف��ري��ق��ي��ا و�آ���ش��ي��ا ح��ي��ث قام 
�لوفد خالل �لزيارة بتفقد �أكر من 90 م�شروعا تنفذها 

الطفلة بعد العمليةالطفلة على  �سرير العافية
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بدء فعاليات قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2013

�سمن حملة نحن معكم 

�صركة احل�صن للغاز ومركز اأبوظبي للنفايات يكرمان 950 عامل نظافة يف الغربية

دار الرب وعجمان التعليمية تنظمان م�صابقة القراآن وال�صنة لدورتها الثالثةمركز الت�صوية الودية للمنازعات يحل نزاع بقيمة 360 مليون درهم

 •• اأبوظبي- وام:

�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�م�س  �شباح  �ل��د�خ��ل��ي��ة..�ن��ط��ل��ق��ت 
�لعاملية  �أب���وظ���ب���ي  ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
 2013 �ملتقدمة  �لهوية  لأنظمة 
للدر��شات  �لإم����������ار�ت  م���رك���ز  يف 
ح�شر  �لإ�شرت�تيجية.  و�لبحوث 
�فتتاح �لقمة �لتي ت�شتمر يومني..
�شعادة �للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  ع���ام  م��دي��ر 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ع�شو جمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت 
ل��ل��ه��وي��ة وع����دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ني يف 
 400 ب���ج���ان���ب ح������و�يل  �ل�����دول�����ة 
40 دول�����ة من  م�����ش��ارك مي��ث��ل��ون 

خمتلف �أنحاء �لعامل.
للهوية  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�ل�شجل  نظام  �إجنازها  عن  ر�شميا 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �ل�شكاين 
�ملتحدة وت�شجيل جميع �ملو�طنني 
بطاقة  م�������ش���روع  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 
�ل���ه���وي���ة  �ل���ذك���ي���ة  �ل������ذي يعترب 
�ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  �أب��رز  �أح��د 
�ملنبثقة عن خطتها �ل�شرت�تيجية 

.2013-2010
بعد   - تركيزها  �أن  �لهيئة  و�أك��دت 
�ل�شكان  ت�����ش��ج��ي��ل  م���ن  �ن��ت��ه��ائ��ه��ا 
بات   - �لت�شجيل  عمليات  و�نتظام 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر: 

للغاز  �حل�������ش���ن  ����ش���رك���ة  �ق����ام����ت 
ل�شركة  �لتابعة  �ل�شركات  �إح���دى 
برتول �بوظبي �لوطنية )�دنوك( 
�بوظبي  م����رك����ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للنفايات حفال فى فندق تاللليو� 
�لعاملني  �لنظافة  عمال  لتكرمي 
�شمن  وذل���ك  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�أطلقتها  �لتي  معكم   نحن  حملة 
�شنوياً  تنظيمها  وتعتزم  �ل�شركة 
خمتلفة  فئة  �خ��ت��ي��ار  �شيتم  حيث 
لتكرميها،  ع����ام  ك���ل  �ل��ع��م��ال  م���ن 
بذل  على  ويحثهم  يحفزهم  مم��ا 
�ملزيد من �جلهود يف �شبيل حماية 
تقدير�  و  �ملجتمع  وخدمة  �لبيئة 
خالية  �ملنطقة  جعل  يف  جلهودهم 

من �أي نفايات و�أكر جمال .
�ل�����ت�����ك�����رمي حممد  ح����ف����ل  ����ش���ه���د 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �ل�����ش��وي��دي  ���ش��ي��ف 

جن����ح م����رك����ز �ل���ت�������ش���وي���ة �ل����ودي����ة 
ل��ل��م��ن��ازع��ات يف حم��اك��م دب���ي بحل 
م���ا يقارب  ب��ق��ي��م��ة  ن�����ز�ع جت�����اري 
م��ل��ي��ون دره������م، وذل�����ك يف   360
فرتة زمنية قيا�شية، حيث يبحث 
ب�شكل  �ل��ت�����ش��وي��ة  ع��م��ل��ي��ة  �مل���رك���ز 
ودي ب��ني �أط����ر�ف �مل��ن��ازع��ات وفق 
ق��و�ن��ني ول��و�ئ��ح ق��ان��ون��ي��ة ت�شمن 
حتقيقاً  �لأط���ر�ف  لكافة  �حلقوق 
ل�شرت�تيجية �إمارة دبي يف عملية 
تي�شري �لتقا�شي وتفعيل �حل�شول 
ع��ل��ى ط���رق ���ش��رع��ي��ة وف��ع��ال��ة حلل 

�ملنازعات ودياً.
وذكر حممد �أمني مبا�شري مدير 
للمنازعات  �لودية  �لت�شوية  مركز 
حل  مت  �أن  دب���������ي  حم������اك������م  يف 
�لأكفاء  �مل�شلحني  بجهد  �ل��ن��ز�ع 
�ملتو�جدين يف �ملركز، فبعد عر�س 
�أويل  لقاء  ُعقد  �ملركز  �لنز�ع على 
وجهات  لتقريب  و�مل�شلح  جمعهم 
�لنظر بينهم، ومت �لتو�شل لتفاق 
ي�����ش��م��ن ح��ق��وق �ل��ط��رف��ني، حيث 
�تفاقية  ���ش��دور  م��ع  �ل��ن��ز�ع  �نتهى 
تنفيذياً  �شند�ً  تعد  �لتي  �ل�شلح، 

ملزماً للطرفني.
مبادرة  يعد  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أطلقتها  �لتي  �ملبادر�ت  ر�ئ��دة من 
عملية  ت�����ش��ري��ع  ب���ه���دف  �مل���ح���اك���م 
طرق  ي��وف��ر  �إن���ه  حيث  �لتقا�شي، 

�أعلن �ملهند�س �شعيد خليفة �ل�شعايل 
مدير جمعية د�ر �لرب فرع عجمان 
عن �إطالق م�شابقة د�ر �لرب للقر�آن 
دورتها  يف  �لنبوية  و�ل�شنة  �ل��ك��رمي 
2013مبد�ر�س  ل���ع���ام  �ل���ث���ال���ث���ة 
مر�حلها  بجميع  و�ل��ب��ن��ات  �ل��ب��ن��ني 
تنظمها  �ل���ت���ي  ع��ج��م��ان  �إم�������ارة  يف 
منطقة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �جل��م��ع��ي��ة 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لتعليمية،  عجمان 
�جلمعية ر�شدت ميز�نية للم�شابقة 
دره��م كمكافاآت  �أل��ف   160 ق��دره��ا 
ت�شجيعية  وح��و�ف��ز  وعينية  م��ادي��ة 
�لعام  ل���ه���ذ�  و�مل�������ش���ارك���ني  ل��ل��ط��الب 
�ملكافاآت  كانت  �لثالثة حيث  بدورته 
يف �لدورة �لأوىل 30 �ألف درهم ويف 
�لدورة �لثانية 90 �ألف درهم ومتت 
�مل�شاركة  �ملد�ر�س  زي��ادة  مع  زيادتها 
و�أعد�د �لطالب �مل�شاركني، وتتفاوت 
جو�ئز �مل�شابقة من 3 �آلف درهم �إىل 
500 درهم ح�شب �لفائز و�مل�شتوى، 
�مل�شاركة بفرعيها يف  �لفئات  �أن  كما 
وم�شتوياتها  و�ل�����ش��ن��ة(  )�ل����ق����ر�آن 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  مرحلة  �شت�شم 
�لأول  �مل�شتوى  يف  �لأوىل(  )�حللقة 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  و�لثاين، ومرحلة 
�مل�شتوى  يف  �ل���ث���ان���ي���ة(  )�حل���ل���ق���ة 
�لتعليم  ومرحلة  و�ل��ر�ب��ع،  �لثالث 
كما  �خلام�س،  �مل�شتوى  يف  �لثانوي 
�أع�شاء  ب��امل�����ش��اب��ق��ة  �أي�����ش��اً  ي�����ش��ارك 
�ملعلمني  م���ن  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لإمار�ت للهوية تعمل يف �إطار هذه 
خارطة  ووف���ق  و�ل��روؤي��ة  �ملنظومة 
ح��ددت من  �ملعامل  و��شحة  طريق 
�ملقبلة  لالأعو�م  �أولوياتها  خاللها 
�لقيادة  ت���وج���ي���ه���ات  وف�����ق  وذل������ك 
للم�شتقبل  و��شت�شر�فها  �لر�شيدة 
�مل�شاريع  م���ن  ع����دد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
مقدمتها   ويف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
م�����ش��روع �ل��رب��ط �لإل���ك���رتوين مع 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف �ل���دول���ة  
�لرقمية   �ل���ه���وي���ة  وم�������ش���روع    ..
�حلكومة  خ���ط���ة  ل����دع����م  وذل�������ك 
لالإمار�ت  �لحتادية  �لإلكرتونية 
يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا   2014-2012
�لعمل  �أد�ء  �إح��د�ث نقلة نوعية يف 
ت�شخري  خ������الل  م����ن  �حل����ك����وم����ي 
�ملتقدمة  �لتكنولوجية  �لأن��ظ��م��ة 
بعد  وخا�شة  �ملتعاملني  خدمة  يف 
�حلكومة  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول  ب����ات  �أن 
غنى  ل  ملحة  حاجة  �لإلكرتونية 
�أنظمة  يف  �ل��رت�ب��ط  لتعزيز  عنها 
وت�شهيل  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل�����ه�����ات 
وتب�شيط خدماتها. وقال �لدكتور 
مت�شي  �لإم�����������ار�ت  �أن  �خل�������وري 
منظومتها  ل��ت��ط��وي��ر  وع����زم  ب��ث��ق��ة 
وتاأكيد  لإث����ب����ات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ما  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �شكانها  ه��وي��ات 
يعترب  �ليوم  حتى  �ل��دول��ة  حققته 
�إجن����از� ع��امل��ي��ا وخ��ا���ش��ة يف ظ��ل ما 
�ل���ي���وم من  �ل���ع���امل  ت��و�ج��ه��ه دول 
حت����دي����ات م��ت��ف��اق��م��ة حت�����ول دون 

خدماتنا  وتطوير  �ل�شرت�تيجي 
�حلكومية ما هو �إل حجر �لأ�شا�س 
�شمولية  و�أكر  و�أهم  �أكرب  مل�شروع 
�لإم����ار�ت  دول���ة  و�ب��ت��ك��ار� �شممت 
بعزم  مت�شي  وه���ي  حتقيقه  ع��ل��ى 
�شاحب  ق�����ي�����ادة  ظ�����ل  يف  ن����ح����وه 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

وحكومتنا �لر�شيدة .
�ل�شجل  ن��ظ��ام  �إجن����از  �إن  و�أ����ش���اف 
�لهوية  بطاقة  وم�شروع  �ل�شكاين 
�إلكرتونية  منظومة  من  ج��زء  هو 
�ل�شخ�شية  �لهوية  متكاملة لإد�رة 
للهوية على  �لإم��ار�ت  تعمل هيئة 
توجه  دع���م  يف  لت�شهم  ت��ط��وي��ره��ا 
تناف�شي  �قت�شاد  بناء  نحو  �لدولة 

من�شبا على تطوير منظومة �إد�رة 
ي�شهم  �لإم��������ار�ت مب���ا  �ل��ه��وي��ة يف 
ومكانتها  �ل��دول��ة  �أم���ن  ت��ع��زي��ز  يف 
�لتناف�شية عامليا ومبا يدعم �شناع 
�ل�شرت�تيجي  و�لتخطيط  �لقر�ر 

وم�شاريع �حلكومة �لإلكرتونية.
�شعادة  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
�ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 
�خلوري مدير عام هيئة �لإمار�ت 
�لتي تقام  �لقمة  �فتتاح  للهوية يف 
مفو�شية  م���ن  ب��دع��م  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�لحت���اد �لأوروب����ي ..وق���ال �إن هذ� 
و�أهميته  �شخامته  رغ��م  �لإجن����از 
وت���ق���دم���ه ل��ن��اح��ي��ة م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
و�لفردي  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  ت��ع��زي��ز 
�لقر�ر  ���ش��ن��اع��ة  ودع����م  دول��ت��ن��ا  يف 

باأف�شل  ي��ن��ع��م  وجم���ت���م���ع  م��ن��ي��ع 
بيئة  يف  �لكرمي  �لعي�س  م�شتويات 
م���ع���ط���اءة وم�������ش���ت���د�م���ة وف���ق���ا ل����/
�لهادفة   2021 �لإم�����ار�ت  روؤي����ة 
�أف�شل  ب��ني  م��ن  دولتنا  ت��ك��ون  لأن 
�ل�شنو�ت  غ�����ش��ون  يف  �ل��ع��امل  دول 
�لثماين �ملقبلة �أي بحلول �لذكرى 
�خل��م�����ش��ني ل��ق��ي��ام دول����ة �لإم�����ار�ت 
�أن دولة  و�أك����د  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
حمور�  �لإن�����ش��ان  ت�شع  �لإم������ار�ت 
وم�شاريعها  خ��ط��ط��ه��ا  جل���م���ي���ع 
�ل�شرت�تيجية وهي حري�شة على 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����ش��خ��ري 
على  و�ملقيمني  مو�طنيها  خلدمة 
وجودة  بنوعية  و�لرت��ق��اء  �أر���ش��ه��ا 
هيئة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  ح��ي��ات��ه��م 

�ب���وظ���ب���ي ل��ل��ن��ف��اي��ات وع�����دد كبري 
�لهيئات  �مل�����ش��ئ��ول��ني ومم��ث��ل��ي  م��ن 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل���دو�ئ���ر 
وغ������ري �حل���ك���وم���ي���ة �ل���ع���ام���ل���ة يف 

�ملنطقة �لغربية .
وقال حممد �شيف �ل�شويدي نائب 
�خلدمات   – �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
���ش��رك��ة �حل�����ش��ن للغاز  �ل��ع��ام��ة يف 

�حل�شن–  ل�������ش���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
علي  �ل  وفي�شل  �لعامة  �خلدمات 
�لعامة  �ل���ع���الق���ات  �د�رة  م���دي���ر 
وفار�س  للغاز  �حل�شن  �شركة  من 
�لرت�خي�س  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي 
و�ل���ت���ف���ت���ي�������س و������ش�����امل �مل�����زروع�����ي 
�ل�شلبة  �ل��ن��ف��اي��ات  م��دي��ر م�����ش��روع 
م���ن مركز  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

������ل ع������دد�ً م���ن �مل�����ش��ل��ح��ني من  �أهَّ
�أ���ش��ح��اب �خل���رب�ت يف �لإج����ر�ء�ت 
�أطر�ف  م��ع  للتو��شل  �لقانونية 
�حتياجاتهم  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �ل���ن���ز�ع، 
بتحفيزهم  م��ع��ه��م  و�ل���ت���ف���او����س 
ل���الإق���ب���ال ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ح م���ن باب 
و�لقيم  �لج���ت���م���اع���ي���ة،  �لأخ��������وة 
�لإ�شالمية، و�لفو�ئد �لقت�شادية، 
�لطرفني يف حال  على  تعود  �لتي 
ي��ق��وم �مل�شلح  �ل�����ش��ل��ح، ث��م  ق��ب��ول 
ب��ع��ر���س ع���دد �حل���ل���ول �مل��ت��اح��ة يف 
ُير�شي  حل  �إىل  للو�شول  �ل�شعي 
بني  �ل�شلح  ح���ال  ويف  �ل��ط��رف��ني، 
�لر�شوم  ن�شف  ُي��ع��ي��د  �ل��ط��رف��ني، 
ت�شجيعاً  �ل���ن���ز�ع،  ع��ل��ى  �مل�شتحقة 
لأ���ش��ح��اب �مل���ن���ازع���ات ع��ل��ى قبول 
عملية �ل�شلح ولتاأكيد دور �ملحاكم 
�مل��ت��اح��ة لعملية  �ل��ب��د�ئ��ل  يف دع���م 

�لق�شايا  يف  ل��ل��ت��ق��ا���ش��ي  ب���دي���ل���ة 
على  و�لتجارية  و�لعقارية  �ملدنية 
و�لتوجيه  �لإ����ش���الح  ق�����ش��م  غ����ر�ر 
�لأ�������ش������ري يف ق�������ش���اي���ا �لأح��������و�ل 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، وق��ا���ش��ي �ل�����ش��ل��ح يف 
ت�شوية  وق�شم  �لعمالية  �لق�شايا 

�لرتكات.
خالل  م����ن  �مل����رك����ز  �أن  و�أ������ش�����اف 
دوره  يقت�شر  ل  �لودية  �لت�شويات 
و�لوقت  �جلهد  توفري  على  فقط 
�أو حتى  �لنز�ع  �أط��ر�ف  �شو�ء على 
على �ملعنيني يف �لعملية �لق�شائية، 
ب���ل �إن����ه ي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف 
�ملحافظة على �لن�شيج �لقت�شادي 
و�لجتماعي يف �لإمارة من خالل 

ت�شوية �لنز�عات ب�شكل ودي.
�لت�شوية  م���رك���ز  م���دي���ر  وت���ط���رق 
�ملركز  �أن  ل���ل���م���ن���ازع���ات  �ل����ودي����ة 

و��شتناد�ً �إىل هذه �لروؤية يطيب يل 
�أن �حل�شن للغاز �شتعمل  �أعلن  �أن 
�شنوياً  �لفعالية  ه��ذه  تنظيم  على 
خمتلفة  فئة  �خ��ت��ي��ار  �شيتم  حيث 
لتكرميها،  ع����ام  ك���ل  �ل��ع��م��ال  م���ن 
لتحفيزهم وحثهم على بذل �ملزيد 
من �لعطاء يف �شبيل حماية �لبيئة 

وخدمة �ملجتمع  
�ملزروعي  ف��ار���س  ق��ال  وم��ن جانبه 
مدير �إد�رة �لرت�خي�س و�لتفتي�س 
 – �ل���ن���ف���اي���ات  �إد�رة  م���رك���ز  ل����دى 
�أب��وظ��ب��ي م���ب���ادرة ���ش��رك��ة �حل�شن 
معاين  على  تنطوي  و�ل��ت��ي  للغاز 
نبيلة وم�شوؤولية �جتماعية عالية. 
�ليوم  ت��ع��اون��ن��ا  مي��ث��ل  و�أ������ش�����اف: 
ق����دوة جل��م��ي��ع �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�لتز�مها  لإب�����ر�ز  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة 
جهود  حلفز  و�مل��ب��ادرة  �لجتماعي 
�جل�����ن�����ود �مل���ج���ه���ول���ني �ل�����ذي�����ن ل 
يوفرون �أي جهد يف �شبيل �حلفاظ 

تطلق  ب������اأن  ت��ف��خ��ر  �ل�������ش���رك���ة  �ن 
تنفيذ�ً  �ل��ط��ي��ب��ة؛  �مل����ب����ادرة  ه����ذه 
�لتي  �ل�����ش��ام��ل��ة  لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وتفهمها  �إدر�ك������ه������ا  ع���ل���ى  ت����وؤك����د 
خالل  من  �ملجتمعية،  مل�شوؤوليتها 
�لفعاليات  م��ن  للعديد  تنظيمها 
�ملحلي،  �مل��ج��ت��م��ع  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لتنمية  حت����ق����ي����ق  يف  وت���������ش����ب 
ومن  �ل��وق��ت.  نف�س  يف  �مل�شتد�مة 
للغاز  �حل�شن  ف���اإن  �ملنطلق،  ه��ذ� 
تثمن عالياً خدمات عمال �لنظافة 
�ملجتمع،  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  وج��ه��وده��م 
�إىل  �لتي تهدف  عرب هذه �حلملة 
�لعمال  دور  على  �ل�شوء  ت�شليط 

�حلري�شني على حماية �لبيئة.
وقال �ل�شويدي  �أن عمال �لنظافة 
هم �أحد �أهم �لأع�شاء �لفاعلني يف 
�مل�شوؤولية  تقع  وعلينا  جمتمعنا 
د�ئ�����م�����اً يف ت���ق���دي���ر ج���ه���وده���م يف 
�لطبيعية،  بيئتنا  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 

�لتقا�شي.
ويف نف�س �ل�شياق �أكد مبا�شري �أن 
ودّياً  �ل�شلح  باإجر�ء  �ملركز خمّول 
للق�شايا �لتي تقل قيمة �ملطالبات 
فيها عن ع�شرين �ألف درهم، لفتا 
�إىل �أن هناك �لعديد من �حلالت 
�إىل  حُت����ول  �أن  �أ���ش��ح��اب��ه��ا  ي��ط��ل��ب 
مركز �لت�شوية �لذي يدر�س �لنز�ع 
ومطالبات �لطرفني، ويبد�أ بعدها 
ب��ط��رح �حل���ل���ول �ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي 
للتو�شل  �لطرفني  حقوق  ت�شمن 
تنتهي  وب���ذل���ك  ُم���ر����س،  ح���ل  �إىل 
ومثال  قليلة،  �شاعات  يف  �لق�شية 
على ذلك �لنز�ع �لتجاري �لذي مت 
 360 بقيمة  �مل��رك��ز  على  عر�شه 
م��ل��ي��ون دره����م، ومت �لت���ف���اق على 
يف  فيها  للطرفني  �ملُ��ر���ش��ي  �حل��ل 

نف�س �ليوم.

من  �نطالقاً  ت��اأت��ي  للم�شابقة  �ل��رب 
و�أهد�فها  �جل��م��ع��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف  و�ل��دع��وي��ة  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة 
و�لتز�ماً  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  دعم 
يف  �ملجتمع  نحو  مب�شوؤوليتها  منها 
�هلل  كتاب  بتحفيظ  �هتمامها  �إط��ار 
وتدري�س  وتعليمه  وجتويده  تعاىل 
عليه  �هلل  �شلى  �لكرمي  �لنبي  �شنة 
�جلمعية  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  و���ش��ل��م، 
�مل�شابقة  رع�����اي�����ة  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت 
�لثالثة  ل���دورت���ه���ا  و�����ش���ت���م���ر�ره���ا 
وحتقيق �أهد�فها، وم�شيد�ً بالتعاون 
و�ل����دور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ت��ب��ذل��ه �إد�رة 
منطقة عجمان �لتعليمية و�ملد�ر�س 
و�لتي  �مل�شابقة  �إط��الق  يف  �مل�شاركة 

�مل�شابقة بفروعها  و�ملعلمات، وت�شم 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة ح��ف��ظ �شور  وف��ئ��ات��ه��ا 
م��ن �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي و���ش��رح كلمات 
�ل�شريف  �ل���ق���ر�آن وم��ت��ون �حل��دي��ث 
�مل��ف��رد�ت وم��ر�ت��ب وفقه  مع معاين 
�حل���دي���ث، وي��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة �أكر 
وطالبة  طالب  مت�شابق   500 م��ن 
حني  يف  �لثالثة،  �ل����دورة  يف  ومعلم 
هو  للم�شاركة  موعد  �آخ��ر  �أن  �أعلن 
تفا�شيل  �أن  كما  28-3-2013م، 
�مل�شابقة يعلن عنها مبو�قع جمعية 
د�ر �لرب ومنطقة عجمان �لتعليمية 
�ملعنية  و�لتعليمية  �لعلمية  و�ملو�قع 

بامل�شابقة.
د�ر  رع���اي���ة  �أن  �ل�����ش��ع��ايل  و�أو�����ش����ح 

جيل  �إع���د�د  �إىل  جمملها  يف  تهدف 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أخ���الق  على  نا�شئ 
و�ل�������ش���ن���ة �ل���ن���ب���وي���ة، و����ش���ح���ذ همم 
�هلل  كتاب  حلفظ  و�ل�شباب  �لنا�شئة 
عليه  �هلل  �شلى  نبيه  و���ش��ن��ة  ت��ع��اىل 
�ل�شريفة  �ملناف�شة  روح  وب��ث  و�شلم، 
�مل�شاركني  �أوق������ات  و���ش��غ��ل  ب��ي��ن��ه��م، 
دينهم  يف  بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا 
ودنياهم و�ل�شعي لتحقيق هدف من 
للجمعية  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف 
�ملجتمع  يف  �ل��ف�����ش��ي��ل��ة  ن�����ش��ر  وه����ي 
�جلمعية  تعد  عليه، حيث  و�لتعاون 
�ل�شباقة  �خل��ريي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
ملختلف  و�لتعاون  �لدعم  تقدمي  يف 

�ملوؤ�ش�شات بالدولة.

�ملتقدمة  �ل��ه��وي��ة  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
نحو  حتولها  وتعيق  بها  �خلا�شة 

�حلكومة �لإلكرتونية.
و�أكد �أن  م�شروع �لربط �لإلكرتوين 
�لدولة   يف  �حلكومية  �جلهات  مع 
وم�شروع  �لهوية �لرقمية  �للذين 
تطورهما �لهيئة �شي�شهمان ب�شكل 
�لإلكرتوين  �ل��ت��ح��ول  يف  حم���وري 
و�لرتقاء  �لإم���ار�ت  م�شتوى  على 
و�شيكونان  ف��ي��ه��ا  �حل���ي���اة  ب���ج���ودة 
�إجن��از عاملي جديد حتققه  مبثابة 
تقنني  يف  �أ�شبقيتها  ب��ع��د  �ل��دول��ة 
لكافة  �ل�شخ�شية  �لهوية  تعريف 
�شكانها وهو ما مكنها من �متالك 
لل�شجالت  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  �أك�����رب 
�لإلكرتونية   �حل���ي���وي���ة  �مل���دن���ي���ة 
�مل����دجم����ة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل 
وفقا لالأكادميية �لدولية لالأرقام 
�لهيئة  �أن  و�أ�����ش����اف  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة. 
�لتحديات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  و�ج���ه���ت 

ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ات  �ن���ط���الق  م��ن��ذ 
�لعام  يف  ت��دري��ج��ي  ب�شكل  �ل�شكان 
�لهيئة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�   2005
2012 من جتاوز  جنحت خ��الل 
و�لنتهاء  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  �لكثري 
متهيد�  �ل�������ش���ك���ان  ت�����ش��ج��ي��ل  م����ن 
�أهمية  �أكر  �إىل مرحلة  لالنتقال 
يخدم  مب��ا  �لوطنية  م�شريتها  يف 
�مل�شلحة �لعليا للدولة ومبا ي�شهم 
�خلدمات  وت��ب�����ش��ي��ط  ت��ط��وي��ر  يف 
�حل��ك��وم��ي��ة وب��ال��ت��ايل ك�����ش��ب ر�شا 
�أبوظبي  قمة  �أن  و�أك��د  �ملتعاملني. 
�ملتقدمة  �لهوية  لأنظمة  �لعاملية 
ي����ن����درج ���ش��م��ن �شعي  ه����ي ح�����دث 
مل��و����ش��ل��ة تبادل  �ل������دوؤوب  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�أف�شل  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  �خل�����رب�ت 
�ملمار�شات �لعاملية �ملرتبطة باأنظمة 
وتطبيقاتها  �ل���ذك���ي���ة   �ل���ه���وي���ة  
��شتمر�رية  ي�شمن  مب��ا  �ملتقدمة 
�لتكنولوجية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 

وتاأكيد  لإث��ب��ات  و�لآم��ن��ة  �ملتكاملة 
�لهويات يف دولة �لإمار�ت وخا�شة 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ���ل  يف 
توفري  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل���ع���امل  دول 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن �لأم�����ن 
ومو�طنيها  ملجتمعاتها  و�لأم�����ان 
�أثبت هذ� �حلدث  �أن  وخا�شة بعد 
على مدى دور�ته �ل�شابقة �أهميته 
بتحديد  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  �ل���ب���ال���غ���ة 
م�����الم�����ح �لجت�������اه�������ات �ل���ع���امل���ي���ة 
وتاأثري  �لهوية  ب�شناعة  �ملرتبطة 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�لدكتور  وتقدم  �ل�شناعة.  يف هذه 
�لدكتور  ل�شعادة  بال�شكر  �خل��وري 
�ل�������ش���وي���دي مدير  ����ش���ن���د  ج����م����ال 
للدر��شات  �لإم�������ار�ت  م��رك��ز  ع���ام 
و�ل���ب���ح���وث �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة على 
�أبوظبي  قمة  فعاليات  ��شت�شافة 
على  �لثاين  للعام  للهوية  �لعاملية 

�لتو�يل.

ومظهرها  �إم���ارت���ن���ا  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى 
�حل�شاري. 

هذ� وتتز�من حملة نحن معكم مع 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حتفالت 
�لوطني  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب���ي���وم  �مل���ت���ح���دة 
�شعار  يحمل  �ل��ذي  ع�شر  �ل�شاد�س 
و�لذي  باحلياة  تنب�س  �ل�شحر�ء 
�ل�شيخ  �شمو  �لدولة  رئي�س  يرعاه 
تاأكيد�ً  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
بالبيئة  �ل�����دول�����ة  �ه���ت���م���ام  ع���ل���ى 

�لفعالية  وه������ذه  و�ل�����ش����ت����د�م����ة. 
�لتي  �ملبادر�ت  مماثلة للعديد من 
�لقطاعني  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
حملة  �إط��ار  �شمن  و�خلا�س  �لعام 
�شكر�ً لكم �لتي �أطلقها نائب رئي�س 
�ل������وزر�ء وحاكم  �ل���دول���ة ورئ��ي�����س 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  دبي 
مبوظفي  ل��الح��ت��ف��اء  م��ك��ت��وم  �آل 

�خلدمات �لأ�شا�شية هذ� �لعام.
 950 تكرمي  ويف ختام �حلفل مت 

عامل   350 منهم  نظافة  ع��ام��ل 
�لنفايات  �إد�رة  م��رك��ز  م��ن  نظافة 
ت���ق���دي���ر�ً  �ل���غ���رب���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�لهام  لدورهم  و�إب���ر�ز�ً  خلدماتهم 
�ملجتمع.  يف  ف���اع���ل���ني  ك���اأع�������ش���اء 
�إد�رة  م��رك��ز  ق��ي��ام  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لنفايات – �أبوظبي بدوره بتكرمي 
�لنظافة  ع��م��ال  م��ن  ع��ام��ل   600
�ل�شاحل  ���ش��رك��ة  ل����دى  �ل��ع��ام��ل��ني 

�لغربي �لتابعة للمركز. 

نهيان بن مبارك ولبنى القا�صمي 
يح�صران حفل �صفارة ايران 

•• اأبوظبي-وام:

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ح�شر 
�خلارجية  �لتجارة  وزي��رة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  ومعايل  �لعلمي 
م�شاء �م�س �لول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامة �شعادة حممد ر�شا فيا�س �شفري 
�جلمهورية �ل�شالمية �لير�نية لدى �لدولة مبنا�شبة �لعيد �لوطني لبالده. كما 
ح�شر �حلفل �لذي �أقيم مبقر �ل�شفارة يف �أبوظبي �شعادة �ل�شفري �لدكتور طارق 
�مل�شوؤولني  �ل�شيا�شية وعدد من  �لهيد�ن م�شاعد وزير �خلارجية لل�شئون  �حمد 

وروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية و�لجنبية �ملعتمدين لدى �لدولة.

مفاهيم واأ�صرار فلكية كونية يف ثنايا القراآن الكرمي 
•• اأبوظبي-وام:

�ليوم  �ل���دويل  �لفلك  مركز  م��ع  بالتعاون  للفلك  �لإم����ار�ت  جمعية  تنظم 
بجامعة نيويورك يف �بوظبي حما�شرة علمية فلكية بعنو�ن مفاهيم و�أ�شر�ر 
�لفلكية  �لثقافة  لن�شر  �شعيا  وذل��ك  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  ثنايا  يف  كونية  فلكية 
�ملرتبطة باملجتمع �ملحلي. و�شيقدم �ملحا�شرة �ل�شتاذ �لدكتور حميد جمول 
�لفيزياء و�لفلك يف �جلامعة  �ل�شارقة و�أ�شتاذ  �لنعيمي نائب مدير جامعة 
ورئي�س �لحتاد �لعربي لعلوم �لف�شاء و�لفلك وذلك برعاية �ملركز �لوطني 
للوثائق و�لبحوث يف �أبوظبي. و�شيتناول �ملحا�شر �ملفاهيم �لفلكية و�لأ�شر�ر 
�ملبالغة ويل  �إىل �شرورة عدم  �لكرمي ويتطرق  �لقر�آن  �ملذكورة يف  �لفلكية 
�لن�س حتى يتو�فق مع بع�س �ملفاهيم �لعلمية �حلالية ويوؤكد على �أنه يجب 

�لرتكيز على �ملعلومات �لفلكية �لتي �أ�شبحت حقائق م�شلم بها. 
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طبية راأ�س اخليمة تطلق اأ�صبوع �صحة العني للعام الثاين على التوايل
للعني وذلك نظر� لرتفاع موؤ�شر�ت �إجهاد �لعني خا�شة 

بعد �نت�شار �لأجهزة �لذكية.
و��شاف �ن خماطر جلو�س �لطالب لأوقات طويلة �أمام 
..لفتا  �ل��روؤي��ة  يف  �شعفا  حت��دث  ق��د  �لكمبيوتر  جهاز 
�إىل �شرورة �لهتمام ب�شحة �لعني من خالل �لتوعية 
�ل�شحية  و�لتغذية  �ل�شخ�شية  �لنظافة  �أ�ش�س  و�ت��ب��اع 
و�ل��ت��ي لها دور كبري يف �حل��ف��اظ على �شحة  �مل��ت��و�زن��ة 

�جل�شم ب�شورة عامة و�لعني ب�شورة خا�شة.
و�أكد مدير منطقة ر��س �خليمة �لطبية �أهمية �للتز�م 
�لدر��شة  �أثناء  للطالب  �ل�شحيحة  �جللو�س  بو�شعية 

مع وجود �لإنارة �ملنا�شبة للقر�ءة ..
�ل��ع��ني مثل  م�����ش��ري� �إىل خ��ط��ورة بع�س �لأل���ع���اب ع��ل��ى 

•• را�س اخليمة-وام:

�أطلقت منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية - متمثلة يف �إد�رة 
�ل�شحة �ملدر�شية -

�لتعليمية فعاليات  ر�أ�س �خليمة   بالتعاون مع منطقة 
�أ�شبوع �شحة �لعني حتت �شعار �شالمة �لعني م�شوؤولية 

�جلميع .
وقال �لدكتور يا�شر عي�شى �لنعيمي مدير منطقة ر�أ�س 
�خليمة �لطبية �ن �ملنطقة �أولت �هتماما كبري� ب�شحة 
بني  خ��ا���ش��ة  �ل�شحي  �ل��وع��ي  لن�شر  و�شالمتها  �ل��ع��ني 
�لطلبة و�أولياء و�أهمية �لعناية بالعني وكيفية �لتعامل 
�ملبكر  �لك�شف  باأهمية  و�لتنبه  �ملختلفة  �لإ�شابات  مع 

�ملفرقعات �لنارية �أو �لتي حتوي �أ�شعة ليزرية.
وق��د ��شت�شافت �أرب��ع م��د�ر���س من �إم���ارة ر�أ���س �خليمة 
فعاليات �ل�شبوع ومنها مدر�شة زمزم للتعليم �لأ�شا�شي 
ومدر�شة  �خل�����ر�ن  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب��ن��ات  �لأوىل  �حل��ل��ق��ة 
خت  مبنطقة  بنني  �لأوىل  �لأ�شا�شي  للتعليم  �لب�شتان 
مبنطقة  ب��ن��ات  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  �حل��دي��ب��ة  وم��در���ش��ة 
و�لثانوي  �لأ���ش��ا���س  للتعليم  ك���درة  وم��در���ش��ة  �ل��زه��ر�ء 

مبنطقة كدرة.
�لعيون  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي  �ىل  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  وت���وج���ه 
بال�شحة  �لعيون  ق�شم  رئي�س  �خل�س  حممد  �لدكتور 
و�أع�شاء  �ملدر�شية  بال�شحة  �لتمري�س  �ملدر�شية وهيئة 

فريق �حلملة لتنفيذهم هذه �حلملة. 

حاكم ال�صارقة ي�صتقبل جمل�س اإدارة الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة

�صاب ا�صيوي ي�صارع منقذيه من املوت غرقا

�صيدة جزائرية تنجب 3 توائم يف ابوظبي ب�صحة جيدة

الرحالة الإماراتي جلل بن ثنية يزور كليات التقنية العليا بال�صارقة

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
يف  �م�س  ظهر  قبل  �ل�شارقة  حاكم 
مكتب �شمو �حلاكم وبح�شور �شمو 
�لقا�شمي  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�ل�������ش���ارق���ة جمل�س  ح����اك����م  ن����ائ����ب 
�ملنافذ  لأم��ن  �لعامة  �لهيئة  �إد�رة 
و�حلدود و�ملناطق �حلرة يتقدمهم 
�شعادة على حممد �ل�شام�شي رئي�س 

جمل�س �لد�رة.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ورح�������ب 
برئي�س  �للقاء  �ل�شارقة يف م�شتهل 
بالدور  ..م�شيد�  و�لأع�شاء  �لهيئة 
�لهيئة  به  ت�شطلع  �ل��ذي  �لوطني 
يف قطاع �ملنافذ ملا لهذ� �لقطاع من 
�أهمية �أمنية و�قت�شادية و�جتماعية 

�قت�شاديا  �ملنافذ  دور  تعزيز  نحو 
و�ج��ت��م��اع��ي��ا ..م�����ش��ري� ���ش��م��وه �إىل 
�أهمية حتديث �لجر�ء�ت لتطوير 
و�لتحديث  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لتقني �مل�شتمر �إ�شافة �إىل حت�شني 
و�رتباطها  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  �د�رة 

بالأجهزة �لأمنية �لأخرى.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�ط����ل����ع 
�ل�شارقة من �شعادة على �ل�شام�شي 
�لهيئة  و�خت�شا�شات  �أه��د�ف  على 
�ل���ع���ام���ة لأم�����ن �مل���ن���اف���ذ و�حل�����دود 
تعمل حتت  و�لتي  �حل��رة  و�ملناطق 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  و�إ�����ش����ر�ف  م��ظ��ل��ة 
�لهيئة  وت��ع��ت��رب  �ل��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
و�شع  عن  �مل�شوؤولة  �جلهة  �لعامة 
�مل���ع���اي���ري وت��ق��ن��ني وت��ن�����ش��ي��ق كافة 
�ملنافذ  ب�������اإد�رة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���ه���ود 
و�حل����دود و�مل��ن��اط��ق �حل���رة وو�شع 
كافة  تت�شمن  ��شرت�تيجية  خطة 

�ل�شرت�تيجيات  ر���ش��م  خ���الل  م��ن 
�لأمنية وو�شع �ل�شيا�شات �لوطنية 
معدلت  �أع��ل��ى  حتقيق  تكفل  �لتي 
�لأمن و�ل�شالمة باملنافذ و�حلدود 
و�مل���ن���اط���ق �حل�����رة يف �ل���دول���ة مما 
ي��دع��م �ل����دور �ل���ري���ادي ل��ل��دول��ة يف 
�لدولية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  تطبيق 

فيما يخ�س �أمن �ملنافذ و�حلدود.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أث�����ن�����ى 
�ل�شارقة خالل �للقاء على �ل�شيا�شة 
على  ترتكز  و�ل��ت��ي  للهيئة  �لعامة 
�ملبا�شر  و�لتن�شيق  �لتعاون  تعزيز 
و�ل���دو�ئ���ر �حلكومية  م��ع �جل��ه��ات 
�ملعنية باأمن �ملنافذ يف �لدولة مما 
ي�شاهم يف تطوير �آلية �لعمل وو�شع 
�ل�شرت�طات �لأمنية �ملوحدة �لتي 
�ج��ر�ء�ت مرنة  �تخاذ  ت�شاعد على 
دون  �ملتعاملني  خل��دم��ة  وم��ي�����ش��ره 
�شعيا  �لأم��ن��ي��ة  باملعايري  �لخ���الل 

�مل���ع���اي���ري و�مل���ت���ط���ل���ب���ات �ل���دول���ي���ة 
�لو�جب تو�فرها يف �ملنافذ و�حلدود 
و�مل��ن��اط��ق �حل���رة يف جم���ال �لأمن 
�ملتطلبات  و�ل�شالمة ومتابعة تلك 
ويلقى على عاتقها تطوير وتوحيد 
و�لإجر�ء�ت  و�ل�شيا�شات  �لقو�نني 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب������اإد�رة �مل��ن��اف��ذ و�حل����دود 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �حل������رة  و�مل���ن���اط���ق 

�لوطني.
بال�شخ�شية  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت���ت���م���ت���ع 
حيث  �أعمالها  ملمار�شة  �لعتبارية 
�لدولة  �إمكانية  تعزيز  �ىل  تهدف 
�لأمنية باملنافذ و�حلدود و�ملناطق 
كفاءة  ورف������ع  خ�����الل  م����ن  �حل������رة 
وجاهزية �ملنافذ من دعم �لرب�مج 
للعاملني  و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
ف���ي���ه���ا وو������ش�����ع �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل��وط��ن��ي��ة لأم����ن �مل��ن��اف��ذ و�حل����دود 
�ملعايري  وف�����ق  �حل������رة  و�مل����ن����اط����ق 

و�لإجر�ء�ت و�ل�شرت�طات �لأمنية 
�لقو�عد  تطبيق  و�عتماد  و�لفنية 
�ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة مل���و�����ش���ف���ات �لإج����ه����زة 

و�ملعد�ت يف منافذ �لدولة.
�لكبري  ب��ال��دع��م  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اد 
�لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �هلل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع 
�لأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي لمارة �أبوظبي مبا يعزز 

�لعمل �ملوؤ�ش�شي يف �لدولة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

 فوجيء �أ�شخا�س كانو� على منت 
قارب للتجديف يف مهمة تدريبية 
ي�شقط  ب�شاب  �خليمة  ر�أ���س  بخور 
ب��ال��ق��رب م��ن��ه��م م���ن ف���وق �جل�شر 
وع��ل��ى �ل��ف��ور ق��ف��ز ب��ع�����س عنا�شر 
من  بانقاذه  وقامو�  ور�ءه  �لفريق 

موت موؤكد غرقا .
�أذه��ل��ت جميع  �لتي  �مل��ف��اج��اأة   لكن 
عنا�شر فريق �لتجديف مفادها �ن 
�ل�شاب �ل�شيوي �لذين �شحو� من 
�أجله بد� ر�ف�شا بقوة لإنقاذه من 
�لغرق مما يك�شف باأن �شقوطه من 
منه  رغ��ب��ة  على  ب��ن��اء  ك��ان  �جل�شر 
عملية  ينفذ  ك��ان  �ن��ه  �أي  �شخ�شيا 
�شد  م�شتب�شال  كان  لذلك  �نتحار 
�أك��ر من  �ن��ق��اذه فقد �شعى  جهود 
مرة للتخل�س من منقذيه و�لعودة 

�ىل �لبحر.
�لنقاذ  ف��ري��ق  م��ن  �شخ�س  وق���ال   
ي���دع���ى م�����ش��ط��ف��ى خ��م��ي�����س : من 
�لوهلة �لأوىل بد� �ل�شاب م�شتميتا 

ليغرق  �مل��اء  �ىل  و�ل��ع��ودة  قب�شتنا 
وق��د ت��اأك��د لنا ذل��ك م��ن خ��الل ما 
كان يردد من �لكلمات �لتي يطالبنا 

فيها تركه ليغرق يف �لبحر .
�شيء  ك��ان  �ل�شيوي  �ل�شاب  ولأن   
�حل������ظ ف���ع���ال ع���ن���دم���ا ����ش���ق���ط يف 

من �أجل �ن يغرق بدل من �لعودة 
�أثناء  �ن����ه  و�ل���دل���ي���ل  �حل���ي���اة  �ىل 
وجوده يف قب�شتنا باملاء دخل معنا 
يف �شر�ع مرير خطر لنا �نه �شر�ع 
لكنه يف حقيقة  �حل��ي��اة  �أج���ل  م��ن 
�لأم�����ر ك����ان ب���ه���دف �لف�����الت من 

�ل���ذي ل يحقق  �أي  �مل��ك��ان �خل��ط��اأ 
له تطلعاته يف �ملوت غرقا يف خور 
ب���د� منقذوه  ف��ق��د  ر�أ������س �خل��ي��م��ة 
به  كان يطالبهم  عابئني مبا  غري 
وبدل من ذلك عمدو� - يف �شهامة 
�أي  هم  رغبتهم  – لتحقيق  ن��ادرة 

�ن���ق���اذه ح��ي��ا وح��ي��ن��م��ا حت��ق��ق لهم 
ذلك قامو� بنقله �ىل قاربهم حيث 
هد�أت  �ن�شانية  خدمات  له  قدمو� 
�ليه  �لطمئنان  وبعثت  روع��ه  من 
�لنتحار  �ىل  �ل��ع��ودة  م��ن  ومنعوه 
مت �بالغ �ل�شرطة �لتي �نتقلت �ىل 
م��ك��ان �حل���ادث وب��ا���ش��رت يف �تخاذ 
�أن م��ا جرى  ب��اع��ت��ب��ار  �لج������ر�ء�ت 

كانت حماولة لالنتحار .
وق����������ال حم����م����د ع����ل����ي وه��������و من 
عندما   : �لتجديف  فريق  عنا�شر 
�ل�شاب  ور�ء  �مل����اء  يف  ن��غ��و���س  ك��ن��ا 
مدفوعني برغبة �ن�شانية كان جل 
و�حد  �شيء  على  ين�شب  تفكرينا 
وهو �نقاذه حيا فقد خطر لنا باأن 
�أب��ا و�أم��ا بل وزوج��ة و�أطفال  لديه 
يف  ن�شاعدهم  على  حر�شنا  لذلك 

عودته �ليهم �شاملا.
وتعليقا على ما حدث ذكر �ملحامي 
حماولة  �ن  ح��ن��ف��ي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�لن��ت��ح��ار تعد م��ن �جل��ر�ئ��م �لتي 
�ل���ق���ان���ون  ي���ع���اق���ب م���رت���ك���ب���ه���ا يف 

بالغر�مة 100 درهم فقط .

�لعامة  �لهيئة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�حلرة  و�ملناطق  و�حل��دود  للمنافذ 
�حتادي  ب��ق��ان��ون  مب��ر���ش��وم  �أن�شئت 
وتخت�س   2011 ل�����ش��ن��ة   6 رق����م 
باقرت�ح م�شروعات �لقو�نني وو�شع 
�ملنافذ  �ل��ع��ام��ة لأم����ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
بالدولة  و�ملناطق �حل��رة  و�حل��دود 
��شرت�تيجية  حت��ق��ي��ق  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

�لأمن �لوطني.
ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
ع���ب���د�هلل �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك و�شعادة 
نائب  بالهول  �ل��ل��و�ء ط��الل حميد 
�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
و�ملناطق  و�حل�����دود  �مل��ن��اف��ذ  لأم����ن 
�لعامري  ح��م��د  و����ش���ع���ادة  �حل�����رة 
�أع�شاء  �ل��ك��ع��ب��ي  ن��ا���ش��ر  و����ش���ع���ادة 
جمل�س �إد�رة �لهيئة و�شعادة جا�شم 

حممد �لزعابي مدير عام �لهيئة.

مراكز الأمرية هيا تعرف بالأ�صول الثلثة واأدلتها
•• دبي-وام:

�أطلقت �إد�رة مر�كز �لأمرية هيا بنت �حل�شني �لثقافية �لإ�شالمية �لتابعة لد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي 
�ملهريي  حمدة  وقالت  �ملقبل.  مار�س  �شهر  من   18 يوم  حتى  وت�شتمر  و�أدلتها  �لأ�شول  ثالثة  دورة  �م�س  دبي  يف 
مديرة �إد�رة مر�كز �لأمرية هيا �لثقافية �لإ�شالمية �إن �لدورة �لتي تقدمها �ملعلمة ح�شة عبد �هلل وت�شتهدف �لفئة 
�جلامعية من د�ر�شات �ملر�كز هي عبارة عن ر�شالة موجزة جامعة يف تقرير �أ�شرف �لعلوم و�أجلها قدر� علم �لتوحيد 
من خالل �لأ�شول �لثالثة �لتي ي�شاأل عنها �ملرء يف قربه : من ربك وما دينك ومن نبيك . و�أ�شافت �أن �لهدف من 
�لدورة غر�س هذه �لأ�شول �لثالثة يف نفو�س �لطالبات م�شت�شهدة باأدلة من �لكتاب و�ل�شنة وتبيان و�شطية �لإ�شالم 
بال غلو �أو تفريط و�لتعريف بتوحيد �لربوبية و�لألوهية و�لأ�شماء و�ل�شفات ودين �لإ�شالم ومر�تبه �إ�شافة �إىل 
�شرح مفهوم �لعبادة يف �لإ�شالم و�شروط قبول �لعمل و�لتذكري ب�شور �ل�شرك و�أنو�عه وذكر بع�س جو�نب �شرية 

�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم.

�صرطة راأ�س اخليمة تفتتح معر�س الأ�صر املنتجة

فرع الهلل الأحمر براأ�س اخليمة ي�صارك يف افتتاح 
وحدة الإقلع عن التدخني مبدار�س املنطقة 

الرحمة للأعمال اخلريية براأ�س اخليمة ت�صلم دبي الإن�صانية تقريرا باإجنازاتها

•• راأ�س اخليمة الفجر

عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  حممد  �ل��ن��وب��ي  حممد  �لعميد  �فتتح 
�لأ�شر  �لأول معر�س  �أم�س  ر�أ���س �خليمة �شباح  �شرطة 
نورة  م��در���ش��ة  ت��و����ش��ل يف  ف��ري��ق  ينظمه  �ل���ذي  �ملنتجة 
م�شاركتي   ( �شعار  حتت  �لثانوي  للتعليم  �شلطان  بنت 
م�شوؤولية جمتمعية ( وذلك بح�شور عدد من �ل�شباط 

و�لهيئة �لإد�رية و �لتدري�شية.
وخالل حفل �لفتتاح قام �لعميد حممد �لنوبي بق�س 
�شملت  تفقدية  بجولة  ق��ام  ثم  وم��ن  و�لقيام  �ل�شريط 
�شرح  �ىل  و��شتمع  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �لأجنحة  كافة 
�لتي  �مل��ع��رو���ش��ة  �ملنتجات  على  خ��الل��ة  ت��ع��رف  مف�شل 

�شملت كافة جمالت �حلياة.
و�أغناين  ��شتعر��شية  فقر�ت  �ملعر�س  جمهور  و�شاهد 
�لقرى  �أم  م���د�ر����س  ق��دم��ت��ه��ا  �لع���ج���اب  ن��ال��ت  �شعبية 
عازب  ب��ن  �ل���رب�ء  م��در���ش��ة  للبنات،  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
لذوي  �خليمة  ر�أ���س  مركز   ، للبنني  �لأ�شا�شي  للتعليم 
�لحتياجات �خلا�شة.  ويف ختام �حلفل �أ�شاد نائب �لقائد 
�لعام بهذه �ملبادرة �لهادفة و �لناجحة يف تفعيل �لعمل 
�ملجتمعي ودعم منتجات �لأ�شر مبا يعود عليها بالفائدة 
ويزيد من �لتالحم و�لتعاون بني كافة �أفر�د �ملجتمع ، 
موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته حر�س �شرطة ر�أ�س �خليمة على 
و  وموؤ�ش�شاته،  �ملجتمع  قطاعات  خمتلف  مع  �لتو��شل 

ن�شر وتطبيق مفهوم �ل�شرطة �ملجتمعية. 

•• اأبوظبي-وام:

�شارك فرع �لهالل �لأحمر بر�أ�س �خليمة يف �فتتاح وحدة 
�لثانوي  للتعليم  طنب  مبدر�شة  �لتدخني  ع��ن  �لإق���الع 
�لتعليمية  �خليمة  ر�أ����س  منطقة  م��ع  وبالتعاون  للبنني 
مع  للهالل  و�ملجتمعي  �لن�شاين  �لتعاون  �شمن  وذل��ك 
�لأن�شطة  يف  �خلا�شة  و�ل�شركات  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�خليمة.  ر�أ����س  �إم���ارة  يف  تنفيذها  يتم  �لتي  و�لفعاليات 
�ل��ه��الل �لأحمر  ف���رع  وق���ال حم��م��د زي���د �ل�شحي م��دي��ر 
�أل��ق��اه��ا يف ب��د�ي��ة �حل��ف��ل �لذي  ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة يف كلمة 
طنب  مبدر�شة  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة  �أقامته 
�لتدخني  ع��ن  �لإق���الع  وح��دة  �فتتاح  مبنا�شبة  �لثانوية 
�لهالل  لهيئة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة  ت��وج��ي��ه��ات  �ن  ب��امل��در���ش��ة 
من  و�لإن�شانية  �خلريية  �جلهود  لتكاتف  تدعو  �لأحمر 
خالل �لرب�مج �لتوعوية و�لتثقيفية �لتي تنفذها �شبكة 
�لهيئات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��دول��ة  �لهيئة  وم��ك��ات��ب  ف���روع 
جميع  مل�شاعدة  �خلا�شة  و�ل�شركات  �لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ل�شارة  �لعاد�ت  للتخل�س من  �لإمار�تي  �ملجتمع  �شر�ئح 
مبختلف  ك��ال��ت��دخ��ني  �ل�شلبية  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات  ب��ال�����ش��ح��ة 

على  و�لجتماعية  �ل�شحية  مب�شاره  و�لتعريف  �أن��و�ع��ه 
و�ل�شباب  �لن�سء  �خل�شو�س  وجه  وعلى  و�ملجتمع  �لفرد 
و�لعمل على م�شاعدتهم ملكافحته ودعم �لر�غبني منهم 
يف �لإق�����الع ع��ن��ه. وت���وج���ه م��دي��ر ف���رع �ل���ه���الل �لأحمر 
بال�شكر لإد�رة مدر�شة طنب للتعليم �لثانوي للبنني على 
��شت�شافتهم وحدة �لإقالع عن �لتدخني باملدر�شة وعلى 
�لتي  �ملجتمعية  و�لفعاليات  لالأن�شطة  �ملتو��شل  دعمهم 
تنفذها �لهيئة. كما قدم م�شعف ومدرب �لهالل �لأحمر 
حما�شرة تثقيفية حول م�شار �لتدخني وكيفية �لتخل�س 
من هذه �لعادة �ل�شارة بال�شحة من خالل عر�س �شريط 
�شينمائي عن جهود �لهالل �لأحمر يف هذ� �جلانب. ح�شر 
�لحتفال �لذي �قيم بهذه �ملنا�شبة �لأ�شتاذة �شمية حارب 
وعدد  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة  مدير  �ل�شويدي 
من �ملعلمني و�لأخ�شائيني �لجتماعيني وطالب �ملد�ر�س 
�شارك  كما  �لتعليمية.  �خليمة  ر�أ����س  مبنطقة  �ملختلفة 
�ل�شرطة  �إد�رت����ي  ع��ن  ممثلون  �لف��ت��ت��اح  حفل  ح�شور  يف 
وممثلي  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملخدر�ت  ومكافحة  �ملجتمعية 
م��ن��ط��ق��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة وع����دد م���ن �لرتبويني 

و�ملهتمني بالأن�شطة �لتعليمية و�لرتبوية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

���ش��ل��م��ت �ل��رح��م��ة ل��الأع��م��ال �خل���ريي���ة ب���ر�أ����س �خليمة 
عن  مف�شال  تقرير�  �لإن�شانية  �لإ�شالمي  دبي  ملوؤ�ش�شة 
�شرف �مل�شاعد�ت �لتي قدمتها دبي �لإن�شانية للرحمة 

لالأعمال �خلريية بر�أ�س �خليمة.
مبلغ  �مل��ا���ش��ي  رم�����ش��ان  �شهر  �ل��رح��م��ة يف  ت�شلمت  وق��د 
�لإ�شالمي  دبي  موؤ�ش�شة  قدمتها  دره��م  ماليني  ثالثة 
يف  �لرحمة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  �إط��ار  يف  �لإن�شانية 
ر�أ�س  �إم���ارة  د�خ���ل  �ملتعففة  لالأ�شر  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي 
�شعيد  بها عبد�هلل  قام  زي��ارة  �خليمة. جاء ذلك خالل 

�لطنيجي �لأمني �لعام للرحمة بالوكالة و�شامل ح�شن 
�خلريية  و�ل��رب�م��ج  �مل�����ش��اع��د�ت  ق�شم  رئي�س  �لنعيمي 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعبد�هلل  عبد�لرز�ق  لل�شيد 

دبي �لإ�شالمي �لن�شانية.
�إعطائهم  على  دبي  ملوؤ�ش�شة  بال�شكر  �لطنيجي  وتوجه 
..موؤكد� حر�س  �لزكاة  �أم��و�ل  �لثقة للرحمة يف توزيع 
�لرحمة ودقتها يف توزيع هذه �لأمو�ل على م�شتحقيها 

كما حددها �ل�شرع �حلنيف.
و�أ�شاد بدور هذ� �لدعم يف دفع �لرحمة لتنفيذ م�شاريعها 
م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �لتنموية  وبر�جمها  �خلريية 

�لأ�شر �ملحتاجة و�ملتعففة د�خل �لدولة.

•• ال�صارقة-وام:

�لإمار�تي جالل جمال بن ثنية خالل  �لرحالة  �لتقى 
�ل�شارقة  يف  للطالبات  �لعليا  �لتقنية  لكلية  زي��ارت��ه 
�لدر��شات  بكالوريو�س  برنامج  طالبات  من  جمموعة 

�حلرة.
�ل��ف��ري��دة يف  ع��ن جتربته  للطالبات  �ل��رح��ال��ة  وحت���دث 
�ل�شري م�شيا على �لق��د�م من دول��ة �لإم���ار�ت �ىل مكة 
�ملكرمة لأد�ء فري�شة �حلج يف رحلة ��شتغرقت 50 يوما 
�لتربعات  جمع  بهدف  كم   2000 م�شافة  فيها  قطع 

وزيادة �لوعي و�لهتمام بذوي �لحتياجات �خلا�شة.
و��شتعر�س �ملر�حل �لعديدة �لتي مر بها �أثناء �لإعد�د 
�لنف�شية  و�حل��و�ج��ز  و�لعقبات  ك��م   2000 �ل���  لرحلة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�مل���ادي���ة �ل��ت��ي و�ج��ه��ه��ا م��ث��ل م�شاعب 
�لظالم وعبور �حل��دود ليال ف�شال  �مل�شي يف  وخماطر 
و�شائل  و�إن��ع��د�م  �ل��غ��ذ�ء  ونق�س  ب��ال��وح��دة  �ل�شعور  ع��ن 
�لعديد  حتذير�ت  �إىل  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  ..م�شري�  �لر�حة 

من �أقاربه و�أ�شدقائه له بخطورة �لقيام بهذه �لرحلة 
�إل �أنه ��شر على �متامها.

�أثناء  لها  تعر�س  �لتي  �لطريفة  �مل��و�ق��ف  بع�س  وذك��ر 
�لرحلة.

وتطرق خالل �للقاء �إىل م�شاريعه �لأخرى ومنها رحلة 
 100 �أدر�ج  خاللها  �شعد  �لتي  خطوة  �أل��ف  �لت�شعون 
�إىل  بالإ�شافة  يوما   12 دب��ي خ��الل  �شحاب يف  ناطحة 
ع���دد م��ن �ل��رح��الت �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ���ش��ري� ع��ل��ى �لأق����د�م 
حول �لإمار�ت و�لتي جنح من خاللها يف �إلقاء �ل�شوء 
�ملجتمع  �لتي تهم  �لإن�شانية  �لق�شايا  �لعديد من  على 
�ملحلي. و�أعرب عن �أمله يف �ن ت�شجع م�شاريعه �ل�شباب 
كافة  تخدم  �إن�شانية  وم�شاريع  بن�شاطات  �مل�شاركة  على 

�شر�ئح �ملجتمع ومن بينها �لفئات �لأقل حظا.
مع  �للقاء  بهذ�  �شعادتهن  ع��ن  �لطالبات  �أع��رب��ت  وق��د 
�ل��ق��دوة و�لد�فع  �ل��ذي وج��دن فيه  �لرحالة �لإم��ار�ت��ي 
ل��ب��ل��وغ �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ف��وق و�ل��ع��زمي��ة مل��و�ج��ه��ة حتديات 

�مل�شتقبل.

•• ابوظبي-الفجر:

�أجنبت �شيدة جز�ئرية ثالثة تو�ئم 
) ولد�ن و بنت( يف عملية قي�شرية 
�لنور  م�شت�شفى  يف  �أج��ري��ت  ناجحة 
ف���رع ���ش��ارع �مل��ط��ار يف �أب��وظ��ب��ي بعد 
متابعة ��شتمرت عدة �شهور لالم يف 
�لثالثة  �لتو�ئم  �ن  �مل�شت�شفى حيث 

ب�شحة جيدة و �أوز�نهم طبيعية .
و قال �لدكتور قا�شم �لعوم �لرئي�س 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
خ���دم���ات  �أن  �ب����وظ����ب����ي  يف  �ل�����ن�����ور 
�ل���ولدة متطورة  و  �لن�شاء  �أم��ر����س 
�ىل  م�شري�  �بوظبي  م�شت�شفيات  يف 
تطوير  على  حت��ر���س  �ملجموعة  �ن 
م�شتوى �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة 
حول  ما  و  �حل��و�م��ل  �لن�شاء  ملتابعة 
م�شت�شفيات  �أن  م��و���ش��ح��ا  �ل�����ولدة 
�لعام  خ�����الل  ���ش��ج��ل��ت  �مل���ج���م���وع���ة 
�ملا�شي نحو 5000 ولدة و�ن ن�شبة 

2350 غ��ر�م لكل  2045 غ��ر�م و 
�أن �شحتهم و  �ل��ول��دي��ن و  ول��د م��ن 

�شحة �لم جيدة .
طبيعيا  ك���ان  �لم  ح��م��ل  �أن  ق���ال  و 
م�شري�  م�شاعدة  ع��و�م��ل  �ي  ب���دون 
تو�ئم  ث����الث  ولدة  ن�����ش��ب��ة  �ن  �ىل 
يف �حل��م��ل �ل��ط��ب��ي��ع��ي ت�����ش��ل �ىل 1 
�نه  مو�شحا  ح��ال��ة   10000 ل��ك��ل 
�شارك يف �لعملية �لقي�شرية كل من 
ق�شم  رئي�س  جا�شم  �شالم  �ل��دك��ت��ور 
حديثي  ل��الأط��ف��ال  �مل��رك��زة  �لعناية 
�شر�ج  م��ه��ى  �ل���دك���ت���ورة  و  �ل�������ولدة 
�أن  مو�شحا  مقيمة  طبيبة  �ل��دي��ن 
�حلالة �ل�شحية للتو�ئم �لثالث مل 
و   . �ملركزة  �لعناية  دخ��ول  ت�شتدعي 
�أعربت �لم �أمل خليف عن �شعادتها 
بالتو�ئم �لثالث و �لتي �ختارت هي 
عي�شى  �أمي��ن  �لفل�شطيني  زوجها  و 
�أ���ش��م��اء للتو�ئم ه��ي زه���رة و زي���اد و 

�ياد .

�ل��ولدة يف م�شت�شفيات  ��شرة  ��شغال 
�ملجموعة د�ئما يف حالة �ن�شغال .

عبدو  حممود  ب�شار  �لدكتور  قال  و 
�لن�شاء  و�مر��س  �لتوليد  �أخ�شائي 
�لثالثة  �ل��ت��و�ئ��م  و���ش��ع��ت  �لم  �أن 
�أن  و  �حلمل  م��ن  �لتا�شع  �ل�شهر  يف 
�أوز�نهم كانت 2070 غر�م للبنت و 

الدكتور قا�سم العوم

الم والتوائم الثالثة والدكتور ب�سار عبدو 

دائرة اخلدمات الجتماعية بال�صارقة 
تنظم حملة توعية �صحية يف احلمرية

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شارقة  �م����ارة  ف���رع �حل��م��ري��ة يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  د�ئ����رة �خل���دم���ات  نظمت 
مع  طبية  توعوية  حملة  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  مع  وبالتعاون 

�لقافلة �لوردية جرت فعالياتها يف �لديو�ن �لمريي باحلمرية.
باأهمية  �ملتعلقة  �لتثقيفية  ت�شمنت فعاليات �حلملة عدد� من �ملحا�شر�ت 
�لك�شف �ملبكر عن �مر��س �ل�شرطان يف حني مت �جر�ء �لك�شف �لطبي عن 
مر�س �شرطان �لثدي لعدد 133 �شخ�شا منهم 80 من �لرجال و53 من 

�لن�شاء.
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  فرع  مديرة  �ل�شام�شي  ماجد  مرمي  و�أ�شارت 
�طلقها  �ل��ت��ي  �لقافلة  م��ن  �ملكت�شبة  �حلقيقية  �ل��ث��م��ار  �ن  �ىل  باحلمرية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة وحرمه �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
�لإقبال  حجم  يف  متثلت  بال�شارقة  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لتي  �ل��ب��اه��رة  و�ه��د�ف��ه��ا  ملدلولتها  و�ل�شعبي  �لر�شمي  و�لتاأييد  �لكبري 
حققتها يف �لأو�شاط �لإمار�تية و�متد �شد�ها �لإعالمي �قليميا باعتبارها 

جتربة متفردة �شاهمت يف �لك�شف �ملبكر للكثري من �حلالت.
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تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيد �شيف خلفان �ل�شام�شي

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فور �شتايل للت�شميم 

�لد�خلي رخ�شة رقم:CN 1087540 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نازبري فبيدون تقي )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ن�شايت �لمار�ت 

للمقاولت رخ�شة رقم:CN 1286434 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حممد عبد�هلل �خلليفه �ل�شحي )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف نا�شر �شالح نا�شر عو�س �حلمريي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبد�ع لالعمال 

�مل�شاحية رخ�شة رقم:CN 1258009 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شلم �حمد �ليماحي )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف عمر �حمد حممد �حمد �ل�شعيدي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1310384 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد توفيق عبد�لوهاب قتالن )٪15(
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 حممد يا�شر حممد جوهر من 49٪ �ىل ٪34
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

�لهاين �خلليجية للمقاولت - فرع �بوظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1304683 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

�مليز�ن للمقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1029614 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

جالل لكوي �ملالب�س - فرع
رخ�شة رقم:CN 1037785-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تاتار� للمقاولت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1006319 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 003*0015 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/تاتار� للمقاولت �لعامة   
TATRA GENERAL CONTRACTING

�ىل/تاتار� لل�شيانة �لعامة
TATRA GENERAL MAINTENANCE

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

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب �لري�شة �لناعمة للخط 

و�لر�شم رخ�شة رقم:CN 1025405 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مكتب �لري�شة �لناعمة للخط و�لر�شم   
SOFT BRUSH CALLIGRAPHY & DRAWING OFFICE

�ىل/�شالح �لقبي�شي خلدمات �لفر�ح
SALEH AL QUEBAISY CERIMONIAL SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات توزيع �لقهوة �لعربية )5621003(
تعديل ن�شاط/��شافة تعهد�ت �حلفالت و�ملنا�شبات �لرتفيهية )9000102(

تعديل ن�شاط/حذف حمل خطاط ور�شم فئة �وىل )7310002.1(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
ر�بعة  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1031790 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم ر�بعة
   RABIA RESTAURANT

�ىل/مطعم مالبار �شباي�شي
MALABAR SPICY RESTAURENT

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شرق �لو�شط خلدمة 

CN 1266913:و�د�رة �ملعلومات �ل�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/فيني�س �شليبي من 13٪ �ىل ٪49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاون توم�س فان دورين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جيفري ريت�شارد فان دورين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ديفد وليم فان دورين

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
رم�شه  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1197084:لت�شليح �لدو�ت �للكرتونية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �ل�شودي �شليمان مبارك �لدرعي )٪100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف مبارك حمد �شامل مبارك �لدرعي 

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

CN 1147590:للمقاولت �لعامة و�لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد�ن عبد�هلل حمد�ن خمي�س �لدرمكي )٪51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف عمر علي ر��شد علي حممد �لنيادي

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004( 
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نور �لوقن للعاب 

CN 1190351-1:لكمبيوتر - فرع 1 - فرع رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شم �لتجاري/�ىل نور �لعالية لألعاب �لكمبيوتر
تعديل �ل�شكل �لقانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة

تعديل �ل�شركاء/حذف عو�س �شالح حممد �لعفاري
تعديل �ل�شركاء/ ��شافة �شامل عبد�هلل مبارك �ل�شيعري 

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �بو خالد لعمال 

CN 1109171:لبال�شرت و�ل�شباغ رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �بو خالد لعمال �لبال�شرت و�ل�شباغ

ABU KHALED PLASTER & PAINTS WORKS EST

�ىل/ موؤ�ش�شة �بو خالد لعمال �ل�شباغ
ABU KHALED PINTING WORKS EST

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

رخ�شة رقم:CN 1113026 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد ح�شني عي�شى حممد �لبلو�شي )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف نا�شر �شعيد عبيد ر��شد �لظاهري 
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
للنجارة  �لي�شن  و�دي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حلد�دة �مل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1150205 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة و�دي �لي�شن للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
AL YASAN VALLY INFORCED CARPENTRY & BLACKSMIT

�ىل/ موؤ�ش�شة و�دي �لي�شن لعمال �حلجر
AL YASAN VALLY STONE WORKS EST

�لعني  �ىل  �لنيادي  علي  حممد  بناية  �جلاهلي  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�شناعية هيلي �شناعية هيلي بناية خلفان �شعيد خلفان ح�شريم �لكتبي

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �حلجر )4330002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال حديد �لت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام �و 

�ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

زون لل�شيله و�لعبايا
 رخ�شة رقم:CN 1133272 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرميز للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1190913 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة خالد �شامل خمي�س عقيل بن ما�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر�ن �شابر حممد �شابر ح�شني )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبخوت هادي مبخوت عي�شه �ملنهايل

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 6*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لرميز للمقاولت �لعامة

AL RAMEEZ GENERAL CONTRACTING
�ىل/ و�دي نيلم للرخام

WADI NAYLM MARBLE
�شوؤون  د�ئرة  �ل�شناعية  �لغربية  �ملنطقة  غياثي  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�لبلدية ق 41 م 6 �ىل �ملنطقة �لغربية غياثي �شناعية د�ئرة �شوؤون �لبلدية ق 41 م 28

تعديل ن�شاط/ ��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام 
�و �ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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م�صوؤولة اأوروبية تطلع على خدمات وبرامج رو�صة ومدر�صة الأمل لل�صم يف ال�صارقة
•• ال�صارقة-وام: 

�لأوروب���ي  �لحت���اد  رئي�شة  ر�ي��ج  ف��ان  �شليبوم  �إين�س  �ل��دك��ت��ورة  �طلعت 
ورو�شة  مدر�شة  �لول  �أم�س  زيارتها  خ��الل  لل�شم  �لنف�شية  لل�شحة 
�لإن�شانية..على  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ش��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  لل�شم  �لأم����ل 
�لتعاون  تعزيز  و�آليات  �ل�شم  للطلبة  �ملدر�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
رو�شة  وتعرفت خالل جولتها يف ف�شول  �لنف�شية.  �ل�شحة  يف جمال 
ومدر�شة �لأمل لل�شم ب�شحبة عفاف �لهريدي مديرة �ملدر�شة وبا�شم 
تعليم  يف  �ملتبعة  و�لأ�شاليب  �لآل��ي��ات  على  �لفني  �مل�شرف  �لغفار  عبد 
جل�شة  تنظيم  ومت  لهم.  و�لأن�شطة  �لرب�مج  خمتلف  وتقدمي  �لطلبة 
حو�رية مع �لطلبة تلقت خاللها ��شتف�شار�تهم حول �مل�شاكل �لنف�شية 
�لتي تو�جههم و�أجابتهم عنها مع تقدمي �لن�شيحة �ملنا�شبة لكل حالة. 

لديهم ويتطلب وجود م�شاف خمت�شة بال�شحة �لنف�شية تتميز بكادر 
معرفة  �لطبيب  على  لي�شهل  �ل�شم  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  يجيد  متري�شي 
�لآن  يتوفر حتى  ل  ما  وه��ذ�  �ملنا�شب  بال�شكل  معها  و�لتعامل  �مل�شكلة 
يف �لوطن �لعربي . و�أ�شارت رئي�شة �لحتاد �لأوروبي لل�شحة �لنف�شية 
بعينه  منط  على  تقت�شر  ل  �ملتبعة  �لعالجية  �لو�شائل  �أن  �إىل  لل�شم 
و�إمنا متتد لت�شمل �جلل�شات �لنف�شية بلغة �لإ�شارة و�جلل�شات �لنف�شية 
غري �لتخاطبية كالتعبري بالفن و�جلل�شات �جلماعية لتعزيز �لتو��شل 
ت��ك��ون ه��ذه �جلل�شات  �أن  �لأ���ش��خ��ا���س �ل�شم ومي��ك��ن  ب��ني  �لج��ت��م��اع��ي 
خارجية وتت�شمن جمموعة من �لأن�شطة كالت�شوق و�لطبخ و�لتو��شل 
�لأمل  رو�شة ومدر�شة  . وعن جولتها يف  �ملجتمع  �شر�ئح  مع خمتلف 
�لتعليمية  �لبيئة  �أن  ر�ي��ج  ف��ان  �شليبوم  �إين�س  �لدكتورة  �أك��دت  لل�شم 
لهم  جد�  منا�شبة  �ل�شم  للطلبة  توفريها  على  �ملدر�شة  حتر�س  �لتي 

�إنها تعمل يف  وقالت رئي�شة �لحتاد �لأوروب��ي لل�شحة �لنف�شية لل�شم 
�لذي  هولند�  �لأول يف  �ل�شخ�س  وه��ي   1984 ع��ام  منذ  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
يخت�س بهذ� �ملجال ورمبا كانت �لثانية على �شعيد �لحتاد �لأوروبي .. 
م�شرية �إىل �أن زيارتها للمدر�شة تاأتي تلبية للدعوة �لتي وجهت �إليها 
وبناء على �لتو�شية �لتي قدمها لها �لربوفي�شور يان فان د�يك �لذي 
تعاون مع �ملدر�شة يف �لعام �ملا�شي �لذي �أ�شاد مب�شتوى �خلدمات �ملتميز 
�شريحة  مع  عملها  خ��الل  من  �أن��ه  و�أو�شحت  لطلبتها.  تقدمه  �ل��ذي 
�ل�شم طيلة هذه �لفرتة لحظت �أن �أغلب �مل�شاكل �لنف�شية لل�شم تاأتي 
�لآخرين  مع  �لتو��شل  وقلة  وجمتمعهم  �أ�شرهم  عن  �نعز�لهم  ج��ر�ء 
حتى �أن من ميار�شون �لعمل ل يندجمون جيد� يف بيئة عملهم ويبقون 
يف عزلتهم . و�أ�شافت �أن �مل�شكلة �لرئي�شية هي يف كون �لأ�شرة و�ملجتمع 
ل يجيدون �لتو��شل مع �لأ�شخا�س �ل�شم مما يولد م�شاكل �نفعالية 

�لتعامل معهم  �ملعلمني و�لخت�شا�شيني يف  �ملتبعة من  �لأ�شاليب  و�أن 
تقوم على منهج تدري�شي متميز ي�شمن و�شول �ملعلومة �إليهم بال�شكل 
�ل�شحيح .. منوهة باأن ما لفت �نتباهها بالن�شبة لطريقة �لتعليم يف 
�لكالم  مع  �ملعلمني  قبل  �لتلقائية من  �لإ�شارة  لغة  ��شتخد�م  �ملدر�شة 
وهذ� ي�شاعد �لطالب �لأ�شم على �لنمو �للغوي . من جانبه �أكد با�شم 
عبد �لغفار �أن زيارة �لدكتورة �إين�س �شليبوم تفتح �آفاقا جديدة يف جمال 
�ل�شحة �لنف�شية للطلبة �ل�شم ومو�جهة ما يعرت�شهم من م�شكالت 
لعدم  نظر�  و�لجتماعية  و�ل�شلوكية  �لتعليمية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
للدكتورة  �شكره  �ل�شعيد..موجها  هذ�  على  نف�شي  �خت�شا�شي  وج��ود 
�إين�س لإ�شتجابتها �ل�شريعة لزيارة �ملدر�شة و�إبد�ئها �ل�شتعد�د �لتام يف 
�مل�شتقبل لتنظيم ور�س عمل تدرب من خاللها �لكادر �لتعليمي على ما 

يجب �تباعه للمحافظة على �ل�شحة �لنف�شية لل�شخ�س �لأ�شم.

تكرمي الفائزين 3 مار�س 2013

خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن اأ�صماء الفائزين بدورتها اخلام�صة 
نهيان بن مبارك: خليفة بن زايد راعي اجلائزة والنخلة وحمبيها

رئي�س دائرة مالية اأبوظبي يلتقي ال�صفري الأمريكي مبقر معهد جمارك اأبوظبي

مبادرة اأطباء الفقراء العاملية تبداأ قريبا تنفيذ اأول براجمها يف القارة الفريقية

•• ابوظبي – فوؤاد علي

نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �عتماد  بعد 
�آل نهيان وزير �لتعليم  بن مبارك 
�ل��ع��ل��م��ي رئي�س  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل 
جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية 
لنخيل �لتمر �علنت �لأمانة �لعامة 
�ل��دول��ي��ة لنخيل  جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
دورتها  يف  �لفائزين  �أ�شماء  �لتمر 
�خلم�شة  ب��اأق�����ش��ام��ه��ا  �خل��ام�����ش��ة 
�مل���ح���ددة ب��ن��اًء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج حتكيم 
�جلائزة  بفئات  �مل�شاركة  �لأع��م��ال 
�لعلمية  �للجنة  تقرير  �ل��و�ردة يف 

للدورة �خلام�شة2013 .
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�ل�������ذي ع����ق����ده �����ش����ع����ادة �ل���دك���ت���ور 
�لعام  �أم������ني  ز�ي������د  ع���ب���د�ل���وه���اب 
بق�شر  �أم���������س  ����ش���ب���اح  ل���ل���ج���ائ���زة 
بح�شور  �أب���وظ���ب���ي  يف  �لإم���������ار�ت 
�لدكتور هالل حميد �شاعد �لكعبي 
ورئي�س  �لأم����ن����اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
باجلائزة  و�ملالية  �لإد�ري��ة  �للجنة 
ع�شو  ح�شرمي  غ��ال��ب  و�ل��دك��ت��ور 
ح�شن  و�ل��دك��ت��ور  �لأم��ن��اء  جمل�س 
�لعلمية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  ���ش��ب��ان��ة 

باجلائزة.
�ل�شيخ نهيان مبارك  �أكد معايل  و 
�لرعاية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل 
�جلائزة  بها  حتظى  �لتي  �ل�شامية 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�أول  �ل��ف��ري��ق  ودع���م  �هلل(  )حفظه 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

وفد من املجل�س ال�صت�صاري بال�صارقة يزور دار رعاية امل�صنني
•• ال�صارقة-وام:

�ملنبثقة  �لإجتماعية  و�ل�شوؤون  و�لعمل  �ل�شحية  �ل�شوؤون  �أع�شاء جلنة  �أ�شاد 
عن �ملجل�س �ل�شت�شاري باإمارة �ل�شارقة بالدور �لذي تقدمه د�ئرة �خلدمات 
�لجتماعية خلدمة جميع فئات �ملجتمع �ملحرومة من �لرعاية �لجتماعية 
باملنازل  و�ملعاقني  �ل�شن  لكبار  �ل��د�ئ��رة  تقدمها  �لتي  �ملتميزة  وباخلدمات 
من خالل فروع �لد�ئرة ويف دور �لإيو�ء �لتابعة لها. جاء ذلك خالل زيارة 
�للجنه  رئي�س  عبد�لرحمن  حممد  ح�شني  �لدكتور  برئا�شة  �للجنة  �ع�شاء 
لد�ر رعاية �مل�شنني �لتابعة لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�شارقة للتعرف 
�للجنة يف ع�شويتها  �ل�شن. �شمت  لكبار  �ل��د�ر  تقدمها  �لتي  �إىل �خلدمات 
�لدكتورة �أمل �أحمد �ل�شويدي مقررة �للجنة و�لأع�شاء �شامل �شعيد �جتبي 
�للجنة.  �شر  �أم��ني  خلف  بو  عبد�جلليل  وحممد  �لظهوري  �أحمد  وحممد 
ورحبت مرمي �لقطري مديرة د�ر رعاية �مل�شنني باأع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري 
و�لتي تهدف  �ل��د�ر  تقدمها  �لتي  �شامال عن �خلدمات  �شرحا  لهم  وقدمت 
�ىل �حتو�ء ورعاية كبار �ل�شن �ملحرومني من �لرعاية �لجتماعية و�ل�شحية 
و�لنف�شية. وقالت �ن �لد�ر تقوم بتقدمي نوعني من �لرعاية �ليو�ئية �لد�ئمة 
و�خلدمات  و�لن�شطة  و�لرب�مج  �لعا�شة  �أق�شام  ت�شطلع  حني  يف  و�ملوؤقتة 
�ملعي�شية و�لطبية و�لعناية بتوفري �لرعاية �لجتماعية و�ل�شحية و�لنف�شية 
�لالزمة لكبار �ل�شن و��شعارهم بالر�حة و�لطمانينة يف مرحلة �ل�شيخوخة. 
وثمنت د�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�شارقة جهود �ملجل�س �ل�شت�شاري يف 
�حلر�س على تطوير �آليات �لعمل يف كافة �جلهات لتحقيق عائد كبري يف �أد�ء 

�ملوؤ�ش�شات ومبا يلبي �حتياجات جميع �فر�د �ملجتمع.

•• اأبوظبي- وام:

�ل�����ت�����ق�����ى م������ع������ايل ح�����م�����د �حل�����ر 
�ملالية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��وي��دي 
مايكل  ����ش���ع���ادة  �أم�������س  �أب���وظ���ب���ي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفري  ك��ورب��ني 
بح�شور  �لدولة  لدى  �لأمريكية 
�أحمد  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  م����ن  ك����ل 
�ملهريي مدير عام �لإد�رة �لعامة 
جلمارك �أبوظبي و�لدكتور طيب 
�لتقنية  ك���ل���ي���ات  م���دي���ر  ك���م���ايل 
�ل��ع��ل��ي��ا ب�����الإم�����ار�ت وذل�����ك مبقر 
�إطار  �أب��وظ��ب��ي يف  ج��م��ارك  معهد 
ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك بني 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
و��شتهلت  �مل���ت���ح���دة.  و�ل����ولي����ات 
يف  تفقدية  بجولة  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
�أبوظبي  ج���م���ارك  م��ع��ه��د  �أرج������اء 
�ل�شفري  خ���الل���ه���ا  �ط����ل����ع  ح���ي���ث 
�لأم���ري���ك���ي و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق له 
ع��ل��ى �آل��ي��ة ���ش��ري �ل��ع��م��ل يف �ملعهد 
عن  ف�شال  �لتدري�شية  وق��اع��ات��ه 
�ملتدربني  و�لطلبة  �ملدربني  لقاء 

����ش���ب���ل �ل����ت����ع����اون �مل���������ش����رتك بني 
�أبوظبي  جلمارك  �لعامة  �لإد�رة 
�شوء  يف  �لأم����ري����ك����ي  و�جل����ان����ب 
�لتي  �ملتبادلة  �لثنائية  �لعالقات 
جتمع �ل�شريكني يف جمال �لعمل 

�جلمركي و�لأمني.
�هتمام  �أن  �إىل  �ملهريي  �أ�شار  كما 
وح�����ر������س م�����ع�����ايل ح����م����د �حل����ر 
 - �ملالية  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�شويدي 
�أبوظبي ودعمه �ملتو��شل لالإد�رة 
د�فعا  ك�����ان  ل���ل���ج���م���ارك  �ل���ع���ام���ة 
من  �لإد�رة  حققته  ما  ور�ء  قويا 
�إجن���از�ت على �أر����س �ل��و�ق��ع على 

مد�ر �لأعو�م �ملا�شية.
هذه  �ن  �لأمريكي  �ل�شفري  وق��ال 
لتعزيز  ف��ر���ش��ة  ت�����ش��ك��ل  �ل����زي����ارة 
�إذ  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر 
�شهدت دولة �لإمار�ت �لعديد من 
وتطوير  خليفة  كميناء  �مل�شاريع 
�ل����دويل ومطار  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 
وم���������ش����روع قطار  �ل�������دويل  دب�����ي 
�مل�شاريع  م���ن  وغ���ريه���ا  �لحت�����اد 
دول����ة  �ن  و�أ������ش�����اف  �ل���ع���م���الق���ة. 

�أكرب مو�نئ �لعامل حجما و�أكرها 
ت���ط���ور� ل����ذ� ف���اإن���ن���ا ب��ح��اج��ة �إىل 
�لعالقة  وتنمية  مو��شلة تطوير 
�لإم���ار�ت و�لعمل جنبا  دول��ة  مع 
باأف�شل  �ملعرفة  لتبادل  �إىل جنب 
دولة  �أن  �إىل  .. م�شري�  �ملمار�شات 
�لإم��ار�ت ر�ئ��دة يف جمال تطوير 

�لبنية �لتحتية للتجارة.
وقال �ن توقيع مذكرة تفاهم بني 
�لإد�رة �لعامة للجمارك باأبوظبي 
و�شلطة  �لعليا  �لتقنية  وك��ل��ي��ات 
�لأمريكية  و�جل���م���ارك  �ل��ه��ج��رة 
و�ل���ت���ي ك���ان���ت ب���دع���م م���ن معايل 
حمد �حلر �ل�شويدي رئي�س د�ئرة 
موؤ�شر�  ت�شكل  �أب��وظ��ب��ي  م��ال��ي��ة- 
�آل��ي��ات �لتعاون  ه��ام��ا ي��وؤك��د دع��م 

بني جميع �لأطر�ف.
�شعادة  ت��ق��دم  ح��دي��ث��ه  ن��ه��اي��ة  ويف 
�ل�����ش��ف��ري ب��خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر ملعايل 
و�شعادة  �ل�����ش��وي��دي  �حل����ر  ح��م��د 
�شعيد �أحمد �ملهريي ل�شت�شافته 
�أبوظبي  ج���م���ارك  م��ع��ه��د  مب��ق��ر 
�لزيارة عززت  �أن هذه  ..مو�شحا 

ف���ي���ه ك���م���ا �ط���ل���ع ����ش���ع���ادت���ه على 
�ملناهج �لدر��شية �ملعتمدة و�أحدث 
�للكرتونية  و�لأج��ه��زة  �لأنظمة 

�مل�شتخدمة يف �ملعهد.
�لد�ئرة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  و����ش��ت��م��ع 
�لأمريكي خالل  �ل�شفري  و�شعادة 
ملر�حل  مف�شل  �شرح  �إىل  �جلولة 
ت���ط���ور �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�جل���ان���ب���ني م����ن ح���ي���ث �خل�����رب�ت 
�لتدريبية  و�ل�������دور�ت  �مل��ت��ب��ادل��ة 
�شو�ء  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لعمل  وور����س 
�أي���دي �خلرب�ء  �لإم����ار�ت على  يف 
�لأج���ان���ب �أوت��ل��ك �ل��ت��ي ع��ق��دت يف 
تلي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
ذل���ك ع��ر���س ف��ي��ل��م م��رئ��ي تناول 
�شهدته  �ل����ذي  �ل��ت��ط��ور  م���ر�ح���ل 
�لنظم  �أح����دث  جم���ال  يف  �لإد�رة 
�مل��ت��ق��دم��ة يف جمال  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�إن�شائها  م��ن��ذ  �جل��م��رك��ي  �ل��ع��م��ل 
ي��وم��ن��ا ه����ذ�. و�أك�����د �شعادة  ح��ت��ى 
مدير عام جمارك �أبوظبي �شعيد 
�لزيارة  ه���ذه  �أن  �مل��ه��ريي  �أح��م��د 
توطيد  �إط������ار  يف  ت���اأت���ي  �ل���ه���ام���ة 

�لعامل  �أك���رب دول  ت��ع��د  �لإم�����ار�ت 
�لعربي و�ل�شرق �لأو�شط يف جمال 
�لوليات  م��ع  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
ناجت  بلغ  �إذ�  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
دولة  �إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ادر�ت 
2012 حو�يل  �لإم���ار�ت يف ع��ام 
5 ر22 مليار دولر �أمريكي فيما 
 2011 يف  �ل�شادر�ت  حجم  ك��ان 
�أمريكي  دولر  مليار   16 ح��و�يل 
�ملائة  40 فى  �ل�  �أي بزيادة تفوق 
وهو ما يعني �أن حجم �ل�شادر�ت 
�إىل دول����ة �لإم�����ار�ت  �لأم��ري��ك��ي��ة 
يفوق حجم �ل�شادر�ت �لأمريكية 

�إىل �لهند.
�ل�����ش��ف��ري كوربني  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
�أ�شبحت  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �ىل 
حمور �لتقاء هام وجامع للتجارة 
�ملجالت  من  وغريها  و�ل�شياحة 
�لق���ت�������ش���ادي���ة �ل���ه���ام���ة �آخ���ذي���ن 
�شركات  ك����ربى  �أن  �لع���ت���ب���ار  يف 
�لعاملية تتخذ من دولة  �لطري�ن 
�لإم�����ار�ت م��ق��ر� ل��ه��ا �إ���ش��اف��ة �إىل 
م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة �ل����ذي ي��ع��ت��رب من 

•• اأبوظبي-وام:

قريبا  �لفقر�ء  �طباء  م��ب��ادرة  تبد�أ 
�لتطوعية  ب��ر�جم��ه��ا  �وىل  تنفيذ 
بعد  �لفريقية  �ل��ق��ارة  يف  �ل��دول��ي��ة 
تد�شني بر�جمها يف �لمار�ت بهدف 
تقدمي �ف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية 
للمر�شى  و�جل��ر�ح��ي��ة  و�لعالجية 
�ملعوزين ��شافة �ىل تنظيم �لعديد 
ل�شتقطاب  �لعلمية  �مللتقيات  م��ن 
للم�شاركة  و�جل����ر�ح����ني  �لط���ب���اء 
�مليد�ين  �لعمل �لطبي  بجهدهم يف 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ع���امل���ي 
�مل��ع��وزة وبالخ�س  �ل��ف��ئ��ات  خل��دم��ة 
�لطفال و�مل�شنني بغ�س �لنظر عن 

�جلن�س �و �للون �و �لديانة.
وتنفذ �ملبادرة �وىل �ملهام �مليد�نية يف 
�لقارة �لفريقية �نطالقا من م�شر 
ومورتانيا  و�مل���غ���رب  �ل�������ش���ود�ن  ث���م 
وكينيا و�ل�شومال مب�شاركة و��شعة 
م���ن ك�����و�در ط��ب��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة وذلك 
بهدف �لتخفيف عن معاناه �ملر�شى 

�ملعوزين.

بوقتهم  �ل���ت���ربع  ب���ه���دف  �مل��ع��ت��م��دة 
�لفقر�ء  �ملر�شى  ل�شالح  وجهدهم 

يف حمتلف دول �لعامل.
وق����ال �ن ه��ن��اك �ق���ب���ال ك��ب��ري� من 
�لط��ب��اء و�جل���ر�ح���ني م��ن خمتلف 
�ل����رب�م����ج  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف  �ل��������دول 
و�لوقائية  و�جل��ر�ح��ي��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 
لكونها  نظر�  �لفقر�ء  �طباء  ملبادرة 
يف  معنية  عاملية  عربية  مبادرة  �ول 
�ملر�شى  من  �لفقر�ء  خدمة  جم��ال 
خمتلف  م�����ن  �ط�����ب�����اء  مب�������ش���ارك���ة 
تطوعي  �ط������ار  حت����ت  �جل��ن�����ش��ي��ات 
�لنظر  ب��غ�����س  �ن�������ش���ان���ي���ة  وم���ظ���ل���ة 
ع��ن �ل��ل��ون �و �ل��ع��رق �و�جل��ن�����س �و 

�لديانة.
�لط����ب����اء  م�������ش���ارك���ة  �ن  و�و������ش�����ح 
ب���ج���ه���ده���م ت����اأت����ي م��ن�����ش��ج��م��ة من 
�ن�شانية مهنة �لطب ..كما ميكن �ن 
يحت�شب من زكاة �لطباء خ�شو�شا 
بعد فتوى ع�شو هيئة كبار �لعلماء 
�ملطلق  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
على  لالأطباء  �لزكاة  خ��روج  بجو�ز 
وفحو�شات  جر�حية  عمليات  �شكل 

ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ث����الث����ة حم��������اور يف 
�لكو�در �لطبية  عملها �لول تطوع 
�لن�شانية  مهامها  يف  و�جل��ر�ح��ي��ة 
�لتمويل  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  و�ل�����ث�����اين 
�ل��ذ�ت��ي ل��ع��الج �ل��ف��ق��ر�ء م��ن خالل 
�م�����و�ل حت�����ش��ل م���ن �مل������ردود �ملايل 
لجر�ء عمليات يف �لقلب لالغنياء 
و�جلر�حني  �لطباء  كبار  قبل  من 
�مل���ت���ط���وع���ني مب���ه���ارت���ه���م وم������ردود 
�ملايل وتخ�ش�شها ل�شر�ء  عملياتهم 
و�لطبية  �ل���دو�ئ���ي���ة  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات 
و�جل����ر�ح����ي����ة ل���ع���الج �ل����ف����ق����ر�ء يف 
و�لتالحم  ل��ل��ت��ك��اف��ل  مم��ي��ز  من����وذج 
�لجتماعي �لن�شاين با�شر�ف نخبة 
�لجتماعيني  �لع���م���ال  رو�د  م���ن 
��شتقطاب  �ل����ث����ال����ث  ..و�مل�������ح�������ور 
حمليا  �ملجتمعي  �لعمل  يف  �شركاء 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  م��ن  وع��امل��ي��ا 
�نطالقا من م�شوؤوليتها  و�خلا�شة 

�لجتماعية جتاه �ملجتمع.
و�أكد �ن �لطباء �لفقر�ء �شيقدمون 
و�لتدريبية يف  �لعالجية  خدماتهم 
خمتلف دول �لعامل و�شيعملون من 

خالل �لقنو�ت �لر�شمية و�ملوؤ�ش�شات 
�لم���ار�ت  م��ن  �ن��ط��الق��ا  �لتطوعية 
و�ل�شعودية و�لكويت وعمان وم�شر 
و�لهند  وباك�شتان  و�ملغرب  و�لردن 
و�ل�����ش��وم��ال وك��ي��ن��ي��ا وغ���ريه���ا من 
�لفقرية  �و  �ل��غ��ن��ي��ة  ����ش���و�ء  �ل�����دول 
�ملر�كز  م���ع  �ل�������ش���ر�ك���ة  خ����الل  م���ن 
مع  وبالتن�شيق  �ملعتمدة  �لتطوعية 
ووز�ر�ت  للتطوع  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد 

�ل�شحة.
�خو�ن  �لفرن�شي  �لربف�شور  وق���ال 
�لخر  �لع�شو  �شا�شكا�س  ك��ارل��و���س 
يف مبادرة �طباء �لفقر�ء �ن �لطباء 
خدماتهم  ���ش��ي��ق��دم��ون  �مل��ت��ط��وع��ني 
و�لعالجية  �لت�شخي�شية  �ملجانية 
للفئات  و�ل���وق���ائ���ي���ة  و�جل���ر�ح���ي���ة 
�مل��ع��وزة م��ن �لط��ف��ال و�مل�شنني من 
�لتطوعية  �لطبية  �لقو�فل  خ��الل 
�ملتحركة  �ل���ع���ي���اد�ت  وب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�ملعايري  �ف�������ش���ل  وف������ق  �مل����ج����ه����زة 
�لعاملية ��شافة �ىل �جر�ء �لعمليات 
�مل�شت�شفيات  يف  �لدقيقة  �جلر�حية 

�حلكومية و�خلا�شة.

�ل����ف����ق����ر�ء على  و���ش��ي��ع��م��ل �ط����ب����اء 
�����ش���ت���ق���ط���اب �مل����زي����د م����ن �لط���ب���اء 
�لقارة  م���ن  �مل��ت��ط��وع��ني  �ل��ع��امل��ي��ني 
�لفريقية لال�شتفادة من خرب�تهم 
�لتالية  �لن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ح���ط���ات  يف 
مل����ا عرف  �ل�������دول  �ل���ع���دي���د م����ن  يف 
�لعمل  يف  �مل�������ش���ارك  �ل��ط��ب��ي��ب  ع���ن 
�لتطوعي من �لكفاءة وحب �لعطاء 

وخدمة �لفقر�ء.
و�أك��������د ج�������ر�ح �ل���ق���ل���ب �لم�����ار�ت�����ي 
�لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل  �ل��دك��ت��ور 
�طباء  م��ب��ادرة  وموؤ�ش�س  �لتنفيذي 
�ل���ف���ق���ر�ء �ن ن��خ��ب��ة م����ن �لط���ب���اء 
و�ل�شيوية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل������دول  م���ن 
�عطو�  و�لم���ري���ك���ي���ة  و�لوروب�����ي�����ة 
�لن�شاين  ل��ل��ع��م��ل  مم��ي��ز�  من���وذج���ا 
يف  �ل��ف��ع��ال��ة  م�شاركتهم  خ���الل  م��ن 
�لفقر�ء  �ط���ب���اء  م���ب���ادرة  ت��اأ���ش��ي�����س 
للم�شاركة  �ل�شريعة  و��شتجابتهم 
خمتلف  يف  �لتطوعية  �ل��رب�م��ج  يف 
من  �ملئات  �ن  ..م��وؤك��د�  �لعامل  دول 
�لطباء بادرو� بالت�شجيل يف �ملبادرة 
�لتطوعية  �ملوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 

للمر�شى  �هلل  ل��وج��ه  ب��ه��ا  ي��ق��وم��ون 
�لفتوى  ..و�ج������������ازت  �مل���ح���ت���اج���ني 
�لعمليات  ي���ج���ع���ل  �أن  ل��ل��ط��ب��ي��ب 

و�لك�شف من �شمن �لزكاة.
جاكدين  �ولفري  �لربفي�شور  وق��ال 
�طباء  م���ب���ادرة  م��وؤ���ش�����س يف  ع�����ش��و 
�ن�شانية  مهنة  �ل��ط��ب  �ن  �ل��ف��ق��ر�ء 
مم�����ا ي���ت���وج���ب ع���ل���ى �لط�����ب�����اء �ن 
يقدمو� جزء� من وقتهم يف خدمة 
�مل���ع���وزة ..م�������ش���ري� �ىل �ن  �ل��ف��ئ��ات 
جميع �ملجتمعات ل تخلو من طبقة 
فيها  مبا  �لفقر�ء  وطبقة  �لغنياء 
�ل�����دول �ل��غ��ن��ي��ة و�ل���ت���ي ت��ع��م��ل على 
�حلكومية  غري  �ملوؤ�ش�شات  ت�شجيع 
للفئات  �ملجانية  �خلدمات  لتقدمي 
للتنمية  ث���ال���ث  ك��م��ح��رك  �مل����ع����وزة 
مفهوم  من  و�نطالقا  �لجتماعية 
�لجتماعي  و�ل���ت���ك���اف���ل  �ل���ت���الح���م 
و�لدو�ء  �لعالج  تكلفة  �ن  خ�شو�شا 
ع��ال��ي��ة ن��ظ��ر� ل��زي��ادة �ج���ر �لطباء 
�مل�شتلزمات  ت���ك���ال���ي���ف  و�رت������ف������اع 

�لدو�ئية و�جلر�حية.
و�أ�شار �ىل �ن مبادرة �طباء �لفقر�ء 

�لروؤية مل�شتقبل �ملعهد يف ظل هذه 
�لقيادة �ملتميزة.

�ملالية  وتقدم معايل رئي�س د�ئرة 
بال�شكر ل�شعادة �ل�شفري �لأمريكي 
�حل�شور  على  له  �ملر�فق  و�لوفد 
للجانب  �ل���ف���ع���ال  �ل������دور  وع���ل���ى 
�لأمريكي يف �حلر�س على توطيد 
�لعالقات �لثنائية وتبادل �ملعرفة 
�مل��ج��الت كما  و�خل���رب�ت يف كافة 

لفريق  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  ت���ق���دم 
�أبوظبي  جلمارك  �لعامة  �لإد�رة 
ع��ام �جلمارك  ر�أ���ش��ه مدير  وعلى 
�شعيد �أحمد �ملهريي على �لتطور 
جمارك  �شهدته  �ل���ذي  �مل��ل��ح��وظ 

�أبوظبي خالل هذه �لفرتة.
يذكر �أن �لإد�رة �لعامة للجمارك 
ب���اأب���وظ���ب���ي ك���ان���ت ق����د وق���ع���ت يف 
تفاهم  م��ذك��رت��ي   2010 م��اي��و 

وت����ع����اون م����ع ���ش��ل��ط��ة �جل���م���ارك 
و��شنطن  يف  �لأمريكية  و�لهجرة 
�لطابع  �مل��ذك��رت��ان  �أ���ش��اف��ت  حيث 
�ملعلومات  تبادل  لأ�ش�س  �لر�شمي 
�لتحقيقات  دع�������م  ����ش���ب���ي���ل  يف 
�شلطة  وت������زوي������د  �جل����م����رك����ي����ة 
�لأمريكية  و�ل��ه��ج��رة  �جل���م���ارك 
بالدعم �لتقني �ملطلوب لتاأ�شي�س 

�أكادميية جمركية يف �أبوظبي.

�ل���ع���ر�ق ع��ل��ى �ملرتبة  م���ول���ود م���ن 
م�شروع  �أف�������ش���ل  ف��ئ��ة  يف  �لأوىل 
�إع�����ادة تاأهيل  ت��ن��م��وي م���ن خ���الل 
�لعر�ق  ت���اري���خ  يف  �ل��ن��خ��ي��ل  ق��ط��اع 
�ملرتبة  وك���ان���ت  �ل����زر�ع����ة  ب������وز�رة 
�ل��ث��ان��ي��ة ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة م��ن ن�شيب 
�ملو�شلي  �إبر�هيم  حامد  �لدكتور 
م�شروع  خ�����الل  م����ن  م�����ش��ر  م����ن 
�لقائمة  �ل�شغرية  �ل�شناعات  ن�شر 
�ل��ث��ان��وي��ة للنخيل  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
�ل�شخ�شية  ف��ئ��ة  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  و 
حممد  ن�شيب  من  فكانت  �ملميزة 
�لأردنية  �ململكة  م��ن  مكي  �شعيد 

�لها�شمية .
�لأول  �لفائز  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى م��ب��ل��غ م���ايل وق���دره 
تذكاري  ودرع  دره����م  �أل����ف   300
�لثاين  ت��ق��دي��ر و�ل��ف��ائ��ز  و���ش��ه��ادة 
�أل�����ف دره���م   200 ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى 
تقدير  و���ش��ه��ادة  ت��ذك��اري  درع  م��ع 
ت��ق��دم خ��الل �حل��ف��ل �ل���ذي �شيقام 
يوم �لأحد 3 مار�س �لقادم بق�شر 

�لإمار�ت يف �أبوظبي .
هالل  �لدكتور  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
حميد �شاعد �لكعبي ع�شو جمل�س 
�لأم���ن���اء رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لإد�ري�����ة 
�لدورة  هذه  باأن  باجلائزة  و�ملالية 
مر�شح   142 ف��ي��ه��ا  �����ش����ارك  ق����د 
�لعامل  ح����ول  دول����ة   24 مي��ث��ل��ون 
�أ�شا�شية  �ل��ن��ق��اط  ب��ع��دة  ومت���ي���زت 
�إجمايل  زيادة ملحوظة يف  �أبرزها 
�أع�������د�د �مل��ر���ش��ح��ني ع���ن �ل������دور�ت 
�لأربع �ملا�شية بن�شبة وقدرها 24 
% موزعني على خم�س فئات هي 
�ملتميزة  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  فئة 

و�إنتاج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع����ة  جم���ال  يف 
متميز  �إن��ت��اج  �أف�شل  وفئة  �لتمور 
تنموي  م�������ش���روع  �أف�������ش���ل  وف���ئ���ة 
وفئة  متميزة  تقنية  �أف�شل  وفئة 

�ل�شخ�شية �ملتميزة. 
وقال �لدكتور هالل �لكعبي �إن فئة 
�لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة �شجلت 
�أعلى ن�شبة م�شاركة وعلى م�شتوى 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �ل��دول فقد و�شل 
م�شاركات عدة من 17 دولة عربية 
وه���ي �ل�����ش��ع��ودي��ة و���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
�ملغربية  و�ململكة  و�شورية  وم�شر 
وموريتانيا  و�لأردن  و�ل����ع����ر�ق 
وفل�شطني  و�ل�������ش���ود�ن  و�جل���ز�ئ���ر 
وتون�س و�لكويت و�لبحرين وقطر 
و�ليمن و�لإم��ار�ت يف حني و�شلت 
م�شاركات من 7 دول �أجنبية وهي 
و�أمريكا  وبولند�  و�يطاليا  �لهند 
و�شريالنكا  وب���اك�������ش���ت���ان  وك����ن����د� 

و�لبو�شنة.
ملخ�شاً  �ل��ك��ع��ب��ي  �ل��دك��ت��ور  وق����دم 
�لعامة  �لم����ان����ة  �جن�������از�ت  لأه�����م 
�خلام�شة  �ل���دورة  خ��الل  للجائزة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أهد�ء �شاحب  منها 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
 41000 �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل�����دول�����ة 
�لوطني  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ن��خ��ل��ة 
لزر�عتها   41 �ل���  �لإم���ار�ت  لدولة 
�لدولة  وم�����ش��اج��د  م���د�ر����س  �أم�����ام 
�أول �شمو  �ل��ف��ري��ق  �ه���د�ء  وك��ذل��ك 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لفائزين  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
ليو�  م���ه���رج���ان  يف  و�مل�������ش���ارك���ني 

للرطب 20000 نخلة.

�ل�شنوي  �ل���ك���ت���اب  �إ������ش�����د�ر  ومت 
للجائزة يف دورتها �لر�بعة يت�شمن 
�لتي  و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة 
للخطة  وف����ق����اً  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ج�����رى 
�لإ�شرت�تيجية �ملعتمدة و �مل�شاركة 
�لثالث  �ل���دويل  �مللتقى  �أع��م��ال  يف 
نوفمرب  �ملغربية  �ململكة  يف  للتمر 
�لعامة  �لأم��ان��ة  و�شاركت   2012
ل��ل��ج��ائ��زة يف م��ه��رج��ان �لإم������ار�ت 
ومهرجان  �لتمر  لنخيل  �ل���دويل 

ليو� للرطب 2012.
و�أ�شاف �لكعبي مت �إطالق �حلملة 
على  باجلائزة  للتعريف  �لوطنية 
م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وز�رة �لبيئة و�ملياه ومركز �بوظبي 
خل��دم��ات �مل���ز�رع���ني ح��ي��ث عقدت 
�لعني  و  ل���ي���و�  يف  ل����ق����اء�ت  ث����الث 
ت�شجيع  ب���ه���دف  �خل��ي��م��ة  ور�أ��������س 
نخيل  مز�رعي  �ملو�طنني  وتاأهيل 
�����ش���د�ر �ملجلد  و�أي�����ش��اً مت  �ل��ت��م��ر 
�أربعة عددين من  �لثالث يت�شمن 
جملة �ل�شجرة �ملباركة هي مبثابة 
متخ�ش�شة  ع��ل��م��ي��ة  جم���ل���ة  �أول 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل���ت���م���ر  ب���ن���خ���ي���ل 
جناحها  �أثبتت  و  �لعربية  �ملنطقة 
و�شاهمت يف تعزيز �لعالم �لعلمي 

�ملتخ�ش�س بالمار�ت.
و�أ�شاف �لدكتور غالب �حل�شرمي 
�إىل �أهمية دعم �شمو �ل�شيخ نهيان 

�آل نهيان وزير �لتعليم  بن مبارك 
�ل��ع��ل��م��ي رئي�س  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل 
جم��ل�����س �أم���ن���اء �جل���ائ���زة لأه����د�ف 
�إىل حتقيقها  �لتي تطمح  �جلائزة 
�لريادي  �ل�����دور  ت��ع��زي��ز  و�ب���رزه���ا 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�لبحث  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  ع��امل��ي��اً 
�لعلمي �خلا�س بالنخيل وت�شجيع 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع زر�ع����ة نخيل 
و�ملز�رعني  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ن  �ل��ت��م��ر 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل�شدرين  و�ملنتجني 
�ملخت�شة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�جل��م��ع��ي��ات 
�ل�شخ�شيات  تكرمي  على  و�لعمل 
�لتمر  ن��خ��ي��ل  �ل��ع��ام��ل��ة يف جم����ال 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

و�لدويل .
�شبانة ع�شو  �لدكتور ح�شن  وق��ال 
مت  �أن��ه  ب��اجل��ائ��زة  �لعلمية  �للجنة 
�مل�شابقة  هذه  من  بحثان  ��شتبعاد 
لأن��ه��ا ق��دم��ت م��رت��ني خ��الل فرتة 
�أقل من 3 �شنو�ت م�شيفاً ب�شورة 
��شتلمناها  �ل���ذي  �ل��ب��ح��وث  ع��ام��ة 
خ��������الل ه��������ذه �ل��������������دورة مت���ي���زت 
�لنخيل  خملفات  م��ن  بالإ�شتفادة 
وهى تدخل يف كثري من �ل�شناعات 
ع��ظ��ي��م��ة وهناك  �ل��ن��ت��ائ��ج  وك���ان���ت 
�ملحافظة  �ل��ي��ات  �آخ���ر  بحث  �ي�شا 
طويلة  لفرتة  �لتمر  عجينة  على 
�لتاأك�شد  كي متنع  �لنوى  و�أ�شافة 

�أن من  �ل��ك��ع��ب��ي  �ل��دك��ت��ور  . وق����ال 
�ملقدم  بحث  ه��و  �ملتميزة  �لبحوث 
م����ن ق���ب���ل �ل���دك���ت���ور ع����ب����د�هلل بن 
�ململكة  م�����ن  �حل�����م�����د�ن  حم���م���د 
�ل�����ش��ع��ودي��ة لأن�����ه و�شع  �ل��ع��رب��ي��ة 
وطريقة  لكيفية  �ملنا�شبة  �حللول 
�لربحى  ���ش��ن��ف  �ل��ت��خ��زي��ن مت����ور 
يقت�شر  �جل��ائ��زة  دور  �أن  م�شيفاً 
بالبحث  و�لتعريف  �لت�شجيع  على 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل���ف���ائ���ز  �ل��ع��ل��م��ي 
�لعاملي وكذلك �لتعريف باملهتمني 
ب�شناعة �لنخيل و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
�لفائز  �لبحث  وقيمة هذ�  باأهمية 
. وك�شف �لدكتور عبد�لوهاب ز�يد 
تقنيات  ح��ول  معر�س  �شيقام  �ن��ه 
يف  �لإم���ار�ت  بدولة  �لنخيل  �شعف 
باري�س عا�شمة فرن�شا و�أقيم نف�س 
�أ�شابيع   3 ��شتمر  بلندن  �ملعر�س 
�شوءه  وعلى  ك��ب��ري�ً  جن��اح��اً  ولقى 

طلبت 4 عو��شم ��شت�شافته .
�مل��ق��رتح��ات تنظيم  م���ن  و�أ����ش���اف 
�لق�شرية  ل�����الإف�����الم  م����ه����رج����ان 
�لنخيل  زر�ع�����ة  ح���ول  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 
وكل هذه  �لعامل  �لتمور يف  و�نتاج 
�مل���ق���رتح���ات و�لأف�����ك�����ار �جل���دي���دة 
�شيتم  �آخ�����رى  و�أف����ك����ار  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
�جتماع  يف  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  ع��ر���ش��ه��ا 
جمل�س �لأمناء �لقادم يف 3 مار�س 

�لقادم.

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وتقدير 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�لتي 
لولها ملا و�شلت موؤ�ش�شة �جلائزة 
�إىل هذ� �مل�شتوى من �لرفعة �لتي 
�لريادي  �ملوقع  تعزيز  يف  �شاهمت 
لدولة �لإمار�ت يف خدمة �ل�شجرة 
�مل���ب���ارك���ة و�ل���ع���ام���ل���ني ف��ي��ه��ا حول 

�لعامل.
وق���ال �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��وه��اب ز�يد 
�إن �لأمانة �لعامة للجائزة تفتخر 
بامل�شتوى �لرفيع �لذي و�شلت �إليه 
�جل���ائ���زة خ���الل دور�ت���ه���ا �خلم�س 
�لكبرية  �ل��ث��ق��ة  ب��ف�����ش��ل  �مل��ا���ش��ي��ة 
نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وت��وج��ي��ه��ات 
�آل نهيان وزير �لتعليم  بن مبارك 

�لعايل و�لبحث �لعلمي .
مبارك  علي  حممد  �لدكتور  وف��از 
�ل���ف���ار����ش���ي م����ن ج����ه����از �ل���رق���اب���ة 
�لغذ�ئية بدولة �لإم��ار�ت من فئة 
�ملتميزة وكان  �لبحوث و�لدر��شات 

�ل���دك���ت���ور مولى  �ل���ث���اين  �ل��ف��ائ��ز 
�لوطني  �ملعهد  من  �شدرة  �حل�شن 
�ملغربية  باململكة  �لزر�عي  للبحث 
�مل��ت��م��زي��ن فاز  �مل��ن��ت��ج��ني  ف��ئ��ة  ويف 
�مل�شف  �إب���ر�ه���ي���م  م��ه��ل��ه��ل ج��ا���ش��م 
للتجارة  �خلليج  نخيل  �شركة  من 
�ل��ع��ام��ة ع��ل��ى �لأن���ت���اج �مل��ت��م��ي��ز من 
�جلائزة  حجب  ومت  �لكويت  دول��ة 
للفائز �لثاين من هذه �لفئة تلته 
وكانت  متميزة  تقنية  �أف�شل  فئة 
م����ن ن�����ش��ي��ب �ل����دك����ت����ور ع���ب���د�هلل 
ب��ن حم��م��د �حل���م���د�ن م��ن �ململكة 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى بحثه  �ل��ع��رب��ي��ة 
غ�����از�ت و�شط  �ل��ت��ح��ك��م يف  ت��ق��ن��ي��ة 
�لتخزين لإطالة �لعمر �لتخزيني 
لتمور �لربحى يف مرحلة �لت�شويق 
�لتجاري وكان �لفائز �لثاين لهذه 
�أم��ني زوب��ة من  �لفئة م��ن ن�شيب 
تون�س من خالل �إكثار نخيل �لتمر 

عن طريق و�شط بيني جديد .
عبد�هلل  ع�����ش��ام  �ل���دك���ت���ور  وح�����از 

الدكتور عبد الوهاب زايدالدكتور هالل الكعبي
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�شو�شيتيه د�نرتيريز �ي دوجي�شتيون �لمار�ت للمقاولت �جلن�شية:  مدعي/ 
�لمار�ت    مدعى عليه: مطر ر��شد علي ر��شد �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية 4000000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ مطر ر��شد 
علي ر��شد �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي   �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لتجارية 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/04
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3617  عم جز- م ع- ب -اأظ

�نزو  جمموعة  عليه:  مدعى  �ملغرب  �جلن�شية:  �شيبوين  �شناء  مدعي/ 
�ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/جمموعة �نزو �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/2/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�ملحددة  لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3250  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �حلق  �شيد  �شاهيد  �حلق  �نام  حممد  مدعي/ 
عليه: موؤ�ش�شة �وتار �ل�شرقية لعمال �لديكور �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/   موؤ�ش�شة �وتار �ل�شرقية لعمال 
�قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �لديكور �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/1/21
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3296  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  علي  حممد  ��شماعيل  حممد  مدعي/ 
عليه: قا�شي جالل خلدمات �لفنية و�لتنظيف �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لفنية  خلدمات  جالل  �عالنه/قا�شي  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لتنظيف �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�س حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3583  عم جز- م ع- ب -اأظ

�شركة  عليه:  �لهند مدعى  �جلن�شية:  �شيد حممد  �شويف  مدعي/ عبد�لقادر 
مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  �يه  بيه  ��س  مبيانتي  تريمو�  ��شو�شيت  ��شرت 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/�شركة ��شرت ��شو�شيت تريمو� 
�ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  عنو�نه:  �لمار�ت    �يه �جلن�شية:  بيه  ��س  مبيانتي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/20 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3099  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ ��شماعيل مياه خاج �لرحمن �جلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: بريق 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبال�شرت  لعمال  هيلي 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لبال�شرت  لعمال  هيلي  �عالنه/بريق  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3095  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ �شاه علم فريوز مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: جو �لفر�ت 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  �لنجارة  لعمال 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ : جو �لفر�ت لعمال �لنجارة و�حلد�دة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/1/29
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3467  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ رز�ق بيباري م�شر علي بيباري �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لزجاج  لالملنيوم  �خلليج  �و�ئل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/�و�ئل �خلليج لالملنيوم و�لزجاج �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3643  عم جز- م ع- ب -اأظ

للمعد�ت  يورب  عليه:  مدعى  �شوريا  �جلن�شية:  قنوت  مرو�ن  ملهم  مدعي/ 
�لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/  يورب للمعد�ت �لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/2/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/187  عم جز- م ع- ب -اأظ

�شركة  بنغالدي�س  مدعى عليه:  مدعي/ عبد�ملطلب عبد�لر�شيد �جلن�شية: 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعامري  جمال 
�لعامري  جمال  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/2/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/188  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ �م دي عبد�لودود �م دي �بو �شفيان �جلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: 
ت�شي�س للت�شميم �لد�خلي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لد�خلي  للت�شميم  �عالنه/ت�شي�س  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3273  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  دلو�ر  حاجي  �ب�شار  مدعي/نورول 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  طيبة  جبل  عليه: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/جبل طيبة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/21
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/88  ح نف�س- م ر- ب- ع ن

 مدعي/�جنيليتا لي�شانتو بوميديانو �جلن�شية: �لفلبني  مدعى عليه: �رنيل 
�لزو�ج   �لدعوى:ف�شخ عقد  �لفلبني   مو�شوع  بانو �جلن�شية:  مابوتي بوميد 
عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية:  بانو  بوميد  مابوتي  �رنيل  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لربعاء �ملو�فق 2013/2/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة     
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
الحوال ال�سخ�سية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/596 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/بيت ز�خر للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مدعى عليه: جاويد 
�قبال حممد رفيق �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مبلغ 
20000 درهم + ت�شليم �مل�شتند�ت   ملطلوب �عالنه/جاويد �قبال حممد رفيق 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  باك�شتان  عنو�نه:  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/2/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1208 عم جز- م ر-ب- ع ن

ر��شد  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعى  باك�شتان  �جلن�شية:  بخ�ش�ش�س  مدعي/حممد   
�لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبال�شرت  لعمال  �شادق 
�جلن�شية:  �لبال�شرت  �شادق لعمال  ر��شد  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة العمالية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ال�سم�س ال�ساطعة للتجارة   )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 577344 
�ل�شكل  �مل��رر  دي��رة-  �لعلي-  حممد  ح�شن  عبد�هلل  ملك   113 رق��م  مكتب  عنو�نها: 
مبوجب   78460 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين: 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/14014(  
بتاريخ )2013/1/23( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
ب��رج �خل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل 7 ملك  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ع��ني يف مكتبه 
و�لور�ق  مل��ت��ن��د�ت  ك��اف��ة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �سكاي هوب لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 
632533 عنو�نها: مكتب رقم )3( ملك �حمد حممد حممود �لدلل- ديرة- �لر�أ�س   
�لتجاري: 1052043  بال�شجل  �لقيد  ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم  �لقانوين:  �ل�شكل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل 
�ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/10992(  بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية   
ال�سم�س ال�ساطعة للتجارة)�س.ذ.م.م( وعنو�نها:مكتب رقم 113 ملك عبد�هلل 
ح�شن حممد �لعلي- ديرة- �ملرر وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية 
بتاريخ   .)2013/1/14014( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء 
)2013/1/23( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )04-2226266( 
فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
بانه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   - �لبطني  رق��ة  �خل���ور- 
للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتا�شري  مت  ق��د 
وعنو�نها:كتب  الغذائية)�س.ذ.م.م(  املواد  لتجارة  هوب  �سكاي  بت�شفية    
رقم )3( ملك �حمد حممد حممود �ل��دلل- دي��رة- �لر�أ�س وذل��ك مبوجب �لقر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
رقم )2013/10992(. بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  299/ 2013 -عمايل - م ر- �س- ع ن

�مل�شتاأنف عليه:�شركة  بنغالدي�س   ز�كري ح�شني ح�شن �جلن�شية:   : �مل�شتاأنف 
�لعامة و�لعمال �ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع  تل �شهاب لل�شيانة 
�ل�شتئناف : مطالبة مالية مببلغ 3420درهم   �ملطلوب �عالنه/�شركة تل �شهاب 
لل�شيانة �لعامة و�لعمال �ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر  مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 2012/687 عم جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملركز �لد�ري  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

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

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

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/74 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
وطلب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �مل��ه��ريي  عمري  ب��ن  حممد  �شعيد  �ب��ر�ه��ي��م  ر����ش��د 
�لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الوادي 
لتوزيع املياه ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم 
عمر  �ىل/  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )28619( �مللف 
ليكن معلوما  �لم���ار�ت     �ملهريي �جلن�شية:  �شعيد حممد بن عمري  �بر�هيم 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/109 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حمد خليفة عي�شى �جلرمن �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ر�سوان لتنجيد مقاعد 
وزينة ال�سيارات ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
�ىل/  بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )38544( �مللف  رق��م 
ليكن  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  �جلرمن  عبد�لرحمن  عي�شى  عبد�لرحمن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/107 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وط��ل��ب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �شاملني  رم�����ش��ان  ح�شن 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ال�سمدي لتجارة املواد 
الغذائية( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل/ حممد ح�شن  و�مل�شجل لدى غرفة   )19474(
�لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �شاملني  رم�شان 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/103 ك.ع.غ

عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
جميل ��شحاق حممد ��شحاق �جلن�شية: باك�شتان �ل�شيد: �شرد�ر ح�شني حممد يعقوب 
تنازل يف �ل�شم   : �لتوقيع يف حمرر يت�شمن  �لت�شديق على  �جلن�شية:باك�شتان وطلب 
�لتجاري )مطعم رويال باربيكيو ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان  و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )42360(  يف عجمان حتت رقم 
�ىل/ �بر�ر ح�شني حممد يعقوب �جلن�شية: باك�شتان مبو�فقة: طارق حممد �شعيد �شامل 
�لعبيد�هلل �جلن�شية: �لم����ار�ت       ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��شبوعني من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان



09

عربي ودويل
الثالثاء -    12   فبراير    2013 م    -    العـدد   10714
Tuesday   12   February    2013  -  Issue No   10714

��شرى  �لحمر خم�شة جنود  �ل�شليب  �م�س  �ل�شود�ين  �جلي�س  �شلم 
ب���ادرة ح�شن  م��ن جنوب �ل�����ش��ود�ن، بح�شب م��ا �ف��اد �شاهد ع��ي��ان، يف 
نية بينما يتفاقو �لتوتر بني �لدولتني �جلارتني �للتني تخفقان يف 
تطبيق �تفاقات حول �لمن. و�شعد �جلنود �خلم�شة وهم باللبا�س 
�مل��دين ويف �شحة جيدة على ما يبدو، �ىل طائرة لل�شليب �لحمر 
يف مطار نيال جنوب د�رفور )غرب(، بح�شب �ل�شاهد. وكان �جلي�س 
يف  �جلنود  عن  �لف���ر�ج  �شيتم  �ن��ه  �ملا�شي  �ل�شبوع  �علن  �ل�شود�ين 
بادرة ح�شن نية . وكانو� ��شرو� يف منطقة كفنديبي، �حدى �لنقاط 
�لتي تثري �حتجاجات على �حلدود بني �ل�شود�نني ومل يتم تر�شيم 
حدودها بعد، كما ذكرت وكالة �لنباء �ل�شود�نية �لر�شمية يف �ل�شاد�س 

من �شباط-فرب�ير نقال عن متحدث با�شم �جلي�س.
يف  وقعت  �جلي�شني  بني  معارك  �ن  �ملحلية  �لع��الم  و�شائل  وذك��رت 
�يار-مايو 2012 يف هذه �ملنطقة و�ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن �للذ�ن 
يقيمان عالقات متوترة جد� منذ �نف�شال �جلنوب يف متوز-يوليو 
2011 على �ثر حرب �هلية طويلة، وقعا يف �يلول-�شبتمرب برعاية 
�لحتاد �لفريقي �شل�شلة �تفاقات حول �لمن و�لقت�شاد لكن هذه 
�لتفاقات مل تطبق حتى �لن لن �لبلدين يتبادلن �لتهم ب�شان دعم 
�ملعلومات ح��ول مو�جهات  وتتكثف  �لخ��ر،  �لبلد  ل��دى  حركة مت��رد 

جديدة وعمليات توغل من جانبي �حلدود.

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لليبي علي زيد�ن �أنه مت �لإعد�د خلطة �أمنية 
�لثانية  �أي �نفالت قد يحدث خالل �لحتفالت بالذكرى  لحتو�ء 
زي���د�ن مع  ت�شريحات  وت��ت��ز�م��ن  ف��رب�ي��ر.  م��ن  ع�شر  �ل�شابع  ل��ث��ورة 
دعو�ت بع�س �لنا�شطني للخروج يف �عت�شامات للمطالبة بت�شحيح 
كانون  دي�شمرب  يف  �أعلنت  �لليبية  �ل�شلطات  وك��ان��ت  �ل��ث��ورة.  م�شار 
�لأول خطة �أمنية للفرتة �ملقبلة، تهدف لو�شع حد لفو�شى �ل�شالح 
ومظاهر �لت�شلح. وك�شف حينها وزير �لد�خلية عا�شور �شو�يل ورئي�س 
�أركان �جلي�س �للو�ء يو�شف �ملنقو�س خالل لقاء جمعهما مبقر كتيبة 
تهدف  �ملقبلة  للفرتة  �أمنية  خطة  ع��ن  بنغازي  مبدينة  �ل�شاعقة 
وبنغازي.  وتبد�أ من مدينتْي طر�بل�س  �ل�شالح،  �لبالد من  لإخ��الء 
وقال �شو�يل �إن هذه �خلطة �لتي مل يك�شف عن تفا�شيلها �شتنتقل 
و�شيعتمد  مر�حل،  عدة  �إىل  مق�ّشمة  �أنها  مو�شحاً  �مل��دن،  باقي  �إىل 
على كل �لأطر�ف لإجناحها. كما قرر وزير �لد�خلية �لليبي ت�شكيل 
جهاز �أمنى جديد حتت ��شم جهاز �لأمن �لدبلوما�شي، مهمته حماية 
وذكرت  ليبيا.  يف  و�لقن�شليات  و�ل�����ش��ف��ار�ت  �لدبلوما�شية  �لبعثات 
�لنتقاد�ت  عقب  ج��اء  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  ودبلوما�شية  �شيا�شية  م�شادر 
�ل�شابقة، على خلفية مقتل  �لليبية  للحكومة  �لتي وجهت  �لو��شعة 
بنغازي  يف  �لأمريكية  �لقن�شلية  �قتحام  بحادث  �لأمريكي  �ل�شفري 

�شرقي ليبيا يف 11 �شبتمرب �أيلول �ملا�شي.

هدف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �إىل  جديد  ��شتخبار�تي  تقييم  تو�شل 
حلملة �شخمة وممتدة من �لتج�ش�س �ل�شايربي �لتي تهدد �ملناف�شة 

�لقت�شادية للبالد.
�لأكر  �لبلد  بو�شفها  �ل�شني  �لوطنية  �ل�شتخبار�ت  تقرير  وحدد 
�ل�شركات  ح��و����ش��ي��ب  �أن��ظ��م��ة  �خ�����رت�ق  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي  ع��دو�ن��ي��ة 
و�ملوؤ�ش�شات �لأمريكية للو�شول �إىل �لبيانات �لتي ميكن ��شتخد�مها 

لتحقيق مكا�شب �قت�شادية.
و�أ�شارت �شحيفة و��شنطن بو�شت �إىل �أن �لتقرير �لذي ميثل �لر�أي 
جمموعة  ي�شف  �لأمريكية  �ل�شتخبار�ت  �أجهزة  بني  عليه  �ملجمع 
�ل�شنو�ت  خالل  �لقر�شنة  حمور  كانت  �لتي  �لقطاعات  من  و��شعة 
�خلم�س �ملا�شية، منها قطاع �لطاقة و�ملالية و�ملعلومات و�لتكنولوجيا 

و�لف�شاء و�ل�شيار�ت.
�لتاأثري �ملايل للتج�ش�س، لكن  �أن �لتقييم مل يحدد مقد�ر  و�أ�شافت 

خرب�ء من �خلارج قدروه بع�شر�ت مليار�ت �لدولر�ت.
�ل�شابق  يف  يعترب  ك��ان  �ل���ذي  �ل�����ش��اي��ربي،  �لتج�ش�س  �أن  �إىل  وي�شار 
ب�شكل  �إليه  ُينظر  �لأم��ريك��ي،  و�جلي�س  لال�شتخبار�ت  قلق  م�شدر 

متز�يد كتهديد مبا�شر للم�شالح �لقت�شادية �لأمريكية.
للت�شدي  �شبل  لإي��ج��اد  �أوب��ام��ا  �إد�رة  ت�شعى  �لقلق،  لهذ�  �إ���ش��ارة  ويف 
حمللون  وق���ال  �لإن���رتن���ت.  �شبكة  م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأ����ش���ر�ر  ل�شرقة 
�ملوظفني  وط����رد  ر���ش��م��ي��ة  �ح��ت��ج��اج��ات  ت�شمل  �لإد�رة  خ���ي���ار�ت  �إن 
لدى  و�لتظلم  و�لتاأ�شرية  �ل�شفر  على  قيود  وفر�س  �لدبلوما�شيني 

منظمة �لتجارة �لعاملية.

عوا�صم

اخلرطوم

وا�سنطن

طرابل�ص

حما�س تتهم وا�صنطن
 مبحاولة اإف�صال امل�صاحلة

•• غزة-يو بي اآي:

على  �ل�شغوط  مبمار�شة  �لأمريكية،  �لإد�رة  �م�س  حما�س،  حركة  �تهمت 
�ل�شلطة �لفل�شطينية؛ لإف�شال �لوفاق �لفل�شطيني وملف �مل�شاحلة.

بر�س  ليونايتد  زه���ري،  �أب���و  �شامي  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�إن ملفات �مل�شاحلة مت�شي، ولكن هنالك �شغوط �أمريكية  �إنرتنا�شونال، 
ت�شتهدف �إبطاء عمليتها، و�ملطلوب جهد من �جلميع لقطع �لطريق �أمام 

هذه �لتدخالت .
وكانت و�شائل �إعالم حملية، ذكرت �أن ت�شكيل حكومة �مل�شاحلة تاأّجل �إىل 
ما بعد لقاء �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س بالرئي�س �لأمريكي بار�ك 
�لتي يحاول خاللها  و�إ�شر�ئيل،  ر�م �هلل  �إىل  �ملرتقبة  زيارته  �أوباما خالل 

��شتئناف �ملفاو�شات �لفل�شطينية �لإ�شر�ئيلية.
و�عترب �أبو زهري �أن بدء جلنة �لنتخابات �ملركزية بغزة يف حتديث �ل�شجل 

�لنتخابي يربهن على جدية �حلركة يف �إجناز ملف �مل�شاحلة.
�ل�شجل  بتحديث  عملها  غ��زة  يف  �مل��رك��زي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  جلنة  ب���د�أت  وق��د 

�لنتخابي �لذي ي�شتهدف ت�شجيل نحو 350 �ألف مو�طن يف �لقطاع .

اأوروبا ت�سدد القيود على ب�سائع امل�ستوطنات 

الفل�صطينيون ينا�صدون العامل لإنقاذ اأ�صراهم

خرباء: م�صتقبل قامت للإ�صلميني يف احلكم 

ل��ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري لن �لخ����و�ن 
�مل�����ش��ل��م��ني ي���ق���ف���ون وح����ده����م يف 
م����و�ج����ه����ة �جل����م����ي����ع، ح����ت����ى �ن 
حكومة  ���ش��د  ي��ق��ف��ون  �ل�شلفيني 

مر�شي .

�لقائمة �و �لتقدم بطلبات جديدة 
لالن�شمام للمنظمات �لدولية.

�ملعتاد  غ�����ري  �ل�����ق�����ر�ر  وي���ع���ك�������س 
بن�شر  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
م���ث���ل ه������ذ� �ل����������ر�أي ق���ل���ق���ه���ا من 
��شكتلند�  ت�����ش��وت  �ن  �ح���ت���م���ال 
ل�����ش��ال��ح �ل���ش��ت��ق��الل مم���ا ي���وؤدي 
�لتي  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  تفكك  �ىل 
وويلز  و��شكتلند�  �جن��ل��رت�  ت�شم 

و�يرلند� �ل�شمالية.
�لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  وك��ان 
دي��ف��ي��د ك��ام��ريون ق��د �ع���رتف �ن 
لن  يوؤهلها  م��ا  لديها  ��شكتلند� 
قال  ولكنه  م�شتقلة  دول��ة  ت�شبح 
�ن���ه���ا ت��ت��م��ت��ع ح���ال���ي���ا ك���ج���زء من 
�مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة ب��اف�����ش��ل مايف 

�لو�شعني. 
وح���ث ك���ام���ريون ����ش��ك��ت��ل��ن��د� على 
ع���دم مت��زي��ق �حت���اد م��ع �جنلرت� 
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه لك���ر م��ن 300 
حكومته  ح��م��ل��ة  م�������ش���ع���د�  ع�����ام 
بريطانيا  وح����دة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

�ل����رغ����م من  ت���ون�������س، وع����ل����ى  يف 
�شدمة  ���ش��ك��ل  بلعيد  �غ��ت��ي��ال  �ن 
للمجتمع، �ل �نه يف �ملقابل �غرق 
�زم��ة حادة  �ل�شالمي يف  �حل��زب 

وك�شف عن ت�شدع يف �شفوفه.

يف  �ل�شتقالل  على  ��شتفتاء  قبل 
��شكتلند� �لعام �ملقبل.

ك���ام���ريون يف م��ق��ال ن�شر  وك��ت��ب 
�لمر  �ل�شكتلندية  �ل�شحف  يف 
ب�شكل  تعمل  بب�شاطة.بريطانيا 
جيد.ملاذ� تفكيكها ويعد �مل�شتقبل 
ومري�ثه  ل��ك��ام��ريون  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لتاريخه على �ملحك . وقد تعهد 
�لعامة  �لنتخابات  يف  باملناف�شة 
 2015 يف  بريطانيا  يف  �ملقبلة 
�لذي  �مل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب  �ن  ك��م��ا 
ينتمي له لن يغفر له �بد� تر�أ�شه 
�ي عملية �نهيار للمملكة �ملتحدة 
و��شكتلند�  �جن��ل��رت�  ت�شم  �ل��ت��ي 

وويلز و�يرلند� �ل�شمالية.
وت�شن �لحز�ب �لرئي�شية يف لندن 
�ل�شتقالل  �شد  م�شرتكة  حملة 
�ل���وط���ن���ي  �حل��������زب  �ن  م�����درك�����ة 
�ليك�س  ب���زع���ام���ة  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
�جل  من  جهد�  ياألو  لن  �شاملوند 
�شيا�شته  على  ت�شويت  يف  �ل��ف��وز 

�ملطالبة بالنف�شال.

وعاملة  �جلامعية  �ل�شتاذة  وقالت 
�لغربي  �ق��ب��ال  �لن��روب��ول��وج��ي��ا 
وهي ��شتاذة �لدر��شات �ل�شالمية 
�ن  بتون�س،  �ل��زي��ت��ون��ة  جامعة  يف 

حركة �لنه�شة يف �زمة .

•• تون�س-ا ف ب:

�مل�شتقبل  يبدو  وم�شر  تون�س  يف 
�ل�شالميني  �ىل  بالن�شبة  قامتا 
معار�شة  ي�����و�ج�����ه�����ون  �ل�����ذي�����ن 
متز�يدة ويعانون من قلة �خلربة 
يف �حلكم، وذلك بعد عامني على 
�لعربية  �لثور�ت  من  ��شتفادتهم 
�ىل  �و�شلتهم  �نتخابات  للفوز يف 

�ل�شلطة، بح�شب خرب�ء.
�غتيال  عملية  �دت  ت��ون�����س  ف��ف��ي 
�شكري  �ل����ي���������ش����اري  �مل�����ع�����ار������س 
��شابع  ��������ش������ارت  �ل����ت����ي  ب���ل���ع���ي���د 
�ل�شالميني  �ىل  ف��ي��ه��ا  �لت���ه���ام 
تاجيج  �ىل  �ل��ن��ه�����ش��ة،  ح��رك��ة  يف 
ب�طء  م��ن  ����ش��ال  �مل�شتاء  �ل�����ش��ارع 
�لقت�شادي  �ملجالني  يف  �لتق���دم 
�ش����كلت  ح��������ني  يف  و�لج��ت��م��اع��ي، 
�لثورة  �شر�رة  و�لبوؤ�س  �لبطال����ة 
�ل���ت���ي �ط���اح���ت بحكم  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�لعابدين  زي��ن  �مل��خ��ل��وع  �لرئي�س 

بن علي.

•• لندن-رويرتز:

�لربيطانية  �حل��ك��وم��ة  ���ش��ع��دت 
من  ��شكتلند�  ملنع  حملتها  �م�س 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ن  �لن�����ش��ح��اب 
ي�شري  ق���ان���ون���ي���ا  ر�أي��������ا  ون�������ش���رت 
�ىل �ن��ه��ا ���ش��ت��ف��ق��د ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف 
�لحتاد  مثل  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات 

�لوروبي �ذ� �ختارت �ل�شتقالل.
وي������ع������ت������زم �حل������������زب �ل����وط����ن����ي 
�ل�شكتلندي �ملطالب بال�شتقالل 
و�ل�����������������ذي ي��������دي��������ر �حل�����ك�����وم�����ة 
��شتفتاء على  �جر�ء  �ل�شكتلندية 
�شيا�شيا  �حل�شا�شة  �لق�شية  ه��ذه 
�مل��ق��ب��ل وق���ل���ل م���ن �همية  �ل���ع���ام 
على  ب��امل��و�ف��ق��ة  �لت�شويت  ت��اأث��ري 

منح ��شكتلند� و�شعا دوليا.
ول���ك���ن �ل��������ر�أي �ل���ق���ان���وين �ل����ذي 
�عده  و�ل��ذي  57 �شفحة  ورد يف 
�ثنان  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�مل�شتقلني  �خل�������رب�ء  ك���ب���ار  م����ن 
�ن  ق������ال  �ل���������دويل  �ل����ق����ان����ون  يف 

�لخ�������و�ن  ي����ت����و�ج����ه  م�������ش���ر  ويف 
تظاهر�ت  يف  و�ملعار�شة  �مل�شلمون 
م��ت��ق��اب��ل��ة غ��ال��ب��ا م���ا ت��ت��ح��ول �ىل 
بع�س  يف  د�م����ي����ة  ع���ن���ف  �ع����م����ال 
�لحيان، بعد عامني على �شقوط 

ح�شني مبارك.
وي����رى �مل��ح��ل��ل �ل��ت��ون�����ش��ي �شالح 
�حلركات  يف  �ملتخ�ش�س  جور�شي 
ه��ذي��ن �حلزبني  �ن  �ل���ش��الم��ي��ة، 
ي���ع���ان���ي���ان م�����ن ق���ل���ة �خل�������ربة يف 

ممار�شة �ل�شلطة.
�ل�شالمية  �حل���رك���ات  �ن  وق����ال 
ك���ان���ت م����ن �ل����ن����وع �لع���رت�����ش���ي 
�ىل  بو�شولها  وف��وج��ئ��ت  �لبحت 
�وجدته  ف����ر�غ  ن��ت��ي��ج��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 

�زمة �ملعار�شات �لعلمانية.
ه���ذه �حلركات  ع��ل��ى  �ن  و�����ش���اف 
�حلكم  مم��ار���ش��ة  ع���ن  ت��ب��ت��ع��د  �ن 
و�ن جت��ري مر�جعات  م��ا  ل��ف��رتة 
�يديولوجياتها  لتكييف  عقائدية 

مع �لع�شر.
ويف م�����ش��ر �ي�����ش��ا �جت���ه �لخ����و�ن 

�مل�شلمون نحو �ل�شعي ور�ء �حلكم 
��شتنفر  م���ا  �ل���ق���وة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لعلوم  ����ش��ت��اذ  و�ك���د  معار�شيهم 
يف  �نه  لك��رو�  �شتيفان  �ل�شيا�شية 
ت��ون�����س، مل يكن  م�شر �ك��ر م��ن 
��شالميو �لرئي�س �مل�شري حممد 
من  �ل��ق��در  ه��ذ�  يتوقعون  مر�شي 

�ملقاومة من جانب �ملجتمع .
�لد�رة  ثقافة  يف  عجز  �ىل  ولفت 
�ل�شيا�شية لدى �لخو�ن �مل�شلمني 
مبتدئون  وكاأنهم  ي��ب��دون  �ل��ذي��ن 
تنق�شهم �خلربة يف �د�رة ل�شوؤون 
عجز  ه��ي  و�لنتيجة   . �ل�شيا�شية 
�ل�شلطة �ل�شالمية يف م�شر عن 

�ل�شيطرة على �ملوؤ�ش�شات .
��شد�ر  ميكنهم  لك���رو�  و����ش��اف 
�مل�شرية  لل�شرطة  لكن  �لو�م���ر، 
�لتحرك  يف  �خل��ا���ش��ة  ط��ري��ق��ت��ه��ا 
رئي�س  لديكم  ب��ات  فقد  وبالتايل 
�ل�شرطة ول  �شلطة لديه على  ل 

على �لق�شاء ول على �جلي�س.
وت���اب���ع �ن���ه���ا حل��ظ��ة ���ش��ع��ب��ة جد� 

�لثر.  بعيد  �شيكون  ذل��ك  ت��اأث��ري 
من  �شتعترب  ��شكتلند�  �ن  وق���ال 
جديدة  دول��ة  �لقانونية  �لناحية 
�ن  على  �شيجربها  �شيناريو  وه��و 
تتقدم بطلبات جديدة لالن�شمام 
ل��ل��ه��ي��ئ��ات �ل��دول��ي��ة م��ث��ل �لحت���اد 
وحلف  �ملتحدة  و�لمم  �لوروب���ي 

�شمال �لطل�شي.

��شبحت  �ذ�  �حل���ك���وم���ة  وق���ال���ت 
�ملتبقي  ف���ان  م�شتقلة  ��شكتلند� 
فقط من �ململكة �ملتحدة �شيو��شل 
�حلقوق  نف�س  مم��ار���ش��ة  تلقائيا 
مبوجب  و�ل�شلطات  و�للتز�مات 
�ل������دويل م��ث��ل��م��ا تفعل  �ل���ق���ان���ون 
�ململكة �ملتحدة حاليا ولن ت�شطر 
�ملعاهد�ت  ب�شاأن  �لتفاو�س  لعادة 

�صفرية اأمريكا يف م�صر تدعو لإ�صلحات 
�أدت  ونزيهة  ح��رة  �عتربت  �نتخابات  �شهدت  حيث  �ملا�شيني، 
�لذي  �لكبري  �جل��دل  من  �لرغم  على  جديد  رئي�س  لنتخاب 

�أثاره �شري �لعملية، وحدث ��شتفتاء �أّيد د�شتور� جديد� .
من  �شروري  ج��زء  و�لد�شاتري  �لنتخابات  �أن  �ل�شفرية  ور�أت 
�لدميقر�طية، لكنها لي�شت كافية كي ت�شتكمل م�شر �ملرحلة 
حتتاج  فاإنها  ح��رة،  دميقر�طية  دول��ة  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �لنتقالية 
�إىل قانون  �أن م�شر بحاجة  �أك��ر من ذلك بكثري . و�عتربت 
جديد للمنظمات غري �حلكومية يو�شح دور �ملجتمع �ملدين، 
�أو  �لنظر عن دينهم  �شعبها بغ�س  �إن م�شر حتتاج لكل  قائلة 
خلفيتهم �لعرقية �أو جن�شهم . وحتدثت باتر�شون عن �لو�شع 
�لقت�شادي قائلة �إنه من �ل�شعب �أن تنت�شر �لدميقر�طية مع 
�أن �لأرقام يف  �نت�شار �لفقر و�لركود �لقت�شادي، و�أ�شارت �إىل 

م�شر تر�شم �شورة قامتة حيث �إن �حتياطي �لنقد يف م�شتوى 
يعادل  ما  �أو  دولر  مليار   14 من  يقرب  ما  �إىل  و�شل  ح��رج، 

ثالثة �أ�شهر من �لو�رد�ت.
وكان مايكل بوزنر م�شاعد وزير �خلارجية �لأمريكي ل�شوؤون 
�لدميقر�طية وحقوق �لإن�شان قال يف وقت �شابق �أم�س �لأحد 
�إن بالده تدعم ب�شدة �لعملية �لدميقر�طية يف م�شر، د�عيا كل 
�لأطر�ف على �ل�شاحة �ل�شيا�شية لالمتثال �إىل حو�ر حقيقي 

وفّعال حلل �مل�شكالت �لتي تو�جهها �لبالد .
وقال بوزنر عقب �لجتماع مع وزير �خلارجية حممد كامل 
�مل�شتمرة  �ملناق�شات  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  للقاهرة  زي��ارت��ه  �إن  عمرو 
تو�جه  م�شر  �أن  م�شيفا  �مل�����ش��ري��ة،  �حل��ك��وم��ة  م��ع  و�ل��ب��ن��اءة 

حتديات كبرية يف �ملرحلة �حلالية .

••القاهرة-وكاالت:

نادي  �أم��ام  باتر�شون  �آن  م�شر  يف  �لأمريكية  �ل�شفرية  قالت 
�إىل جمتمع  �إن �لدميقر�طية بحاجة  بالإ�شكندرية  �لروتاري 
�قت�شادية  �إ�شالحات  �إج��ر�ء  �إىل  مدين �شحي ون�شط، ودعت 
ملمو�شة و�إعطاء �شمانات للم�شتثمرين لدفع �لنمو يف �لبالد. 
وحذرت من �شعوبات تعرت�س �لدميقر�طية مع �نت�شار �لفقر 

و�لركود �لقت�شادي.
وذكرت باتر�شون �أنه حان �لوقت �لآن لبناء �لهياكل �ل�شيا�شية 
مل�شر ، م�شرية �إىل �أن يوم �لذكرى �ل�شنوية �لثانية لثورة 25 
يناير كان ينبغي �أن يكون يوما لالحتفال، لكن �شابه �لعنف يف 
�ل�شو�رع . و�عتربت �أن م�شر خطت خطو�ت كبرية يف �لعامني 

بريطانيا حتذر ا�صكتلندا من فقد و�صعها الدويل

ج������ون ك�������ريي، ل���ل���م���ن���ط���ق���ة، ق���ال 
عريقات �إن كل ما تروج له و�شائل 
�لإعالم �لإ�شر�ئيلية حول لقاء�ت 
خطو�ت  �أو  رب���اع���ي���ة،  �أو  ث��الث��ي��ة 
�حلكومة  ب��ه  �شتقوم  �لثقة  لبناء 
بالونات  �شوى  لي�شت  �لإ�شر�ئيلية 
�جلانب  �أن  �إذ  �إ�شر�ئيلية،  �ختبار 
�أحد  ي��ت��ح��دث م���ع  �لأم���ريك���ي مل 

حول �أي من هذه �لأفكار .
�لقيادة  �أن  ع���ري���ق���ات  و�أ������ش�����اف 
�مل�شمون  على  تركز  �لفل�شطينية 
ولي�س �ل�شكل، �أي �أن مفتاح �إطالق 
وقف  يتطلب  �ل�شيا�شية  �لعملية 
�ل��ن�����ش��اط��ات �ل���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ومبا 
�ملحتلة،  �ل�شرقية  �لقد�س  ي�شمل 
وقبول مبد�أ �لدولتني على حدود 
�ملعتقلني  ع��ن  و�لإف����ر�ج   1967
وخا�شة هوؤلء �لذين �عتقلو� قبل 

نهاية عام 1994. 
موظفو  يجري  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�خلارجية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م��ف��و���ش��ي��ة 
مر�جعة  �لأوروب���������ي  �لحت������اد  يف 
و��شعة جلميع �لقو�نني �لأوروبية 
دخ���ول  دون  ل���ل���ح���وؤول  ل��ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
�لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  منتجات 
�لفل�شطينية  ب��الأر����ش��ي  �مل��ق��ام��ة 
�لأوروبية،  �لأ����ش���و�ق  �إىل  �ملحتلة 
م��ا مل حت��م��ل ع��الم��ات ت��ظ��ه��ر �أن 
�مل�شتوطنات  هو  �لأ�شلي  من�شاأها 

ولي�س �إ�شر�ئيل.
و�أفادت جملة دير �شبيغل �لأملانية 
�أبدت  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  ب��اأن 
�لتوجه  ه����ذ�  م���ن  ب��ال��غ��ا  ����ش��ت��ي��اء 
�لأوروبي لأن �شادر�ت م�شتوطناتها 

•• القد�س -برلني-وكاالت:

دعا كبري �ملفاو�شني �لفل�شطينيني، 
�ملجتمع  �م�����س،  ع��ري��ق��ات  ���ش��ائ��ب 
�ل���ف���وري  �ل���ت���دخ���ل  �ىل  �ل�������دويل 
لإنقاذ حياة �لأ�شرى �لفل�شطينيني 
�مل�شربني عن �لطعام يف �ل�شجون 

�لإ�شر�ئيلية.
لقاءين  خ�����الل  ع���ري���ق���ات  وق������ال 
�ل�شكرتري  مبعوث  مع  منف�شلني 
�ل����ع����ام ل�������الأمم �مل���ت���ح���دة روب�����رت 
�لعام  �لأمريكي  و�لقن�شل  �شريي 
بال�شفة  مكتبه  يف   ، ر�تني  مايكل 
�ل���غ���رب���ي���ة، ن���دع���و ل��ت��دخ��ل ف���وري 
لإن��ق��اذ حياة  �ل��دويل  �ملجتمع  من 
�لطعام  ع���ن  �مل�����ش��رب��ني  �لأ����ش���رى 
�لعي�شاوي  ���ش��ام��ر  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى 
و�أمي���ن �ل�����ش��ر�ون��ة وط���ارق قعد�ن 

وجعفر عز �لدين .
وي���خ���و����س �لأ������ش�����رى �مل����ذك����ورون 
�إ����ش���ر�ب���ا ع���ن �ل���ط���ع���ام م��ن��ذ عدة 
�أ�شهر للمطالبة باإطالق �شر�حهم 
�لإد�ري  �لع��ت��ق��ال  �شيا�شة  ووق��ف 

�لتي تنتهجها �إ�شر�ئيل.
وح������م������ل ع������ري������ق������ات �حل����ك����وم����ة 
�لإ�شر�ئيلية �مل�شوؤولية �لكاملة عن 
حياة جميع �لأ�شرى �لفل�شطينيني 

يف �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية.
�ل�شجون  يف  ي��وج��د  �ن��ه  �ىل  ي�شار 
�آلف  �أربعة  �أكر من  �لإ�شر�ئيلية 
معتقل فل�شطيني ،بينهم عدد من 

�ملعتقلني �إد�ريا .
للرئي�س  �ملرتقبة  �ل��زي��ارة  وب�شاأن 
، ووزي����ر خارجيته  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك 

تقدم يف حمادثات 
كولومبيا واملتمردين 

•• هافانا-رويرتز:

�لقو�ت  وجماعة  كولومبيا  قالت 
�مل�شلحة �لثورية �لكولومبية فارك 
�لتي  حم��ادث��ات��ه��م��ا  �ن  �ل��ي�����ش��اري��ة 
ت��ه��دف �ىل �ن��ه��اء ���ش��ر�ع ب���د�أ قبل 
50 عاما بد�أت ت�شري بوترية ��شرع 
وحتقق تقدما نحو �لتو�شل لتفاق 
ب�شاأن �ل�شالح �لزر�عي وهو نقطة 

رئي�شية يف عملية �ل�شالم.
�ختتامهم  لدى  �ملفاو�شون  و��شار 
�ح�������دث ج����ول����ة م����ن �مل���ف���او����ش���ات 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ك��وب��ي��ة ه��اف��ان��ا �ن 
�ل���ش��ل��وب �حل���اد �ل���ذي حت��دث��و� به 
علنا يف �ل�شابيع �لخ��رية مل يكن 

يعك�س ما يحدث يف �لكو�لي�س.
وق���ال رودري��ج��و ج��ر�ن��د� وه��و من 
�ملناق�شات  �ن  ف����ارك  زع��م��اء  ك��ب��ار 
�ل�شليم وتتحرك  �مل�شار  مت�شي يف 

ب�شرعة �لقطار �لر�شا�شة.
كبري  ك����ال  ل  دو  ه��م��ربت��و  وك�����ان 
حتفظا  �ك��ر  �حلكومة  مفاو�شي 
�ل���وت���رية حت�شنت  �ن  ق���ال  ول��ك��ن��ه 
ويحاول  عليها  نحافظ  �ن  وعلينا 
�جلانبان �نهاء حرب يعود تاريخها 
�ىل �ن�شاء فارك يف 1964 كحركة 
تقاتل  ���ش��ي��وع��ي��ة  زر�ع������ي  �����ش���الح 
�لتفاوت  ت��اري��خ طويل م��ن  لن��ه��اء 
�لجتماعي وتركز �لر��شي يف يد 
ع�شر�ت  وق��ت��ل  كولومبيا.  يف  قلة 
هذه  يف  �مل���الي���ني  و����ش���رد  �للف 
�حلرب . وتبادل �جلانبان �نتقادت 
لذع���ة ق��ب��ل �جل��ول��ة �حل��ال��ي��ة من 
�مل����ح����ادث����ات ع���ن���دم���ا ���ش��ن��ت ف����ارك 
��شخا�س  ثالثة  وخطفت  هجمات 
بعد �ن رف�شت �حلكومة �لن�شمام 

�ليها يف وقف لطالق �لنار.

لأوروبا تبلغ قيمتها 220 مليون 
دولر(  م��ل��ي��ون   294.4( ي����ورو 
ك��ب��ري مقارنة  ���ش��ن��وي��ا، وه���و رق���م 
لالأ�شو�ق  �لفل�شطينيني  ب�شادر�ت 
�لأوروب����ي����ة �ل��ت��ي ل ت��ت��ج��اوز 15 
دولر(  مليون   20( ي��ورو  مليون 

كل عام.
ت�شديد  �أن  �إىل  �مل��ج��ل��ة  و�أ�����ش����ارت 
�لحت����اد �لأوروب�����ي ق��و�ع��د دخول 
�مل�شتوطنات  وب�����ش��ائ��ع  م��ن��ت��ج��ات 
دول���ه  �أ�����ش����و�ق  �إىل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
���ش��رب بروك�شل  ن��ف��اد  ع��ل��ى  ي��دل��ل 
وب�����رل�����ني وو������ش����ن����ط����ن م�����ن ع���دم 
عملية  لإح����ي����اء  �إم���ك���ان���ي���ة  وج�����ود 

�شالم �ل�شرق �لأو�شط من �شباتها 
نتائج  �أظ���ه���رت  �أن  ب��ع��د  �ل��ط��وي��ل 
�لأخرية  �لإ�شر�ئيلية  �لنتخابات 
�أن �مل�شتوطنني �ملتطرفني �شتكون 
�حلكومة  يف  م�شموعة  كلمة  لهم 
و�أو�شحت  �جلديدة.  �لإ�شر�ئيلية 
�لإج�������������ر�ء�ت  �أن  ����ش���ب���ي���غ���ل  دي�������ر 
�لتي تفر�س  �لأوروب��ي��ة �جل��دي��دة 
و�شع عالمات �ملن�شاأ على �شادر�ت 
�مل�شتوطنات جاءت �أي�شا بعد �تفاق 
�لأوروبي  �لحت���اد  خارجية  وزر�ء 
�جتماعهم  يف  و�لع�شرين  �ل�شبعة 
�لأول  دي�شمرب-كانون  يف  �لأخ��ري 
�ملا�شي على تفعيل كافة �لقو�نني 

بب�شائع  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �لأوروب�������ي�������ة 
�مل�شتوطنات ب�شكل فعال ود�ئم.

ه����ذه  �أن  �إىل  �مل����ج����ل����ة  ول����ف����ت����ت 
ت�شمل  �جل�����دي�����دة  �لإج���������������ر�ء�ت 
مقاطعة مو�د غذ�ئية وخ�شرو�ت 
وف���و�ك���ه م��ن��ه��ا مت���ور وزي���ت���ون من 
م�����ش��ت��وط��ن��ات م���ق���ام���ة ب���اأر�����ش���ي 
�ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، وعدد 
�لتجميل  م�شتح�شر�ت  من  كبري 
ل�شركة ياهافا �ملنتجة مب�شتوطنات 
�ل�����ش��ف��ة وم��ك��ت��وب ع��ل��ي��ه��ا منتجة 
بالبحر �مليت، �إ�شافة خلمور قادمة 
به�شبة  م��ق��ام��ة  م�شتوطنات  م��ن 

�جلولن �ل�شورية �ملحتلة .

وزير احلرب الإ�صرائيلي يزور وا�صنطن 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�لوزير  �ن  بيان  يف  �م�س  �ل�شر�ئيلية  �حل��رب  وز�رة  �علنت 
ب��ار�ك توجه �م�س �ىل �لوليات �ملتحدة يف زي��ارة هي  �يهود 
�شيلتقي يف  ب��ار�ك  �ن  �لبيان  وق��ال  �شهر.  �لثانية يف غ�شون 
وروؤ�شاء  �لم��ريك��ي��ة  �لد�رة  ك��ب��ار يف  م�����ش��وؤول��ني  م��ع  زي��ارت��ه 
وكالت �ل�شتخبار�ت و�لمن �لمريكية . وكان بار�ك �علن 
يف ت�شرين �لثاين نوفمرب �نه �شيعتزل �حلياة �ل�شيا�شية بعد 
�نتخابات 22 كانون �لثاين يناير �لتي �شتنبثق عنها حكومة 
بنيامني  ولي��ت��ه  �ملنتهية  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ش��ة  ج��دي��دة 
نتانياهو، كما تاتي قبل ��شابيع من زيارة للرئي�س �لمريكي 

بار�ك �وباما �ىل ��شر�ئيل و�لر��شي �لفل�شطينية.

اأوباما يتجه لتقلي�س 
الرت�صانة النووية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ذك����رت 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أن  �لأمريكية 
�إىل خف�س  �شيدعو  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك 
�ل����ن����ووي����ة  �ل����رت�����ش����ان����ة  ك����ب����ري يف 
�خلطاب  يف  �لعامل،  يف  �لأمريكية 
�ل�����ذي يلقيه  ع���ن ح���ال���ة �لحت������اد 
�لكونغر�س  �أم����ام  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم 

�لربملان .
و�أف�����������ادت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ن���ق���ال عن 
عدم  طلبو�  �لإد�رة  يف  م�شوؤولني 
�تفق  �أوب���ام���ا  �أن  ه��وي��ات��ه��م  ك�����ش��ف 
�لقيادة  م��ع  �لأخ�����رية  �لأ���ش��ه��ر  يف 
خف�س  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  �لع�شكرية 
�لأمريكية  �ل���ن���ووي���ة  �ل���رت����ش���ان���ة 
�ل�شحيفة  ورجحت  �لثلث،  بن�شبة 
�أل يعطي �أوباما �أرقاما يف خطابه، 
�لأبي�س  �لبيت  يف  م�شوؤولني  لكن 
�لأ�شلحة  ع��دد  خف�س  يف  يبحثون 
�ألف  ن��ح��و  �إىل  �مل��ن�����ش��ورة  �ل��ن��ووي��ة 

قطعة.
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امل�سلحون يلجوؤون جلبال اأفوغا�س بال�سحراء 

املرحلة التالية يف حرب مايل هي الأ�صعب 
• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ق��ال��ت 
م�ش����لحو  �عت�ش����م  م��ث��ل��م��ا  �إن����ه 
بجبال  ق���ب���������������ل  م�����ن  �ل�����ق�����اع�����دة 
فاإن  �أفغان�ش����تان،  يف  ب��������ور�  ت�����ور� 
مبال��ي  �لإ���ش��الم��ي��ني  �مل�����ش��ل��ح��ني 
�ملنطق����ة  �إىل  �لآن  ي��ل��ج��������������وؤون 
�لبالد،  �شمال  �ل��وع��رة  �لو��ش���عة 
للتحديات  رم���ز�  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ت��ي 
�لدولية  �جلهود  بوجه  �مل�شتمرة 
منطقة  �إىل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  لإع�����ادة 

�ل�شحر�ء �لكربى.
ع�شكريني  م�شوؤولني  �إىل  ون�شبت 
حمليني  وم���ق���ات���ل���ني  وحم���ل���ل���ني 
قولهم �إن طرد �لقو�ت �لفرن�شية 
متبكتو  من  �مل�شلحة  للملي�شيات 
�ل�شمال �لأخ���رى يف فرتة  وم��دن 

�مل�شلحني �لإ�شالميني مثار جدل، 
�إذ يقول بع�س �لنا�س �إنهم حو�يل 
�آخرون  ي��ق��ول  بينما  م��ئ��ات  ب�شع 

�إنهم عدة �آلف. 

و�أ�شار �إىل �أنهم �نت�شرو� �لآن على 
�أنف�شهم  و�أخ��ف��و�  بعيدة  م�شافات 

�أكر.
قامو�  �لفرن�شيني  ب���اأن  و�أ����ش���اف 

�ملنطقة  على  قليلة  جوية  بغار�ت 
�أن��ه��م مل  م��وؤخ��ر�، مم��ا ي�شري �إىل 
�لأه���د�ف  م��ن  �لقليل  �إل  ي��ج��دو� 

للهجوم عليها.

�أخ������رى ه���ي م��ه��م��ة ���ش��ت��ق��وم بها 
�ل��ق��و�ت �لأف��ري��ق��ي��ة. ون��ق��ل��ت عن 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  �شافرو�  غربيني 
�إنها  ق��ول��ه��م  ل��ل��ج��ز�ئ��ر  �مل��ح��اذي��ة 
كون  يف  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  ع��ن  تختلف 
ن�شبيا  �لأح��ج��ام  معتدلة  جبالها 
لكن ظروفها �لقا�شية جتعل منها 
به  كبري�  طبيعيا  ح�شنا  �أو  قلعة 

خمابئ ل ح�شر لها.
غويا  مي�شيل  �ل��ك��ول��ون��ي��ل  وق����ال 
�لإ�شرت�تيجية  �لأب��ح��اث  مبعهد 
�لفرن�شية  �لع�شكرية  بالأكادميية 
ومعقدة  ج��د�  و��شعة  �ملنطقة  �إن 
و�أخرى  لإغالقها  ق��و�ت  تتطلب 
�شي�شتغرق  وه���ذ�  �ل���غ���ار�ت،  ل�شن 

وقتا طويال.
وق����ال م��ل��ح��ق ع�����ش��ك��ري غ��رب��ي يف 
عدد  �إن  باماكو  �ملالية  �لعا�شمة 

ك���ان هو  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ق�����ش��رية 
مايل  ��شتعادة  يف  �لأ�شهل  �جل��زء 
من �مل�شلحني �لإ�شالميني، و�لآن 
�شل�شلة  �أكر  �لنتباه على  يرتكز 
جبال  �أف��ري��ق��ي��ا،  يف  ق�شوة  جبلية 
لدى  �مل��ج��ه��ول��ة  �أف���وغ���ا����س  �أدر�ر 

معظم �لنا�س .
�أحمد  �آغ حامد  ونقلت عن باكاي 
�مل���ت���ح���دث ب���ا����ش���م م���ق���ات���ل���ني من 
�لطو�رق مر�فقني لقو�ت ت�شادية 
غادرت مدينة كيد�ل متجهة �إىل 
�أدر�ر �أفوغا�س، هذه �جلبال �شعبة 

للغاية بالن�شبة لقو�ت �أجنبية .
�ل��ت��اب��ع للحركة  ب��اك��اي  و�أ����ش���اف 
مكاملة  يف  �أزو�د  لتحرير  �لوطنية 
�لت�شاديون  ك��ي��د�ل  م��ن  ه��ات��ف��ي��ة 
ع���رب جبال  �ل���ط���رق  ي��ع��رف��ون  ل 

�أفوغا�س.

وقالت �ل�شحيفة �إن هذه �ملنطقة 
�ملمتلئة بالكهوف و�جلبال �لوعرة 
�أن���ه���ا طريق  �ل���ت���ي ُع���رف���ت ع��ل��ى 
�ل��ط��و�رق منذ زم��ن طويل،  لبدو 
�لتالية  للمرحلة  �شتكون م�شرحا 

و�لأ�شعب من �حلرب مبايل.
�ملمكن  م����ن  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
�لفرن�شية  �ل�����ق�����و�ت  ت���ك���ون  �أن 
�خل��ا���ش��ة ق��د ب����د�أت ع��م��ل��ي��ات لها 
�ل�شتطالع  م��ث��ل  �أف���وغ���ا����س،  يف 
�إنقاذ للرهائن  و�لإعد�د لعمليات 
�أنهم  ُيعتقد  �ل��ذي��ن  �لفرن�شيني 
لكن  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف  حم���ت���ج���زون 
�لعبء �لقتايل �لأكرب �شيقع على 

عاتق �لقو�ت �لأفريقية.
ع�شكريني  م�شوؤولني  عن  ونقلت 
من  �ل�شري  �إن  قولهم  فرن�شيني 
ب��ئ��ر �إىل �أخ����رى وم���ن ق��ري��ة �إىل 

الرئي�س اليمني يجدد الدعوة للحوار
•• �صنعاء-يو بي اأي:

�ليمني عبد ربه من�شور هادي، �م�س دعوة  �لرئي�س  جّدد 
�مل�شاركة يف �حلو�ر  �لبالد �ىل  �ل�شيا�شية يف  �لقوى  جميع 
م��ا ج��رى يف  �ملقبل، و����ش��ف��اً  �آذ�ر-م���ار����س   18 �لوطني يف 
بالده خالل عامني من �لحتجاجات �ل�شعبية باأنه م�شرية 
تغيري، ولي�س ثورة . وجّدد هادي يف كلمة مبنا�شبة مرور 
�ىل  �أّدت  �لتي  �ل�شعبية  �لحتجاجات  �ن��دلع  على  عامني 
تخّلى �لرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح عن حكم �لبالد، 
دعوة جميع �لقوى �ل�شيا�شية مبا فيها �حلر�ك �جلنوبي، 
�ىل �مل�شاركة يف �حلو�ر �لوطني �لذي �شبق �أن حّدد موعد 

�أن  �ىل  و�أ�شار  �ملقبل.  �آذ�ر-م��ار���س   18 �أعماله يف  �نطالق 
�لعالقة  �شقف �حلو�ر �شيكون مفتوحاً لطرح كل �لق�شايا 
، م��وؤك��د�ً �أن �حل���و�ر ه��و �ل��ط��ري��ق �ىل وط��ن ل غ��ال��ب ول 
�أن ما مت خالل عامني يعد م�شرية  . و�عترب  مغلوب فيه 
�أكر  �أنتم  �ل�شباب قائاًل  ، وتوّجه �ىل  تغيري، ولي�س ثورة 
�لتغيري  �أ�شعل  وَم��ن  �مل�شتقبل،  وك��ل  �حلا�شر  ن�شف  م��ن 
�أن �ملبادرة �خلليجية مّثلت  ب�شورة ح�شارية ، م�شري�ً �ىل 
خمرجاً م�شّرفاً لل�شر�ع يف �ليمن . و�أ�شاف �أنتم َمن ينبغي 
�أن يح�شد ثمار �لعملية �ل�شيا�شية �لقائمة �ليوم يف حتقيق 
تطالبون  �أجلها  م��ن  خرجتم  �ل��ت��ي  و�ل��ط��م��وح��ات  �لآم���ال 
�جلمهورية  م��دن  معظم  يف  �ل�شاحات  ونزلتم  بالتغيري، 

يف  �ل�شلطة  على  �ملت�شارعة  �ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  وكانت   .
�ليمن ممثلة بالرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح وتكتل 
�لثاين- ت�شرين   23 يف  وّق��ع��ت   ، �مل�شرتك  �للقاء  �أح���ز�ب 
نوفمرب 2011، بعد 8 �أ�شهر من بدء �لحتجاجات، على 
�ملبادرة �خلليجية يف �لعا�شمة �ل�شعودية، ومبوجبها تخّلى 
�شالح عن حكم �ليمن، ليكون �لرئي�س �حلايل هادي رئي�شاً 
ت �ملبادرة �خلليجية على �أن يتم  تو�فقياً ملدة عامني. ون�شّ
�نتخابات  مب��وج��ب  ه���ادي  �ل��رئ��ي�����س  م��ن  �ل�شلطة  �ن��ت��ق��ال 
رئا�شية يف �شباط-فرب�ير 2014، بعد �تفاق كافة �لقوى 
�ل�شيا�شية �ليمنية على د�شتور جديد، و�إجر�ء حو�ر وطني 

من �أجل نظام جديد للبالد.

•• غاو-ا ف ب:

ق�شف �جلي�س �لفرن�شي ليل �لحد �لثنني مركز �شرطة 
مدينة غاو يف �شمال �شرق مايل حيث �نكفاأ ��شالميون 
�ملايل،  �جلي�س  جنود  مع  ذل��ك  قبل  ��شتبكو�  م�شلحون 
على ما �فاد �شهود فر�ن�س بر�س. و�كد عدة �شهود �نهم 
ر�و� مروحية فرن�شية تق�شف �ملبنى �لذي �فاد مر��شل 
فر�ن�س بر�س �نه مدمر متاما ومن حوله ��شالء ب�شرية. 
كانو� يف  �لذين  �ل�شالميني  �ح��د  �ن  �خ��ر  �شاهد  وق��ال 
د�خل مركز �ل�شرطة فجر نف�شه وح�شل �لق�شف على 
مركز �شرطة �ملدينة �لذي كان مقر �ل�شرطة �ل�شالمية 
كانون   26 يف  و�مل��ال��ي��ة  �لفرن�شية  �ل��ق��و�ت  دخ���ول  قبل 
�ملقاتلني �ل�شالميني  ��شتباكات مع  �لثاين-يناير، بعد 

�ل��ذي��ن ع���ادو� يف �لي���ام �لخ���ريى �ىل �مل��دي��ن��ة على ما 
ون��ف��ذو� هناك  �لم���ر.  �ول  ف���رو� منها يف  بعدما  ي��ب��دو 
تفتي�س  مركز  على  �نتحاريني  �عتد�ءين  �جلمعة  منذ 
�مل��وؤدي �ىل  �ل�شمايل  �ملدينة  �مل��ايل عند خمرج  للجي�س 
�لثنني  �شباح  بر�س  فر�ن�س  مر��شل  ولح��ظ  ب���ورمي، 
وتبنت  �مل��رك��ز.  لتعزيز  ��شتقدمو�  فرن�شيني  جنود�  �ن 
�فريقيا،  �لتوحيد و�جلهاد يف غرب  �لعتد�ءين حركة 
�ح����دى �مل��ج��م��وع��ات �ل���ش��الم��ي��ة �مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ت��ي كانت 
ت�شيطر على كامل �ملدينة منذ حزير�ن-يونيو 2012 
�ل�شريعة.  با�شم  �لتجاوز�ت  من  �لكثري  فيها  و�رتكبت 
�ملقاتلون  تو�جه  �لنتحاريني  �لعتد�ءين  عن  وف�شال 
يف  ماليني  جنود  مع  �شاعات  لعدة  �لح��د  �ل�شالميون 

�ول معارك من نوعها جتري يف و�شط �ملدينة.

كوريا اجلنوبية تطور 
مروحيات بدون طيار

•• �صيول-يو بي اأي:

�أعلن م�شوؤول ع�شكري كوري جنوبي 
لتطوير  ي�شعى  �إن جي�س بالده  كبري 
طيار  دون  م��ن  هجومية  م��روح��ي��ات 
ق����ادرة ع��ل��ى ���ش��رب ق��و�ع��د ع��ل��ى خط 
كو�شيلة  �ل�شمالية  ل��ك��وري��ا  �مل��و�ج��ه��ة 
�لتهديد�ت  و���ش��ف��ت��ه  م����ا  مل���و�ج���ه���ة 
وكالة  ونقلت  �لأخ��رية.  من  �ملتز�يدة 
عن  �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  �أنباء 
�مل�������ش���وؤول �ل����ذي رف�����س �ل��ك�����ش��ف عن 
��شتخد�م  يدر�س  �جلي�س  �إن  هوّيته، 
طيار  دون  م���ن  م��ق��ات��ل��ة  م���روح���ي���ات 
ع�����ش��ك��ري��ة يف كوريا  ق��و�ع��د  ل��ت��دم��ري 
يف  مب��ا  للت�شلل،  ت�شتخدم  �ل�شمالية 
ذلك قو�عد �ملدفعية. وقالت �لوكالة 
�إن �شيول تو��شل در��شتها ل�شبل تعزيز 
�لردع و�ملقدر�ت �لقتالية للتعامل مع 
�أعقاب حتذير بيونغ  �لتوتر يف  زي��ادة 

يانغ من �إجر�ء جتربة نووية ثالثة.
ول تز�ل حدة �لتوتر�ت مرتفعة يف 

�شبه �جلزيرة �لكورية .

•• نيويورك-رويرتز:

قال مر�قبون من �لأمم �ملتحدة �إن 
حركة �ل�شباب �ملتمردة  يف �ل�شومال 
�شبكات  م�����ن  �أ����ش���ل���ح���ت���ه���ا  ت���ت���ل���ق���ى 
و�إي����ر�ن.  باليمن  �شلة  لها  ت��وزي��ع 
�إليها  تو�شلت  نتائج  �أح��دث  وتوؤكد 
تر�قب  �ل���ت���ي  �مل���ر�ق���ب���ة  جم��م��وع��ة 
�ملتحدة  �لأمم  لعقوبات  �لم��ت��ث��ال 
معظم  �أن  و�إريرتيا  �ل�شومال  �شد 
�شمال  �إىل  تاأتي  �لأ�شلحة  �شحنات 
�ل�����ش��وم��ال، ح��ي��ث م��ن��ط��ق��ت��ا بونت 
�للتان  �ل�������ش���وم���ال  و�أر���������س  لن�����د 
تنقل  ثم  ذ�ت��ي  با�شتقالل  تتمتعان 
حركة  معاقل  �إىل  جنوبا  ذلك  بعد 
�ل�شباب. ونقلت وكالة روي��رتز عن 
دبلوما�شيني مبجل�س �لأمن طلبو� 
عدم ذكر �أ�شمائهم قولهم �إن حركة 
�ل�شومال  و�شط  يف  تلقت  �ل�شباب 
�شحنات  مكونات  بينها  من  �أ�شلحة 
ن��ا���ش��ف��ة ب���د�ئ���ي���ة �ل�����ش��ن��ع . وق����ال 
�أعدته  �ل�����ذي  �ل�����ش��ه��ري  �ل��ت��ق��ري��ر 

كانون  يناير  يف  �ملر�قبة  جمموعة 
�لثاين �ملا�شي �إن من بني �لأ�شلحة 
�لأخ����رى �ل��ت��ي مت ت��وري��ده��ا بنادق 
و�أكد   . �أم  ب��ي كيه  �آل��ي��ة م��ن ط���ر�ز 
�ملقرر  من  ك��ان  �أن��ه  �لدبلوما�شيون 
�أن ي��ط��ل��ع �أع�����ش��اء جم��ل�����س �لأم���ن 

يطالب  م��ث��ل��م��ا  رف���ع���ه  م����ن  ب�����دل 
و�حلكومة  �لأم����ريك����ي����ون  ب���ذل���ك 
�إىل  �لتقرير  وي�شري  �ل�شومالية. 
�أهمية  ل��ه  �ليمن  �أن  يثبت  ب��د�أ  �أن��ه 
�ل�شباب،  حركة  ت�شليح  يف  حمورية 
لأن���ه ي��غ��ذي �إر����ش���ال �لأ���ش��ل��ح��ة �إىل 
�أ�شبح  ولأن�����ه  �ل�������ش���وم���ال،  ���ش��م��ال 
م���ي���د�ن���ا ل��ل��م�����ش��ال��ح �لإي���ر�ن���ي���ة يف 
وقال   . �أخ���رى  ومناطق  �ل�شومال 
�أ�شلحة  وج������دو�  �إن���ه���م  �مل���ر�ق���ب���ون 
�ل�شمالية  �إير�ن وكوريا  م�شنعة يف 
و�شلت �إىل �ل�شومال عرب ليبيا يف 
�لتابعة  �ل�شالم  حفظ  لقوة  قاعدة 
تدعمها  و�لتي  �لأفريقي  لالحتاد 
�ل�������ش���وم���ال.  يف  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
�لأمني  ق��ال  نف�شه  �مل�شدر  وح�شب 
ب��ان كي مون  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام 
�إنه يتعني على جمل�س �لأمن بحث 
يف  للم�شاعدة  �لأ�شلحة  حظر  رف��ع 
�إعادة بناء قو�ت �لأمن �ل�شومالية 
وت��ع��زي��ز �مل��ك��ا���ش��ب �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �شد 
مقاتلي حركة �ل�شباب. وقد فر�س 

�ملر�قبني  ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  �ل�������دويل 
�لجتماع  ول��ك��ن  �مل��ا���ش��ي،  �جل��م��ع��ة 
�ألغي ب�شبب عا�شفة ثلجية �شخمة. 
�أنف�شهم،  �لدبلوما�شيني  وح�����ش��ب 
�ملتحدة  �لأمم  م����ر�ق����ب����و  ي����وؤي����د 
�لأ�شلحة  حلظر  تدريجيا  تخفيفا 

�لعام  يف  �حل���ظ���ر  �لأم������ن  جم��ل�����س 
�ل�شالح  تدفق  من  للحد   1992
�ملتناحرين،  �حل����رب  �أم������ر�ء  ع��ل��ى 
و�ل���ذي���ن �أط���اح���و� ق��ب��ل ذل���ك بعام 
بالرئي�س �ل�شومايل �ل�شابق حممد 
�شياد بري. وك�شف دبلوما�شيون �أن 
هي  و�لأرجنتني  وفرن�شا  بريطانيا 
�أكر �أع�شاء جمل�س �لأمن معار�شة 
�لأ���ش��ل��ح��ة، وتف�شل  لإن���ه���اء ح��ظ��ر 
تخفيفا تدريجيا له بدل من ذلك، 
�أن جمموعة مر�قبة  �إىل  م�شريين 
�أي�شا  تعار�س  و�إري��رتي��ا  �ل�شومال 
فكرة رفع �حلظر، وترى �أن �أحدث 
�أن  على  دليل  �إليها  تو�شلت  نتائج 

تلك �خلطوة لن تكون حكيمة.
مناق�شات  ت�شتمر  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل�شالح  حظر  ب�شاأن  �ملتحدة  �لأمم 
�آذ�ر،  م��ار���س  حتى  �ل�����ش��وم��ال  على 
وه��و �مل��وع��د �ل��ذي يتعني فيه على 
جمل�س �لأمن �إجازة قر�ر لتجديد 
تفوي�س قوة حفظ �ل�شالم �لتابعة 

لالحتاد �لأفريقي.

الأمم املتحدة: ال�صباب ال�صومالية تت�صلح عرب اليمن واإيران 

اجلي�س الفرن�صي يق�صف موقع م�صلحني يف غاو 

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�شرق  �أمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال 
وح�����زب  �ي���������ر�ن  �إن  �أو�����ش����ط����ي����ني 
���ش��ب��ك��ة من  ت�����ش��ك��الن ح��ال��ي��ا  �هلل 
للحفاظ  �شوريا  د�خ���ل  �مللي�شيات 
�إذ�  وح��م��اي��ت��ه��ا  م�شاحلهما  ع��ل��ى 

�شقط نظام �لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ونقلت 
ع����ن م���������ش����وؤول ع����رب����ي رف����ي����ع �أن 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �إي������ر�ن ت��ق��وم على 
�لأ����ش���د،  دع����م  �لأول  م�������ش���اري���ن: 
�نهار  �إذ�  م�شرح  حت�شري  و�لثاين 
�لنظام وتف�شخت �شوريا �إىل جيوب 

عرقية وطائفية منف�شلة.
وذك���������رت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة ن���ق���ال عن 
�لأمريكية  ب��الإد�رة  رفيع  م�شوؤول 
ت�شاند ملي�شيات قو�مها  �إير�ن  �أن 
�شوريا  د�خ����ل  م��ق��ات��ل  �أل����ف   50

حاليا. 
عملية  ه����ذه  �إن  �مل�������ش���وؤول  وق�����ال 
ك��ب��رية و�ل��ن��ي��ة �مل��ب��ا���ش��رة ه��ي دعم 
�لأه����م  �أن  �إل  �ل�������ش���وري  �ل���ن���ظ���ام 
بالن�شبة لإير�ن هو �حل�شول على 
قوة د�خل �شوريا تكون مو�شع ثقة 

وميكن �لعتماد عليها فيما بعد.
وذكرت �ل�شحيفة �أن تفكك �شوريا 
ع��ل��ى �أ����ش���ا����س دي���ن���ي وق��ب��ل��ي يثري 
و�لإد�رة  �مل��ج��اورة  �حلكومات  قلق 
�لقتال  �أن  خ��ا���ش��ة  �لأم���ريك���ي���ة، 
�لثالثة  �شنته  دخ���ول  م��ن  ي��ق��رتب 
ول م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى ح��ل ���ش��ي��ا���ش��ي �أو 
�أو  �ل��ن��ظ��ام  ل��ق��و�ت  ع�شكري  ن�شر 

�ملعار�شة.
د�خل  ك��ل لع���ب  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�����ش����وري����ا ل����دي����ه ط������رف خ���ارج���ي 
ي��دع��م��ه، وذك���رت �أن �لأك����ر�د على 
�شبيل �ملثال لديهم مناطقهم �لتي 

�شرق  �شمال  يف  عليها  ي�شيطرون 
�لبالد. لكنهم يهتمون باحل�شول 
على حكم ذ�تي �أكر من �لتحالف 

مع قوى �أخرى.
و�شع  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ������ش�����ارت 
�ختارت  �لتي  �مل�شيحية  �لأق��ل��ي��ات 
م���ن و�شول  �لأ�����ش����د خ���وف���ا  دع����م 
بالإ�شافة  لل�شلطة،  �لإ�شالميني 
�ل����دروز. كما  �أل���ف م��ن   700 �إىل 
لفتت �ل�شحيفة �إىل �أنه يف �شوريا 
�مل��ق�����ش��م��ة ���ش��ي��ك��ون ح��ل��ف��اء �إي�����ر�ن 
�لذين  �لعلويون  ه��م  �لطبيعيني 
�ل�شورية  يتمركزون قرب �حلدود 

�للبنانية ومدينة �لالذقية.
عدد  ع��ن  بو�شت  و��شنطن  ونقلت 
�أكر  �إن���ه يف  م��ن �خل���رب�ء قولهم 
من  ف��اإن  �ح��ت��م��اًل  �ل�شيناريوهات 
يتبقى من نظام �لأ�شد �شو�ء بقي 

يتمركز  �أن  ه���ي  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
�شمال  يف  بكامله  �ل�شوري  �لنظام 
غ�����رب �ل����ب����الد وت���ب���ق���ى ل����ه وح����دة 
لديها  �شوريا  د�خل  قوية  م�شلحة 

�لكثري من �لرتكيبة �حلالية.
وتعليقا على ذلك ر�أى مدير مركز 
�ل�شرق �لأو�شط مبوؤ�ش�شة كارنيغي 
ل��ل�����ش��الم �ل������دويل ب����ول ����ش���امل �أن 
�أ�شا�شية  ب�����ش��ورة  تتفكك  ���ش��وري��ا 
كدولة على غر�ر ما حدث للبنان 
�لقرن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات  خ����الل ح��ق��ب��ة 
�إىل مكونات  �ملا�شي، حيث تفككت 
عرقية، وكما حدث للعر�ق و�عترب 
�شامل �أن من �ل�شعب للغاية �إعادة 

توحيد �شوريا كدولة مرة �أخرى.
�ىل ذلك، قال رئي�س هيئة �لأركان 
�لأم���ريك���ي���ة �مل�����ش��رتك��ة �جل����رن�ل 
م���ارت���ن دمي��ب�����ش��ي �إن�����ه �أي�����د فكرة 

ل  �أو  �حلكم  يف  �ل�شوري  �لرئي�س 
�شيعمدون �إىل �إن�شاء مالذ �شاحلي 
يعتمد على  لهم مرتبط بطهر�ن 
�إير�ن  وي�شاعد  للبقاء،  �لإير�نيني 
�ت�شال مع حزب  �لبقاء على  على 
�هلل، فتحافظ بالتايل على قوتها 
�شد �إ�شر�ئيل. وبح�شب �ل�شحيفة 
�أق����ل  �إي���������ر�ن  �أن  �خل��������رب�ء  ي�����رى 
ب��ب��ق��اء �لأ���ش��د يف �حلكم  �ه��ت��م��ام��اً 
م��ن��ه ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ق��اط قوة، 

ومن بينها مر�كز نقل يف �شوريا.
 وذكر �خلرب�ء �أن �شيطرة طهر�ن 
بحري  م�����رف�����اأ  �أو  م����ط����ار  ع���ل���ى 
�شيمكنها من �حلفاظ على طريق 
ب����الإم����د�د�ت  ل���ت���زوي���د ح����زب �هلل 
بال�شيا�شة  بالتالعب  و�ل�شتمر�ر 

�للبنانية.
�أ�������ش������و�أ  �أن  �خل�����������رب�ء  و�ع������ت������رب 

ت�شليح مقاتلي �ملعار�شة يف �شوريا، 
�أثناء مناق�شات جرت د�خل  وذلك 
ب�شاأن  �أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �إد�رة 
�لأزمة  �إن��ه��اء  يف  �مل�شاعدة  كيفية 

�ل�شورية.
�لع�شكري  �مل���������ش����وؤول  و�أ�������ش������اف 
ت���وج���د خطة  �أن�����ه ل  �لأم����ريك����ي 
حم����ددة ق��ي��د �ل��ب��ح��ث، وع���رب عن 
�ملعار�شة  ت�����ش��ل��ي��ح  ب�����اأن  �ع���ت���ق���اده 
ت�شريع  ي�����ش��اع��د يف  ق��د  �ل�����ش��وري��ة 
�إنهاء �لأزمة، و�شيوؤدي �إىل تفادي 
ل  حتى  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  �نهيار 

ت�شبح �شوريا دولة فا�شلة .
على  لل�شحفيني  دميب�شي  وق���ال 
ظهر طائرته من �أفغان�شتان حيث 
�لقو�ت  ق��ي��ادة  تغيري  حفل  ح�شر 
�لتي يقودها حلف �شمال �لأطل�شي 
ك���ان هناك  �إذ�  �أن���ه  �أع��ت��ق��د  ه��ن��اك 
�لع�شكري  �ل���و����ش���ع  حل���ل  ���ش��ب��ي��ل 
ب�����ش��ك��ل �أ����ش���رع ف���اإن���ه ل���ن ي��ك��ون يف 
فح�شب،  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  �شالح 

و�إمنا بالن�شبة لنا �أي�شا .
و�أ����ش���اف �ل���دول���ة �ل��ف��ا���ش��ل��ة حتدد 
موؤ�ش�شاتها،  �ن��ه��ي��ار  خ����الل  م���ن 
منع  �شبل  نبحث  ف��اإن��ن��ا  ث��م  وم���ن 
حدوث ذلك ، وتابع يت�شمن �لأمر 
�لآن تعقيد�ت �شخمة ما ز�ل من 

�ملتعني علينا حلها.
�لإد�رة  ل���دى  �إن  دمي��ب�����ش��ي  وق����ال 
�لأمريكية حتديا كبري�، وهو �أنها 
�لتي  �لف�شائل  �أي  بعد  ت��ع��رف  ل 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  حت����ارب 
ب�شار �لأ�شد ميكن �أن تفي -يف حال 
مبتطلبات  �ل�شلطة  على  �شيطرت 
�إن�شاء  مثل  �ل��ب��الد  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
و�حلفاظ  �لعنف  و�إن��ه��اء  حكومة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات ح��ت��ى ل تتحول  ع��ل��ى 

�شوريا �إىل دولة فا�شلة .

جرنال اأمريكي اأيد ت�سليح املعار�سة ال�سورية

ملي�صيات لإيران وحزب اهلل ت�صتعد ملا بعد الأ�صد 

البابا يعلن ا�صتقالته
•• الفاتيكان-ا ف ب:

�علن �لبابا بنديكتو�س �ل�شاد�س ع�شر �م�س �نه �شي�شتقيل �عتبار� من 28فرب�ير 
ما  على  �لفاتيكان،  يف  منعقد  كر�دلة  جممع  خالل  بالالتينية  �لقاه  خطاب  يف 
�علن �ملتحدث با�شم �لكر�شي �لر�شويل لوكالة فر�ن�س بر�س. وقال �لب فيديريكو 
لومباردي يف �عالن غري م�شبوق يف تاريخ �لكني�شة �لكاثوليكية �ن �لبابا �علن 
�نه �شيتخلى عن مهامه يف -28 فرب�ير وعندها تبد� مرحلة �لكر�شي �ل�شاغر . 
وقال �لبابا يف خطابه بعد مر�جعة �شمريي �مام �هلل تو�شلت �ىل قناعة بانني مل 
�عد قادر� ب�شبب تقدمي يف �ل�شن على �لقيام بو�جباتي على �كمل وجه على ر�أ�س 
�لكني�شة �لكاثوليكية. وقال �لبابا يف عاملنا �ليوم �لذي ي�شهد تغري�ت مت�شارعة 
�لتمتع  يجب  �لكاثوليكية  �لكني�شة  لرئا�شة  بالميان  متعلقة  مهمة  وت�شاوؤلت 
��شار   ،2010 ن�شر يف  كتاب مقابالت  �لالزمة ويف  و�لعقلية  بالقوى �جل�شدية 

�ىل �مكانية ��شتقالته يف حال �شعر �نه مل يعد قادر� على �ل�شتمر�ر يف من�شبه.

اإيران تعتقل ابنتي 
ح�صني مو�صوي 

•• دبي-رويرتز:

مرتبط  �ل����ك����رتوين  م���وق���ع  ذك�����ر 
�ل�شلطات  �ن  �لير�نية  باملعار�شة 
�ع��ت��ق��ل��ت �م�����س �ث��ن��ت��ني م���ن بنات 
م����ري ح�شني  �مل����ع����ار�����س  �ل���زع���ي���م 
�ل�شابق  �لرئا�شي  �ملر�شح  مو�شوي 
�مل��ح��ت��ج��ز ره���ن �لق���ام���ة �جلربية 
منذ ما يقرب من عامني. وخا�س 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��و���ش��وي 
رم������ز�  وك���������ان   2009 ع��������ام  يف 
�ل�شو�رع  يف  ح��ا���ش��دة  لحتجاجات 
�لنتخابات  بتزوير  مز�عم  ب�شبب 
وي��ح��ت��ج��ز م��و���ش��وي ره���ن �لقامة 
�جلربية مع زوجته زهرة رهنورد. 
�ملقرب  �ملعار�س  كلمة  وق��ال موقع 
ق�������و�ت �لم����ن  �ن  م����ن م���و����ش���وي 
وزهرة  نرج�س  منزل  �ىل  توجهت 
ومل  و�عتقلتهما.  مو�شوي  �بنتي 
يذكر �ملوقع �ىل �أين �أخذتهما قو�ت 
م��و���ش��وي وزوجته  ول���دى  �لم����ن. 
�شقيقتيها  م��ع  ك��ت��ب��ت  ث��ال��ث��ة  �ب��ن��ة 
�ن  فيه  قلن  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  بيانا 
مو�شوي  �ت�شال  رف�شت  �ل�شلطات 

ورهنورد ببناتهما ل�شابيع.
كروبي  ومهدي  مو�شوي  و�حتجز 
�أن حثا  ب��ع��د  �خ����ر  وه����و م��ع��ار���س 
�أن�������ش���اره���م���ا ع���ل���ى �خل��������روج �ىل 

�ل�شو�رع يف عام 2011.

انتخاب رئي�س جديد للربملان الأردين 
•• عمان-ا ف ب:

�لذي  ع�شر  �ل�شابع  �لردين  �لنو�ب  ملجل�س  رئي�شا  �ل�شرور  هايل  �شعد  �نتخب 
�لتاأم بعد �لنتخابات �لت�شريعية �لتي جرت يف 23 من �ل�شهر �ملا�شي، ح�شبما 
�فاد م�شدر ر�شمي �ردين �م�س. وح�شل �ل�شرور يف عملية �لقرت�ع على رئا�شة 
جمل�س �لنو�ب على 80 �شوتا فيما ح�شل مناف�شه �لنائب حممد �حلاج على 

�جلل�شة. ح�شرو�  نائبا   147 جمموع  من  �شوتا   62
و�لغيت ثالثة �ور�ق يف عملية �لقرت�ع 
تغيب  فيما  بي�شاو�ن  ورقتان  وقدمت 
ثالثة نو�ب عن �جلل�شة ووعد �ل�شرور 
�لنباء  وك��ال��ة  �وردت��ه��ا  ت�شريحات  يف 
باأنه  بالنتخابات  ف��وزه  عقب  �لردنية 
�شيكون على م�شافة و�حدة وعند ح�شن 

ظن �جلميع.
�لوطن ينتظرون منا  �بناء  �ن  و�و�شح 
�لكثري �لكثري لذلك �شيكون على ر�أ�س 
�ولوياتنا تر�شيخ �لثقة مع �ملو�طنني ، 
م�شري� �ىل �ن هذه �لثقة لن تتاأتى �ل 
من خالل �لعمل �لدوؤوب يف �لدفاع عن 
و�ل�شرور  و�مل���و�ط���ن.  �ل��وط��ن  م�شالح 

66 عاما حا�شل على �لبكالوريو�س يف �لهند�شة �ملدنية من جامعة �لريا�س 
وزير  �ب��رزه��ا  وز�ري���ة  منا�شب  ت��وىل  �ن  ل��ه  و�شبق   1970 ع��ام  �ل�شعودية  يف 
تر�شحو�  ن���و�ب  �رب��ع��ة  وك���ان   2010 �ل��رف��اع��ي  �شمري  حكومة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ة ه���م �ل�����ش��رور و�حل�����اج وم�����ش��ط��ف��ى ���ش��ن��ي��ك��ات وحممود 
�خلر�ب�شة. ولن �أيا من �ملر�شحني �لربعة مل يح�شل على �لغلبية �لربملانية 
�للذ�ن ح�شال  �لنائبان  �لثانية  للمناف�شة يف �جلولة  تاأهل  �لوىل  يف �جلولة 
على �ك��رب ع��دد من �ل���ش��و�ت وهما �ل�شرور و�حل��اج. وك��ان �ل�شرور ح�شل يف 
 36 54 �شوتا و�ل�شنيكات على  50 �شوتا و�حل��اج على  �جلولة �لوىل على 

�شوتا و�خلر�ب�شة على خم�شة ��شو�ت وكانت هناك ورقة بي�شاء و�حده. 
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ال�صب�صي: انق�صام النه�صة خطر على تون�سالغنو�صي �صيقا�صي ال�صيا�صيني والإعلميني
•• تون�س - الفجر

�أعلن مكتب رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي �أّنه تقّرر تتّبع 
�ل�شيا�شيني و�لإعالميني �لذين وجهو� �تهامات جمانية وكاذبة 
حلركة �لنه�شة ولرئي�شها بال�شلوع يف قتل �لفقيد �شكري بلعيد 
مكتب  �أ���ش��دره  �ل���ذي  �لر�شمي  �ل��ب��الغ  ن�����ّس  يف  وج���اء  ق�شائّيا. 
�لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �لأ�شخا�س  �شي�شمل جميع  �لتتّبع  �أّن  �لغنو�شي 
قامت  �أو  عليه  وو�ف��ق��ت  �لعنف  على  ح��ّر���ش��ت  �أو  ب��ذل��ك  ق��ام��ت 
بالعدو�ن على منت�شبي حركة �لنه�شة ومقر�تها. وقد تقرر �لبدء 
يف جمع �ملو�د �ل�شمعية و�لب�شرية �لتي تثبت تورط من �تهم�����و� 
ر��ش�د �لغنو�ش���ي بال�شلوع يف �غتيال �ملعر�س �ش�����كري بلعيد من 
�أج�����ل �إرفاقه����ا يف ملف����ات �لدع����اوى �شده������م ح�ش����ب ما ورد يف 
ل عليها  �لب�الغ . وطلب �ملكتب �ل�شيا�شي توجيه �ملعلومات �ملتح�شّ
عرب ر�شالة خا�شة �إىل �ل�شفحة �لر�شمية لرئي�س �حلركة ر��شد 
�لغنو�شي �أو �شفحة حركة �لنه�شة على �لفاي�شبوك، مع �لتاأكيد 
�أّنه ميكن قبول �شهاد�ت �لأفر�د �حلا�شرين و�شهود �لعيان ح�شب 

ما ين�س عليه �لقانون وفق نف�س �لبالغ.

••تون�س - الفجر 

�برز  تون�س  ن���د�ء  ح��رك��ة  رئي�س  ر�أى 
�لباجي  �لتون�شية،  �ملعار�شة  �أح���ز�ب 
ن�شرته  ح���دي���ث  يف  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���اي���د 
�أم�س،  �جل���ز�ئ���ري���ة  �خل���رب  �شحيفة 
د�خ���ل حركة  ي��ح��دث  �ن��ق�����ش��ام  �أي  �أن 
تون�س  على  خطر  �حلاكمة  �لنه�شة 

يف هذه �ملرحلة �حل�شا�شة.  
�لنه�شة يف  �نق�شام يف  �أي  �أن  و�عترب 
�شلبي  موؤ�شر  هو  بالذ�ت  �لوقت  هذ� 
�لو�شع  ت���د�رك  يف  ي�شاهم  ول  ج���د�، 
م�شوؤولية  بكل  تون�س،  تعي�شه  �ل��ذي 
�أن  �خل��ط��ر  م��ن  �إن���ه  �أق����ول  �شيا�شية، 
ذل��ك، لن ت�شتفيد تون�س من  يحدث 
�لظرف  �حل��اك��م،  �حل���زب  يف  �نق�شام 
ح�شا�س، ويحتاج من �جلميع �لهدوء 
و�لتعقل وعدم �لت�شّرع، تون�س بحاجة 

�إىل �لتوحد ولي�س �إىل �نق�شامات.
تون�س  ت��ك��ون  �أن  �ل�شب�شي  و��شتبعد 
دخ�����ل�����ت م����رح����ل����ة �ل����ع����ن����ف وب�����د�ي�����ة 
ل���ش��ت��ن�����ش��اخ �ل��ت��ج��رب��ة �جل��ز�ئ��ري��ة يف 

�لت�شعينيات.
�لغتيالت  تون�س،  م�شتبعد، يف  وق��ال يف �حلقيقة هذ� 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�جل�����ش��دي��ة ل��ي�����ش��ت م���ن ت��ق��ال��ي��د �ل�شعب 
�لتون�شي، لكن ما وقع لل�شهيد �شكري بلعيد هو �غتيال 
يوؤول  �أن  ونخ�شى  خ��ط��رية،  �شابقة  وه���ذه  بالر�شا�س 
و�إذ�  ل��ذل��ك،  ح���د�  ن�شع  مل  �إذ�  �لن�����زلق،  �إىل  �ل��و���ش��ع 
�ل�شلطات �لأمنية يف تون�س مل تكن حازمة يف وقف هكذ� 

عمليات، وهي مل تظهر هذ� �حلزم حتى �لآن.    
للجي�س  حمتمل  �شيا�شي  دور  �أي  �ل�شب�شي  ��شتبعد  كما 
�أن  يف حال تدهورت �لأو�شاع �أكر قائال ليكن و��شحا 
�لتاريخ  يف  و�أث��ب��ت  جمهوري،  جي�س  �لتون�شي  �جلي�س 

�أنه مالزم لدوره كما حّدده له �لد�شتور، ول �أعتقد �أن 
تدخله يف �ل�شاأن �ل�شيا�شي و�رد باملرة، ول �أحد ميكن �أن 

يفكر فيه.
�غتيال  ور�ء  بالوقوف  �لنه�شة  �تهام  �ل�شب�شي  وو�شف 

�شكري بلعيد بالكالم غري �مل�شوؤول.
كالم  ب��ق��ول  �أج�����ازف  �أن  مي��ك��ن  ل  �شخ�شيا  �أن����ا  وق����ال 
ك��ه��ذ�، ل ي��ل��ي��ق �إل���ق���اء �ل��ت��ه��م ج��ز�ف��ا يف غ��ي��اب �لأدل����ة، 
لنرتك  يتحدث مب�شوؤولية،  �أن  يجب  �ل�شيا�شي  �لرجل 
�جلرمية،  مالب�شات  ليك�شف  يعمل  �لق�شائي  �لتحقيق 
وحتى هذه �جلهة �ملتهمة )يق�شد �لنه�شة( من جهتها 
تتهم غريها، تتهمنا نحن بالوقوف ور�ء �لغتيال، و�أنا 

�أت�شاءل ما هي م�شلحتنا يف ذلك.

الّثعبان..ول حكم الإخوان ..!
ل�شك �أّن هذ� �لذي ��شتطاب �لّنوم �إىل جانب �لثعبان، ل ينت�شب �إىل بع�س �أم�شار �لعرب �لتي حتّولت يف ظرف وجيز 
�لإن�شان  بحقوق  م��وع��ودة  �ر���س  م��ن 
فيها منذ  �لإقامة  �ر���س ت�شعب  �إىل 
حكم  بانفلوونز�  �شعوبها  �بتليت  �أن 

�لإخو�ن..
 وؤلئ����������ك �ل�����ذي�����ن ي���������ش����رتك����ون مع 
����ش��ت��ب��د�ل �جللود  ف���ّن  �ل��ث��ع��اب��ني يف 
باأكملها،  �أوطان  و�لقدرة على �بتالع 
ويتمّيزون مثلهم مبخزون هائل من 
�ملكر و�حليلة و�ل�شّم �لّزعاف..  و�أمام 
��شرتخاء هذ� �لنائم و�شعوره بالأمان، 
نقرتح على �شعوبنا �ملبتالة �أن ترفع 
من بني �شعار�تها ،�شعار �لثعبان..ول 

�شطوة حكم �لإخو�ن...!

املطالبة مبوؤمتر وطني للإنقاذ 
•• تون�س-الفجر:

�شرح �شمري بالطيب �لناطق �لر�شمي 
ب��ا���ش��م ح���زب �مل�����ش��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �أنه 
جبهة  ����ش��م  حت��ت  جبهة  تكوين  �شيتم 
�لتحالف  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�  �لإن��ق��اذ 
ومكونات  �شيا�شية  �أح��ز�ب��ا  ي�شم  �ل��ذي 
�ملجتمع �ملدين ومنظمات لي�س حتالفا 
حتالف  هو  و�إمن��ا  �نتخابيا  �أو  �شيا�شيا 
م���ن �أج����ل �إن���ق���اذ ت��ون�����س م���ن خماطر 
�أن جبهة  �إىل  وي�شار  �ل�شيا�شي.  �لعنف 
�أحز�ب  م��ن   28 ق��ر�ب��ة  ت�شم  �لإن��ق��اذ 

منخرطيها  وم���ع  �مل���ذك���ورة  �لأط�����ر�ف 
ومم��ث��ل��ي��ه��ا و���ش��ي��ت��م �لإع�������الن ع��ن��ه يف 
�جلبهة  طالبت  وق��د   . �لقادمة  �لأي���ام 
�ل�شعبية مبوؤمتر وطني لالإنقاذ تنبثق 
برنامج  وفق  �إنقاذ وطني  عنه حكومة 

مرحلي ي�شمل و�شع خارطة �شيا�شية.
�شفحتها  ع���ل���ى  �أي�������ش���ا  ط���ال���ب���ت  ك���م���ا 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ف��اي�����ش��ب��وك ب��ت��ح��ج��ي��م دور 
كتابة  يف  �لتاأ�شي�شي  �لوطني   �ملجل�س 
عن  �لأ�شعار،ف�شال  وجتميد  �لد�شتور 
لالإعالم  �لتعديلية  �ل��ه��ي��ئ��ات  تفعيل 

و�لق�شاء و و�شع برنامج ت�شغيلي.

���ش��ي��ا���ش��ي��ة وم���ك���ون���ات جم��ت��م��ع مدين 
وج��اءت ه��ذه �مل��ب��ادرة يف �شكل حتركات 
�لقيادي  �غتيال  خلفية  على  م�شركة 
تون�س  لإن��ق��اذ  بلعيد  �شكري  �ل�شيا�شي 
�لظاهرة  لهذه  و�لت�شدي  �لعنف  م��ن 
و�لنقابيني  �ل�شيا�شيني  ت�شتهدف  �لتي 
عموما.  و�ل��ت��ون�����ش��ي��ني  و�لإع���الم���ي���ني 
وم���ن ب���ني �لأح������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �لتي 
�حلزب  ن��ذك��ر  �لإن���ق���اذ  جبهة  ت�شمها 
تون�س  ون�������د�ء  و�مل�������ش���ار  �جل���م���ه���وري 
يف  �ل�شعب  وح��رك��ة  �ل�شعبية  و�جلبهة 
موقف موحد ل يز�ل يدر�س بني هذه 

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لتي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأزم������ة  �أن  ي��ب��دو 
منعرج  دخ����ل����ت  ت���ون�������س  ت��ع��ي�����ش��ه��ا 
�لفرقاء  ب��ت��ح��دي��د  �ل�������ش���وّي  �خل����ّط 
موقفهم �لر�شمي من مبادرة رئي�س 
�حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت ح��م��ادي �جلبايل 
وحزب  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أك���دت  حيث 
حني  يف  للمبادرة  رف�شهما  �مل��وؤمت��ر 
�لطرف  �لتكتل  ح��زب  يعار�شها  مل 

�لثالث يف �لرتويكا �حلاكمة.
�ل�شورى  جمل�س  رئي�س  �أع��ل��ن  فقد 
فتحي  �ل��ن��ه�����ش��ة  �ل���ت���اب���ع حل����رك����ة 
�لعيادي �أن �ملكتب �لتنفيذي حلركة 
رف�س  ر�شمية  ب�شفة  �أم�س  �لنه�شة 
�حلكومة  رئ��ي�����س  م���ب���ادرة  �حل���رك���ة 
ب��ت��ك��وي��ن حكومة  ح��م��ادي �جل��ب��ايل 

كفاء�ت وطنية.
�إىل  حت����ت����اج  �ل����ب����الد  �أن  و�أو�������ش������ح 
م�شلحة  من  ولي�س  �شيا�شي  تو�فق 
ب��ع��د ح����ادث �غتيال  ت��ون�����س خ��ا���ش��ة 
ثقافة  على  نق�شي  �أن  بلعيد  �شكري 
�لعيادي  �أك��د فتحي  كما  �لئ��ت��الف. 
رئي�س  �ل��ث��ق��ة يف  �شيقع جت��دي��د  �أن���ه 
�حلكومة حمادي �جلبايل يف �شورة 
عدم منح �لثقة حلكومته و��شتقالته 
منها. و�شَدَد رئي�س جمل�س �ل�شورى 
�إذ�عي  ت�شريح  يف  �لنه�شة  حل��رك��ة 
جماله  يف  ُيقرر  �حلكومة  رئي�س  �أن 
�خت�شا�س  لديه  �إن�شان  كل  م�شيفا 
و���ش��الح��ي��ات ي��ق��رر ف��ي��ه��ا ع��ل��ى حد 

تعبريه .
على  رده  يف  �لعيادي  فتحي  و�أ�شاف 
جمل�س  َيحُكمها  تون�س  ه��ل  ���ش��وؤ�ل 
�ل�شورى  جم��ل�����س  ق��ائ��ال  �ل�������ش���ورى 
�أي  �لنه�شة  ح��رك��ة  مل�شلحة  ي��ق��رر 
�حلركة  تر�ها  كما  �لبالد  م�شلحة 

على حد تعبريه.
من جهته �أّكد حممد �لقلوي ع�شو 
�لنه�شة  حل��رك��ة  �ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب 
�أعلن  �لتنفيذي قد  �ملكتب  �أّن  �أم�س، 
كاأمني  �جل��ب��ايل  ب��ح��م��ادي  �لتم�شك 
له  تلويح  �أّي  ورف�����س  للحركة،  ع��ام 
باإعالن  �أّن����ه  مو�شحا  ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة، 
كفاء�ت  ح��ك��وم��ة  رف�����ش��ه��ا  �حل���رك���ة 
ف���اإّن  �ل�������وز�ر�ت،  ك���ّل  وط��ن��ي��ة ت�شمل 
جل�شات �لت�شاور لقياد�ت �حلزب مع 

�جلبايل متو��شلة.
�ملكتب  �إّن  �ل���ق���ل���وي  حم��م��د  وق�����ال 
يو��شل  �لنه�شة  حلركة  �لتنفيذي 
ح��ال��ي��ا �ت�����ش��ال��ه م���ع ك���ل �لأط������ر�ف 
ت��ك��وي��ن حكومة  ب��ه��دف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وفاق وطني لكن ب�شرط �أن ل ت�شمل 

ح��ك��وم��ة ك���ف���اء�ت وط��ن��ي��ة �ل�����وز�ر�ت 
�ل�شيادية ووز�رة �ملالية.

�لأط���ر�ف  �أّن جميع  �ل��ق��ل��وي  و�أف����اد 
نحو  �ل�شري  يجب  �أّن���ه  على  متفقة 
ح���ّل ي��ر���ش��ي ك���ّل �لأط������ر�ف، ونحن 
�حلكومة  رئ���ي�������س  �أّن  م��ت��ف��ه��م��ون 
�لأ�شا�شي  ه��دف��ه  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي 

�لتجميع. 
�أن ن�شرت  ب��ع��د  �ل���ق���ر�ر  ه���ذ�  وي���اأت���ي 
�لنه�شة  حل��زب  �لر�شمية  �ل�شفحة 
�لفاي�شبوك  �لجتماعي  �ملوقع  على 
ما يوحي ببو�در �تفاق بني �جلبايل 
و�حلركة. فقد جاء يف �ل�شفحة  �أّن 
موؤ�ش�شات �حلركة متم�ّشكة بحمادي 
�أي  �جلبايل كاأمني عام لها، ر�ف�شة 

تلويح بال�شتقالة منه.
وجاء على �شفحة �حلزب �أّن جل�شات 
�لت�شاور لقياد�ت �حلزب مع �جلبايل 
�ّتفاق حول  بو�در  متو��شلة، وهناك 
م�شلحة  ت���خ���دم  م���ر����ش���ي���ة  ح���ل���ول 
تون�س. ورف�شت م�شادر مقربة من 
�ل�شيد حمادي �جلبايل �لتعليق على 
قر�ر �ملكتب �لتنفيذي لقر�ر �لنه�شة 
و �ملتمثلة يف دعوته لت�شكيل حكومة 
�مل�شادر  ه����ذه  �ك��ت��ف��ت  و  ك����ف����اء�ت. 
�جلبايل   ح��م��ادي  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
قد و�شع يف �حل�شبان قبل �أن يطلق 
�ملمكنة مبا  �ل��ف��ر���ش��ي��ات  ك��ل  دع��وت��ه 
فيها عدم جتاوب حركة �لنه�شة مع 
ت�شكيل  ���ش��رورة  م��ن  عليه  ي�شر  م��ا 

حكومة كفاء�ت.

مهلة باأ�سبوع
ح��زب �مل��وؤمت��ر م��ن �ج��ل �جلمهورية 
�أعلن  �إذ  �ل���ور�ء  �إىل  خطوة  يرت�جع 
�لعام  �أم���ي���ن���ه  ع���ب���و  �أم���������س حم���م���د 
�حل���زب  �أّن  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن�����دوة  خ����الل 
وزر�ئ��ه من �حلكومة  ��شتقالة  جمد 
�أ�شبوعا  �لنه�شة  ح��رك��ة  و�شيمهل 

للنظر يف مطالبه .
وقال عبو لقد قررنا جتميد قر�رنا 
�شحب وزر�ئنا من �حلكومة لكن يف 
�أّي ��شتجابة ملطالبنا  حال مل ن�شهد 
خ�����الل �أ�����ش����ب����وع، ف�����ش��ن��ن�����ش��ح��ب من 

�حلكومة ب�شكل نهائي.
حكومة  ن���ع���ار����س  ن���ح���ن  و�أ������ش�����اف 
عودة  �شيتيح  ذل���ك  لن  ت��ك��ن��وق��ر�ط 
�ل�شابق.  �ل���ن���ظ���ام  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
حكومة  ت���ك���وي���ن  �حل������زب  وي����ق����رتح 

تو�فق وطني.
حمادي  �أن   ، ع���ب���و  حم���م���د  وق������ال 
�جلبايل ل ميكنه تعيني �أي وزير يف 
�ملجل�س  �إىل  �ل��رج��وع  دون  �حلكومة 

�نعد�م �لوفاق �لوطني من �مل�شتحيل 
�إنقاذ  يف  �حل��ك��وم��ة  ه���ذه  ت��ن��ج��ح  �أن 

تون�س' على حد تعبريه.
و�ق����رتح �حل���زب �جل��م��ه��وري كذلك 
ودور  وط���ب���ي���ع���ة  ب���رن���ام���ج  حت����دي����د 
�حل���ك���وم���ة �ل����ق����ادم����ة. ك���م���ا �أو����ش���ح 
�ل�شابي �أن �حلزب �جلمهوري يجري 
�أحز�ب  خمتلف  م��ع  م�����ش��اور�ت  �لآن 
قر�ر  �إىل  للتو�شل  وذل��ك  �ملعار�شة 
�لو�شع  ب��خ�����ش��و���س  ب��ي��ن��ه��م  م���وّح���د 

�ل�شيا�شي �لر�هن.
م��ن جهته رح��ب زع��ي��م ن���د�ء تون�س 
�ل�����ش��ب�����ش��ي مبقرتح  ق���اي���د  �ل���ب���اج���ي 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة ح��م��ادي �جلبايل 
و��شفا  ك���ف���اء�ت  ح��ك��وم��ة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 
ويف  و�إيجابية  جريئة  باأنها  �خلطوة 
�أف�شل  �ل�شحيح، ووجودها  �لطريق 

من ل �شيء.
وق����ال: �إن��ه��ا ج���اءت م��ت��اأّخ��رة بع�س 
�ل�شيء حيث �أّننا نادينا بها منذ �أكر 
�لطريق  �شنة، فهي خطوة على  من 

�ل�شحيح و�شندعمها. 
��ار �ل��ع�����ش��و يف  و�ك�����د ح�����ّش��ان �ل��ق�����شّ
دعوة  �أن  �أم�����س،  �ل�شعبية   �جل��ب��ه��ة 
حمادي �جلبايل حلكومة تكنوقر�ط 
تون�س  يف  هاما  �شيا�شيا  �إرث��ا  تق�شي 
قائم على ثقافة �لأحز�ب و�لتو�فق.

و�أ�شاف �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية 
�لتحوير  �ل��ت��ي لزم���ت  �مل��ر�وح��ة  �أن 
م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ه����ي  �ل���������وز�ري 
مفيد�  ���ش��ي��ئ��ا  ت���ق���دم  ول  �ل�����ش��ل��ط��ة 
للم�شلحة �لوطنية مربز� �أن �إق�شاء 
�لقر�ر  يف  �مل�����ش��ارك��ة  م���ن  �لأح�������ز�ب 
�ل�شيا�شي لن يحقق �لوفاق �لوطني 

مطلقا.

اخرتتك يا وطني
رئي�س  �جل�����ب�����ايل  ح�����م�����ادي  وك��������ان 
�حل���ك���وم���ة �مل���وؤق���ت���ة ق����د ك���ت���ب على 
���ش��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى �ل��ف��اي�����س ب����وك �أين 
عبارة  وه�����ي  وط����ن����ي  ي����ا  �خ����رتت����ك 
ماأخوذة من �أغنية �للبناين مر�شيل 
تت�شمن  وه�����ي  �ل�������ش���ه���رية  خ��ل��ي��ف��ة 
�أن  تاأكيده  �أبرزها  دللت  ذ�ت  معان 
�ملطلوب �إنقاذ تون�س ولي�س �لأحز�ب 
مبا فيها حركته �لأم. وتعّهد رئي�س 
حكومة  بت�شكيل   ، �لتون�شي  �ل��وزر�ء 
غ��ري ح��زب��ي��ة ج��دي��دة ب��ح��ل��ول و�شط 

�لأ�شبوع �جلاري.
للجنة  �ل�شابق  �لرئي�س  ج���ّدد  وق��د 
عيا�س  �ل�����ث�����ورة  �أه���������د�ف  حت���ق���ي���ق 
�لقانون  يف  و�لأ����ش���ت���اذ  ع��ا���ش��ور  ب���ن 
�لد�شتوري �أم�س، تاأكيده �أنه باإمكان 

�ل���ش��ت��ق��ال��ة هو  �ل��د���ش��ت��وري جتميد 
نوع من �لعمل �ل�شيا�شي �لذي يرمي 
�حلكومة  رئي�س  على  �ل�شغط  �إيل 
وبقية �لأطر�ف لن تد�عيات مبادرة 
�جلبايل كانت كربى �شلب �لرتويكا 

نف�شها .
هاته  �أن  �شفيق �شر�شار على  و�شدد 
قانوين  لن�س  تخ�شع  ل  �لو�شعية 
وه���ى يف �ل���و�ق���ع ت��ن��درج ���ش��م��ن باب 
�ل��ت��ه��دي��د ون�����وع م���ن �ل���رت�ج���ع عن 
لي�س  ق��ان��ون��ي��ا  م�شيفا  �ل���ش��ت��ق��ال��ة 

لدينا ن�س ��شمه جتميد ��شتقالة.
�أم����ا ح���زب �ل��ت��ك��ت��ل م��ن �ج���ل �لعمل 
م�شطفى  ب���رئ���ا����ش���ة  �حل�����ري�����ات،  و 
�لوطني  �ملجل�س  رئ��ي�����س  جعفر  ب��ن 
�أك�����د ع��ل��ى ل�شان  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ف��ق��د 
�لر�شمي  �ل����ن����اط����ق  ب����ن����ور  حم���م���د 
ت�شريحات  يف  �لتكتل  �حل��زب  با�شم 
�شحفية، �أن حزب �لتكتل ل يعار�س 
قر�ر ت�شكيل حكومة كفاء�ت م�شتقلة 

عن �لأحز�ب.
�مل�شاور�ت مع جميع  �أن  بنور  ق��ال  و 
�لأطر�ف ل تز�ل جارية م�شري� �إىل 
�لعام  �ل��وف��اق  م��ع  �لتكتل  ح���زب  �أن 
�شرعية.  قانونية  حكومة  �ج��ل  م��ن 
وي�����ش��ت��ن��ت��ج م����ن خم���ت���ل���ف م���و�ق���ف 
لي�س  وتذبذبها  �حلاكمة  �ل��رتوي��ك��ا 
�ن��ف��ر�ط ع��ق��ده��ا فح�شب،  �إم��ك��ان��ي��ة 
و�إمّنا مدى �ملاأزق �لذي هي فيه. فقد 
باتت ب��ني خ��ي��ار�ت �أح��اله��ا م��ّر، �إّما 
�حلكم،  وتخ�شر  عقدها  ينفرط  �أن 

�لوطني �لتاأ�شي�شي.
باإمكانه  �حلكومة  رئي�س  �أن  و�أو�شح 
حتى  �أو  وزر�ئ������ه  م���ن  �أي����ا  ي��ق��ي��ل  �أن 

جميع �لوزر�ء �إن �أر�د ذلك..
ق����د مت�شك  �مل�����وؤمت�����ر  وك�������ان ح�����زب 
حركة  م��ع  �ملفاو�شات  خ��الل  �شابقا 
�لتحوير  ب�����ش��ان  و�ل��ت��ك��ت��ل  �لنه�شة 
�خلارجية  وزي���ري  بتغيري  �ل����وز�ري 
قبلت  �لنه�شة  حركة  لكن  و�ل��ع��دل 
ورف�شت  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ت��غ��ي��ري 
ت��غ��ي��ري وزي����ر �ل��ع��دل وه���و م��ا �أرب���ك 
�ملوؤمتر  حزب  �أن  ويذكر  �ملفاو�شات. 
م��ن �أج���ل �جل��م��ه��وري��ة ق���رر �لأح���د، 
�شحب  خ��الل  م��ن  ر�شمياً  �ن�شحابه 
وزر�ئ���ه، وع��دده��م خم�شة، من  كافة 

�حلكومة �لتون�شية. 
�أن قر�ر  وك����ان �جل��ب��ايل ق��د �ع��ت��رب 
ل  �مل����وؤمت����ر  ح����زب  وزر�ء  �ن�����ش��ح��اب 
يعني �أي �شي، وفق ما نقله تلفزيون 

�لزيتونة �ملقرب من حزب �لنه�شة.
�لد�شتوري  �لقانون  �أ�شتاذ  �أك��د  كما 
�إع����الن  �أن  ع��ل��ى  ���ش��ف��ي��ق ���ش��ر���ش��ار 
ح��زب �مل��وؤمت��ر م��ن �أج��ل �جلمهورية 
ع��ن جتميد ق���ر�ر ����ش��ت��ق��ال��ة وز�رئ���ه 
�أ�شبوع هو جمرد  ملدة  من �حلكومة 
�شيا�شي ولي�س عملية  عملية تهديد 
قانونية باأمت معني �لكلمة باعتباره 
يتحدث  د�شتوري  ن�س  �أي  يوجد  ل 
،قائال  عاملياً  �ل�شتقالة  جتميد  عن 
�ل�شتقالة �أما �أن ُتقبل �أو ترف�س على 
�لقانون  �أ���ش��ت��اذ  وق���ال   . تعبريه  ح��د 

ر�شالة  نظر يف  �أن حزبه  �جلمهوري 
ومقرتحات  ن�شائح  لطلب  �جلبايل 
�شو�ء كانت يف �لأه��د�ف و�ل�شيا�شات 
�أو �ل�شخ�شيات و�لكفاء�ت �لتي ميكن 
�أن تن�شم للحكومة �ملزمع ت�شكيلها. 
�لتنفيذي  �ملكتب  �أّن  �ل�شابي  و�أف���اد 
�أّن  �إىل  ��ل  ت��و���شّ �جل��م��ه��وري  للحزب 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل حكومة  �جل���ب���ايل  ت���وّج���ه 
ك��ف��اء�ت وط��ن��ي��ة خ��ط��وة �ي��ج��اب��ي��ة يف 

�لجتاه �ل�شحيح.
وقال �إن حزبه ر��شل رئي�س �حلكومة 
�لقر�ر  �أن  ليعلمه  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي 
ت�شكيل  م�شتوى  على  �ت��خ��ذه  �ل���ذي 
حكومة كفاء�ت وطنية هو �شائب �إل 
�إطار  �أن يكون يف  �أنه من �ل�شروري 

�لوفاق �لوطني على حد قوله.
ت�شرف  �أن  �ل�����ش��اب��ي  ع�����ش��ام  وق�����ال 
�إىل  �ل����دع����وة  ح���م���ادي �جل���ب���ايل يف 
هو  وطنية  ك��ف��اء�ت  حكومة  ت�شكيل 
ملتطلبات  ي�شتجيب  �شليم  ت�����ش��رف 
�شرورة  يخفي  ل  ذلك  لكن  �ملرحلة 

�لتو�فق �لوطني . 
خ�شو�س  يف  �ل�������ش���اب���ي  و�أ�������ش������اف 
�ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى ق����ر�ر �جل���ب���ايل يف 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي يف �شورة �قت�شت 
�ل�شرورة ذلك، �أن �حلزب �جلمهوري 
و�ملعار�شة �شت�شوت ل�شاحله باعتبار 
�لوطنية  ل��ل��م�����ش��ل��ح��ة  �ن����ح����از  �أن������ه 
د�عيا  �حلزبية  �مل�شلحة  عن  و�بتعد 
كافة  ت�شريك  يقع  �أن  ���ش��رورة  �إىل 
�لأحز�ب يف حكومة �لكفاء�ت لأنه يف 

�إىل  �أن تو�جه �جلبايل وت�شعى  و�إّما 
يف  �لبالد  �شاعتها  وتدخل  �إ�شقاطه 
�أزمة �شيا�شية خانقة �شتكون �خلا�شر 

�لأكرب فيها. 
احتاد ال�سغل ي�ساند

�ملعار�شة  رح��ب��ت  ول��ئ��ن  �مل��ق��اب��ل،  يف 
ب��اح��رت�ز مب��ب��ادرة �جل��ب��ايل، �إذ كان 
تكنوقر�ط مطلبها،  مطلب حكومة 
ومل تعلن �شر�حة م�شاندتها ودعمها 
له دون �شروط، فاإن �جلبايل، على ما 
�ملنظمات  �كرب  بتاأييد  �شيفوز  يبدو، 
ت����ون���������س، و�ك����رب  �جل���م���اه���ريي���ة يف 
�لجتماعي  �حل�����ر�ك  يف  �ل��ف��اع��ل��ني 
على  �ل�شيا�شي  بتاأثريه  ي�شتهان  ول 

جمريات نطور �لأو�شاع يف �لبالد.
�لأمني  �ل��ع��ب��ا���ش��ي  ح�شني  �أك���د  ف��ق��د 
�لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل 
كرجل  ت�شرف  �جلبايل  حمادي  �أّن 
دول���ة لأن���ه ����ش��ت��وع��ب �ل��و���ش��ع �لذي 
ي��ح��ّول و�شع  �أن  �أر�د  و  �ل��ب��الد  عليه 
�أف�شل و  و�ق��ع  �إىل  و�ق��ع  تون�س من 
�يجابيا  يتفاعل  �شخ�شيا  �نه  �أ�شاف 
�إّن �لحت���اد  و�أ����ش���اف  �مل����ب����ادرة.  م���ع 
�لر�بطة  م���ع  �ل��ن��ق��ا���س  ���ش��ي��و����ش��ل 
وعمادة  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �لتون�شية 
�مل��ح��ام��ني ل��ب��ل��ورة وث��ي��ق��ة ت��ق��دم �إىل 

�لأحز�ب يف �ملو�شوع.

املعار�س ت�ساند بتحّفظ
وعلى جبهة �ملعار�شة �أكد �أم�س ع�شام 
�ل��ر���ش��م��ي للحزب  �ل��ن��اط��ق  �ل�����ش��اب��ي 

رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة ح��م��ادي �جلبايل 
�إج��ر�ء حتوير جزئي حلكومته دون 
�جلديدة  �لوز�رية  �لرتكيبة  عر�س 
�لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى 
من   17 ل���ل���ف�������ش���ل  ط���ب���ق���ا  وذل��������ك 

�لتنظيم �ملوؤقت ل�شلط.
عا�شور  بن  �أو�شح  �أخ��رى  ومن جهة 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  ح�����ق  م�����ن  �أن��������ه 
و�أن  لوم  لئحة  يقدم  �أن  �لتاأ�شي�شي 
ي�����ش��ح��ب �ل��ث��ق��ة م���ن �حل��ك��وم��ة ككل 
طبقا  وذل���ك  �ل�����وزر�ء  بع�س  م��ن  �أو 
19 من �لقانون �لتاأ�شي�شي  للف�شل 

)�لد�شتور �ل�شغري(. 
يف حني �عترب �شليم �للغماين �أ�شتاذ 
�لقانون �لعام بكلية �لعلوم �لقانونية 
�أن  بتون�س  و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية 
تون�س  يف  �حل��ايل  �ل�شيا�شي  �لو�شع 
�شياغة  على  �مل�شرفني  يت�شوره  مل 
�لقانون  �أ���ش��ت��اذ  و�أ���ش��اف  �ل��د���ش��ت��ور. 
�حلكومة  تعي�شها  �ل��ت��ي  �لأزم����ة  �أن 
�ملوؤقتة ل جند ن�شا د�شتوريا �شريحا 
يعاجلها يف �لوقت �حلايل م�شري� �إىل 
حمادي  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  �أن 
لتكوين  مبادرته  ي�شتند يف  �جلبايل 
حكومة كفاء�ت وطنية على �لف�شل 
17 و19 من قانون �لتنظيم �ملوؤقت 

لل�شلط �لعمومية. 
و�أ�شار �شليم �للغماين �إىل �أن حمادي 
�جلبايل يو�جه �أزمة قانونية باعتبار 
�ملنظم  �لقانون  من   17 �لف�شل  �أن 
لل�شلط �لعمومية يقدم �ل�شالحيات 
وحذف  بتعديل   �حلكومة  لرئي�س 
�ل�������وزر�ء وت��ع��ي��ني �آخ���ري���ن يف �إط����ار 
�لرجوع  دون  �ل��������وز�ري  �ل��ت��ح��وي��ر 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م�����ربز� �أن 
و�حلال   �لتحوير  على  ن�س  �لقانون 
�إىل مرحلة  �أن �جلبايل جتاوز ذلك 
كفاء�ت  حكومة  وت�شكيل  �لتكوين 
وط��ن��ي��ة.  ك��م��ا رج���ح �أ���ش��ت��اذ �لقانون 
�أن يقع �ل�شتنجاد بالف�شل 19 من 
�لعمومية  لل�شلط  �ملنظم  �ل��ق��ان��ون 
�ل��ذي ين�س على تقدمي لئحة لوم 
م�شتقيلة  تعترب  وحينها  للحكومة 
وي��ك��ل��ف رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة رئي�س 
جديدة  حكومة  بت�شكيل  �حل��ك��وم��ة 
ت�شتمد ثقتها من �ملجل�س �لتاأ�شي�شي. 
هكذ� هي �لأزمة �ل�شيا�شية يف تون�س 
.. تغلق قو�شا لتعيد فتحه من جديد 
�لأثناء  يف  �أخ�����ر..  ق��و���ش��ا  لتفتح  �أو 
�شوؤ�لهم:  ع��ل��ى  �ل��ت��ون�����ش��ي��ون  ي��ب��ق��ي 
ذ�كرتهم  ولتم�شح  �أي��ن؟،  �إىل  تون�س 
يف �لغد ما قروؤوه �ليوم من مو�قف 

وت�شريحات..!

ما تقراأه اليوم.. متحوه غدا..:

النه�صة ترف�س ر�صميا مبادرة اأمينها العام.. وحزب املوؤمتر يجّمد قرار ا�صتقالة وزرائه..!

تون�س �ول

تون�س و�حلل �ملفقود

زغرودة الوداع الأخري
ور�ء كل عظيم �مر�أة.. تقول بع�س جتارب �ل�شعوب..فماذ� لو �كت�شفنا �أنها 
كانت من طينته بل �أمامه تقود خطاه..  �ملوت بكل �ملقايي�س فاجعة.. ويزد�د 
ق�شوة وماأ�شاوية حني يختطف �ملرء غدر� وهو يف عّز �لبذل و�لعطاء.. ولكن 
البة و�ل�شرب ما يذّكرنا باأّنه ي�شتحيل  يف بع�س �ملو�قف من �ل�شجاعة و�ل�شّ
على �لقن�س �غتيال �حلياة..  �مل يقل �حد �لفال�شفة �إن �أعظم �مر�أة هي 
، وكيف  ، وكيف ن�شحك ونحن نبكي  �لتي تعلمنا كيف نحب ونحن نكره 
ن�شرب ونحن نتعذب. وهذه �ل�شورة توؤكد لنا �إّن �ملر�أة وحدها .. هي �لتي 
تعّلمنا ما هي �ملر�أة..  ول �شك �أّن هذه �ل�شيدة ب�شمة �أرملة �لر�حل �شكري 
بلعيد �ل�شيا�شي �لتون�شي �لبارز �لذي مّت �غتياله،وهي تزغرد موّدعة زوجها 
�إىل مثو�ه �لأخري، قد ��شتح�شرت قول �شاعرنا، ورّددته يف �ل�شّر وهي ت�شري 

كالنخلة �شاخمة:
 ولي�س زماين غادٌر بي وحده ول �شاحبي، دون �لرجال، ملوُل

نعم، دعت �لدنيا �إىل �لغدر دعوة، �أجاب �إليها عامل، وجهول 
وقبلي كان �لغدر يف �لنا�س �شيمة، وذم زمان، و��شتالم خليل 

وفارق عمرو بن �لزبري �شقيقه، وخلى �أمري �ملوؤمنني عقيل
تاأ�ّشي كفاك �هلل ما حتذري�نه فق�د غ�ال ه�ذ� �لنا�س قبلِك غوُل
وكوين كما كانت باأحٍد �شف�يٌة ، ومل ُي��شَف م�نها بالبكاء غليُل

ولو رّد ي�وماً ،  حمزَة �خلرِي حزنه�ا �إذ�ً ما ع�ل�تها رنٌة وعويُل
ولكن لقيت �ملوت حتى تركته وفيه ويف حّد �حل�شام فلول

ب�شمة بلعيد
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العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1373 تنفيذ ايجارات
�لعامة  للتجارة  م��وين  ه��وين   -2 ب��ه��ر�م��ي  �ل��ه  ذب��ي��ح  خ�شرو  ���ش��ده��م��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب  �لقامة مبا  بهر�مي  جمهويل حمل  �له  ذبيح  ����س.ذ.م.م- مديرها/خ�شرو 
�لقر�ر  ومب��وج��ب  ل��وت��اه  علي  �شلطان  فهد  وميثله:  للعقار�ت  كيه  ب��ي  ����س  �لتنفيذ/ 
ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر 
دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )116392( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.  وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- جاد� عبد�حلق ح�شني جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لعقارية  �لبفتة  موؤ�ش�شة  �ل��زرع��وين/ب��اد�رة  �حمد  حممد  عبد�هلل  �لتنفيذ/ 
وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من 
دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة 
فانك مكلف بالآتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17124( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     

اعالن تغيري ا�سم
تقدمت �ل�شيدة/�شويف روز خالد عبد�لكرمي نعمت �بر�هيم، 
تغيري  بطلب  �ل�شرعية  دب��ي  حمكمة  �ىل  �جلن�شية  �مار�تية 
�بر�هيم  ن��ع��م��ت  ع��ب��د�ل��ك��رمي  م���ن ���ش��ويف روز خ��ال��د  ����ش��م��ه��ا 
لديه  م��ن  وعلى  �بر�هيم  نعمت  عبد�لكرمي  خالد  ب��دور  �ىل 
�شهر من  �ملذكورة خالل  �ملحكمة  �ىل  به  يتقدم  �ن  �عرت��س 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ق�سم اخلدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

   حمكمة دبي ال�سرعية البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1256  جتاري كلي                        

�ىل �ملدعى عليه/1-  �شركة �ملار�شال خلياطة �ملالب�س �لرجالية  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لطمئنان �لتجارية ذ.م.م- وميثلها �ل�شيد فيجاي 
�شيف عبيد علي �حلفيتي    لل�شركة وميثله: حممد  ر�م�شاند�ين ب�شفته مدير� 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره  قد 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   110400.75(
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق  �ل�شد�د  من تاريخ �ملطالبة وحتى 
2013/2/18 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1107 تنفيذ مدين
ح�شني  ك��م��ر�ن  ملالكها  �ل�����ش��ي��ار�ت  لتاجري  ��شتاي  ���ش��ورت  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد حممد خ��ري ع��ب��د�ل��ه��ادي   قد 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
)35740( درهما �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وب�شحة ونفاذ عقد �لبيع �ملوؤرخ 
عن  و�لتنازل  )62(���ش��ي��ارة  ع��دد  للمدعيان  عليها  �ملدعى  بيع  و�ملت�شمن    2011/6/19
�ملدعي عليها )�شركة �شورت  با�شم  �لد�ئرة �لقت�شادية دبي  �لرخ�شة رقم )601151( 
��شتاي لتاجري �ل�شيار�ت( يف مقابل ثمن )3000000  درهما)ثالثة مليون درهما( مع 
�لز�م � ملدعي عليها �لر�شوم و�مل�شروفات ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. .وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
       اعالن احلكم يف الدعوى منازعات ايجارية رقم 2012/343 بالن�سر

علي  ح�شن  وميثلها  �لعامة  للمقاولت  �ل�شنارة  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملدعى  �ىل 
حكمت  قد   2013/1/14 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لبلو�شي 
عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ زيد جليل جا�شم 
للمدعي  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  عليه من  �ملدعى  باخالء  �للجنة:  - حكمت 
عليه  �مل�شتحقة  �لجرة  ب�شد�د  �لزمته  كما  و�ل�شخا�س  �ل�شو�غل  من  خالية 
عن �ملدة من 2011/11/15 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك بح�شب �لقيمة 
�لزيادة  �ليها  م�شافا  درهم   35000 وقدرها  عليها  �ملتفق  �ل�شنوية  �ليجارية 
�لقانونية بن�شبة 5٪ و�لزمته بتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء 
و�مل�شاريف. يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى 

مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/1/27م.
قلم املنازعات اليجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 657152 �لرخ�شة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  العامة  للتجارة  هيكران  �ل�شركة:  ��شم 
عنو�نها: مكتب رقم 1701 ملك ورثة حميد علي �لعوي�س- ديرة- �ل�شبخة  �ل�شكل 
�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1080094 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2012/1/131426(  
بتاريخ )2012/8/14( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
ب��رج �خل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل 7 ملك  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ع��ني يف مكتبه 
و�لور�ق  مل��ت��ن��د�ت  ك��اف��ة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
بانه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   - �لبطني  رق��ة  �خل���ور- 
للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتا�شري  مت  ق��د 
)�ــس.ذ.م.م( وعنو�نها: مكتب رقم 1701  العامة  للتجارة  بت�شفية    هيكران 
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ل�شبخة   دي���رة-  �لعوي�س-  علي  حميد  ورث��ة  ملك 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/131426(. بتاريخ )2013/8/14( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/2218  جتاري  كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1- كوهجي لقطع غيار �ل�شيار�ت )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لقا�شم   �حمد حممد  �بر�هيم حممد  مر�شد وميثله:  �شوق  فرع  �ي��ر�ن-  �شادر�ت  �ملدعى/بنك 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2012/6/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملدعى   ب��ال��ز�م   : عليهما  �مل��دع��ي  �شوق مر�شد يف مو�جهة  ف��رع  �ي���ر�ن-  ���ش��ادر�ت  بنك  ل�شالح/ 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )17.038.702.73 درهم( )�شبعة ع�شر مليونا 
وثمانية وثالثون �لف و�شبعمائة و�ثنني درهما وثالثة و�شبعني فل�شا( وفائدة عنه بو�قع ٪14 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2011/12/25 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1000  عقاري  كلي                     
�ىل �ملدعى عليه/1-  �شركة تي ��س �يه �نرتنا�شيونال  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /��س ��س غلوبال ليمتد قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
وقدره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  عليهما  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ 
و�لر�شوم  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   1570845.29(
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/14 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�شيكون مبثابة  ،و يف حالة تخلفك فان �حلكم  �لق��ل  �ي��ام على  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/859  جتاري جزئي                        

�ىل �ملدعى عليه/1-  م�شرت يامي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
يلفري� ماتو�س با�شيون قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها بدفع مبلغ )7800 درهم( مع �لفائدة �لقانونية 9٪ �ملرتتبة 
و�مل�شاريف.  وحددت  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ملطالبة �ىل متام  عليه من وقت 
بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2013/2/24 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�شة  لها 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/849  جتاري جزئي                        

�بو�ل�شعود  2 مر�شي  �لرفاعي  �ملدعى عليهم/1-  عبد�لعزيز خلف عبد�هلل  �ىل 
مر�شي �شرور 3- �شفاء يو�شف �شلمى �لرفاعي   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�شيف ر��شد �حمد حممد �حمد �ل�شحي وميثله: ح�شن عبد�هلل حممد 
�لعبدويل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بعد �لثبوت �حلكم باثبات خروج 
�ملدعي من �ل�شركة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�شة 
ch2.D.19 لذ�  يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/19 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ  2013/2/12      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/323   

�ملنذر/�مل م�شطفى �ل�شيد ع�شفور
�ملنذر �ليه: �شامح �حمد حممد عبد�لفتاح  )جمهول حمل �لقامة( 

�لف  �شبعون  باملبلغ وقدره 70000 درهم،  بالوفاء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تكلف 
ه��ذ� �لنذ�ر  ��شتالمه  ت��اري��خ  م��ن  �ي��ام  �ق�شاها خم�شة  م��دة  دره��م خ��الل 
لها  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ملنذرة لتخاذ  �شت�شطر  و�ل 
�و  �ي عطل  �ملنا�شب عن  بالتعوي�س  و�ملطالبة  �د�ء  �مر  و��شت�شد�ر  حقها 
بكافة ر�شوم وم�شاريف  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة مع حتميل  �ليه  �شرر تعر�شت 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ  2013/2/12      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/317   

�ملنذر/�حمد عبد�هلل �شاحي  
�ملنذر �ليه: �شالون بلوبريد للحالقة   )جمهول حمل �لقامة( 

يخطر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ش��رورة �خ���الء �مل��ح��ل خ��الل �شهر م��ن تاريخ 
وما  �ملتاأخر  �لي��ج��ار  ب��دل  دره��م  �شد�د مبلغ  22.500  وب�شرورة  �لع��الن 
ي�شتجد من مبالغ حتى �لخالء �لفعلي. ويحتفظ �ملنذر بحقه كامال يف 
مطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخري يف �ل�شد�د 

�و يف �خالء �ملحل يف �ملوعد �ملحدد.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ  2013/2/12      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/319   

�ملنذر/�حمد عبد�هلل �شاحي      
�ملنذر �ليه: مطعم منقو�شة و�شاي )جمهول حمل �لقامة( 

يخطر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ش��رورة �خ���الء �مل��ح��ل خ��الل �شهر م��ن تاريخ 
وما  �ملتاأخر  �لي��ج��ار  ب��دل  دره��م  �شد�د مبلغ  22.500  وب�شرورة  �لع��الن 
ي�شتجد من مبالغ حتى �لخالء �لفعلي. ويحتفظ �ملنذر بحقه كامال يف 
مطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخري يف �ل�شد�د 

�و يف �خالء �ملحل يف �ملوعد �ملحدد.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ  2013/2/12      

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/347 طعن عقاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ ح�شن بن  عبد�حلميد بن يو�شف �بوعلي وميثله: روؤيا عبد�هلل 

حممد �لعو�شي   باعالن �ملطعون �شده/1- دماك �شتار ذ.م.م  
جمهول حمل �لقامة.

نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم   2012/432 مدين جزئي    

�شلطنة  �ل�شحي-  ق�شري  ع��ب��د�هلل  �شليمان  �دري�����س  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
عمان �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2012/9/12م  قد حكمت 
عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / مر�شد 
علم بديع �لعلم- بنغالدي�س بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
�حمر-   98772 رق���م  �ل�����ش��ي��ارة  ب��ي��ع  ع��ق��د  ب�شحة  �ول:  ع��ل��ي��ه:  للمدعى 
�بوظبي و�ملربم بني �ملدعي و�ملدعى عليه و�ملوؤرخ يف 2011/6/20 ثانيا: 
بالز�م �ملدعى عليه بنقل ملكية �ل�شيارة �ملباعة �ىل ��شم �ملدعى ب�شجالت 
�د�رة �ملرور �ملخت�شة.ثالثا: �لز�م �ملدعى عليه مب�شاريف �لدعوى.  �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/2/11  
القا�سي/حممد عبداهلل احلمريي              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2484  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�شركة �لت�شكيل �ملثايل للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م ميثلها �ل�شريك ثاثيا �شو�رب 
�شوين �جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه: �شركة �لتنمية �ل�شناعية ذ.م.م ملالكيها/نا�شر بن بطي 
عمري بن يو�شف وعبيد حمد�ن حممد حمد�ن �لكعبي  و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
ملالكيها/ ذ.م.م  �ل�شناعية  �لتنمية  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  �لتحفظي  �حلجز  �لدعوى:�شحة 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لكعبي  حمد�ن  حممد  حمد�ن  وعبيد  يو�شف  بن  عمري  بطي  بن  نا�شر 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2484  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�شركة �لت�شكيل �ملثايل للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م ميثلها �ل�شريك ثاثيا �شو�رب 
�شوين �جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه: �شركة �لتنمية �ل�شناعية ذ.م.م ملالكيها/نا�شر بن بطي 
عمري بن يو�شف وعبيد حمد�ن حممد حمد�ن �لكعبي  و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى:�شحة �حلجز �لتحفظي �ملطلوب �عالنه/�بوظبي لأنظمة �ملباين �حلديدية ملالكيها/ 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لكعبي  حمد�ن  حممد  حمد�ن  وعبيد  يو�شف  بن  عمري  بطي  بن  نا�شر 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  89/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : ر�شدي ح�شني عبد�ملنعم عبد�ملعطي �جلن�شية: م�شر   �مل�شتاأنف 
عليه:حيدر يعقوب حيدر حمد�ن و�خرون �جلن�شية: �لردن  مو�شوع 
�ل�شتئناف : تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/حيدر يعقوب حيدر 
حمد�ن �جلن�شية: �لردن �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
2012/662 جت كل- م ت- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/2/17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  نهيان  �آل  �لكائنة-مع�شكر  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثالثة 
و�شو�ر  بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 

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

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

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  485/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة �لرونق �لذهبي لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها �ل�شيخ حممد م�شلم بن 
حم وكيال عنه طالب ي�شلم  �حمد يا�شمري �جلن�شية: �لمار�ت    �مل�شتاأنف عليه:�شركة 
فريوز للمقاولت �لعامة ميثلها �حد �ل�شركاء و�ئل حممد �جلوهري متويل �جلن�شية: 
�لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف �حلكم رقم 2012/1512 جت جز-م ر-ب- ع ن/
مطالبة مالية مببلغ 12390 درهم     �ملطلوب �عالنه/�شركة فريوز للمقاولت �لعامة 
�لعنو�ن:  �لمار�ت   �جلن�شية:  متويل  �جلوهري  حممد  و�ئل  �ل�شركاء  �حد  ميثلها 
بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 2012/1512 جت جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/2/25 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة-   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
    اعالن   يف الدعوى 2012/694   بالن�سر 

�مام  عبد�لرحمن  �مام  عنها/و�ئل  وكيال  عبد�هلل  �شعيد  �ملدعى /مرمي   
�لكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  موؤ�ش�شة منى  �ع��الن��ه:  �مل��ط��ل��وب  �ل���ع���زب     
�ل��ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه��ا/م��ن��ى ع��ب��ي��د زوج����ة حم��م��د خمي�س نا�شر  و�ل�����ش��ي��ان��ة 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  رف��ع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لظاهري  
لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2013/2/25 موعد� لنظرها،  �لثنني  يوم  وحدد 
باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة  ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة 

يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10714 بتاريخ   2013/2/12     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي )ابوظبي( حمكمة النق�س
�ىل / �شامل عبد�هلل حممد �لغفلي  

 2012/124 رق����م  �ل���ت���ج���اري  �ل��ط��ع��ن  �ن  ل���دي���ك  م��ع��ل��وم��ا  ل��ي��ك��ن 
جل�شة  حتديد  مت  قد  �لول  �خلليج  بنك  قبل/  من  �شدك  �ملقام 
2013/2/27 لنظر �لطعن. وعليك �حل�شور ب�شخ�شك �و بوكيل 
عنك يف �ملوعد �ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت 

ترى �شرورة تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

لإعالناتكم 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي-وام:

تعر�س �شركة  كا�شيديان  �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف تكنولوجيا �لأمن و�لدفاع 
يف  م�شاركتها  خ��الل  �آر   دي  يف  �لع�شكرية   �ملخاطبات  جهاز  م��رة  لأول 
فعاليات موؤمتر ومعر�س �لدفاع �لدويل  �آيديك�س 2013  �لتي تنطلق يوم 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س.  �أيام يف مركز  �لأحد �ملقبل وت�شتمر خم�شة 
يتم  ت�شاري�شية  جم�شمات  على  حتتوي  طاولة  عن  عبارة  هو  و�جل��ه��از 
��شتخد�مها لأغر��س �لتدريب و�لتخطيط للمهام �لع�شكرية ولأول مرة 
�لع�شكري لعقود  �لتدريب  �ملعد لغر�س  �ملنتج  يتم تطوير وجتريب هذ� 
تدريبية  بنماذج  و�ملدعمة  �لتقنية  �لإم��ك��ان��ات  ذ�ت  �لطاولة  با�شتخد�م 

حا�شوبية. وتقدم  كا�شيديان  �إ�شد�رها �جلديد من منظومة �لربجميات 
�إم �إ�س  و�لتي جاءت  �إد�رة �ملعارك  �آي بي  �حلا�شوبية �ملتكاملة يف جمال 
ثمرة �لتطور �مل�شتمر لقدر�ت كا�شيديان يف جمال �لدفاع �جلوي. ومتكن 
�مل�شتمر  �ل��دم��ج  بعملية  �لقيام  م��ن  �لقائد  �جل��دي��دة  �ل��ربجم��ي��ات  ه��ذه 
ملنظومة �لدفاع �جلوي و�ل�شاروخي و�إد�رة عمليات �ملعارك حيث �شممت 
و�لعمليات  �مل�شرتكة  �ملهام  لأغر��س  �إ���س  �جلديدة  �إم  بي  �آي  منظومة  
كاملة  باقة  كا�شيديان   وتوفر   �أك��ربه��ا.  وحتى  �أ�شغرها  من  �لدفاعية 
�لتي ت�شمل  ي��و.�إي��ه.�إ���س   ب��دون ط��ي��ار   ومتكاملة م��ن �لأنظمة �جل��وي��ة 
تطويرها  مت  و�لتي  �شو�ء  حد  على  و�ل�شرت�تيجية  �لتكتيكية  �ملنتجات 
مهام  �أ�شكال  جميع  جن��اح  ي�شمن  �ل��ذي  �لأم���ر  عمالئها  م��ع  بال�شر�كة 

�آي.�إ����س.�آر  �شو�ء يف �شاحة �ملعركة  �ل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطالع  
�أو يف �لعمليات �مليد�نية.

و كا�شيديان  �شركة تكامل �أنظمة منذ 30 عاما ومتتلك �خلربة يف جميع 
جو�نب �لأنظمة �جلوية بدون طيار  يو.�إيه.�إ�س  بدء� من �لتطوير وحتى 
جمموعة   �ملعر�س  خ��الل  كا�شيديان   �شتعر�س   فيما  �ل��دع��م..  خدمات 
�لأد�ء  عالية  ر�د�ر�ت  عن  عبارة  وهي  �لأمنية   �شبيك�شر  ر�د�ر�ت  �أجهزة 
م�شح  بعمليات  ت��ق��وم  و�ل���ش��ت��ط��الع حيث  و�ل��ر���ش��د  �مل��ر�ق��ب��ة  عمليات  يف 
�لوقت  يف  وج��و�  وبحر�  �أر���ش��ا  �لأج�شام  من  كبري  لعدد  وتعقب  تلقائية 
�ل��ر�د�ر�ت فاإنه من  نف�شه وبف�شل جم�شات �ل�شت�شعار �ملوجودة يف هذه 
�لظروف. ويقدم  �أ�شعب  �لأج�شام حتى يف  �ملمكن وب�شهولة ك�شف كامل 

وروؤية  �إن����ذ�ر� مبكر�  �ل�شت�شعار  �ل�����ر�د�ر�ت وجم�����ش��ات  م��ن  �جل��ي��ل  ه��ذ� 
و��شحة جلميع �حل��الت و�مل��و�ق��ف �لأم��ر �ل��ذي ميكن ق��و�ت �لأم��ن من 
�ملبكرة. ويف جمال �حلرب  �ملر�حل  بفاعلية كبرية ويف  ممار�شة مهامها 
�لإلكرتونية تقدم كا�شيديان منظومة  �شيمرييو�س  وهي حلول ملر�كز 
�شو�ء  �حل��الت  جميع  يف  �لعمل  ��شتمر�رية  وت�شمن  �لأمنية  �لعمليات 
من خالل ر�شد �لآي �شي �إ�س  و�أعمال �لتكنولوجيا. وتوفر  كا�شيديان  
وبناء  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أنظمة  لتدقيق  �خلدمات  من  متنوعة  باقة 
�لبنية �ملنا�شبة وحتديد �لإج��ر�ء�ت �لأمنية و�إجر�ء �ختبار�ت �لخرت�ق 
باقة متطورة من  �إىل تقدميها  �إ�شافة  �إي��ه بي تي   �مل�شتمرة   و�لتهديد 

بر�مج �حلماية �ملتعددة �لوظائف حلماية �شبكة �لآي بي .  

كا�صيديان تعر�س جهاز املخاطبات الع�صكرية لأول مرة يف اآيدك�س 2013

املال والأعمال

•• اأبوظبي- وام:

�شركة  م��ب��ادل��ة  للتنمية  �مل��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  ك�شفت 
�أبوظبي  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
مقر� لها �م�س عن تفا�شيل م�شاركتها يف معر�س 
�آيدك�س 2013 �لذي �شيقام خالل �لفرتة من 17 
�إىل 21 فرب�ير �جلاري يف مركز �أبوظبي �لوطني 

للمعار�س.
�ل�شركات  من  �شبع  م�شاركة  عن  مبادلة  و�أعلنت 
حيث  �لدفاعي  �لقطاع  يف  و�لعاملة  لها  �ململوكة 
دعم  يف  م�شاهماتها  �ل�شركات  ه��ذه  �شت�شتعر�س 
خدماتها  وجمموعة  �لإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
و�لتدريب  �لفني  �ل��دع��م  جم���الت  يف  وخ��رب�ت��ه��ا 
و�لدفاعات  �لطري�ن  قطاعات  يف  �مل�شاريع  و�إد�رة 

�لبحرية و�لربية.
وت�شمل قائمة �ل�شركات �لتابعة ملجموعة مبادلة 
للخدمات  �لطيف  م��ن  ك��ال  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 
و  ب��ي��ان��ات  �مل�شاحية  ل��ل��خ��دم��ات  ب��ي��ان��ات  و  �لفنية 
�إجناز�ت لنظم �لبيانات و�ملركز �لع�شكري �ملتطور 
�أكادميية  و  �أم��رك  و�لعمرة  �لإ�شالح  و  لل�شيانة 
�أفق للطري�ن و �شركة �لياه لالت�شالت �لف�شائية 

ياه �شات و �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن.
بالن�شبة  مهمة  �أولوية  �لتوطني  عمليات  ومتثل 
لل�شركات �لتابعة ملبادلة حيث تلتزم هذه �ل�شركات 
بالقطاع  �مل��ت�����ش��ل��ة  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س  �آلف  ب��ت��وف��ري 
و   2017 عام  بحلول  �لإمار�تية  للكو�در  �لدفاعي 
لتهيئة  �مل�شتمر  مبادلة  ب�شعي  �للتز�م  يربز هذ� 
�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��ور �لوظيفي  �أف�����ش��ل جم����الت 

للمو�طنني حيث تدعم �ل�شركة وت�شجع عمليات 
يف  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت  تطوير 
عرب  �لتكنولوجيا  و  �لهند�شة  و  �لعلوم  جم��الت 

طيف عملياتها يف قطاع �لدفاع.
لوحدة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شمري  حميد  وق���ال 
مبادلة  ���ش��رك��ات  �ن  �ل���ط���ري�ن  ل�شناعة  م��ب��ادل��ة 
�لعاملة يف قطاع �لدفاع تعد من �جلهات �مل�شاهمة 

يف دعم جهود �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية للرتكيز 
�إن�شاء  خالل  من  وذلك  �لأ�شا�شية  عملياتها  على 
�لعو�ئد  ذ�ت  �مل���رت�ب���ط���ة  �مل�������ش���اري���ع  م���ن  ن���ظ���ام 
�ل�شركات  ه��ذه  ت�شعى  كما  �مل�شتد�مة  �لتجارية 
تو�شيع  �شاأنها  من  جديدة  عاملية  �شر�كات  لإب��ر�م 
�مل��ت��ط��ورة لقاعدة  ن��ط��اق خ��دم��ات��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

عمالئها �لإقليميني. 

مبادلة ت�صارك يف اآيدك�س 2013 مبجموعة �صركاتها العاملة يف القطاع الدفاعي
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•• دبي-الفجر: 

�لرتكي  �لأعمال  ي�شت�شيف جمل�س 
يف دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية، برئا�ش�ة 
�ل�شر�كة  منتدى  به�شي�شي،  هاكان 
حول  �ل�شنوي  �لرتكية-�لإمار�تية 
�ل�شتثمار  وف��ر���س  �لغذ�ئي  �لأم���ن 
�لذي يقام يف دبي بتاريخ 24 فرب�ير 
تاون  د�ون  �لق�شر  ف��ن��دق  يف   2013

دبي .
ي�شكل قطاع �لزر�عة و�لأغذية جزء�ً 
وفيما  �لعاملي.  �لقت�شاد  من  كبري�ً 
يتجاوز معدل �لنمو �ل�شكاين ملعظم 
معدلت  ف��اإن   ،٪2،5 ن�شبة  �ل��ب��ل��د�ن 
تتجاوز  ل  �لأغ�����ذي�����ة  �إن����ت����اج  من����و 
�لدول  تلك  �أن  يعني  ما  وهو   ،٪1،5
�لغذ�ء  من  يكفي  ما  حالياً  تنتج  ل 
وبح�شب  �شعوبها.  �حتياجات  ل�شد 
�إح�شاء�ت منظمة �لأغذية و�لزر�عة 
ن�شبة  ف��اإن  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لتابعة 
�إن��ت��اج��ه��ا لإطعام  �ل����الزم  �لأغ���ذي���ة 
�شكان �لعامل بحلول عام 2050 تفوق 
70٪. و�شيتم ��شتهالك كميات �أكرب 
عاماً  �خلم�شني  خ��الل  �ل��غ��ذ�ء  م��ن 
�لكمية  ب��اإج��م��ايل  م��ق��ارن��ًة  �مل��ق��ب��ل��ة 
�مل�شتهلكة من قبل �لب�شر منذ فجر 

�لأغذية  ق��ط��اع  وي���و�ج���ه  �ل��ت��اري��خ. 
�لرئي�شية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وتقلبات  �مل��ن��اخ��ي��ة،  �ل��ت��غ��ري�ت  م��ث��ل 
�جلفاف  م��وج��ات  وت��ز�ي��د  �لطق�س، 
و�لأح��د�ث �لكارثية. ويف عام 2010، 
و�لزر�عة  �لأغ���ذي���ة  منظمة  ق���درت 
�ملو�د  �ل�شعيفة ملعاجلة  �لأنظمة  �أن 
وتخزينها وتعليبها ونقلها توؤدي �إىل 
�ملح�شول  جني  بعد  كبرية  خ�شائر 
نحو  �إىل   ٪15 ب��ني  ن�شبتها  ت���رت�وح 
لال�شتثمار  ومي��ك��ن  ت��ق��ري��ب��اً.   ٪50
�لأغذية  لقطاع  �لتحتية  �لبنية  يف 
�أف�شل  م���ع���اجل���ٍة  �آل����ي����ات  وت��ط��ب��ي��ق 
�شوية  ورف��ع  �خل�شائر  م��ن  �لتقليل 

�لأمن �لغذ�ئي.
�ل�شتهالك  م����ن   ٪90 �أن  ومب������ا 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لغذ�ئي يف 
�ملتحدة يعتمد على �لو�رد�ت، ونظر�ً 
لالأهمية �لإ�شرت�تيجية �لتي يتمتع 
بها �لأمن �لغذ�ئي؛ لذ� فقد ركزت 
�خلليجية  �ل����ش���ت���ث���م���ار  ����ش���ن���ادي���ق 
خالل �ل�شنو�ت �لأخرية ب�شكٍل كبرٍي 
ع��ل��ى ق��ط��اع��ي �ل����زر�ع����ة و�لأغ���ذي���ة 
ل�شمان  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  خمتلف  يف 

حتقيق �أمن غذ�ئي م�شتد�م.
�لزر�عية  �لإ����ش���الح���ات  و���ش��اه��م��ت 

�ل�شنو�ت  خالل  تركيا  نفذتها  �لتي 
قيمة  رف�����ع  يف  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل���ث���م���اين 
مليار   55 م���ن  �ل����زر�ع����ي  �إن��ت��اج��ه��ا 
لتتبو�أ  �أمريكي  دولر  مليار   62 �إىل 
يف  �لأوىل  �مل���رت���ب���ة  ب���ذل���ك  �ل���ب���الد 
�ل���ق���ارة �لأوروب����ي����ة و�ل�����ش��اب��ع��ة على 
تركيا  وت�����ش��ع��ى  �ل����ع����امل.  م�����ش��ت��وى 
�إن��ت��اج��ه��ا �ل��زر�ع��ي �إىل 150  ل��زي��ادة 
قيمته  م���ا  وت�����ش��دي��ر  دولر  م��ل��ي��ار 
 .2023 ع��ام  بحلول  دولر  مليار   40
جغر�يف  مب���وق���ع  ت���رك���ي���ا  وحت���ظ���ى 
�أبرز  من  و�ح��دة  يجعلها  ��شتثنائي 
�لزر�عة  جم����ال  يف  �ل���ع���امل  ب��ل�����د�ن 
وت�شكل  بها؛  �ملرتبطة  و�ل�شناعات 

�لأر�������ش�����ي �ل�����ش��احل��ة ل���ل���زر�ع���ة يف 
تركيا نحو 40٪ من �إجمايل �أر��شي 
�لدولة، �لأمر �لذي يتيح لها توفري 
مثل  �ملنتجات  من  كبرية  جمموعة 
�حلبوب، و�لبقول، و�لبذور �لزيتية، 
و�ل��ف��اك��ه��ة و�خل�������ش���رو�ت، و�أزه�����ار 
�ل����دو�ج����ن،  �إىل  و�����ش����وًل  �ل��ق��ط��ف 
و�شيد  و�لأل��ب��ان  �حلليب  ومنتجات 
تركيا  �شكان  ع��دد  ويبلغ  �لأ���ش��م��اك. 
وهو  ن�شمة،  مليون   76 نحو  حالياً 
يتز�يد بالتو�زي مع �رتفاع م�شتوى 
�لدخل ورخاء �ملعي�شة. ويعك�س هذ� 
م��ك��ان��ة ت��رك��ي��ا �مل��م��ي��زة ك��و�ح��دة من 
مع  منطقتها  يف  �لأ����ش���و�ق  �أ���ش��خ��م 

جليل  �ل�شتهالكية  �ل��ع��اد�ت  تغري 
�ل�شباب فيها، و�لذي من �ملتوقع �أن 

يعزز م�شتوى �ل�شتهالك �ملحلي.
�لذي  �مل��ن��ت��دى،  ه���ذ�  و�شي�شتقطب 
ي��ق��ام ع��ل��ى م���دى ي���وم و�ح����د فقط 
، ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل���ر�ئ���دة من 
من  �ملحتملني  و�مل�شتثمرين  تركيا 
�خلليجي.  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
�إقامة  �مل��ن��ت��دى  فعاليات  وتت�شمن 
�لنقا�س  ج���ل�������ش���ات  م�����ن  �ل����ع����دي����د 
�حلديثة،  �حل��ال��ة  ودر����ش��ات  �ملهمة، 
و�لعرو�س �لتقدميية �ملف�شلة لعدد 

من كبار �ملتحدثني.
و�شيقوم �شعادة �لدكتور مهدي �يكر، 
وزير �لزر�عة و�لروة �حليو�نية يف 
�ملنتدى.  فعاليات  ب��اإط��الق  ت��رك��ي��ا، 
رئي�س  به�شي�شي،  ه��اك��ان  وج��ه  وق��د 
�لدعوة   ، �ل��رتك��ي  �لأع��م��ال  جمل�س 
ل��ك��ب��ار �مل��م��ث��ل��ني م���ن ت��رك��ي��ا ودول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبقية دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي للم�شاركة 
وذل��ك بهدف  �ملهم،  �ملنتدى  ه��ذ�  يف 
دع���م روؤي����ة �لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي لدولة 
�لغذ�ئية  ب����ال����ق����در�ت  �لإم������������ار�ت 

�حليوية و�مل�شتد�مة لرتكيا. 

دبي ت�صت�صيف منتدى ال�صراكة الرتكية-الإماراتية ال�صنوي 
حول الأمن الغذائي وفر�س ال�صتثمار

بنك اأبوظبي الوطني �صمن اأف�صل 10 �صركات 
 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�حتل بنك �أبوظبي �لوطني، �لبنك �لر�ئد يف دولة �لإمار�ت، �ملركز �لثاين �شمن قائمة �أف�شل 10 �شركات يف �أبوظبي 
، وذلك لأد�ئها �لقوي من حيث �لأرباح و�لقيمة �ل�شوقية.

ومت تقييم �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملدرجة يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية وفقاً لأد�ئها خالل عام 2011 ودر��شة �لقيمة 
�أبوظبي  بنك  �ختيار  . وج��اء  �أبوظبي  �شركات يف   10 �أف�شل  و�ختيارها من بني  �ل�شركات  لتلك  و�لأرب��اح  �ل�شوقية 
�لوطني ليكون يف �ملركز �لثاين نظر�ً لأد�ئه �ملتميز خالل فرتة �ت�شمت بالتحديات حيث بلغ �شايف �أرباح �لبنك 3.7 

مليار درهم و�لقيمة �ل�شوقية حو�يل 31.5 مليار درهم، �لأمر �لذي يجعله يف طليعة �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�مل�شرفية. 
وقال عبد�هلل حممد �شالح عبد �لرحيم، نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي �لوطني: كان 2011 عام 
باقت�شاد�ت  �لتي ع�شفت  �ملالية  �لأزم��ة  ��شتطاع جتاوز ظروف  �لوطني  �أبوظبي  �أن بنك  �إل  �لتقلبات �لقت�شادية 
�ملوؤ�ش�شات  كاأكر  مكانته  على  ليحافظ  و��شتثمارته  تو�شعاته  يف  ذكية  ��شرت�تيجية  باإتباعه  �لعامل  دول  من  عدد 
�أبوظبي لتكرمي �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات وتعزيز  �أف�شل 10 �شركات يف  �مل�شرفية ربحية يف �لإم��ار�ت.  وتهدف قائمة 
�لإم��ارة كوجهة  ترويج  للعامل كذلك  �أبوظبي  لإقت�شاد  �لرتويج  �ىل  �ملنظمة  �للجنة  ت�شعى  كما  بينها.  �ل�شفافية 

�لعامل لال�شتثمار.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ت�شالت  لالت�شالت  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�ل�شافية  �مل����ز�ي����ا  ط��رح��ه��ا خل���دم���ة  ع���ن  �م�������س 
�جلديد  و��شل  خط  مل�شرتكي  �لدولية  للمكاملات 
�إىل  �لدولية  �ملكاملات  �إج��ر�ء  و�ل��ذي متّكنهم من 
بع�س �لدول و�مل�شّغلني بتعرفة خمف�شة مماثلة 
فل�شاً   0.5 تبلغ  و�ل��ت��ي  �ملحلي  �لت�����ش��ال  لتكلفة 

للثانية. 
�لتمتع  �لآن  و����ش��ل  م�شرتكي  ب��اإم��ك��ان  و�أ���ش��ب��ح 
بعائالتهم  �لت�����ش��ال  ع��ن��د  �ملخف�شة  ب��ال��ت��ع��رف��ة 
و�أ�شدقائهم من خالل جميع �شبكات �مل�شّغلني يف 
بالإ�شافة  و�ل�شني  وبنغالدي�س  وباك�شتان  �لهند 
�إىل �شبكات �ت�شالت �شريالنكا و �ت�شالت م�شر 
�ملكاملات  تكلفة  �ح��ت�����ش��اب  �خل��دم��ة  ه���ذه  تتيح  و 
بالثانية على مد�ر �ل�شاعة خالل �أي يوٍم من �أيام 
�لأ�شبوع كما حتت�شب ر�شوم �جر�ء �ملكاملات بو�قع 

1 درهم لكل مكاملة. 
ومي���ك���ن مل�����ش��رتك��ي و�����ش���ل  �ل�����ش����رت�ك يف هذه 
�خلدمة جماناً باإر�شال)IDD( يف ر�شالة ن�شية 

�إىل �لرقم 1010 �أو بطلب *#141 . 
ومبنا�شبة طرح هذه �خلدمة قال خالد �خلويل ، 
�لرئي�س �لتنفيذي للت�شويق يف �ت�شالت: ت�شعى 

�أف�����ش��ل �لعرو�س  ل��ت��ق��دمي  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  �ت�����ش��الت 
جذباً ومرونة للم�شرتكني مبا يلبي �حتياجاتهم 
�ل�شخ�شية وي�شمح لهم بالتحدث لفرت�ت �أطول 
ل  قيمة  �جل��دي��د  �لعر�س  وي��ق��دم  �أق���ل،  وبتكلفة 
ت�شاهى مل�شرتكي و��شل وي�شمح لهم بال�شتفادة 
�لعاملية  �ت�����ش��الت  �شبكة  م��ي��ز�ت  م��ن  �ل��ق�����ش��وى 

ه��ذه �خلدمة  �أن  .  و��شاف  �لعالية  ذ�ت �جل��ودة 
ت��اأت��ي بعد �شل�شلة م��ن �خل��ط��و�ت �لتي  �جل��دي��دة 
�ت��خ��ذت��ه��ا �ت�����ش��الت م���وؤخ���ر�ً و�ل��ت��ي ت��ه��دف �ىل 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  �مل�����ش��رتك��ني يف  ت���زوي���د 
�ملتحدة باأف�شل �خلدمات و �شمان متتعهم باأعلى 

قيمة م�شافة تقدمها �ت�شالت لعمالئها .

•• راأ�س اخليمة-الفجر : 

�نطالقا من �شيا�شة تهدف لت�شجيع 
�لقياد�ت �ل�شابة على تويل �ملنا�شب 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  �أق���ر  �ل��ق��ي��ادي��ة 
جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة تعيني 
�لكيبايل  م�����ش��ب��ح  م����رمي  �ل�����ش��ي��دة 
م���دي���ر�ً ل��ربن��ام��ج ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 

لدعم م�شاريع �ل�شباب بالوكالة .
�ل���ك���ي���ب���ايل لتويل  �خ���ت���ي���ار  وي����اأت����ي 
خربتها  على  �عتماد�  �ملن�شب  ه��ذ� 
بد�أت  و�ل��ت��ي  �لربنامج  يف  �لو��شعة 
حيث   2008 �ل��ع��ام  يف  تاأ�شي�شه  منذ 
ق����دم����ت �ل���ع���دي���د م����ن �لجن��������از�ت 
�لتي  �ملتميزة  �لأف��ك��ار  على  �لقائمة 
تطوير  يف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل  ���ش��اه��م��ت 
�لعطاء  م��ن  �مل��زي��د  �ل��ربن��ام��ج نحو 
لل�شباب �لطاحمني لقامة م�شاريع 
وهو  �لقت�شادية  ب��اجل��دوى  تتمتع 
ما مكنها من �شعود من�شة �لتتويج 
مل�����ر�ت ع���دي���دة ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت على 
�أهمها  ك���ان  �ل��ع��دي��د م���ن �جل���و�ئ���ز 
فوزها باملركز �لأول جلائزة �ملوظف 

�شمن   2010 لعام  �ملتميز  �لتنفيذي 
�لتابعة  �حلكومية  �جل���ودة  ج��و�ئ��ز 
للتميز  ���ش��ق��ر  �ل�����ش��ي��خ  ل���ربن���ام���ج 

�حلكومي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع����ربت �ل��ك��ي��ب��ايل عن 

�لعليا  �ل���غ���رف���ة  لإد�رة  ت��ق��دي��ره��ا 
�ل�شابة  ب���ال���ق���ي���اد�ت  له���ت���م���ام���ه���ا 
وقالت:   �ملهنية  قدر�تها  يف  ولثقتها 
بناء على تلك �لثقة فلن �أدخر و�شعا 
�أج��ل ن�شر  يف مو��شلة �جل��ه��ود م��ن 

ثقافة �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
و�إب��������ر�ز �أه��م��ي��ت��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
�أ����ش���ا����ش���ي���ة على  �ل���رتك���ي���ز ب�������ش���ورة 
و�لأ�شر  �ل�����ش��غ��ري  �ل��ت��اج��ر  م�����ش��روع 

�ملنتجة.

مرمي الكيبايل مديرًا لربنامج �صعود بن �صقر لدعم م�صاريع ال�صباب بالوكالة ات�صالت تطرح املكاملات الدولية بتكلفة الت�صال املحلي مل�صرتكي وا�صل



•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�إد�رة  ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شركة �ل�شتثمار�ت �لبرتولية )�يبيك( 
جان  �ل��رئ��ا���ش��ة  بق�شر  �شموه  مكتب  يف 
ورئي�س  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  جويية  بيري 
�ل�شتثمارية  �مل��ج��م��وع��ة  �إد�رة  جمل�س 

�لفرن�شية.
�لتعاون  �آف�����اق  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  مت 
�مل�شرتك بني �جلانبني و�ل�شبل �لكفيلة 
وجهات  وت��ب��ادل  وت��ع��زي��زه��ا  بتطويرها 
�ملو�شوعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ح���ول  �ل��ن��ظ��ر 

�ملتعلقة بال�شناعة و�لتجارة.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�أن �لقت�شاد �لوطني �لإمار�تي يف عام 2012  �أخبار �ل�شاعة   �أكدت ن�شرة  
��شتطاع �أن ي�شع �أقد�مه على طريق �لنطالق �حلقيقي بقيادة عدد من 
�لقطاعات غري �لنفطية يف مقدمتها قطاعات �ل�شياحة و�ل�شفر و�لتجارة 
�ملالية  و�خلدمات  �للوجي�شتية  و�خلدمات  �ملتجددة  و�لطاقة  و�ل�شناعة 
و�مل�شرفية مع عودة �لقطاع �لعقاري �إىل �لنتعا�س. وحتت عنو�ن  توقعات 
�لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات  تقدير�ت  �شبغ  هذ�  �إن  قالت  �إيجابية   �قت�شادية 
�نعك�س  �لنمو �لقت�شادي يف �لدولة بطابع تفاوؤيل وهو ما  �لعاملية ب�شاأن 
�مل��رك��زي  و وز�رة �لق��ت�����ش��اد  �لإمار�تية  �مل�����ش��رف  ت��وج��ه��ات   ك��ذل��ك على 
ذلك  يف  معدله  وق���در�  �ملتحقق  �لنمو  ب�شاأن  توقعاتهما  تو�فقت  �للذين 
�لعام بنحو 3.5 يف �ملائة. و�أو�شحت �لن�شرة �لتي ي�شدرها  مركز �لإمار�ت 

..�أن ما �شهده �لقت�شاد �لوطني من  للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية 
مبنزلة  �شيكون  عليه  �ل�شابقة  و�لأع���و�م  �ملا�شي  �لعام  خالل  �إيجابي  �أد�ء 
�لأر�شية �ل�شلبة لأد�ء �أكر �إيجابية يف �مل�شتقبل.. م�شرية �إىل �أن توقعات 
موؤ�ش�شة  بيزن�س مونيتور �إنرتنا�شيونال  ب�شاأن �لنمو �لقت�شادي �ملتوقع يف 
�لدولة خالل �لفرتة �ملقبلة..توؤكد هذ� �ملعنى بو�شوح حيث قدرت معدل 
�لنمو �ملتوقع خالل �لعام �جلاري بنحو 3.7 يف �ملائة ورجحت �رتفاعه �إىل 
�إىل متكن �لقت�شاد �لوطني  �إ�شارة  �ملائة عام 2014 وذلك يف  نحو 3.8 يف 
و�أ�شافت  �ملقبلة.  �لفرتة  خ��الل  ومت�شارعة  مطردة  مبعدلت  �لنمو  من 
�لوحيد  �لإيجابي  �لوجه  هو  لي�س  �لكمية  �شورته  يف  �ملت�شارع  �لنمو  �أن 
�إىل  توؤ�شر  �أدل��ة  �ملقبلة..فهناك  �لفرتة  خالل  للدولة  �لقت�شادي  ل��الأد�ء 
تنامي مظاهر �ل�شتد�مة به حيث ترجح توقعات �ملوؤ�ش�شة نف�شها �أن حتقق 
و�ل��زخ��م يف �شوء  �لزده���ار  م��ن  �مل��زي��د  بالدولة  �لنفطية  غ��ري  �لقطاعات 

موؤ�شر�ت �لأد�ء �لإيجابية �ملتوقعة يف قطاعات �لتجارة و�ل�شياحة و�لطري�ن 
قو�عدها  تو�شيع  �شتو��شل  �ل��ت��ي  و�لت�����ش��الت  �للوجي�شتية  و�خل��دم��ات 
و�ل�شالبة.  �ملتانة  م��ن  �مل��زي��د  �لوطني  �لقت�شاد  يك�شب  مب��ا  �لإن��ت��اج��ي��ة 
وقالت �إن هذه �لإ�شار�ت �لإيجابية �شو�ء �ملتعلقة بالأد�ء �حلايل لالقت�شاد 
�مل�شتثمرين وجمال�س  توجهات  على  �نعك�شت  �مل�شتقبلي  �أد�ئ��ه  �أو  �لوطني 
�لأع��م��ال ح��ول �لعامل جت��اه دول��ة �لإم���ار�ت وذل��ك باعتبار �أنها دليل على 
ب�شكل  و��شحا  ذلك  وب��د�  �لدولة  يف  وجاهزيته  �ل�شتثماري  �ملناخ  �شالمة 
يف  �لأيرلندي  �لأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  كينج  بر�ين  ت�شريحات  يف  خا�س 
حو�ره مع �إحدى �ل�شحف �لإمار�تية موؤخر� حينما �متدح بيئة �ل�شتثمار 
يف �لدولة و��شفا �إياها باجلاذبة ومعلال ذلك باأنها تتمتع بفر�س وخيار�ت 
��شتثمارية متنوعة بخالف �لبنى �لتحتية و�لت�شريعات و�لقو�نني �ل�شل�شة 
�لبيئة  ه��ذه  بني  كذلك  رب��ط  كينج   �أن   وبينت  �ملتعددة.  �حل��رة  و�ملناطق 

ناحية  من  �لوطني  �لقت�شاد  �أد�ء  وبني  ناحية  من  �جلاذبة  �ل�شتثمارية 
�أخرى �لذي عقب عليه قائال �إن  �لإمار�ت خرجت من بر�ثن �لأزمة و�إن 
�قت�شادها ينمو ب�شكل مطرد و�إن كان بوترية �أبطاأ ن�شبيا من �أيام �لطفرة 
�لذي  �لوقت  يف  �حلرجة  �ملرحلة  جت��اوزت  �أنها  �لأه��م  �أن  �إل  �لقت�شادية 
لتز�ل فيه دول عديدة عالقة يف دو�مة �لأزمة �لعاملية وتبعاتها من �أزمات 
ديون وبطالة وغريها . و�أكدت  �أخبار �ل�شاعة  يف ختام مقالها �لإفتتاحي 
�لأيرلندي  وما  �لأعمال  �لت�شريحات من طرف رئي�س  جمل�س  �أن هذه 
�شبقها من توقعات ب�شاأن �لنمو �لقت�شادي يف �لدولة من طرف  بيزن�س 
�لقت�شاد  ي�شتعد  جديدة  ملرحلة  عنو�نا  متثل  �إنرتنا�شيونال   مونيتور 
�لوطني لالنطالق �إليها من �أجل قطع خطو�ت كبرية �إىل �لأمام يف �جتاه 
�لتجربة  توؤكد حيوية  �لتي  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  بالتنمية  �ملتعلقة  غاياته 

�لتنموية �لإمار�تية وريادتها.  

اأخبار ال�صاعة: القت�صاد الإماراتي على طريق النطلق احلقيقي

جمعية الحتاد متنح اأع�صاء �صندوق خليفة 
حزمة ت�صهيلت لتعزيز القدرة التناف�صية

•• اأبوظبي -وام:

منحت جمعية �لحتاد �لتعاونية يف دبي �مل�شاريع �ملن�شوية حتت مظلة �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع حزمة من 
على  وم�شاعدتها  �مل�شاريع  تلك  �أ�شحاب  متكني  بهدف  �لطرفان  وقعها  �تفاقية  مبوجب  و�لمتياز�ت  �لت�شهيالت 

ت�شويق منتجاتها ب�شكل �أف�شل.
�ملن�شوري �لرئي�س  �لتي وقعها يف مقر �جلمعية خالد �لفال�شي مدير عام �جلمعية و�بر�هيم  ت�شمنت �لتفاقية 
خليفة  �شندوق  من  �ملدعومة  �مل�شاريع  �إعفاء  منها  �لت�شهيالت  من  حزمة  خليفة  �شندوق  يف  للعمليات  �لتفيذي 
من ر�شوم �لت�شجيل يف �شجل �ملوردين �لبالغة 2000 درهم لكل منتج ومنحها �ولوية �لتوريد بالإ�شافة �إىل منحها 

خ�شما ي�شل �إىل 50 باملائة على �إيجار�ت �لأرفف �لرئي�شية �ملخ�ش�شة لعر�س �ملنتجات.
مناف�شة  بهدف  �أ�شعارهم  بتخفي�س  �حلق  �ل�شندوق  �أع�شاء  متنح  �شوف  �جلمعية  فاإن  �لتفاقية  �شروط  وح�شب 
�ل�شعر �لأقل لنف�س �ملنتج �ملقدم من مورد �أخر كما ن�شت �لتفاقية على تخ�شي�س 10 باملائة من �ملحالت �لتجارية 

يف �ملو�قع �لتجارية �جلديدة �لتابعة للجمعية لع�شاء �ل�شندوق.
وقال �بر�هيم �ملن�شوري �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف �شندوق خليفة �ن هذه �لتفاقية من �شاأنها �ن تفتح �آفاقا 
و��شعة �مام عدد من �مل�شاريع �ملدعومة من قبل �ل�شندوق خا�شة تلك �ملتخ�ش�شة يف قطاع �لتجزئة مثل �ل�شناعات 

�لغذ�ئية و�حللويات و�لعطور و�لك�ش�شور�ت.

•• اأبوظبي-الفجر:

�مل��ط��ور �لرئي�شي  ل��ل��م��و�ن��ئ،  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أ����ش���درت 
و�مل�شوؤول عن �إد�رة وت�شغيل عدد من �أهم �ملو�نئ �لتجارية 
و�ملناطق �ل�شناعية يف �إمارة �أبوظبي، �م�س تقرير حركة 
�ملالحة �لبحرية لعام 2012، و�لذي �أظهر منو� ملحوظا 
�لرئي�شية  �لفئات  جميع  يف  �لبحرية  �ملالحة  حركة  يف 
مب��ا يف ذل���ك م��ن��اول��ة �حل���اوي���ات و�ل��ب�����ش��ائ��ع �ملدحرجة 

و�لب�شائع �لعامة و�ل�شائبة.
كبري�  منو�  �ملدحرجة  �لب�شائع  مناولة  حركة  و�شهدت 
عام  يف   56،510 م��ن  �أرت��ف��ع��ت  ح��ي��ث   ،٪41.4 �إىل  و���ش��ل 
�رتفع  ف��ي��م��ا   ،2012 ع���ام  يف  وح����دة   79،906 �إىل   2011
يف  حركة   26،899 من  لل�شفن  �لبحرية  �حلركة  معدل 
بزيادة  �أي   ،2012 ع��ام  30،618 حركة يف  �إىل   ،2011 ع��ام 
قدرها 13.8٪. بينما �شهدت كافة �ملو�نئ �لتابعة ل�شركة 
�أبوظبي للمو�نئ زيادة يف حركة مناولة �لب�شائع �لعامة 
و�ل�شائبة مبعدل 8.7٪ عن عام 2011. حيث و�شلت �إىل 

9.4 مليون طن يف عام 2012. 
�ل��ت��ج��ارة �لبحرية ب�شبب  ت��ب��اط��وؤ ح��رك��ة  وب��ال��رغ��م م��ن 
�أبوظبي  م��و�ن��ئ  �أن  �إل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأزم����ة 
�شهدت �رتفاعا مبقد�ر 2.5٪ يف حركة مناولة �حلاويات، 
حيث متت خالل �لعام �ملن�شرم مناولة 767،713 مقارنة 

مبناولة 787،048 حاوية منطية يف عام 2012. ويتوىل 
عمليات  كافة  �ملا�شي،  �شبتمرب  �شهر  منذ  خليفة  ميناء 
مناولة �حلاويات باإمارة �أبوظبي، بقدرة ��شتيعابية ت�شل 

�إىل 2.5 مليون حاوية منطية،.
وتعليقا على نتائج تقرير حركة �ملالحة �لبحرية لعام 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  دوجال�س  ت��وين  ق��ال   ،2012
بعملية  قيامنا  �أث��ن��اء  حر�شنا  لقد  للمو�نئ:   �أبوظبي 
�لتحويل �لكربى ونقل كافة عمليات مناولة �حلاويات 
ت��ت��م تلك  �أن  ع��ل��ى  م��ي��ن��اء خليفة،  �إىل  ز�ي���د  م��ي��ن��اء  م��ن 
توؤثر  قد  معوقات  لأي  تفاديا  وي�شر  ب�شال�شة  �لعملية 
�لتقرير  ه��ذ�  ياأتي  و�ل��ي��وم  �ل�شركة،  �أع��م��ال  حجم  على 
�لذي  �لأم���ر  ذل��ك  تطبيق  يف  جناحنا  �أن��ن��ا  على  ليوؤكد 
عك�شته �لأرقام و�ملوؤ�شر�ت �لتي �أظهرت منو ملحوظ يف 
خالل  �أبوظبي  مو�نئ  كافة  يف  �لبحرية  �ملالحة  حركة 

�لعام �ملن�شرم . 
وبدوره قال كابنت حممد �ل�شام�شي، نائب رئي�س وحدة 
�د�رة  جمل�س  ورئي�س  للمو�نئ  �أبوظبي  ب�شركة  �ملو�نئ 
نقل جميع  م��ن  لقد متكنا  �أب��وظ��ب��ي:   م��ر�ف��ىء  �شركة 
ميناء  �إىل  ز�ي���د  ميناء  م��ن  �حل��اوي��ات  مناولة  عمليات 
خليفة يف ثالثة �أ�شهر فقط، وهذ� �أقل من ن�شف �لوقت 
عادًة  و�لتي  �ملو�نىء،  للمعايري يف قطاع  وفقا  �ملفرت�س 
نتائجه  لذلك  كان  وبالطبع  �شهر�.  و12   6 بني  ماتقدر 

ب�شورة  �لأع���م���ال  ���ش��ري  ع��ل��ى  �نعك�شت  �ل��ت��ي  �لي��ج��اب��ي��ة 
طبيعية دون �أي تعطيل لأعمال مناولة �حلاوية، �لأمر 
�لذي �شمح فعليا باملحافظة على معدلت �لنمو وثبات 

باأن  للمو�نئ  �أبوظبي  �شركة  وتتوقع  �لأع��م��ال.   تطور 
عمليات  تخطي  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ�  خليفة  م��ي��ن��اء  يتمكن 

مناولة �حلاويات معدل �ل� 1 مليون حاوية منطية.  

حجم النمو مل يتاأثر مطلقًا بتحويل حركة مناولة احلاويات من ميناء زايد اإىل ميناء خليفة

�صركة اأبوظبي للموانئ ت�صهد منوًا ملحوظًا يف حركة امللحة البحرية خلل عام 2012

�صياحة ال�صارقة ت�صت�صيف و�صائل الإعلم 
للرتويج ملهرجان اأ�صواء ال�صارقة 2013

•• ال�صارقة-وام:

ترويجية  ج��ولت  بال�شارقة  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة  نظمت 
بحرية  رح��ل��ة  ت�شمنت  ع�شر  �لأرب��ع��ة   2013 �ل�شارقة  �أ���ش��و�ء  ملهرجان 
�لإمارة  يف  ب��ارزة  ثقافية  وم��ر�ك��ز  متاحف  �إىل  وجولة  خالد  بحرية  يف 
مب�شاركة نحو 55  �إعالميا من ممثلي و�شائل �لإعالم �ملحلية و�خلليجية 
للرتويج  �لهيئة  �إ�شرت�تيجية  �شمن  �جل���ولت  ه��ذه  وت��اأت��ي  و�لعاملية. 
للمهرجان وتعريف و�شائل �لإعالم �خلليجية و�لعاملية مبو�قع مهرجان 
وتقنيات متطورة  تت�شمنه من عرو�س  وما  �لعام  هذ�  �ل�شارقة  �أ�شو�ء 
ثالثية �لأبعاد وتقنيات فيديو و�أ�شو�ء متطورة ولتعزيز �أو��شر �لتعاون 
بني و�شائل �لإعالم �خلليجية و�لعاملية من جهة وبني �لهيئة للرتويج 

ملنتج �ل�شارقة �ل�شياحي.
خالد  بحرية  �إىل  �لق�شباء  موقع  من  �لبحرية  �جلولة  �نطلقت  وق��د   
زينت  و�ل��ت��ي  �لبحرية  �شفاف  على  �مل��وج��ودة  �ملهرجان  مب��و�ق��ع  م���رور� 
عرو�س  �جلولة  يف  �مل�شاركون  تابع  حيث  �ملذهلة  �لأ���ش��و�ء  من  ب��اأم��و�ج 
�لأ�شو�ء و�لأل��و�ن على م�شجد �ملجاز وو�جهة �ملجاز �ملائية �لتي تزينت 
بالألو�ن �جلذ�بة مرور� مب�شجد �لنور �لذي حتول �إىل �أيقونة عمر�نية 
�ل�شخمة  باملج�شمات  عرو�شه  متيزت  �ل��ذي  �ملركزي  و�ل�شوق  م�شيئة 
ملخلوقات بحرية ملونة وم�شيئة ود�ر �لق�شاء �لتي متيز �لعر�س فيها 
من  ع��دد�  �مل�شاركون  ز�ر  كما   . �لز�هية  و�لأل����و�ن  �لر�قية  بالت�شاميم 
�ملتاحف و�ملر�كز �لثقافية و�ل�شياحية �أبرزها متحف �ل�شارقة للح�شارة 
�لإ�شالمية �لذي ي�شم �أكر من خم�شة �آلف قطعة �إ�شالمية فريدة من 
�لعر�شة  �لعامل �لإ�شالمي مرور� مبنطقة �لرت�ث و�شوق  �أرجاء  جميع 
�ل�شارقة  �مل��رك��زي وم��رب��ى  و�ل�����ش��وق  �ملنطقة  ���ش��وق يف  �أق���دم  يعد  �ل���ذي 
لالأحياء �ملائية �لذي ي�شم جمموعة من �لكائنات �لبحرية و�لأ�شماك 
�ملختلفة حيث تعرفو� على �لبيئة �لبحرية لدولة �لإمار�ت و�لتي متثل 

مو�شوع مهرجان �أ�شو�ء �ل�شارقة لهذ� �لعام .
�لهيئة جولة لو�شائل �لإع��الم �ملحلية ت�شمنت  �آخر نظمت   من جانب 
رحلة بحرية �نطلقت من موقع �لق�شباء وتوجهت �إىل �ملو�قع �ملتعددة 
�ملجاز  م�شجد  موقع  تالها  �ملو�قع  �أول  وهي  خالد  بحرية  �شفاف  على 
�شمن  �لوفد  وز�ر  �لق�شاء  ود�ر  �ملركزي  و�ل�شوق  �ملائية  �ملجاز  وو�جهة 
�جلولة باقي مو�قع �ملهرجان يف مدينة �ل�شارقة �أبرزها ح�شن �ل�شارقة 
�ل���ذي مت��ي��ز ب��ال��ع��رو���س �ل��ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد و�ل��ت��ي ت�شمح ل����زو�ر �ملوقع 
مبوقع  م��رور�  �لعرو�س  ت�شاميم  يف  و�مل�شاركة  �لفنانني  مع  بالتفاعل 
ميد�ن �لثقافة وموقع �ملجل�س �لإ�شت�شاري وميد�ن �لكويت �لذي تزين 
�لبيئة  يعك�س  �لذي  �ملتميز  وعر�شه  �ملركزي  و�ل�شوق  �مل�شيئة  بالزهور 
وتنوع  بتميز  �إعجابها  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  و�أب���دت   . �لإم����ارة  يف  �لبحرية 
�لذي  و�لعمر�ين  �لثقايف  وبالغني  �ملهرجان  وم��و�ق��ع  عرو�س  خمتلف 

مييز مباين و�شروح �لإمارة.
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البيئة واملياه تبحث مع ملك م�صانع 
القراقري تنظيم ت�صنيع اأدوات ال�صيد

•• دبي-وام:

عقدت �إد�رة �لروة �ل�شمكية يف وز�رة �لبيئة و�ملياه �جتماعا مع مالك 
ت�شنيع  لتنظيم  �لإ�شرت�تيجيني  �شركائها  �أح���د  �ل��ق��ر�ق��ري   م�شانع  
  23 رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �ل�شيد  �أدو�ت  و��شتخد�م 
ل�شنة 1999 و�لت�شريعات �لوز�رية �خلا�شة بتنظيم مو��شفات  �لقر�قري 
. ياأتي �لإجتماع يف �إطار �شعي �لوز�رة �إىل تعزيز �لتو��شل مع �شركائها 
�لأمن  لتعزيز  ج��ه��وده��ا  و�شمن  �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  يحقق  مب��ا 
�لغذ�ئي يف �لدولة. و�شرح �شالح عبد �هلل �لري�شي مدير �إد�رة �لروة 
�ملائية �حلية  �ل��رو�ت  �ل��وز�رة تعمل على حماية و تنمية  �أن  �ل�شمكية 
وتعزيز حجم �ملخزون �ل�شمكي مبا ي�شمن ��شتد�مته ملختلف �لأجيال.. 
غذ�ئي  وم���ورد  وطنية  ث���روة  كونها  عليها  �حل��ف��اظ  �أه��م��ي��ة  �إىل  د�ع��ي��ا 
دولة  �ل�شمكية يف  �ل��روة  �أن  �إىل  و�أ�شار  لل�شيادين.  رزق  مهم وم�شدر 
�أحد �ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة ومورد� �قت�شاديا مهما  �لإم��ار�ت متثل 
�لأمن  لتعزيز  �أف�شل  ب�شكل  ��شتغالله  وتنظيم  لتنميته  �ل��وز�رة  ت�شعى 

�لغذ�ئي يف �لدولة.

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/8/1م �ملودعة حتت رقم : 177405 
    Delma Exchange با�شم:دملا لل�شر�فة

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �ملطار ، بناية مبارك �شيف حممد ماجد �ملهريي وحممد خليفة �ملهريي .   
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

حمالت �ل�شر�فة ، خدمات �ل�شر�فة .
�لو�قعة بالفئة :36

و�شف �لعالمه:عبارة عن قو�س متدرج �للو�ن �زرق من �لعلى نزول يتدرج لالأخ�شر �لفاحت ثم ي�شبح �للون 
��شفر ثم يتدرج للربتقايل ��شفلة كلمة Delma FX باللون �ل�شود.

لعتبارها  �لعالمة  عن  مبعزل   )Delma( كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�شرت�طات:عدم 
��شم منطقة جغر�فية .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  فرباير 2013 العدد 10714

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/6/25م �ملودعة حتت رقم : 179796 
با�شم:�لبدر لل�شر�فة    

وعنو�ن:�بوظبي ، مدينة ز�يد ، �س.ب: 33391 ، هاتف: 0504419950   
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لعمالت �لجنبية .
�لو�قعة بالفئة :36

��شفل  و�لي�شر  �لمي��ن  �جلانبني  منف�شله  و�شبه  م��زدوج��ة  د�ئ��رة  �شكل  عن  عبارة  �لعالمه:�لعالمة  و�شف 
�لد�ئرة  ود�خ��ل   albader exchange �لجنليزية  باللغة  ي�شارها  وعلى  لل�شر�فة  �لبدر  مكتوب  �لد�ئرة 
A B E ب�شكل مميز و��شفل �ل�شكل مكتوب تاأ�ش�شت عام 1989 و��شفله Eatablished in 1989 و��شفلها 
و�ل�شكل   AL BADER EXCHANGE مكتوب  و��شفلها  وو��شح  كبري  بخط  لل�شر�فة  �لبدر  مكتوب 

على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  فرباير 2013 العدد 10714

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/11/21م �ملودعة حتت رقم : 182348 
با�شم:بروتكت �ل�شرق �لو�شط ذ.م.م    

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �ملطار ، �س.ب: 7793 ، هاتف: 026126999   
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

مقاولت عامة �عمال �خلر�شانة �ل�شيانة �لعامة للمباين �عمال �لطالء و�لدهانات بانو�عها �ر�شيات �ملالعب 
�عمال �لعزل للمباين .

�لو�قعة بالفئة :37
p على �ليمني و�لي�شار معكو�س ومتقابلني باللونني �لزرق ويف  و�شف �لعالمه:�لعالمة عبارة عن حرفني 

منت�شفهما حرف t باللون �لبي�س و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  فرباير 2013 العدد 10714



•• ابوظبي-وام:

جاء جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري �شمن �أهم 16 وجهة �شياحية 
عاملية وذلك ح�شب ��شتطالع ر�أي �أجر�ه موقع  تريب �دف�شور  

وهو �أكرب موقع لل�شفر يف �لعامل.
��شرت�ليا  يف  �شيدين  ميناء  �ل�شياحية  �جل��ه��ات  ب��ني  وم��ن 
و�لكولو�شيوم يف روما باإيطاليا وبرج �إيفل يف باري�س وجبل 
يف  ب��ارك  و�شنرت�ل  �إفريقيا  بجنوب  ت��اون  كيب  يف  �لطاولة 

نيويورك بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ب��ني 22 وجهة  م��ن  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ك��م��ا ح�شل �جل��ام��ع 
للزو�ر  �ل�شياحية جذبا  �لوجهات  كاأكر  �أبوظبي  �شياحة يف 
�أو خارجها حيث حظي  �لدولة  د�خ��ل  �شو�ء من  �لإم���ارة  يف 
تريب  م��وق��ع   رو�د  م��ن  م�شارك   1400 م��ن  �أك���ر  بتعليقات 
�دف�شور  و�لذين �شبق لهم زيارة �جلامع وقد قدمو� ن�شائح 
لل�شياح حول �لعامل حول متعة زيارة �شرح ح�شاري وثقايف 
رو�ئع  م��ن  يعد  �ل��ذي  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  مثل جامع  ب��ارز 

�لعمارة �لإ�شالمية يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي.
�ل�شيخ  جامع  جماليات  على  معلقا  �ملوقع  رو�د  �أح��د  وكتب 
ز�ي���د �ل��ك��ب��ري �ل��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا  �شيظل �جل��ام��ع مبهر� 
ل��ل��زو�ر م��دى �حل��ي��اة و�أ���ش��اف �آخ���ر  مهما زرت م��ن وجهات 
�شياحية يف �لثالثني عامة �ملقبلة �شيبقى �جلامع هو �أجمل 
مدير  �لعبيديل  يو�شف  وق���ال   . حياتي  يف  �شاهدته  م��ك��ان 
وجهة  �أ�شبح  �جل��ام��ع  �إن  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز 
�إىل  ت�شري  �ل�شتطالع  هذ�  ونتائج  عاملية  و�شياحية  ثقافية 

�أن �جلماليات �ملعمارية لل�شرح �حل�شاري �لبارز تلعب دور� 
حيث  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  �ل�شياح  ��شتقطاب  يف  ك��ب��ري� 

يجمع �جلامع يف ت�شميمه �لبديع بني �لأ�شالة و�ملعا�شرة.
�لذي  �لتقدير  حجم  يعك�س  �ل���ش��ت��ط��الع  ه��ذ�  �ن  و�أ���ش��اف 
عن  يعرب  ب���ارز�  معلما  بو�شفه  �لكبري  �ل�����ش��رح  ب��ه  يحظى 
و�لنفتاح  و�لتنوع  بالت�شامح  �مللتزمة  �لإ�شالمية  �لثقافة 
�لتفكر  �إىل  �لد�عية  بالعقالنية  و�ملوؤمنة  �لآخر  ثقافة  على 

و�لبحث و�ل�شوؤ�ل و�ل�شتك�شاف.
ياأتي بف�شل  �ل��ذي حققه �جلامع ولي��ز�ل  �لنجاح  �أن  و�أك��د 
وبف�شل  �لقلوب  تاأ�شر  �لتي  و�لزخرفية  �ملعمارية  مكوناته 
جهود �لقائمني على �لعمل مبركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري 
ب�شورة  �جلامع  لتقدمي  جهدهم  ق�شارى  يبذلون  و�لذين 
تعرب  �ل��ت��ي  �ل�شمحة  �لإ���ش��الم��ي��ة  قيمنا  تعك�س  ح�����ش��اري��ة 
تعريف  على  يحر�س  �ملركز  �أن  و�أو�شح  �حلنيف.  ديننا  عن 
�لزو�ر مبعامل جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري من خالل �جلولت 
من  ب���دء�  �مل��رك��ز  �إد�رة  تنظمها  �ل��ت��ي  �مل�شتمرة  �لتعريفية 
يوم.. ويقدم  �لتا�شعة من م�شاء كل  �لتا�شعة �شباحا وحتى 
�شرحا  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لثقافيني  �ملر�شدين  من  ع��دد  خاللها 
بو�شفه  و�لثقافية  �ملعمارية  و�أهميته  �جلامع  عن  مف�شال 

�أحد �ملعامل �لبارزة يف �أبوظبي و�لإمار�ت و�ملنطقة.
و�أكد �لعبيديل على �ملكانة �لكبري �لتي ميثلها جامع �ل�شيخ 
ز�يد �لكبري على خارطة �ل�شياحة �لثقافية يف �لإمار�ت لفتا 
ماليني  �أربعة  نحو   2012 �ملا�شي  �لعام  يف  ��شتقبل  �أن��ه  �إىل 
�أ�شبح وجهة  �أنه  �ألف م�شل وز�ئ��ر �لأم��ر �لذي يوؤكد  و685 

�شياحية ر�ئدة على م�شتوى �لعامل.
تاأ�ش�س  �أن  م��ن��ذ  �ل��ك��ب��ري  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  و���ش��ج��ل 
خالل  م��ن  متميز�  وثقافيا  فكريا  ح�شور�   2008 �ل��ع��ام  يف 
وكذلك  خمتلفة  وب��ر�م��ج  وفعاليات  �أن�شطة  م��ن  مايقدمه 
م��ب��ادر�ت نوعية يف �شتى �مل��ج��الت وم��ن خ��الل �ل��دور �لذي 

يقوم به يف تنمية �ملجتمع على �مل�شتوى �لثقايف.
ويو��شل �ملركز م�شريته يف �إطار ر�شالته �لتي تهدف �إىل �إبر�ز 
�ملاآثر �لإن�شانية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
وتكري�س  �حل�شار�ت  بني  �لتو��شل  وتعزيز  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
�إطار ��شرت�تيجيته  �ملركز وجهة �شياحية عاملية كل ذلك يف 
�ل��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن �ل��ق��ي��م �جل��وه��ري��ة �لتي 
يحر�س على جت�شيدها �أد�ء وعمال وممار�شة ومنها �لتميز 

و�لحرت�م و�لبتكار و�جلودة و�لريادة و�لعمل �جلماعي.
وي��ح��ت��وي م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى مكتبة 
من  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  للمجتمعني  خدماتها  ت��ق��دم  متميزة 
خالل مقتنياتها من �أمهات �لكتب و�ملطبوعات �لتي تتناول 
.. و�أ�شدرت مكتبة �ملركز  جملة من �ملو�شوعات �لإ�شالمية 
معظمهما  ت���دور  ك��ت��اب��ا   14 ن��ح��و   2010 ع���ام  �فتتاحها  م��ن��ذ 
�ملركز على  �لإ�شالمية وفنونها. كما يحر�س  �لعمارة  حول 
منذ  و�أط��ل��ق  فيها  و�مل�����ش��ارك��ة  �لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
عامني م�شابقة ف�شاء�ت من نور و�لتي تهدف �إىل �لحتفاء 
�ل�شيخ  جامع  يف  �لب�شرية  و�لثقافة  �مل�شهدية  باجلماليات 
ز�يد �لكبري و��شتقطبت �مل�شابقة عدد� كبري� من حمبي فن 
�لعامل  دول  خمتلف  من  و�ل��ه��و�ة  �ملحرتفني  من  �لت�شوير 

وبلغ عدد �مل�شاركات يف دورتها �لثانية خم�شة �آلف م�شاركة 
�لأوىل  �ل��دورة  �آلف م�شاركة يف  �أربعة  دول��ة مقابل   50 من 

�لأمر �لذي يوؤكد مكانة ف�شاء�ت من نور كحدث ثقايف عاملي 
يهم جميع فئات و�شر�ئح �ملجتمع.
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•• اأبوظبي-وام:

�ل�شرق  �شل  و�شركة  �جل��اب��ر  ملجموعة  �لتابعة  للتجارة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �شركة  وق��ع��ت 
و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  يف  ثانية  لفرتة  �شل  زي��وت  لتوزيع  ح�شرية  �إتفاقية  �لأو�شط 
�لغربية. ي�شمل �لإتفاق توزيع �ملجموعة �لكاملة من منتجات زيوت �شل مبا فيها زيوت 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لعقد بني �شل  �لتجارية و�مل�شانع و�ل�شيار�ت وقد ميتد  �لإ�شتخد�مات 
وجمموعة �جلابر لي�شمل زيوت �شل للطري�ن يف �لإمار�ت . و�شرح حممد �جلابر نائب 
طويلة  ع��الق��ات  متتلك  �ملجموعة  �جل��اب��ر..�أن  جمموعة  رئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
وناجحة مع �شل وتتوج هذه �لعالقات من خالل متديد �إتفاقية �لتوزيع بينهما لفرتة 

ثانية.  من جانبه �أعرب عمرو عادل مدير عام �شركة �شل �ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا �لو�شطى 
و�ل�شرق �لأق�شى عن �شعادته �شركته بال�شر�كة مع جمموعة �جلابر �لتي ت�شهم يف خدمة 
ج��دد يف  �إىل عمالء  �لو�شول  على  قدرتها  وزي��ادة  �جل��ودة  م�شتويات  باأعلى  �شل  عمالء 
�مل�شممة  �لزيوت  من  كبرية  جمموعة  تقدم  �شل  �أن  �إىل  �ملنطقة..م�شري�  �أنحاء  جميع 
لتلبية كل �حتياجات �أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط.  من ناحيته �أو�شح هيرنيك كري�شتيان�شن 
�ملدير �لتنفيذي لق�شم �ل�شناعات و�لتجارة يف جمموعة �جلابر �أن �لإتفاقية �حل�شرية 
لل�شركة..منوها  �لت�شويقية  �لإ�شرت�تيجية  مع  تتما�شى  �لأو�شط  �ل�شرق  �شل  �شركة  مع 
باأن هناك خططا �إ�شرت�تيجية فاعلة نحو �أ�شو�قها بجانب تو�شيع �شبكة �لتوزيع لديها يف 

جميع �أنحاء �لإمار�ت ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. 

جمموعة اجلابر توقع اتفاقية ح�صرية مع �صل ال�صرق الأو�صط

املال والأعمال

•• القاهره-وام:

ت�شارك دولة �لإمار�ت يف فعاليات �لدورة �خلام�شة من  
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �ل�شياحي  لالإعالم  �لعربي  �مللتقى 
نلتقى لرنتقي  �شعار   �لعربية حتت  جمهورية م�شر 
خ���الل �ل��ف��رتة م���ن  23  ح��ت��ى 27  ف��رب�ي��ر �جل���اري 
�مللتقى  يف  ي�شارك  �مل�شرية.  �ل�شياحة  وز�رة  برعاية 
�شت وكالت �أنباء عربية بجانب  50  �إعالميا ميثلون  
48  �شحيفة من 17  دولة هي..�لإمار�ت و�ل�شعودية 
و�ليمن  عمان  و�شلطنة  و�لكويت  و�لبحرين  وقطر 
تون�س  بجانب  و�ل��ع��ر�ق  وفل�شطني  ولبنان  و�لأردن 
و�ل�������ش���ود�ن و�جل���ز�ئ���ر و�مل���غ���رب وم��وري��ت��ان��ي��ا وم�شر 
من  تلفزيونية  حم��ط��ات  خم�س  ممثلي  �إىل  �إ���ش��اف��ه 

�ملغرب و�ل�شعودية وتون�س و�ل�شود�ن ولبنان.
لالإعالم  �لعربي  �ملركز  رئي�س  �ملناعى  و�شرح ح�شني 
�ل�شياحي رئي�س مركز �لإمار�ت لالإعالم �ل�شياحي..

�أن دولة �لإمار�ت ت�شارك بوفد ي�شم ممثلي من وكالة 
�أنباء �لإمار�ت  و�م  و�شحف �لإحتاد و�خلليج و�لبيان 
و�إذ�ع������ة وت��ل��ف��زي��ون �أب��وظ��ب��ي �ل����ذي ���ش��ي��ت��م تكرميه 

مبنا�شبة فوز برنامج  م�شاوير  بلقب  �أف�شل برنامج 
�شيتم خ���الل هذ�  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار   . ع��رب��ي  ���ش��ي��اح��ي 
�لتجمع �لإعالمي �لكبري تقدمي عر�س تعريفي حول 
طلب �لإمار�ت ��شت�شافة معر�س �ك�شبو �لدويل 2020 
�مل�شتقبل   و�شنع  �لعقول  تو��شل  �شعار   حتت  دبي  يف 
ويف حال فوز �لإمار�ت بهذه �ل�شت�شافة �شتكون هذه 
�ملرة �لأوىل �لتي تتم فيها ��شت�شافة  معر�س �إك�شبو 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �ل��دويل يف منطقة 

وجنوب �آ�شيا .
تاأتي يف مرحلة يو�جه فيها  �ل�شت�شافة  �أن  و�أو�شح   
وقت  �أي  من  تعقيد�  �أك��ر  حتديات  �ل��دويل  �ملجتمع 
بالتو��شل  �لرت���ق���اء  ي��ق��ت�����ش��ي  �ل����ذي  �لأم�����ر  م�����ش��ى 
م�شبوقة  غري  م�شتويات  �إىل  و�لأف��ك��ار  �ل�شعوب  بني 
و�نطالقا من ذلك �شيوفر  معر�س �إك�شبو �لدويل  يف 
دبي من�شة تو��شل مهمة ت�شاعد يف تاأ�شي�س �شر�كات 
�مل�شتقبل.  و�ل���ش��ت��د�م��ة يف  �لزده���ار  ت�شمن  ج��دي��دة 
�ملحطات  �أه��م  �أح��د  يعترب  �مللتقى  �أن  �ملناعي  و�أ�شاف 
ودعم   2013 �مل�شرية  �ل�شياحة  دع��م  مل��ب��ادرة  �لعربية 
�لإمار�ت لإ�شت�شافة معر�س �ك�شبو �لدويل 2020 يف 

�ل�شياحي  لالإعالم  �لعربي  �ملركز  �أطلقها  �لتي  دب��ي 
يف دبي و�لدوحة. وقال �إن هدف �مللتقى هو �لرتكيز 
بني  �لتام  و�لف�شل  �مل�شرية  �ل�شياحة  �إمكانيات  على 
�لعامل  و�لتي حتدث يف كل دول  �ل�شيا�شية  �لأح��د�ث 
و�لأن�شطة �ل�شياحية �لأخرى �لتي تتميز بها م�شر. 

من جانبه �أكد خالد خليل نائب رئي�س �ملركز �لعربي 
�أنه يف دورة هذ� �لعام من �مللتقى  لالإعالم �ل�شياحي 
�أول ور���ش��ة ع��م��ل ح���ول  �لإع����الم �جل��دي��د يف  �شتقام 
�لعربي  �مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  وح���ول  �ل�����ش��ي��اح��ي.  �مل��ج��ال 
لالإعالم �ل�شياحي قال خالد عمر �مل�شرف �لعام على 
�أعمال �مللتقى..�إن �لفعاليات تتناول عدة حماور منها 
��شم  رجل  و�إع��الن  �ل�شياحي  �لإع��الم  ت�شليم جو�ئز 
�آل  قا�شم  بن  �ل�شيخ في�شل  �لعربي  وجائزة  �ل��رت�ث 
�جلزء  وعر�س  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  ور���س  ومنها  ثانى 
�إد�رة �لأب��ح��اث يف  �ل��ث��اين م��ن �ل��د�ر���ش��ة �ملقدمة م��ن 
�ل��ع��رب��ي وهي  �ل�شياحي  �لإع����الم  و�ق���ع  �مل��رك��ز وه���ي 
من  وتتكون  �لعربي  �لعامل  يف  م�شبوقة  غري  در����ش��ة 
وعالقتها  �لعربية  �لإع��الم��ي��ة  �جل��ه��ات  لكل  ح�شر 
�مل�شوؤولني  ل����ق����اء�ت  ب��ج��ان��ب  �ل�����ش��ي��اح��ي  ب����الإع����الم 
�أن  �ملركز  �مل��خ��ت��ل��ف��ة. ي��ذك��ر  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لعربي لالإعالم �ل�شياحي  �أن�شىء يف م�شر وله ت�شعة 
فروع ومر�كز مماثلة يف �لوطن �لعربي ويعمل �ملركز 
و�إعد�د كو�در  �لبينية  �لعربية  �ل�شياحة  على تن�شيط 

�إعالمية عربية متخ�ش�شة يف �لإعالم �ل�شياحي.

مركز خدمة العملء اجلديد ملعاملت الرتاخي�س الإمارات ت�صارك يف ملتقى الإعلم ال�صياحي العربي مب�صر 23 فرباير اجلاري

التجارية يف اقت�صادية اأبوظبي يبا�صر ا�صتقبال العملء
•• اأبوظبي-وام:

د�ئرة  يف  �لتجارية  �ل�شوؤون  لقطاع  �لتابع  �لعمالء  خدمة  مركز  با�شر 
مبنى  يف  �لعمالء  ��شتقبال  يف  �أعماله  �أبوظبي  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لد�ئرة �جلديد وذلك بعد �نتقاله بدء� من �لثالث من فرب�ير �جلاري 
�إىل �ملقر �جلديد ملركز �أبوظبي لالأعمال �ملقرر تد�شينه قريبا مع بد�ية 

�شهر مار�س �لقادم.
وقال حممد منيف �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
خدمة  مركز  وتطوير  تفعيل  من  �نتهت  �لد�ئرة  �إن  بالد�ئرة  بالإنابة 
لالأعمال  �أبوظبي  مركز  خدمات  لإط��الق  �إ�شتعد�د�  �جلديد  �لعمالء 
ت�شهم يف تعزيز  تناف�شية متطورة  �أعمال  بيئة  �إىل خلق  و�ل��ذي يهدف 
قطاع �لأعمال و�لتجارة لإمارة �أبوظبي مبا ميكن �لقطاع �خلا�س من 
لعب دوره �لرئي�س و�ملحوري وفق ما حددته روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 

2030
و�أكد حر�س �لد�ئرة على توفري �أف�شل �خلدمات للعمالء مبا ي�شهم يف 
خلق بيئة �أعمال جاذبة على م�شتوى �إمارة �أبوظبي من �شاأنها �أن ت�شهم 
�ملحلي  �لناجت  يف  و�لأع��م��ال  �لتجارة  قطاع  م�شاهمة  معدلت  زي��ادة  يف 
�لإجمايل لالإمارة. وقال �ملن�شوري �إن �لد�ئرة حتر�س من خالل مركز 
على  لالأعمال  �أبوظبي  ن��و�ة مركز  يعد  �ل��ذي  �لعمالء �جلديد  خدمة 
يف  �شت�شهم  و�ل��ت��ي  و�لفنية  �للكرتونية  �خل��دم��ات  م��ن  حزمة  تقدمي 
تعزيز تناف�شية �لإمارة يف جمال بيئة �لأعمال م�شري� �إىل �أن موظفي 
متطلباتهم  وت��وف��ري  �ل��ع��م��الء  ك��اف��ة  ل�شتقبال  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  �مل��رك��ز 
حركات  كافة  �إن��ه��اء  يف  �لن�شيابية  وحتقيق  �ملعامالت  حركة  وت�شهيل 

معامالت �لرت�خي�س �لتجارية.
�لتجارية  �لرت�خي�س  ملعامالت  �لعمالء  خدمة  مركز  �إن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �جلديد  مقره  يف  عمله  ب��د�أ  �أن  منذ  ��شتقبل  �جلديد 
وحتى يوم �خلمي�س �ملا�شي �أكر من خم�شة �آلف و 460 عميال تنوعت 
رخ�شة  و�إ�شد�ر جديد وجتديد  ��شم جت��اري  ت�شجيل  بني  معامالتهم 

وغريها من �ملعامالت �لأخرى ذ�ت �ل�شلة.
�جلديد  �ملركز  يف  �لرت�خي�س  معامالت  حركة  �أن  �ملن�شوري  و�أو���ش��ح 
ملعوقات  �لعمالء  وتفهم  �لتعامل  يف  و�ل�شهولة  بالن�شيابية  مت��ي��زت 
�لنتقال و�لذين �أبدو� بدورهم ر�شاهم عن م�شتوى �خلدمة و�لإمكانات 
�ملتميزة �لتي يوفرها �ملركز �جلديد �شو�ء من حيث �لتعامل �ملبا�شر مع 

موظفي خدمة �لعمالء �أو بنظام �إجناز �ملعاملة �إلكرتونيا.
بد�ية  لالأعمال  �أبوظبي  مركز  تد�شني  قرب  مع  �لد�ئرة  حر�س  و�أك��د 
�ل�شهر �ملقبل على �لعمل من �أجل توفري �لت�شهيالت �لالزمة للعمالء 
و�لرتكيز على م�شتوى �خلدمة ور�شا �لعميل يف �ملقام �لأول ملا من �شاأنه 
�أن يربز دور �لد�ئرة وجهودها �لر�مية �ىل حتقيق �لتميز و�جلودة يف 
خدمة �لعمالء حتقيقا لروؤيتها كموؤ�ش�شة تركز على �ملتعاملني وتتميز 
لإمارة  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية  وم�شاندة  متكني  يف  بكفاءتها 

�أبوظبي.
خدمات  يقدم  �جلديد  لالأعمال  �أبوظبي  مركز  ب��اأن  �ملن�شوري  و�أف���اد 
�لعميل وتوفري كافة متطلباته �شمن حزمة  متميزة تركز على ر�حة 
مع  �للكرتوين  �لربط  ومنها  موؤخر�  �إطالقها  �لتي مت  �مل��ب��ادر�ت  من 
�إلكرتونيا  �لرت�خي�س  و��شتالم معامالت  عدد من �جلهات �حلكومية 
�ملبادر�ت  �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن  �لل��ك��رتون��ي��ة  �لأر���ش��ف��ة  م�����ش��روع  �شمن 
من  و�لتي  �لتجارية  �لرت�خي�س  عن  �ل�شتعالم  كنظام  �للكرتونية 
�شاأنها �أن توفر �لوقت و�جلهد على �لعمالء وذلك بالتعاون و�لتن�شيق 

مع �شركاء �لد�ئرة �ل�شرت�تيجيني.
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فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ن����ور ح�شني 
-بنغالدي�س  �لم�����ني    روح 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����و�ز �شفره 
رقم  )605170(     �شادر 
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

.050/4455394

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ر�ن���ا �شيكدر 
�شيكدر     م�������ش���ل���م  حم����م����د 
�جلن�شية   -ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م   ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز    -
)0190992(   من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

.055/1819253

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد علي 
تاكوتايل �بدوتي  -هندي 
�شفره  -  ج��و�ز  �جلن�شية  
   )3087934( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

.055/7403290

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ري��ه��ب��ان �هلل 
جول ريحان جول ريحان - 
جو�ز  �جلن�شية-  باك�شتاين 
�شفره رقم  )4724462( 
�����ش����ادر م����ن ب��اك�����ش��ت��ان من 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي�����ج�����ده 
ل��ل�����ش��ف��ارة ب��اك�����ش��ت��ان لدى   

�لدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ �ي�����ر�م نظام 
�لدين موغال        -باك�شتاين 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����و�ز �شفره 
رقم  )9044721( �شادر 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

.050/9179024

فقدان �سهادة ا�سهم   ت
���ش��ه��ادة ��شهم ���ش��ادرة من  ف��ق��دت 
با�شم  �ل���ع���ق���اري���ة  �ع���م���ار  ���ش��رك��ة 
�شعيد  ع���ت���ي���ق  �ل���������ش����ي����د/خ����ل����ف 
 65.771 ب�����ع�����دد  �حل�����م�����ريي 
�����ش����ه����م م�������ن ي�����ج�����ده�����ا ب�����رج�����اء 
�ملذكورة  �ل�����ش��رك��ة  �ىل  ت�شليمها 
�و �لت�����ش��ال ع��ل��ى رقم  م�����ش��ك��ور�ً 

م�شكور�  050/3226644

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/11/19م �ملودعة حتت رقم : 182197 
با�شم:فور�س 10 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة    

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �لكرت� بناية �شركة �أبوظبي �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية .   
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

مقاولت �ملو�نئ مقاولت �لن�شاء�ت �ملعدنية مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها مقاولت �لعمال �لكهربائية 
بانو�عها مقاولت �شبكات �ملياه �لرئي�شية مقاولت �شبكات �لت�شالت �ملقاولت �لعامة لالن�شاء�ت �ملعدنية .

�لو�قعة بالفئة :37
و�شف �لعالمه:�لعالمة عبارة عن �ربع ��شهم باللو�ن �لتالية: �خ�شر - �حمر - ��شفر و�زرق وبالو�شط يوجد 

.Force 10 مربع باللون �لبي�س وحتت �ل�شعار مكتوب باللغة �لجنليزية
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  فرباير 2013 العدد 10714 العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

 اإعــــــــــــالن
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة �شركة/ ملنالكو ليمتد 
�ل�شركات  �شجل  يف  مقيدة  قرب�س(  من  )جن�شيتها 
تقدمت  وقد   )97( رقم  حتت  �لوز�رة  لدى  �لجنبية 
�لتجارية  �ل�شم  لتعديل  بطلب  �لوز�رة  �ىل  �ل�شكرة 
يف  بياناتها  وتعديل  ليمتد(  ملنالكو  )�شميت  لي�شبح 
�شجل �ل�شركات �لجنبية تبعا لذلك يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق �لتقدم باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 ق�سم ال�سركات الأجنبية

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

    �سركة نا�س لعمال الأملنيوم والزجاج- ذ.م.م
 / ل�شركة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
و�خلا�س  ذ.م.م   - و�لزجاج  �لأملنيوم  لعمال  نا�س  �شركة 
�شعد  �أمري   / �مل�شفى  ، يعلن  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عالة فكل من له مطالبة 
�أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عالة علية �لتقدم مبطالبته 
مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م 
�لر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. 
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

�لذهبي لت�شليح �لطار�ت ذ.م.م - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1065176-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لز�هد 

رخ�شة رقم:CN 1193936 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جا�شم خمي�س جابر �حلمادي )٪100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف عبد�هلل ر��شد عبد�هلل �لبلو�شي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/817  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- فرحان جمعه فرحان عبد�هلل فرج �ل�شام�شي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   13036.01( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب 
متام �ل�شد�د . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة   �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1130  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ها�شم عبد�جلليل فا�شلي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )3925.32 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها 
 ch1.A.1  جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/838  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- ماهي�س �شادهور�م دوديجا جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3558( وق��دره  مببلغ 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها 
 ch1.A.1  جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/769  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- علي �شامل حمد م�شعود �ملري جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )8419.76 دره��م( و�لر�شوم  �ملتنازع �شده بان 
تاريخ  ب��و�ق��ع 12٪ م��ن  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اه  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى متام 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة   �س   8:30 �ل�شاعة   2013/2/19
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1134  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- هويد� عبد�هلل حممد حد�د جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )6523.57 دره��م( و�لر�شوم  �ملتنازع �شده بان 
تاريخ  ب��و�ق��ع 12٪ م��ن  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اه  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت   . �ل�����ش��د�د  وحتى مت��ام  �ل�شتحقاق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة   ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2013/3/3
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/890  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد �شامل علي �شامل �ملنهايل جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )5540.35 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها 
 ch1.A.1  جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1064  مدين  جزئي                      
�لقامة  حمل  جمهول  �شريف  حممد  حنيف  حممد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   4831.69( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  ب��ال��ز�م 
من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لحد  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت   . �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى مت��ام  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ 
�ملو�فق 2013/3/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1072  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- �شامل خليفة علي نا�شر دلو�ن �لكتبي جمهول حمل 
���س م ع  �ملتكاملة  ل��الت�����ش��الت  �مل��دع��ي / �شركة �لم����ار�ت  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
وق��دره )7.924.12  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  �ملتنازع �شده  بالز�م  �ملطالبة 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م( 
�ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه . وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/3/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1056  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- نقول خليل برغوت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
ع وميثله: حممود حجاج عزب  م  �س  �ملتكاملة  �لم��ار�ت لالت�شالت  �شركة   /
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3071.07 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة   �ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/3/3  يوم �لحد  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1048  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد يعقوب علي �حمدي نيا جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )10557.33 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة   �ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/3/3  يوم �لحد  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/775  مدين  جزئي                      
�ل�شركال  عبد�للطيف  ب��ن  نا�شر  ب��ن  عي�شى  ب��ن  �حمد  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س 
م ع وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )3229.12 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب 
متام �ل�شد�د . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/19 �ل�شاعة 8:30 
�و من ميثلك قانونيا  ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1235  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- برونو هولين�شتني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ ���ش��رك��ة �لم������ار�ت ل��الت�����ش��الت �مل��ت��ك��ام��ل��ة ���س م ع ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود حجاج 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب 
�ملحاماه  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3895.71( وق��دره  مببلغ  عليه 
 . �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    

    اعالن بالن�سر 
تقرر يف �لق�شية رقم )2012/2815( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية )�للجنة �خلام�شة( و�ملرفوعة من /
�شركة بوليك بروبرتيز ذ.م.م- لعالن �ملدعى عليها/ بورت مالين 
ن�شر�ً  �ل��ه��و�ء.  �ل��ت��ربي��د وتكييف  و����ش��الح نظم  وت��رك��ي��ب  مل��ق��اولت 
حل�شور جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/6 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاء 
يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �ل 

نهيان- بجانب �شندو ق �لزو�ج فيال رقم 2. 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    

    اعالن بالن�سر 
�مام  �ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )2012/2818( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية )�بوظبي( �للجنة �لوىل و�ملرفوعة 
من �ملدعي/ حممد علي حممد �شادق �لبلو�شي، وذلك �عالن �ملدعى 
عليها/ �شركة �شتار ميديكال �لذي ن�شر�ً وقد حتدد لنظر �لدعوى 
يف  م�شاء�   6.00 �ل�شاعة  يف   2013/2/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة 

مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2072 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ فايل ولد بابا   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/6م  
يونايتد   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد 
بنك ليمتد بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي 
��شل  ر�شيد  ع��ن  �لتاخريية  �لفو�ئد  م��ع  دره��م   120.474.33 وق���دره  مبلغا  للمدعى 
�لدين �لبالغ 76.215 درهما وذلك بو�قع 9.5٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 
2012/10/3 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين وب�شحة �حلجز �لتحفظي 
�ملتخذ بالمر على عري�شة رقم 2012/4051 وذلك يف حدود �ملبلغ �ملق�شي به وبالز�م 
�ملدعى عليه بامل�شاريف ومبلغ 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، ورف�س ماعد� ذلك من 
طلبات   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/2/7 حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون          
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الوىل    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1752ت جتر-م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ بنك �خلليج �لول �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده : ر�شو�ن 
حممد  ر�ز�  ر�شو�ن  �عالنه:  �ملطلوب  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  حممد  ر�ز� 
ح�شني �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
�لدعوى رقم 2011/1256 جت كل- م ت-ب-  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ 
�أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/1 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1142  مدين  جزئي                      
حمل  جمهول  �لكربي  �لوجيده  حممد  �شيد  حممد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
���س م ع  �ملتكاملة  ل��الت�����ش��الت  �مل��دع��ي / �شركة �لم����ار�ت  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 6393.53( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪12 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د . وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/3/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1092  مدين  جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/1- عثمان �شيد عقيل يو�شف عقيل جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )8032.39 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماه 
�ل�شد�د . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري . 
ق�سم  الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10714 بتاريخ  2013/2/12      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/321   

�ملنذر/رم�شان مو�شى م�شم�س   
�ملنذر �ليها: �شركة بويك�س للتجارة �لعامة

 )1303( رقم  �ملكتب  �يجار  عن  عليكم  �مل�شتحق  �ل�شيك  �رجت��ع  �نه  وحيث 
�ملبلغ  ب�شد�د  نخطركم  ل��ذ�   2012/10/19 �مل���وؤرخ  دره��م   16.250 و�ل��ب��ال��غ 
�ملذكور وت�شليمنا �لعني خالية من �ل�شخا�س و�ل�شو�غل مع بر�ءة ذمة من 
ماء وكهرباء و�ت�شالت و�ى م�شتحقات قانونية عليكم وذلك خالل مدة 
�ق�شاها 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لن��ذ�ر. و�ل �شن�شطر ��شفني لرفع 
دعوى �خالء وف�شخ عقد �ليجار مع ت�شمينكم �لر�شوم  �لنفقات و�تعاب 

�ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل حممد �ر�شاد �شولري لعمال �حلديد 

و�لملنيوم رخ�شة رقم:CN 1096823 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �ر�شاد - عبد�حلميد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �ر�شاد - عبد�حلميد من 100٪ �ىل ٪49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شن عبد�هلل �ملا�س �حلمادي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شن عبد�هلل �ملا�س �حلمادي من 0٪ �ىل ٪51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/حمل حممد �ر�شاد �شولري لعمال �حلديد و�لملنيوم
MUHAMMAD IRSHAD SOLARY STEEL & ALUMINUM WORKS

�ىل/ حممد �ر�شاد �شولري لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
MOHAMMAD IRSHAD SOLARY GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية غياثي �ل�شناعية �ىل �ملنطقة �لغربية غياثي �شناعية 
د�ئرة �شوؤون �لبلدية ق 49 م 5

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال حديد �لت�شليح )4390005(

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

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

العدد 10714 بتاريخ 2013/2/12   

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

�لظفرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1195146 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد  10714 بتاريخ 2013/2/12    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2012/826 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وط��ل��ب  �لم�����ار�ت  �جلن�شية:  �ل��در���ش��ي  ر����ش��د  حم��م��د  ���ش��امل  في�شل 
ل�سالح  )غزة  �لتجاري  �ل���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على 
التمديدات الكهربائية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
حتت رقم �مللف )57433( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل/ 
�بر�هيم �شعيد حممد �لكعبي �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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•• ابوظبي - الفجر:

�شمو  جلائزة  �لعليا  �للجنة  �عتمدت 
للمر�أة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لذي  �لر�بع  �جتماعها  يف  �لريا�شية 
ملوؤ�ش�شة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل���ق���ر  يف  ُع���ق���د 
برئا�شة  بامل�شرف  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�أ�شماء  �لكعبي  �شامل  بن  علي  معايل 
�لأوىل  دورتها  يف  باجلائزة  �لفائزين 
وموؤ�ش�شات  �أف����ر�د  م��ن   2103 ل��ع��ام 
لرفعها  مت���ه���ي���د�ً  وذل������ك  ري���ا����ش���ّي���ة 
�شمو  �لإم���ار�ت  �أم  قبل  لالعتماد من 
حفظها  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد  �هلل 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 

لالأمومة و�لطفولة. 
�للجنة  �أع�������ش���اء  �لج���ت���م���اع  وح�����ش��ر 
�لعليا للجائزة ممثلني بكل من معايل 
�لثقافة  وزي��ر  �لعوي�س  عبد�لرحمن 
�مل��ج��ت��م��ع ومعايل  و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
�ل�شام�شي  ����ش���امل  م��ي��ث��اء  �ل���دك���ت���ورة 
�لرئي�س  �شمو  م�شت�شارة  دول��ة  وزي��رة 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
�لكتبي  �للو�ء عبيد �حلريي  ومعايل 
�أبوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب 
و�شعادة حممد �بر�هيم �ملحمود �أمني 

عام جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�شعادة 
نورة �لكعبي �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
و�شعادة  باأبوظبي  �لإعالمية  �ملنطقة 
م����رمي حم��م��د �ل��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
و�شعادة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
ه���دي���ل �مل�����ش��ري م�����ش��ت�����ش��ارة جمل�س 
ح�شره  ك���م���ا  �ل���ري���ا����ش���ي  �أب����وظ����ب����ي 
�شعادة حممد خلفان �لرميثي رئي�س 
جلنة حتكيم �جلائزة و�ل�شيدة خوله 

�ملهريي من�شق �جلائزة.
�شعادة حممد  ق��دم  �لجتماع  وخ��الل 
خلفان �لرميثي رئي�س جلنة �لتحكيم 
ع���ر����ش���اً ل��ن��ت��ائ��ج �لج���ت���م���اع �لأخ����ري 
تو�شيات  م��ن  ت�شمنته  وم���ا  للجنة 
رف��ع��ت��ه��ا جل��ن��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م ف��ي��م��ا يتعلق 
باملتقدمني للجائزة يف دورتها �لأوىل 
و�ملعايري �لتي مت �لتقييم بناء عليها، 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء  ق����ام  ح��ي��ث 
�لتو�شيات  ك��اف��ة  مبر�جعة  للجائزة 
و�ع���ت���م���اده���ا ب��ع��د �ل���ت���اأك���د م���ن كافة 
�ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ش��ة ب��امل��ر���ش��ح��ني. كما 
عر�س �شعادة حممد خلفان �لرميثي 
تهدف  �لتي  �لتقييم  جلنة  تو�شيات 
�جلائزة  يف  �لتطوير  م��ن  م��زي��د  �إىل 
�أه����م �ل��ت��و���ش��ي��ات �ل��ت��ي رفعتها  وم���ن 
جل��ن��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م ����ش��اف��ة ف��ئ��ة جديدة 
للجائزة هي �حَلَكمة �ملتميزة، �لف�شل 

بني �لحتاد�ت و�لندية �لريا�شية يف 
و��شتعر�س  �ملنتخبات.  تطوير  فئة 
ك��ذل��ك �أه��م��ي��ة ����ش��اف��ة �ن�����ش��اء �ملر�كز 
ف���رع���ي يف فئة  ك��م��ع��ي��ار  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
تطوير �ملنتخبات و�لنا�شئات و�شرورة 
�ل���ت���و�����ش���ل م����ع �ل���ل���ج���ان �لأومل���ب���ي���ة 
�لعربية للرتويج عن �جلائزة ودعوة 
�شخ�شيات ريا�شية دولية خالل حفل 

�لتكرمي لالعالن عن �لفائزين .
�شمو  ج���ائ���زة  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل���دي���ر 
للمر�أة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لريا�شية �نطلقت من روؤية و��شحة 
و�ل�شتد�مة  �ل��ري��ادة  وه��ي  وحم���ددة 
ل��ري��ا���ش��ة �مل�������ر�أة ب������روؤى و�إب����د�ع����ات 
دعم  فهي  �جلائزة  ر�شالة  �أم��ا  عربية 
�أينما  �لريا�شيات  وت�شجيع  وم�شاندة 
�لإعاقة  ذو�ت  ب��ي��ن��ه��ن  وم���ن  وج����دن 
�ل�شريفة  �مل��ن��اف�����ش��ة  �أج������و�ء  وت��ع��زي��ز 
و�ل�������ش���ع���ي ن���ح���و �لرت�����ق�����اء ب���اأد�ئ���ه���ن 
و�جلماعية  �لفردية  �مل�شتويات  على 
و�لريا�شية  �لإد�ري��������ة  �مل����ج����الت  يف 
و�ل����ت����دري����ب و�ل����ب����ح����وث و�ل���رع���اي���ة 
�جلائزة  �أه���د�ف  تقوم  فيما  �لأ�شرية 
على عدة �أمور وهي حتفيز �ملر�أة على 
تنمية قدر�تها ومهار�تها يف �ملجالت 
من  لتمكينها  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لإجن����از�ت وبلوغ  �مل��زي��د م��ن  حتقيق 

و�لتميز  �لإب��د�ع  من  �لعليا  �لدرجات 
ذو�ت  ب��ي��ن��ه��ن  وم���ن  �ل��ن�����ش��اء  ت�شجيع 
�لإعاقة على �للتحاق مبختلف �أنو�ع 
للو�شول  فيها  و�لإج����ادة  �ل��ري��ا���ش��ات 
�أعلى  �إىل  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ب���ال���ري���ا����ش���ة 
درج����ات �ل��ت��م��ي��ز و�ل��ت��ف��وق و�ل���ري���ادة، 
�إي��ج��اد �إط����ار م��الئ��م ل��دع��م وتطوير 
دولة  يف  �لن�شوي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ق��ط��اع 
�لعربي  و�ل��وط��ن  خ�شو�شاً  �لم���ار�ت 
�إجناز�ت  على  �ل�شوء  ت�شليط  عموماً 
�لريا�شية  �ملجالت  يف  �لعربية  �مل��ر�أة 
وفق  توثيقها  �إىل  و�ل�شعي  �ملختلفة 
�ملتبعة يف هذ� �ملجال  �لعاملية  �ملعايري 
دع��م و�إب����ر�ز �إجن����از�ت �مل����ر�أة �لعربية 
على  �لتناف�شية  �ل��ري��ا���ش��ة  جم��ال  يف 
و ت�شجيع  و�ل��ّدويل  �ملحّلي  �مل�شتويني 
�ملر�أة �لعربية وحتفيزها على �لإجناز 

يف جمال �لبحث �لعلمي �لريا�شي.
للجائزة  �لتنظيمي  �لهيكل  ويتكون 
�ملرجعية  وه����ي  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ن 
و�إد�رياً  �لأعلى للجائزة وت�شرف فنياً 
ع��ل��ى ك��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وع��ل��ى عملها 
خطة  وتعتمد  �شيا�شتها  ت��ر���ش��م  ك��م��ا 
وبرنامج عمل �جلائزة وكذلك �ملو�زنة 
�ل�����ش��ن��وي��ة �مل��ق��رتح��ة م��ن ق��ب��ل مكتب 
�جلائزة وحتديد �أوجه �ل�شرف وقيم 
ح�شب  للفائزين  �ل�شنوية  �جل��و�ئ��ز 

فئات �جلائزة، كما حتدد �للجنة �لعليا 
ن�شاطات �جلائزة  �ل�شرف على  �أوجه 
�ملعتمدة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  وف���ق  وب��ر�جم��ه��ا 
�جلائزة  وحمكمي  مقيمي  و�ع��ت��م��اد 
للفائزين  �لنهائية  �لنتائج  و�إق����ر�ر 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  لعتمادها 
�لرئي�س  �هلل  ح��ف��ظ��ه��ا  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�ل�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
ومن مهام �للجنة �أي�شاً �عتماد خطة 
للجائزةوبرنامج  �ل�شنوية  �لتطوير 
�حل����ف����ل �خل����ت����ام����ي �ل���������ش����ن����وي.�أم����ا 
ف�����رق �ل��ت��ق��ي��ي��م ت���ت���ك���ون م����ن خ����رب�ء 
وم��ت��خ�����ش�����ش��ني يف خم��ت��ل��ف جمالت 
و��شعة  بخربة  يتمتعون  ممن  �لعمل 
يف جمال تقييم جو�ئز �لتميز وتقوم 
طلبات  ��شتيفاء  �شمان  على  مهامها 
وتقييم  �لرت�شيح  ل�شروط  �لرت�شيح 
ومبو�شوعية  ب���ح���ي���ادي���ة  �ل���ط���ل���ب���ات 
وو���ش��ع �ل���درج���ات ب��ن��اء ع��ل��ى �ملعايري 
مقابالت  و�إج���ر�ء  �لتقييم  ومنهجية 
�ملحتمالت للتحقق من  �لفائز�ت  مع 
�ملعلومات �لو�ردة يف طلبات �لرت�شيح 
ورفع تقرير بالتو�شية على �ملر�شحات 
�لفائز�ت �إىل جلنة �لتحكيم وح�شور 
تقارير  �إع�������د�د  و  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ج��ل�����ش��ة 
�ل��ت��ع��ق��ي��ب ل��ل��م�����ش��اِرك��ات ت��ب��ني نقاط 
�لقوة وفر�س �لتح�شني. وتقوم جلنة 

من  �لتحكيم  جلنة  تتكون  �لتحكيم 
و�ل�شخ�شيات  و�ملتخ�ش�شني  �خلرب�ء 
بخربة  يتمتعون  ومم���ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�جلو�ئز  حت��ك��ي��م  جم����ال  يف  و�����ش���ع���ة 
�للجنة  م��ه��ام  وت��ت��وق��ف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
�لتعقيب  تقارير  على  �لط���الع  على 
�لتقييم ودر��شتها،  �أعدها فريق  �لتي 
و�ع��ت��م��اد ق��و�ع��د �لخ��ت��ي��ار ل��ك��ل فئة، 

و�خ��ت��ي��ار �أ���ش��م��اء �ل��ف��ائ��ز�ت ب��ن��اء على 
وقائمة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��اري��ر 
�مل��ر���ش��ح��ات �مل���ح���ددة م���ن ق��ب��ل فريق 
بالتو�شية  ت��ق��ري��ر  ورف����ع  �ل��ت��ق��ي��ي��م، 
�للجنة  �إىل  �لفائز�ت  �ملر�شحات  على 
�لعليا للجائزة لالعتماد. فيما تتكون 
�لفردي  �مل�شتوى  م��ن  �جل��ائ��زة  فئات 
�ملتميزة ذو�ت  �لريا�شية  5 فئات  من 

�ملتميزة�لإعالمية  �مل��درب��ة  �لإع���اق���ة 
�ملتميزة  �لريا�شية  �لإد�ري���ة  �ملتميزة 
وله  و�لحت���اد�ت:  �ملوؤ�ش�شات  م�شتوى 
4 ف��ئ��ات �ل��ع��م��ل �لإع���الم���ي �مل��م��ي��ز يف 
�لريا�شة �لن�شائية، تطوير �لنا�شئني، 
�لرعاية و�لت�شويق، تطوير �ملنتخبات 
�لعام  �شخ�شية  و  �لفاعلة  و�مل�شاركة 

�لريا�شية.

�أنظار ع�شاق وجماهري �ل�شرعة و�لإث��ارة يف  �جتهت 
�أحد�ث  �إنطالقة  �إىل  �ملا�شي  �لإم��ار�ت يوم �جلمعة 
جي.  �إن.  �لتحمل  بطولة  م��ن  �لإفتتاحية  �جل��ول��ة 
ومثرية  �شاخنة  ب�شباقات  مت��ي��زت  �ل��ت��ي   300 كيه 
ل�����ش��ي��ار�ت م��ن ع���دة ف��ئ��ات، وذل���ك ع��ل��ى �أر�����س حلبة 

�لأوتودروم يف دبي. 
كيه  جي.  �إن.  �لتحمل  بطولة  �شباقات  و��شتقطبت 
و جي.  ر�دي��ك��ال  ���ش��ي��ار�ت  م��ن  300 فئات خمتلفة 
�شباق  ، �شمن  �مل����زودة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  و  ت��ي 
وقارعت  للجميع  ك��ب��ري�ً  حت��دي��اً  �شّكل  مثري  و�ح���د 
فيه �لنماذج �لأولية لل�شيار�ت.. �ل�شيار�ت �لريا�شية 

�ملزودة و�ملعدلة.
�لإيطالية  �ل�شيارة  على  م�شلطة  كانت  �لعيون  كل 
وليون  ب��ارف  روب  �لثنائي  بقيادة  ف��ري�ري  �لرهيبة 
ب�شطت  وبالفعل  �ل�شباق،  �إن��ط��الق��ة  قبيل  ب��ر�ي�����س 
�ل�شيارة �حلمر�ء �شيطرتها على مناف�شات �لبطولة 
عاندهم  �حل��ظ  �شوء  لكّن  متوقعاً،  ك��ان  كما  مبكر�ً 
مرة �أخرى، وتكررت �مل�شكلة �لتي �أدت �إىل �إن�شحابهم 
24 �شاعة يف دبي قبل  من مناف�شات بطولة دنلوب 
نحو �شهر تقريباً، وهي عطل يف نظام �لتوجيه، مما 
لفات   8 بقاء  مع  �لبطولة  من  �إن�شحابهم  �إىل  �أدى 

فقط على �إنتهائها، لتذهب جهودهم �أدر�ج �لرياح.

�ملناو�شات  �إىل  و�ملتابعني  �جلماهري  �هتمام  وحت��ول 
�مل��ث��رية ب��ني ع���دة ���ش��ائ��ق��ني، �أب���رزه���ا م��ا ب��ني �شيارة 
ل��ودوف��ي��ت�����س ل��وف��ري��د� وزم��ي��ل��ه ج�����ورد�ن جروجر، 
وماوري�س  ج��ون��ز  و�إدو�رد  �حل��م��د  ع��م��رو  و�ل��ث��الث��ي 

فابر.
وما بني كر وفر ويف مطاردة �أ�شبه مبطارد�ت �لقط 

و�لفاأر، بذل جونز جهود�ً جّبارة للحاق بجروجر مع 
جونز  متكن  وبالفعل  �لقيادة.  دفة  �لإثنني  �إ�شتالم 
من �لتفوق على مناف�شه �للدود مع بقاء عدة لفات 
بهذ�  ك��ث��ري�ً  ي��ف��رح  �ل�����ش��ب��اق، لكّنه مل  �إن��ق�����ش��اء  على 
�لتقدم حيث توقفت �شيارته فجاأة ب�شبب عدم تو�فر 
�لوقود، وهي فر�شة مل ي�شيعها جروجر �لذي حلق 

�لثاين  فابر  على  متقدما  �أوًل،  �لنهاية  خ��ط  نحو 
و�حلمد-جونز ثالثاً.

جد�ً  �شعيد  و�أن��ا  ر�ئعاً،  �ل�شباق  كان  جروجر:  وق��ال 
ب��ه��ذ� �ل��ف��وز �ل����ذي ج���اء يف �أع���ق���اب م��ع��رك��ة حامية 
�لوطي�س. لقد عانينا من بع�س �مل�شاكل يف �ل�شيارة، 
لزميلي  و�أن��ا ممنت ج��د�ً  لكننا متكنا من جتاوزها. 

مرحلة  يف  وه��و  �ل�شيارة  �شلمني  �ل��ذي  لودوفيت�س 
�أهدي  �أن��ا  �ملهمة،  �شهل علي  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شد�رة، 

هذ� �لفوز �إىل زميلي يف �لفريق. 
ويف فئة �شيار�ت ر�ديكال ، حقق حامل لقب بطولة 
�لإم�����ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ع��دل��ة 2011-

�ل�شيارة  على منت  هاماً  ف��وز�ً  زه��ور،  ن��ادر   ،2012

كما حقق   ،SEAT Leon Super Copa
�لفوز  �وكيف  وجاي�شون  فاندربال  �شبين�شر  �لثنائي 

.BMW 120D كل يف فئته على منت �ل�شيارة
�أنا  �أح��م��د كما يقولون.  وق��ال زه���ور: ع��دت و�ل��ع��ود 
بهذ� �لنمط من �ل�شباقات �لتي تقام  م�شتمتع جد�ً 
 .  300 كيه  ج��ي.  �إن.  �لتحمل  بطولة  لنظام  وفقاً 
حول  ي��دور  ل  ف��الأم��ر  �ل�شباقات،  بلذة  ت�شعر  فهنا 
�أي�شاً.  �لوقت  و�إمنا تنظيم  �ل�شيارة فح�شب،  �شرعة 
وبالن�شبة يل، يعد �شباق �ليوم �شباقاً متهيديا قبيل 
حلبة  يف  �لتحمل  ���ش��ب��اق��ات  يف  �مل��ن��ت��ظ��رة  م�شاركتي 

نوربورغرينغ يف �أوروبا. 
من جهته، �شجل �شامي مطر�ن ح�شور�ً قوياً ومتكن 
طويل  �شباق  بعد  كليو  فئة  مبناف�شات  �ل��ف��وز  م��ن 
ومثري مع نظريه غيلوم �شيموين على منت �شيار�ت 

.Renault Clio
وق���ال م��ط��ر�ن: لأج���ل ه���ذ� �ل��ن��م��ط م��ن �ل�شباقات 
�ُشيدت حلبة دبي �أوتودروم. فهذ� �ل�شباق ل يتمحور 
توقيت  �أق�شر  وخ��الل  �شرعة  باأق�شى  �ل�شري  ح��ول 
زمني فح�شب، و�إمنا يجعلك حتيط �شيارتك باأق�شى 
عناية وتنظم وقتك لقد ��شتمتعت جد�ً بهذ� �لنظام 
من �ل�شباقات، و�أود �أن �أ�شارك يف �شباقات �أخرى من 

هذ� �لنمط م�شتقبال. 

�ختتمت م�شاء �أم�س �لول مناف�شات 
�لن�شخة �لأوىل من بطولة �ل�شيد�ت 
�حتاد  نظمها  �لتي  �حل��و�ج��ز  لقفز 
مع  بالتعاون  للفرو�شية  �لإم����ار�ت 
�شارك  �لريا�شي.  �أبوظبي  جمل�س 
نادي  ��شت�شافها  �لتي  �لبطولة  يف 
فار�شة   44 ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لإمار�ت  هي  عربية  دول  ت�شع  من 
و�شلطنة  و�ل���ك���وي���ت  و�ل�������ش���ع���ودي���ة 
وق���ط���ر وم�شر  و�ل��ب��ح��ري��ن  ع���م���ان 
برعاية  وذل���ك  وفل�شطني  و�لأردن 
�أك���ادمي���ي���ة �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�شهدت  �لن�شائية.  للريا�شة  مبارك 
�ملناف�شات �ل�شيخة �شالمة بنت هز�ع 
فاطمة  �ل�شيخة  نيابة عن  ز�ي��د  بن 
فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  رئي�س  ه��ز�ع  بنت 
�لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
بن  �شلطان  بنت  �ليازية  و�ل�شيخة 
من  ع��دد  بجانب  نهيان  �آل  خليفة 
�لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�شخ�شيات 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة و�ل���وط���ن 
�لعربي ب�شكل عام. وتوجت �ل�شيخة 
�شالمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
لرتفاع  �لأول  بال�شوط  �ل��ف��ائ��ز�ت 
من 100 �إىل 110 �شنتيمرت� �شد 
فار�شة  ف��ازت  حيث  �ل�شاعة  ع��ق��ارب 
�لإم���������ار�ت ع��ل��ي��اء ح��م��ي��د ب���ن دري 
ب��امل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة وك���اأ����س �ملركز 
كجائزة  دره����م  �أل����ف   12 و  �لأول 
�ملتناف�شات  قائمة  مت�شدرة  مالية 
ب���زم���ن ق�����دره 47 ث��ان��ي��ة. وج����اءت 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ار���ش��ة �لإم����ار�ت 

ن���ادي���ا ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ت����رمي حمققة 
وح�شدت  ث��ان��ي��ة   48 ق�����دره  زم����ن 
مالية.. كجائزة  دره��م  �آلف  ع�شرة 
�لفار�شة  �لثالث  �ملركز  نالت  بينما 
بزمن قدره  �لهنيدي  يار�  �لكويتية 
50 ثانية وح�شلت على �شبعة �آلف 
درهم جائزة مالية. وتوجت �ل�شيخة 
�آل  خليفة  بن  �شلطان  بنت  �ليازية 
�لثاين  �ل�شوط  يف  �ل��ف��ائ��ز�ت  نهيان 
36فار�شة  مب�شاركة  �نطلق  �ل���ذي 
�إىل   120 �رت����ف����اع  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ش��ن 
حو�جز..حيث   - �شنتيمرت�   130
عبد  ناديا  �لإمارتية  �لفار�شة  فازت 
وجاء  �لأول  ب��امل��رك��ز  ت���رمي  �ل��ع��زي��ز 
�ملركز �لثاين من ن�شيب �لإمار�تية 
�مل��ه��ريي..ب��ي��ن��م��ا ذه���ب �ملركز  �أم����ل 

ل��ل��ف��ار���ش��ة �لأردن���ي���ة مي�شم  �ل��ث��ال��ث 
ب�شر�ت. ووجهت �لفار�شات �مل�شاركات 
�ل�شكر لل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
�حلدث  �إق��ام��ة  على  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ودعوتهن للم�شاركة فيه .. موؤكدين 
مزيد  يف  ت�شاهم  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  �أن 
قفز  لريا�شة  و�ل��ت��ق��دم  �لتطور  م��ن 
�خلليجي  �ل�شعيدين  على  �حلو�جز 
و�لعربي. من جانبها وجهت �لفار�شة 
ناديا عبد �لعزيز ترمي �ل�شكر ل�شمو 
على  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
رعايتها �لكرمية للحدث. موؤكدة �أنه 
فب�شمات  �شموها  على  غريبا  لي�س 
ل��ل��ج��م��ي��ع يف  �أم �لإم��������ار�ت و����ش��ح��ة 
جمال تعزيز مكانة �ملر�أة �لإمار�تية 
عام.  ب�شكل  و�لعربية  خ��ا���س  ب�شكل 

يتناف�شن  م����ن  ج��م��ي��ع  �إن  وق����ال����ت 
يدينون  �ل����ري����ا�����ش����ي  �ل����و�����ش����ط  يف 
�ل���ت���ي حتر�س  ل�����ش��م��وه��ا  ب��ال��ف�����ش��ل 
�أعلى  ب��ن��ت �لإم�����ار�ت  ت��ت��ب��و�أ  �أن  ع��ل��ى 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى  �لأو���ش��م��ة 
�لعزيز  ن��ادي��ا عبد  و�أع��رب��ت  �ل��ع��امل. 
بتتويجها  �ل��ب��ال��غ��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
لأم  و�أه��دت��ه  �لأوىل  �لبطولة  بلقب 
�لإم�������ار�ت ووع�����دت ب��ت��ح��ق��ي��ق مزيد 
�لقريب..  �مل�شتقبل  يف  �لأل��ق��اب  من 
موؤكدة �أهمية م�شاركتها يف مناف�شات 
من  مزيد  �شتك�شبها  لأنها  �لبطولة 
جانبها  م����ن   . م�����ش��ت��ق��ب��ال  �خل������ربة 
�شامل  �آلء  �لكويتية  �لفار�شة  وجهت 
فاطمة  لأكادميية  �ل�شكر  �ل�شلطان 
�لن�شائية على  للريا�شة  بنت مبارك 

للم�شاركة  ودعوتها  �لبطولة  تنظيم 
ف��ي��ه��ا .. م�����ش��ي��دة ب��ت��ن��ظ��ي��م �حل���دث 
و�ملناف�شة �ل�شريفة بني بنات �لوطن 
مثل  �إقامة  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �لعربي. 
يوطد  �أن  �شاأنه  من  �لبطولت  ه��ذه 
�لعربيات  �ل��ف��ار���ش��ات  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
ي�شهم يف  �أن  �شاأنه  م��ن  �ل��ذي  �لأم���ر 
ب�شكل  �لعربية  �مل��ر�أة  ريا�شة  تطوير 
عام. وهناأت فار�شات �لإمار�ت �لالتي 
وتوجن  م��ت��م��ي��ز  ظ���ه���رن مب�����ش��ت��وى 
باللقب .. متمنية �أن ي�شتمر �حلدث 
حتقيقا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  دوري  ب�����ش��ك��ل 
�مل�شاركات.  ملزيد من �خلربة جلميع 
�لهاجري  �أمنيات  �أك��دت  جهتها  من 
ع�شو جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية مدير 
�لإد�رة �لعامة لهيئة �ل�شحة �أن دعم 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 
للبطولة  حتقق  �ل��ذي  �لنجاح  ور�ء 
لل�شيد�ت  �حل���و�ج���ز  ل��ق��ف��ز  �لأوىل 
�ل�شيخة  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�آل نهيان  فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
ك��ان��ت �مل��ن��ه��ج �ل���ذي مت �ل�����ش��ري عليه 
لإجناح �حلدث. و�أ�شافت �أن م�شاركة 
ي��دل على  ت�شع دول  فار�شة من   44
جناح �لبطولة يف ن�شختها �لأوىل ما 
يوؤكد �أن ريا�شة �لإمار�ت ت�شري على 
تنظيم  و�أن  ل�شيما  �ل�شحيح  �لنهج 
ي���ع���زز م���ن مكانة  �ل���ب���ط���ولت  ه����ذه 
تطورها  يف  وي�شاهم  �لإم����ار�ت  بنت 
خربة  من  �ملزيد  �كت�شاب  خالل  من 

�لحتكاك بالآخرين.

اللجنة العليا جلائزة ال�صيخة فاطمة للمراأة الريا�صية تعتمد اأ�صماء الفائزين يف دورتها الأوىل

اإ�سادة وا�سعة من قبل املت�سابقني بنظام البطولة

�صراع القمة ي�صتعل على م�صرح دبي اأوتودروم خلل اجلولة الفتتاحية من بطولة اإن. جي. كيه 300

فار�صات الإمارات ي�صيطرن على ذهبيات الن�صخة الأوىل من بطولة ال�صيدات لقفز احلواجز
�ملدر�شية  للريا�شة  �لتنظيمية  �للجنة  و�أع�شاء  رئي�س  ز�ر 
�لعربية  �لرتبية  مبكتب  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ل��دول 
2 للريا�شة �ملدر�شية  وروؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة يف خليجياد 
�شعادة  ك��ان  حيث  �لول  �أم�س  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  مقر 
�لدكتور �أحمد �ل�شريف �لأمني �لعام ملجل�س دبي �لريا�شي 
��شرت�تيجية  �لوفد على  �لز�ئر. و�طلع  �لوفد  ��شتقبال  يف 
يتم  �لتي   2015-2011 للفرتة  �لريا�شي  دبي  جمل�س 

�لعمل مبوجبها يف جميع �أن�شطة وفعاليات �ملجل�س.
�أن  �مل��در���ش��ي��ة �خلليجية  �ل��ري��ا���ش��ة  ل��ق��ادة  �ل�����ش��ري��ف  و�أك����د 
تاأ�شي�شه وهذه  ��شرت�تيجية منذ  �ملجل�س يعمل وفق خطة 
حيث  �ملجل�س  عمر  يف  �لثانية  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  هي 
مت �لعمل وفق �خلطة �ل�شرت�تيجية �لوىل خالل �لفرتة 
2007-2010 ثم مت و�شع �خلطة �ل�شرت�تيجية �لثانية 
�ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  ترجمة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �لذي حدد �لهدف باأن 
هدفنا  هو  �لأول  �ملركز  و�أن  حياة  �أ�شلوب  �لريا�شة  تكون 
د�ئما وكذلك توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�ل��ذي ح��دد �أه���د�ف �لعمل وو���ش��ع �أط���ره �لعامة. وق��ال �ن 
�ل��ع��م��ل وف���ق خ��ط��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دق��ي��ق��ة وع��ل��م��ي��ة ووجود 
�لدعم و�لرعاية يوؤدي حتما �إىل حتقيق �لنتائج �ليجابية 
و�أن �ملجل�س جنح يف حتقيق نقلة يف عمل �لأندية �لريا�شية 
يف �ملجال �لإد�ري و��شتثمار �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية وتطوير 
��شت�شافة  يف  دبي  جنحت  كما  �لريا�شية.  �ملن�شاآت  وت�شييد 
وتنظيم �لعديد من �لبطولت �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية 
�لتي نالت ثناء �ملجتمع �لريا�شي �لدويل و�لذي قام بدوره 
�أن من  �أك��ر من �شهادة تقدير دولية. و�أ���ش��اف  مبنح دب��ي 
�لثالث  باملركز  دب��ي  ف��وز  و�ل�شهاد�ت  �لبطولت  ه��ذه  �أب��رز 
�لدويل  �ملوؤمتر  خالل  �لعامل  يف  للريا�شة  مدينة  كاأف�شل 
�لذي عقد يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن يف �لعام 2011 
للريا�شة  مدينة  كاأف�شل  �لأول  باملركز  �أي�شا  دب��ي  وف��وز 
جلنة  �ختيار  ح�شب  �فريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
�لربيطانية  بزن�س  �شبورت  جملة  �شكلتها  �لتي  �خل���رب�ء 
هو  دب��ي  نالته  دويل  تقدير  �آخ��ر  �ن  �ىل  و����ش��ار  �ل�شهرية. 

منظمة  م��ن  خا�شة  و�إ���ش��ادة  تقدير  �شهادة  على  ح�شولها 
�لبدين  �لدولية للن�شاط  �لدولية و�جلمعية  �جيتا موندو 
و�ل�شحة �لعامة للجهود �لتي يتم بذلها من خالل برنامج 
نب�س دبي �لذي �طلقه جمل�س دبي �لريا�شي بهدف ت�شجيع 
�شكان دبي على ممار�شة �لن�شاط �لبدين. كما مت ��شتعر��س 
يف  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لأح����د�ث  تنظيم  ��شرت�تيجية 
للريا�شة  �ملخ�ش�شة  و�ل��دور�ت  �لبطولت  بينها  ومن  دبي 
و�أن  خا�شة  ك��ب��رية  عناية  �ملجل�س  يوليها  �ل��ت��ي  �ملدر�شية 
�ملجل�س  تنظيم  تز�منت مع  للدولة  �لوفد �خلليجي  زي��ارة 
�ملدر�شية  للريا�شة  خم�ش�شني  مهمني  ريا�شيني  حدثني 
هما دورة حمد�ن بن حممد للريا�شة �ملدر�شية �لتي ت�شم 
�لتجاري لألعاب  �لريا�شات وبطولة بنك دبي  �لعديد من 
�لقوى للنا�شئني و�لتي ينظمها �ملجل�س بالتعاون مع بنك 
�ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت  وتقام  �لتجاري  دب��ي 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم. و�طلع �لوفد �لز�ئر 
على معايري و�شروط �لتقدم للم�شاركة يف �لدورة �خلام�شة 
ل���الإب���د�ع �لريا�شي  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د  جل��ائ��زة حم��م��د 
�ه��د�ف �ط��الق هذه  �ل�شريف �شرحا للوفد عن  حيث قدم 
�جلائزة �لر�ئدة و�لأثر �ليجابي �لكبري �لذي �أحدثته على 
�لقطاع �لريا�شي �ملحلي و�لعربي و�لدويل. وعرب �ل�شريف 
دبي  يف  يعقد  �خلليجي  �لتجمع  ي�شاهد  وه��و  �شعادته  عن 
يف  تنظيمها  يتم  للخليجياد  �لثانية  �ل���دورة  ن�شاهد  حيث 
وزير  �لقطامي  دع��م معايل حميد  بف�شل  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لرتبية و�لتعليم رئي�س �لحتاد �لريا�شي �ملدر�شي وح�شن 
لدول  �ملدر�شية  للريا�شة  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  لوتاه 
�مل�شاركة  �لوفود  �أع�شاء  و��شاد  �خلليجي.  �لتعاون  جمل�س 
بالإجناز�ت �لتي حققها �ملجل�س و�شهاد�ت �لتقدير و�لثناء 
على  �أو  �لدولية  �لبطولت  تنظيم  �شعيد  على  نالها  �لتي 
�لأمر  وه��و  �ل��ب��دين  و�لن�شاط  �ملدر�شية  �لريا�شة  �شعيد 
�لذي يوؤكد جناح �ملجل�س يف تنفيذ �أهد�فه وحتقيق روؤيته 
ور�شالته ..وهو �لأمر �لذي ينطبق �أي�شا على جائزة حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي �لتي �أ�شبحت قاطرة 
لقيادة �لتطور �لريا�شي �لعربي وتر�شيخ مفهوم �لإبد�ع يف 
�لأوملبية  �للجنة  تقديرية من  نيلها جائزة  وكذلك  �لعمل 

�لدولية.

م�صوؤولو الريا�صة املدر�صية اخلليجية يزورون جمل�س دبي الريا�صي

�ل�شفر�ء  �لكرة  عمالقة  �أح��د  ف��ي��درر،  روجيه  �ل�شوي�شرى  �لتن�س  جنم  ي�شتعد 
بالمنازع، للرتبع جمدد�ً على قمة بطولة �شوق دبي �حلرة للتن�س �لتي تنطلق 

مناف�شاتها �ملثرية يف وقت لحق من هذ� �ل�شهر.
�أرق��ام و�إجن��از�ت كربى، فر�شيده من  ي�شارك فيدرر يف بطولة دبي ويف جعبته 
�ألقاب �لفردي و�شل �إىل 76 لقباً، وتربع على قمة �لت�شنيف �لعاملي على مدى 
302 �أ�شبوعاً، ول يز�ل ��شمه يثري �خلوف يف قلوب مناف�شيه، و�شعوره بالثقة 
على �أوجه قبيل �نطالق ملحمة �لدفاع عن �للقب، وقال فيدرر متعهد�ً: لبد 
�أن �أكون يف حالة تركيز وثقة خالل �للعب، و�آمل �أن تكون �لبد�ية جيدة، �أحب 
�ل�شنني،  مر  على  ر�ئعة  كنت  هناك  وم�شريتي  ع��دي��دة،  لأ�شباب  دب��ي  يف  �للعب 

وت�شعدين �لعودة �إىل دبي هذ� �لعام .
ُتوج فيدرر، �لذي يطلق عليه �لكثريون لقب )�لأعظم يف كل �لأوق��ات(، بكاأ�س 
مهار�ته  ولكن   ،2003 �إىل  تعود  طويلة  م��دة  منذ  �لأوىل  للمرة  دب��ي  بطولة 

وروحه �ملناِف�شة ل تز�ل قوية كما كانت عليه حني �أنزل �لهزمية بامل�شنف �لعا�شر 
�ألقاب  �لبارزة بتحقيق3  و��شتهل م�شو�ر جناحاته  نوفاك،  �آن��ذ�ك جريي  عاملياً 
ر�فائيل  �أم��ام  ُيهزم  �أن  قبل   ،2005-2003 عامي  دبي بني  تن�س  متتالية يف 

ناد�ل يف نهائي �لعام �لتايل، ويعاود ��شتعادة �للقب جمدد�ً يف 2007.
وقال كومل ماكلوكلني، �لنائب �لتنفيذي لرئي�س جمل�س �إد�رة �شوق دبي �حلرة؛ 
�للقب  للدفاع عن   2008 �لعام  هنا يف  كان  للبطولة:  و�ملنظمة  �ملالكة  �جلهة 
�لذي فاز به يف �لعام �ل�شابق بعد فوزه على ميخائيل يوزيني، ولكن ل�شوء �حلظ 
و�شعته �لقرعة يف مو�جهة �آندي مور�ي يف �لدور �لأول حيث خ�شر �ملبار�ة بثالث 
جمموعات، وكانت تلك �لنتيجة من �أ�شهر �لنتائج يف تاريخ بطولت �شوق دبي 
�حلرة للتن�س، ومل يتمكن فيدرر ب�شبب �ملر�س و�لإ�شابة و�لأد�ء �لر�ئع لنوفاك 
�أع��و�م متتالية من ��شتعادة  ديوكوفيت�س و�لذي قاده لحتكار لقب دبي لثالثة 
�للقب مرة �أخرى حتى �لعام 2012 .  وياأمل فيدرر �أن يبت�شم له �حلظ يف قرعة 

هذ� �لعام، ولكنه على �أهبة �ل�شتعد�د للدفاع عن �للقب وملو�جهة �أية حتدي قد 
يعرت�س طريقه رغم �شغوطات �لفوز �لذي حققه يف نهائي �لعام �ملا�شي على 
6-4. وقال فيدرر: �لأمر خمتلف، قد  �لربيطاين �آندي مور�ي بنتيجة 5-7 
�أ�شعر بنوع من �ل�شغط ولكني يف غاية �ل�شعادة وت�شرفني �لعودة لغتنام فر�شة 
 500 فقد�ن  تعني  �لأول  �ل��دور  خ�شارة  تعلمون  كما  ولكن  �للقب،  �لدفاع عن 
نقطة )على �شلم �لت�شنيف(، لذلك لبد من �حلر�س على بد�ية �لبطولة ب�شكل 
جيد، وهذه �ملرحلة من م�شريتي ت�شتلزم مني �لدفاع عن �لعديد من �لألقاب 
�مللعب ممتلئ و�جلمهور يرغب  �لو�شع،  �عتدت على هذ�  وقد  وت��ك��ر�ر�ً،  م��ر�ر�ً 
يف روؤيتك منت�شر�ً، وهذ� بحد ذ�ته يولد �شغطاً كبري�ً من م�شوؤويل �لبطولة، 
و�جلمهور وجميع �ملعنيني وحتى من نف�شي، لذلك فال�شغط موجود د�ئماً �أثناء 
�للعب لأنني عادة ل �أريد �أن �أقول لي�س هناك �لكثري من ذلك بالن�شبة يل، ولكن 

عندما �أخ�شر فالأخبار تكون مدوية وعندما �أفوز فالأمر طبيعي . 

روجيه فيدرر.. ثقة لحدود لها للدفاع عن لقب تن�س دبي
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ر��شد  للر�ليات  دبي  د�يف  �شكاي  �شائق فريق  �أح��رز 
�ليوم  ه��ي��ربيل  ك��اري��ن��ا  �لأمل��ان��ي��ة  وم��الح��ت��ه  �لكتبي 
)�لأحد( �ملركز �لثامن للرتتيب �لعام يف �لفئة �لثانية 
يف بطولة �لعامل للر�ليات )WRC(. وتغلب بطل 
�أول  يف  �لتحديات  جميع  على  �لم��ار�ت��ي  �ل��ر�ل��ي��ات 
وثانية  �ل�شكندنافية  �جل��زي��رة  �شبه  يف  ل��ه  جتربة 

جولت بطولة �لعامل للر�ليات لهذ� �ملو�شم.
وي�شارك فريق �شكاي د�يف دبي للر�ليات يف بطولة 
�لعامل للر�ليات 2013 برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�شي. 

و�حتفل �لكتبي باجنازه حاماًل �لعلم �لمار�تي يفخر 
و�عتز�ز عند من�شة �لنهاية يف ر�يل �ل�شويد �جلولة 
�لثانية  للفئة  للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لثانية 
)فيا( هذ� �ملو�شم، وقال: كنت �أعلم منذ �لبد�ية �أن 
هذ� �لر�يل �شيكون من �أ�شعب �لر�ليات �لتي ناف�شت 
فيها حتى �لآن، وحيث تكلفك �أية غلطة غالياً. لقد 
�ل��ر�يل ومتكنت  نهاية  �إىل  �لو�شول  كان هدفنا هو 
�لبطولة  ن��ق��اط  بع�س  و�أح�����رزت  ذل���ك  حتقيق  م��ن 
�أي�شاً. لقد �شكل هذ� �حلدث منعطفاً تعليمياً مفيد�ً 
للغاية، و�أتيت هنا للمناف�شة يف ظل ظروف �لطق�س 
�لر�يل  غمار  خلو�س  م�شتعد  و�أن��ا  �لقار�س  �لثلجي 

�لقادم يف بطولة �لعامل للر�ليات .
�لمار�تي  �ل�شائق  �لكتبي  �أ���ش��ب��ح  �لنتيجة  وب��ه��ذه 
�أن  بعد  بنجاح  �ل�شويد  ر�يل  �أن��ه��ى  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د 
عانى �ل�شيخ خالد �لقا�شمي من م�شاكل يف حمرك 
�إث����ر ح����ادث م�شاء   3 �����س  ���ش��ي��ارت��ه �ل�����ش��رتوي��ن دي 
�إىل  �ملتدنية  �ملا�شي. ورغم درج��ات �حل��ر�رة  �ل�شبت 
�ملنزلقة،  �لثلجية  �مل��ر�ح��ل  ودروب  �ل�شفر،  دون  ما 
2000 �لإمار�تي  �حتفظ �شائق �ل�شكود� فابيا ��س 
�ل��ك��ت��ب��ي ب��رب��اط��ة ج��اأ���ش��ه ب��ط��ري��ق��ة ر�ئ���ع���ة وح�شد 
م�شاعيه  �شمن  �لثمينة  �لبطولة  نقاط  من  �ملزيد 
�لر�مية لإحر�ز لقب بطولة �لعامل للر�ليات-�لفئة 

�ملرتبة  �إىل  تر�جع  �أن  وبعد   .)WRC2( �لثانية 
�لعا�شرة يف فئته يف منت�شف مر�حل �ل�شبت �ملا�شي، 
ي�شعد جمدد�ً  وبد�أ  �شرعته  تعديل  �لكتبي  ��شتطاع 
�ملرحلة  نهاية  �إىل  وبو�شوله  �ل��ع��ام،  �لرتتيب  �شلم 
وخا�س  �لثامن.  للمركز  �لكتبي  ع��اد   16 �خلا�شة 
�لكتبي �ملر�حل �خلا�شة �ل�شت �لأخرية �لتي جرت يف 
�ملنطقة �ملتاخمة حلدود �لرنويج. لي�شل ب�شالم �إىل 
نهاية �لر�يل. من ناحيته، �نطلق �ل�شائق �ل�شويدي 
�لق�شم �لأخري من �لر�يل  �أندرز جروند�ل لجتياز 
�ل�شعودي  �ل�شائق  على  ثانية   4.5 بفارق  متقدماً 
ي��زي��د �ل��ر�ج��ح��ي، ت��اله��م��ا �ل�����ش��ائ��ق �لأمل�����اين �شيب 

ويجار ثالثاً. وخا�س �ل�شائقان �ل�شويدي و�ل�شعودي 
بعد  �لر�جحي  �نت�شار  عن  ��شفرت  حامية  مناف�شة 
22 مرحلة خا�شة بال�شرعة بفارق 43.5 ثانية عن 

�لملاين �شيب ويجارد �لذي حل يف �ملركز �لثاين. 
�أوجيه  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�����ش��ائ��ق  و����ش��ت��ه��ل 
�ل�شويد  ر�يل  م��ت�����ش��در�ً  �لأخ�����رية  �ل�����ش��ت  �مل���ر�ح���ل 
 26.9 بفارق  فولك�شفاجن  بولو  �شيارة  منت  على 
فريق  ليمنح  �أوًل  �ل��ر�يل  نهاية  �إىل  وو�شل  ثانية، 
بطولة  يف  �نت�شار  �أول  موتور�شبورت  فولك�شفاجن 

�لعامل للر�ليات. 
�ل�شائق �لفرن�شي �شيبا�شتيان  وحل يف �ملركز �لثاين 

ل���وب ب��ف��ارق 41.8 ث��ان��ي��ة خ��ل��ف �أوج��ي��ه ع��ل��ى منت 
�شيارته �شرتوين توتال �بوظبي دي ��س 3 ورلد ر�يل 
كار. وو��شل لوب �لهيمنة على ترتيب �ل�شائقني يف 

بطولة �لعامل للر�ليات لهذ� �ملو�شم.
�ل�شيخ  �ل��ر�ل��ي��ات �لم���ار�ت���ي  ب��ط��ل  ف��ق��د  م��ن جهته 
خالد �لقا�شمي بع�س �لوقت يف �ليوم �لأول للر�يل، 
بعد  �شيارته  ر�دي���رت  م��ن م�شاكل يف  ث��م عانى  وم��ن 
�لن��ط��الق يف  م��ن  يتمكن  �ل�شبت، ومل  ي��وم  ح���ادث 
ر�يل  �ملحرك و�شم  ب�شبب م�شاكل يف  �لأخ��ري  �ليوم 
�ل�شويد 22 مرحلة خا�شة بال�شرعة تبلغ م�شافتها 

�لإجمالية 339 كم.

�أم�س �لول ب�شالة نادي �شباط �شرطة  �ختتمت م�شاء 
للمبارزة  �لم��ار�ت  ر�أ�س �خليمة فعاليات بطولة �حتاد 
�أق��ي��م��ت ع��ل��ى م���د�ر يومني  �مل��ف��ت��وح��ة للعمومي و�ل��ت��ي 
وبرعاية �شركة �حل�شن للغاز �لر�عي �لر�شمي لأن�شطة 

�حتاد �ملبارزة.
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  �ملهند�س  �خل��ت��ام  حفل  �شهد 
بن �شقر �لقا�شمي رئي�س جمل�س �د�رة �حتاد �لمار�ت 
�لقا�شمي  خالد  بن  �شعود  بن  �أرحمه  و�ل�شيخ  للمبارزة 
نادي �شباط �شرطة  �ملطوع مدير عام  و�لعقيد حممد 
�لعام  �ل�شر  �أم��ني  �لطاهر  �شامل  وقا�شم  �خليمة  ر�أ����س 
�ملن�شوري ع�شو جمل�س  �ملبارزة وحممد غامن  لحت��اد 
وجمهور  وحمبو  �ملالية  �للجنة  ورئي�س  �لحت��اد  �د�رة 

�للعبة ومتابعوها بر��س �خليمة.
�لالعبني  م��ن  كبري  ع��دد  م�شاركة  �لبطولة  و���ش��ه��دت 
�لدولة  �ن��دي��ة  ميثلون  ولع��ب��ة  لعبا   130 �إىل  و�شل 
تر�ث  ون��ادي  �لريا�شي  يا�س  بني  ن��ادي  وه��ي  للمبارزة 
�لمار�ت و�أكادميية دبي للمبارزة بال�شافة �ىل لعبى 
لالحتاد  �ل��ت��اب��ع��ة  �ملتخ�ش�شة  �مل���ب���ارزة  ت��دري��ب  م��ر�ك��ز 
�شارك  ..كما  �خليمة  ور�أ���س  وكلباء  �لعني  مر�كز  وه��ي 
بالبطولة لعبي منطقتي �أبوظبي و�لعني �لتعليميتني 
ولعبات كل من نادي �ل�شباب �لعربي بدبي ونادي بني 
�ل�شارقة ولعبات مر�كز  �لريا�شي ونادي �شيد�ت  يا�س 
و�لعني  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  بكل  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
ولعبات مركز مبادرة �لمرية هيا بنت �حل�شني بدبي 

بال�شافة �ىل لعبات �ملنطقة �لغربية.
�ليوم �لأخري للبطولة لعبو نادي بني  وقد �شيطر يف 
و�شالح  �لفلوريه  �ل�شي�س  ���ش��الح  م�شابقتي  على  ي��ا���س 
و�لتي  �ل�شي�س  م�شابقة  ففي  �ل�شابر  �لعربي  �ل�شيف 
من  كل  �لذهبي  �ملربع  �ىل  تاأهل  لعبا   26 بها  �شارك 
�ملن�شوري  وعلي  �حلمادي  �هلل  وعبد  �ملن�شوري  ماجد 
ونهيان �لعزعزي وتخطى ماجد �ملن�شوري زميله نهيان 
�لعزعزي يف مبار�ة ن�شف �لنهائي بنتيجة 15-5 فيما 
حقق عبد �هلل �حلمادي مفاجاأة باق�شائه علي �ملن�شوري 
�لنهائية  �ملبار�ة  لتكون   10-15 بنتيجة  عليه  و�لفوز 
بني كل من ماجد �ملن�شوري وعبد �هلل �حلمادي ليحقق 

�ملن�شوري �للقب بعد فوزه بنتيجة 4-15.
�ملناف�شة  وه��ي  �ل�شابر  �لعربي  �ل�شيف  مناف�شة  يف  �أم��ا 
�ل�شيقة ملتابعي �لعبة نظر� لت�شابه حركاتها مع �ملبارزة 
فوزه  بعد  �لها�شمي  حممد  باللقب  ف��از  فقد  �لعربية 
ليخطف   14-15 بنتيجة  �حل��م��ادي  على  زميله  على 
حقق  فيما  �لبطولة  ولقب  �لأخ��رية  �لنقطة  �لها�شمي 
عبد �ل��رح��ي��م �خل��ي��اري وي��و���ش��ف �ل��ك��اف �مل��رك��ز �لثالث 

و�مليد�لية �لربونزية.
وع��ق��ب �ن��ت��ه��اء �مل���ب���اري���ات �خل��ت��ام��ي��ة ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات قام 
�مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
�لالعبني  بتتويج  و�حل�شور  للمبارزة  �لم���ار�ت  �حت��اد 
وحر�س  �لأوىل  �لأرب��ع��ة  باملر�كز  �لفائزين  و�لالعبات 

على �لتقاط �ل�شور �لتذكارية مع �لفائزين.
وعرب حممد غامن �ملن�شوري ع�شو جمل�س �د�رة �حتاد 
�شعادته  عن  �ملالية  �للجنة  ورئي�س  للمبارزة  �لم���ار�ت 
�لبطولة و�لتي توؤكد على �ن م�شتويات لعبينا  بنجاح 
يف تطور م�شتمر بف�شل جهود �لحتاد وجهود �لأندية 
و�جلهات �لريا�شية �لد�عمة للعبة و��شار �ىل �أن لعبينا 
بعد  يوما  ت���زد�د  مرت�كمة  خ��رب�ت  �لآن  لديهم  ��شبح 
يوم وهو ما ينعك�س على �مل�شتويات �لفنية لهم و�أعرب 
�أن تكون �لبطولة دفعة معنوية  �أمله يف  �ملن�شوري عن 
لالعبي منتخباتنا �لوطنية قبيل م�شاركتهم بالبطولة 
�ل�شهر  �شتقامان  �للتني  �لعربية  و�لبطولة  �لآ�شيوية 
�ملقبل. ووجه �ملن�شوري �شكره �ىل �شركة �حل�شن للغاز 
قدم  كما  �مل��ب��ارزة  لحت��اد  ورعايتها  للبطولة  لرعايتها 
�ل�شكر �ىل نادي �شباط �شرطة ر�أ�س �خليمة ل�شت�شافته 
فعاليات �لبطولة كما وجه غامن �ملن�شوري �ل�شكر �ىل 
من  تكونت  و�ل��ت��ي  و�حل��ك��ام  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
رئي�س  �لربعي  وحممد  �لبطولة  مدير  خالد  �بر�هيم 
�للجنة �لفنية و�شر�ج �لعلي رئي�س جلنة �حلكام وعالء 
وعبد  �جلابري  و�شيف  �ملن�شوري  حمد  و�حلكام  لبيب 
�لناطور  وع��ام��ر  �لبلو�شي  وم��و���ش��ى  �حل��م��ادي  �ل��ع��زي��ز 

ورجوه غيبور ووليد �لعدو�ين.
م���ن ج��ان��ب��ه �ك����د حم��م��د ب���ن �ل��ب�����ش��ري �ل��رب��ع��ي مدرب 
�أن  للبطولة  �لفنية  �للجنة  ورئي�س  �لوطنية  �ملنتخبات 
�ملنتخب  �ع���د�د  برنامج  يف  هامة  خطوة  تعد  �لبطولة 
�لوطني �لذي مت �عتماده من جمل�س �د�رة �لحتاد مطلع 
�ملو�شم وهو �لربنامج �لذي متت يف �لتدرج يف م�شتويات 
و�ملع�شكر�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �لتجمعات  و�ق��ام��ة  �ل��الع��ب��ني 
لهم  �ليومية  �لتدريبات  �ىل  بال�شافة  لهم  �خلارجية 
�لبطولة مبثابة قيا�س فني مل�شتويات �لالعبني  لتكون 

وموؤ�شر للجهاز �لفني للمنتخب �لوطني.
و�أو�شح �لربعي باأن لعبي �ملنتخب �لوطني �شينخرطون 
�ملنتخب  �شفر  قبل  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  يومية  ت��دري��ب��ات  يف 
�ل�شابر  ومنتخبي  لفرن�شا  �لي��ب��ي��ه  ل�����ش��الح  �ل��وط��ن��ي 
و�ل�شي�س �ىل �ملجر للم�شاركة يف �لبطولتني �لدوليتني 
بالبطولة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ه��ن��اك مت��ه��ي��د�  ���ش��ت��ق��ام��ا  �ل��ت��ي 

�لآ�شيوية مطلع �ل�شهر �ملقبل.
وعرب مدرب نادي بني يا�س �لريا�شي فتحي �أبو �لفتوح 
�لبطولة  �أل��ق��اب  لعبيه  بتحقيق  �لغامرة  �شعادته  عن 
و�شيطرتهم على �ملر�كز �لأربعة �لوىل مل�شابقتي �ليوم 
�لأخ��ري وق��ال �ن جناح لعبي بني يا�س هو ثمرة جهد 
�ل���ن���ادي وجميع  د�رة   � وت��خ��ط��ي��ط ودع����م م��ن جم��ل�����س 
به لعبونا  يتمتع  �لذي  �لكبري  به و�حلما�س  �لعاملني 
�لفتوح  �ب��و  و�شكر  �لجن���از�ت  و����ش��ر�ره��م على حتقيق 
�ىل  م�شري�  بهم  �لظن  ح�شن  عند  كانو�  �لذين  لعبيه 
�لنادي ت�شهد تطور� م�شتمر� حتى ��شبح  �للعبة يف  �أن 
�ملبارزة �خلليجية  �أع��الم  ��شم نادي بني يا�س علما من 
و�لعربية وذلك يف وقت قيا�شي مل يتعد ثالث �شنو�ت .

حر�شت �أكادميية نادي �لن�شر لكرة �لقدم على 
�شنة   13 حتت  لفئة  �لعني  فريق  لع��ب  تكرمي 
لإ�شابة  تعر�س  و�ل��ذي  �لعامري،  يو�شف  �شعيد 
بك�شر يف يده �لي�شرى خالل �ملبار�ة �لتي جمعت 
�لذي  �لأ���ش��ب��ال  ب���دوري  و�لن�شر  �ل��ع��ني  فريقي 
�لن�شر  ن���ادي  ملعب  ع��ل��ى  �ل��ك��رة  �حت���اد  ينظمه 
�لعني  ب��ف��وز  نتيجتها  �ن��ت��ه��ت  و�ل��ت��ي  �ل��ف��رع��ي، 
�لإد�ري  �مل�شرف  عبد�هلل،  ع�شام  و�عترب   .1-3
�لن�شر�وية  �مل���ب���ادرة  �ل���ع���ني،  ن����ادي  لأك���ادمي���ي���ة 
�أن  لي�شت غريبة على �إد�رة نادي �لن�شر، موؤكد�ً 
�ل�شورة  تعك�س  �ل�شتثنائية  �مل��ب��ادر�ت  تلك  مثل 
جميع  يتطلع  �لتي  و�ل��ع��اد�ت  للقيم  �حلقيقية 
وتوؤكد حر�س  عليها،  �ملحافظة  �إىل  �لريا�شيني 
�جليد  �ل��ت��و����ش��ل  مفاهيم  تعزيز  على  �لأن��دي��ة 

و�للتز�م بالروح �لريا�شية .
نادي  �إد�رة  بحر�س  نتفاجاأ  مل  ع��ب��د�هلل:  وق��ال 
�إىل  نقله  �لالعب منذ  �ل�شوؤ�ل عن  �لن�شر على 
م�شت�شفى  �إىل  وم��ن��ه��ا  ب��دب��ي  ر����ش��د  م�شت�شفى 

�لعملية  فيها  له  �أجريت  و�لتي  باجليمي  �لعني 
�جلر�حية، ولكن �ملفاجاأة متثلت يف طلب �لعميد 
13 �شنة مع �لعني  �إج���ر�ء م��ب��ار�ة ودي��ة لفريق 

خالل فرتة �لر�حة �أي بعد �أيام قليلة من مبار�ة 
�ل��ف��ري��ق��ني �ل��ر���ش��م��ي��ة، وذل���ك ل��ت��ك��رمي �لالعب، 
فكانت لفتة ر�ئعة حقاً ت�شتحق �لثناء و�لتقدير، 

�إىل  �ل�شكر  بكلمات  �أت��وج��ه  �أن  هنا  يفوتني  ول 
�لفني  �مل�شت�شار  �إي��رك�����ش��ون  ج����ور�ن  �ل�����ش��وي��دي 
�أكادميية  وم��دي��ر  �لن�شر،  ب��ن��ادي  �ل��ك��رة  ل�شركة 

نادي �لن�شر �أحمد خور�شيد.
ومن جانبه �أو�شح جمال �حل�شاين مدرب فريق 
�لعامري  �إ�شابة  �أن  �شنة   13 حتت  لفئة  �لعني 
بك�شر مركب يف �ليد جاءت بعد عر�شية �أر�شلها 
�إثرها  �لالعب من �جلانب �لأمين و�فتقد على 
�لن�شر،  �أي لعب من  �حتكاك مع  دون  �لتو�زن 

ويف �عتقادي �أن �ملبادرة كانت �أكر من ر�ئعة .
وتابع: �أخربين و�لد �لالعب عن �شعادته �لبالغة 
مببادرة �لن�شر، و�أكد يل باأن م�شهد تكرمي �بنه 
و�طمئناناً على �شعيد  �رتياحاً  �أكر  �ليوم جعله 
�ل���زي���ارة ح��ر���س ع�شام  ن��ه��اي��ة  �ل��ن��ادي . ويف  يف 
ع��ب��د�هلل على �إه����د�ء �إي��رك�����ش��ون وخ��ور���ش��ي��د درع 
يف  �لر�ئعة  جلهودهما  تقدير�ً  �لتذكارية  �لعني 
عن عمق  وتعبري�ً  �لحرت�فية،  �ملفاهيم  تر�شيخ 

�لعالقة �لوطيدة �لتي جتمع �لناديني.

اللجنة  ال�صيف-  �صاحية   ••
االأوملبية:

�لثانية  �لإد�ري������ة  �ل�����دورة  �ن��ط��ل��ق��ت 
لإع����������د�د �أم�����ن�����اء �ل�������ش���ر و�مل���������در�ء 
�لريا�شية  ب��الحت��اد�ت  �لتنفيذين 
�لتدريب  ق�����ش��م  ي��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل����ت����ي 
�لأوملبية  للجنة  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لبحرينية حتت ��شر�ف �لأكادميية 

�لعاملية للريا�شة.
�لأوىل  �مل����رح����ل����ة  يف  وي����ح����ا�����ش����ر 
م����ن �ل��������دورة �ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر حتى 
ف���ري���ق من  �جل�������اري  �ل�����ش��ه��ر   14
بقيادة  �ملتخ�ش�شني  �مل��ح��ا���ش��ري��ن 
للريا�شة  �لعاملية  �لأكادميية  مدير 

كري�س �شويل.
د�ر����ش���اً   30 �ل�������دورة  يف  وي�������ش���ارك 
54 تقدمو� ل��ل��دورة، مت  �أ���ش��ل  م��ن 
�جتيازهم  �إث����ر  ب��ع��ن��اي��ة  �خ��ت��ي��اره��م 

لالإختبار�ت �لتي �أجريت لهم.
�جتازو�  بحرينياً  د�ر���ش��اً   21 وك��ان 
على  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل�����دورة 
تاأهيلهم  مت  و�ل����ذي����ن  م���ر�ح���ل   3
للعمل يف �لحت��اد�ت �لريا�شية بعد 

تخرجهم من �لدورة بنجاح.
وت��اأت��ي ه���ذه �ل����دورة يف �إط����ار �شعي 
�لبحرينية  �لومل����ب����ي����ة  �ل���ل���ج���ن���ة 

لالرتقاء مبخرجات �لعمل �لإد�ري 
يف �لحت��اد�ت �لريا�شية عرب تاأهيل 

�أمناء �ل�شر و�ملدر�ء �لتنفيذيني.
مر�حل،  ثالثة  على  �ل���دورة  وت��ق��ام 
مو�د  على  منها  مرحلة  ك��ل  ت�شمل 
م��ت��ن��وع��ة ت����ر�ع����ي خم��ت��ل��ف �أرك������ان 
ويطلب  �لريا�شية  �لإد�رة  عملية 
�مل�����ش��ارك��ني ع��ق��ب ك���ل مرحلة  م���ن 
�لتقدم باأطروحة بحثية خا�شة بكل 
�مل�شاركة  متطلبات  لجتياز  مرحلة 

يف �لدورة.
من  �لأوىل  �مل�����رح�����ل�����ة  وت���������ش����م����ل 
�ل�����دورة �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ط���رق و�شع 

�ل�شرت�تيجيات يف عمل �لحتاد�ت، 
و�لتعرف على �جلهات ذ�ت �لعالقة 
�ملبا�شرة بالحتاد�ت،  �ملبا�شرة وغري 
و�ل�شتفادة  معها  �لتعامل  و�آل��ي��ات 
�مل��ث��ل��ى م���ن �ل��ع��الق��ة م��ع��ه��ا يف دعم 
م�شرية �لحت��اد، كما ت�شمل �ملرحلة 
باللو�ئح  و�لإمل��������ام  �لط������الع  ع��ل��ى 
�للجنة  ب��ه��ا يف  �مل��ع��م��ول  و�لأن��ظ��م��ة 
و�لأنظمة  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة 
�ململكة  يف  �ملتبعة  �لعامة  و�لقو�نني 
وذلك حتى يدرك �أمني �ل�شر حدود 
لالحتاد  �ملتاحة  �لتحرك  م�شاحات 
بالقو�نني  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف 

و�لأنظمة.
�أم�����ا �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل�����دورة 
�لفنية  ب��اجل��و�ن��ب  �لإمل�����ام  فت�شمل 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ل��ع��ب��ة و�ل���ت���ع���رف على 
�لريا�شيني  بناء  يف  �لهرمي  �ل�شلم 
�لك����ت���������ش����اف حتى  م���رح���ل���ة  م���ن���ذ 
ت�شمل  ك��م��ا  �لأول،  �مل��ن��ت��خ��ب  ب��ل��وغ 
�آليات  �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  ه���ذه �مل��رح��ل��ة 
�لحت���اد  يف  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  �إد�رة 
�ملتعلقة  ���ش��و�ء  مكوناتها  مبختلف 
منها بامل�شابقات و�لأندية و�لنو�حي 
�لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة، �إىل ج��ان��ب فهم 
�آل��ي��ات �ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��دي��ر �لفني 

�لإ�����ش����ر�ف ع��ل��ى و�شع  ل���الحت���اد يف 
ومتابعة  �ل���ت���ط���وي���ري���ة  �خل����ط����ط 

تطبيقها على �أر�س �لو�قع.
�لدورة  من  �لثالثة  �ملرحلة  وت�شمل 
و�لإعالمية  �لت�شويقية  �ل��ن��و�ح��ي 
وو�شائل ت�شليط �لهتمام �لإعالمي 
ع���ل���ى �أن�������ش���ط���ة وب����ر�م����ج �لحت������اد، 
��شتحد�ث  �آل���ي���ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وكيفية  ج��دي��دة  ريا�شية  فعاليات 
بطلبات  �ل���ت���ق���دم  م���ل���ف���ات  �إع���������د�د 
ربط  وكيفية  �لبطولت  ��شت�شافة 
باملو�زنات  �لحت���اد  وب��ر�م��ج  خطط 

�ملالية �ملتوفرة.

ت�شهد دبي بعد �أقل من �أ�شبوع من �لآن �نطالق بطولت 
�شوق دبي �حلرة للتن�س مب�شاركة نخبة من لعبي ولعبات 
ثمينة  فر�شة  �لتن�س  جماهري  و�أم���ام  �ل��ع��امل،  يف  �لتن�س 
�لعاملية على جميع مالعب  �لتن�س  �أق��وى عرو�س  ملتابعة 
قرية �لتن�س طو�ل �أ�شبوعي �حلدث، مبا فيها �ملالعب رقم 

1،و2، و3 ، و�لذي �شيكون �لدخول �إليها جماناً.
�لبطولة:  م��دي��ر  ت��ه��ل��ك،  ���ش��الح  ق���ال  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  ويف 
ت�شعدنا �إتاحة �لفر�شة هذ� �لعام جلماهري بطولت �شوق 
دبي �حلرة للتن�س ملتابعة عدد من �أف�شل لعبي ولعبات 
�لتن�س يف �لعامل، وهم يخو�شون بع�شاً من مبارياتهم يف 

�أدو�ر �حلدث �لتمهيدية على �ملالعب رقم 1، و2، و3 .
�لرئي�شي  �لبطولة  ملعب  تذ�كر  ت�شهد  ذلك  غ�شون  ويف 

�إقباًل و��شعاً من قبل ع�شاق �لتن�س �لذين يتطلعون ملتابعة 
ولتز�ل  ك��ث��ب،  ع��ن  �ل��ع��امل  يف  �لتن�س  عمالقة  م��ن  نخبة 
�أ�شبوع  من  �لأوىل  �لأي��ام  و  �ل�شيد�ت،  تن�س  �أ�شبوع  تذ�كر 
�شباك  �لرجال متوفرة وميكن �حل�شول عليها من  تن�س 
بع�س  و�شيحظى  للتن�س،  �حل���رة  دب��ي  ���ش��وق  �شتاد  ت��ذ�ك��ر 
�مل�شجعني �ل�شعيدي �حلظ بفر�شة �لفوز بتذ�كر �ملباريات 
�لنهائية خالل �مل�شابقات �ملثرية �لتي �شتجري قبل و�أثناء 
ر�ئعني  �أ���ش��ب��وع��ني  �إىل  نتطلع  تهلك:  و�أ���ش��اف  �حل���دث. 
يزخر  �لبطولة  ف��ج��دول  �مللعب،  وخ���ارج  د�خ���ل  وحافلني 
�شبكة  وحمطات  �لتن�س،  قرية  يف  و�لفعاليات  بالأن�شطة 
�ملمتعة  �مل�شابقات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شتقدم  �لعربية  �لإذ�ع����ة 
�لفر�س للفوز بتذ�كر  �لكثري من  �لذي يعني  �لأمر  هنا، 

يف  �لأف�شل  �ملكان  �لتن�س  قرية  من  و�شيجعل  �لنهائيات، 
متابعة  خ���الل  م��ن  م��ار���س،  18 فرب�ير-2  م��ن  �ل��ف��رتة 
�ملباريات �ملثرية يف �ملالعب 1، و2، و3، ومر�قبة �حلدث 

يف �مللعب �لرئي�شي عرب �شا�شات عر�س كبرية . 
فرب�ير   18 يف  �ل�شيد�ت  تن�س  ببطولة  �حل��دث  ُي�شتهل 
ويف  عاملياً  �لأو�ئ��ل  �لع�شر  �مل�شنفات  8 من  فيها  وي�شارك 
مقدمتهم فيكتوريا �أز�رينكا و�شريينا ويليامز، �إىل جانب 
�لكربى  �لأرب��ع  بالبطولت  �ل�شابقات  �لفائز�ت  من  ع��دد 
و�شمانثا  �إيفانوفيت�س،  و�آن��ا  نا،  ويل  كفيتوفا،  برت�  مثل: 

�شتو�شور، وحاملة �للقب �أنيازكا ر�دفان�شكا. 
فرب�ير   25 يف  وت��ن��ط��ل��ق  �ل���رج���ال  تن�س  ب��ط��ول��ة  يعقبها 
مب�شاركة نوفاك ديوكوفيت�س، �مل�شنف �لأول عاملياً، وروجيه 

فيدرر، حامل �للقب، �إىل جانب عدد من �مل�شنفني �لع�شرة 
ديلربتو،  مارتن  وج��و�ن  بريديت�س،  توما�س  مثل  �لأو�ئ��ل 

وجو ويلفرد ت�شونغا، ويانكو تيب�شارفيت�س. 
تقام بطولت �شوق دبي �حلرة للتن�س �لتي متلكها وتنظمها 
�شوق دبي �حلرة حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  بن 

�ملتحدة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.
تتوفر تذ�كر �لبطولة يف �شباك تذ�كر �شتاد دبي للتن�س، 
 - 9 �شباحاً  يف منطقة �لقرهود، و�لذي ُيفتح يومياً من 
9 م�شاًء، وترت�وح �أ�شعار �لتذ�كر بني 50 درهماً لالأدو�ر 
�لتذ�كر  للنهائيات، كما تتوفر  �لتمهيدية، و450 درهماً 

�ملو�شمية )تذ�كر لدخول جميع مبار�يات �حلدث(.

فر�صة جلماهري التن�س ملتابعة عمالقة الكرة ال�صفراء جمانًا

برعاية حمدان بن حممد

را�ص���د الكتب���ي يح����رز املرك�����ز الثام������ن يف رال������ي ال�صوي��������د
ال�سعودي يزيد الراجحي يفوز بلقب الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات

ختام بطولة احتاد الإمارات للمبارزة 
املفتوحة للعمومي براأ�س اخليمة

يف مبادرة ا�ستثنائية

اأكادميية الن�صر تكرم لعب اأ�صبال العني يو�صف العامري يف دار الزين

مب�ساركة 30 دار�سًا

انطلق الدورة الثانية لأمناء ال�صر واملدراء التنفيذين بالحتادات الريا�صية
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���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �آل نهيان 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، رئي�س نادي 
�شباقات  �لثنني يف ميد�ن  �أم�س  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث 
�ل��ه��ج��ن ب�����ش��وي��ح��ان ف��ع��ال��ي��ات وم��ن��اف�����ش��ات �ليوم 
�أعماله  �لذي تختتم  �شموه  �لتا�شع من مهرجان 
وخليجية  حملية  مب�شاركة  �ملقبل،  �ل�شبت  م�شاء 
و����ش��ع��ة، ح��ي��ث ���ش��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �نطالق 
دورتها  �ملز�ينة يف  �لأ�شايل  �لإب��ل  م�شابقة جمال 
�ل�شيخ وزمول �جلماعة  ل�شوطي زمول  �ل�شاد�شة 
)�أبناء �لقبائل(، ومز�د �لإبل )�ملز�يدة( يف دورته 
يف  �ملحالب  م�شابقة  ��شتكمال  وك��ذل��ك  �ل��ر�ب��ع��ة، 

دورتها �لثانية ب�شوط تاأهيلي لكل �لفئات.
�لرميثي  �هلل  عبد  علي  �شعادة  �لفعاليات  ح�شر 
�أع�شاء  م��ن  وع���دد  لالن�شطة،  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لدولة،  ل���دى  �ملعتمدين  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل�شلك 
�خلليجية،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  و���ش��ي��وف 
وعديد  و�ملقيمني  �ملو�طنني  م��ن  كبري  وجمهور 
�ل����وف����ود �مل���در����ش���ي���ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة ح��ي��ث حتولت 
و�حتفالية  كبري  �شعبي  عر�س  �إىل  �ملز�ينة  �شاحة 
كرنفالية �شادتها مظاهر �لرت�ث وفنون �لفلكلور 
�لفائزون  �شكلها  �لتي  �لفرح  وحلقات  �ملختلفة، 
و�أ�شدقاوؤهم، مع �متز�ج هذ� �مل�شهد بعبق تر�ثي 
يعيد �إىل �لأذهان �شرية �لآباء و�لجد�د وعاد�تهم 
ح�شارية.  وب���روح  �لنبيلة  وقيمهم  وتقاليدهم 
�شاركت  �أجمل �جلمال  70 من  �أن  �جلدير ذكره 
يف مناف�شات �شوط �جلماعة، و 41 جماًل �شاركت 
 111 ع��ام  ومبجوع  �ل�شيوخ  زم��ول  مناف�شات  يف 

جماًل.

راعي املهرجان يلتقي مثقفات اأمريكيات
وقام �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لإمار�ت يف �شاعة مبكرة من �شباح �ليوم بجولته 
�لتفقدية �ملعتادة �إىل �شاحة مز�ينة �لإبل �ل�شايل، 
حيث جتمعت �أعد�د �شخمة من �لزمول، و�أع�شاء 
رئي�س  �شموه  و�لتقى  �ملختلفة،  �لعاملة  �للجان 
�ل�شيوخ،  زم��ول  ل�شوطي  �لتحكيم  جلنة  و�أع�شاء 
منهم  و��شتمع  �لقبائل(  )�أبناء  �جلماعة  وزم��ول 
�لفئة  لهذه  �مل�شاركة  حجم  ح��ول  و�ف  �شرح  �إىل 
�خلا�شة بالذكور من �لإبل )�لبعري( من عمر �شت 
�شنو�ت فما فوق، كما ��شتمع �شموه �إىل �لإجر�ء�ت 
�لإبل  ف��رز  م��ن  ب���دء�  �لتحكيم  عملية  يف  �ملتبعة 
وترقيمها وت�شنيفها ومن ثم عملية �لتقييم وفق 
�ل�شروط �جلمالية للم�شابقة، مرور�ً بلحظة �أد�ء 
باملر�كز  �لفائزين  نتائج  باإعالن  و�إ�نتهاًء  �لق�شم 
�لع�شرة لكل �شوط، ويليها مبا�شرة عرو�س �لإبل 

�لفائزة ومن ثم تتويج �لفائزين.
�مل��ه��رج��ان خ��الل جولته على  و�أث��ن��ى �شمو ر�ع���ي 
جهود جلنة �لتحكيم يف عملية تقييم �ملتناف�شني، 
كما وّجه �للجنة �ملنظمة بتقدمي �ملزيد من �لدعم 
�أن  �شموه  م��وؤك��د�  �مل�شاركني  لكافة  و�لت�شهيالت 
�ملهرجان للجميع و�أن مبد�أ تكافوؤ �لفر�س يحتل 
�أهمية بالغة لتقدمي �حتفالية وعر�س �شعبي يليق 

مبكانة ريا�شة �لإبل يف �لإمار�ت.
�آل نهيان  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ    و�لتقى �شمو 
�لمريكيات  �ملثقفات  من  ع��دد�ً  �ملز�ينة  �شاحة  يف 
على  لل�شالم  خ�شي�شا  دب��ي  من  ح�شرن  �للو�تي 

وقد  �مل��ه��رج��ان.  فعاليات  على  و�لط����الع  �شموه 
ع��ل��ى ح�شورهن  و���ش��ك��ره��ن  ب��ه��ن  ���ش��م��وه  رح����ب 
و�ه��ت��م��ام��ه��ن ب��احل��دث �ل���ذي ب���ات حم��ط �هتمام 
�لوفد  �شمهم  ومم��ن  و����ش��ع��ني.  و�إقليمي  حملي 
تو�تزند  و�يفان  كاتي فو�شرت )كاتبة و�عالمية( 
)مدر�شة يف �لوليات �ملتحدة(، ويندي مريف�س ) 
رئي�شة تنفيذية لإحدى �ل�شركات يف دبي(، و�لتي 
وقالت  �ملز�ينة،  بفعاليات  �ل�شديد  �إعجابها  �أبدت 
�لمار�ت  ت��ر�ث  على  للتعرف  خ�شي�شا  ح�شرنا 
على �لطبيعة وكما هو يف �لو�قع، بالرغم من �أننا 
و�ل�شياحة  �جل��ذب  �ملليئة مبظاهر  دبي  نعي�س يف 
ت�شاعفت  ���ش��ع��ادت��ن��ا  �أن  �إل  �ل��ع��م��ر�ين  و�ل��ت��ق��دم 
ل��روؤي��ة جمال �ل��رت�ث و�لب��ل عن ق��رب، و�شعدنا 

مب�شافحة �شمو ر�عي �ملهرجان و�لتحدث �ليه.
و�لجنبية  �ل�شياحية  �ل��وف��ود  �أن  ذك��ره  �جل��دي��ر   
�ل���ز�ئ���رة مل��وق��ع �مل��ه��رج��ان ت�����زد�د ي��وم��ا ب��ع��د يوم 
�حلدث  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��ر�  �لع����د�د  وتت�شاعف 
�شهد  ف��ق��د  �ع��الم��ي��ة طيبة ومم��ي��زة،  �شمعة  م��ن 
�جلاليات  �أبناء  من  عدد  �ليوم  �ملز�ينة  مناف�شات 
�لجنبية �ملقيمة يف �لدولة مثلو� عدد�ً من �لدول 
 ، ماليزيا  �لهند،  �ل�شني،  تركيا،  �ليابان،  منها: 
و�لأ�شر  �لعائالت  من  زئرين  جانب  �ىل   ، رو�شيا 
من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ، حيث يعك�س 

هذ� �حل�شور جانبا بارز� من جناحات �حلدث .
 

تتويج الفائزين ب�سوط زمول ال�سيوخ 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وت���ّوج    
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
و���ش��ط ح�شد جماهريي  �ل��ي��وم  �لإم������ار�ت  ت���ر�ث 
لفت �لفائزين يف �شوط زمول �ل�شيوخ يف �لفرتة 
�مل�����ش��ائ��ي��ة، ح��ي��ث ن���ال ن��ام��و���س �ل�����ش��وط �جل��م��ل ) 
�����ش����ر�ب( مل��ال��ك��ه م���ب���ارك ع��ل��ي حم��م��د �مل���زروع���ي 
وحل  �شيارة،  على  وح�شل  درج��ة   780 مبجموع 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  �شمو  مل��ال��ك��ه   ) ���ش��وغ��ان   ( ث��ان��ي��ا 
ونال   775 مبجموع  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
��ا، وج���اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �جل��م��ل )  ���ش��ي��ارة �أي�����شً
ميا�س ( ملالكه عامر �شامل �ملن�شوري 750 ، ونال 
�لثالثة  للفائزين  �ل�شيار�ت  منح  وي��اأت��ي  �شيارة، 
�لأو�ئل بلفته كرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 

ز�يد �آل نهيان، ت�شجيًعا لهم. 

 تكرمي الفائزين بزمول اجلماعة 
  كما تّوج �شمو ر�عي �ملهرجان �لفائزين باملر�كز 
يف ���ش��وط زم���ول �جل��م��اع��ة ، ح��ي��ث �ن��ت��زع �جلمل 
�شيف حمد  ملالكه  �ل�����ش��وط  ن��ام��و���س   ) )���ش��وغ��ان 
775 درج�����ة وح����ل يف  �مل����زروع����ي و  ب���ن م���اج���د 
�ملركز �لثاين ) �لكايد ( ملالكه ر��شد علي بالن�س 
770 درجة  وجاء ثالثا ) �ل�شاهني  �ملن�شوري و 
( ملالكه خلف �شيف خلف باحلامية ونال جمموع 

درجات 750 من �أ�شل 800 درجة .
و��شتمع �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان بعد 
ذلك �ىل جمموعة من �لق�شائد لعدد من �ل�شعر�ء 
�ملحبة  م�شاعر  خ��الل��ه��ا  م��ن  ق��دم��و�  �ل�شعبيني، 
�أثنى  �ل��ذي  �شموه  ب�شخ�س  و�لع��ت��ز�ز  و�لتقدير 
على ح�شن �أد�ئهم وجمال ق�شائدهم �ل�شعرية. يف 
ما وجه �لفائزون بفئتي زمول �ل�شيوخ و�جلماعة 
ر�عي  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  تتويجهم  ختام  يف 

�ملهرجان على تكرميه و�هتمامه وحر�شه �ل�شديد 
م�شريين  طلباتهم،  وتلبية  بينهم  �لتو�جد  على 
�إىل �أن ح�شور �شموه �ليومي ي�شعدهم ويحفزهم 
�لتي  �لنوعية  و�مل�شاركة  �لجن���از�ت  من  للمزيد 
موؤكدين  وخ�شو�شيته  زه��وه  للمهرجان  حتقق 
�أنهم �شيظلون على �لعهد يف �مل�شاركة يف كل دور�ت 
�حل��ف��اظ على  لهم  بالن�شبة  �ل��ذي ميثل  �حل��دث 

تر�ث �لهجن بكل مفرد�ته �لتقليدية �لأ�شيلة.

ابل المارات تت�سدر املحالب 
جميع  يف  للت�شفيات  �لإب����ل  م��ن   100 ت��اأه��ل��ت 
قبل  للت�شفيات  ناقة   225 �أ�شل  من  �لأ���ش��و�ط 
�شمو  مب��ه��رج��ان  �مل��ح��ال��ب  م�شابقة  يف  �خلتامية 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ل���الإب���ل يف 
�ل��ي��وم �ل��ر�ب��ع �لتي جت��ري يف  �شويحان وذل��ك يف 
وتفوقت  للمهرجان.  �مل�شابحة  �لفعاليات  �إط��ار 
�إب��ل �لإم����ار�ت يف جميع �لأ���ش��و�ط وح�شلت على 
حممد  �شعادة  وق��ال  �مل�شابقة.  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
بن عا�شد �ملهريي رئي�س جلنة �ملحالب �إن تفوق 
�إبل �لإمار�ت يعود لالهتمام �لذي توليه حكومة 
�لإمار�ت �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�ل��روة �حليو�نية ب�شكل عام  �هلل، باحلفاظ على 
�ملتو��شل من �شمو  و�لإب��ل ب�شكل خا�س، و�لدعم 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت، 
وت�شجيعه ملالك �لإبل و�لدعم �لذي �متّد كذلك 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن  �مل�����ش��ارك��ني  ل��ي�����ش��م��ل 
�ملحالب  م�����ش��اب��ق��ات  �أك����رب  �إح�����دى  �خل��ل��ي��ج��ي يف 
و�لعينية،  �مل��ال��ي��ة  ن��اح��ي��ة �جل���و�ئ���ز  م��ن  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لإ�شيل لدولة  �ل��رت�ث  �شاأنه حفظ  وك��ل ما من 
�لإم��ار�ت.  و ��شفرت نتائج م�شابقة �ملحالب ليوم 
 19 �لعر�بي  �لب��ل فئة  20 من  تاأهل  �م�س عن 
، �شوط  �ل�شعودية  �لم��ار�ت��ي��ة و1 من  �لب��ل  من 
 ، �ل�شعودية  و1 من  �لم���ار�ت  16 من  �حلز�مي 
13 من �لمار�ت  �شوط �حلز�مي فئة �خلو�وير 
و6 من �شلطنة عمام و1 من �ل�شعودية ، �ل�شوط 
�شلطنة عمان  و3 من  �لم���ار�ت  17 من  �ملفتوح 
يف  �ملناف�شة  �لإب���ل  عليه  ح�شلت  وزن  �أع��ل��ى  وبلغ 
�لأ�شو�ط �خلم�شة، �شوط �لإبل �ملحليات �لأ�شايل 
�أما بقية  33 كيلو و410 جر�م،  فئة �خلو�وير، 
�لأ�����ش����و�ط ف��ك��ان��ت ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل���ت���ايل: �شوط 
�ملحليات �لأ�شايل فئة �لعر�بي، 24 كيلو و840 
32 كيلو و310  ج���ر�م، ���ش��وط �لإب���ل �حل��ز�م��ي 
31 كيلو  �لإبل �حلز�مي �خلو�وير  جر�م، �شوط 
و500 جر�م، �ل�شوط �ملفتوح بلغ ما مت حلبه 33 

كيلو و210 جر�م.

من الناقة اإىل املعدة
  �إذ� �أردت �ل�شتمتاع بتذوق حليب �لنوق �لأ�شلي 
عليك  فما  و�لغذ�ئية  �ل�شحية  ل��ف��و�ئ��ده  جمانا 
�إل �لقدوم ملهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
مناف�شة  ومتابعة  �شويحان  مدينة  يف  نهيان  �آل 
يتبارى  �لتي  )�حل���الب(  �أو  �مل��ح��ال��ب(  )م�شابقة 
�لإبل  ومربي  مالك  كبار  من  نخبة  خاللها  من 
تقدمي  يف  و�ليمن  ُعمان  و�شلطنة  �لم���ار�ت  من 
ر�شدت جو�ئز  كميات �شخمة من �حلليب حيث 

ل��ل��م��رة �لأوىل  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ق��ة  ل��ه��ذه  قيمة 
�لأطباء  ب��ه  ي��و���ش��ي  �ل��ن��وق  �مل��ه��رج��ان. حليب  يف 
وخرب�ء �ل�شحة و�لتغذية، كما �أن متابعة جممل 
فعالية   100 �إىل  ت�شل  �لتي  �ملهرجان  فعاليات 
للجمهور  وثقافية  وتر�ثية  ب�شرية  متعة  حتقق 

و�ل�شيوف و�لوفود �لز�ئرة.

اأعالم المارات
  م��ن �مل��ظ��اه��ر �ل��الف��ت��ة يف �مل��ه��رج��ان م��ا يتج�شد 
ب��ع��د ت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن يف �مل��ز�ي��ن��ات، ح��ي��ث ترى 
ب��دي��ع��ا، حينما  ���ش��ح��ر�وي��ا  ت��ر�ث��ي��ا  �ل��ع��ني م�شهد� 
�أعالم  �أ�شدقاوؤهم برفع  �أو  يقوم بع�س �لفائزين 
�لدولة وهم ميتطون �إبلهم، ومن ثم يجولون يف 
جنبات �شاحة �ملز�ينة، تعبري� عن �لفرحة �لغامرة 
�شحر�وية  ب�����ش��ري��ة  م�شهدية  م�شكلني  ب��ال��ف��وز 
باقامة  �جل��م��ي��ل  �مل�شهد  ه���ذ�  وي�شتكمل  ر�ئ��ع��ة، 
لي�شتكمل  و�لغناء،  �لرق�س  �حتفالية من  حلقات 
�مل�شهد حتى �مل�شاء يف )عزب( كبار مالك ومربي 
و�لولئم  �لحتفاليات  و�ق��ام��ة  �ملنطقة  يف  �لب��ل 
حيث  �لقدمية،  �لرت�ثية  �ملجال�س  ملظاهر  �حياء 
لقاء �لجيال �لرت�ثي يف ملتقى �شويحان، وحيث 

�ل�شعر و�ل�شعر�ء و�ل�شو�لف حول �أ�شايل �لبل.
�ل�شنا�شي : �ملهرجان ملتقى �شعبي 

وزير  م�شت�شار  �ل�شنا�شي  م��رمي  �لدكتورة  �أك��دت 
�شياحية  وج��ه��ة  ب��ات  �مل��ه��رج��ان  �أن  و�مل��ي��اة  �لبيئة 
مهمة ، كما �أنه ي�شكل ملتقى �شعبيا لالجيال من 
حمبي ريا�شة �لهجن �لتي حتتل مكانة مهمة يف 
�إع��ت��دت على  لقد   ، �ل�شنا�شي  وقالت  و   . �ل��دول��ة 
ح�شور معظم ن�شاطات �لنادي �لرت�ثية وبخا�شة 
مهرجان �لبل �لذي يحظى برعاية و�هتمام �شمو 
رف��ع من  نهيان مم��ا  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
خالل دعم �شموه �ملو�شول له مكانته �ىل �لعاملية، 
�إنه باخت�شار ملتقى �لجيال و�ملناف�شات �ل�شريفة 
جتعل  ح�شارية  ب�شورة  �ل�شعبي  �مل��وروث  و�حياء 
من �شويحان �ملدينة �لأه��م يف مثل هذه �ملنا�شبة 
يو�شل  �لثقافية  �لناحية  من  �ملهرجان  �أن  كما   ،
ثقافة �ملا�شي �ىل �جليل �جلديد ، لكت�شاب �ملزيد 

من �خلرب�ت و�ملهار�ت يف جمال ريا�شة �له

ابن ب�سر: نتذكر باخلري زايدًا
�ليه  يلفت  �ل���ذي  ب�شر،  ب��ن  �لرحمن  عبد  ف��الح   
ومتابعته  �ل��ي��وم��ي  ب��ح�����ش��وره  �جل��م��ي��ع  �ن��ت��ب��اه 
يعيد  �مل��ه��رج��ان  ق��ال:  �مل��ه��رج��ان،  فعاليات  لكافة 
�لقدمية  حياتنا  وبهجة  وتقاليدنا  �فر�حنا  لنا 
قو�عده  �أر���ش��ى  �ل���ذي  �ل�شعبي  م��وروث��ن��ا  وج��م��ال 
�ملغفور له باذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ونحن ن�شري على نهجه 
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لر�شيدة  �حلكومة  بدعم 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
حفظه �هلل و�شمو �لفريق �لركن �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نيان، ويل عهدة �لأمني، و�ملتابعة �حلثيثة 
من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، حيث 
نحظى يوميا مب�شافحته و�لتحدث �ليه. و�ختتم 
�لحتفايل  �جل��و  ه��ذ�  بقوله:  ت�شريحه  ب�شر  بن 
ي�شعدين و�أنا �أ�شاهد جميالت �ل�شايل من �لبل 
�جلمهور،  وجتمع  �ليومي  و�لتتويج  و�لفائزين 
ح��ي��ث ت��ع��اد ���ش��رية �لو�ئ�����ل م��ن �لب����اء و�لج����د�د 

ب�شورة معا�شرة مبهرة.

الزعابي: من ال�سارقة اىل اأبوظبي
ح�شر  �ل��زع��اب��ي،  �ل�شريف  ح�شن  عمر  �مل��و�ط��ن   
لت�شجيع  �شويحان  �ىل  �ل�شارقة  �ليوم من  مبكر� 
و�لربع  �ملز�ينة،  مناف�شات  يف  �مل�شاركني  )�لربع( 
ه���م جم��م��وع��ة م���ن ك���ب���ار م����الك وم���رب���ي �لب���ل 
م���ن �أب��وظ��ب��ي و�ل�����ش��ارق��ة ور�أ������س �خل��ي��م��ة. وعن 
تر�ثنا  ومعاي�شة  للت�شجيع  جئت  ق��ال:  ح�شوره 
�لعريق، وعلى �جلميع و�جب وطني نحو حماية 
كما   ، و�ل�شحر�ء  �لب��ل  جمتمع  وثقافة  �ل��رت�ث 
بيت  �لم����ار�ت يف  ك��ل  م��ن  �مل��ه��رج��ان يجمعنا  �أن 
���ش��وي��ح��ان ع��ل��ى �مل��ح��ب��ة و�لخ�����اء و�ل���وح���دة �لتي 

تعلمناها من م�شرية �لحتاد �لظافرة .
 

 ال�سعراء: جناح ثقايف
  �أكد عدد من �ل�شعر�ء �لذين يح�شرون �ىل خيمة 
�ملز�ينة ب�شورة يومية �أن جناح �لفعاليات �لثقافية 
يوما  وبريقه  �ألقه  ي��زد�د  �ملهرجان  يف  و�ل�شعرية 
بعد يوم ، و�أن هذ� �لنجاح يزد�د جناح من خالل 
و�ل�شتماع  لل�شعر�ء  �حلدث  ر�عي  �شمو  ��شتقبال 
�أن  �إىل  و�����ش���ارو�  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م.  ق�����ش��ائ��ده��م  �ىل 
�شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �لالفت  �ليومي  �حل�شور 
بن ز�يد �آل نهيان للفعاليات و�ملناف�شات ومتابعته 
كافة  با�شتقطاب  و�لتوجيه  وكبرية  �شغرية  لكل 
�أ�شكال �لإبد�ع للحدث، لعب دور� نوعيا يف حجم 
�حل�����ش��ور م��ن ج��ان��ب �ل�����ش��ع��ر�ء و�مل��ث��ق��ف��ني وكبار 
وريا�شة  �ل�شحر�ء  بثقافة  �ملهتمة  �ل�شخ�شيات 
وت��ق��ال��ي��د �ل��ه��ج��ن �لأ����ش���ي���ل���ة، وق����ال����و� �إن روي���ة 
جمموعة كبرية من �ل�شعر�ء �ل�شعبيني وب�شورة 
ق�شائدهم  يلقون  وه��م  �ملز�ينة  �شاحة  يف  مكثفة 
�إحياء  وك��ذل��ك  �ملهرجان  ر�ع��ي  ح�شرة  يف  يوميا 
لأهمية  يوؤ�شر�ن  �شويحان  يف  �لرت�ثية  �ملجال�س 
�إجن���اح �حل���دث �لذي  �ل��ث��ق��ايف ودوره يف  �جل��ان��ب 
ي��ح��ت��ل م�����ش��اح��ة �إع��الم��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ك��ب��رية على 
يف  �ل�شعبيني  �ل�����ش��ع��ر�ء  وق���دم  �ملنطقة   م�شتوى 
�ملهرجان  ر�ع���ي  ل�شمو  �ل�شكر  ت�شريحهم  خ��ت��ام 
�جلمهور  وك��ذل��ك  و�ب��د�ع��ه��م  جل��ه��وده��م  لدعمه 

�لذي يلتف حولهم وي�شجعهم.

امل�ساركة اخلليجية
  م�شاركة نوعية لفتة لعدد من كبار ومالك �لإبل 
من �أبناء دول جمل�س �لتعاون �خلليجية يف كافة 
وم�شابقة  �ملز�ينات  وبخا�شة  �ملهرجان،  مناف�شات 
�لإبل  وبخا�شة  ت�شدرهم  لف��ت��ا  وك���ان  �مل��ح��ال��ب، 
و�لو�شول  �ملتقدمة  �ملر�كز  للعديد من  �لقطرية 
�لنوعية  �مل�شاركة  ه��ذه   ، �ملتقدمة(  )�مل��ر�ك��ز  �إىل 
�إىل جانب م�شاركة حمبي هذه �لريا�شة من كافة 
�إمار�ت �لدولة حققت للحدث زخما وثر�ء� خا�شا 
ومن ثم جمهور� متنوعا من �ملو�طنني و�ملقيمني 
و�ل�شياح و�لوفود �ملدر�شية يحت�شد كل يوم ملتابعة 
عرو�س �ل�شايل �لفائزة وحلظة تتويج �لفائزين 
من �شمو ر�عي �ملهرجان ، �مل�شاركة �خلليجية تثلج 
�ملحبة  ملتقى  هو  �ملهرجان  ك��ون  �جلميع  �شدور 

و�لأ�شقاء على �أر�س �لإمار�ت �لعزيزة .
 

الزعفران و�سل ال�سوق

ك��م��ي��ات �شخمة م��ن م���ادة )�ل��زغ��ف��ر�ن( و�شلت   
�ليوم �إىل �ل�شوق �ل�شعبية ) ت�شم 107 دكاكني( 
للمهرجان،  �مل�شاحبة  �لفعاليات  �شمن  �ملقامة 
�شر�ء هذه  على  �شريعا  �لإق��ب��ال  ب��د�أ  �لفور  وعلى 
�مل�����ادة وب��خ��ا���ش��ة م���ن ق��ب��ل م���الك وم���رب���ي �لإب���ل 
و�لفائزين يف مز�ينات �ل�شايل يف �ملهرجان و�لتي 
و�شل عددها �إىل 10 جولت فاز يف كل �شوط من 
كل فئة 10 متناف�شني مبجموع ي�شل �إىل 200 
�أمام  16 �جلاري )�خلتام(  فائز، و�شتتهادى يوم 
من�شة �لتتويج �لرئي�شة مبيد�ن �شباقات �لهجن 
�لر�شيقة  �جلميلة  �ل�شايل  ه��ذه  ك��ل  ب�شويحان 
�ل�شحر�وية  �لرت�ثية  �ملو�شيقى  �حلان  وقع  على 
حمددة  �أج���ز�ء  تلونت  وق��د  �ل�شعبية  و�لأه���ازي���ج 
تقدير�  �جلميلة،  �لزعفر�ن  مبادة  �أج�شامها  من 
هذه  على  وت��اأك��ي��د�  �ل��ن��ادر،  �ل�شحر�وي  للجمال 
�لإب��ل على  �لتقليدية يف مز�ينات  و�ملفردة  �لعادة 
جتار  ك�شب  �حل��ال��ة  ه��ذه  يف  �لإم�����ار�ت.  م�شتوى 
متعة  �جلمهور  وك�شب  �لفائزون،  وك�شب  �ل�شوق 
ب�شرية فريدة، ويبقى )�لزعفر�ن( بلونه �ملخملي 

�لبديع �شيد �ملو�د �لرت�ثية يف �حلدث �لكبري.

ور�سة اأعمال من طني الوديان
ت�شتوقف ز�ئري �ل�شوق �ل�شعبي يف مهرجان �شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان لالإبل يف منطقة 
�لأعمال  دق��ة  فيها  ت��ربز  دك��اك��ني  ع���ّدة  �شويحان 
وروع����ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، وم���ن ت��ل��ك �ل��دك��اك��ني �لبالغة 
�أحدها  �ل���وق���وف ع��ن��د  107 دك���اك���ني، لب���د م��ن 

�ملليىء بالأعمال �لرت�ثية.
كل   ، ز�ي��د  جامعة  �ملجيني  حممد  عائ�شة  تقول 
�لرت�ث  مفرد�ت  من  م�شتوحاة  �لنحتية  �أعمايل 
هنا  �ملعرو�شة  �أعمايل  و�أك��ر  �لدولة  يف  �ل�شعبي 
نفذتها م��ن ط��ني �ل��ودي��ان وحت��ت �جل��ب��ال، حيث 
�أم��ل��ك ور���ش��ة يف �ل��ع��زب��ة يف �ل��ف��اي��ة، وف��ي��ه��ا �أنفذ 

�أفكاري بت�شكيالت طينية خمتلفة.
�أب���رز م��ا �أع��م��ل عليه ه��ي �لبيوت  و�أ���ش��اف��ت، �أم���ا 
�مل��ب��ارك��ة، �ملندو�س  �ل�����ش��ج��رة  �ل��ن��خ��ل��ة  �ل��رت�ث��ي��ة، 
�لفّخار  �ل��ن��خ��ي��ل،  ���ش��ع��ف  ف��ي��ه  �أ����ش���ت���خ���دم  ح��ي��ث 
�ملزجج، �لطوي �لبئر ، �خلر�س، �ملد�خن، �لقالع 
باأنو�ع  �ملبخرة  �لطعام،  حفظ  �أو�ين  و�حل�شون، 
م��ت��ع��ددة ك��م��ا ����ش��ت��خ��دم��ت �خل��و���س �أي�����ش��اً لعمل 
ذلك  وغ��ري  و�جلفري  و�ملهفة  و�ل�شرود  �حل�شري 

من �لأ�شتخد�مات د�خل �ملنازل.

 من اجلهات الداعمة للمهرجان 
من �جلهات �لد�عمة ملهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�آل ن��ه��ي��ان ل��الإب��ل يف ���ش��وي��ح��ان �لحتاد  ب��ن ز�ي���د 
على  �أخذ  �لذي  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لريا�شي 
بدوره  �ل��ت��ع��ري��ف  �ل�شعبي  �ل�����ش��وق  �شمن  ع��ات��ق��ه 
ت��وزي��ع من�شور�ت  ك��احت��اد ري��ا���ش��ي، ف�����ش��اًل ع��ن 
�أل���ع���اب، وم��الب�����س ريا�شية  وم��ط��ب��وع��ات وك����ر�ت 

جلمهور �ملهرجان.

 برنامج اليوم العا�سر
 ي�شهد �ليوم �لثالثاء �نطالق جولة جديدة من 
( لفئتي ثنايا  �ملز�ينة   ( م�شابقة جمال �ل�شايل 
�لت�شفية  ي�شهد  كما   ، �جلماعة  وثنايا  �ل�شيوخ 

و�لنتائج مل�شابقة �ملحالب . 

مهرجان �سلطان بن زايد لالإبل يف �سويحان يتوا�سل بنجاح لليوم التا�سع على التوايل

�صلط��ان ب���ن زاي���د يت���ّوج الفائ���زي���ن مبزاين���ة �صوط����ي زم����ول ال�صي���وخ واجلماع������ة
�سراب يحلق بنامو�س زمول ال�سيوخ و)�سوغان( يظفر بنامو�س زمول اجلماعة

�أ�شدر �حتاد �شباقات �لهجن برئا�شة معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن 
بن حممد �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد 
�أي  ��شتخد�م  �ل�شباق  هجن  مالك  على  يحظر  ق��ر�ر�  �لهجن  �شباقات 
�ملطايا  �أو طبيعية يف  �أي عقاقري خملقة  �أو  من�شطة  �أو  م��و�د خم��درة 

�مل�شاركة يف �ل�شباق باأي طريقة كانت.
2013 من منطلق �رتباط �شباق �لهجن  1 ل�شنة  وياأتي �لقر�ر رقم 
�رتباطا وثيقا بالرت�ث �لفريد لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحفاظا 

على �لهجن كو�حدة من رو�فد هذ� �لرت�ث.
و�أكد �لحتاد يف قر�ره �أنه يف حال خمالفة ذلك �شيتم �تخاذ �لإجر�ء�ت 
نحو �إلغاء نتيجة �ل�شباق بالن�شبة للمخالف و�شحب جو�ئزه وحرمانه 
تكر�ر  ح��ال��ة  ويف  ع��ام  مل��دة  �ل�شباق  يف  �ملخالفة  باملطية  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن 
�لتد�بري  كافة  �تخاذ  يتم  خمالفة  عينة  من  �أك��ر  وج��ود  �أو  �ملخالفة 

عام  ملدة  �ل�شباق  يف  مطاياه  بجميع  �مل�شاركة  من  �مل�شارك  حرمان  مع 
وتن�شر �ملخالفة �ملرتكبة و�لإجر�ء �ملتخذ �شد �ملخالف بلوحة �إعالنات 

م�شامري �ل�شباق.
�إل  �أرق��ام �ل�شر�ئح �إىل م��الك �آخرين  �أك��د �لحت��اد على ع��دم نقل  كما 
�آخر  ق��ر�ر  �أي  �أي ن�س يف  �لقر�ر  �نتهاء مدة �حلرمان ويلغي هذ�  بعد 

يتعار�س معه ومع �أحكام هذ� �لقر�ر �لذي بد�أ �لعمل به فور �شدوره.
�آل نهيان  �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن بن حممد  �أكد معايل  من جانبه 
�لإمار�تية عموما تعي�س فرتة مناء و�زده��ار بف�شل دعم  �لريا�شة  �أن 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  وعطاء  ومتابعة  �هلل 
رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل 

�إىل م�شامري  �م��ت��د  �ل���ذي  �أن ه��ذ� �لزده����ار  �إىل  �لإم�����ار�ت ..م�����ش��ري� 
�لهجن ل يجب �أن ت�شوبه �شائبة ولبد �أن ي�شتقي �لقيم �ملثالية جلوهر 
�ملناف�شة �لريا�شية خا�شة �أن هذه �لقيم ذ�تها هي �لتي تو�رثناها وهي 

�لتي قامت عليها �أ�ش�س دولتنا �لفتية.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  باأيادي  معاليه  �أ�شاد  كما 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..موؤكد� 
�أن ريا�شة �لهجن نالها ن�شيب و�فر من عطاء �شموه وم�شاندته �لأمر 
�لذي �شاهم يف �لطفرة �حلقيقية �لتي ي�شهد بها �ملنت�شبون كافة لهذ� 

�مليد�ن.
�إننا د�ئما  وقال معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان 
يف  كعادتنا  �لتقييم  مو�شع  وبطولتنا  وجتاربنا  فعالياتنا  كافة  ن�شع 
�لحتاد ولذ� كان هذ� �لقر�ر �لذي يحفظ عامل �شباقات �لهجن من �أية 

�شو�ئب دخيلة عليه ويحفظ تو�زن �لفر�س ويوجد بيئة تناف�شية عادلة 
كما يحفظ �لأجو�ء �حلميمية �لتي تقام فيها تلك �ل�شباقات ..من هنا 
�أو  خم��درة  م��و�د  �أي  ��شتخد�م  �ل�شباق  هجن  م��الك  على  �حلظر  ك��ان 
من�شطة �أو �أي عقاقري م�شنعة �أو طبيعية يف �ملطايا �مل�شاركة يف �ل�شباق 

باأي طريقة كانت.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �شباقات �لهجن ومنذ بد�ياتها وهي عامل للمثل 
�ملناف�شة  ظ��ل  ويف  �لبع�س  �أن  غ��ري  �ل�شريفة  للمناف�شة  نقي  وج��وه��ر 
�إىل مثل  �إدر�ك  و�رتفاع �جلو�ئز قد يلجاأ دون  �ل�شباقات  �ملحمومة يف 
�ملالك  �أن  ثقة  وكلنا  ن�شده  �أن  �أردن����ا  �ل���ذي  �ل��ب��اب  وه��و  �ل��ط��رق  ه��ذه 
�لأ�شا�س  �لقر�ر لأنه يف  تنفيذ  �أحر�س منا على  �شيكونون  و�مل�شمرين 
تلك  فيها  تت�شبب  قد  كثرية  خماطر  ويجنبها  مطاياهم  لهم  يحفظ 

�ملن�شطات. 

رئي�س احتاد �صباقات الهجن ي�صدر قرارا يحظر فيه ا�صتخدام اأي مواد خمدرة اأو من�صطة يف املطايا



بابل يفوز بجائزة غرامي 
�لعام، يف  �ألبوم  بابل �لربيطاين على جائزة غر�مي عن فئة  �ألبوم  ح�شل 
حني كان لقب �أف�شل �أد�ء بوب منفرد من ن�شيب �لربيطانية �أديل، و�أف�شل 

�أد�ء منفرد ملو�شيقى �لريف لالأمريكية كاري �أندروود.
جو�ئز  لتوزيع  �ل�شنوي  �حلفل  �أجنل�س  بلو�س  �شتابلز  مركز  و��شت�شاف 
و�أديل  ريهانا  و�أبرزهم  كر  لنجوم  �لغنائية  بامل�شاركة  متيز  وقد  غر�مي، 

وجا�شنت تيمربليك وتايلور �شويفت.
بجائزة  �شانز  �إن��د  مامفرودز  �لربيطانية  �ل��روك  لفرقة  بابل  �ألبوم  وف��از 
بوب  �أد�ء  �أف�شل  فئة  �أدي��ل بجائزة غر�مي عن  ف��ازت  �لعام، يف حني  �ألبوم 
منفرد عن �أغنيتها Set Fire to the Rain فيما ح�شلت �أن��دروود على 

.Blown Away جائزة �أف�شل �أد�ء منفرد ملو�شيقى �لريف عن
 We Are �أغنيتها  �ل��ع��ام مل�شلحة ف��رق��ة ف��ان ع��ن  �أغ��ن��ي��ة  وذه��ب��ت ج��ائ��زة 
Young ، يف حني فاز �ألبوم  Channel Orange لفر�نك �أو�شن بجائزة 
�أف�شل �ألبوم معا�شر ونالت فرقة بالك �آيد كيز جائزة �أف�شل �أد�ء روك عن 
�ألبوم بوب  �أف�شل  Lonely Boy ، فيما ح�شدت كيلي كالرك�شون جائزة 

. Stronger عن

)الل�صة( يت�صدر اإيرادات ال�صينما 
�مريكا  يف  �ل�شينما  �ي�����ر�د�ت  �لل�شة  �جل��دي��د  �ل��ك��وم��ي��دي  �لفيلم  ت�����ش��در 

�ل�شمالية هذ� �ل�شبوع حمققا 59ر36 مليون دولر.
�لفيلم بطولة جا�شون بامتان وميلي�شا مكارثي وجون ت�شو و�خر�ج �شيث 

جوردون.
�مل��رك��ز �لول  �ل��د�ف��ئ��ة م��ن  وت��ر�ج��ع فيلم �لكوميديا و�جل��رمي��ة �لج�����ش��ام 
�ىل �لثاين هذ� �ل�شبوع حمققا �ير�د�ت بلغت 5ر11 مليون دولر. �لفيلم 
بطولة نيكول�س هولت وترييز� باملر و�خر�ج جوناثان ليفني وجاء �لفيلم 

�جلديد �ثار جانبية يف �ملركز �لثالث باير�د�ت بلغت ع�شرة ماليني دولر.
�لفيلم بطولة �شابا لوكا�س وكاتي �و�شوليفان و�شتيف بورن و�خر�ج ليونارد 

�شان�شيز.
و�حتل �ملركز �لر�بع فيلم �شيلفر لينينجز باليبوك مرت�جعا مركز� و�حد� 
عن �ل�شبوع �ملا�شي باير�د�ت بلغت 9ر6 مليون دولر. ويقوم ببطولة �لفيلم 

بر�ديل كوبر وجينفر لور�ن�س وروبرت دي نريو ويخرجه ديفيد رو�شيل.
وتر�جع فيلم هانزل وجريتل من �ملركز �لثاين �ىل �خلام�س هذ� �لأ�شبوع 

حمققا �ير�د�ت بلغت 7ر5 مليون دولر.
�لفيلم من �خر�ج تومي ويركول ويلعب دور �لبطولة جريمي ريرن وجيما 

�رتريتون وبيرت �شتورمار.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جينيفر اأني�صتون
 يف فيلم كوميدي 

و�فقت �لنجمة �لهوليودية جنيفر 
�أن��ي�����ش��ت��ون ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف فيلم 
و�ملوؤلف  للمخرج  جديد  كوميدي 
بوغد�نوفيت�س  ب��ي��رت  �لأم���ريك���ي 
 She's Funny That يحمل ��شم
هوليوود  �شحيفة  و�أف���ادت   Way
�أني�شتون  �ن  �لأم��ريك��ي��ة  ري��ب��ورت��ر 
�أوين  �إىل كل من �لنجوم  �شتن�شم 
ويل�شون و�شيبيل �شيبريد و�أوجيني 
بوغد�نوفيت�س  ف��ي��ل��م  يف  ل��ي��ف��ي 

�لكوميدي �جلديد.
و�أ�شار �إىل �ن بوغد�نوفيت�س ولويز 
�لفيلم  ���ش��ي��ن��اري��و  ك��ت��ب��ا  ���ش��رت�ت��ني 
�لذي يحكي ق�شة خمرج م�شرحي، 
يج�شد �شخ�شيته ويل�شون، ي�شاعد 
ممثلة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  على  موم�شاً 
�لفيلم  �لأك��رب من  وي�شور �جل��زء 
يف نيويورك، فيما جت�شد �أني�شتون 
�شخ�شية معاجلة تقبع و�لدتها يف 
مركز لإعادة �لتاأهيل من �لإدمان 

على �لكحول.

ربح مليون دولر بف�صل كلبته 
يعزو رجل من ولية يوتا �لأمريكية �شر�ءه تذكرة لوتو 
ربحت مليون دولر �إىل كلبته �لتي �أقفلت �شاحنته و�أبقته 
بع�س �لوقت خارجها فا�شتغله لبتياع �لتذكرة من متجر 
علق �أمامه. و�أفادت حمطة كاي �آي يف �آي �لأمريكية �ن 
�شتيف هيوز ��شرتى تذكرة لوتو نيابة عن جمموعة من 
34 عاماًل من متجر يف جامعة يوتا مبدينة �شالت ليك 
لأنه مل يجد �أي �شيء يفعله عندما �أقفلت كلبته �شاحنته 
مليون  ربحت  �لتذكرة  �ن  �إىل  و�أ�شارت  خارجها.  و�أبقته 
دولر، وباتت �ملجموعة �ملوؤلفة من 34 �شخ�شاً هي �أكرب 
جمموعة تتقا�شم هذه �جلائزة. وقال هيوز توجهت مللء 
�خلارج،  يف  تبقيني  �شتيال  بكلبتي  و�إذ  بالوقود  �شاحنتي 
دخولها  من  �أمتكن  �أن  قبل  دقيقة   45 �ملكان  يف  فبقيت 
�لفائز  �أن��ن��ي  وتبني  �للوتو  ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء  ق��ررت  وعندها 
نيابة عن  �ل��ت��ذك��رة  ����ش��رتى  �ن��ه  و�أو���ش��ح  دولر  مبليون 
�لعام  منذ  �للوتو  تذ�كر  �شر�ء  معهم  يت�شارك  جمموعة 

2001 و يدفع كل منهم 10 دولر�ت كل عدة �أ�شابيع.

يو�صي مبزرعته اإىل ممثلني 
يف خطوة غريبة �أو�شى رجل �أمريكي بتقدمي مزرعته يف 
�شحيفة  ونقلت  ي��وم��اً  يعرفهما  مل  ممثلني  �إىل  �إيلينوي 
�ملحامي  ع��ن  �لأم��ريك��ي��ة  ريجي�شتري  ج���ورن���ال  �شتيت  ذ� 
ر�ي  �ل��ر�ح��ل  و�شية  تنفيذ  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  بيهلي،  دون��ال��د 
ت��وؤول مزرعته يف  بان  �أو�شى  �ملتويف  �أن  فالك )71 عاماً(، 
تباع مبليون  �أن  �ملفرت�س  �لذي من  �شربينغفيلد،  مدينة 
�للذين  ب��ارت��ون  وب��ي��رت  ب���رويف  كيفني  �ملمثلني  �إىل  دولر 
�إىل  ر�شالتني  بعث  �أن��ه  بيهلي  و�أ���ش��اف  يوماً.  يعرفهما  مل 
جنمي �أفالم ثمانينيات وت�شعينيات �لقرن �ملا�شي، �للذين 
ع��ر���س عام  �ل���ذي  ن��اي��ت  ه��ال  ب��دوري��ه��م��ا يف فيلم  ��شتهر� 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لو�شية.  م�شمون  على  ليطلعهما   ،1981
ولفت  ب�شديقيه  و�شيته  يف  وب��ارت��ون  ب��رويف  و�شف  فالك 
�إىل �أن فالك كان يقود �شيارة من �شتينيات �لقرن �ملا�شي، 
�أن منزله مل يكن يحتوي على مياه، وموؤكد�  �إىل  م�شري�ً 
�أن  �إىل  �أح��د �جل��د�ول �لقريبة. و�أ�شار  �أن��ه كان ي�شتحم يف 
فالك مل يكن لديه �لكثري من �لأ�شدقاء، لفتاً �إىل �أن عدد 

�لأ�شخا�س �لذين ح�شرو� مر��شم دفنه مل يتعَد �لع�شرة.

نفوق اأ�صخم مت�صاح يف العامل 
�لذي يحمل   ، �لتم�شاح لولونغ  �لفليبني عن نفوق  �أعلنت 
لقب �أ�شخم �لتما�شيح غري �لطليقة يف �لعامل و�أفاد موقع 
جي �إم �آي نيوز �لفليبيني �ن لولونغ ، �أ�شخم مت�شاح غري 
طليق يف �لعامل ، نفق بعد ��شتدعاء طبيب بيطري لفح�شه. 
ومل يك�شف �شبب ��شتدعاء �لطبيب ول �شبب نفوق �لتم�شاح 
، لكن عمدة مدينة بوناو�ن قال �ن �لتم�شاح كان يت�شرف 
بابلو  �لإع�����ش��ار �ل���ش��ت��و�ئ��ي  بطريقة غ��ري��ب��ة م��ن��ذ ���ش��رب 
على  �لقب�س  �نه مت  �إىل  ي�شار  �ملا�شي.  دي�شمرب  �لبالد يف 
هذ� �لتم�شاح يف �لعام 2011 بعد �شنو�ت من مطاردته �إثر 

قتله فتاة يف �لعام 2009، و�ختفاء �أحد �ل�شيادين.

خليا قاتلة لل�صرطان باليابان
جنح باحثون يابانيون يف �نتاج خاليا قاتلة قادرة على �لعي�س فرتة طويلة وقتل �خلاليا �ل�شرطانية ميكن حقن 

�ملر�شى مبا�شرة بها.
�خلاليا  ه��ذه  تفتح  �أن  يوكوهاما  يف  لالأبحاث  ريكن  مركز  من  كاو�موتو  هريو�شي  �إ���ش��ر�ف  حتت  �لعلماء  وتوقع 

م�شتقبال �آفاقا جديدة لعالج �ل�شرطان.
نوع من �خلاليا �جلذعية  �إىل  بي�شاء  باإعادة برجمة �شفائح دموية  �لباحثون  قام  �نتاج هذه �خلاليا  �شبيل  ويف 

وطورو� منها هذه �خلاليا �جلديدة �لقاتلة.
وذكر �لطبيب كاو�موتو �إن هذه �خلاليا موجودة باأعد�د قليلة يف �جل�شم، غري �أنهم �أعربو� عن �أملهم باأن ي�شاهم 

حقن �ملري�س بكميات كبرية منها �إىل حت�شني �أد�ء جهازه �ملناعي.
و�أو�شح �ن �خلطوة �لتالية هي �ختبار ما �إذ� كان باإمكان هذه �خلاليا �لتعرف على �خلاليا �ل�شرطانية وقتلها من 

دون �شو�ها من خاليا �جل�شم.
�أمر  �أنه  �أنه يف حال تاأكد ذلك، ميكن حقن هذه �خلاليا مبا�شرة يف مر�شى �ل�شرطان لعالجهم، موؤكد�ً  و�أ�شاف 

ميكن حتقيقه يف �مل�شتقبل غري �لبعيد. 
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حميط عنق الن�صاء يوؤثر على �صحتهن 
�شنتيمرت�   35 ع��ن  �لن�شاء  ل��دى  �لعنق  حميط  زي���ادة  ترتبط 
هذ�  �لع�شلية،  �ل��ق��وة  وب��ت��دين  �ل�شحية  �مل��خ��اط��ر  يف  ب��ارت��ف��اع 
يف  �لكاثوليكية  بر�زيل  جامعة  يف  بحثي  فريق  �إليه  تو�شل  ما 
�لرب�زيل. و�أر�د �لفريق �لبحثي ��شتق�شاء �لعالقة بني حميط 
ذلك  و�شمل  و�لع�شالت،  و�ل�شر�يني  �لقلب  و�شحة  �مل��ر�أة  عنق 
فيه،  �ل�����ش��ح��وم  ون�شبة  �جل�����ش��م  كتلة  وم��ع��ام��ل  �ل����وزن  ت�شجيل 

بالإ�شافة �إىل حميط �خل�شر وقر�ء�ت �ل�شغط و�شكر �لدم.
وخالل �ل�شنو�ت �ملا�شية برزت معطيات عدة ت�شري �إىل �رتباط 
حيث  �لنوم،  �ختناق  مبر�س  �لعنق  منطقة  يف  �ل�شحوم  تر�كم 
 10 ب��ني  ت���رت�وح  لفرتة  �لتنف�س  ع��ن  �لنائم  �ل�شخ�س  يتوقف 
و60 ثانية، وقد يتكرر �لأمر خم�س مر�ت يف �ل�شاعة، ويحدث 
�إىل  �ل��ن��وم  �ختناق  وي���وؤدي  �لتنف�شية.  �مل��ج��اري  �ن�شد�د  نتيجة 
حدوث م�شاعفات خطرية مثل �لقلق و�لتوتر و�لإره��اق، وهي 
و�لوفاة  و�ل�����ش��ر�ي��ني  �لقلب  �أم��ر����س  �إىل  تتطور  ق��د  خم��اط��ر 
�ملبكرة، وهذ� ما دفع �لعلماء �إىل بحث وجود عالقة بني حميط 

�لعنق وم�شاكل طبية �أخرى.
وت�شري نتائج �لدر��شة �إىل وجود عالقة بني زيادة حميط �لعنق 
35 �شنتيمرت� وزيادة خماطر �لإ�شابة بالأمر��س �لقلبية  عن 
و�لوعائية و�شعف ع�شالت �جل�شم. ويكمن �لتعامل �ل�شحيح 
�مل�شكلة وهو  �لعنق يف معاجلة من�شاأ  زي��ادة حميط  مع م�شكلة 
برنامج غذ�ئي �شحي  و�ل�شمنة، وهذ� يتمثل يف  �لز�ئد  �ل��وزن 
وم���ت���و�زن ي��رت��ك��ز ع��ل��ى �خل�����ش��ار و�ل��ف��و�ك��ه و�حل��ب��وب �لكاملة 
بالإ�شافة �إىل ممار�شة ن�شاط ج�شدي ب�شكل منتظم، �لأمر �لذي 

ينعك�س يف نق�شان حميط �لعنق وتقلي�س �ملخاطر �ل�شحية.

مليون دولر للقب�س على �صرطي
جرى ر�شد مليون دولر مكافاأة ملن يديل مبعلومات توؤدي �ىل 
هارب  �جنلي�س  لو�س  �شرطة  م��ن  �شابق  �شرطي  على  �لقب�س 
قتل  �أن  بعد  وعائالتهم  �ل�شرطة  رج��ال  ��شتهد�فه  يف  وي�شتبه 

ثالثة �أ�شخا�س ثاأر� لقر�ر ف�شله من �خلدمة عام 2008 .
وقال ت�شاريل بيك قائد �شرطة لو�س �جنلي�س �ن �ملكافاأة جمعت 
من تربعات خا�شة و�حتاد�ت �ل�شرطة ورجال �أعمال و�شلطات 
�ملدينة وهي �أكرب مكافاأة تعر�شها �شرطة جنوب كاليفورنيا يف 

�أي حتقيق جنائي.
33 عاما ف�شل من �خلدمة  �ل�شرطي كري�شتوفر دورن��ر  وكان 
كاذبة  �ف���اد�ت  ق��دم  �ن��ه  م�شوؤولون  �كت�شف  �أن  بعد   2008 ع��ام 

متهما �شرطيا �خر با�شتخد�م �لقوة �ملفرطة.
�ملا�شي  �ل�شبوع  بقتلهم  �ملتهم دورنر  �لثالثة  �ل�شخا�س  ومن 
�ىل  �أدى  ت��اأدي��ب  جمل�س  يف  مثله  متقاعد  �شرطة  �شابط  �بنة 
ف�شله. ودورنر مطلوب �لقب�س عليه �أي�شا بتهمة قتل خطيب 
بلدة  28 عاما و�شابط من  �لعمر  تبلغ من  �لتي كانت  �ل�شابة 
ريفر�شايد. وكان دورنر ن�شر على �لنرتنت بيانا �ل�شبوع �ملا�شي 
�أعلن فيه �حلرب على �شباط �نفاذ �لقانون و�شكا من ف�شله من 
�خلدمة عام 2008 . وقال بيك يف موؤمتر �شحفي �ن �ملحققني 
يحرزون تقدما �ل �أنه رف�س ذكر �ملزيد من �لتفا�شيل م�شيفا 
�أنه من �ملعتقد �ذ� كان دورنر ما ز�ل على قيد �حلياة فانه يتابع 

�لتغطية �لعالمية لعملية �لبحث عنه عن كثب.

تايلور �شويفت حتمل جائزتها يف مهرجان توزيع جو�ئز جر�مي يف لو�س �جنلي�س. )� ف ب(

هيلني مريين ب�صعر زهري 
هيلني  �لربيطانية  �لنجمة  ب��دت 
مريين بطلة غريبة بع�س �ل�شيء 
من  �ل�67  يف  لإم��������ر�أة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�شعرها  ���ش��ب��غ��ت  ب��ع��دم��ا  ع��م��ره��ا، 

باللون �لزهري.
دي����ل����ي ميل  و�أف������������ادت ����ش���ح���ي���ف���ة 
�شنة   67 م��ريي��ن  �ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
���ش��ارت ع��ل��ى خ��ط��و�ت �ل��ع��دي��د من 
�لزهري  �للون  و�ختارت  �مل�شاهري 

ل�شعرها.
�ل�شتينية،  �لنجمة  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
�لتي تعرف ب�شعرها �لأ�شقر، �أطلت 
ب�����ش��ع��ره��ا �ل����زه����ري خ�����الل حفل 
�ل�شينما  �أك��ادمي��ي��ة  ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز 

�لربيطانية بافتا.
ع����ن مريين  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ق��ول��ه��ا وج�����دت �ن����ه ���ش��ي��ك��ون من 
باللون  ���ش��ع��ري  �أ���ش��ب��غ  �ن  �مل�����ش��ل��ي 
�أنني  �أقول ب�شر�حة  �لزهري، و�أنا 
 Next Top �أ�شاهد برنامج  كنت 
�لربيطانية  و�ل�����ش��اب��ة   ،Model
�ل���ت���ي ف�����ازت ك���ان���ت ب�����ش��ع��ر زه���ري 

فر�أيت �نه جميل وقلدتها.

اإليزبيث اأول�صون
 يف )غودزيل(

تطّل �ملمثلة �لأمريكية �إليزبيث 
�أول�شون يف دور �لبطولة بن�شخة 
جديدة من فيلم غودزيال و��شع 
�أول�شون  �أك�����دت  وق����د  �ل�����ش��ه��رة 
خالل م�شاركتها يف حفل توزيع 
جو�ئز بافتا يف لندن م�شاركتها 

يف �لفيلم.
ونقل موقع �شو بيز عن �أول�شن، 
للنجمتني  �ل�����ش��غ��رى،  �لأخ�����ت 
�لتو�أم ماري كايت و�أ�شلي �أول�شن 
قولها �شاأ�شارك يف ت�شوير فيلم 
'غ���ودزي���ال' يف �ل��رب��ي��ع، ه��ذ� هو 
�شاأعمل  �ل�����ذي  �ل���ت���ايل  �لأم������ر 
�لن�شخة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  عليه 
�جل��دي��دة من غ��ودزي��ال �شتكون 
�ل��ن�����ش��خ��ة �لأوىل  خم��ت��ل��ف��ة ع���ن 

بطابعها �لدر�مي.

�شركة  �أن  �م�س  �لربيطانية  غ��اردي��ان  �شحيفة  �أوردت 
قادر� على  برناجما  �ملتعددة �جلن�شيات طّورت  ريثيون 
�مل�شتقبل  يف  ب�شلوكهم  و�لتنبوؤ  �لنا�س  حتركات  تعقب 
�لتو��شل  مو�قع  من  عنهم  معلومات  جمع  طريق  عن 

�لجتماعي.
يت�شمن  لها خرب� ح�شريا  تقرير  غارديان يف  ون�شرت 
فيديو يك�شف عن �لكيفية �لتي ي�شتطيع بها �لربنامج 
�ل�����ذي �أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه �����ش���م ر�ي������وت �خ��ت�����ش��ار� لعبارة 
�لإجنليزية  باللغة  �ل�شريعة  �ملعلومات  نقل  تكنولوجيا 
من  كبرية  كمية  جمع  �لعالية  �لتحليلية  �لقدر�ت  ذي 
�ل��ب��ي��ان��ات ع��ن �لأ���ش��خ��ا���س م��ن م��و�ق��ع م��ث��ل في�شبوك 

وتويرت وفور�شكوير وغريها.
ونقلت �ل�شحيفة عن �شركة ر�يثون، وهي خام�س �أكرب 
�أنها مل  �لعامل،  يف  �خلا�شة  �لدفاع  �شركات  بني  �شركة 

تبع برناجمها لأي زبون.
لكن �ل�شركة �لتي يوجد مقرها مبدينة ما�شا�شو�شت�س 
�إىل  ُنقلت  قد  �لتكنولوجيا  ه��ذه  ب��اأن  �أق��رت  �لأمريكية 
�ل�شناعة  يف  �لعاملة  و�ل�شركات  �لأمريكية  �حلكومة 
للم�شاعدة   2010 كجزء من جهد بحثي م�شرتك يف 

تريليونات  على حتليل  ق��ادر  قومي  �أم��ن  نظام  بناء  يف 
�لبيانات من �لف�شاء �لإلكرتوين.

وق��ال��ت غ��اردي��ان �إن ق��درة ر�ي���وت على �إخ�����ش��اع �ملو�قع 
�لأ�شاليب  ع��ن  ن���ادرة  ف��ك��رة  ت��ق��دم  للمر�قبة  �ل�شعبية 
�مل����ث����رية ل���ل���ج���دل �ل����ت����ي �ج����ت����ذب����ت �ه����ت����م����ام وك������الت 
�أثارت  �لوقت  �لقومي، ويف نف�س  �ل�شتخبار�ت و�لأم��ن 
�ملدنية و�خل�شو�شية على  �ملهتمني باحلريات  خماوف 

�لإنرتنت.
من  ر�ي���وت  برنامج  با�شتخد�م  �أن��ه  �ل�شحيفة  وعلقت 
�ملمكن �حل�شول على خريطة كاملة عن حياة �شخ�س 
م��ا �أ���ش��دق��ائ��ه و�لأم���اك���ن �ل��ت��ي ي��رت��ادون��ه��ا مبينة على 

خريطة يف �أقل من ب�شع نقر�ت على زر.
ي�شتطيع هذ� �لربنامج وفقا لغارديان �أن يعر�س ر�شما 
ورو�بط  م��ا  �شخ�س  ع��الق��ات  يو�شح  عنكبوتيا  بيانيا 
�لأفر�د على �لإنرتنت بالبحث عمن تو��شلو� معه عرب 
تويرت على �شبيل �ملثال. كما ميكنه �لعثور على بيانات 
فور�شكوير،  من  �لأم��اك��ن  حتديد  ونظم  في�شبوك  من 
نحو  حاليا  ي�شتخدمه  �جلو�لة  للهو�تف  تطبيق  وه��و 
25 مليون �شخ�س لإبالغ �أ�شدقائهم مبكان وجودهم.

برنامج جت�ص�س يتنباأ ب�صلوكك 

ل الت�صوق على حفل )غرامي( �صبريز تف�صّ
للنجمة �لأمريكية بريتني �شبريز،  �أن حفل توزيع جو�ئز غر�مي �ل�شهري، ل يعني �شيئاً  يبدو 
ففي �لوقت �لذي كانت ت�شع فيه نظري�تها �للم�شات �لأخرية على تربجهّن وت�شفيفات �شعرهّن، 

قّررت �شبريز �أن تق�شد مركز �لت�شّوق بدًل من ح�شور �حلفل.
لت �أن تق�شد متجر )فوريفر بيال �شكني �إند  وذكرت �شحيفة )�ل�شن( �لربيطانية �أن �شبريز ف�شّ

تانينغ �إند ثاوز�ند �أوك�س( يف مركز )ذ� فيليدج غالن( للت�شّوق عو�شاً عن ح�شور �حلفل 
�ل�شنوي لتوزيع جو�ئز غر�مي �لذي �أجري يف لو�س �أجنل�س، وق�شاء بع�س �لوقت مع 
باقة من �لنجوم �أمثال ريهانا، و�أديل، وحبيبها �ل�شابق جا�شنت تيمربليك وقد مت 

�لتقاط �شور ل�شبريز وهي تخرج من مركز �لت�شوق يف ثياب عادية.
ي�شار �إىل �أن �شبريز فازت بجائزة غر�مي وحيدة منذ 8 �أعو�م عن �ألبومها توك�شيك 
�نف�شالها عن خطيبها جي�شون  بعد  �إليها  بالن�شبة  �شعباً   2013 ع��ام  ك��ان  وق��د   ،

تر�ويك.


