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العني يتعادل �سلبياً مع 
�سيفه بونيودكور الأوزبكي 

عربي ودويل

وفاة 22 �سخ�سا واإ�سابة 24 
اآ�سيويا بحادث مروري بالعني

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

علل ال�سلل والف�سل 
ومفتاح احلّل يف تون�ص

حممد بن را�سد ي�سدر قان�نا يلحق م�ؤ�س�سة 
الفعاليات والرتويج التجاري بدائرة ال�سياحة

•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 1 
ل�شنة 2013 بتعديل القانون رقم 30 ل�شنة 2009 ب�شاأن موؤ�ش�شة دبي 
للفعاليات والرتويج التجاري حيث ت�شمن القانون اإحلاق املوؤ�ش�شة بدائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري يف دبي على اأن يعمل بهذا القانون من تاريخ 
تفعيل  اإىل  الت�شريع  ه��ذا  يهدف  الر�شمية.  اجل��ري��دة  يف  وين�شر  ���ش��دوره 
دور املوؤ�ش�شة يف تن�شيط احلركة ال�شياحية يف دبي ل�شيما �شياحة الت�شوق 
اإىل دعم  وال��دويل وكذلك  املحلي  امل�شتويني  الإم��ارة على  بها  تتميز  التي 
دورها يف الرتويج للقطاعات القت�شادية املختلفة فيها وتوحيد ال�شيا�شات 
واخلطط والربامج الهادفة اإىل تر�شيخ مكانة دبي كمركز اإقليمي ودويل 
مظلة  توفري  على  ع��اوة  واملهرجانات  الفعاليات  واإق��ام��ة  وتنظيم  جل��ذب 

موحدة ت�شم كافة الفعاليات ال�شياحية يف الإمارة.

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية ت�زع اأكرث من �سبعة 
اآلف �سلة غذائية على الأ�سر املحتاجة يف �سنعاء

•• �صنعاء-وام:

باإ�شراف  الإن�شانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وزع��ت 
الفقراء  على  غذائية  �شلة   400 و  اآلف  �شبعة  �شنعاء  يف  الدولة  �شفارة 
واملحتاجني يف منطقة الرو�شة التابعة ملديرية بني احلارث يف العا�شمة 
موؤ�ش�شة  و�شعته  برنامج  �شمن  التوزيعات  هذه  وج��اءت  �شنعاء.  اليمنية 
خليفة تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.            )التفا�شيل 

   

االحتالل يعتقل قيادات ونوابًا من حما�س يف ال�ضفة
م�ساورات فل�سطينية لت�سكيل حك�مة وطنية

 •• القد�س املحتلة-يو بي اأي:
اأعلن قيادي بارز يف حركة فتح ام�س اإن م�شاورات ت�شكيل حكومة التوافق 

الفل�شطينية �شتبداأ الثنني املقبل.
للحوار مع  وم�شوؤول وفدها  فتح،  املركزية حلركة  اللجنة  وقال ع�شو 
م�شاورات  اإن  الر�شمية،  الفل�شطينية  ل��اإذاع��ة  الأح��م��د،  ع��زام  حما�س، 
ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة ���ش��ت��ب��داأ الث���ن���ني ت��زام��ن��ا م���ع ان���ط���اق ع��م��ل جلنة 

النتخابات املركزية يف غزة.
ويف �شياق مت�شل، ارتفعت ح�شيلة حملة العتقالت التي �شنها اجلي�س 
الغربية  ال�شفة  يف  حما�س  حركة  من  ق��ي��ادات  �شفوف  يف  الإ�شرائيلي 
وهو  ب��رمل��ان��ي��ني،  ث��اث��ة  بينهم  �شخ�شاً،   24 اإىل  الث��ن��ني،  ام�����س  فجر 
اأحرار  مركز  مدير  وق��ال  للم�شاحلة.  ا�شتهدافا  احلركة  اعتربته  ما 
لدرا�شات الأ�شرى وحقوق الإن�شان، فوؤاد اخلف�س، يف بيان تلقت يونايتد 
املعتقلني من قيادات حما�س  اإن قائمة  بر�س انرتنا�شونال ن�شخة منه، 
اإح�شائية �شابقة حتدثت عن  24 �شخ�شاً، بعد  اإىل  ارتفعت  يف ال�شفة 

معتقًا.  15
�شاح  الربملانية،  كتلتها  با�شم  والناطق  حما�س  يف  القيادي  وو���ش��ف 
الفل�شطينية،  ا�شتهداف وا�شح للم�شاحلة  باأنها  الربدويل، العتقالت 

معترباً اأنها تاأتي لتفريغ ال�شفة من القيادات.
ونواب  قيادات  اعتقال  اإن  انرتنا�شونال  بر�س  ليونايتد  الربدويل  وقال 
حما�س يف ال�شفة ا�شتهداف وا�شح للم�شاحلة وحماولة فا�شلة لتفريغ 
ال�شفة من قيادات ورموز احلركة وتقوي�س ال�شرعية الفل�شطينية عرب 
ال�شتهداف املتكرر للنواب. وراأى اأن ال�شلطة الفل�شطينية تتحمل جزءاً 
من امل�شئولية عن هذه العتقالت ب�شبب عدم املبالة والتعاون الأمني 
اأجل وقف هذه الهجمة،  القاهرة بالتدخل من  مع الحتال. وطالب 

حممد بن زايد خال ا�شتقباله وزير الدفاع ال�شباين  )وام(

حممد بن زايد ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سباين وعمدة برلني

الفجر........    05:37            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:10  
الع�صاء......   07:40

املتظاهرون ي�شيعون اثنني من زمائهم و�شط القاهرة )رويرتز(

ثوار يحاولون اإ�شاح دبابة معطوبة يف مدينة اليعقوبية �شمايل �شوريا   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شتباكات  الثنني  ام�س  جتددت 
النظام  وق���وات  احل��ر  ب��ني اجلي�س 
املركبات  اإدارة  حميط  يف  ال�شوري 
�شكان  وحت�������دث  دم�������ش���ق،  ب����ري����ف 
التفجريات  ع���ودة  ع��ن  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اإليها. ياأتي ذلك بعد يوم من وقوع 
 140 جم�����زرة يف ح���ل���ب، وم��ق��ت��ل 

�شخ�شا يف خمتلف اأنحاء �شوريا.
املعار�شة  م�شلحو  حقق  الأثناء  يف 
ال�������ش���وري���ة ت���ق���دم���ا ع���ل���ى الر������س 
�شمال  يف  ال�����رق�����ة  حم���اف���ظ���ة  يف 
البعث  ���ش��د  ب��اق��ت��ح��ام��ه��م  ���ش��وري��ا 
الرقة  مدينة  غرب  ال�شرتاتيجي 
القوات  م���ع  دام���ي���ة  م���ع���ارك  ب��ع��د 

النظامية .
�شيطر  ب���ي���ان  يف  امل���ر����ش���د  وق������ال 
الن�شرة  ج���ب���ه���ة  م����ن  م���ق���ات���ل���ون 
وكتيبة احرار الطبقة على مداخل 
املن�شورة  ب��ل��دة  ق���رب  ال��ب��ع��ث  ���ش��د 

غرب مدينة الرقة.
وي��ق��ع ال�����ش��د ب��ني م��دي��ن��ت��ي الرقة 
وال��ط��ب��ق��ة ال��ل��ت��ني ل ت����زالن حتت 
�شيطرة القوات النظامية، يف وقت 
ال��ري��ف بني  ب��ات��ت معظم م��ن��اط��ق 

ايدي املقاتلني املعار�شني.
عبد  رام��ي  املر�شد  واو���ش��ح مدير 

وال��ك��ه��رب��اء وامل������ازوت يف ع���دد من 
املدن ال�شورية.

اأن  الأملانية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
�شكان دم�شق اأم�شوا الأيام الأخرية 
و�شط رعب من التفجريات املتنقلة 
التي كانت خبت ن�شبيا بقلب دم�شق 
يف الأونة الأخرية قبل اأن تعود اإىل 

التنقل يف الأحياء وال�شكانية.
املعار�شة  زع���ي���م  ح����ث  ذل�����ك  اىل 
الرئي�س  اخلطيب  معاذ  ال�شورية 
ال�����ش��وري ب�����ش��ار ال���ش��د ام�����س على 
ات��خ��اذ م��وق��ف وا���ش��ح م��ن دعوته 
ل��ل��ح��وار ق��ائ��ا ان��ه��ا ت��ه��دف حلقن 
ال���دم���اء وم�����ش��اع��دة ال��ن��ظ��ام على 

الرحيل ب�شام.
يف  الج��ت��م��اع  بعد  اخلطيب  وق���ال 
اأمريكيني  م�����ش��وؤول��ني  م��ع  اأمل��ان��ي��ا 
ال��ك��ربى لي�س  ال��ق��وى  ان  ورو�����س 
ال�شورية  لديها روؤي��ة حلل الزم��ة 
ه���و وحده  ال�����ش��وري  ال�����ش��ع��ب  وان 

الذي �شيقرر احلل.
النظام  ع��ل��ى  اخل��ط��ي��ب  واأ�����ش����اف 
ب�شاأن  وا���ش��ح��ا  م��وق��ف��ا  ي��ت��خ��ذ  اأن 
يدينا  �شنمد  نقول  ونحن  احل���وار 
من اأجل م�شلحة ال�شعب من اأجل 
الرحيل  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  ن�����ش��اع��د  اأن 
ب�شام... املبادرة الن عند النظام 

اما اأن يقول كمبداأ نعم اأو ل.

املعار�ضة حتث االأ�ضد على اال�ضتجابة لدعوة احلوار

ا�ستباكات بريف دم�سق وتقدم للث�ار يف الرقة
بغداد  يف  ال�سح�ة  ق�ات  �سد  انتحاري  بهج�م  قتيال   22

•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل 22 �شخ�شا اغلبهم من عنا�شر ال�شحوة وا�شيب 
بحزام  انتحاري  اخرين بجروح يف هجوم   44 ح��واىل 
التي  ال�شحوة  لقوات  جتمعا  الثنني  ا�شتهدف  نا�شف 
تقاتل تنظيم القاعدة يف منطقة التاجي �شمال بغداد، 
يف  م�شدر  وطبية..وقال  امنية  م�شادر  اف��ادت  ح�شبما 
عنا�شر  م��ن  اغلبهم  �شخ�شا   22 ان  الداخلية  وزارة 
49 اخرين بجروح يف  ال�شحوة قتلوا وا�شيب حواىل 
هجوم انتحاري بحزام نا�شف ا�شتهدف جتمعا لعنا�شر 

ال�شحوة.
اربعة  مقتل  عن  حتدثت  �شابقة  اولية  ح�شيلة  وكانت 

ا�شخا�س وجرح ع�شرين اخرين يف الهجوم ذاته.
تواجد  ل��دى  وق��ع  الهجوم  ان  المني  امل�شدر  واو���ش��ح 

البا�شا  ه��ور  منطقة  يف  روات��ب��ه��م  ل�شتام  ال�شحوات 
الواقعة يف منطقة التاجي )25 كلم �شمال بغداد(.

واكدت م�شادر طبية يف ثاث م�شت�شفيات هي التاجي 
والطارمية والكاظمية جميعها �شمال بغداد، تلقي 22 

قتيا و44 جريحا ا�شيبوا يف الهجوم ذاته.
�شبعة  تلقى  الكاظمية  م�شت�شفى  ان  امل�شادر  واو�شحت 
قتلى جميعهم من ال�شحوة وتلقى م�شت�شفى الطارمية 
�شبعة قتلى من ال�شحوة، فيما تلقى م�شت�شفى التاجي 

ثمانية قتلى بينهم جنديان.
كما ا�شارت امل�شادر الطبية اىل تلقي 44 جريحا بينهم 

ثمانية جنود يف امل�شت�شفيات الثاثة.
وتعد منطقة التاجي التي تقع على امتداد نهر دجلة 
املتوترة وت�شهد اعمال عنف  املناطق  �شمال بغداد، من 

متكررة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�شلحة ام�س يف ق�شر البحر معايل بيدرو موريني�س 
اإولتي وزير الدفاع الإ�شباين الذي يزور الباد حاليا.
ورحب �شمو ويل عهد اأبوظبي بوزير الدفاع ال�شباين 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه م�����ش��ي��دا ���ش��م��وه ب��ت��ط��ور عاقات 
ال�شداقة القائمة بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

وا���ش��ب��ان��ي��ا وح��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف 
ي��ل��ب��ي ط���م���وح���ات وتطلعات  امل����ج����الت ومب����ا  خم��ت��ل��ف 

البلدين ال�شديقني.
من جهة اخرى ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
كاو�س  معايل  البحر  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
ف��وف��رياي��ت ع��م��دة ولي���ة ب��رل��ني المل��ان��ي��ة ال���ذي يزور 

الباد حاليا.
)التفا�شيل �س2(

•• القاهرة-وكاالت:

الرئا�شة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  اأك������د 
الرئا�شة  اأن  ع��ل��ي  ي��ا���ش��ر  امل�����ش��ري��ة 
ت���رف�������س م���ق���رتح ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ 
املعار�شة  وع��دد من قوى  الوطني 
اإن����ق����اذ وطني،  ح��ك��وم��ة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 
م�شيفاً اأنه �شتكون هناك انتخابات 

برملانية خال �شهرين فقط.
ا�شتمرار  ظ����ل  يف  ذل������ك  وي�����اأت�����ي 
حلكم  امل���ن���اه�������ش���ة  ال����ت����ظ����اه����رات 
الإخوان، حيث جتددت ال�شتباكات 
واملتظاهرين يف  الأم��ن  ق��وات  بني 
منطقة كورني�س النيل اأمام فندقي 
القاهرة.  يف  و�شيربد  �شمريامي�س 
وا���ش��ت��خ��دم��ت ق���وات الأم����ن قنابل 
الغاز واألقت القب�س على عدد من 
اإىل  ت��راج��ع��وا  ال��ذي��ن  املتظاهرين 

كوبري ق�شر النيل.
مئات  يحت�شد  ذل���ك  غ�����ش��ون  ويف 
اأم��������ام م�����ش��ج��د عمر  امل����واط����ن����ني 

بعد  على  التحرير  مب��ي��دان  مكرم 
ال�شتباكات  م��وق��ع  م���ن  خ���ط���وات 
جثماين  ل��ت�����ش��ي��ي��ع  ا������ش�����ت�����ع�����داداً 
وعمرو  اجل��ن��دي،  حممد  ال�شابني 
متاأثرين  ق�����ش��ي��ا  ال���ل���ذي���ن  ���ش��ع��د 
وال�شرب  بالر�شا�س  باإ�شابتهما 
خ���ال م��واج��ه��ات دام��ي��ة مبحيط 
رئا�شة  )م���ق���ر  الحت����ادي����ة  ق�����ش��ر 

يوم  القاهرة(  ب�شمال  اجلمهورية 
اجلمعة املا�شي.

ال�شحة  وزارة  اأعلنت  جانبها  من 
وف������اة ن���ا����ش���ط م�������ش���ري ب���ع���د اي����ام 
ام�شاها يف م�شت�شفي بالقاهرة يف 
ال�شعبي  التيار  اك��د  فيما  غيبوبة 
)ح��رك��ة م��ع��ار���ش��ة( ان���ه م���ات اثر 

تعذيبه يف مع�شكر لل�شرطة.

ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الرحمن 
اقتحام  �شبقت  عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
ال�شد ال�شرتاتيجي الذي ي�شتخدم 

لتوليد الكهرباء وجتميع املياه.
نا�شطون  ب���ث���ه���ا  �����ش����ور  وت���ظ���ه���ر 
النظامي  اجلي�شني  بني  ا�شتباكات 
واحل���ر ال���ذي ك��ان ي��ح��اول اقتحام 
املطلة  اجل��ه��ة  م��ن  امل��رك��ب��ات  اإدارة 

على بلدة ماديرة، ا�شتخدم خالها 
اآليات ومدرعات واأ�شلحة ثقيلة.

النظام  ق��وات  ب��اأن  نا�شطون  واأف���اد 
ا�شتهدفت باملدفعية الثقيلة خميم 
الفل�شطينيني يف بلدة الهول بريف 
احل�شكة، كما وقعت ا�شتباكات بني 
احلر والنظامي يف حميط الفرقة 

الرقة. �شمال   17

وي���ح���اول ث���وار م��ن اجل��ي�����س احلر 
ببع�س املناطق ال�شورية النخراط 
لتوفري  يومية  حياتية  اأن�شطة  يف 
نتيجة  لأنف�شهم  احلياة  اأ�شا�شيات 
واللوج�شتي  امل���ادي  ال��دع��م  لغياب 
عنهم. ويقول بع�س اأفراد اجلي�س 
احل���ر اإن��ه��م ا���ش��ط��روا ل��ل��ج��وء اإىل 
املياه  انقطاع  بعد  الأن�شطة  تلك 

مر�ضي يرف�س ت�ضكيل حكومة اإنقاذ وطني

ا�ستباكات بني الأمن وحمتجني يف القاهرة وت�سييع متظاهرين
بحق  لبنانية  ت�قيف  مذكرة 
ال�س�ري  الأم��ن  جهاز  رئي�س 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأ�شدر الق�شاء الع�شكري اللبناين، 
غيابية  ت���وق���ي���ف  م����ذك����رة  ام���������س، 
القومي  الأم���ن  جهاز  رئي�س  بحق 

ال�شوري اللواء علي مملوك.
اإن  لبناين،  ق�شائي  م�شدر  وق��ال 
الأول  الع�شكري  التحقيق  قا�شي 
يف ب��ريوت ري��ا���س اأب��و غ��ي��دا، اأنهى 
فيها  املتهم  الق�شية  يف  حتقيقاته 
املوقوف  الأ�شبق  اللبناين  ال��وزي��ر 
م��ي�����ش��ال ���ش��م��اح��ة، ب���ج���رم اإدخ�����ال 
���ش��وري��ا اىل لبنان  م��ت��ف��ج��رات م��ن 
من  ت�شّلمها  اأن  ب��ع��د  ل��ت��ف��ج��ريه��ا، 
اللواء مملوك. واأ�شاف اأن اأبو غيدا 
اأحال ملف التحقيقات التي اأجراها 
�شقر  الع�شكري  العام  املدعي  اىل 
القانونية  مطالعته  لو�شع  �شقر، 
مت���ه���ي���داً لإ�����ش����دار ال��ق��ا���ش��ي اأب���و 
الق�شية.  التهامي يف  غيدا قراره 
غيدا  اأب����و  اأن  اىل  امل�����ش��در  واأ����ش���ار 
اأ�شدر مذكرة توقيف غيابية بحق 
عدنان،  العقيد  وم�شاعده  مملوك 

الذي مل تعرف كامل هويته.

مل  تحُ م�����س��غ��ّرة  م��روح��ي��ة 
ال�ستطالع  لأغ��را���س  باليد 

•• لندن-يو بي اأي:

الربيطانية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
قواتها  زّودت  اأن��ه��ا  الث��ن��ني،  ام�س 
على اخلط الأمامي يف اأفغان�شتان 
مل  مبروحيات م�شغّرة متطورة حتحُ

باليد لأغرا�س ال�شتطاع.
اجلوية  املركبة  اإن  ال��وزارة  وقالت 
با�شم  امل����ع����روف����ة  امل����اأه����ول����ة  غ����ري 
يبلغ  ن�����ان�����و(،  ه���ورن���ي���ت  )ب�������اك 
وعر�شها  �شنتيمرتات   10 طولها 
غراماً،   16 ووزن��ه��ا  �شم   2.54
لتزويد  متطورة  بتقنيات  وم��زودة 
الأر�س  على  الربيطانية  ال��ق��وات 
الأو�شاع  عن  احليوية  باملعلومات 
مروحية  اأن  واأ���ش��اف��ت  امل��ح��ي��ط��ة. 
)ن��ان��و( جم��ّه��زة ب��ك��ام��ريا �شغرية 
الربيطانية  ال�����ق�����وات  ل���ت���زوي���د 
ثابتة  و����ش���ور  ف��ي��دي��و  ب�����ش��رائ��ط 
املحيطة،  الأج������واء  ع���ن  م��وث��وق��ة 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف زوايا  ك��م��ا مي��ك��ن 
املباين  اأ�شطحة  ف��وق  اأو  اجل���دران 
املروحية  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���ش��ارت 

اكي حجم لعبة طفل. امل�شغّرة حتحُ
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عبداهلل بن زايد يرحب بانطالق 
البحرين يف  ال�طني  احل���ار 

•• اأبوظبي-وام:

رحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
يف  الوطني  احل��وار  باإنطاق 
مملكة البحرين ال�شقيقة يوم 
الح���د ال��ق��ادم ..حت���ت رعاية 
حمد  امللك  اجلالة  �شاحب 
خ��ل��ي��ف��ة ملك  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 
�شموه عن  واأعرب  البحرين. 
متني دولة الإمارات العربية 
احل����وار  ي��ح��ق��ق  اأن  امل���ت���ح���دة 
ال��وط��ن��ي اأه��داف��ه امل��رج��وة يف 
وال�شتقرار.  الأم����ن  ت��ع��زي��ز 
وح��������ث �����ش����م����وه الأط������������راف 
الفعالة  امل�شاركة  على  املعنية 
والإي��ج��اب��ي��ة م��ن اأج���ل اإجناح 
احل��������وار وحت���ق���ي���ق اأه����داف����ه 
ململكة  ال�����رخ�����اء  ي���ح���ق���ق  مل����ا 
واأ�شاف  ال�شقيقة.  البحرين 
الإم�������ارات  دول�����ة  اأن  ���ش��م��وه 
املبادرة اخلرية  اأن هذه  ترى 
البحرين  مم��ل��ك��ة  ���ش��ت��خ��دم 
و���ش��ع��ب��ه��ا ال�����ش��ق��ي��ق م���وؤك���دة 
والدائم  ال��ت��اري��خ��ي  وق��وف��ه��ا 
حتت  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ان��ب  اإىل 

قيادتها الر�شيدة. 
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م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية تبا�سر يف اإ�سدار قام��س اإ�ساري اإماراتي م�حد
والعاملني معهم اإىل اأهمية و�شرورة ا�شتخدام القامو�س العربي املوحد لأن 
اآلية العمل يف القامو�س املحلي �شت�شتند يف جزء كبري منها على القامو�س 
املوحد كما اأن الإ�شارات اخلا�شة بامل�شطلحات العلمية التي ل وجود لها يف 
الإ�شارة املحلية توؤخذ من القامو�س العربي املوحد. ويعد امل�شروع جت�شيدا 
لهتمام موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة 
الدولة وحر�شها على تقدمي كافة اخلدمات  املعنية يف  الأخ��رى  واجلهات 
ولغة  الأم  لغتهم  ا�شتخدام  يف  ال�شم  حق  ت�شمن  والتي  واملتميزة  النوعية 
التي متتاز بها فئة ال�شم يف  الهوية واخل�شو�شية  الإ�شارة واحلفاظ على 
واإىل  املحلية  الإ���ش��ارة  لغة  امل�شاهمة يف جمع  اإىل  امل�شروع  ويرمي  ال��دول��ة. 
املو�شوعات  اإع��داد  يف  احلديثة  الجت��اه��ات  على  الوطنية  الكفاءات  تدريب 
اإجماع  ي�شمن  علمي  ب�شكل  الإماراتية  الإ�شارة  لغة  توحيد  واإىل  الإ�شارية 

واتفاق جمتمع ال�شم عليها. 

مركز  مدير  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  احل���دادي  خمي�س  حممد  وق��ال 
م�شتوى  على  ال�شم  للغة  موحد  اإ�شاري  قامو�س  اإ�شدار  م�شروع  اإن  العني 
الدولة يحظى برعاية من موؤ�ش�شة زايد العليا ومب�شاركة خمتلف اجلهات 
التي  الر�شمية  ال�شم مثمنا م�شاركة عدد من ممثلي اجلهات  العاملة مع 
تعنى بال�شم يف الإمارات يف الإجتماع التاأ�شي�شي. واأ�شاف اأن فكرة امل�شروع 
تنبثق من فكرة توثيق لغة الإ�شارة الإماراتية وحاجة ال�شم يف الدولة اإىل 
مرجع موحد يجمع لهم لغتهم مبا ي�شمن ا�شتمرارها ومنوها وي�شاهم يف 
رفع م�شتواهم العلمي والثقايف ودرا�شة التغريات التي تطراأ عليها م�شتقبا 
وذلك للطبيعة اخلا�شة التي متتاز بها لغة الإ�شارة. واأكد احلدادي اأن لغة 
الإ�شارة لها طبيعة خا�شة حيث تختلف من مكان اإىل اآخر ومن معلم اإىل 
معلم ومن بيئة اإىل اأخرى وكذلك من دولة اإىل اأخرى ومن اأ�شم �شغري 
اإىل اأ�شم بالغ ومن اأ�شم مل تقدم اإليه خدمات تعليمية اإىل اآخر و�شل اإىل 

درجة عالية من التعليم الأمر الذي يحتم �شرورة وجود مو�شوعة اإ�شارية 
حياة  يف  مهمة  نوعية  نقلة  اإح��داث  يف  وي�شهم  الإماراتية  بالإ�شارة  خا�شة 
ال�شم يف الدولة ومبا ينعك�س اإيجابا على م�شتقبل لغتهم وحياتهم العلمية 
والجتماعية واملهنية. ويهدف امل�شروع املقرتح ح�شب الدرا�شة التي اأعدت 
لهذا الغر�س اإىل توثيق لغة الإ�شارة الإماراتية وجمعها يف مو�شوعة اإ�شارية 
الإ�شارية  امل�شلحات  واإىل توحيد  الدولة  لتكون متداولة بني �شم  موحدة 
وا�شع ومبا  ب�شكل  وتداولها  ا�شتخدامها  ي�شمن  الدولة مبا  داخل  العلمية 
اإثراء  ي�شاهم يف رفع امل�شتوى العلمي والثقايف لل�شم. وي�شعى امل�شروع اإىل 
لغة الإ�شارة املحلية خا�شة وتوثيقها مبا ي�شمن ا�شتمرارها وبقائها ودرا�شة 
التغريات التي تطراأ عليها فيما بعد وا�شتنباط قواعدها واأ�ش�شها ون�شر لغة 
الإ�شارة املحلية بني فئات املجتمع املختلفة مبا ي�شهل عملية اندماج ال�شم 
مع باقي اأفراد املجتمع وقدرة التوا�شل معهم والعك�س.. ولفت انتباه ال�شم 

•• اأبوظبي-وام: 

با�شرت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة 
اإ�شدار قامو�س  التنفيذية نحو  يف مبادرة هي الأوىل من نوعها خطواتها 
اإ�شاري اإماراتي موحد وذلك خلدمة فئات ال�شم على م�شتوى الدولة. ومت 
يف مقر مركز العني للرعاية والتاأهيل التابع للموؤ�ش�شة الإجتماع التاأ�شي�شي 
الأول للم�شروع مب�شاركة عدد من اجلهات املعنية على م�شتوى الدولة وهي 
ال�شوؤون الإجتماعية والداخلية ومدينة  جمعية الإم��ارات لل�شم و وزارتي 
اخلدمات الإن�شانية. وتناول الإجتماع و�شع النواة الأوىل للم�شروع الذي 
بهدف  خمتلفة  مراحل  على  تتوزع  �شنوات  ث��اث  مل��دة  فيه  العمل  ي�شتمر 
الدولة  لل�شم يف  تكون مرجعا موحدا  وتوثيقها بحيث  الإ�شارة  لغة  جمع 
ي�شمن ا�شتمراريتها ومنوها ودرا�شة التغريات التي تطراأ عليها م�شتقبا. 

ملك الأردن يغادر البالد
اأبوظبي-وام:

غ���ادر ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�����ش��ني م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة الأردنية 
الها�شمية ال�شقيقة الباد ام�س بعد زيارة اأخوية ا�شتغرقت يومني اأجرى 
خالها مباحثات مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  الأخ��وي��ة  ال��ع��اق��ات  تناولت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�شاحتني  على  والتطورات  امل�شتجدات  اآخ��ر  ح��ول  النظر  وجهات  وتبادل 
الإقليمية والدولية. وكان يف وداع جالته لدى مغادرته مطار الرئا�شة يف 
اأبوظبي والوفد املرافق له الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. كما كان يف وداعه .. 
�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان رئي�س هيئة طريان الرئا�شة ومعايل 
املرافقة  ال�شرف  بعثة  رئي�س  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
جلالة امللك عبداهلل و�شعادة عبداهلل نا�شر �شلطان العامري �شفري الدولة 
لدى اململكة الأردنية الها�شمية و�شعادة نايف فنطول عقاب الزيدان �شفري 

اململكة الأردنية الها�شمية لدى الدولة. 

ملك الأردن يزور �سريح ال�سيخ زايد عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير العالقات اخلارجية والتعاون جلزر القمر

وفاة 22 �سخ�سا واإ�سابة 24 اآ�سي�يا بحادث مروري بالعني

حممد بن زايد يت�سقبل عمدة برلني حممد بن زايد ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سباين 

•• ابوظبي-وام:

واأ�شيب  حتفهم  �شخ�شا   22 لقي 
اآ�شيويون  جميعهم  اآخ�����رون   24
بالبليغة  اإ����ش���اب���ات���ه���م  ����ش���ن���ف���ت 
حادث  يف  والب�شيطة  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
من  حمولة  عليها  �شاحنة  تدهور 
فوق  وا���ش��ت��ق��راره��ا  الكنكري  م���ادة 
اآ�شيويني  عمال  تقل  رك��اب  حافلة 
يف  القدمي  ال�شاحنات  طريق  على 
منطقة �شيح �شربه مبدينة العني. 
ح�شني  مهند�س  العميد  واأو����ش���ح 
مديرية  م��دي��ر  احل���ارث���ي  اأح���م���د 
�شرطة  يف  وال�������دوري�������ات  امل���������رور 
عند  وق����ع  احل������ادث  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
الثالثة  ال�شابعة والدقيقة  ال�شاعة 
واخلم�شني من �شباح ام�س الثنني  
�شاحنة عليها حمولة من  بتدهور 
فوق  وا�شتقرارها  الكنكري   م��ادة 
ال�شركات  لإح�����دى  ت��اب��ع��ة  ح��اف��ل��ة 
46 �شخ�شا ما اأدى اإىل وفاة  تقل 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ام�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ال��ب��ح��ر م��ع��ايل بيدرو  ق�����ش��ر  يف 
الدفاع  وزي��ر  اإولت���ي  موريني�س 
الباد  ي�����زور  ال�����ذي  الإ����ش���ب���اين 

حاليا.
اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب 
والوفد  ال�شباين  الدفاع  بوزير 
بتطور  �شموه  له م�شيدا  املرافق 
بني  القائمة  ال�شداقة  عاقات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
على  وح���ر����ش���ه���م���ا  وا����ش���ب���ان���ي���ا 
خمتلف  يف  وتنميتها  تر�شيخها 
طموحات  يلبي  ومب���ا  امل��ج��الت 

وتطلعات البلدين ال�شديقني.
اللقاء  خ�����ال  ����ش���م���وه  وب����ح����ث 
ال�شباين  ال�����دف�����اع  وزي�������ر  م����ع 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون  واآف������اق 
وتعزيز  دع��م  و�شبل  ال�شديقني 
يتعلق  ما  العاقات خا�شة  هذه 
الع�شكرية  الدفاعية  بال�شوؤون 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�����ش��ل��ح��ة ام�����س يف ق�شر  ل��ل��ق��وات 
فوفريايت  كاو�س  معايل  البحر 
الذي  الملانية  برلني  ولي��ة  عمدة 

يزور الباد حاليا.
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ورح���ب 
بعمدة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�شموه  ..م����ن����وه����ا  ب����رل����ني  ولي�������ة 
ال���زي���ارة يف دف���ع عاقات  ب��اأه��م��ي��ة 
ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون ال��ت��ي تربط 
بني دولة المارات العربية املتحدة 
واأملانيا مبا يحقق تطلعات البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني.
العاقات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  مت خ���ال 
ال������ت������ج������اري������ة والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وجم����الت تطوير 
والنقل  والطاقة  التعليم  قطاعات 
دعمها  و�����ش����ب����ل  ال����ب����ل����دي����ن  ب�����ني 
من  مزيدا  يحقق  مبا  وتطويرها 
والتجاري  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 

بينهما.
وجرى خال لقاء �شمو ويل عهد 

•• اأبوظبي-وام:

ق����ام ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل الثاين 
الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ب��ن 
ام�س  ظهر  قبل  ال�شقيقة  الها�شمية 
بزيارة �شريح املغفور له ال�شيخ زايد 
امللك  وراف���ق  نهيان.  اآل  �شلطان  ب��ن 
�شمو  ال��زي��ارة  الثاين خ��ال  عبداهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ 
رئي�س هيئة طريان الرئا�شة والوفد 
الذي  الأردن  ملك  جلالة  امل��راف��ق 
�شم..الدكتور فايز الطراونة رئي�س 
ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي ومعايل 
وقراأ  اخلارجية.  وزي��ر  ج��ودة  نا�شر 
املغفور  روح  على  ال��ف��احت��ة  اجلميع 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
يتغمده  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائلني 
بوا�شع رحمته ويدخله ف�شيح جناته 

مع ال�شهداء وال�شديقني.

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
يف م��ك��ت��ب��ه ب����دي����وان ع����ام ال������وزارة 
م��ع��ايل حم��م��د ب��ك��ري ع��ب��د الفتاح 
اخلارجية  العاقات  وزي��ر  �شريف 
ال��ق��م��ر. وجرى  وال���ت���ع���اون جل����زر 
املوا�شيع  م��ن��اق�����ش��ة  ال��ل��ق��اء  خ���ال 
ذات الهتمام امل�شرتك و بحث �شبل 
العاقات  وتطوير  التعاون  تعزيز 
حتقيق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
البلدين  ل��دى  امل�شرتكة  امل�شالح 
�شعادة  اللقاء  ح�شر   . ال�شديقني 
�شفري  الأه��دل  �شفيان  اأحمد  زب��ري 

جزر القمر لدى الدولة. 

22 يف موقع احلادث ونقل جثثهم 
 24 واإ�شابة  العني  م�شت�شفى  اإىل 
اآخرين �شنفت اإ�شاباتهم ب� البليغة 
واأ�شرف   . والب�شيطة  واملتو�شطة 

على عملية نقل واإ�شعاف امل�شابني 
العميد مهند�س  يف موقع احلادث 
والعقيد  احل���ارث���ي  اأح��م��د  ح�شني 
اإدارة  مدير  البلو�شي  نا�شر  حمد 

اإىل م��وق��ع احل����ادث فور  حت��رك��ت 
الأ�شخا�س  لإن���ق���اذ  ال��ب��اغ  ت��ل��ق��ي 
وتقدمي  احل��اف��ل��ة  امل��ح�����ش��وري��ن يف 
الإ�شعافات للم�شابني يف ما تولت 
وال�شامة  ال��ط��وارئ  اإ�شعاف  ف��رق 
العامة  ل������اإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
�شرطة  يف  امل���رك���زي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
الطبية  اخلدمات  وق�شم  اأبوظبي 
و����ش���رك���ة �شحة  ال���ع���ني  ب�����ش��رط��ة 
اأبوظبي   - ال�شحة  لهيئة  التابعة 
م�شت�شفيات:  اإىل  امل�����ش��اب��ني  ن��ق��ل 
والنور  احل���ك���وم���ي  وال���ع���ني  ت�����وام 
اجلديد  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  وال���ع���ن���اي���ة 
من بينها حالة واح��دة بليغة على 
طائرة جناح اجلو ب�شرطة اأبوظبي 

اإىل م�شت�شفى توام. 
ال��ع��م��ي��د احل���ارث���ي �شبب  واأرج������ع 
ان����ح����راف  اإىل  احل����������ادث  وق��������وع 
باحلافلة  وا�شطدامها  ال�شاحنة 
واأي�شا  ف��رام��ل  ع��دم وج��ود  نتيجة 
بني  م��ا  كافية  م�شافة  ت��رك  ل��ع��دم 

والعقيد  اخلارجية  املناطق  م��رور 
خليفة حممد اخلييلي مدير اإدارة 
الطرق.  و���ش��ام��ة  امل����رور  هند�شة 
ال�شرطية  ال���ف���رق  ج��م��ي��ع  وك���ان���ت 

مدير  ودع���ا  واحل��اف��ل��ة.  ال�شاحنة 
م���دي���ري���ة امل�������رور وال������دوري������ات يف 
امل�شوؤولني  ك��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
والنقليات  امل���ق���اولت  ���ش��رك��ات  يف 
ال�شائقني  من  الطلب  اإىل  العامة 
التاأكد  ���ش��رورة  لديهم  العاملني 
م����ن ����ش���ام���ة ال���ف���رام���ل واأج�������زاء 
امل����رك����ب����ة الأخ�����������رى ق���ب���ل خ�����روج 
ال�شاحنات اإىل الطرق ومنعهم من 
اأثناء  وال�شاحنات  احلافات  قيادة 
ال�����ش��ب��اب والأم���ط���ار ح��اث��ا قائدي 
حتميل  عدم  على  عموما  املركبات 
املركبة اأكرث من حمولتها املقررة. 
ابراهيم  حم���م���د  امل����ق����دم  واأف���������اد 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
�شرطة  يف  ال���ع���ام���ة  وال�������ش���ام���ة 
اأن عنا�شر الإدارة وفريق  اأبوظبي 
انت�شلوا  والإنقاذ  للبحث  الإم��ارات 
احلافلة  داخ��ل  ك��ان��وا  �شخ�شا   46
حم�شورين بني الرمال منهم 22 

حالة وفاة و24 م�شابا .

التطورات  اآخر  اللقاء  كما بحث 
وامل�شتجدات يف املنطقة والعامل.

ال��دف��اع ال�شباين  واأع���رب وزي���ر 
اأول  الفريق  بلقاء  �شعادته  ع��ن 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو 
مزيد  اىل  ب���اده  وتطلع  نهيان 
م���ن ال�����ش��راك��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
البلدين  تلبي طموحات قيادتي 
الذي  الكبري  بالتطور  ..منوها 

العربية  الم���ارات  دول��ة  ت�شهده 
املتحدة يف املجالت كافة.

ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء 
اخلريية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزي���ر 

الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
و���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال���رك���ن حمد 
رئي�س  ال��رم��ي��ث��ي  ث����اين  حم��م��د 
اأركان القوات امل�شلحة وعدد من 

ال�شيوخ وامل�شوؤولني.

اأبوظبي مع عمدة برلني ا�شتعرا�س 
ببناء  املت�شلة  املوا�شيع  م��ن  ع��دد 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  ب��ني  �شراكات 
فيما  خا�شة  والأملانية  الماراتية 
يتعلق بالرتقاء باأ�شاليب ومبادرات 

التعليم احلديثة.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه اأب�������������دى ك�����او������س 
ف��وف��رياي��ت ���ش��ع��ادت��ه ب��زي��ارة دولة 
ولقائه  املتحدة  العربية  الم���ارات 
واطاعه  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو 

على اجلوانب احل�شارية والنفتاح 
لدولة  املميز  والثقايف  القت�شادي 
موا�شلة  يف  و���ش��ع��ي��ه��ا  الم��������ارات 
اىل  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر 
باده  تطلع  ..معربا عن  الأف�شل 
الثنائية  ال�شراكات  من  مزيد  اىل 
قيادتي  ط���م���وح���ات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
�شمو  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر  ال���ب���ل���دي���ن. 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد  رئي�س جمل�س 

لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
والفريق  والإن�������ش���ان���ي���ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي ومعايل ال�شيخ نهيان 
اآل نهيان وزير التعليم  بن مبارك 
العلمي وعدد من  والبحث  العايل 

ال�شيوخ وامل�شوؤولني.

طبية �سرطة اأب�ظبي تنجح يف عالج م�ساب 
مبر�س جلدي نادر �سنفت حالته بالرابعة عامليا 

•• اأبوظبي-وام:

جنحت اخلدمات الطبية ب�شرطة اأبوظبي يف عاج �شخ�س من مر�س جلدي 
نادر ي�شمى مر�س احلزاز املذهب النزيف �شنفت احلالة ب� الرابعة على م�شتوى 
العامل اإذ اأثبتت فحو�س عينة من الأن�شجة اأنها من احلالت النادرة. وكانت 
اجللدية  لاأمرا�س  اأبوظبي  موؤمتر  يف  احلالة  عر�شت  الطبية  اخل��دم��ات 
والتجميل 2013 الذي اختتمت اأعماله اأخريا يف اأبوظبي ونظمته القيادة 
اجللدية  الأم��را���س  يف  مو�شوعات  حزمة  وناق�س  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
التقنيات  اأح��دث  وا�شتعرا�س  العاج  يف  اجلذعية  اخلايا  ا�شتخدام  اأبرزها 
الأمرا�س  اخت�شا�شيا  وق��ال  وال��ع��اج.  الت�شخي�س  جم��الت  يف  امل�شتخدمة 
اجللدية الدكتور �شحاده �شامة والدكتورة نوار الفا�شي يف اإدارة اخلدمات 
الطبية ب�شرطة اأبوظبي اإن مر�س احلزاز املذهب النزيف من الأمرا�س غري 
اأو  املزمنة  الأم��را���س  بع�س  لديهم  من  ي�شيب  قد  ولكنه  الأ�شباب  معروفة 
لديهم خلل يف املناعة موؤكدين �شفاء احلالة التي مت اكت�شافها يف اخلدمات 
اأن اأعرا�س املر�س تكون  الطبية بعد عاج ا�شتمر ثاثة �شهور.. مو�شحني 
يف البداية بظهور حبيبات حمراء بنية اأو �شفراء على ج�شم املري�س تبداأ يف 
اإىل  ت��وؤدي  قد  تكون م�شحوبة بحكة  ما  والقدمني وغالبا  ال�شاقني  منطقة 
نزف الدم من املناطق امل�شابة وتنت�شر يف البطن واليدين ويف بع�س احلالت 

ت�شيب كامل اجل�شم.
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انطالق فعاليات مهرجان فن�ن الطهي يف اأب�ظبي 
•• اأبوظبي-وام:

وال�شقق  ال��ف��ن��ادق  وامل�����ش��روب��ات يف  الأط��ع��م��ة  اأن�شطة  اإي�����رادات  ارت��ف��ع��ت 
الفندقية يف اإمارة اأبوظبي للعام الثالث على التوايل موفرة دفعة قوية 
مهرجان  من  اخلام�شة  ال��دورة  افتتاح  مع  بالتزامن  ال�شيافة  لقطاع 

فنون الطهي يف الإمارة م�شاء اليوم.
اأن�شطة  عن  ناجتة  اإي���رادات  اأبوظبي  يف  فندقية  من�شاأة   137 وحققت 
مليون   491 يعادل  ما  دره��م  مليار   1.8 بلغت  وامل�شروبات  الأطعمة 
دولر خال العام املا�شي زيادة اإحدى ع�شرة يف املائة عن العام 2011 
الظاهري  نورة  واأ�شارت   .2009 العام  املائة عن  وثمانية وثاثني يف 

اخلام�شة باقة من الفعاليات مب�شاركة 56 طاه من اأربع ع�شرة جن�شية 
على مدى �شتة ع�شر يوما من كرنفالت الطهي مبا يزيد على 20 من 
مهرجان  يف  الإم���ارات  ق�شر  فندق  وي�شارك  ال�شيافة.   من�شاآت  اأفخم 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمه  ال��ذي   2013 اأبوظبي  الطهي  فنون 
اأرقى  يف  احل��ايل  فرباير   20 لغاية  وي�شتمر  الثاثاء   اليوم  والثقافة 
رئي�س  جامبا  �شاندرو  وقال  الإماراتية.  العا�شمة  يف  ال�شيافة  من�شاآت 
للم�شاركة  متميزة  اإ�شتعدادات  لدينا  الإم���ارات  ق�شر  فندق  يف  الطهاة 
اإىل  يهدف  العاملي  املهرجان  اأن  اإىل  الطهي..م�شريا  فنون  يف مهرجان 
�شياحية  وجهة  باعتبارها  ال��دول��ة  لعا�شمة  املتنامية  ال�شمعة  تعزيز 
ن�شطة وملهما لقطاع ال�شيافة املحلي . واأكد بوجرا بريبريغلو مدير 

لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  الرتفيهي  ال�شياحي  املنتج  تطوير  مدير 
والثقافة  اجلهة املنظمة للمهرجان اإىل اأن الدورات الأربعة املا�شية من 
119 ما�شرت �شيف و�شيف �شرف عامليني يحملون  ا�شتقطبت  احلدث 

فيما بينهم 108 جنمات على ت�شنيف مي�شلني.
ومهدت  األ��ف �شيف   32 بح�شور  املهرجان حظيت  فعاليات  ان  وقالت 
�شواء  الإم���ارة  يف  الفاخرة  املطاعم  بقطاع  الوعي  تعزيز  نحو  الطريق 
الأطعمة  اأن�شطة  نتائج  توؤكده  ما  وهو  ال��زوار  اأو  املحلي  اجلمهور  بني 

وامل�شروبات باملن�شاآت الفندقية يف اأبوظبي.
وي��ق��ام ح��ف��ل اف��ت��ت��اح م��ه��رج��ان ف��ن��ون ال��ط��ه��ي - اأب��وظ��ب��ي 2013  يف 
دورته  برنامج  ويت�شمن  كانال.  غراند  اأبوظبي  كارلتون  الريتز  فندق 

عام ق�شر الإمارات اإن م�شاركة الفندق ودعمه للمهرجان تاأتي يف اإطار 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة باعتبارها املنظم  التعاون الفاعل مع هيئة 

الرئي�شي لفعاليات مهرجان فنون الطهي - اأبوظبي2013 .
واملبيعات  للت�شويق  التنفيذية  املديرة  كرمير  انيتا  ذك��رت  جانبها  من 
الأهمية  تنطلق من  الق�شر يف احل��دث  اأن م�شاركة  الإم���ارات  يف ق�شر 
من  ك��واح��د  وع��امل��ي��ا  واإقليميا  حمليا  امل��ه��رج��ان  بها  يحظي  ب��ات  ال��ت��ي 
اأن ق�شر  واأ�شافت  الطهي.  الفندقية وفن  ال�شناعة  الأح��داث يف  اأب��رز 
الذي  للمهرجان  كافة  النجاح  عنا�شر  توفري  على  حري�س  الإم���ارات 
اأبوظبي كمق�شد �شياحي متميز للموؤمترات  ي�شهم يف الرتويج لإمارة 

واملهرجانات ال�شياحية والثقافية على مدار العام .

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
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�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240
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�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292
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المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية ت�زع اأكرث من �سبعة اآلف �سلة غذائية على الأ�سر املحتاجة يف �سنعاء

هيئة الهالل الأحمر ونادي الظفرة الريا�سي ي�قعان اتفاقية تعاون م�سرتك لدعم م�ساريع الهيئة الإن�سانية

بنك اأب�ظبي ال�طني ينظم حمالت للتربع بالدم

•• �صنعاء-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وزع���ت 
الإن�شانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شنعاء  يف  الدولة  �شفارة  باإ�شراف 
غذائية  �شلة   400 و  اآلف  �شبعة 
ع���ل���ى ال����ف����ق����راء وامل���ح���ت���اج���ني يف 
ملديرية  التابعة  الرو�شة  منطقة 
بني احل��ارث يف العا�شمة اليمنية 
التوزيعات  ه��ذه  وج���اءت  �شنعاء. 
موؤ�ش�شة  و�شعته  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  خليفة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
درهم  م��ل��ي��ون   500 بتخ�شي�س 
ل�����ش��راء م���واد غ��ذائ��ي��ة م��ن ال�شوق 
ال�شر  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��ي��م��ن��ي��ة 
امل��ح��ت��اج��ة يف ال��ي��م��ن. وي��ن��ف��ذ وفد 
برنامج  ح��ال��ي��ا  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  �شمن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���وزي���ع ل��ل��و���ش��ول اإىل 
اأ�شرة مينية حمتاجة  اآلف  ع�شرة 
وكانت  ����ش���ن���ع���اء.  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني،  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ي��ن��ظ��م 
البنك ال��رائ��د يف دول��ة الم���ارات، 
للتربع  التا�شعة  ال�شنوية  احلملة 

بالدم يف العا�شمة اأبوظبي.
بالدم  ال����ت����ربع  ح���م���ات  وت���ن���ظ���م 
اأبوظبي  ال���دم  بنك  م��ع  بالتعاون 
مدينة  اإدارة  حت���ت  ي��ع��م��ل  ال����ذي 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة اإح����دى 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت 
خدمات  واإدارة  ���ش��ح��ة   ال�شحية 
ن���ق���ل ال�������دم والأب������ح������اث ب�������وزارة 

ال�شحة.
فرباير   4 ي����وم  ت��خ�����ش��ي�����س  ومت 
للعاملني يف بنك اأبوظبي الوطني 
بالدم.  للتربع  اخل��ال��دي��ة  ف��رع  يف 
الدم  بنك  مركز  �شي�شتقبل  فيما 
العاملني  م��ن  امل��ت��ربع��ني  امل��ت��ن��ق��ل 

يف 2004 متربعني جدد وقدامى 
وال����ذي����ن ي���ق���دم���ون ب�����ش��خ��اء هبة 
اإنقاذ  احلياة  م�شاهمني بذلك يف 
حياة العديد من النا�س. وبلغ عدد 
املا�شي  ال��ع��ام  يف  ب��ال��دم  املتربعني 
�شخ�س.    600 من  نحو   2012
�شحية  ف���وائ���د  ب���ال���دم  ول���ل���ت���ربع 
على  تعمل  حيث  للمتربع  عديدة 
وقاية اجل�شم من تراكم ال�شموم، 
وخف�س �شغط الدم ون�شبة ال�شكر 
واحلديد يف الدم، ما ي�شاعد على 
باأمرا�س  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  تقليل 
القلب عاوة على تكون خايا دم 
الدموية  ال��دورة  جديدة وجتديد 

عند التربع بالدم. 
ويقوم الطاقم الطبي يف بنك الدم 
للمتربعني  ف��ح��و���ش��ات  ب����اإج����راء 
للتاأكد من م�شتوى الهيموجلوبني 
ف�شيلة  وف��ح�����س  ال�����دم  و���ش��غ��ط 

يف ال��ب��ن��ك واجل���م���ه���ور ي���وم���ي 6 
اأبوظبي  بنك  ف��رع  يف  فرباير  و7 
خليفة  ب�شارع  الرئي�شي  الوطني 
الت�شجيل  ل��ل��م��ت��ربع��ني  ومي���ك���ن 
الوطني.  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ب���رج  يف 
وتفتتح الفرقة املو�شيقية ل�شرطة 
اأبوظبي احلدث معلنة بدء احلملة 
بليندا  ب����ال����دم.  وع����ربت  ل��ل��ت��ربع 
ال�شتدامة  اأول  م���دي���ر  ���ش��ك��وت، 
ببنك  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
فخرها  ع����ن  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي 
بنك  موظفي  ب��ال��ت��زام  و�شعادتها 
ق�شايا  دع��م  يف  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
املجتمع، وقالت: نتطلع ل�شتقبال 
املتربعني للم�شاركة يف حملة بنك 
ل��ل��ت��ربع بالدم  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 

وتقدمي هبة احلياة . 
اأبوظبي  وا�شتقطبت حمات بنك 
بداأت  التي  بالدم  للتربع  الوطني 

الدم. وت�شتغرق عادة عملية �شحب 
الدم بني 10 اإىل 20 دقيقة فيما 
بدء  منذ  ال��ت��ربع  عملية  ت�شتغرق 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل وف��ح�����س ال��ع��ي��ن��ة اإىل 
دقيقة   45 م���ن  امل���ت���ربع  م���غ���ادرة 
بالدم  املتربعون  ي��زود  �شاعة.  اإىل 
من  احتياجاتها  بجميع  ال��دول��ة 
اأنه ل  املعروف  تقريباً، ومن  الدم 
يوجد بديل لدم الإن�شان وباإمكان 
املتطوعني املنا�شبني التربع بالدم 
م��ن ث��اث اإىل اأرب���ع م��رات �شنويا 

دون التاأثري �شلباً على �شحتهم.
�شبع  اأبوظبي  ال��دم-  بنك  وينظم 
اأ�شبوعياً  ب��ال��دم  ل��ل��ت��ربع  ح��م��ات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف  يف امل��ع��دل 
اجل���ه���ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف الإم�����ارة 
بنك  م��ع  اجلامعات  تتعاون  حيث 
التربع  ح���م���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال������دم 
الت�شوق  وم������راك������ز  ل����ط����اب����ه����ا، 

ملوظفيها.  وال�����ش��رك��ات  ل���زواره���ا 
وت��غ��ط��ي وح����دات ال����دم، ال��ت��ي يتم 
جمعها ع��ن ط��ري��ق ب��ن��ك ال���دم يف 
اأو يف مبنى  احل��م��ات اخل��ارج��ي��ة 
بنك الدم يف اخلالدية، احتياجات 

يف  واخلا�شة  العامة  امل�شت�شفيات 
اأبوظبي والإمارات الأخرى. ويتم 
احلوادث  ل�شحايا  الدم  ا�شتخدام 
واحلرائق  ال�شيارات  ح��وادث  مثل 
بالإ�شافة للمر�شى الذين جترى 

لهم عمليات القلب وزرع الأع�شاء 
العاج  يتلقون  ال��ذي��ن  وامل��ر���ش��ى 
ل�����ش��رط��ان ال���دم واأم���را����س اأخرى 
مثل الأنيميا املنجلية والثا�شيميا 

وغريهم. 

•• ابوظبي-وام:

وق���ع���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
الثقايف  الريا�شي  الظفرة  ون��ادي 
اأبوظبي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  مب��ق��ر  ام�����س 
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�����ش��رتك لدعم 
الإن�شانية  الأحمر  الهال  برامج 
وامل�شاريع اخلريية التنموية التي 
العديد  الدولة ويف  داخل  تنفذها 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن 
وقع  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  ويف خمتلف 
يو�شف  حممد  ال�شيد  الت��ف��اق��ي��ة 
ال���ف���ه���ي���م ن����ائ����ب الأم���������ني ال���ع���ام 
امل�����ش��ان��دة م���ن جانب  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�����ه�����ال وع������ن ن��������ادي ال���ظ���ف���رة 
م�شعب  �شعادة  الثقايف  الريا�شي 
�شلطان املرزوقي املدير التنفيذي 
التفاقية  توقيع  ح�شر  للنادي. 
����ش���ع���ادة اح���م���د ح��م��ي��د امل���زروع���ي 
الهال  ادارة هيئة  رئي�س جمل�س 
الح��م��ر و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 

العام  الم������ني  ال���ف���اح���ي  ع��ت��ي��ق 
الرحمن  ع���ب���د  وف����ه����د  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان ن��ائ��ب الأم����ني العام 
ورا�شد  ب��ال��وك��ال��ة  امل����وارد  لتنمية 
م��ب��ارك امل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب الأمني 
بالإنابة..  املحلية  لل�شوؤون  العام 
ال��ن��ادي الاعب عبد  وم��ن جانب 
نادي  فريق  لع��ب  جمعة  ال�شام 
الظفرة الريا�شي وكابنت املنتخب 
الوطني �شابقا. وقال ال�شيد حممد 
الأحمر  الهال  هيئة  اأن  الفهيم 
تعمل ويف اإطار اأهدافها الإن�شانية 
واخل���ريي���ة م���ن اأج����ل ت��ق��دمي يد 
للمحتاجني  وامل�������ش���اع���دة  ال���ع���ون 
وتخفيف اآلم الب�شرية دون متييز 
اأو فكر  اأو حتيز جلن�س  تفرقة  اأو 
الفقراء  م��ع  وال��وق��وف  عقيدة  اأو 
الدولة وخارجها  واملعوزين داخل 
الكوارث  ج���راء  م��ن  واملت�شررين 
امل�شلحة  وال���ن���زاع���ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأوق������ات  وم�������ش���اع���دة اجل���م���ي���ع يف 

اهتماما  الأح��م��ر  ال��ه��ال  يوليها 
التفاقية  ه���ذه  ان  وق���ال  ك��ب��ريا. 
هي مبادرة من النادي بهدف ن�شر 
الن�شاين  والدعم  التطوع  ثقافة 
ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ال���ه���ال الحمر 
ن�شر برو�شورات  وذلك من خال 
لاعبني  تثقيفية  ن��دوات  واقامة 
بان�شطة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  واجل���م���ه���ور 
ال��ه��ال الح��م��ر وال�����دور الكبري 
ال��ذي تقوم به يف جمال م�شاعدة 
الفئات املعوزة يف املجتمع. واو�شح 
م���ن خال  ���ش��ي��ع��م��ل  ال����ن����ادي  ان 
على  املتعددة  الريا�شية  ان�شطته 
تخ�شي�س جزء من ريع مبارياته 
الهال الحمر  وان�شطته ل�شالح 
بتادية واجبها  التي تقوم بدورها 
املحلية  ال�شاحتني  على  الن�شاين 
توقيع  وي������اأت������ي  واخل������ارج������ي������ة. 
الأحمر  ال���ه���ال  ب���ني  الت��ف��اق��ي��ة 
الثقايف  الريا�شي  الظفرة  ون��ادي 
املجتمعي  ال����ت����ع����اون  اإط���������ار  يف 

الأحمر  للهال  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  وك����اف����ة 
وال��ه��ي��ئ��ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة من 
الإن�شانية  امل�����ش��اري��ع  دع����م  اأج�����ل 
الهال  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��ريي��ة 
من  امل�شتهدفة  ل��ل��ف��ئ��ات  الأح���م���ر 
الأ�شر  م���ن  وامل�����ش��اك��ني  ال���ف���ق���راء 
امل���ع���وزة وامل��ت��ع��ف��ف��ة وغ���ريه���م من 
واملر�شى  وامل���ط���ل���ق���ات  الأرام���������ل 
املحلي  ب��امل��ج��ت��م��ع  ال��ع��ل��م  وط��ل��ب��ة 
وخارج الدولة. وتهدف التفاقية 
اإىل دعم فعاليات الهال الأحمر 
وتوزيع  ل��ه��ا  وال���رتوي���ج  املختلفة 
ون�شرات  وب��رو���ش��ورات  مطبوعات 
اأع�شاء  ع���ل���ى  الأح����م����ر  ل���ل���ه���ال 
النادي ورواده وذلك م�شاهمة من 
نادي الظفرة الريا�شي مبد ج�شور 
بينه  والإن�شاين  اخلريي  التعاون 
وبني هيئة الهال الأحمر وكافة 
امل��ن��ت�����ش��ب��ني ل��ل��ن��ادي م���ن اإداري�����ني 

ولعبني وم�شجعني.

ال�������ش���دة والأزم����������ات. واو�����ش����ح يف 
ت�شريح له عقب توقيع التفاقية 
ت���ه���دف اىل  الت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  ان 
تو�شيع نطاق ال�شراكة بني الهال 
يف  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الح��م��ر 
املجتمع والعمل على تدعيم هذه 

على  م�شاعدتها  بهدف  ال�شراكة 
ت���ادي���ة ر���ش��ال��ت��ه��ا الن�����ش��ان��ي��ة وان 
داخل  املحتاجة  الفئات  كل  ت�شمل 
الدولة وخارجها. من جانبه عرب 
الرئي�س التنفيذي لنادي الظفرة 
النادي  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ن  ال��ري��ا���ش��ي 

للم�شاركة يف حتقيق ون�شراملبادئ 
الحمر  الهال  لهيئة  الإن�شانية 
وذلك من خال امل�شاركة الطوعية 
ال���ه���ال  ب����رام����ج وم�������ش���اري���ع  يف 
ون�شر  والج���ت���م���اع���ي���ة  اخل���ريي���ة 
وتفعيل فكر وثقافة التطوع التي 

موؤ�ش�شة خليفة لاأعمال الإن�شانية 
قد نفذت مرحلتني من الربنامج 
الإن�����ش��اين وزع����ت خ��ال��ه��م��ا نحو 
الأ�شر  �شلة غذائية على  األف   85
اأ�شرة  ل��ك��ل  �شلة  ب��واق��ع  امل��ح��ت��اج��ة 
و�شملت حمافظات اأبني واحلديدة 
و�شوقطرة.  وع����دن  وح�����ش��رم��وت 
عملية  يف  املوؤ�ش�شة  وف��د  ويعتمد 

امل�����ش��وؤول امل��ح��ل��ي حل��ي ال���دف���اع يف 
منطقة الرو�شة يف �شنعاء لوكالة 
التوزيع  عملية  اأن  الإم��ارات  اأنباء 
املا�شية ب�شكل  متت خال الفرتة 
ووج����ه  ع�����وائ�����ق.  ودون  م��ن��ت��ظ��م 
�شاحب  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����ش��ك��ر 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 

من  امل�����ش��ت��ف��ي��دون  وق���ال  و�شعبها. 
امل�شاعدات واملواد الغذائية اأن اأبناء 
ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ن ي��ن�����ش��وا هذه 
توزعها  ال��ت��ي  القيمة  امل�����ش��اع��دات 
وفود موؤ�ش�شة خليفة على كل بيت 
يف املنطقة بكل ي�شر و�شهولة ودون 
اأن عملية التوزيع  و�شيط. واأكدوا 
�شملت كل الفقراء واملحتاجني يف 

الغذائية على �شرف  امل��واد  توزيع 
امل�شوؤولني  مع  بالتن�شيق  كوبونات 
اليمنية  الأح�����ي�����اء  يف  امل��ح��ل��ي��ني 
واملحتاجة  الفقرية  الأ�شر  حل�شر 
الكوبونات  وت��ع��ب��ئ��ة  ح���ي  ك���ل  يف 
توزيع  مبوجبها  ليتم  باأ�شمائها 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى الأ����ش���ر يدا 
الزنداين  واأك��د علي حم�شن  بيد. 

لاأعمال  خليفة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  اهلل 
الإن�������ش���ان���ي���ة ع���ل���ى ه�����ذه امل����ب����ادرة 
الذي  ال�شخي  وال��دع��م  الن�شانية 
اليمني  ال�شعب  لأب��ن��اء  يقدمونه 
بالأمر  لي�س  ذل��ك  ب���اأن  منوها   ..
امل�����ش��ت��غ��رب ع��ل��ى دول�����ة الإم������ارات 
مبواقفها  امل���ع���روف���ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
اليمن  جت��اه  والإن�شانية  الأخ��وي��ة 

م��دي��ري��ة ب��ن��ي احل����ارث واأن���ه���م مل 
يواجهوا اأية �شعوبات يف احل�شول 
اأن  وق���ال���وا   . خم�ش�شاتهم  ع��ل��ى 
امل�����ش��اع��دات ج���اءت يف وقتها  ه���ذه 
بعد الأزمة ال�شعبة التي �شهدتها 
�شعادتهم  ع��ن  ب��اده��م..م��ع��ربي��ن 
ح�ش�شهم  باإ�شتامهم  وفرحتهم 

من املواد الغذائية الرئي�شية.

الرئي�س اليمني يقلد �سفري الدولة و�سام ال�حدة مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله
•• �صنعاء-وام:

قلد فخامة الرئي�س عبدربه من�شور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية �شعادة 
عبداهلل مطر املزروعي �شفري الدولة لدى اليمن و�شام الوحدة من الدرجة 
الثانية وذلك تقديرا للجهود املتميزة التي بذلها �شعادة ال�شفري خال فرتة 
عمله باليمن يف ظل ظروف ا�شتثنائية وع�شيبة �شهدتها الباد. جاء ذلك 
انتهاء  مبنا�شبة  املزروعي  ال�شفري  ل�شعادة  الرئي�س  فخامة  ا�شتقبال  خال 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  مفو�شا  ال��ع��ادة  ف��وق  �شفريا  عمله  ف��رتة 
الذي  املتطور  بامل�شتوى  الرئي�س  فخامة  وا�شاد  اليمنية.  اجلمهورية  لدى 
و�شلت اإليه العاقات الماراتية- اليمنية يف ظل الرعاية الكرمية ل�شاحب 
مثمنا  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اجلهود امل�شكورة التي تبذلها دولة المارات العربية املتحدة من اأجل تنمية 
وا�شتقرار اليمن وامل�شاهمة الفاعلة يف اخراج اليمن من الأزمة التي مر بها 
. وحمل الرئي�س اليمني �شعادة ال�شفري نقل حتياته ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  خليفة بن زايد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل وقدم فخامة الرئي�س ال�شكر ل�شعادة ال�شفري ملا بذله من جهود 

متميزة يف تعزيز وتوطيد عاقات البلدين وملا فيه خدمة م�شالح ال�شعبني 
وعرب  اجل��دي��دة.  مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  ل�شعادته  متمنيا  ال�شقيقني 
الرئي�س اليمني عن تقديره العايل ملا قام به ال�شفري املزروعي من ن�شاطات 
والثنائية بني  الأخوية  العاقات  الإيجابي يف تعزيز  الأث��ر  لها  عملية كان 
اليمن والإم��ارات العربية املتحدة خ�شو�شا عند ن�شوب الأزم��ة اليمنية يف 
مطلع العام 2011م حيث كان ال�شفري مع زمائه �شفراء جمل�س التعاون 
اخلليجي قد �شكلوا خلية نحل من اجل اللقاءات وامل�شاورات والت�شالت يف 
�شبيل حلحلة الأزمة وب�شورة نابعة من اإخا�شهم لعدم انزلق اليمن اإىل 
امل�شتوى  على  الوخيمة  العواقب  لها  �شتكون  التي  الأهلية  احلرب  متاهات 
املزروعي  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  نقل  جانبه  وم��ن  وال����دويل.  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات  الرئي�س  لفخامة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واىل الفريق 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
لفخامة  وامتنانه  و�شكره  تقديره  عن  عرب  كما  امل�شلحة.  للقوات  الأع��ل��ى 
امل�شئولني  وكل  اليمنية  اجلمهورية  رئي�س  هادي  من�شور  عبدربه  الرئي�س 

اليمنيني وال�شعب اليمني الذين كانوا عونا له يف ت�شهيل اأداء مهامه.

اأ�سدقاء البيئة تنظم م�سابقة مبنا�سبة ي�م البيئة ال�طني
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق فعاليات م�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف يوم 27 
من �شهر فرباير اجلاري التي تنظمها جمعية اأ�شدقاء 
ال��ب��ي��ئ��ة..يف اإط�����ار اح��ت��ف��الت اجل��م��ع��ي��ة ب���� ي���وم البيئة 
الوطني ال� 16 لدولة الإم��ارات العربية املتحدة. ياأتي 
ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  املنا�شبة  بهذه  اجلمعية  احتفال 
الدولة التي تهدف اإىل تاأ�شي�س الإقت�شاد الأخ�شر حيث 
اأ�شبحت دولة الإمارات من اأبرز دول املنطقة احلري�شة 
البيئة  البيئة وغر�س مفاهيم الإ�شتدامة وحماية  على 
امل�شابقة  فعاليات  اجلمعية  وتنظم  ك��اف��ة.  امل��ج��الت  يف 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف ح��دي��ق��ة اخل��ال��دي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع بلدية 
اأبوظبي وهيئة الهال الأحمر والحتاد الن�شائي العام 
للتدريب  نويفا  وم��رك��ز  املبدعني  الأط��ف��ال  واأك��ادمي��ي��ة 
اختيار  و�شيتم  امل��ع��ل��وم��ات.  لنظم  اإجن�����ازات  و���ش��رك��ات 
الفوتوغرايف  امل��ع��ر���س  يف  ت��ع��ر���س  ���ش��ورة   20 اأف�����ش��ل 
امل�شاحب لإحتفال اجلميعة بهذه املنا�شبة حيث يح�شل 
دره���م فيما   500 و  األ���ف  ع��ل��ى  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز 

يح�شل الفائز باملركز الثاين عى األف درهم بينما ينال 
ال��ف��ائ��زون يف امل��رك��ز الثالث وال��راب��ع واخل��ام�����س 500 
املدار�س  طلبة  ت�شتهدف  التي  امل�شابقة  وتهدف  دره��م. 
للتعبريعن  الأط��ف��ال  ت�شجيع  اإىل  عاما   18 �شن  حتى 
وتنمية  والبيئة  للطبيعة  نظرتهم  خ��ال  من  الن�شهم 
م���ه���ارات ا���ش��ت��خ��دام ال���ك���ام���ريا وت��ق��وي��ة امل��ع��ل��وم��ات يف 
اجلمايل  احل�����س  وتنمية  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�شوير  ف��ن 
والتذوق الفوتوغرايف. وت�شمنت �شروط امل�شابقة التي 
اعتمدت يوم 18 فرباير اجلاري كاآخر موعد لإ�شتام 
امل�شاركات..اأن يكون امل�شارك من اأع�شاء جمعية اأ�شدقاء 
والقانونية  الأخ��اق��ي��ة  ب��ال��ق��واع��د  ي��ل��ت��زم  واأن  البيئة 
البيئة  الن�شان وحماية  قوانني حقوق  مثل  والقوانني 
واحلياة الفطرية وغريها مع �شمان العرتاف بحقوق 
اأن دولة المارات  . يذكر  الغري وحرياتهم واحرتامها 
حتتفل اليوم ب� يوم البيئة الوطني حتت �شعار ال�شحراء 
دعم  اإىل  تهدف  �شنوية  منا�شبة  وه��ي  باحلياة  تنب�س 
للعام  ال�شحراء  اختيار  ومت  البيئية  الق�شايا  واإب����راز 

الثالث على التوايل لتكون حمور الهتمام. 
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اأطفال راأ�س اخليمة ي�سارك�ن يف خميم ال�سروق لل�سكري بالبحرين
جمل�س التعاون اخلليجي.

لاعمال  اخليمة  را����س  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  �شوفا  اأح��م��د  وذك���ر 
اخلريية الراعي الر�شمي بان املوؤ�ش�شة ومن �شمن �شيا�شاتها 
الجتماعي  وال��ت��ك��اف��ل  اخل���ري  ع��م��ل  يف  �شباقة  دائ��م��ا  العليا 
والن�شاين وقد ت�شمن ذلك العديد من ال�شراكات يف م�شاريع 
الطبية  اخليمة  را�س  منطقة  مع  بالتعاون  و�شحية  تنموية 
الربامج  لرعاية  ت��ام  ا�شتعداد  على  املوؤ�ش�شة  ان  اىل  م�شريا 
بالنفع  ي��رج��ع  م��ا  وك��ل  وال�شحية  والتنموية  الجتماعية 
حديثه  ختام  يف  اأثنى  كما  اخليمة  را���س  جمتمع  اف��راد  على 
التثقيف والعام  وادارة  املوؤ�ش�شة  املميزة بني  ال�شراكة  على 

ال�شحي.

•• راأ�س اخليمة الفجر 

�شاركت منطقة راأ�س اخليمة الطبية متمثلة يف اإدارة التثقيف 
لأطفال  ع�شر  الثالث  ال�شروق  خميم  يف  ال�شحي  والإع���ام 
مبملكة  واملقامة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  ال�شكري 
 5 ب��ع��دد  فرباير2012   9  -5 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال��ب��ح��ري��ن 
اطفال وممر�س وم�شرف وقد تكفلت موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
من  للم�شاركني  والإقامة  ال�شفر  بنفقات  اخلريية  لاإعمال 

دولة الإمارات.
وقال حممد را�شد ال�شحي نائب مدير منطقة راأ�س اخليمة 
اأوا�شر  تر�شيخ  على  دل��ي��ًا  تعد  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  ان  الطبية 

را�س  ام���ارة  م��ن  ك��ل  يف  ال�شحيني  القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
اخليمة علما بان منطقة راأ�س اخليمة الطبية متمثلة باإدارة 
لديهم  لل�شكري  البحرينية  واجلمعية  ال�شحي  التثقيف 
امل�شابني  الط��ف��ال  ب��ني  متبادلة  وزي����ارات  م�شرتكة  ب��رام��ج 
بال�شكري واملتخ�ش�شني كما �شبق ان �شاركت ادارة التثيقيف 
امل�شاركة  وتعترب هذه  �شابعه خميمات  ال�شحي يف  والع��ام 

هي الثامنه 
التثقيف  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��راي  م��ه��رة  اأ���ش��اف��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
والإع��ام ال�شحي ان الهدف من هذا املخيم هو رفع الوعي 
ال�شحي لدي الطفال بكيفية ال�شيطرة على ال�شكر وتفادي 
تبادل اخلربات على م�شتوى دول  بال�شافة اىل  امل�شاعفات 

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 63 �سجينا
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بالإفراج 
الذين  الإم��ارة من خمتلف اجلن�شيات  العقابية والإ�شاحية يف  املن�شاآت  63 �شجينا من نزلء  عن 
اأثبتوا اأهليتهم للتمتع بالعفو وتكفل �شموه باللتزامات املالية املرتتبة عليهم. واأ�شاد امل�شت�شار ح�شن 
حميمد احلب�شي النائب العام لإمارة راأ�س اخليمة بقرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
الذي ي�شاف اإىل �شجله الإن�شاين ويوؤكد رعاية �شموه واهتمامه بلم �شمل الأ�شر املواطنة واملقيمة على 
اأر�س الإمارات الطيبة يف خمتلف املنا�شبات وحر�شه على اإعادة الب�شمة اإىل اأفراد عائاتهم وذويهم 
. وقال احلب�شي اإن النيابة العامة بداأت بالتن�شيق مع اإدارة املن�شاآت العقابية والإ�شاحية يف الإمارة 
اإجراءات الإفراج عن امل�شمولني بالعفو الذي �شيتم خال الأيام القادمة معربا عن اأمله يف اأن يكون 

قرار الإفراج باعثا للخري يف نفو�س املفرج عنهم.

دائرة املالية بعجمان تعقد اللقاء التعريفي لربنامج الدبل�م املهني للمحا�سبة بالتعاون مع جامعة عجمان

بيئة راأ�س اخليمة تطلع الطالب على اأهمية الأرا�سي الرطبة 

ال�س�ؤون الإ�سالمية يف دبي تنظم ثالث حما�سرات دينية

خالل زيارة ملوؤ�ض�ضة القراآن الكرمي 

اإمام احلرم املكي ف�سيلة الغامدي يثمن جه�د الدولة يف تفيظ القراآن الكرمي

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  يف  ع��ق��د 
التعريفي  ال��ل��ق��اء  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بربنامج الدبلوم املهني للمحا�شبة 
املالية يف  الدائرة  �شتقدمه  والذي 
عجمان ملوظفي الدوائر احلكومية 
ال��ث��ان��ي��ة على  ل��ل��م��رة  يف الإم�������ارة 

التوايل بالتعاون مع اجلامعة.
افتتاحية  بكلمة  اجلل�شة  ا�شتهلت 
علي،  اآل  اأح���م���د  م������روان  ل��ل�����ش��ي��د 
احلكومية  احل�شابات  اإدارة  مدير 
يف الدائرة، رحب فيها بال�شيوف، 
ياأتي  الربنامج  ه��ذا  اأن  واأك��د على 
يف ظ��ل ت��وج��ي��ه��ات وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
النعيمي،  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ 

اأتقنوا  متكاما  تاأهيليا  برناجما 
الإدارة  اأ����ش���ا����ش���ي���ات  خ���ال���ه  م����ن 
بالإ�شافة  وامل��ح��ا���ش��ب��ة،  وامل���ال���ي���ة 
ال�شركات  حما�شبة  يف  مدخل  اإىل 
والقانون التجاري لدولة الإمارات 
العربية املتحدة والنظام املحا�شبي 
احل��ك��وم��ي واإدارت��������ه، وا����ش���اف اأن 
م���ع جامعة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال����دائ����رة 
تطوير  على  تعمل  �شوف  عجمان 
ه�����ذا ال����ربن����ام����ج خ�����ال الع������وام 
خمتلفة  م�شتويات  وط��رح  املقبلة 

منه.
التي  اجل��ام��ع��ة  كلمة  ذل���ك  اأع��ق��ب 
اأح��م��د عنكيط،  ال��دك��ت��ور  األ��ق��اه��ا 
م�شاعد الرئي�س الأعلى للعاقات 
الثقافية،  وال�������ش���وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

برامج  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
التنمية الب�شرية.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال���دك���ت���ور حممد 
ال�شامي، عميد كلية اإدارة الأعمال 
كلية  ت���ع���اون  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة،  يف 
الدوائر  جميع  مع  الأع��م��ال  اإدارة 
احلكومية يف الإمارة وثمن مبادرة 
ملا فيها من ثمرات  املالية  الدائرة 
توؤدي اإىل الرتقاء مب�شتوى الأداء 

الوظيفي ملوؤ�ش�شات الدولة.
فيا�س  ليليان  ال��دك��ت��ور  وك�شفت 
يف  املحا�شبة  ق�شم  رئي�شة  ال��دي��ن، 
التجديد  عن  الأعمال،  اإدارة  كلية 
ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج لهذا 
ال�شاعات  ع��دد  تقلي�س  وه��و  العام 
املنت�شبني  ت����اأدي����ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة   ،

لل�شوؤون  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  مم���ث���ل 
الدائرة،  رئي�س  املالية  و  الإداري���ة 
املهني  ال��دب��ل��وم  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 
الدائرة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي 
يف ت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة يف 
املايل  القطاع  يف  للعمل  احلكومة 
�شمن الدوائر احلكومية املختلفة 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار   ، ام���ارة عجمان  يف 
اإق��ب��اًل جيداً  ال��ربن��ام��ج لقي  ه��ذا 
اجلهات  م���وظ���ف���ي  خم��ت��ل��ف  م����ن 
العام  احلكومية يف عجمان خال 
املا�شي، حيث جتاوز عدد منت�شبي 
ال��ربن��ام��ج يف دورت�����ه الوىل  ه���ذا 
م����ن خمتلف  م���وظ���ف  الرب����ع����ني 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف الم�����ارة ، 
اأ�شهر  اأرب��ع��ة  م��دى  على  ا�شتكملوا 

نيابة عن  باحلا�شرين  فيها  رحب 
الرئي�س الأعلى للجامعة الدكتور 
اأن  واأو�شح  �شلمان،  عبداهلل  �شعيد 
ال��ذي ج��اء مببادرة  ه��ذا الربنامج 
للمرة  �شيعقد  املالية  ال��دائ��رة  من 
الثانية بعد النجاح و التميز الذي 
اأن  واأك���د  الأوىل،  دورت���ه  يف  حققه 
روؤيتها  م���ن  ان��ط��اق��ا  اجل���ام���ع���ة، 
يف  ال��ث��اث��ة  الأب��ع��اد  ذات  ال�شاملة 
وال�شتثمار،  وامل��ع��ل��وم��ات  التعليم 
احلاجز  ك�شر  م��ب��داأ  م��ع  ومتا�شيا 
ب���ني امل��ج��ت��م��ع الأك�����ادمي�����ي واأه����ل 
اأقطابها  مب��خ��ت��ل��ف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة، حتر�س 
ب���دوره���ا كبيت  ع��ل��ى ال����ش���ط���اع 
وخرباته  اإمكاناته  ي�شخر  للخربة 
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نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية 
لاأرا�شي  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
الثاين من  ي�شادف  الذي  الرطبة 
فرباير من كل عام زيارة ميدانية 
ملنطقة  الثانوية  املرحلة  ل��ط��اب 
بتنوعها  ال��غ��ن��ي��ة  م��زاح��م��ي  خ����ور 
الفعالية  يف  و����ش���ارك  احل����ي����وي.   
من  ط��ال��ب   100 ح���وايل  البيئية 

وتركيز  الرطبة  الأرا���ش��ي  وقيمة 
فيها    احليوية  بالأنظمة  الهتمام 
ومت���ث���ل الأرا�����ش����ي ال���رط���ب���ة اأح���د 
البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي 
بقدر  ح��ظ��ي��ت  ح���ي���ث  ال����دول����ة  يف 
واف��ر م��ن اله��ت��م��ام، وج���اءت روؤية 
على  ل���ت���وؤك���د   2021 الإم���������ارات 
البيئة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اأه���م���ي���ة 
الطبيعية الغنية للوطن . ، وقامت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

املناطق والعناية بها وعك�س جهود 
دولتنا بف�شل التوجيهات ال�شديدة 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 
– رئي�س الدولة )  اآل نهيان  زاي��د 
اأ�شحاب  واإخوانهما   ) اهلل  حفظه 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
ومتابعتهم  الإم���������ارات  ح���ك���ام   –
امل�����ش��ت��م��رة، جن��ح��ت الإم���������ارات يف 
حتويل مناطق وا�شعة اإىل مناطق 

حممية .

ثاث مدار�س بنني يف راأ�س اخليمة 
�شيف حممد  ال��دك��ت��ور  ق���ام  ح��ي��ث 
للهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  الغي�س 
ب�شرح مبا�شر للطاب عن مكونات 
املنطقة احليوية وما حتتويه هذه 
وحيوانات  ن���ب���ات���ات  م���ن  امل���ن���اط���ق 
مقيمة ومهاجرة مطالبا يف نف�س 
الفطرية  احل��ي��اة  بحماية  ال��وق��ت 
الوعي  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  وتنميتها 
اأهمية  ح��ول  املجتمع  اأف����راد  ل��دى 

التفاقية  اىل  ان�����ش��م��ام��ه��ا  م��ن��ذ 
ال��دول��ي��ة ل��اأرا���ش��ي ال��رط��ب��ة ذات 
الأه��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��روف��ة با�شم 
بتعزيز   2007 ع��ام  يف  )رام�شار( 
احلفاظ  اىل  ال���رام���ي���ة  ج���ه���وده���ا 
ال���رط���ب���ة �شمن  الأرا������ش�����ي  ع���ل���ى 
منظومة اخلطط الوطنية املعنية 
و�شدد   . الأرا����ش���ي  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ات 
الطاب  ال��غ��ي�����س  �شيف  ال��دك��ت��ور 
ع��ل��ى هذه  احل���ف���اظ  ����ش���رورة  اإىل 
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الإ�شامية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  نظمت 
دب�����ي ثاث  وال���ع���م���ل اخل������ريي يف 
عائ�شة  وق��ال��ت  دينية.  حم��ا���ش��رات 
التثقيف  اإدارة  م����دي����ر  ال���ك���ا����س 
املحا�شرات  اإن  الديني  والتوجيه 
ال����ث����اث����ة ت�����اأت�����ي ����ش���م���ن ب����رام����ج 

جميع  وا�شتيعاب  وامل�شاواة  العدالة 
الب�شر �شمن حدود اإ�شامية رفيعة 
اإميان  اأ���ش��ارت  امل��ب��ادئ. من جانبها 
ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ش��ي تثقيف  ع��ب��داهلل 
التنفيذية  امل�شرفة  ديني  وتوجيه 
الدكتور  اأن  اإىل  امل�������ش���روع  ع���ل���ى 
الإفتاء  اإدارة  مدير  احل���داد  اأح��م��د 
التي  الأوىل  املحا�شرة  خ��ال  اأك��د 

األقتها  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ا���ش��رة  اأم����ا   .
رئي�شة  ها�شمي  ف��رح��ات  ال��دك��ت��ورة 
م�شرح  على  العاملية  الهدى  مراكز 
بعنوان  الن�شائية  النه�شة  جمعية 
ل��ل��ع��امل��ني ح�شرها  م��ول��دك رح��م��ة 
األف و 800 امراأة من 23 جن�شية 
من اجلن�شيات امل�شلمة املقيمة على 

اأر�س الدولة .

وفعاليات واأن�شطة م�شروع الثقافة 
الإ���ش��ام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة دي��ن��ي هويتي 
حملة ال�شرية النبوية العطرة الذي 
يوؤكد اأن الإ�شام هو دين التعاي�س 
الذي  وه���و  ال�����ش��ع��وب  ب��ني  ال�شلمي 
الإن�شان  ك��رام��ة  حفظ  على  يحث 
ويحر�س على احرتام حقوق امل�شلم 
وغري امل�شلم يف منهجية قائمة على 

اأق��ي��م��ت يف ا����ش���رتاح���ة ال�������ش���واب يف 
املمزر..اأهمية القتداء ب�شيد اخللق 
يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأجمعني 
وتعاماته  وج����ل  ع���ز  هلل  ع��ب��ادت��ه 
اهلل  ر���ش��وان  ال��ك��رام  �شحابته  م��ع 
مع  وكذلك  اأجمعني  عليهم  تعاىل 
ذلك  يف  م�شت�شهدا  امل�شلمني  غ��ري 
العطرة  النبوية  ال�شرية  ب��اأح��داث 
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علي  بن  خالد  ال�شيخ  ف�شيلة  ثمن 
غاليا  املكي،  احل��رم  اإم��ام  الغامدي، 
الدولة  تبذلها  التي  اجلهود،  قيمة 
الكرمي  ال����ق����راآن  خ���دم���ة  ح��ق��ل  يف 
ن�شر  اإىل  ي���ق���ود  مب����ا  وحت���ف���ي���ظ���ه، 
وتعاىل،  �شبحانه  اهلل،  ك��ت��اب  ق��ي��م 
داعيا  الأج����ي����ال،  ب���ني  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا 
بال�شداد والتوفيق لقيادة الدولة يف 

تعزيز القيم الإ�شامية ال�شمحة.
واأ�شاد اإمام احلرم املكي بجائزة راأ�س 
وبالدور،  ال��ك��رمي،  للقراآن  اخليمة 
الذي تقوم به موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
تنظيم  يف  وعلومه  الكرمي  للقراآن 
اجلائزة  من  ع�شرة  الثالثة  ال��دورة 
ه���ذا ال���ع���ام، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
ن�شبة  اأو�شع  وا�شتقطاب  فعالياتها، 
يف  للم�شاركة  الأه����ايل  م��ن  ممكنة 

اجلائزة وح�شور فعالياتها. 
جاء ذل��ك، خال زي��ارة اإم��ام احلرم 
للقراآن  اخليمة  راأ���س  ملوؤ�ش�شة  املكي 
تنظم  ال����ت����ي  وع����ل����وم����ه،  ال�����ك�����رمي 
ا�شتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  اجل���ائ���زة، 
حميد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  ال�شيخ 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ال�شحي،  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة  املوؤ�ش�شة، 
اللجنة  رئي�س  املوؤ�ش�شة،  عام  مدير 
واأحمد  ل��ل��ج��ائ��زة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
للجائزة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ���ش��ب��ي��ع��ان، 

وقدم  اجل��ائ��زة.  وفعاليات  املوؤ�ش�شة 
م��راك��ز حتفيظ  ع��ن  ���ش��رح��ا مكثفا 
للموؤ�ش�شة،  التابعة  الكرمي،  القراآن 
امل��ن��ت�����ش��رة ع��رب الم���ت���داد اجلغرايف 
جهود  تعزيز  يف  ودوره����ا  ل���اإم���ارة، 

حتفيظ كتاب اهلل، عز وجل.
ال�شحي،  اأح��م��د  األ��ق��ى  جانبه  وم��ن 
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
للقراآن  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  جل����ائ����زة 
الكرمي، خال الزيارة، ال�شوء على 
من  ع�شرة  الثالثة  ال��دورة  فعاليات 
اجلائزة، التي تنطلق يف ال�شابع من 
و�شرح  غ���د(،  )ب��ع��د  احل���ايل  ال�شهر 
ت��ق�����ش��ي��م��ات��ه��ا اجل����دي����دة، والأف������رع 
اأثرت  اأنها  موؤكدا  فيها،  امل�شتحدثة 
اجلائزة القراآنية، و�شاهمت يف رفع 
ن�شبة امل�شاركة هذا العام اإىل 434 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�����ش��ارك��ا 

والأعمار، بزيادة بن�شبة 119%.
وقدم ال�شيخ �شقر بن خالد، رئي�س 
اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة  جمل�س 
نهاية  يف  وعلومه،  ال��ك��رمي  للقراآن 
اإمام  املوؤ�ش�شة لف�شيلة  الزيارة، درع 
احل���رم امل��ك��ي، ال���ذي اأه����دى بدوره 
اإ����ش���دارا ���ش��وت��ي��ا خا�شا،  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الكرمي  للقراآن  كاملة  ت��اوة  ي�شم 
جل  اهلل،  ���ش��ائ��ا  ف�شيلته،  ب�����ش��وت 
وع���ا، ال��ت��وف��ي��ق ل��ك��ل م��ن يعمل يف 
خدمة كتاب اهلل، واأن يكون التوفيق 

حليفا لفعاليات اجلائزة.

القطاع احليوي،  للموؤ�ش�شة يف هذا 
م��ن خ��ال اإدارت��ه��ا واإ���ش��راف��ه��ا على 
الكتاب  ل��ت��ح��ف��ي��ظ  م�����رك�����زا   18
الكرمي، تنت�شر بني خمتلف مناطق 
اإم����ارة راأ����س اخل��ي��م��ة، وه��ي موزعة 

بني الذكور والإناث.
واأث���ن���ى ع��ل��ى دور امل��غ��ف��ور ل���ه ب���اإذن 
بن  ����ش���ق���ر  ال�������ش���ي���خ  ت�����ع�����اىل،  اهلل، 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، رح��م��ه اهلل، يف 
اجلائزة  ورع��اي��ة  املوؤ�ش�شة  تاأ�شي�س 
ال��ق��راآن��ي��ة لأع����وام ط��وي��ل��ة، م�شيدا 

ونائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة، 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء 

القراآنية.
بن  خ��ال��د  ال�����ش��ي��خ  ف�شيلة  واأب�����دى 
بفعاليات  اإع��ج��اب��ه  ال��غ��ام��دي  ع��ل��ي 
مثنيا  اجلديدة،  دورتها  يف  اجلائزة 
اخليمة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة  دور  ع��ل��ى 
ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه يف حقل 
ال���ك���رمي وخدمة  ال���ق���راآن  حت��ف��ي��ظ 
ورعاية احلفاظ،  تعاىل،  اهلل،  كتاب 
يف ظل اجلهود الدوؤوبة والوا�شحة 

ب��ال��دع��م، ال��ذي حتظى ب��ه م��ن قبل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 
راأ���س اخليمة، موؤكدا  الأعلى حاكم 
القيم  ن�شر  ال��ك��رمي يف  ال��ق��راآن  دور 
و�شمان  الأجيال  وهداية  ال�شمحة 
ا�شتتقامة الفرد واملجتمع، باعتباره 
نور رباين ي�شي طريق من اهتدى 

بهداه.
وقام ال�شيخ �شقر بن خالد باطاع 
اأن�شطة  ع��ل��ى  امل���ك���ي  احل�����رم  اإم������ام 

الربنامج  اآخ��ر  �شامل يف  لمتحان 
ع��و���ش��ا ع��ن ام��ت��ح��ان ل��ك��ل م�شاق، 
اإج��راء تقييم �شامل  مما ي�شهم يف 
للم�شاقات  املنت�شبني  ل���ش��ت��ي��ع��اب 

ال�����ت�����ي ح���������ش����ل����وا ع���ل���ي���ه���ا خ����ال 
الربنامج.

امل��ه��ن��ي يف  ال���ربن���ام���ج  اأن  وي���ذك���ر 
دورته الثانية ميثل باكورة للتعاون 

للعلوم  عجمان  جامعة  بني  املثمر 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ودائ�����رة امل��ال��ي��ة، و 
ام����ت����دادا مل�����ش��اري��ع ت���ع���اون اأخ����رى 

�شرتى النور يف امل�شتقبل املنظور.

للك�ضف عن �ضرطان الثدي

طبية راأ�س اخليمة ت�ست�سيف القافلة ال�ردية الي�م

احلجامة بني احلقيقة العلمية والفائدة ال�سحية 
يناق�سها مركز ال�سارقة العاملي للطب ال�سم�يل

امل�ارد الب�سرية بال�سارقة تنظم برنامج فن 
التعامل مع اجلمه�ر يف مدينة كلباء

الأهايل،  لتجمع  مركزا  منها  كل  متثل  نقاط  ث��اث 
جمهزة باملعدات الازمة للك�شف عن املر�س واإجراء 

الفحو�س الطبية الازمة عرب جهاز املاموجرام. 
واأكد اإن احلملة �شتنطلق يف راأ�س اخليمة، اليوم حيث 
ال�شاعة  الفحو�شات من  باإجراء  الراغبني  �شت�شتقبل 
من  ك��ل  يف  م�����ش��اء،  الثامنة  وح��ت��ى  �شباحا  ال��ع��ا���ش��رة 

م�شت�شفى �شقر احلكومي
الذي خ�ش�س للك�شف على الن�شاء فقط، ومركز املنار 
اجلزيرة  ومركز  للجن�شني،  خ�ش�س  ال��ذي  التجاري 
عن  للك�شف  وخ�ش�س  الأول���ي���ة،  ل��ل��رع��اي��ة  احل��م��راء 
اأن هناك م�شرفني  املر�س للرجال والن�شاء، مو�شحا 
جهاز  عرب  احل��الت  �شيتابعون  متخ�ش�شني  واأط��ب��اء 
امل��ام��وج��رام، ل��ي��ق��وم��وا ب��ع��د ذل���ك ب��ت��ق��دمي الن�شائح 

والإر�شادات الازمة. 
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مع  بالتعاون  الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  ت�شتعد 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة، ل�شت�شافة 
حملة القافلة الوردية اليوم )الثاثاء(، التي �شتقوم 
باإجراء الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي يف خمتلف 
اإط��ار �شعيها لت�شليط ال�شوء  الأماكن يف الإم��ارة، يف 
حٍد  على  وال��رج��ال  الن�شاء  وتوعية  املر�س  ه��ذا  على 
���ش��واء ب��اأه��م��ي��ة اإج����راء ال��ف��ح��و���س ال��ذات��ي��ة الدورية، 
احلواجز  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ت�شجيعهم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الجتماعية واملخاوف النف�شية املرتبطة بها. 
راأ�س  نائب مدير منطقة  ال�شحي  را�شد  واأكد حممد 
اخليمة الطبية، اأن املنطقة اأعدت الرتتيبات الازمة 
خ�ش�شت  حيث  الإم���ارة،  مناطق  خمتلف  يف  للحملة 

يحر�س من خال براجمه العلمية والتوعوية على 
اإلقاء ال�شوء على الأهمية العلمية للحجامة..

ا�شتقطاب  على  مبنية  املركز  �شيا�شة  اأن  اإىل  م�شريا 
والطب  كل ما هو جديد يف جمال احلجامة خا�شة 

التكميلي عامة. 
واأ�شاف ان اأحد اأهم اأهداف هذه الربامج العلمية هو 
والتي  الطبية  الكثرية يف احلجامة  املغالطات  اإثبات 
اأ�شاءت للحجامة واأي�شا اإلقاء ال�شوء على كل ما هو 
علمية  اأ�ش�س  على  واملبني  احلجامة  ع��امل  يف  جديد 

ومنهجية. 
واأ�شاد النحال بالدور الذي ت�شطلع به وزارة ال�شحة 
التكميلي  ال��ط��ب  دع���م  ف��ي��ه��ا يف  ال��ع��ام��ل��ني  وج��م��ي��ع 
حممد  ال�شيخ  �شعادة  و�شكر  خا�شة  واحلجامة  عامة 
الطبية  ال�شارقة  منطقة  مدير  القا�شمي  �شقر  بن 
لرعايته وح�شوره الندوة ودعمه للمجال الطبي على 

م�شتوى الدولة عامة وال�شارقة خا�شة . 
ونوه باأن وزارة ال�شحة تعترب الأوىل عربيا يف اإن�شاء 
التكميلي  والطب  احلجامة  خمت�شي  لتقييم  جلنة 
املهنة  ملزاولة  الازمة  الطبية  الرتاخي�س  ومنحهم 
ح��ت��ى ت��ك��ون امل��م��ار���ش��ات م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ���ش�����س علمية 
 . املختلفة  الطبية  الكوادر  اإ�شراف  وحتت  ومنهجية 
و�شهدت الندوة ح�شورا لفتا من الأطباء واخت�شا�شي 
الطب التكميلي وكان من بني احل�شور �شعادة �شامي 
اآل �شعود  الأم��ري عبدالعزيز بن متعب  العكوز ممثل 
ل����اأوزون  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
يف  الطبية  الرتاخي�س  اإدارة  مدير  امل��دف��ع  وفي�شل 

منطقة ال�شارقة الطبية.

•• ال�صارقة-وام:

ندوة  ال�شمويل  للطب  العاملي  ال�شارقة  مركز  نظم 
احلقيقة  ب��ني  احلجامة  بعنوان  احلجامة  يف  طبية 
�شعادة  وح�شور  برعاية  ال�شحية  والفائدة  العلمية 
ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي وكيل وزارة ال�شحة 
امل�شاعد مدير منطقة ال�شارقة الطبية. وركز الدكتور 
وجراحة  العامة  اجلراحة  اأخ�شائي  ن�شرت  عبداهلل 
الأوعية الدموية الطبيب الزائر من اململكة العربية 
اأ�شا�شيني  حمورين  على  املحا�شرة  خال  ال�شعودية 
اأولهما احلقائق العلمية الأ�شا�شية عن احلجامة من 
حيث املرجعية العلمية يف احلجامة والفوائد ال�شحية 
على  اإيجابا  ذل��ك  وتاأثري  احل��رة  ال�شوارد  لإ�شتخراج 
الثاين  ت��ن��اول  فيما  باجل�شم  احليوية  الوظائف  ك��ل 
دور احلجامة يف الوقاية وامل�شاعدة يف عاج الذبحة 
ال�شوارد احلرة  ا�شتخراج  ال�شدرية وذلك عن طريق 
�شلبا على  وتوؤثر  الدموية  ال��دورة  تثقل كاهل  والتي 

وظائف الأع�شاء احليوية عامة والقلب خا�شة.
اأجريت  اإذا  التي  الطبية  دور احلجامة  اأهمية  واأك��د   
ال�شحية  فوائدها  تكون  وعلمية  �شحيحة  بطريقة 
باجلانب  والإهتمام  الرتكيز  ب�شرورة  منوها  مميزة 
البحثي والذي مازال ينق�س احلجامة خا�شة والطب 

التكميلي عامة..
احلجامة  تخ�س  التي  الطبية  اجل��وان��ب  تطرق  كما 
وتكاملها مع الطب احلديث. من جانبه قال الدكتور 
التكميلي ومدير عام  الطب  اأخ�شائي  النحال  هيمن 
املركز  ان  ال�����ش��م��ويل  ال��ع��امل��ي للطب  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 

الت�����ش��ال الن�����ش��اين ال��ن��اج��ح وال��ت��ع��ام��ل امل��ت��م��ي��ز مع 
اجلمهور وعماء املوؤ�ش�شة. وقال �شعادة طارق �شلطان 
بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة املوارد 
الب�شرية ان تنظيم الدائرة لربنامج فن التعامل مع 
ياأتي بهدف تعزيز مهارات موظفي خدمة  اجلمهور 
باملفاهيم  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال��ع��ام��ة  وال��ع��اق��ات  ال��ع��م��اء 
وفن  والربوتوكول  العامة  العاقات  لإدارة  احلديثة 
التيكيت والأ�ش�س التطبيقية لتح�شني كفاءة الت�شال 

وال�شلوك الإن�شاين لتقدمي اف�شل املمار�شات.

•• ال�صارقة-وام: 

ت��ن��ظ��م دائ�����رة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ب��ال�����ش��ارق��ة مبدينة 
فن  برنامج  املقبلني  واخلمي�س  الأربعاء  يومي  كلباء 
التعامل مع اجلمهور  مب�شاركة 30 موظفا وموظفة 
يف  ال�شارقة  حكومة  وموؤ�ش�شات  وهيئات  دوائ���ر  م��ن 

املنطقة ال�شرقية. 
املهارات  ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب��ي اىل  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
جمال  يف  للم�شاركني  والعملية  العلمية  ال�شلوكية 

اإمام احلرم املكي يتو�ضط �ضقر بن خالد واأحمد ال�ضحي واأحمد �ضبيعان واأع�ضاء اللجنة العليا املنظمة للجائزة
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حاكم عجمان ي�ستقبل قن�سل تايلند
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
يف مكتبه يف الديوان الأمريي �شباح ام�س..ال�شيد تو�شابورن مونا�شارت �شاتورن قن�شل 
عام مملكة تايلند لدى الدولة الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله. 
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان بالقن�شل متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام 
التي  ال�شاملة  احل�شارية  بالنه�شة  التايلندي  القن�شل  اأ�شاد  جانبه  من  اجلديد.  عمله 
ت�شهدها دولة الإمارات يف خمتلف امليادين. ومت خال اللقاء ا�شتعرا�س عاقات التعاون 
الثنائية و�شبل توطيدها بني البلدين ال�شديقني . ح�شر اللقاء معايل ال�شيخ الدكتور 
ديوان  النعيمي مدير  و�شعادة حمد  الأم��ريي  الديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد 

�شمو حاكم عجمان وعدد من كبار امل�شوؤولني . 

ع�سائر ج�الة جامعة ال�سارقة ي�ؤدون العمرة 
•• مكة املكرمة-وام: 

اأدى اأفراد بعثة ع�شائر جوالة جامعة ال�شارقة منا�شك العمرة ام�س وعددهم 32 جوال من 
خمتلف الأعمار واجلن�شيات والكليات املختلفة . يرافق وفد البعثة ه�شام عبد احلليم م�شوؤول 
الأن�شطة الطابية وع�شائر اجلوالة واملهند�س اخلريج ليث العاين رائد اأول ع�شائر اجلوالة. 
تقديرا  اجلامعة  اإدارة  من  مكرمة  ج��اءت  الربية  العمرة  رحلة  اإن  عبداحلليم  ه�شام  وق��ال 
والتي  الرتبوية  ال�شيخ خليفة  بجائزة  بالفوز  اخريا  توجت  التي  اجلوالة  ع�شائر  لإجن��ازات 
الفعاليات  والك�شفي يف خدمة  الجتماعي  التطوع  اجلوالة يف  ع�شائر  تتويجا جلهود  جاءت 
املجتمعية على م�شتوى الدولة التي كانت حتت �شعار كن م�شتعدا . واطلع الوفد خال زيارته 
للحرم املكي ال�شريف على م�شاريع تو�شعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل اآل �شعود 
للحرم املكي خال اللقاء مع ال�شيخ يو�شف الأحمدي. وعرب اجلوالة امل�شاركون يف الرحلة عن 

تقديرهم الكبري لإدارة اجلامعة وعمادة �شوؤون الطلبة على هذه املكرمة الإميانية املتميزة .

فح�س 1030 �ضخ�ضًا خالل يومني 

القافلة ال�ردية تتفل بالي�م العاملي لل�سرطان وتط رحالها يف الفجرية و تنهي فح�س 576 �سخ�سًا يف الي�م الثاين 

الري�سي يحث مر�سحي كلية ال�سرطة على الإبداع لتط�ير العمل ال�سرطي�سركة اب�ظبي لل�سرف ال�سحي تنجز 80 باملائة من اأعمال حفر النفق ال�سرتاتيجي

�سحة دبي تنظم ور�سة عمل ح�ل تغذية مر�سى ال�سرطان

�سرطة دبي تعاملت مع 682 حريقا خالل العام املا�سي

•• ال�صارقة-الفجر:

القافلة  ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية  ح��ط��ت 
مبادرات جمعية  –احدى  الوردية 
ال�شرطان-  م���ر����ش���ى  اأ�����ش����دق����اء 
اإمارة  يف  رح��ال��ه��ا  )الأح����د(  م�شاء 
ال���ف���ج���رية ق���اط���ع���ة م�����ش��اف��ة 35 
باجتاه  ال��ذي��د  م�شت�شفى  م��ن  ك��م 
واأنهى  الفجرية،  ام���ارة  يف  م�شايف 
فريق عمل القافلة الوردية اجناز 
مهماته اخلا�شة بالفح�س الطبي 
الذيد  م���دي���ن���ة  يف  ل��ل��م��ت��ق��دم��ني 
ال�شارقة وم�شت�شفى م�شايف  باإمارة 
الثاين  ال���ي���وم  خ����ال  ب��ال��ف��ج��رية 
ل��ل��م�����ش��رية، وراف�������ق ذل�����ك اج�����واء 
قدمها  التي  واحل��ف��اوة  الرتحيب 
وم�شايف  ال����ذي����د  م��دي��ن��ت��ي  اب����ن����اء 
الطبي،  وفريقها  القافلة  بفر�شان 
تقدمي  يف  الكبري  دوره��م  مثمنني 
الدعم ال�شحي والتوعوي مبر�س 

�شرطان الثدي.
للقافلة  املتنقلة  العيادات  و�شهدت 
اق��ب��اًل كبرياً من قاطني  ال��وردي��ة 
امل������ذك������ورة، وب���ل���غ عدد  الأم�����اك�����ن 
يف  ال�شريري  للفح�س  املتقدمني 
خال  وم�����ش��ايف  ال��ذي��د  م�شت�شفى 
ال����ي����وم ال����ث����اين ل��ل��م�����ش��رية 576 
رج�����ًا،   158 ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً، 
ام���راأة، مت خالها حتويل  و418 
نحو 187 حالة منها اىل فحو�س 

•• ابوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي خلدمات  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأن  ام�����������س  ال���������ش����ح����ي  ال�����������ش�����رف 
النفق  م�����ش��روع  الإجن������از يف  ن�����ش��ب��ة 
 80 اإىل نحو  ال�شرتاتيجي و�شلت 
ب��امل��ائ��ة م���ن اإج���م���ايل اأع���م���ال حفر 
النفق اإذ مت حفر نحو 33 كيلومرتا 
من اأ�شل 41 كيلومرتا حتى نهاية 
املتوقع  وم�����ن   ..  2013 ي���ن���اي���ر 
النتهاء من امل�شروع يف الربع الأخري 
اأعمال  و�شهدت   .  2015 ع��ام  م��ن 
امل�شروع تطورا بارزا باإجناز خام�س 
 2012 عملية اخرتاق يف دي�شمرب 
ال�شرتاتيجي  النفق  حفر  واكتمال 
بني حفرتي العمل رقم 9 اإىل حفرة 
ال��وث��ب��ة يف  8 مبنطقة  ال��ع��م��ل رق���م 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي. ج���اء ذل���ك خال 
نظمتها  ال���ت���ي  امل���ي���دان���ي���ة  اجل���ول���ة 
للتعرف  لل�شحفيني  ام�س  ال�شركة 
امل�شروع  م�����ش��رية  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع��ل��ى 
والط�������اع ع��ل��ى م���راح���ل الجن����از 
رافقهم  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  واحل����ف����ارات 
ال�شركة  م�����دراء  م���ن  ع���دد  خ��ال��ه��ا 
واملهند�شني امل�شرفني على امل�شروع. 
وك��ان��ت اأع��م��ال الإن�����ش��اءات يف النفق 
�شبتمرب  يف  انطلقت  ال�شرتاتيجي 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  وت��ن��ف��ذه   2009
بكلفة  ال�شحي  ال�����ش��رف  خل��دم��ات 
ويعد  درهم  5.7 مليار  بنحو  تقدر 
اأن���ف���اق ال�شرف  اأط����ول  واح����دا م��ن 
م�شتوى  على  الن��ح��داري��ة  ال�شحي 
على  ف��ارق��ة  ع��ام��ة  ليمثل  ال��ع��امل 
حلكومة  ال����ش���ت���ث���م���ارات  خ����ارط����ة 
اأبوظبي كاأحد امل�شاريع القت�شادية 
التحتية  البنية  لتطوير  ال�شخمة 
بتقنيات عاملية و�شمن معايري بيئية 
م��ت��م��ي��زة. وق�����ال ع���ب���داهلل ع��ل��ي بن 
م�شلح الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة 
اأب��وظ��ب��ي خل��دم��ات ال�شرف  ���ش��رك��ة 
اإن  ام�س  له  ت�شريحات  يف  ال�شحي 
م�شروع تطوير النفق ال�شرتاتيجي 
ال�شركة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ي��اأت��ي 
اأجندة  اإىل  وامل�����ش��ت��ن��دة  اخل��م�����ش��ي��ة 
اأبوظبي  لإم����ارة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة 
التي  ال�شامية  الغايات  متثل  والتي 
ترتكز  التي  اأبوظبي  روؤي��ة  حددتها 
امل�شاريع  تطوير  يف  ال�شتمرار  على 
ومنفتح  م�����ش��ت��دام  اق��ت�����ش��اد  وب���ن���اء 

اجل��دي��د م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 2015 
على توفري معدل تدفق يبلغ 800 
من  و�شيتم  يوميا  مكعب  مرت  األ��ف 
خ����ال ه����ذا امل�������ش���روع ا���ش��ت��ي��ع��اب ما 
مكعب  م���رت  م��ل��ي��ون   1.7 م��ع��دل��ه 
ال�شحي  ال�����ش��رف  م��ي��اه  م��ن  يوميا 
2030 . و�شت�شتخدم  بحلول العام 
الفرعية  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات 
ال��ت��ي ي�����ش��ل ق��ط��ره��ا ال��داخ��ل��ي اإىل 
ثاثة اأمتار لربط خطوط ال�شرف 
ال�شحي النحدارية القائمة بالنفق 
انحداريا  ون��ق��ل��ه��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
ت��خ��ف��ي��ف احلمل  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  مم���ا 
الرئي�شية  ال��ت��ج��م��ي��ع  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
كبري  ع��دد  عن  وال�شتغناء  القائمة 
والتي  القائمة  ال�شخ  حمطات  من 
34 حمطة ومن  اإىل  ي�شل عددها 
انحداريا  التدفقات  نقل  �شيتم  ث��م 
عن طريق النفق ال�شرتاتيجي اىل 
تقع  التي  الرئي�شية  ال�شخ  حمطة 
يف نهاية خط النفق العميق بطاقة 
الثانية  يف  مكعبا  م���رتا   30 ت��ب��ل��غ 
حمطة  اىل  رف���ع���ه���ا  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث 
ال�شحي  ال�������ش���رف  م���ي���اه  م��ع��اجل��ة 
ملعاجلتها  ال����وث����ب����ة  يف  امل����رك����زي����ة 
احل�شرية  امل��ن��ط��ق��ة  اىل  واإع���ادت���ه���ا 
ل�شتخدامها لأغرا�س الري. وفيما 
احلالية  الإجن������از  ي��ت��ع��ل��ق مب��رح��ل��ة 
وهي الخرتاق اخلام�س فقد �شارت 
مرتا   73 عمق  على  احلفر  عملية 
وق��ط��ع��ت اآل����ة احل��ف��ر م�����ش��اف��ة 4.2 
الأر�����س خمرتقة  ك��ل��م حت��ت �شطح 
ج���دار ح��ف��رة ال��ع��م��ل رق���م 8 للعقد 
�شركة  قبل  من  املنفذ   03 تي  رق��م 
والتابع لربنامج تطوير  اإمربجيلو 
النفق ال�شرتاتيجي لإمارة اأبوظبي 
كلم   9.7 اإن�����ش��اء  على  ي�شمل  حيث 
اإىل  تق�شيمه  مت  وال���ذي  النفق  م��ن 
ق�����ش��م��ني م��ن��ف�����ش��ل��ني وي��ت��ط��ل��ب كل 

ق�شم من النفق ماكينة للحفر. 
وبداأت اآلة حفر الأنفاق عملية احلفر 
وكانت   2012 ف���رباي���ر  ���ش��ه��ر  يف 
ت��ق��دم��ا م��ت�����ش��ارع��ا مبعدلت  حت��ق��ق 
الأ�شبوع  يف  م��رت   200 اإىل  ت�شل 
5.5 مرت من عملية  داخلي  بقطر 
الواحد  بالأ�شبوع  والتبطني  احلفر 
ح���دوث  لح���ت���م���ال  ت���اأث���ري  اأي  دون 
هبوط يف �شطح الأر���س. و�شارك يف 
70 من  اأع��م��ال احلفر نحو  اإجن���اح 

وي��ع��ت��رب م�شروع  ع��امل��ي��ا.  وم��ن��اف�����س 
النفق ال�شرتاتيجي من م�شروعات 
يتكون  اإذ  ال�شخمة  التحتية  البنية 
ال�����ش��رف ال�شحي  ن��ف��ق خل���ط  م���ن 
وخ���ط���وط �شرف  ك��ل��م   41 ب��ط��ول 
كلم   43 ب����ط����ول  ف���رع���ي���ة  ����ش���ح���ي 
ذات طاقة  رئ��ي�����ش��ي��ة  ���ش��خ  وحم��ط��ة 
نفق  نهاية  يف  تقع  كبرية  ا�شتيعاب 
ويبلغ   ... ال�����ش��ح��ي  ال�����ش��رف  خ���ط 
يبداأ  فيما  م��رت   5.5 ال��ن��ف��ق  ق��ط��ر 
فيه  النفق  اإن�شاء  يتم  ال��ذي  العمق 
من 27 مرتا اإىل 100 مرت حتت 
الأر�س. واأ�شاف الأحبابي اأن �شركة 
ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي 
ت�شعى من خال روؤيتها وخدماتها 
اإىل  وم�����ش��اري��ع��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
البنية  تطوير  يف  بفعالية  امل�شاهمة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ازم�����ة ل��ت��ل��ب��ي��ة اأه����م 
امل�شتقبلية  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات 
للبيئة  ����ش���دي���ق���ة  ح����ل����ول  وت����وف����ر 
ان  م�����ش��ريا اىل  اأب���وظ���ب���ي  ب����اإم����ارة 
من  اكتماله  عند  �شيكون  امل�����ش��روع 
احللول املميزة التي تت�شم بالكفاءة 
التكلفة  ح���ي���ث  م�����ن  وال���ف���ع���ال���ي���ة 
الحتياجات  لتلبية  وال���ش��ت��دام��ة 
اأبوظبي  الأج����ل جل��زي��رة  ال��ط��وي��ل��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي واجل����زر املحيطة  وال���رب 
بها لغر�س جمع ونقل مياه ال�شرف 
الفرتا�شي  العمر  يبلغ  اإذ  ال�شحي 
اإىل  احل��اج��ة  دون  ع��ام��ا   80 للنفق 
ال�شركة  وت�����ش��ه��م  دوري������ة.  ���ش��ي��ان��ة 
اإم���ارة  روؤي����ة  تنفيذ  يف  ف��ع��ال  ب�شكل 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي 
وتوفري  ال�شحي  ال�شرف  خ��دم��ات 
العامة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه 
املعايري  �شمن  املختلفة  واخل��ا���ش��ة 
البيئية وال�شحية العاملية مما يجعل 
من اخلدمات التي تقدمها جزءا ل 
البنية  مرافق  منظومة  من  يتجزاأ 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وخ���دم���ات ح��ك��وم��ة اإم����ارة 
اأبوظبي. واأكد الأحبابي اأن امل�شروع 
لا�شتثمار  مم���ي���زة  ع���ام���ة  مي��ث��ل 
خلدمات  اأبوظبي  ل�شركة  الرئي�شي 
من  يعترب  حيث  ال�شحي  ال�شرف 
اأف�شل احللول العملية والقت�شادية 
التي �شتلبي الحتياجات امل�شتقبلية 
ال�شحي  ال�شرف  بخدمات  املتعلقة 
الرئي�شي  وال���رب  اأب��وظ��ب��ي  جل��زي��رة 
النظام  و�شيعمل  البعيد  امل��دى  على 

والفنيني  املتخ�ش�شني  املهند�شني 
اأع���م���ال النفق.  يف ه���ذا اجل����زء م��ن 
الإجن��از يف م�شروع  وتت�شارع عملية 
النفق ال�شرتاتيجي لإمارة  تطوير 
اأبوظبي وفق متابعة حثيثة ودائمة 
وف���ق املخطط  اإجن�����ازه يف  ل�����ش��م��ان 
الزمني املدرو�س والذي و�شع �شابقا 
بالت�شاور مع عدد من اأبرز ال�شركات 
و�شيوفر  ال���ع���امل���ي���ة.  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
ال�شرتاتيجي  ال���ن���ف���ق  م���������ش����روع 
جمموعة من الفوائد حيث �شيقوم 
خطوط  من  جديدة  �شبكة  بتوفري 
التي  النحدارية  ال�شحي  ال�شرف 
ملدينة  امل��ت��زاي��دة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
اقت�شاديا  التي ت�شهد منوا  اأبوظبي 
كما   .. مت�شارعا  و�شكانيا  وعمرانيا 
متطورا  ج���دي���دا  ن��ظ��ام��ا  ���ش��ي��وف��ر 
بالكفاءة  يتميز  ال�شحي  لل�شرف 
�شديقة  ح����ل����ول  ت����وف����ر  ال���ع���ال���ي���ة 
النبعاثات  لنخفا�س  نظرا  للبيئة 
الكربونية وتعالج امل�شكات احلالية 
ال�شرف  ���ش��ب��ك��ة  ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شحي القائمة يف جزيرة اأبوظبي 
وي����وف����ر ح���ل���ول اآم����ن����ة ع���ل���ى امل����دى 
اأبوظبي  اإم���ارة  لحتياجات  البعيد 
وباإن�شاء   .  2030 ع��ام  بعد  ما  اإىل 
من  حمطة   34 اإلغاء  �شيتم  النفق 
القائمة  ال�شحي  ال�شرف  حمطات 
و�شواحيها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  و���ش��ط 
النفق  اإن�������ش���اء  ���ش��ي��ت��م  ب����اأن����ه  ع��ل��م��ا 
الربط  و����ش���ب���ك���ات  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
الدقيق  ب��اأ���ش��ل��وب احل��ف��ر  ال��ف��رع��ي��ة 
تعطيا  ي�شبب  ل  ال���ذي  ب��الأن��ف��اق 
للطرق الرئي�شية اأو احلركة املرورية 
ول خلدمات البنية التحتية الأخرى 
خ��ال عملية الإن�����ش��اء واأي�����ش��ا عدم 
ت�شوية  عمليات  اإج��راء  اإىل  احلاجة 
ب�����ش��ب��ب مت���دي���د خطوط  ل����اأر�����س 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي  ال�������ش���رف 
بع�س  من  التخل�س  و�شيتم  عميق. 
الن��ب��ع��اث��ات ل���ل���روائ���ح يف ع����دد من 
املواقع وحت�شني اخلدمات ال�شحية 
حت�شني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املظهر اجلمايل يف املناطق ال�شكنية 
حيث �شيعاد ا�شتخدام م�شاحات تلك 
امل��ن��اط��ق يف  امل��ح��ط��ات لتطوير ه��ذه 
ل�شخامة  ون��ظ��را  اأخ����رى.  م�شاريع 
يعترب  ال���ذي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  النفق 
اأن���ف���اق ال�شرف  اأط����ول  واح����دا م��ن 

م�شتوى  على  الن��ح��داري��ة  ال�شحي 
حفر  اآلت   8 ا�شتخدام  يتم  ال��ع��امل 
ي�شل  ك���ب���رية  اأق����ط����ار  ذات  اأن����ف����اق 
اأمتار تقريبا وتعمل   7 اإىل  قطرها 
100 م���رت حفر  اآل�����ة مب���ع���دل  ك���ل 
ب���ح���دوث ه���ب���وط يف  ال��ت�����ش��ب��ب  دون 
احلفر  اآل������ة  وزن  وي���ب���ل���غ  ال����رتب����ة. 
مرت   100 ب����ط����ول  ط����ن����ا   425
بحفر  امللحقة  التجهيزات  بجانب 
النفق ملواجهة العديد من الظروف 
ال�شخور  ومنها  ال�شعبة  الأر���ش��ي��ة 
ال�شلبة التي تتكون من الدولوميت 
واجلب�س  والغرين  الكل�س  واأح��ج��ار 

دون حوادث. 
مرت  ال��ف   450 ا���ش��ت��خ��دام  و�شيتم 
كبطانة  اخل���ر����ش���ان���ة  م����ن  م��ك��ع��ب 
يعادل  م��ا  اأي  ال�شرتاتيجي  للنفق 
معبئة  اأومل��ب��ي��ة  �شباحة  بركة   180
امل�شروع  ول��ط��ب��ي��ع��ة  ب���اخل���ر����ش���ان���ة. 
وحجم العمل فيه فقد اأولت �شركة 
ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي 
اإجراءات الأمن وال�شامة الهتمام 
الكبري اإذ تقوم بعقد دورات تدريبية 
ب�����ش��ك��ل دوري  ل���اأم���ن وال�������ش���ام���ة 
امل�شروع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
الأمن  ثقافة  تر�شيخ  على  وتعمل 
وال�����ش��ام��ة ك��م�����ش��وؤول��ي��ة ت��ق��ع على 
اأمنة  ب��ي��ئ��ة  ع���ات���ق اجل���م���ي���ع خل���ل���ق 
وتطبيق  تباع  على  عاوة  للعاملني 
يف  وال�شامة  الأم���ن  معايري  اأع��ل��ى 
امل�شروع  يف  املنفذة  الأع��م��ال  جميع 
م�شتمرة  تفقدية  ج���ولت  وال��ق��ي��ام 
الأمن  اإج����راءات  تنفيذ  م��ن  للتاأكد 
وفيما  العمل.  موقع  يف  وال�شامة 
ي��ت��ع��ل��ق ب���الأع���م���ال ال�����ش��ط��ح��ي��ة فقد 
عند  �شوتية  تنبيه  اأجهزة  و�شع  مت 
العمل  م��وق��ع  ال���راف���ع���ات يف  ح��رك��ة 
لتحذير العمال ومنع تخزين املواد 
حفرة  �شطح  من  بالقرب  والأدوات 
ال��ع��م��ل م��ع م��راق��ب��ة م�����ش��ت��وى املياه 
لتفادي  الرتبة  وحتركات  اجلوفية 
باملباين  اأ����ش���رار  اأو  ه��ب��وط  ح���دوث 
املرافق  ا���ش��ت��خ��دام  ومي��ن��ع  املحيطة 
توؤكد  وا���ش��ح��ة  ع��ام��ة  وج���ود  دون 
.. كما مت و�شع  ال�شتخدام  �شامة 
وال�شامة  الأم��ن  باإر�شادات  لفتات 
خمتلفة  ب��ل��غ��ات  ال��ع��م��ل  م���وق���ع  يف 
نظرا لتواجد عاملني من جن�شيات 

خمتلفة يف امل�شروع.

ترخي�س  واإدارة  والت�شالت  املعلومات  تقنية  واإدارة 
الآليات وال�شائقني واإدارة الطوارئ وال�شامة العامة. 
الذي  اجلغرافية  املعلومات  نظم  م�شروع  اإىل  واأ�شار 
يوفر املعلومات اجلغرافية الدقيقة والعالية اجلودة 
اجلغرافية  النظم  على  تعتمد  مبتكرة  حلول  وو�شع 
لدعم كافة مهام العمل ال�شرطي وتطوير نظام اأمني 
وتطرق  كافة.  ال�شرطة  اأع��م��ال  يدعم  وذك��ي  متطور 
عمليات  غ��رف  تطوير  م�����ش��روع  اإىل  الري�شي  ال��ل��واء 
قيادات ال�شرطة على م�شتوى الدولة وم�شروع نظام 
الإنذار املبكر على م�شتوى الإمارات وم�شروع توحيد 
ودمج  اجل��ن��ائ��ي  وال��ن��ظ��ام  والإق���ام���ة  ن��ظ��ام اجلن�شية 
الأنظمة املرورية على م�شتوى الدولة. وقدم عر�شا 
املنافذ  م�شروع  منها  امل�شاريع  م��ن  اأخ���رى  ملجموعة 

الإلكرتونية..
 وق��ال اإن الإم��ارات اأول دول��ة يف العامل تطبق نظاما 
ل��ت�����ش��ج��ي��ل ث����اث ب�����ش��م��ات ح��ي��وي��ة - ب�����ش��م��ة العني 
عرب  للم�شافرين   - ال��وج��ه  وب�����ش��م��ة  ال��ي��د  وب�����ش��م��ة 
املنافذ احلدودية ويهدف اإىل ت�شهيل اإجراءات ال�شفر 
امل��رور عرب  اإجن��ازه��ا ويدعم الأم��ن و�شامة  و�شرعة 
هذه املنافذ. واأ�شار اإىل اأن الإمارات مثال يحتذى به 
يف خمتلف اأنحاء العامل لتنفيذ وت�شغيل نظام ب�شمة 
2003 يف جميع منافذ  ع��ام  ال��ذي طبق من  العني 
مت  اأن��ه  مو�شحا  واجلوية  والبحرية  الربية  احل��دود 
األف   351 م��ن  اأك��رث  النظام �شبط  ه��ذا  ع��ن طريق 
مبعد حاولوا العودة اإىل الباد. كما قدم �شرحا عن 
م�شروع نظام املحاكمة املرئية - التحقيق عن بعد - 
وم�شروع نظام الإنذار الآيل وهو نظام اإنذار يتم ربطه 
بني امل�شرتك وغرفة العمليات يف �شرطة اأبوظبي ومت 
اعتماده ك�شرط اأ�شا�شي قبل اإ�شدار الرخ�س التجارية 
مدير  واأع��رب  وامل�شارف.  واجل��واه��ر  الذهب  مبحال 
عام العمليات املركزية عن اعتزازه بالنت�شاب جلهاز 
للوطن  كثرية  خ��دم��ات  يقدم  ال��ذي  اأبوظبي  �شرطة 
اأر�س الإم��ارات. ويف ختام  واملواطنني واملقيمني على 
املحا�شرة تبادل اللواء اأحمد الري�شي والعقيد �شيف 
الكتبي الهدايا التذكارية واطلع احل�شور على دورية 
عمليات  وغ��رف��ة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ت�شتخدمها  ذك��ي��ة 

متنقلة يف الإدارة العامة للعمليات املركزية.

•• ابوظبي-وام:

حث اللواء اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام العمليات 
املركزية يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي مر�شحي 
الإبداعية  اأف���ك���اره���م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ة  ك��ل��ي��ة 
مل�شوؤوليهم من اأجل تطوير العمل ال�شرطي. وقال اإن 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة من اأكرث دول العامل 
جاذبة  جعلها  ذل��ك  اأن  اإىل  م�شريا  وا���ش��ت��ق��رارا  اأم��ن��ا 
اأو  للعمل  العاملية  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  لل�شكان 
القيادة  ال�شتثمار فيها منوها بتبني ودعم وت�شجيع 
التي تطور  الإب��داع��ي��ة  والأف��ك��ار  امل��ب��ادرات  ال�شرطية 
ال��ع��م��ل يف ال������وزارة والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
الوطن. جاء ذلك يف حما�شرة األقاها يف قاعة الحتاد 
للمر�شحني  الثقايف  الإ�شبوع  �شمن  ال�شرطة  بكلية 
الكلية  الكتبي مدير عام  العقيد �شيف علي  ح�شرها 
وروؤ�����ش����اء الأق�������ش���ام وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط ومر�شحي 
الري�شي  واأك���د   .  23 اجلامعيني  ودورة   23 ال���دورة 
اأن وزارة الداخلية عملت ومن خال ا�شرتاتيجياتها 
وموؤ�ش�شاته  للمجتمع  وال�شتقرار  الأمن  تعزيز  على 
املختلفة وك�شب ثقة املجتمع وطبقت �شرطة اأبوظبي 
ال�شاعية  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف 
اجلوائز  من  العديد  على  وح�شلت  وال��ري��ادة  للتميز 
املحلية واخلارجية. وتناول اأولويات واأهداف القيادة 
مكافحة  يف  تتمثل  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
اجلرمية وال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية وثقة 
تدار  �شرطية  ومنظمة  وال�شامة  والأم���ن  املجتمع 
بكفاءة وفاعلية وجعل الطرق اأكرث اأمنا لفتا اإىل اأن 
روؤية �شرطة اأبوظبي تتمثل يف �شمان ا�شتمرار اإمارة 
اأبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن وال�شامة من خال 
للمواطنني  اجل���ودة  عالية  �شرطية  خ��دم��ات  تقدمي 
ر�شالتها  اأن  الإم���ارة وزواره���ا.. يف حني  واملقيمني يف 
اآم��ن وخف�س اجلرمية  اأج��ل جمتمع  العمل من  هي 
ثقة  ت�شمن  بطريقة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  والإ���ش��ه��ام 
���ش��رح��ا ع���ن الهيكل  ال�����ش��رط��ة. وق����دم  اجل��م��ه��ور يف 
ومهام  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التنظيمي 
التابعة  والإدارات  املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة 
العمليات  واإدارة  وال��ك��وارث  الأزم���ات  اإدارة  وه��ي  لها 

والإم��ارات تاأتي �شمن املبادرات املتعددة التي تقوم بها 
هيئة ال�شحة بدبي لتعزيز م�شتوى الرعاية ال�شحية يف 
الإمارة من خال التعاون مع �شركائها ال�شرتاتيجيني. 
واأو�شحت ان الور�شة ركزت على عدد من املحاور املتعلقة 
بالتغذية املبكرة ملر�شى ال�شرطان وكيفية قيا�س احلالة 
التغذوية ملري�س ال�شرطان و�شوء التغذية لدى مر�شى 
ال�شرطان  ملري�س  لتغذية  عملية  وخ��ط��وات  ال�شرطان 
املر�شى  م��ن  الفئة  ل��ه��ذه  العاجية  التغذية  وف��وائ��د 
ال�شرطان  ملري�س  اجل��راح��ة  قبل  م��ا  التغذية  واأه��م��ي��ة 
وكيفية قيا�س احلالة التغذويه لدى مري�س ال�شرطان 
وم�����ش��اع��ف��ات م��ر���س ال�����ش��رط��ان والأع���را����س اجلانبية 
وفاء  وذك��رت  كالغثيان.  عليها  التغلب  وكيفية  للعاج 
كامل  ي��وم  م��دار  على  ا�شتمرت  التي  الور�شة  ان  عاي�س 

ا�شتعر�شت عدة حالت مر�شية. 

•• دبي-وام:

ن�شتلة  �شركة  مع  بالتعاون  بدبي  ال�شحة  هيئة  نظمت 
 - العاملية  لن�شتلة  ال�شحي  ال���ذراع   - ال�شحية  للعلوم 
ور�شة عمل حول التغذية يف علم الأورام بح�شور اأكرث 
من 50 طبيبا واأخ�شائي تغذية ومتري�س من خمتلف 
ادارة  عاي�س مديرة  وف��اء  واأك��دت  العربي.  اخلليج  دول 
هذه  اأه��م��ي��ة  ب��دب��ي  ال�شحة  بهيئة  العاجية  التغذية 
العاملية يف جمال  امل�شتجدات  اآخر  الور�شة التي ناق�شت 
والتجارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال�شرطان  مر�شى  تغذية 
ب��ات يحظى باهتمام م��ت��زاي��د يف  ال���ذي  امل��ج��ال  يف ه��ذا 
خمتلف موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية. وقالت ان الور�شة 
التي حا�شر فيها نخبة من املتخ�ش�شني يف هذا املجال 
وال�شعودية  وايطاليا  المريكية  املتحدة  الوليات  من 

•• دبي-وام:

الكهربائية  امل�����ش��ب��ب��ات  ت�������ش���درت 
قائمة الأ�شباب املوؤدية اإىل حوادث 
ق�شم  لإح�شائيات  وفقا  احل��رائ��ق 
ف��ح�����س اآث������ار احل����رائ����ق ب�������الإدارة 

ف��ح�����س اآث������ار احل����رائ����ق ب�������الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل���اأدل���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
اجلرمية يف �شرطة دبي اأن خرباء 
فح�س اآثار احلرائق باإدارة املخترب 
682 حادث  تعاملوا مع  اجلنائي 
ح��ري��ق خ���ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي منها 

ال��ع��ام��ة ل���اأدل���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
دب��ي مبجموع  �شرطة  اجلرمية يف 
اأ�شل  م����ن  ح���ري���ق  ح������ادث   262
باإمارة  ت�شجيلها  مت  حادثا   682
واأو�شح  املا�شي.  العام  خ��ال  دب��ي 
جم���دي حم��م��د ك��ام��ل خ��ب��ري اول 

و48  دب����ي  ب����اإم����ارة  ح���ادث���ا   633
واأكد  ال�شمالية.  باملناطق  �شجلت 
اأن ن�شبة حوادث احلريق التي تعود 
قاربت  الكهربائية  امل�شببات  اإىل 
33 يف املائة من جمموع احلوادث 
فح�س  خ���رباء  معها  تعامل  ال��ت��ي 

املا�شي  العام  خ��ال  اآث��ار احلرائق 
ممثلة  امل��ت��وه��ج��ة  الأج�����ش��ام  تليها 
فحم  ب��ق��اي��ا  اأو  ال�شجائر  ب��اأع��ق��اب 
 85 مب��ج��م��وع  غ��ريه��ا  اأو  م�شتعل 
حادث ومن ثم الأجهزة احلرارية 

مبجموع 38 حادث. 

وب��ذل��ك احل�����ش��ي��ل��ة ت��رت��ف��ع اع���داد 
خال  الفحو�شات  اأج��روا  اللذين 
 1030 اىل  امل��ا���ش��ي��ني  ال��ي��وم��ني 

�شخ�شاً.
وت���������ش����ارك ال���ق���اف���ل���ة ال�����وردي�����ة يف 
العاملي  باليوم  العاملية  الحتفالت 
الأخطاِء  ���ش��ع��ار  حت��ت  ل��ل�����ش��رط��ان 
ال�شائدِة عن ال�شرطان  واملعتقداِت 
والت�شدي  ت�����ش��ح��ي��ِح��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ِة 
العاملي  الإحت���اد  اأطلقهحُ  ال��ذي  لها  
ما  ،وه��و   2012 للعام  لل�شرطان 
القافلة  القائمني على  اليه  ي�شعى 
يتعلق  م���ا  يف  لتحقيقه  ال���وردي���ة 
مبر�س �شرطان الثدي من خال 
التوعية  ج��ان��ب  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

والفحو�شات املجانية للجميع.
الدكتورة  ق��ال��ت  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
العام  الأم������ني  امل���ا����ش���ي،  ���ش��و���ش��ن 
جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان 
الطبية  اللجنة  ورئي�شة  اخلريية، 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  يف  وال��ت��وع��وي��ة 
ت�����ش��ري درا�����ش����ات الحت�����اد ال����دويل 
مل���ك���اف���ح���ة ال�������ش���رط���ان وال���وك���ال���ة 
باأنه  ال�شرطان  لأب��ح��اث  ال��دول��ي��ة 
من املمكن اإنقاذ حياة 1.5 مليون 
مبر�س  للوفاة  معر�شني  �شخ�شا 
اتخاذ  ح��ال��ة  يف  �شنويا  ال�����ش��رط��ان 
تدابري حا�شمة نحو حتقيق هدف 
احلد  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة 
عن  الناجمة  املبكرة  الوفيات  من 

بن�شبة  ال�����ش��اري��ة  غ��ري  الأم���را����س 
 ،2025 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول   25%
من  ال��ي��ه  ن�شعى  م��ا  حقيقة  وه���ذا 
خال خمتلف املبادرات واحلمات 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
اأبرزها  وم���ن  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 

القافلة الوردية.
ملكافحة  ال��دويل  الحت��اد  وبح�شب 
الوفيات  ع�����دد  ي��ب��ل��غ  ال�������ش���رط���ان 
ال�شرطان  م���ر����س  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
���ش��خ�����س يف  7.6 م��ل��ي��ون  ���ش��ن��وي��ا 
4 مايني  ال��راه��ن، منهم  ال��وق��ت 
باأعمار  م��ب��ك��را  مي���وت���ون  ���ش��خ�����س 
ع���ام، ويف عدم  و69   30 ب��ني  م��ا 
م��واج��ه��ة امل��ر���س وال��ت��وع��وي��ة فاإن 
الناجتة  امل���ب���ك���رة  ال���وف���ي���ات  ع����دد 
ع��ن ه���ذا امل��ر���س ���ش��ن��وي��ا مر�شحة 
كبرية  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ل��ارت��ف��اع 
�شخ�س  م����اي����ني   6 اإىل  ت�������ش���ل 

بحلول العام 2025.
الثاين للقافلة  اليوم  وحول نتائج 
ال��دك��ت��ورة �شو�شن  ال���وردي���ة ق��ال��ت 
ال��ت��ي يبذلها  ال��ك��ب��رية  ان اجل��ه��ود 
ال���وردي���ة تعك�س  ال��ق��اف��ل��ة  اع�����ش��اء 
امل�شوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
ال���ت���ي ت�����ش��رف��وا ب���ه���ا، وان���ه���م اهل 
بع�س  وبانت  اهلل،  �شاء  ان  لأدائ��ه��ا 
اعداد  ارتفاع  اآث��ار ذلك من خال 
 576 اىل  ل��ل��ف��ح�����س  امل��ت��ق��دم��ني 
للقافلة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  �شخ�شاً 

ف��وق امل��ع��دل ال��ي��وم��ي امل��ق��رر بنحو 
500 �شخ�س، واننا على ا�شتعداد 
انطاقا  اآخ���ر  ع��دد  اي  ل�شتيعاب 
املهمة،  بحجم  اجلميع  امي��ان  من 

وقيمة اجناز الأهداف املر�شومة .
وا�شافت املا�شي:  لقد �شاهم نظام 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل الإل�����ك�����رتوين وال����ذي 
اأن  بعد  الأوىل  للمرة  ن�شتخدمه 
مت تطويره مع �شركة )ات�شالت( 
يف ت�شجيل املتقدمني للفح�س عن 
طريِق الألواح الإلكرتونية، وحفظ 
بال�شخ�س  اخل���ا����ش���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
وتوثيقها، و�شنعمل يف �شوء احتاد 
الروؤوى امل�شرتكة بيننا اىل تطبيق 
كل ما من �شاأنه ادامة زخم العمل 

وحتقيق اف�شل النتائج .
امل��ذك��ور خا�شية  ال��ن��ظ��ام  وي��ح��وي 
ل��ع��م��ل ال���درا����ش���ات امل�����ش��ح��ي��ة التي 
ت�شاعد يف اجناز عدد من الدرا�شات 
بخدمات  ل����اإرت����ق����اء  وال���ب���ح���وث 

عليه يف  وت��ع��ول  ال��وردي��ة،  القافلة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  تطبيق  ان��ت��ه��اج 
و�شوًل  الأف�شل،  نحو  لتطويرها 
ال�شجل  اجن��از  طموح  حتقيق  اىل 
ي�شمل  ال�����ذي  ال�����ش��ام��ل  ال�����ش��ح��ي 
واملقيمني  الدولة  مواطني  جميع 

فيها.
القافلة  ت��وا���ش��ل  ان  امل��وؤم��ل  وم���ن 
�شتتواجد  م�شريتها حيث  الوردية 
خ��ال ال��ي��وم ال��راب��ع )ال��ث��اث��اء 5 
راأ������س اخليمة  ام�����ارة  ف���رباي���ر( يف 
�شقر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  وال����ع����ي����ادة 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة، وال��ي��وم اخلام�س 
�شتنطلق  ف���رباي���ر(   6 )الأرب����ع����اء 
امارة  اإىل  القيوين  ام  ام���ارة  م��ن 
ع��ج��م��ان و���ش��ت��واج��د ال���ع���ي���ادات يف 
وم�شت�شفى  القيوين  اأم  م�شت�شفى 
ال����ي����وم  ويف  ب����ع����ج����م����ان،  خ���ل���ي���ف���ة 
فرباير(   7 )اخل��م��ي�����س  ال�����ش��اد���س 
مدينة  يف  رحالها  القافلة  �شتحط 

ام��ارة عجمان  ال�شارقة قادمة من 
و���ش��ت��ت��واج��د ال���ع���ي���ادات يف اأر�����س 
كارفور(،  املعار�س بعجمان )خلف 
ال�شارقة  منتزه  يف  اجلمعة  وي���وم 
ي���وم  ويف  ب���ال�������ش���ارق���ة،  ال����وط����ن����ي 
)ال�شبت 9 فرباير( القادم �شتحط 
ام������ارة دبي  ال��ق��اف��ل��ة رح���ال���ه���ا يف 
)الأحد  يوم  دبي حتى  وت�شتمر يف 
العيادات  و�شتتواجد  فرياير(   10
احل�شني  ب���ن���ت  ع���و����ش���ة  رواق  يف 
الثقايف والإجتماعي بدبي، وعيادة 
�شتنطلق  بعدها  – دب��ي،  ال�شرطة 
)الثنني  العني  مدينة  يف  القافلة 
العيادات  و�شتتواجد  فرباير(   11
– حديقة  هناك يف )بلدية العني 
الطوية(، وتختتم القافلة الوردية 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  م�شريتها 
)الثاثاء 12 فرباير( و�شتتواجد 
براجيل  م�شت�شفى  يف  ال���ع���ي���ادات 

باأبوظبي.

فحو�س  اىل  و25  امل����ام����وغ����رام، 
ال�شوتية،  ف����وق  الأم�������واج  ا���ش��ع��ة 
عدد  ان  القافلة  اح�شاءات  وت�شري 
مواطني  من  للفح�س  املتقدمني 
ال��دول��ة ب��ل��غ��وا يف ه���ذا ال��ي��وم نحو 
عدد  ب��ل��غ  ح��ني  يف  �شخ�شاً،   323

املتقدمني من املقيمني نحو 253 
املتقدمني  اع������داد  ام����ا  ���ش��خ�����ش��اً، 
الأربعني  جت���اوزوا  مم��ن  للفح�س 
ف���ق���د ب���ل���غ���ت ن���ح���و 257  ع�����ام�����اً 
 348 �شخ�شاً، يف حني بلغت نحو 
م��ن امل��ت��ق��دم��ني حت��ت ه���ذه ال�شن، 
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اإعــــــــــالن
ال�شاقي  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1036878 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر �شيف حممد عمري املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف عي�شى ابراهيم احمد عبدالرحمن املرزوقي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شارع ليوا لعمال 

CN 1141435:الملنيوم والزجاج رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عارف حممود عبداهلل ح�شن ال علي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شمة الذهبية 

CN 1197535:لتجارة املاب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شناء نا�شر �شعيد الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف احمد حممد عبداهلل �شعيد ال�شويدي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املاك للنقليات 
العامة رخ�شة رقم:CN 1194272 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل ابراهيم عبداهلل احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد عبداهلل �شعيد حله ال�شحي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة عبدالعاطي  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

عطية لعمال البا�شرت والطابوق ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1161614 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبدالعاطي عطية جندي �شامل من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف ال�شيد عبدالفتاح ابو املجد ماجد

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكادميية ا�شبانيا 
الريا�شية رخ�شة رقم:CN 1420865 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل احمد عبداهلل اجلابر )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف بطي حممد بطي حممد القبي�شي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كارل �شتال لتجارة 

CN 1347563:املعدات الرافعة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

انرتنا�شيونال  �شتال  كارل  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
Carl Stahl International GmbH جي ام بي ات�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف فرن�شوا انطوان �شعب

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تراث  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجدادنا للمقاولت العامة
 رخ�شة رقم:CN 1192793 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ونا�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1180135-4:للفو�شار - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديو 

CN 1028764:الب�شمة ذ.م.م - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

CN 1181226:تامي تامي - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمانة لتجارة الهواتف 

CN 1022897:املتحركة واللكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 2*4 اىل 6.6*1
تعديل ا�شم جتاري:من/جمانة لتجارة الهواتف املتحركة واللكرتونيات  

JUMANA MOBILE PHONES & ELECTRONICS TRADING

اىل/توك �شوب لتجارة الهواتف املتحركة 
TALK SHOP MOBILE PHONE TRADING

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ح�شني  ال�ش�����ادة/عما�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1174581 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عما�س ح�شني العبد املحمد من 16% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور م�شلحي عو�س اهلل علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ثامر ح�شني العبد املحمد

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/عما�س ح�شني للمقاولت العامة ذ.م.م  

AMMACH HUSSAIN GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/عما�س ح�شني للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م

AMMACH HUSSAIN RE INFORNCE CARPENTRY LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املكتب ال�شت�شاري المريكي

 رخ�شة رقم:CN 1014735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نبيل نعيم �شليطا من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نبيل نعيم �شليطا من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة معي�س فهد معي�س خليان احلبابي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف �شلطان حممد احمد خلف العتيبة
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/املكتب ال�شت�شاري المريكي  
AMERICAN CONSULTANCY OFFICE

اىل/ املكتب ال�شت�شاري المريكي ذ.م.م
AMERICAN CONSULTANCY OFFICE LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

الغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1022797 بال�شم التجاري مطعم الكوارع 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
خط  ال�ش�����ادة/مطبعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1113936:ال�شحراء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداللطيف علي عي�شى العي�شى )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداللطيف علي عي�شى العي�شى 

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة امل�شتقيم 

CN 1174403:لعمال ال�شبغ والبا�شرت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد بن �شفر بن را�شد الزهراين )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف نادر ال�شبع غريب حوي�س ال�شام�شي 

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
البحر  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1156418:البي�س للحدادة والنجارة امل�شلحة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح مقبل علي ح�شني العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف خالد احمد �شامل كوي الكعبي 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الركن  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

العقاري للعقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1183650 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل بادية اجلزيره للخيام

 رخ�شة رقم:CN 1143199 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/اكرب زاده ح�شرت جان من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ اكرب زاده ح�شرت جان من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه عبداهلل علي حمد الكعبي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/جمعه عبداهلل علي حمد الكعبي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 17*1.8 اىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل بادية اجلزيره للخيام  
BADEYAT AL JAZEERA TENTS SHOP

اىل/ حمل بادية اجلزيرة للخيام ذ.م.م
BADEYAT AL JAZEERA TENTS SHOP LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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•• العني - الفجر:

اختتمت بلدية مدينة العني موؤخرا 
اح������دى ح���م���ات���ه���ا ال���رتوي���ج���ي���ة و 
ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة خل�����دم�����ات ال�������ش���ي���ارة 
والتي  مول  اجليمي  مبركز  املتنقلة 
خالها  مت  ا���ش��ب��وع  مل����دة  ا���ش��ت��م��رت 
توزيع كتيبات و مطبوعات ار�شادية 
ال�شتفادة  كيفية  تو�شح  تثقيفية  و 
م���ن خ���دم���ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
ب��اأ���ش��رع و ا�شهل ال��ط��رق امل��ت��وف��رة و 
خالها  م��ن  البلدية  حت��ر���س  ال��ت��ي 
للمواطنني  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
و  ال�شن  كبار  فئة  من  منازلهم  اىل 
ذوي الحتياجات اخلا�شة والأرامل 

واملطلقات .
مدير  العميمي  م��غ��ري  ���ش��امل  وذك���ر 
و�شط  بقطاع  املجتمع  خدمة  ادارة 
املدينة ان بلدية مدينة العني ممثلة 
ب��ق��ط��اع و���ش��ط امل��دي��ن��ة ت��ع��م��ل دائما 
بخدماتها  اجل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
خالها  م��ن  ن�شعى  التي  و  املتعددة 
اىل حت�شني اخلدمات و جعلها اكرث 
مرونة و �شهولة باإتباع ارقى املعايري 
بلدية  التي تعد  و  العاملية  اخلدمية 
م�شريا   ، ب��ه��ا  �شباقة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
اىل انه مت خال هذه الفرتة فقط 
اك����رث م���ن خ��م�����س خدمات  ت���وف���ري 
داخل  خمتلفة  مناطق  على  موزعه 
لفئة  ك��ان��ت  جميعها  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 

كبار ال�شن.
ب��ان خ��دم��ات بلدية مدينة  وا���ش��اف 
ال��ع��ني م��ن خ���ال ال�����ش��ي��ارة املتنقلة 
يف  العميل  اإىل  الو�شول  اىل  تهدف 
اأي موقع كان ، خا�شة من ل متكنهم 
وال�شحية  ال���ع���م���ري���ة  ظ����روف����ه����م 
ملكاتب  احل�����ش��ور  م���ن  واجل�����ش��دي��ة 
تقدمي  يتم  حيث  املختلفة،  البلدية 
اخل��دم��ات ل��ه��م يف م��واق��ع��ه��م والتي 

مبعدات  جمهزة  ���ش��ي��ارات  يف  تتمثل 
اإلكرتونية كاملة من اأجهزة حا�شب 
وجهاز  �شوئي  وما�شح  وطابعة  اآيل 
بال�شبكة  ال�شيارة  يربط  )ل�شلكي( 

الرئي�شة لبلدية مدينة العني.
التعريفي  الط����������ار  ن���ف�������س  يف  و 
بلدية  ق��ام��ت  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ب���اخل���دم���ات 
م���دي���ن���ة ال����ع����ني ب���ع���ر����س خ���دم���ات 
ال�شيارة يف جامعة المارات العربية 
ال���ب���ن���ات خال  و  ل��ل��ب��ن��ني  امل���ت���ح���دة 
�شرح  مت  حيث   ،  41 الوطني  اليوم 
ال�شيارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
امل��ت��ن��ق��ل��ة وك��ي��ف��ي��ة ط��ل��ب اخل���دم���ة و 

الفئات امل�شتهدفة منها . 
التعريفية  الكتيبات  ت��وزي��ع  مت  كما 
احلكومية  ال�����دوائ�����ر  ب��ع�����س  ع���ل���ى 
تقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  املرتبطة 
ال���������ش����ي����ارة امل���ت���ن���ق���ل���ة م����ث����ل دائ�������رة 
املحكمة  و   ، الجتماعية  اخل��دم��ات 
بالإ�شافة  ال��ع��ني،  ملدينة  ال�شرعية 
لاأفرع اخلارجية خلدمات العماء 
دائرة  و  للتوزيع،  العني  �شركة  مثل 
العني  التنمية القت�شادية، و مرور 
و  املعنية  املوؤ�ش�شات  م��ن  غ��ريه��ا  و   ،
التي  باخلدمات  خدماتها  املرتبطة 

توفرها ال�شيارة املتنقلة .

ال�ضيارة  م�ضروع  حول  معلومات 

املتنقلة 
املتنقلة  ال�شيارة  ان م�شروع خدمات 
ال����ذي ك��ان��ت ان��ط��اق��ت��ه م��ن��ذ العام 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  ي��اأت��ي   2010
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني ل��ت��ح�����ش��ني و 
لل�شكان  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير 
الإمكانيات  كافة  توفر  و  واملجتمع 
و�شول  �شرعة  ل�شمان  والت�شهيات 
اخل���دم���ة م���ع ال��ت��اأك��د ع��ل��ى اجل���ودة 
كافة  خ��ال  م��ن  امل��ط��ل��وب��ة،  العالية 
مهمة  فئات  تخدم  التي  المتيازات 
يف املجتمع وهي فئة كبار ال�شن وفئة 
ذوي الحتياجات اخلا�شة و الرامل 
و املطلقات ، حيث تعترب هذه الفئة 
اأه���م الفئات ال��ت��ي حت��ت��اج يجب  م��ن 

و�شول اخلدمة اإليها.

اهدف امل�ضروع
رف������ع ن�����ش��ب��ة ر�����ش����ا اجل���م���ه���ور عن 
اخلدمات التي تقدمها بلدية مدينة 
�شريعة  خ���دم���ة  ت���ق���دمي  و   ، ال���ع���ني 
املحافظة  م���ع  ل��ل��ج��م��ه��ور  وف���وري���ة 
على جودتها ، و خدمة فئات خا�شة 
الحتياجات  ذوي  وه��ي  املجتمع  يف 
اخلا�شة وكبار ال�شن و توفري الوقت 
واجلهد على العميل باحل�شول على 
اخلدمة يف مكان �شكنه ، و اإطاع هذه 
الفئات باأهم اخلدمات التي تقدمها 

دورية  بطريقة  العني  مدينة  بلدية 
ال��ذه��ن��ي��ة لبلدية  ال�����ش��ورة  وت��ع��زي��ز 
مدينة العني لدى اأفراد هذه الفئات 
، و مد ج�شور التوا�شل بني موظفي 
اأماكن  يف  الفئات  ه��ذه  م��ع  البلدية 
خمتلفة وتبني امل�شاريع واملقرتحات 
الإب���داع  روح  ي��ع��زز  مب��ا  التطويرية 

لدى فريق العمل املوجود. 

و�ضف ال�ضيارة املتنقلة 
ال�شيارة املجهزة مبعدات الكرتونية 
اآيل  حا�شب  باأجهزة  ك��ام��ل��ة،وم��زودة 
وط���اب���ع���ة وم���ا����ش���ح ����ش���وئ���ي،وج���ه���از

بال�شبكة  م���رت���ب���ط   wireless
ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني،  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بحيث يتم تقدمي اخلدمات ال�شاملة 
اخلدمات  وج��ودة  �شرعة  �شمان  مع 

املقدمة. 

كيفية طلب اخلدمة
ي��ت��م الت�����ش��ال ع��ل��ى ال��رق��م املجاين 
احلكومي  لات�شال  اأبوظبي  مركز 
ت�شجيل  عمليات  تتم  خاله  وم��ن   ،
)العميل(  اخل��دم��ة  ط��ال��ب  ب��ي��ان��ات 
وع��ن��وان��ه واخل��دم��ة امل���راد تقدميها 
ليتم بعدها تنفيذ طلب اخلدمة يف 
غ�شون 15دقيقة من الو�شول اإىل 

مكان طالب اخلدمة.

اخلدمات واإدارة املمتلكات 
ان�شاء ملف ، و ا�شدار �شهادة اماك و 
�شهادة بحث، و ا�شدار خمطط ار�س 
التداول  ب��ط��اق��ة  و  ملكية  �شند  و   ،

العقاري ، و ت�شديق العقد .

اإدارة الطرق 
فلل  م��داخ��ل  و   ، �شناعية  م��ط��ب��ات 
و  ت�شوية  و   ، للمواطنني  م�شاكن  و 

دفان الق�شائم ال�شكنية .

ال�شارقة  ام������ارة  لخ��ت��ي��ار  م��واك��ب��ة 
 2014 للعام  ال�شامية  العا�شمة 
اأعلن معايل حميد حممد بن عبيد 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ال��ق��ط��ام��ي 
رئي�س جمل�س امناء جائزة ال�شارقة 
للعمل التطوعي عن ا�شتحداث فئة 
ج���دي���دة ت�����ش��اف ل��ف��ئ��ات وجم����الت 
املقبل  ال���ع���ام  يف  امل���ت���ع���ددة  اجل���ائ���زة 
لأ����ش���ح���اب الأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة يف 
عاملنا ال�شامي بالإ�شافة اىل فئتي 

اجلائزة الماراتية والعربية.
من  النقلة  ه��ذه  تعد  معاليه  وق���ال 
اأحدث اجنازات التي حققتها جائزة 
لتنطلق  التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
لن�شر  رح���ب���ة  ���ش��اح��ة  اىل  اجل����ائ����زة 
القيم  ومنظومة  والت�شامح  اخل��ري 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تعهد  ال��ت��ي 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ب��رع��اي��ت��ه��ا ، وت��اأ���ش��ي��ل م��ك��ون��ات��ه��ا يف 

�شعوبنا العربية وال�شامية.
امناء  جمل�س  :اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
التطوعي  للعمل  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة 
وهو يزف نباأ امتداد ر�شالة اجلائزة 
وب�شط قيمها اىل �شعوبنا ال�شامية 
، فانه يجدد �شكره وامتنانه ل�شاحب 
، لهتمام  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 

الاحمدود  ودع��م��ه  ال��ب��ال��غ  ���ش��م��وه 
ورع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة ل��ل��ج��ائ��زة ، التي 
كونها   ، بالبنان  اليها  ي�شار  ا�شبح 
مت���ث���ل ف����ك����را رف���ي���ع���ا ، وحت����م����ل يف 
 ، عميقا  ان�����ش��ان��ي��ا  ه��دف��ا  م�شمونها 
ن�����ش��رف يف جم��ل�����س الم���ن���اء بتويل 
معايل  وت��ق��دم  حتقيقه.   م�شوؤولية 
ب��ن ع��ب��ي��د القطامي  ح��م��ي��د حم��م��د 
رئي�س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزي������ر 
جمل�س امناء جائزة ال�شارقة للعمل 
ب��ا���ش��م��ه وا����ش���م جمل�س  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�شكر  اآي���ات  باأ�شمى  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اىل  والعرفان 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
العلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

وجه  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  لاحتاد 
اإن�شانية عميقة  بروؤية ثاقبة ونظرة 
الإ�شامي  ديننا  م��ب��ادئ  اإىل  ت�شند 
باإطاق   ، الأ�شلية  وقيمنا  احلنيف 
التطوعي  للعمل  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة 
من  الأوىل  اجل���ائ���زة  ه���ي  ل��ت��ك��ون   ،
نوعها حمليا و عربيا ، وهي امللهمة 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات والأف���������راد ول���ك���ل من 
�شعى  ، وم��ن  نف�شه  الأخ���ر على  اآث���ر 
عمله  ي��ك��ون  ان  اىل  �شديد  بحر�س 
واأداوؤه نافعا ومثمرا ملجتمعه واأمته.

واأعرب معاليه عن �شكره �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد �شلطان القا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم �شكرا جزيا 
لتف�شل �شموه بح�شور حفل جائزة 

ال�شنوي  التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
اأ�شبحت من�شته هي من�شة  الذي   ،
ال�شخ�شيات  لتكرمي  املثلى  التتويج 
وجميع  امل���خ�������ش���رم���ة  ال���ت���ط���وع���ي���ة 
واجلمعيات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل��راك��ز والأف����راد ، وم��ن مل يدخر 
تقدمي  يف  ج���ه���دا  ي���األ���و  ومل  و���ش��ع��ا 
 ، ومبادرات جليلة   ، اأعمال تطوعية 
حثت عليها جمالت وفئات جائزتنا 
كلمة  م��ع��ال��ي��ه يف  وق�����ال  امل��ت��ن��وع��ة. 
الفائزين  ت��ك��رمي  مبنا�شبة  ملعاليه 
يف الدورة العا�شرة حمليا وال�شاد�شة 
عربيا يف اجلائزة : لقد جاءت جائزة 
تعزيزا  التطوعي،  للعمل  ال�شارقة 
لبنتها  ال��ت��ي و���ش��ع  ال��ق��ي��م  مل�����ش��رية 
تعاىل  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  الأوىل 
نهيان،  األ  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ورع��اه��ا و���ش��ار على نهجه م��ن بعده 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظة  زايد 
اهلل واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
ل����احت����اد حكام  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
الإمارات ، لرنى دولتنا منارة للعمل 
يحتذى  عامليا  ومنوذجا   ، التطوعي 
لأوطانهم  الأوف���ي���اء  ت��خ��ري��ج  يف  ب��ه 
، وم���ن ح��م��ل��وا راي���ة الإن�����ش��ان��ي��ة من 

يف   ، الوطنية  وال��رم��وز  ال�شخ�شيات 
�شتى ميادين اخلري والعطاء.

وا�شاف معاليه : يف هذا العام ونحن 
اأ�شحاب  م����ن  ب���امل���ك���رم���ني  ن��ح��ت��ف��ي 
والإ�شهامات  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الأع���م���ال 
امل��م��ي��زة ، وم���ن ب�����ادروا و���ش��ارع��وا يف 
خ���دم���ة دول���ت���ه���م واأوط����ان����ه����م ومن 
حولهم ، نكون قد انهينا العقد الأول 
واأمتمنا   ، حمليا  جائزتنا  عمر  من 
 ، العربية  م�شريتها  من  اأع��وام  �شتة 
احلافلة بالإجنازات ، اإذ اأثرت جائزة 
برعاية  التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
قيم  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
والتاآزر  والتاآخي  والتعاون  التطوع 
والعربي  املحلي  جمتمعنا  ن�شيج  يف 
لفكرة  امل�شتندة  م��ب��ادوؤه��ا  ف��ك��ان��ت   ،
وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه احل��ك��ي��م��ة ، هي 
م��ن��ط��ل��ق��ات روح امل���ب���ادرة والإي����ث����ار ، 
للجهود  �شعارا  اليوم  اأ�شبحت  التي 

والعمال التطوعية النبيلة.
ال�شيخ  ل�شمو  �شكره  معاليه  وج���دد 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ورفع  باحل�شور  لتف�شله  القا�شمي 
للمكرمني  ال��ت��ربي��ك��ات  و  ال��ت��ه��اين 
�شاكرا  باجلائزة  الفائزين  وكوكبة 
القائمني على تنظيم حفل اجلائزة 

جانبه  وم�����ن  ج��م��ي��ع��ا.  واحل�������ش���ور 
ه��ن��اأ ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ام���ني ح�شني 
الأمريي وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد 
والرتاخي�س  الطبية  للممار�شات 
اأم����ني ع���ام ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة للعمل 
ع��ل��ى تنظيم  ال��ق��ائ��م��ني  ال��ت��ط��وع��ي 
وممار�شة العمل التطوعي يف العامل 
وجمعيات  موؤ�ش�شات  من  ال�شامي 
م���ب���ادرة جمل�س  ان  م���وؤك���دا  واف�����راد 
ام���ن���اء اجل���ائ���زة ب��ف��ت��ح امل���ج���ال امام 
ه����ذه ال����ك����وادر اخل�����رية امن����ا ه���و يف 
اه���داف اجل��ائ��زة ال�شاعية اىل  اط��ار 
وعربيا  حمليا  التطوع  ثقافة  ن�شر 
املتكامل  ل��ل��ب��ن��اء  دع���م���ا  وا���ش��ام��ي��ا 
العربية  املجتمعات  اف���راد  وتعا�شد 

لقيم  حقيقة  وترجمة  وال�شامية 
ومعاين الدين ال�شامي احلنيف .

ال���دك���ت���ور الم������ريي اىل ان  وا����ش���ار 
جمل�س امناء جائزة ال�شارقة للعمل 
اجتماع  اقرب  يف  �شيبحث  التطوعي 
التوجه  ه�����ذا  ت��ن��ف��ي��ذي  اآل����ي����ات  ل����ه 
نقلة  �شيحقق  ال��ذي  الكبري  ال��دويل 
دولية كبرية للجائزة بعد ان اكملت 
ال��ب��ع��د املحلي  ����ش���ن���وات ع��ل��ى  ع�����ش��ر 
البعد  على  �شنوات  و���ش��ت  الإم��ارت��ي 
العربي ليبداأ هذا العام التوا�شل مع 
م�شتوى  على  التطوعية  املوؤ�ش�شات 
ال��ع��امل ال���ش��ام��ي م��ا يعترب حتديا 
جديدا يف تاأكيد ر�شالة وقيم وروؤية 
جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي وان 

هذه النقلة ترجمة حية للتوجيهات 
احلكيمة  ال���������ش����ام����ي����ة  وال��������روؤي��������ة 
اجلائزة  ه���ذه  مل��وؤ���ش�����س  احل�����ش��اري��ة 
ال���ب���ذرة الوىل  ال����رائ����دة و���ش��اح��ب 
الوالد  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  فيها 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  الدكتور 
القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم 
يحر�س  ال��ذي  اهلل  حفظه  ال�شارقة 
منظومة  تطوير  على  احل��ر���س  ك��ل 
حتديث  اليات  وتطوير  فيها  العمل 
احل�شارية  اهدافها  وحتقيق  عملها 
اأن  يف  ال�شامية  احلقيقية  ورغ��ب��ت��ه 
ابناء  اىل  اجل��ائ��زة  ه��ذه  خ��ري  ي�شل 
الم���ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ش��ام��ي��ة يف كل 

مكان .

•• ال�صارقة-وام:

نظم ق�شم العلوم يف مركز نا�شئة دبا احل�شن التابع لادارة العامة 
ملراكز النا�شئة - اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة - 
ور�شة عمل بعنوان اإعادة تدوير �شماعات الكمبيوتر قدمها من�شط 
العلوم يف املركز. وتعرف النا�شئة خال الور�شة على كيفية حتويل 
باأ�شكال  امل��ي��اه  لتحريك  حركية  ط��اق��ة  اإىل  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
اأ�شواء ليزر خمتلفة وعلى طريقة  ا�شتخدام  خمتلفة عن طريق 
اأجهزة  تكوين  وكيفية  الل��ك��رتون��ي��ة  الكهربية  ال��دوائ��ر  تكوين 
كهربية الكرتونية ب�شيطة ودجمها مع بع�س املكونات الكهربائية 

والإلكرتزنية يف م�شروع واحد ليتم بعدها جتربتها وت�شغيلها. كما 
الكهربائية  اع��ادة تدوير الجهزة  النا�شئة على كيفية  مت تدريب 
الكمبيوتر  ���ش��م��اع��ات  اأج����زاء  بفح�س  وق��ام��وا  منها  وال���ش��ت��ف��اده 
تو�شيلها.  وط��ري��ق��ة  الكهربائية  ال��دوائ��ر  ماهية  على  وت��ع��رف��وا 
النوع  ه��ذا  تنظيم  على  النا�شئة  مل��راك��ز  العامة  الإدارة  وحت��ر���س 
با�شتمرار  والإلكرتونيات  العلوم  والتجارب يف جمال  الور�س  من 
الإمكانيات  بتوفري  وتقوم  عليها  الإقبال  على  النا�شئة  لت�شجيع 
واملواد الازمه حر�شا منها على تلبية اإحتياجات الأبناء ورغبتهم 
يف امل�شاركة مبثل هذه الدورات التي زادت ب�شكل ملحوظ يف الأونة 

الأخريه مما ي�شاهم يف اإبداعهم وتفوقهم يف هذا املجال. 

املعلومات  م���رك���ز  م���دي���ر  اجل��ن��ي��ب��ي  را����ش���د  اأع���ل���ن 
م�شاركة  عن  ال��رب  دار  جلمعية  والتابع  الإ�شامي 
العائلي مبنطقة  زاي��د بن حممد  املركز يف ملتقى 
اخل��وان��ي��ج ب��دب��ي وي�����ش��ارك امل��رك��ز يف اجل��ن��اح رقم 
تعاونه  امل��رك��ز  ي��ق��دم  ح��ني  امللتقى يف  2 مب��ع��ر���س 
باملحا�شرات وامل�شابقات الثقافية املتنوعة للجاليات 
دائرة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  ب��الإ���ش��ام  لتعريفهم 
ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلريي بدبي وجمعية 

دار الرب.
واأو�شح اجلنيبي اأن هذه امل�شاركة من قبل دار الرب 
ملفهوم  جت�شيداً  جاءت  للمعر�س  املعلومات  ومركز 
الأعمال  ت��ق��دمي  ال�����ش��ام��ل يف  ال��ت��و���ش��ع  ال���روؤي���ة يف 

اخلريية والإن�شانية والثقافية، وقام حممد خالد 
رئي�س ق�شم العاقات العامة باملركز بت�شليم مبلغ 
ل��ل��ت��ع��اون مع  امل��رك��ز م�شتعد  ب����اأن  ال��رع��اي��ة واأف�����اد 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات لإقامة املحا�شرات التعريفية 
وذلك  املركز  ومطبوعات  الكتب  وتوزيع  بالإ�شام 
عن  اأو   043986950 ال��رق��م  ع��ل��ى  ب��الت�����ش��ال 

.@Islamicicطريق ح�شاب تويرت
املعلومات  م��رك��ز  ت��رح��ي��ب  اإىل  اجل��ن��ي��ب��ي  واأ�����ش����ار 
الإ���ش��ام��ي ب��ال��زوار يف اجل��ن��اح رق��م 2 اخل��ا���س به 
الذين  وخ�����ش��و���ش��اً  ب��اخل��وان��ي��ج  ال��ع��ائ��ل��ة  ملتقى  يف 
الو�شطي  بالإ�شام  والتعريف  للتوعية  يحتاجون 
امل���ع���ت���دل ب��ل��غ��ة ���ش��ه��ل��ة وم��ب�����ش��ط��ة ل���ف���ئ���ات اخل����دم 

تعاونه  وت��ق��دمي  وكفائهم  وال��ع��م��ال  وال�شائقني 
معهم من قبل دعاة املركز من الرجال وال�شيدات، 
التعريفية  ال��ك��ت��ب  امل��ل��ت��ق��ى  امل��رك��ز يف  ي����وزع  ح��ي��ث 
ب���الإ����ش���ام ب��ل��غ��ات اجل���ال���ي���ات جم����ان����اً، ك��م��ا يقدم 
وعر�س  املتنوعة،  الثقافية  وامل�شابقات  املحا�شرات 
دخلوا  للذين  الهداية  للتعرف على ق�ش�س  مناذج 
اأنهم قد ول��دوا من جديد  الإ���ش��ام ولديهم يقني 
دار  جمعية  اأن  كما  ال��دع��اة،  دورات  يف  وي�����ش��ارك��ون 
الرب توفر دعاة من الرجال والن�شاء من جن�شيات 
الهداية  عن  بحثاً  املركز  ي��زورون  الذين  اجلاليات 
ال���ذي بنعمته تتم  وم��ع��رف��ة الإ���ش��ام واحل��م��د هلل 

ال�شاحلات.

دار الرب تا�سر للجاليات مبلتقى زايد بن حممد العائليور�سة عمل ح�ل التجارب العلمية والإلكرتونية يف مراكز النا�سئة 

حاكم ال�سارقة يلتقي وفدا من معهد العامل العربي وي�سهد ت�قيع اتفاقية يف اجلامعة المريكية

مواكبة الختيار ال�ضارقة العا�ضمة االإ�ضالمية لعام 2014

جائزة ال�سارقة للعمل التط�عي ت�ستحدث فئة لأ�سحاب الأعمال التط�عية يف العامل الإ�سالمي
د.االأمريي: التو�ضع الدويل حتدٍّ جديد يعك�س روؤية حاكم ال�ضارقة اخلريية احل�ضارية

ال�صارقة-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة رئي�س  املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شارقة  يف  الم���ريك���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 
ال�شيد  ب���اجل���ام���ع���ة  مب��ك��ت��ب��ه  ام���������س 
ال��ث��ق��اف��ة الفرن�شي  ج���اك لن���ق وزي���ر 
العربي  العامل  معهد  رئي�س  الأ�شبق 
والوفد  باري�س  الفرن�شية  بالعا�شمة 
ال�شيد  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر  ل����ه.  امل����راف����ق 
اجلامعة  مدير  نائب  الق�شري  �شامل 
الأمريكية  باجلامعة  العامة  لل�شوؤون 
يف ال�����ش��ارق��ة وال�����ش��ي��د اي��ري��ك جريو 
العام يف دبي  الفرن�شي  القن�شل  تيلم 
ال�شتاذ  ك��ي��ب��ل  ج��ي��ل  وال��ربوف��ي�����ش��ور 

بباري�س.  ال�شيا�شية  العلوم  معهد  يف 
وجرى خال اللقاء تبادل الحاديث 
القائمة  ال��ع��اق��ات  وع��ر���س  ال���ودي���ة 
املجالت  اجل��ان��ب��ني يف خم��ت��ل��ف  ب���ني 
باجلانب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت��ل��ك  وخ�����ش��و���ش��ا 
تطويرها  و���ش��ب��ل  والأدب�������ي  ال��ث��ق��ايف 
وتطرق  امل�شتقبلية.  خططها  ور���ش��م 
ال�شارقة خال  ال�شمو حاكم  �شاحب 
الثقافة  تطور  ح��ول  للحديث  اللقاء 
وغري  منها  املادية  اأ�شكالها  مبختلف 
امل��ادي��ة يف دول���ة الإم�����ارات ب�شكل عام 
واإمارة ال�شارقة على وجه اخل�شو�س 
ال�شيف  ل��ل��وف��د  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح   ...
ب��اأن��ه يف ���ش��دد ت��رج��م��ة ك��ت��اب��ه ح�شاد 
والذي  الفرن�شية  اللغة  اإىل  ال�شنني 
من  ع��ام��ا  لثاثني  �شموه  فيه  ي���وؤرخ 

العطاء والبناء والتاأ�شي�س يف الربامج 
والفعاليات الثقافية والتي قال �شموه 
فعاليات   6 مبجرد  ب��داأت  باأنها  عنها 
على مدار العام اإىل اأن و�شلت لأكرث 
ال��ع��ام يف  خ��ال  فعالية   2500 م��ن 
ال�شمو  �شاحب  وحت��دث  ه��ذا.  يومنا 
م�شاريع  خمتلف  عن  ال�شارقة  حاكم 
اهتمامها  وم��دى  الثقافية  ال�شارقة 
للنا�شئة  ال�شليمة  الثقافية  بالتن�شئة 
حتى  اجلن�شني  ك��ا  م��ن  اأبنائها  م��ن 
ميكنهم  مب�����ا  م��ت�����ش��ل��ح��ني  ي����ك����ون����وا 
القيادية  �شخ�شياتهم  ت��ك��وي��ن  م���ن 
واطلع  متينة.  قاعدة  وفق  م�شتقبا 
العربي  ال��ع��امل  معهد  رئ��ي�����س  ���ش��م��وه 
بباري�س على جمموعة من اإ�شدارات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي واملرتجمة لعدة 
لغات عاملية لفتا �شموه اإىل اأنه يعمل 
العاقات  ح��ول  لكتاب  الع���داد  على 
م���ن جانبه  الي���ران���ي���ة.  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
الثقافة  ال�شيد جاك لنق وزير  اأثنى 
الفرن�شي الأ�شبق رئي�س معهد العامل 
باري�س  الفرن�شية  بالعا�شمة  العربي 
ال�شارقة  يف  ل��ق��ي��ه��ا  ال��ت��ي  ب���احل���ف���اوة 
موؤكدا  وال�شتقبال  ال�شيافة  وح�شن 
ال�شارقة  مع  ثقافية  عاقات  بناء  اأن 
دولة  م��ع  ال��ث��ق��ايف  للعبور  ب��واب��ة  يعد 
الم�����ارات وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ب��رم��ت��ه..
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ف��ح��اك��م��ه��ا 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
روؤي��ة وا�شحة يف  له  املثقف  ال�شيا�شي 
ت��ط��وي��ر ت��ل��ك ال��ع��اق��ة وق���د ع��رب عن 

بقوله   .. ال�شارقة  راآه يف  اإعجابه مبا 
ال��ي��وم من  ال�شارقة  ي��وج��د يف  ك��ل م��ا 
ثقافية  واأن�����ش��ط��ة  وم���راك���ز  م��ت��اح��ف 
ال�شكان  تثقيف  يف  خ��دم��ي��ة  وج��ه��ود 
مينحها  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني  م���ن 
ال�شتحقاق التام ملا ح�شلت عليه من 
األقاب ثقافية دولية . من جهة ثانية 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة رئي�س  املجل�س الأعلى حاكم 
اجلامعة المريكية يف ال�شارقة اليوم 
كذلك توقيع اتفاقية �شراكة بني كل 
ال�شارقة  يف  المريكية  اجلامعة  من 
املتخ�ش�س  الفرن�شي  كامبينا  ومركز 
الأو�شط  ال�����ش��رق  دول  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اليوروميد لاإدارة  واخلليج وجامعة 

من  وقعها  وال��ت��ي  العاملية  والأع��م��ال 
جانب اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة 

اجلامعة.  مدير  هيث  بيرت  الدكتور 
كر�شي  ان�شاء  اىل  التفاقية  وت��ه��دف 

ال�شرق  ملنطقة  الدارة  يف  ا���ش��ت��اذي��ة 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

قرقا�س يرتاأ�س وفد الدولة يف الجتماع ال�زاري ل�زراء خارجية منظمة التعاون ال�سالميقطاع و�سط املدينة ببلدية العني يختتم حملته التعريفية باخلدمات املتنقلة

ال�سعفار ي�سهد بروفة حفل تخريج كلية ال�سرطة
•• اأبوظبي-وام:

����ش���ه���د ال����ف����ري����ق ����ش���ي���ف ع���ب���داهلل 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��ع��ف��ار 
تخريج  حفل  ب��روف��ة  ام�����س  �شباح 
واجلامعيني  امل��ر���ش��ح��ني  دف��ع��ت��ي 
واجلامعيات  وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ال�شرطة  كلية  م��ي��دان  يف  ال�شابعة 
�شيف  العقيد  بح�شور  اأبوظبي  يف 
الكلية.  ع���ام  م��دي��ر  ال��ك��ت��ب��ي  ع��ل��ي 
وث���م���ن ال���ف���ري���ق ال�����ش��ع��ف��ار خال 
اجلهود  اخلريجني  طابور  تفقده 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة يف 
قادرين  ���ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر  ت��خ��ري��ج 
على حفظ الأمن والنظام .. واأ�شاد 
عليه  ال��ذي ظهر  املتميز  بامل�شتوى 
الربوفة  يف  امل�شاركون  اخلريجون 
املزيد  .. وحثهم على �شرورة بذل 
التميز  وحت���ق���ي���ق  اجل�����ه�����ود  م�����ن 
التوفيق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  الأداء  يف 

•• القاهرة-وام:

ت�����راأ������س م���ع���ايل ال����دك����ت����ور اأن�����ور 
حم���م���د ق���رق���ا����س وزي������ر ال���دول���ة 
الدولة  وف��د  اخل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون 
امل�شارك يف الجتماع التح�شريي 
التعاون  منظمة  خارجية  ل��وزراء 
ع�شرة  الثانية  للدورة  ال�شامي 
مل��وؤمت��ر ال��ق��م��ة ال���ش��ام��ي الذي 
 7 و   6 ي��وم��ي  ب��ال��ق��اه��رة  �شيعقد 
وب��ح��ث وزراء  ف���رباي���ر اجل������اري. 
خ����ارج����ي����ة ال��������دول الإ����ش���ام���ي���ة 
اأعمال القمة ومو�شوعات  جدول 

الأرا���������ش��������ي  يف  ال������ش�����ت�����ي�����ط�����ان 
ناق�س  كما  املحتلة.  الفل�شطينية 
ال����وزراء خ��ال الج��ت��م��اع حالت 
ال����ع����امل الإ����ش���ام���ي  ال�����ن�����زاع يف 
ظ������اه������رة الإ�����ش����ام����وف����وب����ي����ا و 
ال�����دول  ال���و����ش���ع الإن���������ش����اين يف 
التعاون  وت��ن��م��ي��ة  الإ����ش���ام���ي���ة 
الإعامي  و  الثقايف والجتماعي 
والتعاون  الإ���ش��ام��ي  ال��ع��امل  يف 
القت�شادي والتجاري بني الدول 
التعاون  تطوير  و�شبل  الأع�شاء 
الدول  العلمي والتكنولوجي بني 
الأزمة  بحث  مت  كما  الإ�شامية. 

مايل  يف  وال���������ش����راع  ال�������ش���وري���ة 
واأفغان�شتان  ال�شومال  وق�شايا 

والأو�����ش����اع يف جامو  وال�������ش���ودان 
وك�شمري. 

التخريج  ب��روف��ة  ح�شر  وال��ن��ج��اح. 
العميد عبدالرحمن �شعيد النقبي 
امل���������ش����رف ال����ع����ام ع���ل���ى ال���ت���دري���ب 

الإدارات  الداخلية ومديرو  ب��وزارة 
ال�شرطة  بكلية  الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء 
واأع�شاء هيئة التدريب والتدري�س 

اخلريجني  دورات  على  وامل�شرفون 
وعدد من �شباط كلية ال�شرطة.
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العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2676  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ احمد خمي�س احمد عبداهلل اجلن�شية: فل�شطني  مدعى عليه: احمد 
خبري    ندب  الدعوى:  مو�شوع  الردن  اجلن�شية:  الزور  طعمة  �شاح  فوؤاد 
عنوانه:  الردن  الزور اجلن�شية:  فوؤاد �شاح طعمة  احمد  اعانه:   املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/2/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/04
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1425  جت جز- م ت- ب- اأظ

امني  عبده  ع�شام  بوكالة/�شريف  الكهربائية-  الدوات  لتجارة  ا�شطنبول  مدعي/ 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النعيمي  جمال  �شركة  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية: 
تاخريية  فائدة  درهم  الدعوى: مطالبة مالية 18.283  المارات مو�شوع  اجلن�شية: 
المارات   ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  النعيمي  �شركة جمال  اعانه:  املطلوب 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ن�شرا(  للمرافعة  الدعوى  بالن�شر)باعادة  عنوانه: 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/2/11 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/800  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�شركة  الهند�شية اجلن�شية: المارات مدعى عليه:  للدرا�شات  العربي  املركز  مدعي/ 
امل�شرف الوطنية للبناء ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
ذ.م.م  للبناء  الوطنية  امل�شرف  اعانه:�شركة  املطلوب  )16.518.50درهم(  بقيمة 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بورود  )علما  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
موعدا   2013/2/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/3
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1490  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممود  فراج  ملالكها/  والبا�شرت  الطابوق  لعمال  حممود  فراج  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النيل  ا�شود  �شركة  حممد اجلن�شية: المارات مدعى عليه: 
وميثلها حممد ح�شن اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النيل  ا�شود  �شركة  املطلوب اعانه:  الفائدة   + 39000 درهم 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ح�شن  حممد  وميثلها 
موعدا   2013/2/13 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3110  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ نور ال�شام ميلون ليت تاجل ال�شام اجلن�شية: بنغادي�س  مدعى 
المارات     والبا�شرت اجلن�شية:  الطابوق  �شوبر لند لعمال  عليه: موؤ�ش�شة 
لند  �شوبر  موؤ�ش�شة  اعانه:  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  والبا�شرت  الطابوق  لعمال 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/2/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/14
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/217  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ �شامل عبداملتني اجلن�شية: بنغادي�س مدعى عليه: الريف  الوا�شع 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الوا�شع  الريف   اعانه:  املطلوب 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/13  عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعى  بنغادي�س  اجلن�شية:  حممد  ال�شام  �شهيد  حممد  مدعي/ 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العقارية  بيورتي 
املطلوب اعانه: بيورتي العقارية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/2/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/14
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/79  عم جز- م ع- ب -اأظ

العمردي  وادي  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  هازارا  �شينغ  ناريندار  مدعي/ 
هندي  �شينغ  �شنجارا  �شينغ  بالويندر  وميثلها  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت 
اجلن�شية- اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه 
�شنجارا  �شينغ  بالويندر  وميثلها  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العمردي  وادي 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  اجلن�شية  هندي  �شينغ 
موعدا   2013/2/12 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/21
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/238  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ بينتو �شينجها هاريبادا �شينجها  اجلن�شية: بنغادي�س مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والزجاج  لاملنيوم  العرو�س  �شركة 
والزجاج  لاملنيوم  العرو�س  اعانه:�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/3
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1901  ح نف�س- م ر - ب- اأظ

املرزوقي  بوكالة/حممد  املرزوقي  فار�س  ابراهيم  حممد  كوثر  مدعي/ 
العراق    اجلن�شية:  �شهيد  �شامي  بال  عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية: 
اجلن�شية:  �شهيد  �شامي  بال  اعانه:  املطلوب  طاق  الدعوى:  مو�شوع 
العراق عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/04
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1586  ح نف�س- م ر - ب- اأظ

مدعي/ فاطمة علي حممد البلوكي اجلن�شية: المارات   مدعى عليه: احمد 
اثبات هجر  الدعوى:  يو�شف عبدالرحمن اجلن�شية: غري حمدد   مو�شوع 
املطلوب اعانه: احمد يو�شف عبدالرحمن اجلن�شية: غري حمدد  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثاثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/04
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1114/ 2011 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:كمال 
احلكم  الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  اثيوبيا     اجلن�شية:  احمد  اميان 
امل�شتاأنف املطلوب اعانه/كمال اميان احمد اجلن�شية: اثيوبيا    العنوان: 
بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2011/1114 جتاري - م ت- �س- اأظ 
مكلف  فانت  لذا   2013/2/10 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
ا�شتئناف  الدائرة الوىل حمكمة  امام  ال�شاعة 9.30 �شباحا  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/773 تنفيذ جتاري
القامة  ���ش��اردار جمهول حم��ل  ع��م��ران علي  ���ش��ده/1- علي  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية 
وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )209003.30( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1111 تنفيذ  مدين

اىل املنفذ �شده/1- خمدوم احمد طفيل احمد جمهول حمل القامة 
التنفيذ/ احمد علي علي ح�شني وميثله: احمد عبداهلل  ان طالب  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال بوعميم قد  �شاحي عبداهلل 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3037340( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/671 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شدهما/1- ديزرت درمي انف�شتمنت�س ذ.م.م2- احام ال�شحراء لا�شتثمار 
والتطوير العقاري ���س.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد 
ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  البحر   حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  ال�شاذيل  بن  ال�شحبي 
يف الدعوى رقم 2010/798 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2012/2/26 باعتباره �شندا 
والزام   )  2008/6/19 املوؤرخة  احلجز  )ا�شتمارات  التعاقد  بف�شخ   -1  : وذل��ك  تنفيذيا 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1417845 درهم 2- بالزامكم ب�شداد مبلغ 
وقدره )1844107( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة خال 15 يوم 

من تا ريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

مذكرة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/600  ا�ستئناف عقاري

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ج��ورلب��ا   ب��ور  -ايلينا   1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
عبداهلل  ح��م��دان  ومي��ث��ل��ه:  ارخ��اجن��ل�����ش��ك��ي  /اليك�شي  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب��ا 
عبدالرحمن علي الهرمي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2011/710     بتاريخ 2011/10/23 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/2/14 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  ch1C.11  وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1422  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�شتاأنف �شده/1 -البداية للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /م�شطفى ابراهيم حممد ماأمون ابراهيم    
 2012/2777 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد 
عمايل جزئي بتاريخ 2012/9/27 وحددت لها جل�شه يوم الثاثاء 
 ch2D.18  املوافق 2013/2/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

مذكرة  اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/553  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/1 -امري ح�شني احمد ن�شرت ابادي جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران )فرع املكتوم(      وميثله: 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2010/1519 جتاري كلي بتاريخ 2012/4/11 وحددت لها 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة   املوافق 2013/3/20  جل�شه يوم الربعاء 
ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/1756  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- �شركة الو�شل لزينة ال�شيارات ذ.م.م 2-  بهبود نكهدار كرميي 
فار�شي  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي  / بنك ���ش��ادرات اي���ران- ف��رع املكتوم   
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2012/1/19 
احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة باحالة الدعوى اىل اخلبري امل�شريف املخت�س 
تكون مهمته مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وحددت مبلغ ع�شرة الف درهم كلفت 
املدعي ب�شدادها خزانة املحكمة. قررت املحكمة تاأجيل اجلل�شة اىل 2013/2/21 لعان 
اخل�شم املدخل على العنوان الوارد بالتحريات، مع الحالة اىل الدائرة الرابعة لنظرها 
بتلك اجلل�شة ونبه على احلا�شر مع اعان الغائب.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

ch2E.21 . اخلمي�س املوافق 2013/2/21 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/378 ا�سكالت جتارية
لوقف  جت���اري   2009/272 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال   الق�شية:  م��و���ش��وع 
امل�شت�شكل �شده/1- ح�شن غام  اعانه  -املطلوب  التنفيذية  الج��راءات 
نعلنكم  الع���ان:  الق��ام��ة. مو�شوع  اراء  جمهول حم��ل  ف��رم��ان  ح�شني 
 8.30 ال�شاعة   2012/2/17 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  حت���ددت  ق��د  ب��ان��ه 
�شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف ال�شكال اعاه والتي يتوجب عليكم 
ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ 

اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: فاين الين للو�ضاطة العقارية )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 522 ملك الحتاد العقارية- ديرة- بور�شعيد    ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م   605445 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1022150 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/1/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�ضاركوه 
حما�ضبون قانونيون   العنوان: مكتب 1001 ملك مركز  مزايا- بر دبي    هاتف: 
3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:  الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
  ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب 1001 م��ل��ك م���رك���ز  م���زاي���ا- ب���ر دب�����ي    ه���ات���ف: 3215355 04 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  فاك�س/3215356 04   مبوجب هذا تعلن 
اأع��اه لت�شفية  فاين الين للو�ضاطة العقارية    قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13  وعلى من لديه 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1513 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة بوند للتجارة  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة اك�ش�س رينتال جلف )�س.ذ.م.م( و ميثله: حممد 
املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  البحر قد  ح�شن حممد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )154408.40(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

اعالن بيع عقار بالن�سر
  يف الدعوى  رقم )2011/1397(   تنفيذ جتاري     

املنفذ  �شنرت     �شتي  �شعيد- بجوار  ب��ور  �شارع  دب��ي-  ام��ارة  - عنوانه:  التجاري   دب��ي  بنك  التنفيذ:  طالب 
�شده: �شعيد ابراهيم علي قا�شم املرزوقي مالك موؤ�ش�شة ال�شفري لل�شقق املفرو�شة واآخرون   عنوانه: امارة 
ال�شارقة- فندق ال�شفري- منطقة ال�شويهني- خلف �شارع اخلليج-خلف فندق روتانا-  بجانب مطعم كرات�شي 
ان��ه يف ي��وم الرب��ع��اء املوافق 2013/2/27 ال�شاعة  6.00 م�شاء ويف الي��ام الثاث التالية  ب��الر���ش��اد.    درب��ار 
�شركة   ( البيع  بها  انيط  التي  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجري  احل��ال  اقت�شى  ان 
الدولة  مواطني  من  ال�شراء  راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات 
اي��داع تاأمني ليقل  عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات-  ار�س ف�شاء ديرة- املرقبات رقم الر�س 51/34 امل�شاحة 

9728 قدم مربع القيمة 18000000 درهم   ماحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
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وو�شفته  �شوريا  على  ال�شرائيلي  بالعتداء  ام�س  ال�شعودية  ن��ددت 
ا�شتهدفت مواقع  التي  املثرية للجدل  الغارة  اثر  �شافر  انتهاك  بانه 

قرب دم�شق ليل الثاثاء الربعاء.
وذكرت وكالة النباء الر�شمية ان جمل�س الوزراء ال�شعودي ندد خال 
ال�شورية  الرا���ش��ي  على  ال�شرائيلي  بالعتداء  ال�شبوعية  جل�شته 
وعده انتهاكا �شافرا لرا�شي دولة عربية و�شيادتها وخمالفة مليثاق 

المم املتحدة وقواعد القانون الدويل وقرارات جمل�س المن .
�شباط-فرباير  مطلع  �شوريا  �شفري  ط��رد  ق��ررت  ال�شعودية  وكانت 
هناك  من  �شفريها  �شحبت  كانت  ان  بعد  �شفارتها  واغلقت  املا�شي 

�شيف العام 2011.
للبحوث  ع�شكريا  م��رك��زا  ا�شتهدفت  ال��غ��ارة  ان  دم�شق  اعلنت  وق��د 
العلمية قرب العا�شمة، نافية التقارير التي ا�شارت اىل ان ا�شرائيل 

ا�شتهدفت موكبا كان متجها من �شوريا اىل لبنان.
ايام  بالغارة بعدما لزمت ال�شمت طوال  ا�شرائيل اقرت �شمنا  لكن 
وقال وزير احلرب ايهود باراك امام موؤمتر المن الدويل يف ميونيخ 
ما ح�شل قبل ايام يثبت انه حني نقول �شيئا امنا نلتزم به. قلنا اننا 
ل نعتقد انه يجب ال�شماح بنقل انظمة ا�شلحة متطورة اىل لبنان ، 

يف ا�شارة اىل حزب اهلل اللبناين حليف دم�شق.

مبدد  ���ش��وم��ال��ي��اً   17 ع��ل��ى  بال�شجن  ام�����س  مي��ن��ي��ة،  حمكمة  ق�شت 
املياه  يف  البحرية  القر�شنة  بتهمة  �شنوات  و10   5 مابني  متفاوته 

القليمية اليمنية.
وقالت كالة الأنباء اليمنية )�شباأ( اإن حمكمة خمت�شة بق�شايا اأمن 
الدولة يف ح�شرموت جنوب �شرق اليمن، ق�شت بال�شجن على 17 
5 و10 �شنوات، لإدانتهم بتهمة  ال�شوماليني ملدد ترتاوح بني  من 
تابعة  �شيد  ق����وارب  ع��ل��ى  القليمية  امل��ي��اه  يف  ال��ب��ح��ري��ة  القر�شنة 

ل�شيادين مينيني .
�شوماليني،  قرا�شنة  على  الأح��ك��ام  م��ن  العديد  ���ش��درت  اأن  و�شبق 
املحاكم  ب��دء حماكمتهم يف  منذ  وال�شجن،  ب��الإع��دام  ب��ني  ت��راوح��ت 

اليمنية يف مدن �شنعاء وعدن وح�شرموت منذ 4 �شنوات.
اأيار-مايو  يف  قرا�شنة �شوماليني   6 على  ب��الإع��دام  قد حكم  وك��ان 
مينية  نفط  ناقلة  خلطفهم  �شنعاء،  يف  حمكمة  قبل  من   2010
اأفراد الطاقم  2009 يف حادث قتل فيه اأحد  يف ني�شان-ابريل عام 

اليمنيني وفقد اآخر.
اليمن  تكّبد  فقد  القربي،  بكر  اأب��و  اليمني  اخلارجية  وزي��ر  وح�شب 
الإقليمية  امل��ي��اه  يف  القر�شنة  اأع��م��ال  ب�شبب  املا�شي  ال��ع��ام  خ�شائر 

اليمنية، تقّدر ب�300 مليون دولر .

�شخ�شاً   150 نحو  اإن  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �شحيفة  قالت 
تحُقام لهم مرا�شم  تقريبا يعتنقون الإ�شام كل عام يف فرن�شا، حيث 
كريتاي  �شاحية  يف  ال�شحابة  مب�شجد  اجلديد  الدين  يف  ال��دخ��ول 
املتعاظم  الإ�شامي  للوجود  رم��زاً  اأ�شبح  وال��ذي  باري�س،  بالعا�شمة 

يف تلك الدولة.
اأن من بني الذين ياأتون  واأ�شافت ال�شحيفة يف تقرير من كريتاي 
اإىل امل�شجد لأداء �شاة اجلمعة العديد من ال�شبان من الكاثوليك 
الرومان ال�شابقني، وهم يرتدون اجللباب الطويل ويعتمرون قبعة 

ال�شاة .
وجاء يف التقرير اأن اأعداد املهتدين اإىل الإ�شام �شنويا ت�شاعف يف 
ال�شنوات ال�25 املا�شية، وهو ما ينطوي براأي بع�س اخلرباء الذين 
مل ت�شر ال�شحيفة اإىل هويتهم على حتٍد متناٍم لفرن�شا التي تت�شم 
عدائية  واأحياناً  خرقاء  بنزعة  فيها  العام  وال���راأي  حكومتها  نظرة 

جتاه الإ�شام.
الفرن�شيني  الإره���اب  مكافحة  م�شوؤويل  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
اأن املهتدين اجلدد ميثلون عن�شراً  ظلوا طوال �شنني يحّذرون من 
جوازات  يحملون  لأنهم  باأوروبا  املحدق  الإرهابي  اخلطر  يف  حيوياً 

�شفر غربية ول يظهرون اإىل العلن .

عوا�صم

الريا�ص

باري�ص

�سنعاء

غ�ا�سة ن�وية مبناورات اأمريكية-ك�رية
•• �صيول-ا ف ب:

م�شرتكة،  بحرية  مناورات  ام�س  املتحدة  والوليات  اجلنوبية  كوريا  بداأت 
املنطقة  تعي�شه  الذي  التوتر  وذلك يف غمرة  نووية،  غوا�شة  فيها  ت�شارك 

ترقبا لتجربة نووية حمتملة قد يقدم عليها ال�شمال قريبا جدا.
وقال متحدث با�شم وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية ان املناورات الع�شكرية 
التي �شت�شتمر ثاثة ايام بداأت يف بحر اليابان قبالة مرفاأ بوهانغ يف جنوب 

�شرق كوريا اجلنوبية.
م��ن��ذ م��ا قبل  امل���ن���اورات م��ق��ررة  ه���ذه  ف���ان  م�����ش��وؤول��ني ع�شكريني  وبح�شب 
اعان بيونغ يانغ نيتها اجراء جتربة نووية جديدة. ويف حال نفذ النظام 
ال�شيوعي تهديده �شتكون هذه ثالث جتربة نووية له بعد جتربة اوىل يف 
ردا  ال�شمالية  كوريا  نفذتهما  جتربتان  وهما   ،2009 يف  وثانية   2006

على عقوبات فر�شها عليها يف حينه جمل�س المن الدويل.
املزودة  فران�شي�شكو  ���ش��ان  ا���س  ا���س  ي��و  الم��ريك��ي��ة  الغوا�شة  اىل  وا���ش��اف��ة 
ب�شواريخ توماهوك العابرة للقارات فان املدمرة يو ا�س ا�س �شيلوه البالغ 

وزنها 9800 طن ت�شارك اي�شا يف هذه املناورات.
ان  ع�شكري  م�شدر  ع��ن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ي��ون��ه��اب  ان��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
مكان  واك��ت�����ش��اف وحت��دي��د  ال��ب��ح��ر  يف  ت��دري��ب  عمليات  تت�شمن  امل���ن���اورات 
وم�شادة  لل�شواريخ  م�شادة  حية  ذخ��رية  اط��اق  على  وتدريبات  غوا�شة، 

للطائرات وم�شادة لل�شفن.
وبح�شب خرباء وم�شادر يف جهاز ا�شتخبارات اجنبي فان كوريا ال�شمالية 
جمل�س  ت�شديد  على  ردا  الثالثة  النووية  جتربتها  لج���راء  ج��اه��زة  باتت 
ب�شبب اطاقه  ال�شتاليني  النظام  املفرو�شة على  العقوبات  الدويل  المن 

يف كانون الول دي�شمرب �شاروخا باجتاه الف�شاء اخلارجي.

هدم قرية فل�ضطينية تقع حتت �ضيطرة ال�ضلطة

الحتالل يكثف التطهري العرقي �سد الفل�سطينيني

ميامنار تبداأ حمادثات مع متمردي كات�سني 

وارتفاع  املعي�شة  غ��اء  اىل  م�شريا   ،
معدل البطالة بني ال�شبان. وا�شاف 
ان هذه التحركات لها اي�شا مربرات 
بالنظام  تتعلق  مب��ط��ال��ب  �شيا�شية 
قرارات  على  والح��ت��ج��اج  ال��ف��درايل 
وخ����ي����ارات اجل��م��ع��ي��ة واحل���ك���وم���ة . 
زهية  ال�شيا�شية  النا�شطة  واعتربت 
اعت�شاما  �شيكون  الم���ر  ان  عطية 
لدانة  �شلمية  اح��ت��ج��اج  وم�����ش��ريات 
حتقيق  يف  الوطنية  اجلمعية  ف�شل 
امل�شاحلة  م���ث���ل  م���ل���ف���ات  يف  ت���ق���دم 
و�شياغة  امل����وارد  وتقا�شم  الوطنية 
التي  ال�شلطات  وع��ق��دت   . الد�شتور 
تخ�شى جتاوزات كالتي حت�شل حاليا 
الذكرى  مبنا�شبة  م�شر  اجل���ارة  يف 
ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���ث���ورة امل�����ش��ري��ة يف 25 
اج��ت��م��اع��ات لتنظيم  ع���دة   ، ف��رباي��ر 
�شباط-  17 يف  املقررة  الحتفالت 

على  لا�شتعداد  وخ�شو�شا  فرباير 
ال�شعيد المني لتظاهرات اخلام�س 

ع�شر من �شباط-فرباير.

ان طائرات  ون�شطاء  �شهود  وق��ال 
ا�شتخدمت  ح��رب��ي��ة  ه��ل��ي��ك��وب��رت 
كات�شني  اأي�شا �شد جي�س حترير 
وهو من اأقوى اجلماعات املتمردة 
يف ميامنار ولديه م�شانع ذخرية 
ورغم اأن املحادثات من املمكن اأن 
حت��ق��ق دف��ع��ة ل���ام���ام وحت���د من 
التوترات فان التو�شل اىل هدنة 
دائمة رمبا يكون �شعبا و�شيتطلب 
اأن يخفف طرف واحد على القل 

من موقفه.

•• طرابل�س-ا ف ب:

التي  ال�����ث�����ورة  ع���ل���ى  ����ش���ن���ت���ني  ب���ع���د 
القذايف،  م��ع��م��ر  ب��ال��ع��ق��ي��د  اط���اح���ت 
انتقادات  الليبية  ال�شلطات  ت��واج��ه 
لعجزها على اجناز ا�شاحات بينما 
يف  التظاهر  اىل  الدعوات  تت�شاعف 
بع�شها  ان  �شباط فرباير حتى   15

ذهب اىل حد املطالبة بثورة ثانية.
الم��ن يف  اجهزة  ال�شلطات  وو�شعت 
حالة ا�شتنفار ملنع وقوع اي جتاوزات 
مبنا�شبة الحتفال بالذكرى الثانية 

لثورة ال�شابع ع�شر من فرباير .
وترتاوح املطالب بني نفي م�شوؤويل 
بالنظام  الطاحة  و  ال�شابق  النظام 
امليلي�شيات  ب��ح��ل  م������رورا  اجل���دي���د 

امل�شلحة وا�شاح التعليم العايل.
ويدعو بيان وزع يف طرابل�س موؤخرا 
اىل انتفا�شة �شعبية و ع�شيان مدين 
م��ن اج���ل الط��اح��ة ب��ال��ن��ظ��ام وحتث 
الليبيني على تخزين املواد الغذائية 

•• ياجنون-رويرتز:

حمادثات  ميامنار  حكومة  ب��داأت 
ا�شتقال  ج��ي�����س  ق����ادة  ك��ب��ار  م���ع 
ال�شني  يف  امل����ت����م����رد  ك���ات�������ش���ني 
معاهدة  لن���ق���اذ  مل���ح���اول���ة  ام�������س 
اأقدم  اأح��د  وان��ه��اء  متعرثة  �شام 
ال��دام��ي��ة يف  العرقية  ال�����ش��راع��ات 

الباد.
اجلانبني  م���ن  م�������ش���ادر  وق���ال���ت 
ب�شبب  ا�شمائها  ن�شر  ع��دم  طلبت 
الهدف من  ان  الق�شية  ح�شا�شية 
منطقة  يف  يعقد  ال��ذي  الجتماع 
اأ�ش�س  و�شع  ه��و  ال�شينية  روي��ل��ي 
 11 بعد  املفاو�شات  من  للمزيد 
فيها  تتحقق  مل  حمادثات  جولة 

اأي انفراجة.
وبداأت املحادثات بعد ت�شعيد غري 
وجهت  ال��ذي  ال�شراع  يف  م�شبوق 
ميامنار  جلي�س  اتهامات  خاله 
با�شتخدام القوة املفرطة وت�شبب 
احلكومة  م�����ش��داق��ي��ة  ت��راج��ع  يف 
ل�شاحاتها  ا���ش��ادة  لقيت  ال��ت��ي 
وب���دئ���ه���ا ح��م��ل��ة ����ش���ام ت���ع���م كل 

الباد.
ع�شرات  ن��زوح  عن  القتال  واأ�شفر 
يونيو  يف  جت������دده  م���ن���ذ  اللف 
انهارت  عندما   2011 ح��زي��ران 
ولي�س  عاما.   17 ا�شتمرت  هدنة 

من املعروف عدد القتلى.
ا�شتقال كات�شني  ويحارب جي�س 

دع�ة لأوباما لإجناز املهمة يف اأفغان�ستان 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ�شار الكاتب الأمريكي دويل مكمنا�س اإىل ا�شتماع الكونغر�س الأ�شبوع املا�شي 
ل�شهادة ت�شاك هاغل مر�شح الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما لتويل من�شب وزير 
الدفاع يف اإدارته اجلديدة، وقال اإن الكونغر�س �شاأل هاغل عن اإ�شرائيل والعراق 
ومل ي�شاأله عن بتفا�شيل املهمة يف اأفغان�شتان. وقال يف مقال ن�شرته له �شحيفة 
لو�س اأجنلو�س الأمريكية اإن الكونغر�س مل يطلب راأي هاغل ب�شاأن م�شري قرابة 
اأرواحهم للخطر  األفا من اجلنود الأمريكيني الذين ل يزالون يعر�شون   66
باأفغان�شتان يف مهمة غري وا�شحة املعامل.  واأ�شاف الكاتب اأن اجلدل يجب اأن ل 
يدور حول مدى �شرعة الن�شحاب الع�شكري الأمريكي من اأفغان�شتان، ول حول 
عدد القوات التي �شتبقى فيها، ولكن حول ما تاأمل وا�شنطن اإجنازه من املهمة 
هناك برمتها. واأو�شح اأن الكونغر�س مل يفرد يف جل�شات ال�شتماع لهاغل �شوى 
ال�شاأن  الأمريكي اجلديد يف  الدفاع  وزي��ر  ملناق�شة  دقائق  ما ل يزيد عن ع�شر 
الأفغاين، وذلك من اأ�شل قرابة ثماين �شاعات ا�شتغرقتها اجلل�شات التي دارت 
معار�شته  وح��ول  اإ�شرائيل  ب�شاأن  ال�شابقة  هاغل  ت�شريحات  حول  معظمها  يف 
خلطة الرئي�س الأمريكي ال�شابق جورج بو�س املتعلقة بالن�شحاب من العراق. 
كاأن احلرب  الكونغر�س بدت  لهاغل يف  ال�شتماع  اأن جل�شات  واأ�شاف مكمنا�س 
على اأفغان�شتان انتهت، م�شريا اإىل اأن هاغل نف�شه �شرح باأن لدى باده خططا 
ل�شحب قواتها من اأفغان�شتان وو�شع نهاية للحرب ب�شكل كلي. وقال اإن احلرب 
 ،2014 نهاية  بحلول  الأجنبية  القوات  بان�شحاب  تنتهي  لن  اأفغان�شتان  على 
وذلك لأن اجلي�س وال�شرطة الأفغانيني �شيبقيان يحاربان حركة طالبان، ولأن 
�شبكة حقاين الإرهابية املتحالفة مع تنظيم القاعدة �شتبقى جتوب احلدود مع 
باك�شتان، ولأن اأمراء احلرب املحليني ل 
يزالون يناف�شون حكومة كابل املركزية 

على ال�شلطة يف الباد.
 واأو�����ش����ح ال���ك���ات���ب اأن�����ه ل ي�����زال اأم����ام 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة م��ه��م��ة ك���ب���رية يف 
حماورها  بع�س  اإن  وق��ال  اأفغان�شتان، 
األفا   352 تدريب  ا�شتكمال  يف  تتمثل 
م���ن ق�����وات ال�����ش��رط��ة الأف���غ���ان���ي���ة، ويف 
انتخابات  اأج���ل  م��ن  الأف��غ��ان  م�شاعدة 
الرئي�س  ي��خ��ل��ف  م���ن  ن��زي��ه��ة لخ��ت��ي��ار 
التفاق  ويف  ال�شلطة،  يف  ك��رزاي  حامد 
يف  باأفغان�شتان  اأمريكي  نفوذ  اأي  ب�شاأن 

مرحلة ما بعد 2014.

ي�شيب  ق��د  ل�شلل  حت�شبا  وال���وق���ود 
15 ���ش��ب��اط- ال���ب���ل���د اع���ت���ب���ارا م����ن 
جمموعات  ع��دة  وتناقلت  ف��رباي��ر. 
ل���ي���ب���ي���ة ع����ل����ى م�����واق�����ع ال���ت���وا����ش���ل 
الج��ت��م��اع��ي وو���ش��ائ��ل الع����ام هذه 
بنغازي  من  انطلقت  التي  الدعوات 

احلكم  على  للح�شول  احلكومة 
اطار  يف  كات�شني  ل��ولي��ة  ال��ذات��ي 

دولة فيدرالية.
يف  احلاكمة  ال�شلطة  وا�شتبعدت   
الذاتي  احل��ك��م  مطالب  م��ي��امن��ار 
اأب��ن��اء كات�شني وغ��ريه��م من  م��ن 

القليات.
وك�����ان ع��ق��د ات���ف���اق���ات ه���دن���ة مع 
ب��ني �شل�شلة  امل��ت��م��ردة  اجل��م��اع��ات 
اأدت اىل  ال��ت��ي  م��ن ال���ش��اح��ات 
الغربية  ال��ع��ق��وب��ات  اأغ��ل��ب  تعليق 

)�شرق(، وبع�شهم من ان�شار النظام 
الباد ومنظمات  الفدرايل يف �شرق 
م��ن املجتمع امل���دين. و���ش��رح حممد 
ال�شابق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ع��ت��ق��ل  امل��ف��ت��ي 
الدعوات  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
اىل التظاهر مربرة برتاكم امل�شاكل 

م����ف����رو�����ش����ة على  ك�����ان�����ت  ال�����ت�����ي 
كات�شني  حترير  وجي�س  ميامنار. 
ال���ذي مل يتفق بعد  ال��وح��ي��د  ه��و 

على وقف لطاق النار.
والدويل  املحلي  الهتمام  وجتدد 
اأق������ر جي�س  ع���ن���دم���ا  ب���ال�������ش���راع 
كان���ون  دي�ش�����مرب  يف  م��ي��امن��ار 
ل�شن  ط��ائ��رات  با�شتخدام  الول 
غ�����ارات ج���وي���ة لح���ب���اط م���ا قال 
ان����ه ع������دوان م���ن ج��ي�����س حترير 

كات�شني.

اجلامعة العربية تبحث �سبل تفعيل التفاقيات متعددة الأطراف
والثقافية.  والإجتماعية  الإقت�شادية  املجالت  كافة  الدولية يف 
واأ�شار يف ت�شريحات على هام�س الإجتماع الذي ت�شتمر اعماله 
على مدى ثاثة اأيام اأن العربي اأكد اأمام امل�شاركني �شرورة تفعيل 
اجلامعة  ميثاق  تعديل  و�شرورة  الط��راف  متعددة  الإتفاقيات 
باعتبار ذلك �شينعك�س ايجابيا على م�شار العمل العربي امل�شرتك. 
ولفت مكرم يف ت�شريحات �شحفية على هام�س الإجتماع اإىل اأن 
اأي�شا مقرتحات بت�شكيل جلنة عربية خا�شة  ناق�شوا  امل�شاركني 
اأن تقوم بت�شويق ون�شر تلك  ي�شكلها الأمني العامللجامعة على 
الإتفاقيات يف الدول العربية ويتم اعداد تقرير نهائي حول ما 
مت اجنازه يف هذا ال�شاأن ليعر�س اأمام القمة العربية القادمة يف 

الدوحة يف مار�س القادم.

•• القاهرة -وام:

اأعمال  بداأت ام�س مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
بح�شور  الط��راف  متعددة  الإتفاقيات  ملراجعة  العربية  اللجنة 
وم�شاركة  العربية  للجامعة  العام  الأمني  العربي  نبيل  الدكتور 
الوزير  واأك���د  العربية.  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ن  خ��رباء وقانونيني 
اجلامعة  يف  القانونية  ب����الإدارة  امل�شت�شار  مكرم  اإي��ه��اب  مفو�س 
ال��ع��رب��ي��ة اأه��م��ي��ة ه���ذا الإج��ت��م��اع ل��درا���ش��ة الإت��ف��اق��ي��ات متعددة 
اأن  الط��راف و�شبل تفعيلها لتحقيق امل�شالح العربية لفتا اىل 
هذه اللجنة مت ت�شكيلها من قبل الأمني العام للجامعة العربية 
الأطراف  مع  العربية  الإتفاقيات  تنفيذ  معوقات  على  للوقوف 

دع�ات اإىل ث�رة ثانية تثري القلق يف ليبيا 

تكتفي  ل  اإ�شرائيل  اأن  اإل  الأردن 
ب��ذل��ك، واأع��ل��ن��ت ع��ن %20 من 
اأنها حمميات  م�شاحة الغور على 
اآلف  م���ئ���ات  زرع  ومت  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الأل����غ����ام يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة، ومت 
دومن   2500 ع��ل��ى  ال���ش��ت��ي��اء 
يزرعها الفاحون الفل�شطينيون 

.
تقرير  اأف���اد  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 
الإ�شرائيلي  اجل��ي�����س  اإن  ام�������س 
هدم قرية املناطري ، التي اأقامها 
قرية  ق��رب  فل�شطينيون  ن�شطاء 
بورين بال�شفة الغربية، من دون 
اأن تكون لديه �شاحيات بتنفيذ 
املنطقة  ه��ذه  ك��ون  ال��ه��دم  عملية 
ت��ق��ع حت���ت ال�����ش��ي��ط��رة الإداري�������ة 
اتفاقيات  مب��وج��ب  الفل�شطينية 

اأو�شلو.
واأ�شار التقرير الذي ن�شره املوقع 
هاآرت�س  ل�شحيفة  الل���ك���رتوين 
اإىل اأن اخليام التي ن�شبها ن�شطاء 
فل�شطينيون يف موقع اأطلق عليه 
ا�شم قرية املناطري يقع يف املنطقة 
ب التي تخ�شع لل�شيطرة الإدارية 

لل�شلطة الفل�شطينية.
الإدارة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
التابعة  الغربية  لل�شفة  املدنية 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

و�����ش����ع����ت �����ش����ل����ط����ات الإح������ت������ال 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف الآون����ة الأخ���رية 
بحق  ال��ع��رق��ي  التطهري  عمليات 
الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية 
ب��ع��دم��ا ن��ف��ذت ح��م��ل��ة ه���دم قرى 
بادعاء  �شكانها  وط��رد  فل�شطينية 
اإىل مراكز  امل��ن��اط��ق  حت��وي��ل ه��ذه 

تدريبات ع�شكرية.
وق�������ال�������ت ����ش���ح���ي���ف���ة ه�����اآرت�����������س 
افتتاحيتها ام�س،  الإ�شرائيلية يف 
اإنه من خال �شعي ا�شرائيل اإىل 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف  تطهري م��واق��ع 
جبل  جنوب  يف  الغربية،  ال�شفة 
اخلليل واخلان الأحمر بني اأريحا 
والقد�س و�شمال غور الأردن، من 
تت�شبب  الفل�شطينيني،  ال�شكان 
لع�شرات  ب��ال��غ  ب��ظ��ل��م  اإ���ش��رائ��ي��ل 
القدمية  ال���ب���دوي���ة  ال��ت��ج��م��ع��ات 
اأج�����ل ك�شب  وال���ت���ي ت�����ش��ق��ى م���ن 
ال��زراع��ة ورعي  بالعمل يف  رزق��ه��ا 

املوا�شي .
اأن حملة  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
بدوية  ���ش��ك��ان��ي��ة  جت��م��ع��ات  ه����دم 
ا�شتمرت  الأردن  غ���ور  ���ش��م��ال  يف 
كانون   17 يف  ك���ام���ا،  اأ���ش��ب��وع��ا 

ال���ف���ائ���ت، وقامت  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين 
وق���وات اجلي�س  ج��راف��ات  خالها 
�شخ�شا   60 باإخاء  الإ�شرائيلي 
 46 وه������دم  ط���ف���ا   36 ب��ي��ن��ه��م 

خيمة ومبنى موؤقت.
الإ�شرائيلي  اجلي�س  ف���اإن  ك��ذل��ك 
ال�شليب  32 خيمة زوده��ا  �شادر 
اأخرى  اإغ��اث��ة  ومنظمة  الأح��م��ر 
اأن  ك��م��ا  الفل�شطينيني،  لل�شكان 
فت�شوا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  اجل���ن���ود 
���ش��ي��ارات ت���واج���دت يف امل��ك��ان من 
اأج����ل ال��ت��اأك��د م��ن اأن��ه��ا ل حتمل 
�شكب  ومت  اإن�����ش��ان��ي��ة  م�����ش��اع��دات 

املياه من احلاويات .
وقالت ال�شحيفة اإن ال�شبب املعلن 
العادة  يف  هي  ه��ذه  الهدم  حلملة 
التدريبات الع�شكرية ، واأنه خال 
اجلي�س  اأ�����ش����در   2012 ال���ع���ام 
ع�شكرية  اأوام�����ر   8 الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
بدويا  ���ش��ك��ن��ي��ا  جت��م��ع��ا   17 ���ش��د 
ب�شكل  �شكناهم  اأم��اك��ن  مب��غ��ادرة 
اإج����راء تدريبات  ب��ذري��ع��ة  م��وؤق��ت 

ع�شكرية.
واأ����ش���اف���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأن�����ه على 
التدريبات  مناطق  اأن  من  الرغم 
الإ�شرائيلي  للجي�س  الع�شكرية 
ت�شكل %45.7 من م�شاحة غور 

اأبلغت  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ل��ل��ج��ي�����س 
اجلي�س اأثناء عملية الإخاء باأنه 
املنطقة،  العمل يف هذه  ل ميكنه 
ل��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك قرر 
نائب قائد لواء منطقة ال�شامرة 
هدم  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  اجل���ي�������س  يف 

اخليام.
قد  فل�شطينيون  ن�����ش��ط��اء  وك����ان 
بورين  قرية  اأرا���ش��ي  اإىل  و�شلوا 
نابل�س،  م��دي��ن��ة  ج��ن��وب  ال��واق��ع��ة 
واأح�شروا  املا�شي،  ال�شبت  ظهر 
من  بيوتا  واأق��ام��وا  خياما  معهم 

ال�شفيح.

اأن����ه  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 
اإق�����ام�����ة ق����ري����ة امل����ن����اط����ري يف  مت 
م��وق��ع اح��ت��ك��اك دائ����م ب��ني �شكان 
البوؤرة  يف  وامل�����ش��ت��وط��ن��ني  ب��وري��ن 
غفعات  الع�شوائية  ال�شتيطانية 

رونني القريبة من القرية.
ونقلت ال�شحيفة عن �شابط كبري 
يف قيادة اجلبهة الو�شطى للجي�س 
الإ�شرائيلي قوله اإن اجلي�س توقع 
حدثا من هذا النوع خال نهاية 
امل���ا����ش���ي، ل��ك��ن��ه فوجئ  الأ����ش���ب���وع 
ب���اأن ه��ذا احل���دث ج��رى يف قرية 

بورين.

بقوات  الإ�شرائيلي  اجلي�س  وزج 
حر�س  ق�������وات  وب���ي���ن���ه���ا  ك����ب����رية، 
احلدود، اإىل موقع قرية املناطري 
ا�شتمرت  م�����������ش�����ادات،  ووق�����ع�����ت 
املواطنني  ب����ني  �����ش����اع����ات،  ع�����دة 
من  وامل�شتوطنني  الفل�شطينيني 
واعتقل   ، رون�����ني  غ��ف��ع��ات  ب������وؤرة 
اجلي�س يف نهايتها 5 فل�شطينيني 
املك������ان  ان  الإع��������������������������ان  وت�������م 
مغلق��������ة  ع�����ش�����ك��ري��ة  م��ن��ط��ق��ة 
م��ن اأج����ل م��ن��ع ق����دوم امل��زي��د من 
اإىل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ال��ن�����ش�����ط��اء 

املكان.

م�ؤمتر دويل بط�كي� لدعم فل�سطني اقت�ساديًا 
•• طوكيو-يو بي اأي:

املتحدة وعدة  الأمم  ت�شارك فيه  دولياً حول فل�شطني  الأ�شبوع احلايل موؤمتراً  اليابانية طوكيو منت�شف  العا�شمة  ت�شت�شيف 
دول اآ�شيوية. واأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ان ممثلني عن اليابان وكوريا اجلنوبية وتاياند واأندوني�شيا 
اأن يعرب  املتوقع  انه من  اإىل  وماليزيا والأمم املتحدة �شيعقدون موؤمتراً يف طوكيو يومي الأربعاء واخلمي�س املقبلني، م�شرية 
امل�شاركون عن دعمهم القت�شادي امل�شتمر لفل�شطني. وذكرت ان احلكومة اليابانية تخطط لدعوة رئي�س الوزراء الفل�شطيني 
�شام فيا�س للم�شاركة يف املوؤمتر. وتوقعت اأن ي�شرح الطرف الفل�شطيني ما يعانيه من �شعوبات اقت�شادية فيما ت�شعد اإ�شرائيل 
ح�شارها احتجاجاً على اإعان الأمم املتحدة فل�شطني دولة ب�شفة مراقب غري ع�شو يف املنظمة. واأ�شافت ان امل�شاركني �شيعربون 
عن ا�شتعدادهم لا�شتمرار يف تقدمي الإعانات وامل�شاعدة القت�شاديةوالدعم الزراعي وغريها منها امل�شاعدات للفل�شطينيني. 
وتبحث الدول الآ�شيوية امل�شاركة اعتماد بيان م�شرتك يف املوؤمتر يعلنون فيه تاأكيدهم ال�شتمرار يف تقدمي دعمهم. و�شددت على 
ان احلكومة اليابانية تاأمل من خال هذا املوؤمتر توجيه ر�شالة اإىل املجتمع الدويل مفادها ان الدول الغربية وال�شرق اأو�شطية 

لي�شت وحدها التي تهتم بال�شام يف ال�شرق الأو�شط بل الدول الآ�شيوية اأي�شاً.

فرن�سا تل�ح بالن�سحاب قريبًا من متبكت� مبايل
•• باري�س-ا ف ب:

ان�شحابا ع�شكريا  ان  ام�س  الفرن�شي لوران فابيو�س  اعلن وزير اخلارجية 
فرن�شيا من متبكتو يف مايل ميكن ان يح�شل يف وقت �شريع جدا لكن بدون 
القول ما اذا كانت القوات املتوافرة ميكن ان ت�شارك يف هجوم بري ب�شمال 

الباد.
وردا على �شوؤال من اذاعة فران�س انرت عما اذا كانت ال�شربات اجلوية يف 
�شن  قبل  اخل�شم  ا�شعاف  اىل  تهدف  كيدال  منطقة  على  ال�شبوع  نهاية 
هجوم بري، قال فابيو�س الهدف هو تدمري قواعدهم اخللفية وخمازنهم 

.
ومل يرد الوزير على �شوؤال حول هجوم بري حمتمل وا�شاف يف املدن التي 
ن�شيطر عليها، نرغب ان حتل مكاننا �شريعا القوات الفريقية التي اجازت 
المم املتحدة بها واو�شح فابيو�س ان الن�شحاب من متبكتو ميكن ان يتم 

يف وقت �شريع جدا، نعمل على ذلك لن ل داعي للبقاء لفرتة طويلة .
و�شن اجلي�س الفرن�شي يف اليام املا�شية �شربات جوية مكثفة على مواقع 
جمموعات ا�شامية م�شلحة يف منطقة كيدال يف اق�شى �شمال �شرق مايل 
قرب احلدود اجلزائرية حيث اوقف م�شوؤول كبري يف حركة ان�شار الدين 

كما افادت م�شادر متطابقة.
بهذا  علم  على  لي�س  انه  فابيو�س  قال  النقطة  هذه  حول  �شوؤال  على  وردا 
منطقة  يف  ال�شبعة  الفرن�شيني  الرهائن  ف��ان  باري�س  وبح�شب  التوقيف 
ال�شاحل قد يكونوا معتقلني يف منطقة كيدال واكد فابيو�س ان احلكومة 

توا�شل التحرك بت�شميم وتكتم .
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بريطانيا ترعى قمة لعملية ال�ضالم االأفغانية

كرزاي يعترب الن�سحاب الكامل من اأفغان�ستان كارثيًا
•• لندن-وكاالت:

ال����وزراء  رئ��ي�����س  م��ع  مباحثاته  ق��ب��ل 
الربيطاين ديفد كامريون والرئي�س 
�شكك  زرداري  اآ����ش���ف  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
ك��رزاي يف  الأف��غ��اين حامد  الرئي�س 

فعالية تدخل الغرب يف باده. 
وق����ال ك����رزاي يف ت�����ش��ري��ح��ات��ه التي 
غارديان  ل�شحيفة  ح�شريا  اأورده���ا 
واثق  اإن��ه غري  لندن  الربيطانية يف 
ما اإذا كانت القوات الغربية �شترتك 
اأفغان�شتان لأنها �شعرت باأنها حققت 
ال��ه��دف م��ن جعل ب��اده��ا اأاأم���ن من 
الإرهابية  خال معاجلة اجلماعات 
املهمة  اأن  اأدرك����ت  اأو لأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة 

كانت خطاأ.
قاله  م���ا  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
ك�����رزاي ب����اأن اأخ���ط���ر ت��ه��دي��د طويل 
املتمردين  ي��ك��ن  مل  ل��ب��اده  الأج����ل 
ب���ل ت��دخ��ل ال���ق���وى الأج��ن��ب��ي��ة. ومل 
كان  م��ا  ك��ث��ريا  لكنه  باك�شتان  ي�شم 
توفر  كانت  لأن��ه��ا  لها  النقد  �شديد 
اآم��ن��ة حل��رك��ة طالبان على  م���اذات 
اتهمت حكومته  وق��د  �شنوات،  م��دى 
اإ�شام  يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات 

اآباد با�شتغال املتمردين .
الثاثية  الج��ت��م��اع��ات  اإن  وق���ال���ت 
باك�شتان  جانب  من  حتركات  تعقب 
لبناء الثقة، مثل اإطاق عدة دفعات 
من م�شجوين طالبان الذين طلبت 
الجتماعات  وهذه  حتريرهم.  كابل 
مباحثات  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم  اآم����ال  زادت 
املمكن  من  كان  بناءة  اأفغانية  �شام 
دعم  ب��دون  تقريبا  م�شتحيلة  تكون 

الربيطاين يف جنوب �شرق انكلرتا.
وي���������ش����ت����ك����م����ل ال��������ق��������ادة ال����ث����اث����ة 
حمادثاتهم التي ي�شارك فيها اي�شا 
م�شوؤولون �شيا�شيون وامنيون افغان 
نوعها.  من  �شابقة  يف  وباك�شتانيون 
الثاثية  امل���ح���ادث���ات  ه���ذه  وت�����ش��ك��ل 
ج���ول���ة ث��ال��ث��ة م���ن امل���ب���اح���ث���ات بعد 
اج��ت��م��اع��ني ع��ق��دا ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت يف 

كابول ونيويورك.
ويتم البحث خ�شو�شا يف �شبل تفادي 
ب��ع��د ان�شحاب  جت���دد مت���رد ط��ال��ب��ان 
قوة اي�شاف التابعة للحلف الطل�شي 
 .2014 نهاية  م��ع  افغان�شتان  م��ن 
�شين�شحب   ،2013 نهاية  وبحلول 
من  بريطاين  جندي   3800 نحو 
ا�شل ت�شعة الف ل يزالون ينت�شرون 
يف هذا البلد. و�شرح متحدث با�شم 
هذه  ان  الربيطانية  ال��وزراء  رئا�شة 
ر�شالة  ت��وج��ه  ال��ث��اث��ي��ة  امل��ح��ادث��ات 
وا���ش��ح��ة اىل ط��ال��ب��ان: ح��ان الوقت 
�شيا�شية  عملية  يف  اجلميع  لي�شارك 
�شلمية يف افغان�شتان . ويف منت�شف 
الرئي�س  ج��دد  يناير،  الثاين  كانون 
الف��غ��اين دع��وت��ه م��ت��م��ردي طالبان 
ال�شام  ل��ع��م��ل��ي��ة  الن�������ش���م���ام  اىل 
بعد  ال��ب��اد  ا�شتقرار  �شمان  بهدف 
الفغان  امل��ت��م��ردي��ن  لكن   .2014
مع  ت�شاور  اي  يرف�شون  ي��زال��ون  ل 
انها دمية  ك��رزاي معتربين  حكومة 
يف يد الوليات املتحدة ، وقد اوقفوا 
امل�����ش��اورات الول��ي��ة م��ع المريكيني 
ب��ع��دم��ا رف�����س ه�����وؤلء الف������راج عن 
يف  املعتقلني  �شجنائهم  م��ن  العديد 

غوانتانامو.

ال���ذي دف��ع ك��ث��ريا م��ن املقاتلني اإىل 
حمل ال�شاح.

لندن  يف  ام�����س  ا�شتكملت  ذل���ك،  اىل 
امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي ب��داأه��ا ام�����س الأول 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين ديفيد 
الفغاين  الرئي�شني  م��ع  ك��ام��ريون 
اآ�شف  والباك�شتاين  ك���رزاي  حميد 
عملية  ح��ول  وتتمحور  زرداري  علي 
ال�������ش���ام يف اف���غ���ان�������ش���ت���ان. وت���ن���اول 
الع�شاء  الأول  ام�س  م�شاء  كامريون 
مع كرزاي وزرداري يف ق�شر �شيكرز، 
مقر القامة الريفي لرئي�س الوزراء 

يكون  ل��ن  ك���رزاي  وق���ال  باك�شتاين. 
باإبرام  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ���ش��ام يف  ه��ن��اك 
الأفغانية  طالبان  وبني  بيننا  اتفاق 
فقط. ولن يتحقق ال�شام اإل عندما 
ت�شارك العنا�شر اخلارجية املتورطة 
اأو  والقتال،  ال�شتقرار  عدم  خلق  يف 
اخلروج على القانون يف اأفغان�شتان، 
يف املباحثات واأ�شاف اأنه اأكرث تفاوؤل 
الت�شالت  ب����اأن  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن 
املكثفة خلف الكوالي�س بني حكومته 
وط��ال��ب��ان ���ش��ت��وؤت��ي ث��م��اره��ا ب��ع��د اأن 
باك�شتان.  م���ع  ال��ع��اق��ات  حت�����ش��ن��ت 

واأق��ر ك��رزاي باأنه من الوهم اعتقاد 
بدون  اأن حت��ي��ا  احل��ك��وم��ة مي��ك��ن  اأن 
واملالية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ع��ون��ة  ب��ع�����س 
الغربية بعد انتهاء املهمة الرئي�شية 
حللف �شمال الأطل�شي )ناتو(. وقال 
اإذا كان  اإن الأفغان غري مبالني مبا 
اأو ف�شل  ب��اأن��ه جن��ح  ال��غ��رب ق��د �شعر 
ي��رك��زون على  ب��اده لأنهم كانوا  يف 
حم��اول��ة ال��ت��ع��ايف م��ن ث��اث��ني �شنة 
يت�شاءل  اأن  وي��ت��وق��ع  احل����رب.  م��ن 
ب��ع��د رح��ي��ل م��ع��ظ��م القوات  ال��ق��ت��ال 
الأجنبية لأن رحيلها �شريفع الظلم 

قمة لقادة منظمة التعاون الإ�سالمي يف القاهرة
•• القاهرة-ا ف ب:

الربعاء  غ��دا  ال���ش��ام��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق���ادة  يجتمع 
القليمية  الزم�������ات  مل��ن��اق�����ش��ة  ال���ق���اه���رة  يف  واخل��م��ي�����س 
و�شوريا  ع�شكريا،  فرن�شا  تدخلت  حيث  مايل،  وخ�شو�شا 

التي ت�شهد حربا اهلية دامية.
اوغلو  اح�شان  الدين  اكمل  للمنظمة  العام  الم��ني  وق��ال 
ام�س  للقمة  التح�شريي  ال����وزاري  الج��ت��م��اع  اف��ت��ت��اج  يف 
مايل  يف  الر�شمية  النتقالية  احلكومة  جهود  ندعم  اننا 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه��ا اجلماعات  ال��ت��ي  ل���ش��ت��ع��ادة الرا����ش���ي 

امل�شلحة .
لاجتماع،  الفتتاحية  اجلل�شة  ام��ام  كلمته  يف  وط��ال��ب 

ال�����دول الع�����ش��اء ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اجلنوح 
والتطرف وا�شتخدام ال�شاح با�شم الدين .

دولة،   26 قرابة  وحكومات  دول  روؤ�شاء  و�شول  وينتظر 
ال�شامي،  التعاون  منظمة  يف  ع�شوا   57 اجمايل  من 
اىل القاهرة للم�شاركة يف هذه القمة، بح�شب املنظمني. 

و�شلمت ال�شنغال رئا�شة املنظمة اىل م�شر.
وقال المني العام ملنظمة املوؤمتر ال�شامي اكمل الدين 
التي  القمة  ه��ذه  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  اوغلو  اح�شان 
كان مقررا ا�شا عقدها يف القاهرة يف 2011 وارجئت 
ب�شبب النتفا�شات ال�شعبية �شتناق�س النزاعات الرئي�شية 
يف العامل ال�شامي �شواء يف ال�شرق الو�شط او افريقيا 

او ا�شيا.

ازاء  متباينة  م��واق��ف  تبنت  الع�شاء  ال���دول  كانت  واذا   
التدخل الع�شكري الفرن�شي يف مايل او الزمة ال�شورية، 
فان قمة القاهرة �شتكون منا�شبة ل تن�شيق املواقف ودعم 
على  ال�شيا�شي  احل��ل  وت��ق��دمي  ال���دول  وا�شتقال  �شيادة 

احلل الع�شكري ، بح�شب اوغلو.
 2013 ن��ه��اي��ة  ���ش��ي��غ��ادر املنظمة يف  ال���ذي  وق���ال اوغ��ل��و، 
�شنوات �شخ�شيا،  ام�شي وليتني مدتهما ثماين  ان  بعد 
الديني  والغلو  العنف  ظ��اه��رة  انت�شار  م��ن  ج��دا  قلق  ان��ا 
ت��ع��اين م��ن م�شاكل  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان ال���ش��ام��ي��ة  يف بع�س 
اقت�شادية وف�شاد �شيا�شي، وما يحدث يف مايل هو نتيجة 
ذلك . و�شدد اوغلو على اهمية اح��رتام احل��دود القائمة 

بني الدول الفريقية ووحدتها الرتابية .

•• ج�رس ال�صغور-ا ف ب:

يف  ال�شغور  ج�شر  مبدينة  املحيطة  ال��ب��ل��دات  بع�س  ت��ق��دم 
ادلب �شمال غرب �شوريا م�شهدا غري مالوف يف حمافظة 
�شبية  فيها  ويلعب  دامية  عنف  واعمال  ا�شتباكات  ت�شهد 
ب�شاتني  يف  ا�شلحتهم  بكامل  املعار�شة  من  مقاتلني  و�شط 
للجي�س  تفتي�س  نقطة  من  مقربة  على  ال��ه��دوء،  ي�شودها 
ال�شوري. و�شيق مقاتلون من املعار�شة اخلناق على مدينة 
ج�شر ال�شغور التي ي�شيطر عليها اجلي�س ال�شوري، لكنهم 
الهدوء  من  حالة  يبقي  ما  عليها  هجوما  الن  ي�شنوا  لن 
اله�س يف عدة قرى جماورة. وعلى تلة �شرق املدينة، يعي�س 
�شكان بلدة عني ال�شودا وكاأن �شيئا مل يكن وي�شاهدون يف 
ال�شفل �شاحنات وجنودا �شوريني يتنقلون يف و�شط مدينة 
مرمى  يف  بطماأنينة  ال��ق��روي��ون  ويتنقل  ال�����ش��غ��ور.  ج�شر 
ترابية  �شواتر  وراء  املتح�شنني  النظامي  اجلي�س  قنا�شة 

على مواقع اتخذوها فوق ا�شطح املباين ال�شاغرة يف و�شط 
املحلي يف  والع�شو  ال��ق��روي  ر���ش��وان حجي  وق��ال  املدينة. 
انهم  من  ح��ذرون��ا  الع�شكريني  ان  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س 
�شيدمرون القرية اذا انطلقت ولو ر�شا�شة واحدة منها . 

وبالتايل قرر مقاتلو املعار�شة عدم التحرك.
النار  يطلقون  اجل��ي�����س  قنا�شة  ان  اجل����ريان  اح���د  وذك���ر 
ع�شوائيا على املنازل عندما ير�شدون ن�شاطا غري اعتيادي 
وج�شر ال�شغور مع ادلب احدى املدينتني املهمتني اللتني ل 
تزالن حتت �شيطرة قوات النظام يف حمافظة ادلب حيث 
اليوم ق�شم  وبات  تركيا  ال�شنية على احل��دود مع  الغالبية 
ا�شهر،  �شتة  وخ��ال  املعار�شة.  �شيطرة  حت��ت  منها  كبري 
ا�شتوىل مقاتلو املعار�شة فيها على نقاط تفتي�س وقواعد 
�شارية  م��ع��ارك  اث��ر  النظام  ب��اي��دي  كانت  وم��دن  ع�شكرية 
من  �شئموا  �شكان  وي��ق��ول  كبرية  خ�شائر  خالها  تكبدوا 

حمام الدم، ان التقدم املحرز حمدود. 

•• مانيال-يو بي اأي:

الفيليبني  ج���ن���وب  يف  ���ش��خ�����ش��اً   20 م���ن  اأك�����رث  ق��ت��ل 
مبواجهات بني عنا�شر من جبهة حترير مورو الوطنية 
وجماعة اأبي �شياف. ونقلت و�شائل اإعام فيليبينية عن 
اإن  اأورلن��دو دي ليون قوله  القائد الع�شكري يف �شولو 
تقارير غري موؤكدة من م�شدر مدين ت�شري اإىل مقتل 
22 �شخ�شاً يف ال�شتباكات، 14 من جماعة اأبي �شياف 

و8 من جبهة حترير مورو.
 4 اإن  الفيليبينية  امل�شلحة  القوات  با�شم  وقال متحدث 
قتلى من جبهة حترير مورو قطعت روؤو�شهم من قبل 

عنا�شر جمموعة اأبي �شياف.
وق���د ان��دل��ع��ت امل��واج��ه��ات ب��ني ال��ط��رف��ني ���ش��ب��اح الأحد 
وا�شتمرت حتى الظهر واأ�شارت تقارير اإىل اأن اخلاف 

جنم عن اختاف يف الروؤية حول اأعمال اخلطف التي 
متار�شها جماعة اأبي �شياف.

ّمل جماعة اأبي �شياف م�شوؤولية اأعمال خطف اأجانب  وحتحُ
وكان  اأردين  و�شحايف  اثنني  اأوروبيني  باحتجاز  وتتهم 
ال�شحايف  برفقة  كانا  اثنني  فيليبينيني  عن  اأف��رج  قد 

الأردين حني خطف من دون معرفة م�شريه.
يذكر اأن احلكومة الفيليبينية، وجبهة مورو الإ�شامية 
وقعتا يف ت�شرين الأول اأكتوبر املا�شي اتفاق الإطار الذي 
ي�شع اأ�ش�س ال�شام الدائم والنهائي يف جزيرة مينداناو 

اجلنوبية.
واأت����ى ه���ذا الت��ف��اق ب��ع��د م��ف��او���ش��ات ط��وي��ل��ة ج���رت بني 
الإ�شامية  الفيليبينية وجبهة حترير مورو  احلكومة 
الباد  ع��ام��اً يف جنوب   40 ا�شتمر نحو  ���ش��راع  لإن��ه��اء 

واأ�شفر عن مقتل اأكرث من 120 األف �شخ�س.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ق���ال وزي����ر ال���دف���اع الأم���ريك���ي ل��ي��ون ب��ان��ي��ت��ا ان 
اإىل  ت�شري  الأمريكية  ال�شتخباراتية  املعلومات 
بتطوير �شاح نووي  ق��راراً  اإي��ران مل تتخذ  ان 

لكنها تعزز قدراتها النووية.
وذك���ر ب��ان��ي��ت��ا، ال���ذي ي��غ��ادر من�شبه ق��ري��ب��اً، يف 
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املعلومات  ان  الأمريكية  �شي  بي  اإن  �شبكة  على 
التي لدينا هي ان )الإيرانيني(  ال�شتخباراتية 
مل ي��ت��خ��ذوا ق����راًرا ب�����ش��اأن ت��ط��وي��ر ���ش��اح نووي 
يخ�شب  ط��ه��ران  يف  ال��ن��ظ��ام  ان  بانيتا  واأ���ش��اف 

اليورانيوم وما زال يفعل ذلك .
وتابع ل ميكنني اأن اأقول انهم يف الواقع ي�شعون 
تقول  ا�شتخباراتنا  لأن  ن���ووي  ���ش��اح  لتطوير 
انهم ل يفعلون ذلك الآن، لكن كل املوؤ�شرات هي 

اإىل انهم ي�شتمرون يف تعزيز قدراتهم النووية، 
بالتوقف  وه��ذا ما نطالبهم  وه��ذا م�شدر قلق، 

عنه .
ن��ائ��ب الرئي�س الأم��ريك��ي جو  وع��ل��ق على ق��ول 
للقاء  م�شتعدة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ب���اأن  ب��اي��دن 
ل  انه  على  ف�شدد  الإيرانية،  القيادة  مع  ثنائياً 
بد اأن تكون املحادثات جدية وتقوم على اأجندة 

متفق عليها.

بانيتا: اإيران مل تقرر تط�ير �سالح ن�وي 

ث�ار �س�ريا ي�سيق�ن اخلناق على ج�سر ال�سغ�ر 

•• عوا�صم-وكاالت:

املحررة  املناطق  ال��ث��وار يف  ي��ح��اول 
القانون،  ف���ر����س  ����ش���وري���ا  ���ش��م��ال 
م�شهدا  ب��ات��ت  ال��ف��و���ش��ى  اأن  رغ���م 
ماألوفاً ودخلت قناة العربية �شجناً 
لحتجاز  الثوار  اأن�شاأه  حلب  داخل 
الأ�شرى الذين يقعون يف قب�شتهم 
�شواء من اجلي�س  امل��ع��ارك،  خ��ال 
اأو  ال�شبيحة  اأو  النظامي  ال�شوري 

املخالفني للقانون.
وق���د ل ي��ك��ون ���ش��ج��ن��اً م��ث��ال��ي��ا ول 
لل�شجون،  الدولية  املعايري  يراعي 
لكن الثوار اأرادوا حتجيم ال�شرقات 
واملخالفات التي انت�شرت، فاأحدهم 
اأم���ا بالن�شبة  ن��ح��ا���س.  ���ش��رق ك��اب��ل 
لأ����ش���ر ق���ائ���د اإح������دى ال��ك��ت��ائ��ب يف 
الهدف  فالتوبة هي  اجلي�س احلر 
من حب�شه بعد اأن خالف التعليمات 

خال جولة قتالية.
امل�شهد،  اإدل���ب مل يختلف  ري��ف  يف 
اأن�شاأ الثوار �شجونا وحماكم  حيث 
يديرها اأ�شخا�س ملمون بالقانون، 
لكن عندما يو�شع ال�شاح والنفوذ 
النا�س، غالباً  العامة من  اأيدي  يف 

ما ي�شاء ا�شتخدامهما.
املعاملة  ال�شجن،  اآم��ر  ذم��ة  وعلى 
ق�شاء  ه��ن��اك  ق���ال:  ح��ي��ث  ح�شنة، 
�شرعي اإذا ثبت الذنب على اأحدهم  
اإدل���ب كان  اأو ري��ف  ���ش��واء يف حلب 
الأو�شاع  ا���ش��ت��ط��اع  ال�شعب  م��ن 
الإن�شانية لهوؤلء النا�س، فال�شجان 
ال��ق��ان��ون، ه��ي حماولت  ل مي��ث��ل 
مكاناً  ال�شجون  جلعل  ال��ث��وار  م��ن 
للمخلني بالقانون، ولي�س ل�شجناء 

الراأي وال�شيا�شة.
اخلارجية  وزارة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
الرو�شية، ام�س، اأنه مت الإفراج عن 
مواطَنني رو�شيَّني كانا قد اختطفا 
املا�شية يف �شوريا،  ال�شنة  يف نهاية 

وه��م��ا م���وج���ودان ح��ال��ي��اً يف مبنى 
ال�شفارة الرو�شية بدم�شق.

بيان  اليوم عن  ونقلت قناة رو�شيا 
فرباير   3 ي��وم  مت  اأن���ه  للخارجية 
ك���ل م���ن فيكتور  ���ش��ب��اط، م��ب��ادل��ة 
ال�����ش��ت��ار ح�شون  غ��وري��ل��وف وع��ب��د 
قد  الث��ن��ان  ك��ان  حيث  مبقاتلني. 
كانون  دي�����ش��م��رب   12 يف  اخ��ت��ط��ف��ا 
بني  الطريق  على  امل��ا���ش��ي،  الأول 
ح���م�������س وط�����رط�����و������س، م�����ن قبل 

املتطرفني .
اإىل  اأن الث���ن���ان و���ش��ا  واأ���ش��اف��ت 
وهما  بدم�شق  الرو�شية  ال�شفارة 

ب�شحة جيدة، وات�شا باأقاربهما.
وق���ال���ت اإن����ه ق���د اأف�����رج اأي�����ش��اً عن 
الذي  بيلومو  الإي��ط��ايل  امل��واط��ن 
ت�شلمه  و���ش��وف  م��ع��ه��م��ا،  اخ��ت��ط��ف 
اىل اجلهات  ال�����ش��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة 

ال�����ش��وري، وم��ع��اق��ب��ت��ه��ا اإن ه��ي مل 
متتثل لهذا ال�شرط.

املحلل  م���اردي���ن���ي  رم������زي  وراأى 
مبعهد درا�شات احلروب بالوليات 
مل�شتقبل  اأم���ل  اأف�����ش��ل  اأن  امل��ت��ح��دة 
�شوريا يعتمد على ت�شوية �شيا�شية 
لاأزمة الراهنة، ولي�س على ن�شر 
اإنه  ق��ائ��ا  ا���ش��ت��درك  لكنه  م�شلح، 
لكل  معار�شة ممثلة  وج��ود  ب��دون 
ال�����ش��ع��ب ف����اإن ه���ذا الأم�����ل �شيظل 

مراوغا.
تاميز  نيويورك  ن�شرته  مقال  ويف 
مارديني  ك���ت���ب  الث����ن����ني،  ام�������س 
يقول اإن ثمة موؤ�شرات على اإخفاق 
اإىل  م�شرياً  تظهر،  بداأت  املعار�شة 
مع  بها  يحُعتد  ملعار�شة  الفتقار  اأن 
عدم وجود نهج جديد للتعامل مع 
الأزم��ة ل �شيما من جانب اأمريكا 

الإي���ط���ال���ي���ة ال��ر���ش��م��ي��ة . واأك�����دت 
وال�شفارة  اأنها  الرو�شية  اخلارجية 
ال��رو���ش��ي��ة يف دم�����ش��ق ب��ذل��ت��ا ك��ل ما 
املواطَنني  عن  ل��اإف��راج  بو�شعهما 
الرو�شيَّني منذ حلظة اختطافهما، 
مع  م��ك��ث��ف��ة  ات�������ش���الت  ج�����رت  اإذ 
ممثلي ال�شلطات ال�شورية وكذلك 
املعار�شة  جمموعات  خمتلف  م��ع 

يف داخل �شوريا وخارجها.
رو�شيا  مواطني  ال����وزارة  واأو���ش��ت 
�شوريا  اإىل  ال�شفر  ع��ن  بالمتناع 

ب�شبب الأو�شاع الراهنة هناك.
م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ح�����ث حملل 
الأو�شط  ال�شرق  ل�����ش��وؤون  �شيا�شي 
اعرتافها  جتعل  اأن  على  وا�شنطن 
باملعار�شة ال�شورية مقرونا ب�شرط 
حتالفها  يكون  اأن  ب�شرورة  �شارم 
ال�شعب  اأط����ي����اف  ل���ك���اف���ة  مم���ث���ا 

ت�شوية  اإىل  ال��و���ش��ول  ي��ج��ع��ل  اأن 
�شيجعل  اأم��را ع�شياً، كما  �شيا�شية 
من الع�شري و�شع �شوريا يف امل�شار 

املطلوب مل�شتقبل م�شتقر.
حتالف  اأن  ال����ك����ات����ب  واأو��������ش�������ح 
ت�شكل  ال�����ذي  امل��ع��ار���ش��ة اجل���دي���د 
التفاو�س  يف  ي��رغ��ب  ل  ب��ال��دوح��ة 
مع احلكومة ال�شورية، واأنه بالكاد 
ال�شلطة،  م��ق��ال��ي��د  ل��ت��ويل  ج��اه��ز 
يف  ان�شقاقات  احتمال  يواجه  وه��و 
يف  والتفكك  ب��ل  اأع�شائه  �شفوف 
اأ�شواأ الأحوال. واأ�شاف اأن امل�شالح 
عمل  يف  تتحكم  التي  هي  ال�شيقة 
اخلارج  من  والقادمني  التحالف، 
معار�شي  ع��ن  الأ���ش��واء  يحجبون 
من  ق��ل��ي��ل��ة  ح��ف��ن��ة  واأن  ال����داخ����ل، 
اأع�شائه يبدو اأنهم اأهل ثقة النا�س 

داخل �شوريا.
اأن��ه يف  ويجادل بع�س املراقبني يف 
اأو  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  وف��اة  حال 
رحيله، فاإن املعار�شة �شتكون قادرة 
على قيادة مرحلة انتقالية ب�شورة 
�شل�شة كما كان احلال يف ليبيا بادئ 
العقيد  نظام  �شقوط  عقب  الأم��ر 

معمر القذايف.
بالنظر  اأن��ه  يرى  مارديني  اأن  بيد 
والنق�شامات،  ال�شكانية  للرتكيبة 
ينق�شع  اأن  امل��رج��ح  م��ن غ��ري  ف���اإن 
النتقالية،  ال��ف��رتة  خ��ال  العنف 
�شر  عحُ ت�����ش��اوي  ���ش��وري��ا  اأن  م�شيفا 
اأربع  �شكانها  وتعداد  ليبيا  م�شاحة 
منق�شمون  وه��م  �شكانها  اأ���ش��ع��اف 
ط��ائ��ف��ي��اً ك��م��ا اأن��ه��ا حم��اط��ة بقوى 
على  بينها  فيما  تتناف�س  اإقليمية 

النفوذ.
اخلوف  اإن  ال���ق���ول  اإىل  وي��خ��ل�����س 
ون��زع��ة الن��ت��ق��ام م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
ما  مرحلة  يف  رئي�شيا  دورا  تلعب 
بعد الأ�شد اأكرب مما حدث يف ليبيا 

ما بعد القذايف.

االإفراج عن رو�ضينينْ خطفا يف �ضوريا

الث�ار ين�سئ�ن �سج�نًا للخارجني عن القان�ن

الغارة الإ�سرائيلية ا�ستهدفت مركز بح�ث �س�ريا 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأوردت �شحيفة نيويورك تاميز نقا عن م�شوؤولني اأمريكيني على اطاع بتقارير 
ا�شتخبارية، اأن الغارة اجلوية التي �شنتها اإ�شرائيل الأ�شبوع املن�شرم على �شحنة 
اأ�شلحة �شورية م�شادة للطائرات، اأحلقت على ما يبدو اأ�شرارا مبركز الأبحاث 
والكيميائية.  البيولوجية  الأ�شلحة  يعمل يف جمال  وال��ذي  الباد  الرئي�شية يف 
ال�شربة  اأن  ذك����رت  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  ه��ي  اأخ����رى  اأم��ريك��ي��ة  �شحيفة  اأن  غ��ري 
العلمية  والأبحاث  الدرا�شات  ملركز  مبا�شرة  اأ�شرار غري  ت�شببت يف  الإ�شرائيلية 
القريب من موقع مرور قافلة الأ�شلحة التي ا�شتهدفتها الغارة. وبينما يبدو اأن 
اأي17 ومن�شات  اأ�س  الهدف الرئي�شي من هجوم الأربعاء املا�شي كان �شواريخ 
اإطاقها التي يخ�شى الإ�شرائيليون اأنها كانت على و�شك نقلها اإىل حزب اهلل يف 
لبنان، عر�س التلفزيون ال�شوري �شوراً اأظهرت اأن مركز الأبحاث الواقع �شمايل 

دم�شق اأحُ�شيب هو الآخر باأ�شرار متو�شطة بح�شب نيويورك تاميز.

بالفلبني متمردين  بني  ا�ستباكات  يف  قتياًل   20

م�ساعدات  ي�رو  ملي�ن   80
اأوروبية للخرط�م وج�با

•• اخلرطوم-وام:

خ�ش�س الحتاد الأوروبي مبلغ 50 
مليون يورو للم�شاعدات الإن�شانية 
للم�شاعدات  ي����ورو  م��ل��ي��ون  و30 
الغذائية يف ال�شودان ودولة جنوب 
ال�شودان. واأكد توما�س يولي�شينى 
���ش��ف��ري الحت������اد الأوروب���������ي لدى 
�شيتم  امل�����ش��اع��دات  اخل����رط����وم..اأن 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  ع��رب  ت��وزي��ع��ه��ا 
يف  النزاعات  يف  املت�شررين  لدعم 

كل من ال�شودان وجنوبه .

بريطانيا تدين الهجمات الأخرية يف العراق
•• لندن-يو بي اأي:

العراقية يف  والأم��ن  ال�شرطة  ق��وات  الهجمات على  ام�س  بريطانيا  اأدان��ت 
اأعمال  �شد  قوية  ر�شالة  توجيه  اإىل  ال��ع��راق  ق��ادة  ودع��ت  ك��رك��وك،  مدينة 

العنف يف الباد.
وقال متحدث با�شم وزارة اخلارجية الربيطانية اإن الهجمات املرّوعة اأم�س 
نّفذها متطرفون ل يقيمون اأي اعتبار حلياة الإن�شان ولل�شام وال�شتقرار 
والزدهار يف العراق، ونحن ندين مثل هذه الهجمات على ال�شرطة وقوات 

الأمن العراقية .
العديد  ذل��ك  يف  مب��ا  الأرواح،  يف  اخل�شائر  م��ن  بال�شدمة  ن�شعر  واأ���ش��اف 
جانب  اإىل  الوقوف  يف  �شت�شتمر  بريطانيا  اأن  املتحدث  واأك��د  املدنيني  من 
الدميقراطي  بامل�شتقبل  امللتزمة  الأط����راف  وجميع  العراقية  احلكومة 
اإر�شال ر�شالة قوية تدين  وال�شلمي للعراق، وتدعو جميع القادة فيها اإىل 

العنف وتدعم �شيادة القانون .
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ت�ن�س متنع بث ت�سجيل مع �سلفي متهم بالإرهاباتهام برل��سك�ين ب�سراء اأ�س�ات الناخبني
•• روما-ا ف ب:

ماريو  امل�شتقيل  احلكومة  رئي�س  �شرح 
�شيلفيو  خ�����ش��م��ه  ان  ام���������س  م���ون���ت���ي 
اليطاليني  �شراء  يحاول  برلو�شكوين 
بوعدهم باعادة املبالغ التي اقتطعت يف 

العقارات. ملكية  ل�شريبة   2012
اع��ل��ن يف معر�س  ب��رل��و���ش��ك��وين  وك����ان 
م��ي��ان��و ان���ه اذا ف���از يف الن��ت��خ��اب��ات يف 
�شنتبنى  ف���رباي���ر  ���ش��ب��اط  و25   24
اعادة  للحكومة  الول  الج��ت��م��اع  م��ن 

. ووردا على ت�شريحات  املواطنني  مال 
برلو�شكوين نف�شه بان اي ابله ي�شتطيع 
اكرث  ان��ن��ي  مونتي  ق��ا  ال�شرائب  زي���ادة 
باهة بعد لنني فر�شت تطبيق زيادات 
يف ال�شرائب قررتها مبعظمها احلكومة 
ال�شابقة التي كان يقودها برلو�شكوين. 
وحذر مونتي جمددا من انه اذا اجرت 
ال�شرة املالية الدولية تقييما لربنامج 
برلو�شكوين ف�شيكون هناك خطر زيادة 
الفائدة على ح�شاب القت�شاد  معدلت 

اليطايل.

التي  الرئي�شي  ال��ع��ق��ار  على  ال�شريبة 
برلو�شكوين  وك��ان   .  2012 يف  دفعت 
اليطالية  رئا�شة احلكومة  توىل  الذي 
من 2001 اىل 2006 ومن 2008 
 2011 ن��وف��م��رب  ال��ث��اين  ت�����ش��ري��ن  اىل 
ال�شاد�شة  النتخابية  حملته  ويخو�س 
ب���ال���غ���اء هذه  18 ع���ام���ا، وع����د  خ����ال 
وقال  احلكومة.  اىل  ع��اد  اذا  ال�شريبة 
مونتي بلهجته ال�شاخرة املعهودة لذاعة 
لطيفة.  اف�شاد  حم��اول��ة  انها  ال  ت��ي  ار 
ا���ش��رتي ���ش��وت��ك ب��امل��ال وه���ذا امل���ال هو 

من  فيها  ال��ت��ي  الر�شالة  ه��ذه  ان 
وال�شيا�شية  ال��ف��ك��ري��ة  ال�شجاعة 
اختلفنا  وان  ح��ت��ى  ال��ع��م��ق،  وم���ن 
م���ع ال����روؤي����ة ال���ت���ي حت��ك��م��ه��ا، ما 
يجعل منها مادة للنقا�س واجلدل 
واقع  بت�شخي�س  تكتفي  ل  لأن��ه��ا 
واإمنا  وتعريته،  تون�س  يف  احل��ال 
ع���ل���ى تقدمي  ���ش��اح��ب��ه��ا  ي���ت���ج���را 
للماأزق  وم�شتقبلي  ح�شاري  حّل 
ال��ق��ائ��م وال������ذي ه���و ل��ي�����س وليد 
دولة  ن�شوء  �شاحب  ب��ل  اللحظة 
وعملية  ت��ون�����س  يف  ال���ش��ت��ق��ال 
يتوقف  األ  ي��ج��ب  ن��ق��ا���س  ب��ن��ائ��ه��ا 
اأو  ال���ش��ت��ق��ال��ة  ع��ن��د �شطح ح���دث 
التب�شيطي  ال�شيا�شوي  ال��ت��اأوي��ل 
لها، واإمنا يغو�س، كما هي رغبة 
اأب����و ي��ع��رب امل���رزوق���ي م���ن خال 
اأعماقها  يف  لها،  امل�شاحب  املقال 
تثريها،  ال��ت��ي  الأ�شئلة  �شيل  ويف 
خا�شة اأّن هذه املقاربة هي مبثابة 
على  العقل  يطغى  اأن  اإىل  دع���وة 
�شاحبه  اأ���ش��ق��ى  وان  حتى  القلب 

كما يقول احد الفا�شفة.
ت��ك�����ش��ف ه���ذه ال��ر���ش��ال��ة اأن اأزم���ة 
التحوير الوزاري يف تون�س اأعمق 
مواقع  ح���رب  ت��خ��ت��زل يف  اأن  م��ن 
ومنا�شب بني الفرقاء ال�شيا�شيني 
يتداول،  ك��م��ا  غنيمة  اق��ت�����ش��ام  اأو 
تاريخي  مل���اأزق  ه��ي ترجمة  واإمن���ا 
واأيديولوجية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ول��ع��ل��ل 
ج��ذره��ا ومرجعها  ي��ظ��ل  م��زم��ن��ة 
واحد حتى وان تعددت متظهراتها 
يف هذه احلقبة ال�شيا�شية او تلك 
امل�شاحلة  اإن��ه��ا  تون�س  ت��اري��خ  م��ن 
ال���غ���ائ���ب���ة ب����ني اأي���دي���ول���وج���ي���ات 
م��ت��ن��اف��رة وم��ت�����ش��ارع��ة مل تبحث 
امل�ش���رتكة  العوام�����ل  ع��ن  ي��وم��ا 
يعفي  مبا  بينه����ا  جتمع  قد  التي 
واحلروب  النق�شام  خطر  تون�س 
طبيعة  م�شالة  ويح�شم  الأهلية، 
مبداأ  وي���ر����ش���ي  ف��ي��ه��ا  ال�����ش��ل��ط��ة 
ال��ت��داول عليها دون ح��دوث �شرخ 

هام.
ي��ن��ط��ل��ق اأب����و ي��ع��رب امل����رزوق����ي يف 
يظل  اأن  اع���ت���ب���ار  م����ن  ر����ش���ال���ت���ه 
اأ�شهر  ���ش��ب��ع��ة  احل��ك��وم��ة  حت���وي���ر 
والوعيد  ل��ل��وع��د  خا�شعا  ك��ام��ل��ة 
بني القوى ال�شيا�شية امل�شاركة يف 
امل�شاركة  القوى  اأول وبني  احلكم 
بينهما  ث���م  ث��ان��ي��ا  امل���ع���ار����ش���ة  يف 
كلتيهما لي�س من الأم��ور املعتادة 
النخب  ذات  ال�����دول  ���ش��ي��ا���ش��ة  يف 
يف  وخ��ا���ش��ة  مل�شوؤولياتها  امل��درك��ة 
اأ����ش���ب���ه م���ا ي���ك���ون بظرف  ظ����رف 
احل������رب الأه���ل���ي���ة امل��������رتددة بني 

احلرارة والربودة.
هذه  م��ث��ل  يف  ال�����رتدد  اأن  وي����رى 
ع��م��ل احلكومة  ي��ج��ع��ل  احل�����الت 
ت�����ش��ي��ري الأع���م���ال من  دون ع��م��ل 
حيث م�شتوى الفاعلية الجنازية 
ت�شيري  ب��اأن  قناعته  من  انطاقا 
الأعمال يكون متحررا من الوعد 
وال��وع��ي��د يف ح��ني اأن ح��ك��وم��ة ل 
ينتظرهم  م���ا  اأع�����ش��اوؤه��ا  ي����دري 
عوائق  ب���اأك���رب  حم��ك��وم��ة  ت���ك���ون 
بقانون  اأع����ن����ي  ال���ن���اج���ز  ال���ف���ع���ل 

النتظار الدائم للمجهول. 
اأن  امل��رزوق��ي  يعرب  اأب��و  ويرف�س 

التحوير  م����اأزق  تف�شري  يقت�شر 
ال�����وزاري ع��ل��ى ال��ق��ول ب���اأّن���ه نابع 
احلكومة  رئ��ي�����س  �شخ�شية  م���ن 
حركة  رئ��ي�����س  ���ش��خ�����ش��ي��ة  م���ن  اأو 
بينهما  ال�����ش��راع  ع��ن  اأو  النه�شة 
ي��ن��ب��ع م��ن �شخ�شية  ف�����ش��ا ع��م��ا 
وخياراتهما  الآخ��ري��ن  الرئي�شني 
املجل�س  ورئي�س  ال��دول��ة  )رئي�س 
ما  ينفي  ل  ان��ه  رغ��م  التاأ�شي�شي( 
ل��ه��ذه ال���وج���وه م���ن ت���اأث���ري كبري 
ال�شاحة  اأع���را����س  اأه���م  م��ن  لعله 

ال�شيا�شية التون�شية احلالية .
وانطاقا من هذا الرف�س، يدعو 
البحث  اإىل  التون�شي  الفيل�شوف 
يف العلل العميقة التي تقف وراء 
منطلقه  تون�س  يف  الراهن  امل��اأزق 
يف ذلك الثبات على حرية املوقف 
والنقد وع��دم ال��رتدد يف الإعان 
ال�شريح عن موقفه قبل اأن يغادر 
عمله  اإىل  ليعود  ال�شيا�شي  امل�شار 

ال�شابق كما اأ�شار.  
ع��ر���س اأب����و ي��ع��رب راأي����ه يف �شكل 
ال�شلل  ه��ذا  مثل  علل  ت�شاوؤل عن 
التون�شي،  ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  يف 
املوؤلفني،  واملعار�شة  احلكم  �شلل 
�شيا�شية  ق���وى  م��ن  راأي����ه،  ح�شب 
هي  ب��ل  اأح��زاب��ا  اأغلبها  يف  لي�شت 
بالأحرى جتمعات التقى اأفرادها 
على عجل بعد الثورة �شعيا منهم 
لغزو �شدة احلكم الظاهر بتحالف 
حمركي  مع  اأغلبها  عند  م�شمر 
�شدة احلكم الباطن التي ل تزال 
مبحددات  ال��ت��اع��ب  يف  م���وؤث���رة 

الفاعلية ال�شيا�شية . 
احلاكمني  ع��ل��ى  راأي�����ه  واق��ت�����ش��ر 
ال��ن��ه�����ش��ة خا�شة  ع��ام��ة وح���رك���ة 
موؤجا الكام عن املعار�شة التي 
يعتربها لي�شت يف اأح�شن حال من 
الثالوث احلاكم واأنه لو مل يحّل 
التجمع الد�شتوري الدميقراطي 
مل��ا وجدت  �شابقا  احل���زب احل��اك��م 
جمّرد  لبقيت  اأو  الأح�����زاب  ه���ذه 

نوادي كما كانت.
املرزوقي  يعرب  اأب��و  املفّكر  وي��رى 
النه�شة عن  لو تخلت حركة  انه 
معركتها الزائفة مع الباجي قايد 
ال�شب�شي، رئي�س احلكومة ال�شابق 
الذي  تون�س،  ن��داء  حركة  وزعيم 
التجمع  ت��رك��ة  ا����ش���رتداد  ي��ح��اول 
م��ن��ه��م لأ����ش���ب���ح���ت امل���ع���رك���ة بني 
وال�شب�شي  جميعها  القيادات  هذه 
م�شهدا بني ديكة طاحمة لرئا�شة 
اإىل  املعادلة  ول��ع��ادت  اجلمهورية 
الب�شيطني  ح��ّدي��ه��ا  ي�����ش��ّم��ي��ه  م���ا 

ويعني بهما:
التي  ال�شوية  الأ�شالة  ح��زب   -  1
اإىل  احل���اج���ة  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  اأدرك 
امل�����ش��احل��ة م��ع ق��ي��م احل���داث���ة اأي 
ال��ث��ع��ال��ب��ي��ة امل���ح���دث���ة ن�����ش��ب��ة اإىل 
الثعالبي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��زع��ي��م 
احد رموز حركة التحرر الوطني 
التون�شية  الإ������ش�����اح  وح����رك����ة 
الد�شتوري  احل������زب  وم���وؤ����ش�������س 
القرن  ع�����ش��ري��ن��ات  يف  ال��ت��ون�����ش��ي 

املا�شي.
ال�شوّية  احل����داث����ة  وح�����زب   -  2
اأ�شحابها احلاجة اإىل  اأدرك  التي 
امل�����ش��احل��ة م��ع ق��ي��م الإ����ش���ام اأي 

اآثار الف�شام احلا�شل من ال�شدام 
احل�شاري بني الأ�شالة واحلداثة 
ب��د م��ن عاجه  ال��ذي ل  الف�شام 
لتحقيق ال�شلم املدنية . ومن دون 
يف  العربية  ال��ث��ورة  �شتف�شل  ذل��ك 

تون�س وم�شر .
لهذا  املحورية  الفكرة  هي  وه��ذه 
تيارات  ب���ني  امل�����ش��احل��ة  امل����ق����ال: 
الإ�����ش����ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي واحل���داث���ة 
والإ�شام  احل��داث��ي��ة  وال���ت���ي���ارات 

واإنهاء الف�شام بينهما.
الأ�شئلة  من  العديد  تطرح  فكرة 
اأي مدى ميكن  اإىل  اأبرزها:  لعل 
الدينية  املرجعية  ذات  للحركات 
وتتقّبل  الدولة  مبدنّية  تقبل  اأن 
ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي واحل��ي��وّي��ة التي 
ميكن  م��دى  اأي  واإىل  يفر�شها؟ 
الإ�شام  ي��ك��ون  اأن  على  امل��راه��ن��ة 
معادلة  يف  ط����رف����ا  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
والتداول  الدميقراطية  جت�شيم 
على ال�شلطة وقد بينت الأحداث 
اإىل  للو�شول  م�شعد  جمرد  اأنها 
احلكم فقط وال�شتئثار به لحقا؟ 
واإىل اأي مدى ميكن ترجمة هذه 
�شيا�شي  واقع  اإىل  النبيلة  الفكرة 
والنتكا�س  امل���راج���ع���ة  ي��ق��ب��ل  ل 
الواقعية  ح����دود  ه��ي  م��ا  مب��ع��ن��ى 
والطوباوية يف مثل هذا الطرح؟ 
والعقاين  النقدي  للمفكر  وهل 
واأي  مكان يف مثل هذه احلركات 
م�����ش��ت��ق��ب��ل مل���ا ي��ط��رح��ه م���ن روؤى 
جديدة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واأف����ك����ار 
اعتادت  ق��دمي��ة  ح��زب��ي��ة  ب��ن��ي��ة  يف 
وبراغماتي  ���ش��ط��ح��ي  ف��ه��م  ع��ل��ى 
الراهن  ي�شغلها  ال�شيا�شي  للفعل 
وا���ش��ت��ع��ج��ال ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى ك��ل ما 
وطويل  وث��ق��ايف  ا�شرتاتيجي  ه��و 

املدى؟
امل يقل املفكر اأبو يعرب املرزوقي 
اأّن مقرتحاته كانت �شرخة يف واد 
الفعل  م��ن  ا�شتقالته  يف  اأول��ي�����س 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي امل��ب��ا���ش��ر وع���ودت���ه اإىل 

دوره الأ�شلي جزء من الإجابة !
اإن����ه����ا ف�����ش��ل ج���دي���د م����ن حمنة 
يخو�س  ح����ني  ال���ع���رب���ي  امل���ث���ق���ف 
غ���م���ار ال�����ش��ي��ا���ش��ة ول��ك��ن��ه��ا تظل 
حمنة وّلدة للجديد من الأفكار 
يف  للتج�شيد  ط��ري��ق��ه��ا  جت���د  ق���د 
�شطوة  ترتجم  حمنة  ما  مرحلة 
املثقف  وغربة  وامل�شتهلك  ال�شائد 
يف بيئة يبدو اأنها ت�شتطيب اإعادة 
نف�س  طرح  وتكرار  التخلف  اإنتاج 
الأ�شئلة والأجوبة حتى وان كانت 

املرحلة غري املرحلة! 
م���ا ي��ح�����ش��ب ل��ل��م��ف��ك��ر اأب�����و يعرب 
التفكري  رف���������ش����ه  امل��������رزوق��������ي 
املغلقة،  ال���غ���رف  يف  وال��ت��ف��ل�����ش��ف 
واإ�����ش����راره ع��ل��ى م��ع��ان��ق��ة ح����رارة 
حتى  تعقيداته  ومواجهة  الواقع 
الواقع  ذاك  حقائق  خذلته  وان 

واكتوى بنريان التجربة.
امل يحّذرنا احد املفكرين من انه 
علينا اأن ل نرى الواقع كما نحن 
نراه  واإمن���ا  ن��راه  اأن  اأو كما نحب 

وفق فيل�شوف اآخر كما هو!
ي�����ب�����دو حمنة  وت�����ل�����ك ع����ل����ى م�����ا 
مبدينته  احل������امل  ال��ف��ي��ل�����ش��وف 

الفا�شلة!.

اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مت��ّك��ن م��ن اجلمع 
ي�شعب  فعل  جم��ايل  بني  الناجح 
كانت  اإذا  خ��ا���ش��ة  بينهما  اجل��م��ع 
القيادة  ف��اق��دة خل�����ش��ال  ال��ق��ي��ادة 
احلكم  ����ش���اأن  اإدارة  يف  احل���ازم���ة 
واحل�شم يف �شروط النجاح فيهما 
ويف ���ش��رط اجل��م��ع ال��ن��اج��ح بني 
و�شلهما  خ����ال  م���ن  امل��ع��رك��ت��ني 
و�شا ي�شتند اإىل ما بني الإجناز 
التقدم  جتعل  عاقة  م��ن  فيهما 
يف اإح��داه��م��ا ���ش��رط��ا يف الأخ���رى 
منظور  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وخ��ا���ش��ة 
�شيا�شة  تقومي  يف  الغربي  العامل 

حزب ذي مرجعية اإ�شامية .
هما:  يحددهما  كما  وامل��ع��رك��ت��ان 
الدميقراطي  الن��ت��ق��ال  م��ع��رك��ة 
ملطالب  ال����ش���ت���ج���اب���ة  وم���ع���رك���ة 
هذا  جن����اح  اأن  م��ع��ت��ربا  ال����ث����ورة. 
الإ�شامية  املرجعية  ذي  احل��زب 
ميكن  الدميقراطي  النتقال  يف 
�شده  امل�شبقة  الأح��ك��ام  يقلب  اأن 
اأن  مرجعيته  م��ن  امل��وق��ف  ب�شبب 
يكون  لأن����ه  ���ش��احل��ه  اإىل  يقلبها 
ي�شبح  ب�������داأ  م����ا  ي����وط����د  ب����ذل����ك 
مقبول لدى اأهل القرار يف الغرب 
من اإمكانية حتقيق امل�شاحلة بني 
الإ�شام والدميقراطية . والنجاح 
فيمّكن  ال���ث���ق���ة  ي���رج���ع  ع���ن���دئ���ذ 
الجتماعية  ال�شلم  حتقيق  م��ن 
الكايف  التمويل  توفري  يف  �شرطا 
لا�شتثمار املمكن من ال�شتجابة 
الثورة وحتديدا م�شاألتي  ملطالب 
البطالة واجلهات املحرومة علتي 

الثورة املبا�شرتني .
لنتائج  تقييم  عملّية  ويف  اأخ���ريا، 
الفيل�شوف  ي���ر����ش���م  امل����رح����ل����ة، 
ال��ت��ون�����ش��ي اب����و ي���ع���رب امل���رزوق���ي 
اأن  وي���رى  ل����اأداء،  �شلبية  ���ش��ورة 
املعارك  ك���ل  اأن  ه���ي  احل�����ش��ي��ل��ة 
احلكومة  خا�شتها  التي  الزائفة 
تكن  النه�شة مل  اأن حركة  عّلتها 
التحدي  طبيعة  م��ن  ب��ّي��ن��ة  ع��ل��ى 
اخل��ارج��ي وال��داخ��ل��ي ومل تخرت 
املنهجية التي متكنها من حتقيق 

هذه ال�شروط .
ف���ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة، ح�����ش��ب اأب����و 
ب�شورة  ت�������ش���رف���ت  ق����د  ي����ع����رب، 
جعلتها تخطئ يف اختيار احللفاء 
والتمييز بني الأ�شدقاء والأعداء 
ميكن  تون�س  اأن  قادتها  م��ن  ظنا 
اأن حتكم بغري ال�شرط ال�شروري 
ال�شلح  حت���ق���ي���ق  اأي  وال������ك������ايف 
ال�شيا�شي  ت��اري��خ��ه��ا  ع��ام��ل��ي  ب��ني 

احلديث كله .
وه����ذا ال�����ش��ل��ح ك��م��ا ي��ط��رح��ه اأبو 
ي����ع����رب، ي���ت���م ب����ني وج���ه���ي حزب 
ح����رك����ة ال����ت����ح����ري����ر م�����ن ب����داي����ة 
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن: ال���ق���دمي اأو 
حمييوها  اأدرك  ال��ت��ي  الثعالبية 
احلداثة  قيم  مع  ال�شلح  �شرورة 
التي  ال��ب��ورق��ي��ب��ي��ة  اأو  واحل���دي���ث 
ال�شلح  �شرورة  موا�شلوها  اأدرك 
م��ع قيم الإ���ش��ام ف��اآل الأم���ر اإىل 
اللذين  احلليفني  عقد  ان��ف��راط 
بل  ي��ع��ت��ربا ح��زب��ني  اأن  ل مي��ك��ن 
هما ناديان يجمعان بني قلة من 
ال��ن��خ��ب امل������رتددة ب���ني ال�����ولءات 
متثان  اللتني  القوتني  لهاتني 

باملواقف املبدئية .
النق�شام  حل���ال���ة  ت��ف��ك��ي��ك��ه  ويف 
الرتويكا  اأح��������زاب  يف  ال���ق���ائ���م���ة 
احل��اك��م��ة، ي�����ش��ري اب���و ي��ع��رب اىل 
يف  ظ��ه��ر  الن���ق�������ش���ام���ات  اأول  اأن 
الرئي�س  ح����زب  امل����وؤمت����ر)  ح����زب 
وا�شفا  املرزوقي(  املن�شف  املوؤقت 
هذا احل��زب باأنه  خليط ل يقبل 
�شيا�شي  بن�شب  الدقيق  التعريف 
حمّدد وانه حزب عدمي اجلمهور 
قبل الثورة ومن ثمة فان جمهوره 

من تركة التجمع حتما .
منت�شبا  يبق  مل  ان��ه  اإىل  وي�شري 
اإليه من القيادات اإل من ف�شلهم 
عند  امل��رزوق��ي(  املن�شف  رئي�شه) 
اأي  احل��ك��وم��ة  يف  ممثليه  اخ��ت��ي��ار 
اأقرب  اأنهم  يعتقد  الذين  اأول��ئ��ك 
احللف  يف  م��وق��ف��ه  ت��دع��ي��م  اإىل 
احل�شول  اأج���ل  م��ن  النه�شة  م��ع 
. ويتوقع  ال��رئ��ا���ش��ة  ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى 
اب��و يعرب ان��ه حتى ه��وؤلء فاإنهم 
تطعيم  لأن  لنق�شام  مر�شحون 
ل  بامل�شت�شارين  احل���زب  ق��ي��ادات 
من  املوؤ�ش�شني  ير�شي  اأن  ميكن 
بذرة  اأن  اإىل  ليخل�س  ال��ق��ي��ادات 
املوؤمتر  ح��زب  زرع��ت يف  النق�شام 

مرة اأخرى.
حزب  يف  ظهر  النق�شامات  ث��اين 
ال��ت��ك��ت��ل ب���زع���ام���ة م�����ش��ط��ف��ى بن 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ج��ع��ف��ر 
. وهذا احلزب، ح�شب  التاأ�شي�شي 
ابو يعرب املرزوقي، خليط كذلك 
بن�شب  الدقيق  التعريف  يقبل  ل 
اأي�شا عدمي  �شيا�شي حمدد. وهو 
اجل��م��ه��ور ق��ب��ل ال���ث���ورة وم���ن ثم 
التجمع  ت���رك���ة  م���ن  ف��ج��م��ه��وره 
يبق  مل  ح��������زب  وه��������و  ك������ذل������ك. 
منت�شبا اإليه من القيادات اإل من 
ف�شلهم الرئي�س لي�س لاإدراج يف 
لا�شتعداد  بل  فح�شب  احلكومة 
التوجه  م��ع  املقبلة  لانتخابات 
امل��ن��ت��ظ��ر من  خ��ا���ش��ة اإىل ال��دع��م 
تهمي�س  م�����ع  خ�����ارج�����ي  ح���ل���ي���ف 

موؤ�ش�شي احلزب وقدمائه .
ال���ذي مل  النق�شامات  ث��ال��ث  اأم���ا 
يح�شل بعد بالفعل ولكنه حا�شل 
النه�شة  ح��رك��ة  يف  ف��ه��و  ب��ال��ق��وة 
الوحيد، من وجهة  وه��ي احل��زب 
املرزوقي،  يعرب  اأب��و  املفكر  نظر 
ال����ذي ل���ه ج��م��ه��ور ح��ق��ي��ق��ي حتى 
واإن تدعم مبا ورث��ه من التجمع 

كذلك .
ال�شابقتني،  احل��ال��ت��ني  مثل  وه��و 
ب�شهم  متعلق  ي��ع��رب،  اأب���و  ي��ق��ول 
بع�س الأفراد والتيارات يف احلكم 
احلركة  مب�شتقبل  له  عاقة  ول 
خا�شة  ول  تون�س  مب�شتقبل  ول 
مب�شتقبل امل�شروع الإ�شامي لأننا 
معركة  ول  اأف��ك��ار  معركة  ن��ر  مل 
ذات  بالأحرى  هي  بل  م�شروعات 

�شلة مبا�شي احلركة .
بدا  النه�شة،  حلركة  تطرقه  ويف 
اأكرث �شرامة  املرزوقي  يعرب  اأبو 
ذلك  ول��ع��ل  ون��ق��دا  ت�شخي�شه  يف 
يعود اإىل اأنها احلزب القاطرة يف 
الذي  الغلبي  واحل��زب  التجربة 
التجربة  جناح  م�شوؤولية  يتحمل 
يتوقف  اأدائ��������ه  وع���ل���ى  وف�����ش��ل��ه��ا 

اإىل  ن�شبة  امل��ح��دث��ة  ال��ب��ورق��ي��ب��ّي��ة 
الذي  بورقيبة  احلبيب  ال��زع��ي��م 
واأ�ّش�س  الثعالبي  حزب  عن  ان�شق 
احل����زب ال��د���ش��ت��وري اجل���دي���د يف 
امل��ا���ش��ي وقاد  ال���ق���رن  اأرب��ع��ي��ن��ات 
التون�شية  ال���دول���ة  ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة 

احلديثة.
اإىل  امل��رزوق��ي  ي��ع��رب  اأب���و  وي�شري 
اأح���داث  ال��ن��اظ��ر يف جم��ري��ات  اأن 
يبدر  احلكم  من  الظاهرة  ال�شدة 
حال  الأول  امل��ق��ام  ويف  ذه��ن��ه  اإىل 
النه�شة  الثالوث احلاكم )حركة 
الإ�����ش����ام����ي����ة وح��������زب امل����وؤمت����ر 
الذي  العلمانيان(  التكتل  وح��زب 
اأح���زاب���ه الثاثة  اأ���ش��ب��اه  اأ���ش��ي��ب��ت 
ب��الن��ق�����ش��ام احل����اد ح��ت��ى واإن مل 
احلزبني  يف  اإل  الت�شققات  تظهر 

الأ�شعف ) املوؤمتر والتكتل(.
الثالوث  ه���ذا  امل���رزوق���ي  وي�����ش��ف 
مثلها  اأح��زاب  اأ�شباه  باأنه  احلاكم 
منها  تتاألف  التي  الأح����زاب  مثل 
امل�شمون  عدمية  لأنها  املعار�شة 
العامل  اأن  اأي  امل��ح��دد  ال�شيا�شي 
ال�شخ�شي م�شيطر عليها �شيطرة 
املوؤ�ش�شي  العمل  دور  جتعل  تكاد 
ل  �شكليا  عما  اإل  يكون  ل  فيها 
ميكن البناء عليه لفهم جمريات 
موؤكدا  فيها  ال�شيا�شية  الأح���داث 
اأن  ما يبدو من دميقراطية فيها 
فو�شى  هو  بل  دميقراطية  لي�س 
ال��ن��اجت ع��ن ع��دم حتديد  ال�شراع 

املهام بني املوؤ�ش�شات .
اأب��و يعرب على ما ذهب  وي�شتدل 
املاأ�ش�شة  مفهوم  غ��ي��اب  م��ن  اإل��ي��ه 
اإىل  داخل تلك الأحزاب بالإ�شارة 
امل�شتويات  اإىل  الدائمة  العودة  اأن 
الأدنى من املوؤ�ش�شات )مثال ذلك 
النه�شة(  يف  ال�������ش���ورى  جم��ل�����س 
يعني اأن املوؤ�ش�شات الأعلى )مثال 
فيها(  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ذل����ك 
ملا  احل�شم  على  ال��ق��درة  لها  لي�س 
ب��ني اأف��راده��ا م��ن ع��دم الن�شجام 
الوا�شحة  ال�����روؤي�����ة  ل���غ���ي���اب  اأو 
وجود  لعدم  اأو  املتبعة  لل�شيا�شات 

القيادات امل�شموعة .
الداخلي  النق�شام  ظاهرة  وحول 
مل����ك����ون����ات ال����ث����ال����وث احل����اك����م يف 
اأن  التون�شي  املفكر  ي��رى  تون�س، 
هذا النق�شام الذي خرج للعلن يف 
احلزبني احلليفني للنه�شة له ما 
لأنه  واإن ظل خفيا  فيها  يناظره 
مل يعلن بعد.ويوؤكد اأبو يعرب اأن 
النه�شة   داخ���ل ح��رك��ة  الن��ق�����ش��ام 
اآت ل ريب فيه وقد يح�شل حتى 
�شنة  يف  املوع��ود  موؤمتره���ا  قبل 
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يف  النق�شام  ه��ذا  اأن  اإىل  وي�شري 
ظاهره  يف  يبدو  احلاكم  الثالوث 
اخليارات  حول  باخلاف  معلول 
من  حقيقته  يف  لكنه  ال�شيا�شية 
دارت  ال����ت����ي  امل���ع���رك���ة  خم���ل���ف���ات 
الد�شتور  يف  النفوذ  اقت�شام  حول 
احلقائب  اقت�شام  وحول  ال�شغري 
ت��ك��وي��ن احل��ك��وم��ة الأوىل  خ���ال 
بعد الن��ت��خ��اب��ات. والأخ��ط��ر من 
املرزوقي  ي��ع��رب  اأب���و  ح�شب  ذل��ك 
التعليل باخليارات لحق وهو  اأن 
تربير باملزايدات اأكرث منه تعليل 

فر�س  م����ا  جن�����اح  يف  ال�������ش���رط���ني 
عليها من جتربة اأمام اأهل القرار 

يف املعادلة الدولية.
وي�شري اإىل اأن قيادات النه�شة مل 
ا�شتنتاجه  ينبغي  ما  اإىل  تتو�شل 
املتعلق باملوقف  من هذا التحدي 
وبعاقته  ال�شيا�شي  الإ�شام  من 
الثورة  مطالب  حتقيق  ب�شروط 
احل�شول  ميّكن  حتقيقا  املبا�شرة 
ع��ل��ى ت��اأي��ي��د ال����راأي ال��ع��ام املحلي 
املرحلة  يف  النجاح  جتعل  ب�شورة 
للنجاح  �شالكة  طريقا  النتقالية 
يف الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة وم���ن ثم 
مقبول  ال�شيا�شي  الإ���ش��ام  جعل 
امل�شاحلة  حتقيقه  بحكم  دول��ي��ا 
بينه وبني الدميقراطية والدولة 

املدنية .
ويخل�س املفكر ابو يعرب املرزوقي 
التجربة  باأن  انه يكاد يجزم   اإىل 
على  ترتب  ملا  الف�شل  نحو  تتجه 
ه���ذا امل��ن��ط��ق ال��ق��ا���ش��ر ع��ل��ى فهم 
اأ�ش�س ال�شرعية التي تنبني عليها 
بعيدة  امل�����ش��روع��ات  ذات  الأح����زاب 

املدى:
يحكمه  ل  ال��ق��ي��ادات  فانتخاب   -
منطق الكفاءة بل يحكمه منطق 
التي  الأجنحة  و���ش��راع  ال���ولءات 
هي بالأ�شا�س بنت خملفات املا�شي 
اإ�شرتاتيجية  بنت  ه��ي  مم��ا  اأك��رث 

امل�شتقبل.
القاعدة  ت��و���ش��ي��ع  ك����ان  ل���ذل���ك   -
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة ل���ل���ح���زب وجت���دي���د 
بحكم  م�شتحيل  �شبه  ال��ق��ي��ادات 
للمهام  ال�����داخ�����ل�����ي  ال�����ت�����وزي�����ع 

ال�شيا�شية
امل���ه���ام هزيلة  ه����ذه  ك���ان���ت  ومل����ا   -
مبقت�شى فهمهم لل�شيا�شي فهما 
ي��ق�����ش��ره ع��ل��ى م��ع��ن��اه امل��ب��ت�����ش��ر يف 

اإدارة احلكم املبا�شرة
من  ن�����ش��ه��ده  م���ا  اإىل  ذل����ك  اآل   -
الفكري  ل��ل��ب��ع��د  م��ط��ل��ق  ���ش��م��ور 
احلكومة  اأف����ع����ال  يف  وال����ث����ق����ايف 

واحلركة
- وك��ل ذل��ك علته ان��ع��دام اخليال 
املطلقة  �شبه  والتبعية  التنموي 
ال�شعي  يف  وال����ع����ج����ل����ة  ل��������اآين 
احلكم  اأدوات  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
امل��ب��ا���ش��رة ب���دل م��ن ال��ع��م��ل بعيد 
املدى يف بناء اأ�ش�س ال�شرعية التي 
هي ثقافية وتربوية قبل اأن تكون 

اقت�شادية وحكمية .
واحل�����ش��ي��ل��ة امل����ّرة ل��ك��ل ه����ذا، كما 
ي���ح���دده���ا اأب�����و ي���ع���رب امل����رزوق����ي، 
احلاكمة  الأح����زاب  اأّن  يف  تتمّثل 
اإ�شرتاتيجيتها  حتكم  ل  الثاثة 
لتحقيق  ال�����ش��روري��ة  ال�������ش���روط 
اإ�شكالية  ب����ل  ال�����ث�����ورة  اأه���������داف 
اأن  معتربا  جميعا  فيها  الزعامة 
ت��ع��د املحرك  ال���ث���ورة مل  اأه�����داف 
يف  ال�شيا�شية  للفاعلية  احلقيقي 
احلكم ويف املعار�شة على حد �شواء 
اإىل جم��رد �شعار  ب��ل ه��ي حتولت 
يوظف يف خدمة غر�س واحد هو 
معركة الزعامة واقت�شام ال�شلطة 

يف احلكم ل غري .
وجهة  م���ن  امل�����ش��اك��ل  م�����ش��ك��ل  اإن 
امل�شت�شار  امل���ف���ك���ر-ال���وزي���ر  ن��ظ��ر 
تكمن يف عدم توفق احلكومة اإىل 

يف  تون�س  م�شتقبل  بل  م�شتقبلها 
وحرجة  �شعبة  انتقالية  مرحلة 
امل�شتقبل  ذاك  ����ش���ورة  ���ش��ت��ح��دد 

ومفرداته.
اأبو  املفكر  ي��رى  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
داخل  ال�شراع  اأن  املرزوقي  يعرب 
يتعلق  ����ش���راع  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
البقاء  ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ه  خ���ا����ش���ة 
يف احل��ك��م ب��ع��د ال��رت���ش��ي��ات التي 
اأ���ش��ك��ت��ت خ���اف���ات امل�����ش��ارك��ة فيه 

خال تاأليف احلكومة الأوىل .
و ي���رى ان���ه ك���ان ب��الإم��ك��ان تفّهم 
هذه ال�شراعات لو كانت احلكومة 
ول��ي�����ش��ت ملرحلة  م��وؤق��ت��ة  ل��ي�����ش��ت 
هذه  ب��ل��وغ��ه��ا  اأّن  اإل  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
الدرجة من احلدة جعلت الكثري 
يت�شاءلون عما تخفيه من احتماء 
فالت�شبث  بالكرا�شي.  اأ�شحابها 
الف�شل  رغ��م  يعرب  اب��و  يقول  بها 
اأنيط بعهدتهم من  الذريع يف ما 
م�شوؤولية ل ميكن اأن يفهم بغري 
اخلوف من �شيء خفي لعل الأيام 

تك�شف عنه لحقا .
ويخل�س اإىل اأن اخلافات عموما 
متعلقة  لي�شت  النه�شة  حركة  يف 
ما  جن�س  م��ن  اأ�شا�شّية  ب��خ��ي��ارات 
يعتربه �شروط الختبار الأ�شا�شي 
ذي امل�شتويني التاليني : امل�شتوى 
للحركة  مي���ك���ن  ك���ي���ف  الأول: 
باإ�شرتاتيجية  تعمل  اأن  خ��ا���ش��ة 
حت�������ّرر ال�������ش���اح���ة م����ن ال�������ش���راع 
ال���زائ���ف ب��ني ال��ت�����ش��ّوري��ن املدين 
خال  الدولة  ملوؤ�ش�شات  والديني 
الدميقراطي  الن��ت��ق��ال  عمليتي 

وبناء اجلمهورية الثانية:
بحق  امل��دين  الد�شتور  كتابة   -  1
اأعني الكتابة املتحررة من اخللط 
ب���ني دي��ن��ام��ي��ت��ني ذات�����ي الإي���ق���اع 
احلكم  اآل��ي��ات  دينامّية  املختلف: 
القيم  ال�شيا�شية ودينامّية غايات 

املجتمعية.
2 - تكوين املوؤ�ش�شات التي ت�شمن 
حتقيق النتقال اأعني النتخابات 
النتقالية  وال��ع��دال��ة  والإع������ام 
املرجعية  ذات  ال��دول��ي��ة  باملعايري 

احلديثة.
امل�������ش���ت���وى ال����ث����اين: ك���ي���ف ميكن 
اأن  ت���ث���ب���ت  اأن  ع����ام����ة  ل���ل���ح���رك���ة 
الإ������ش�����ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي مي���ك���ن اأن 
العاج  فتقّدم  دميقراطيا  يكون 
ال�شيا�شي الذريعي يف بناء الدولة 
العقدية  اخل������اف������ات  وت��������رتك 
للدينامية  والإي����دي����ول����وج����ي����ة 
الجتماعية الثقافية ذات الإيقاع 

املختلف عن الإيقاع ال�شيا�شي .
كما  ه������ذا  يف  ال����ن����ج����اح  و������ش�����رط 
ي��ط��رح��ه امل��ف��ك��ر ال��ت��ون�����ش��ي، هو 
واحلركة  احل�����زب  ب���ني  ال��ف�����ش��ل 
ال��ف�����ش��ل ال���ذي ق���ال ان���ه اقرتحه 
امل��وؤمت��ر لكنه  ال��ق��ي��ادات قبل  على 
كان �شيحة يف واد. ومعنى ذلك اأن 
ال�شعي اإىل غزو موؤ�ش�شات الدولة 
واملحايد  املدين  لإفقادها طابعها 
الذي  والأخ��ري  الأول  هو اخلطر 

يهدد التجربة .
وي����رى اب���و ي��ع��رب امل����رزوق����ي، اأن 
انتباه  ع���دم  ه��و  امل�����ش��اك��ل  م�شكل 
قيادات حركة النه�شة اإىل هذين 

•• تون�س-ا ف ب:

منعت النيابة العامة يف تون�س ام�س اذاعة خا�شة من بث حوار 
م�شجل مع ابو عيا�س زعيم ال�شلفية اجلهادية يف تون�س املتهم 
بقيادة هجوم ا�شتهدف يف 14 �شبتمرب-ايلول 2012 ال�شفارة 
مقتل  عن  وا�شفر  تون�س،  بالعا�شمة  المريكيتينت  واملدر�شة 

اربعة متظاهرين.
واعلنت اذاعة موزاييك اف ام التي كانت �شتبث احلوار ظهر 
ام�س ان قا�شي التحقيق مبحكمة تون�س البتدائية قرر منع 

بث هذا احلوار وحجز ال�شريط املت�شمن له .
وقال القا�شي يف مرا�شلة ر�شمية وجهها اىل الذاعة ان املدعو 

�شيف اهلل بن عمر بن ح�شني امللقب باأبو عيا�س، هو حمل تتبع 
الق�شد  �شابقية  م��ع  عمدا  ب�شرية  نف�س  قتل  اج��ل  م��ن  لدينا 
وارتكاب موؤامرة واقعة ق�شد اقرتاف احد العتداءات �شد امن 
الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء �شد امن الدولة اخلارجي، 

وتكوين وفاق ق�شد العتداء على الماك وال�شخا�س .
وا����ش���اف ال��ق��ا���ش��ي يف امل��را���ش��ل��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��ا الذاع�����ة على 
بالن�شمام  اي�شا  متهم  عيا�س  اب��و  ان  الن��رتن��ت  يف  موقعها 
اىل تنظيم ارهابي داخل وخارج تراب اجلمهورية، وانتداب او 
تراب  وا�شتعمال  ارهابي،  ارتكاب عمل  ا�شخا�س ق�شد  تدريب 
اجلمهورية ق�شد ارتكاب عمل ارهابي �شد بلد اخر ومواطنيه 

وامل�شاركة يف ذلك .

يف ر�ضالة ا�ضتقالة الوزير-الفيل�ضوف اأبو يعرب املرزوقي 

علل ال�سلل والف�سل ومفتاح احلّل يف ت�ن�س
•• الفجر – خرية ال�صيباين:

ال�ضائد  ال�ضيا�ضوي  ال�ضخب  و�ــضــط  ـــادرة  ن خــطــوة  يف 
واخلطاب التب�ضيطي حّد االبتذال يف كثري من االأحيان، 
يخرج الفيل�ضوف التون�ضي اأبو يعرب املرزوقي عن ال�ضرب، 
كوزير  من�ضبه  من  معلنة  ال�ضتقالة  متهيدية  ر�ضالة  ويف 
التون�ضية،  بالثقافة لدى رئي�س احلكومة  م�ضت�ضار مكلف 
خرج لي�ضرح للتون�ضيني واقع امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف بالدهم 
وذلك مبنطق املفكر مّما يجعل من ر�ضالته م�ضروعا يرتقي 
باليات ت�ضخي�س الراهن التون�ضي، ويقرتح حلوال تت�ضدى 
اجلزئية  االإدارة  و�ضفات  وتتجاوز  العمق،  يف  لالزمة 

وال�ضطحية والظرفية للقائم من االأزمات. 

خا�ضة،  اأهمّية  تكت�ضي  الر�ضــــالة  هــذه  اأن  �ضـــك  وال 
فعدى كونها ر�ضـــالة ا�ضـــتقالة ، اإن مل نقل اإعـــالن ف�ضل، 
�ضادرة عن مفكر واأ�ضــتاذ الفل�ضـــفة باجلامعة التون�ضية 
والفل�ضفية،  الفكريــة  املوؤلفـات  من  العديد  و�ضاحب 
ال�ضيا�ضي  الفعـــل  راهن على  اأي�ضا عن مفكـــر  فهي ت�ضدر 
االإ�ضالميني  التقاء  عملية  على  اأ�ضا�ضا  وراهــن  املبا�ضر، 
والعلمانيني حول م�ضروع دميقراطي واحد يف وقت اعترب 
االنخراط  ورف�ضـوا  اللقاء،  هذا  ا�ضتحالة  كثريون  فيه 
ال�ضـيا�ضية والفكرية  املغامرة  يف هذه التجربة، بل هذه 
على  املرزوقي  يعرب  اأبو  اأ�ضّر  حني  يف  ال�ّضواء،  حّد  على 
ورفع  غماره  خو�س  ي�ضتحق  �ضعب  اإمكان  الرهان  هذا  اأّن 

الفيل�شوف التون�شي ابو يعرب املرزوقيحتدياته. ابو يعرب
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العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/799  عقاري كلي           
اىل املدعى عليه/1- �شركة الكثبان لا�شتثمار العقاري املحدودة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /  حممد اف�شل خالقي وميثله: عبدالرحمن عبداهلل �شيف �شامل خمي�س 
ال�شادر  احلكم  على  الت�شديق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  النقبي   
والقا�شي  ال��دويل  للتحكيم  دبي  مركز  قواعد  مبوجب   )2010/227( رقم  الدعوى  يف 
التحكيم  ونفقات  +تكاليف  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )702220  بالزام  منطوقة 
36000 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  2013/2/13 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/619  جتاري جزئي             

اىل املدعى عليهما/1- �شركة اهلي ل�شناعه احلقائب ���س.ذ..م.م 2- فرناند�س 
�شيبا�شتيان فران�شي�شكو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /  �شاما اليا�س 
اق���ام عليك الدعوى  ك���ان���وال ومي��ث��ل��ه: را���ش��د ع���ب���دال���رزاق  حم��م��د تهلك ق��د 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره 
)88000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية %12 
الثاثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  املبلغ يف 2008/5/23     ا�شتحقاق  تاريخ  من 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/2/19 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/836  مدين كلي             

اىل املدعى عليه/1- بولو �شي�شي   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بن 
اق��ام عليك  اي��ه- �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة  قد  ا�س  �شبيب وم�شاركوه بي 
املدعي عليه مببلغ وقدره )1252556.73  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق املوؤرخ 2010/2/8 حتى تاريخ ال�شداد التام وتثبيت احلجز التحفظي 
رقم 2010/7 مدين. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 ال�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

مذكرة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/149  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/1 -�شركة اي ان جي اوتدور المارات ذ.م.م.)فرع 
ان  م��ن �شركة نيون الم���ارات ذ.م.م( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
امل�شتاأنف /�شركة نيون المارت- ذ.م.م    قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2010/508 جتاري كلي بتاريخ 2010/6/22 
 10.00 ال�شاعة   2013/3/3 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.19بالقاعة �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع 2013/86 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق على  الم��ارات وطلب  املزروعي اجلن�شية:  نا�شر رحمه  حممد ماجد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  يف ال�شم التجاري )اوركيد لل�ضيانة العامة 
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )34384( 
كمال  /�شليمان  ال�شيد  اىل  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم���ارات    كمال احلمادي اجلن�شية:  حاجي 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

 مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    

 اعـــــــالن       
 املرجع 2013/94 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
معيز غام عبا�س رامبو اوال اجلن�شية: الهند  وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل  يف ال�شم التجاري )كوكب االلعاب/ذ.م.م ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )53310( وامل�شجل لدى 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد /حممد احمد نا�شر ح�شني الغامن 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�شية: 
تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق 

ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

 مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1649 جتاري جزئي  

العنوان  ذ.م.م    اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  ادي�شون  عليه/  املحكوم  اىل 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح /باور لند لتجارة املعدات الكهربائية 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ح�����ش��وري��ا:  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:   ذ.م.م 
للمدعية مبلغا وقدره 27.464.50 درهم ) �شبعة وع�شرون الفا واربعمائة واربعة 
و�شتون درهما وخم�شون فل�شا( والزمتها كذلك بامل�شاريف.   .�شدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/4 حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين        
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2012/97 جتاري جزئي -بني يا�س 

بالن�شر  العنوان  الم��ارات   املنهايل-  �شامل حممد  املحكوم عليه/ عبداهلل  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/22  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح /حمل غوث الدين للخياطة ميثلها غوث الدين 
+جاب دين حممد دين- المارات بالتايل: حكمت املحكمة ومبثابة ح�شوري: 
الرخ�شة  ب�شاأن   1997/3/22 بتاريخ  الطرفني  بني  امل��ربم  الوكالة  عقد  بف�شخ 
 )CN-1041397( احلرفية امل�شماة- حمل غوث الدين للخياطة حتت رقم
وختم  بتوقيعي  .���ش��در  امل�����ش��اري��ف.  عليه  امل��دع��ى  وحتميل  منها  واخ��راج��ه��م��ا 

املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/04
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/148  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات  مدعى عليه: عبداهلل حممد عبداهلل الذهب-
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته /�شاحب موؤ�ش�شة: روابط المارات ملواد البناء اجلن�شية: المارات 
مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق 184.310.35 درهم فائدة قانونية 12% �شحة احلجز التحفظي  
املطلوب اعانه: عبداهلل حممد عبداهلل الذهب-ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته /�شاحب موؤ�ش�شة: 
روابط المارات ملواد البناء اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/12 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ 2013/1/31
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1715  ح نف�س- م ر - ب- اأظ

مدعي/ فاطمة لروي اجلن�شية: فرن�شا مدعى عليه: مهند احمد ال�شمري 
والعدة  املوؤخر  ودفع  لل�شرر  طاق  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية: 
عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  ال�شمري  احمد  مهند  اعانه:  املطلوب  واملتعة    
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثنني املوافق 2013/2/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/23
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3081ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد رم�شان طالب ح�شني اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده : 
ارورا للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    املطلوب اعاه:  ارورا للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2048 عم جز- م ع- ب- 
طلب  لنظر  موعدا   2013/3/17 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة 
اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2778ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد لطيف حممد �شريف اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ �شده 
: امل�شمار الفني لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعاه:  امل�شمار 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  الفني 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1573 
املوافق 2013/2/12  الثاثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  م ع- ب-  عم جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1039 ح نف�س- م ر-ب  - اأظ

اجلن�شية   ق��ط��ري��ة  ال��ن��ا���ش��ر-   ع��ل��ي  خمي�س  م��ن��ى  عليها/  امل��ح��ك��وم  اىل 
قد  2013م  يناير   /27 امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك  ال��ع��ن��وان:ب��ال��ن�����ش��ر- 
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح املدعي/ 
املحكمة مبثابة احل�شوري  بالتي: حكمت  الرميثي  عبيد علي حممد 
يف مواجهة املدعى عليها: 1( با�شقاط ح�شانة املدعى عليها عن البن 
هزاع،و�شمه لوالده املدعي 2( بالزام املدعى عليها م�شروفات الدعوى 
حكما قابا لا�شتئناف خال ثاثون يوما من تاريخ العان. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/4     
�سالح مبارك الرا�سدي    
 قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية    

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/669  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- �شركة الجازات الدولية للعقارات جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / جولكوندا �شري براكا�س وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ف�شخ التفاقية املوؤرخة 2011/6/21 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17960 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
التام.    ال�شداد  وحتهى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة 
بالقاعة   ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2013/3/4  لها جل�شة يوم الثنني  وح��ددت 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1018  عقاري كلي                         

اىل املدعى عليه/1- �شركة العتماد لا�شتثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بابك ابو القا�شم حممد ح�شيني وميثله: �شمرية عبداهلل علي 
بان  عليها  املدعي  بالزام  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  قرقا�س 
واتعاب  امل�شاريف  و  والر�شوم  دره��م(   174.265( وق��دره  للمدعي مببلغ  تدفع 
املحاماة والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.    
بالقاعة   ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/3/17  يوم الحد  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل  
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف التظلم رقم )2013/332( من امر على عري�سة رقم 2012/163 ال�سارقة

اىل املتظلم �شده: �شرطة ال�شيارات النيقة لتاأجري ال�شيارات  حيث ان املتظلم: عاء 
الدين احمد راتب عطار قد اقام عليك التظلم املذكور رقمه اعاه لدى هذه املحكمة 
ويطالب فيها بالغاء القرار املتظلم منه  والق�شاء جمددا بتوقيع احلجز التحفظي 
ال�شيارات  البنوك وعلى  ال�شخ�شية لدى جميع  العقارات واملنقولت واحل�شابات  على 
الر�شوم  اىل  بال�شافة  املو�شوعية  املتظلم  حقوق  وحفظ  �شدها  للمتظلم  العائدة 
وامل�شاريف. لذلك يقت�شى ح�شورك  امام هذه املحكمة )دائرة المور امل�شتعجلة( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/2/6    وذلك لاجابة على التظلم 
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نطر التظلم يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ذي اوت فيت للدعاية واالعالن  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 201 ملك عقارات الفردان - بر دب��ي-  ال�شكل القانوين: ذات 
التجاري: 77261  بال�شجل  القيد  الرخ�شة: 520572 رقم  م�شوؤولية حمدودة. رقم 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
 2013/1/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/1/14 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني املركز الدويل 
موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  احل�ضابات    وتدقيق  لال�ضت�ضارات 
حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�شغرية واملتو�شطة - ديرة-.  هاتف: 2501521 04 
فاك�س/2501522 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات 
  العنوان: مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�شغرية 
04  مب��وج��ب هذا  ف���اك�������س/2501522   04 ه��ات��ف: 2501521  دي����رة-.    - واملتو�شطة 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه 
لت�شفية  ذي اوت فيت للدعاية واالعالن  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/1/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1364

ال�شركاء  احد  ) ميثلها  العامة  للمقاولت  الق�شوى  احللول  �شركة  عليه:  املدعي  اىل 
�شامح حممود مغاوري(   العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2012/12/31م 
موؤ�ش�شة  ل�شالح/  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  املحكمة يف  ه��ذه  عليك  قد حكمت 
ابو  حممد  احمد  الرتخي�س  )�شاحب  امل�شلحة  واحل���دادة  النجارة  لع��م��ال  ال��رح��اب 
الغراء  ال�شامية  ال�شريعة  لحكام  وفقا  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   - بكر( 
باقي قيمة  للمدعية  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  الدعوى  والقانون... يف مو�شوع 
التي مت تنفيذها واملبينة تف�شيليا فيما �شبق والبالغ  املقاولة  م�شتحقاتها عن اعمال 
قدرها �شبعة ع�شر الف و�شتمائة وخم�شة وثمانون درهم والزمتها بر�شوم وم�شاريف 
الدعوى. حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2012/12/31م.
القا�سي/حممد كامل اجلندي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2091 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ ب�شري ماليا ناكاث بن حممد ماليا  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30م  
بالتايل:   الول   بنك اخلليح   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  ه��ذه احلكمة يف  قد حكمت عليك 
املدعي مبلغا وقدره 139.937.71  بان يوؤدي للبنك  املدعي عليه  بالزام  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
درهم  والفائدة التفاقية عنه بواقع 2.3%  �شنويا حت�شب على ر�شيد ا�شل دين القر�س ال�شخ�شي البالغ 
قدره 68.186 درهم والفائدة التفاقية بواقع 1.1% �شهريا حت�شب على ر�شيد ا�شل دين بطاقة املا�شرت كارد 
البالغ قدره 7.653.5 درهم والفائدة التفاقية بواقع 1.1% �شهريا حت�شب على ر�شيد ا�شل دين بطاقة فيزا 
كارد والبالغ قدره  7.628 درهم وكل ذلك اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف  2012/10/7 وحتى متام 
ال�شداد ومبا ل يجاوز ا�شل الدين وب�شحة احلجز التحفظي املتخذ يف المر على عري�شة رقم 2012/4097 
وذلك يف حدود املبلغ  املحكوم به املبني اعاه مع الزام املدعى عليه بامل�شروفات و 200 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/3 حكما 

قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الوىل    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2595  جت كل- م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  ابراهام  جاكوب  اميت  ميثلها:  ذ.م.م  التجارية  ال�شيب  �شركة  مدعي/ 
المارات مدعى عليه: يو مل بانت- ل�شاح اللت واملكائن �شاحبها خليفة حممد 
مو�شى �شاهني القبي�شي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
438.050.25 درهم املطلوب اعانه: يو مل بانت- ل�شاح اللت واملكائن �شاحبها 
خليفة حممد مو�شى �شاهني القبي�شي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/2/12 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/31
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1573  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة املتكامل ملواد البناء ذ.م.م ميثلها ال�شيد �شارل جورج ابي عبود 
مو�شوع  الهند  اجلن�شية:  ماتيو  برن�س  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية: 
برن�س  اعانه:  املطلوب  درهم    36.074 وقدره  مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  الهند   اجلن�شية:  ماتيو 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/13 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/1/27
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1570  ح نف�س- م ر - ب- اأظ

�شلوي مر�شى  �شليم اجلن�شية: فل�شطني مدعى عليه:  �شناوي  مدعي/ نبيل 
احل�شانة+  حق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  م�شر    اجلن�شية:  زيتون  هنداوي 
زيتون  هنداوي  مر�شى  �شلوي  اعانه:   املطلوب  املح�شونه   نفقة  وقف 
اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1008ت جتر-م ر- ت- ع ن(
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  للتاأمني  اخلزنة  �شركة  التنفيذ/  طالب 
ح�شني  اعاه:  املطلوب  فل�شطني  اجلن�شية:  نامو�س  ابو  عوده  حرب  ح�شني 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية:  نامو�س  ابو  عوده  حرب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/317 
املوافق 2013/2/19  الثاثاء  جتاري- م ر-�س- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• اأبوظبي -وام:

وقعت وزارة اخلارجية مذكرة تفاهم مع احتاد غرف 
التجارة وال�شناعة ب�شاأن تفعيل دور جمال�س الأعمال 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة والدول الأخرى. 
اأنور حممد قرقا�س  الدكتور  الإتفاقية معايل  وقع 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة و���ش��ع��ادة حممد 
التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  الرميثي  مر�شد  ث��اين 
اخلارجية  وزارة  ع���ام  دي����وان  يف  وذل���ك  وال�����ش��ن��اع��ة 
ام�س. واأ�شار معايل الدكتور اأنور قرقا�س بعد توقيع 
ال��غ��رف يعترب من  ان احت���اد  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

ال�شركاء الإ�شرتاجتيني لوزارة اخلارجية واأكد على 
اأهمية التعاون بني الوزارة واحتاد الغرف والتجارة 
خلدمة الإقت�شاد الوطني. واأ�شاف باأن هذه املذكرة 
�شت�شع الإطار املنا�شب لتحرك اجلانبني فيما يتعلق 
بتن�شيق عمل جمال�س الأعمال بني الدولة والدول 
والتجارية  الإقت�شادية  امل�شالح  الأخرى مبا يخدم 
التجاريني.  �شركائها  مع  للدولة  ال��رتاب��ط  ويوثق 
وق����ال ق��رق��ا���س ب����اأن دول����ة الإم�������ارت ت��ت��ب��واأ مكانة 
م�شتمر  ب�شكل  تتنامى  عاملية  وجت��اري��ة  اقت�شادية 
امكانيات مركزا  به من  تزخر  ما  بف�شل  واأ�شبحت 
اقليميا للتجارة وال�شتثمار لذلك علينا ان نعمل مع 

�شركائنا القت�شاديني بالدولة بروح الفريق الواحد 
اخلارج  يف  ا�شتثمارتنا  ويدعم  م�شاحلنا  يخدم  مبا 
القيادة  تطلعات  ل��روؤي��ة  وف��ق��ا  طموحاتنا  ويحقق 
الر�شيدة . واكد �شعادة حممد ثاين الرميثي تقدير 
رجال الأعمال يف الدولة لوزارة اخلارجية على دعمها 
ال��دائ��م للقطاع الإق��ت�����ش��ادي م��وؤك��دا ح��ر���س احتاد 
التعاون والتن�شيق مع وزارة اخلارجية  الغرف على 
�شعادة  اك��د  جهته  من   . الوطني  الإقت�شاد  خلدمة 
خالد غامن الغيث م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون 
الوطني  الإقت�شادي  القطاع  دعم  على  الإقت�شادية 
واأ�شا�س  اولويات وزارة اخلارجية  والذي يعترب من 

حت��رك��ه��ا ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��دول��ي��ة وحت��ر���س ال����وزارة 
بالتعاون  و  للعمل  الأن�����ش��ب  الأ���ش��ل��وب  اخ��ت��ي��ار  على 
مع �شركائها بالدولة وحتديد الولويات للح�شول 
اخلارج.  يف  الوطنية  لا�شتثمارات  المتيازات  على 
ا�شارت  فقد  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  التفاهم  مل��ذك��رة  ووف��ق��ا 
الفقرات الأوىل باأنها تاأتي وفقا لروؤية واإ�شرتاجتية 
الإقت�شادي  القطاع  تطلعات  يخدم  وم��ا  احلكومة 
للدولة واإبراز الإمكانيات والت�شهيات الإقت�شادية 
والتجارية للدولة ودعم القطاع اخلا�س الوطني يف 
لدى  والتجارية  الإ�شتثمارية  الفر�س  عن  البحث 

الدول الأخرى والإ�شتفادة منها. 

اخلارجية ت�قع مذكرة تفاهم مع اتاد غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  بنت خالد  لبنى  ال�شيخة  بحثت معايل 
وزي���رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ام�����س م��ع وف��د اأملاين 
الذي يزور الدولة برئا�شة كاو�س واويرت عمدة 
برلني واأريك �شويتزر رئي�س احتاد غرفة و�شناعة 
لغرف  الفيدرايل  الأمل���اين  الحت��اد  رئي�س  برلني 
ال�شركات  ممثلي  م��ن  وع��دد  وال�شناعة  التجارة 
التجاري  وال���ت���ع���اون  ال�����ش��راك��ة  ق���ن���وات  الأمل���ان���ي���ة 
تعزيز  اآف��اق  واأملانيا   الإم���ارات  بني  وال�شتثماري 
بني  امل�شرتكة  امل�����ش��اري��ع  وتاأ�شي�س  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
امل�شتثمرين من كا البلدين. ح�شر اللقاء الذي 
�شعادة نيكولي  اأبوظبي  ال��وزارة يف  عقد يف مقر 
الإحتادية  اأمل��ان��ي��ا  جمهورية  �شفري  �شوبف  ف��ون 
بالعاقات  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������ش�����ادت  ال����دول����ة.  ل����دى 
ال��وط��ي��دة ب���ني الإم�������ارات واأمل���ان���ي���ا ع��ل��ى خمتلف 
يوما  املتزايد  النوعي  بالتطور  منوهة  امل�شتويات 
العاقات وهو  تلك  ون�شيج  يوم يف منظومة  بعد 
التجاري  التبادل  موؤ�شرات  تزايد  مع  يتوافق  ما 
ال�شائحني  اأع��داد  منو  على  ف�شا  وال�شتثماري 
القا�شمي �شرحا  البلدين. وقدمت لبنى  من كا 
التي حققتها  اأهم الجن��ازات  الزائر حول  للوفد 
والتنموي  الق��ت�����ش��ادي  ال�شعيد  على  الإم�����ارات 
والتطورات النوعية التي �شهدها اقت�شاد الدولة 
التعايف  على  القوية  امل��وؤ���ش��رات  العر�س  وت�شمن 
الإمارات  العاملية وجن��اح  الأزم��ة  تبعات  التام من 
يف اإطاق مبادرات عاملية والجتاه نحو قطاعات 
اخل�شراء  ال���ط���اق���ة  ك��ق��ط��اع��ات  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري 
وال�����ش��ن��اع��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة و���ش��ن��اع��ات ال���ط���ريان مع 
ال�شتفادة من موقعها ال�شرتاتيجي  جناحها يف 
ك��م��ع��رب ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ب���ني ال�����ش��رق والغرب 
متكاملة  منظومة  تقدمي  من  ذل��ك  ا�شتتبع  وم��ا 
والبنيوية  الت�شريعية  الت�شهيات  من  ومنفتحة 
والتي تعد الأوىل عامليا يف العديد من القطاعات 

الق��ت�����ش��ادي��ة م���ع ت��ع��زي��ز ت���وج���ه ال���دول���ة �شطر 
اإىل  معاليها  واأ�شارت  التقليدية.  غري  القطاعات 
حتقيق القطاع التجاري يف الدولة ملوؤ�شرات منو 
 2012 املا�شي  العام  خال  املائة  يف  بنحو 14 
ال�شتثمارية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  داع���ي���ة   .
وتد�شني  الإم���ارات  يف  تواجدها  لتعزيز  الأملانية 
املعار�س  يف  م�شاركتها  وتكثيف  اإقليمية  م��ق��ار 
الإم����ارات  ب��ات��ت  ح��ي��ث  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
وموقعها  اللوج�شتية  الت�شهيات  ع��ل��ى  تعتمد 
بوابة  على  واملنفتح  امل��رن  واقت�شادها  اجل��غ��رايف 
العامل نحو دول منطقة ال�شرق الأو�شط .م�شيدة 
املتميز الذي تلعبه �شركات النقل اجلوي  بالدور 
يف ال��ب��ل��دي��ن. م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���ش��ع��ادة كاو�س 
للتطورات  ال��ع��امل  مبراقبة  �شعادته  ع��ن  واوي���رت 
التي ت�شهدها الإمارات وتفرد منوذجها التنموي 
الوطني   اقت�شادها  تنويع  وبرامج  خطط  وجناح 
وال�شتثمارية  القت�شادية  الأو���ش��اع  م�شتعر�شا 
يف اأملانيا ككل ويف برلني ب�شفة خا�شة من ناحية 
م��وؤ���ش��رات ع���دم ال��ت��اأث��ر ال��ك��ب��ري ب���الأزم���ة العاملية 
وتزايد الإنفاق على الأبحاث يف قطاعات التعليم 

اأنه بقدر  وال�شحة والتقنيات اخل�شراء. واأ�شاف 
تاأثر القطاع ال�شناعي وفقد املزيد من الوظائف 
�شخت  الأملانية  احلكومة  اأن  اإل  القطاع  ذل��ك  يف 
اأن  حيث  احليوية  املجالت  تلك  يف  كبرية  مبالغ 
تخ�ش�شية.  اأك���رث  وظ��ائ��ف  ت��وف��ري  ي�شمن  ذل���ك 
اأن هناك تطورات  اأريك �شويتزر  اأكد  من ناحيته 
برلني  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع  اأداء  يف  ن��وع��ي��ة 
ال�شتثمار  جم��الت  يف  فر�س  ت��واف��ر  ع��ن  ف�شا 
مع الرتكيز على قطاعات ت�شهد رواجا كقطاعات 
ال�شياحة العاجية والتعليم م�شريا اإىل م�شاركة 
معر�س  يف  الأمل����ان����ي����ة  ال�������ش���رك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
اإمارة دبي موؤخ  ال�شحة العربي الذي ا�شت�شافته 
حقوق  واح�����رتام  ب4اأمنه  �ش�س×ب�شت×�س 
الب�شر و�شونها حيث كر�شت املراكز نف�شها كاأحد 
التي  ال���روؤي���ة  ه���ذه  لتحقيق  الرئي�شية  الأدوات 
له  املغفور  روؤي��ة  ودوافعها من  ا�شتمدت حيويتها 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال���ذي اأك���د دوم���ا ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ب�����ش��ر يف العي�س 
الكرمي دون مهانة اأو ا�شتغال من اأحد . وقدمت 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  اإىل  ال�����ش��ك��ر  �شهيل 

الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
مراكز  به  حتظى  ملا  والطفولة  لاأمومة  الأعلى 
اإيواء الن�شاء والأطفال من اهتمام وم�شاندة ودعم 
من �شموها منذ اأن كانت فكرة حتى اأ�شبحت واقعا 
الوافدة  اجل��رائ��م  ه��ذه  ل�شحايا  وم���اأوى  معا�شا 
. وج��رى خ��ال احلفل عر�س فيلم  على الدولة 
اأن�شطة  من  املراكز  قدمته  ما  اأه��م  عن  ت�شجيلي 
منذ اإن�شائها اإ�شافة اإىل حما�شرة قدمها الرائد 
م��ه��ن��د���س ع��ل��ي غ���امن ال��ط��وي��ل حت��ت ع��ن��وان فن 
�شناعة الإجناز من اأجل رفع الروح املعنوية ورفع 
م�شتوى الوعي بقيمة العمل الإن�شاين واخلريي 
ال����ولء والن��ت��م��اء ال��وظ��ي��ف��ي للعامات  وت��ع��زي��ز 
اأي�شا  احلفل  و�شمل  التخ�ش�شات  بكافة  باملركز 
ور�شة عمل ومتارين فردية وجماعية وم�شابقات 
تكرمي  مت  احلفل  فعاليات  ختام  ويف   . ترفيهية 
م���وظ���ف���ات امل����رك����ز وت����وزي����ع اجل����وائ����ز ع��ل��ي��ه��ن . 
للموظفات  بال�شكر  التنفيذية  امل��دي��ر  وتوجهت 
الأرب��ع من عمر  ال�شنوات  على ما قدموه خ��ال 
هذا ال�شرح املميز من اإ�شهامات �شاعدت يف اإبراز 

واإقليميا  لها حمليا  ي�شهد  التي  املراكز  اإجن��ازات 
ودول���ي���ا مل��ا ت��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات راق��ي��ة باعتماد 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات وامل��ع��اي��ري الأم���ر ال���ذي �شاهم 
م�شتوى اخلدمة  نتائج طيبة من حيث  بتحقيق 
ونف�شية  �شحية  رعاية  من  للمت�شررات  املقدمه 
يف  ودجم��ه��ن  باأنف�شهن  ثقتهن  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن 
املجتمع . يذكر اأن املهام الرئي�شية للمركز تتمثل 
يف ع��دد م��ن اخل��ط��وات م��ن اأه��م��ه��ا  الإغ��اث��ة  من 
خ���ال ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات ذات ال�����ش��ل��ة حيث 
بالب�شر  الجت��ار  جرائم  �شحايا  امل��راك��ز  ت�شتقبل 
وال���ش��ت��غ��ال اجل��ن�����ش��ي م���ن ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال 
ل��ت��ل��ق��ي الرعاية  ل��ه��م  امل���وؤق���ت  امل������اأوى  وي���ج���دون 
ذلك  ويتم  بلدانهم  اإىل  ال��ع��ودة  قبل  ال�شرورية 
التدابري  الود والهتمام وذلك باتباع  يف جو من 
مثل  يف  الازمة  والقانونية  والنف�شية  ال�شحية 
ه���ذه احل�����الت ث���م ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى ال��رع��اي��ة حيث 
غالبا ما تكون احلالة النف�شية لل�شحايا يف غاية 
اإىل رعاية نف�شية متخ�ش�شة  احل�شا�شية وحتتاج 
وعالية امل�شتوى ويتم يف مراكز اإيواء توفري كافة 
والقانونية  والنف�شية  ال�شحية  الرعاية  خدمات 

لل�شحايا من الن�شاء والأطفال على يد فريق من 
النف�شانيني  واخل��رباء  الطبيني  الخت�ش�شايني 
مل�شاعدتهم على تخطي  القانونيني  وامل�شت�شارين 
والنف�شية  اجل�شدية  �شحتهم  وا�شتعادة  حمنتهم 
ك��م��ا ي��ج��د الأط���ف���ال م��ن ال�����ش��ح��اي��ا ك��ل الرعاية 
والهتمام  ال�شليمة  ال��ت��غ��ذي��ة  م��ن  املتخ�ش�شة 
العاطفي والتعلم واللعب والرتفيه وفق اأعمارهم. 
ثم تبداأ  اإعادة التاأهيل  مع توا�شل الدعم النف�شي 
لل�شحايا حيث يتم تنظيم دورات تعليمية وحرفية 
وترفيهية اأي�شا مل�شاعدتهم على تخطي جتاربهم 
القا�شية وال�شتعداد للعودة اىل احلياة الطبيعية 
يف بلدانهم وي�شعى خرباء املراكز اإىل جتنب اأوقات 
الفراغ القاتلة وا�شتغالها مبا يعود بالنفع على 
ال�شحية م�شتقبا حيث تتوفر يف املراكز و�شائل 
املتابعة  تبداأ  بعدها  والتدريب  والتعليم  الرتفيه 
وبعد  ال�شحية  و�شامة  �شحة  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد 
والتدريب  التاأهيل  اإع��ادة  يف  خا�شة  ف��رتة  ق�شاء 
يتم التن�شيق مع اجلهات املعنية يف بلدها واتخاذ 
اإجراءات  لتح�شري  املتبعة  القانونية  الإج���راءات 
نقلها اإىل هناك مع موا�شلة التن�شيق للتاأكد من 
توجيهها اإىل موؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف رعاية �شحايا 
التاأهيل  اإع��ادة  ملتابعة  بالب�شر يف بادها  الجت��ار 
وجتنب �شقوطها مرة اأخرى يف �شباك املتاجرين 
اأولويات  قائمة  على  فتعد  الوقاية   اأم��ا   بالب�شر 
املراكز حيث تعمل على ن�شر الوعي داخل املجتمع 
الإماراتي ويف البلدان التي ت�شجل اأكرب معدلت 
اجلن�شي  وال���ش��ت��غ��ال  بالب�شر  الجت���ار  �شحايا 
وذل����ك م��ن خ���ال خ��ط��ط وم���ب���ادرات ون�شاطات 
حملية ودولية تدعم ن�شر الوعي ومكافحة هذه 
امل��راك��ز على  وال��وق��اي��ة منها كما تعمل  اجل��رائ��م 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ل���دى ال�����ش��ح��اي��ا ب�����ش��رورة جتنب 
اأخرى  م��رة  بالب�شر  املتاجرين  �شباك  يف  ال��وق��وع 
الكاملني بخ�شو�س  والوعي  باملعرفة  وتزويدهم 

هذه اجلرمية.

لبنى القا�سمي وعمدة برلني يبحثان تعزيز العالقات 

جمل�س رجال الأعمال الإماراتي العماين يدع� اإىل ال�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية املتاحة يف البلدين

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأكد ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي رئي�س هيئة املنطقة احلرة 
براأ�س اخليمة حر�س الهيئة على توطيد وتقوية عاقاتها مع 
خمتلف اجلهات مبا ي�شهم يف تعزيز دورها وم�شاهمتها يف حتقيق 
الإم��ارات ب�شكل  التي تعي�شها دولة  ال�شاملة وامل�شتدامة  التنمية 

عام واإمارة راأ�س اخليمة على وجه اخل�شو�س.
واأ�شاف خال ا�شتقباله وفدا عمانيا رفيعا امل�شتوى ي�شم املهند�س 
ميناء  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  عزيز  توفيق  بن  جمال 
�شحار ال�شناعي والرئي�س التنفيذي للمنطقة احلرة ب�شحار و 
بولدرهيج   جاكوبا  و  العماء،  خدمة  مدير  دوينتجر  جورجني 
مدير عاقات العماء، و ادوين لمرز  املدير التجاري التنفيذي 
بح�شور ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي املدير املايل يف هيئة 
املنطقة احلرة براأ�س اخليمة ومرمي املر�شدي نائب املدير العام 
مع  التعاون  عرى  توثيق  على  حر�شها  منطلق  ومن  الهيئة  اأن 
اجلهات املعنية ت�شعى اإىل تبادل الزيارات التعريفية والتن�شيقية 
م��ع ه��ذه اجل��ه��ات مب��ا ي��دف��ع ب��اجت��اه حتقيق امل��زي��د م��ن النجاح 
والتقدم والزدهار ويف تعزيز الثقة لدى اأ�شحاب روؤو�س الأموال 
وامل�شتثمرين بخدمات حرة راأ�س اخليمة وت�شهياتها و�شيا�شتها 
يف  وبالتايل  املتعاملني  مع  التعامل  يف  ال�شفافية  على  القائمة 
جذب وا�شتقطاب املزيد من ال�شركات لا�شتثمار يف الدولة عرب 
بوابة املنطقة، م�شريا اإىل زيارة وفد رفيع امل�شتوى من �شلطنة 
القطر  ه��ذا  م��ع  العاقات  ومتانة  ال��رتاب��ط  عمق  يعك�س  عمان 
اخلليجي ال�شقيق ورغبة اجلانبني يف توطيد هذه العاقات التي 
من �شاأنها النعكا�س اإيجابيا على حركة التنمية وال�شتثمار الذي 
ت�شهده الدولة وراأ�س اخليمة يف خمتلف القطاعات القت�شادية 

وال�شناعية وال�شياحية والعمرانية خا�شة يف ظل القرب املكاين 
بني راأ�س اخليمة و�شلطنة عمان ال�شقيقة.

واطلع اأع�شاء الوفد الزائر خال زيارتهم لهيئة املنطقة احلرة 
التي  املتميزة  والت�شهيات  اخل��دم��ات  اأب��رز  على  اخليمة  ب��راأ���س 
الأموال  روؤو����س  واأ���ش��ح��اب  امل�شتثمرين  م��ن  لعمائها  توفرها 
ت�����ش��خ��ري ك��اف��ة خ��ربات��ه��ا الب�شرية  وامل��ه��ت��م��ني وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى 

واإمكانياتها املادية لتقدمي اأعلى م�شتويات اخلدمة للجمهور.

اخلدمات  مب�شتوى  العماين  ال��وف��د  اأع�شاء  اأ���ش��اد  جانبهم  م��ن 
الرفيعة امل�شتوى التي تقدمها حرة راأ�س اخليمة لعمائها والتي 
كان لها دور لفت يف حتقيق �شمعة ومكانة رفيعة لها بني املناطق 
من  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا�شتقطاب  ويف  ع��ام  ب�شكل  اخلليجية  احل���رة 
ا�شتثماراتها  بو�شلة  توجه  اأ�شبحت  التي  العامل  بلدان  خمتلف 
نحو املنطقة احلرة براأ�س اخليمة يف ظل �شيا�شتها ال�شتثمارية 

الناجحة.

تباحث مع في�ضل بن �ضقر حول �ضبل تعزيز التعاون

وفد عماين ي�سيد بخدمات حرة راأ�س اخليمة

•• ابوظبي-وام:

اكد جمل�س رجال الأعمال الإماراتي-العماين امل�شرتك يف اجتماعه الرابع 
الذي عقده اأم�س بفندق كراون بازا �شحار بعمان اهمية تعزيز التعاون 
القت�شادي والتجاري وال�شتثماري بني البلدين و�شرورة ا�شتفادة رجال 
الأعمال من الفر�س االول ل�شتثمارية املتاحة يف البلدين وتذليل كافة 
على  وال�شياحية  التجارية  احلركة  ان�شيابية  عملية  تواجه  التي  العقبات 
�شعادة حممد  الجتماع  الإم��ارات��ي يف  اجلانب  ت��راأ���س  احل��دودي��ة.  املنافذ 
بالدولة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  الرميثي  مر�شد  ث��اين 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي ومن اجلانب العماين 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اخل��ن��ج��ي  ع��ب��داهلل  ب��ن  خليل  ���ش��ع��ادة 
و�شناعة عمان. وقال �شعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي يف كلمة األقاها 
بعيدا يف  البلدين متتد  �شعبي  الإخ��وة بني  رواب��ط  اأن  يف بداية الجتماع 

عمق التاريخ وتزداد ر�شوخا بحكم العوامل امل�شرتكة التي تنظم عاقاتنا 
ر�شوخا  ازدادت  العاقات  هذه  اأن  موؤكدا  مميزا  طابعا  ومتنحها  الثنائية 
بف�شل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
بن  قابو�س  ال�شلطان  اجلالة  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
القت�شادي  التعاون  عاقات  اأن  الرميثي  واأ�شاف  عمان.  �شلطان  �شعيد 
الكثري  م��ازال  ولكن  اإيجابية  اجلانبني خطت خطوات  وال�شتثماري بني 
ال�شتثمارات  زي��ادة  على  العمل  اأهمها  وم��ن  تنفيذه  يف  ومن�شي  لنعمله 
بني البلدين ال�شقيقني وتكثيف ال�شتثمارات الإماراتية يف �شلطنة عمان 
�شراكات  والدخول يف  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتغال  مما يتطلب 
اقت�شادية م�شتدامة. واأعرب عن اأمله يف اأن يكون الجتماع الرابع منا�شبة 
حلث اأ�شحاب الأعمال وامل�شتثمرين يف البلدين ال�شقيقني لتنفيذ امل�شاريع 
امل�شرتكة وتطوير عملية التبادل التجاري وتاأ�شي�س ال�شركات الرائدة يف 
جمالت ال�شياحة والفندقة وال�شناعة والقطاعات ذات الفائدة لل�شركات 

ال�شادقة يف تفعيل ن�شاطات جمل�س  الرغبة  بلدينا موؤكدا  واملوؤ�ش�شات يف 
الأعمال الإماراتي العماين واإيجاد �شراكة ا�شرتاتيجية بني اجلانبني يف 
املجالت احليوية. واأ�شاد بدور جلنتي ال�شتثمار والنقل واحلدود مبجل�س 
التي عملت على تذليل كافة  امل�شرتك  العماين  الإماراتي  الأعمال  رجال 
العقبات التي حتول دون ذلك حيث يتم رفع التو�شيات بذلك اإىل اللجنة 
عبداهلل  بن  خليل  �شعادة  ق��ال  جانبه  من  البلدين.  بني  امل�شرتكة  العليا 
العام  عقد  ال��ذي  لاجتماع  ا�شتكمال  ياأتي  املجل�س  اجتماع  اإن  اخلنجي 
ان�شيابية  مو�شوع  مناق�شة  خاله  مت  انه  اإىل  م�شريا  اأبوظبي  يف  املا�شي 
ال�شياحية  التاأ�شرية  فكرة  وتعميم  ال��ربي��ة  املنافذ  يف  التجارية  احل��رك��ة 
املوحدة على كافة املنافذ الربية يف ال�شلطنة ودول��ة الإم��ارات من خال 
ال�شتفادة من التجربة املطبقة حاليا مع اإمارة دبي وذلك بهدف ت�شهيل 
دخول ال�شياح من البلدين وا�شتقطاب الأفواج ال�شياحية. واأ�شاف �شعادته 
اأن اجلانبني اقرتحا اإن�شاء �شركة �شياحية م�شرتكة من خال طلب �شركة 

واإع��داد درا�شة بذلك وال�شتثمار فيها كما مت  امل�شرتكة  عمان والإم��ارات 
بالتناوب بني  كل عامني  يقام مرة  ا�شتثماري  ملتقى  اإقامة  على  التفاق 
ال�شتثمار  لفر�س  الأول  للملتقى  ال�شلطنة  با�شت�شافة  ورحب  البلدين. 
الذي يهدف اإىل التعريف بالفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف البلدين. وبعد 
بزيارة  العماين  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  رج��ال  اأع�شاء جمل�س  ق��ام  الجتماع 
اإىل ميناء �شحار حيث كان يف ا�شتقبالهم املهند�س جمال بن توفيق عزيز 
نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة ميناء �شحار ال�شناعي الرئي�س التنفيذي 
وافيا حول  �شرحا  للوفد  املهند�س جمال  وق��دم  ب�شحار  احل��رة  للمنطقة 
كما  احل���رة  واملنطقة  بامليناء  امل��ق��دم��ة  واحل��واف��ز  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س 
ت�شمنت الزيارة جولة يف املعر�س املقام مببنى اإدارة ال�شركة والذي ت�شمن 
الكثري من املعلومات والبيانات واملج�شمات اخلا�شة بال�شناعات وامل�شانع 
امل�شانع  بع�س  زي��ارة  مع  ب�شحار  احل��رة  املنطقة  وكذلك  بامليناء  القائمة 

بامليناء واملنطقة احلرة واملواقع التاريخية والتجارية بولية �شحار.

ت�ازن و�ساب ي�قعان اتفاقية لإقامة اأول من�ساأة 
وطنية لتط�ير وت�سنيع اجليل القادم لأنظمة الرادار 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي و�شركة الأنظمة  ت��وازن  املتخ�ش�شة يف الت�شنيع الدفاعي والتخ�ش�شي واململوكة حلكومة  وقعت �شركة  
الدفاعية والأمنية  �شاب اتفاقية تعاون م�شرتك جديدة تهدف اإىل اإقامة اأول من�شاأة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
لتطوير وت�شنيع وجتميع اأنظمة الرادار. وتن�س التفاقية على اإقامة �شركة اأبوظبي لأنظمة الرادار املتقدمة والتي 
متثل اأحدث �شركة تندرج حتت جمموعة توازن وتبلغ ح�شة توازن يف ملكية ال�شركة 51 يف املائة فيما تبلغ ح�شة 
49  يف املائة. ويحتوي اجليل القادم من ال��رادارات على تطبيقات متعددة وهي الأنظمة الربية والبحرية  �شاب 
وغريها من الأنظمة الأر�شية و�شتكون �شركة اأبوظبي لأنظمة الرادار ال�شركة الأوىل يف املنطقة التي توفر غرفة 
عازلة لل�شدى لتطوير واختبار منتجات املوجات الدقيقة. و�شرح �شعادة �شيف حممد الهاجري الرئي�س التنفيذي 
لتوازن اأنه حتى ت�شتمر املوؤ�ش�شة قدما و�شعيها الدوؤوب نحو تنويع حمفظة منتجاتها وتطوير اإمكاناتها يجب اأن 
ال�شراكة مع  اأن  تعقد �شراكات جتمعها يف موؤ�ش�شات مرموقة ت�شاركها روؤيتها وتوؤمن بقيمها وتطلعاتها. واأو�شح 
�شاب �شتتيح فر�شة ال�شتثمار يف التقنيات احلديثة لتطوير منتجات فريدة لل�شوق الدفاعية العاملية لتربهن على 
التزامها بال�شتمرار يف مواءمة وحت�شني تقنية جديدة تلبي حاجات ومتطلبات عمائها املتغرية. من جانبه قال 
املتقدمة ميثل جزءا من  ال��رادار  اأبوظبي لأنظمة  اإن�شاء �شركة  اإن  �شاب  التنفيذي ل�شركة  الرئي�س  هاكان بو�شكي 
�شاب  الأ�شواق وجتمع  اإح��دى هذه  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الرئي�شية حيث متثل  الأ�شواق  �شاب يف  تواجد 
توازن  اأن  اإىل  واأ�شار  ال��رادار.  اأنظمة  �شيما يف جمال  املا�شي ل  القرن  امتدت منذ ثمانينيات  بها عاقات جتارية 
تر�شل 15 مواطنا اإماراتيا اإىل ال�شويد لين�شموا اإىل برامج املاج�شتري يف هند�شة املوجات الدقيقة واأنظمة الرادار 
املتقدمة.  ال��رادار  اأنظمة  وتوريد  الدفاعية يف جمال تطوير  القدرات  بناء  وامل�شاهمة يف  الفنية  ل�شقل مهاراتهم 
و�شتتم اإقامة من�شاأة اأبوظبي لأنظمة الرادار املتقدمة يف جممع توازن ال�شناعي الذي يعترب املركز املعريف لتوازن يف 
الت�شنيع الإ�شرتاتيجي والدفاعي يف منطقة العجبان خارج مدينة اأبوظبي عا�شمة دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ي�شار اإىل اأن �شركة  اأبوظبي لأنظمة الرادار املتقدمة  �شتقوم اإىل جانب ال�شركات الأخرى التابعة لتوازن بالك�شف 
خال  �شيقام  وال��ذي    2013 اأح��دث منتجاتها يف جناح ت��وازن يف معر�س وموؤمتر الدفاع ال��دويل  اآيدك�س  عن 

الفرتة من 17 وحتى 21 من �شهر فرباير اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.



•• اأبوظبي-وام:

فينجر  هارالد  ال�شيد  برئا�شة  ال��دويل  النقد  �شندوق  وفد من  زار 
نائب رئي�س ق�شم الدرا�شات الإقليمية يف ال�شندوق يف منطقة ال�شرق 
اأبوظبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  مقر  الو�شطى  وا�شيا  الأو�شط 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  اإىل  امليدانية  ج��ولت��ه  �شمن  وذل���ك 
احل��ك��وم��ي��ة ب���ال���دول���ة ب��ه��دف اإع������داد ت��ق��ري��ر اق��ت�����ش��ادي ع���ن دولة 
الإم��ارات. والتقى وفد ال�شندوق مع عدد من امل�شوؤولني واخلرباء 
وامل�شت�شارين يف الدائرة من قطاع التخطيط والإح�شاء والعاقات 
املرتبطة  الق�شايا  من  عدد  مناق�شة  مت  حيث  الدولية  القت�شادية 

اىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة  م�شاعي  وت��ط��ورات  م�شتجدات  باأبرز 
حتقيق روؤيتها القت�شادية للعام 2030 وا�شتعر�س الجتماع اأهم 
القت�شادي  الأداء  وموؤ�شرات  ال�شرتاتيجية  القت�شادية  اخلطط 
وخا�شة  الرئي�شة  القت�شادية  القطاعات  اإح�شاءات  واأب��رز  لاإمارة 
منها غري النفطية يف اإمارة اأبوظبي حيث قدم جانب الدائرة �شرحا 
امل�شاريع  واهم  ابوظبي  لإم��ارة  ال�شناعية  الإ�شرتاتيجية  عن  وافيا 
القت�شادية التنموية التي تنفذها الإمارة. كما قدم ممثلو الدائرة 
خال الجتماع �شرحا وافيا ملمثلي �شندوق النقد الدويل عن واقع 
مثل  الريادية  القت�شادية  وامل�شاريع  الإم���ارة  يف  العقاري  القطاع 
وم�شاريع  الحت��اد  وقطار  ال�شناعية  خليفة  ومنطقة  خليفة  ميناء 

اإىل  الغويفات  وطريق  ابوظبي  مطار  وتو�شعة  ال�شعديات  جزيرة 
الدرا�شات  اأخ��ر  وتو�شيات  القت�شادية  املوؤ�شرات  اب��رز  نتائج  جانب 
والتقارير القت�شادية التي ت�شدرها الدائرة. من جانبه قال ال�شيد 
�شندوق  يف  الإقليمية  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  نائب  فينجر  هارالد 
دولة  اإن  الو�شطى  وا���ش��ي��ا  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ملنطقة  ال���دويل  النقد 
الإم��ارات باتت من الدول التي ينبغي ت�شليط ال�شوء عليها قيا�شا 
وذلك  املا�شية  ال�شنوات  خ��ال  حققتها  التي  التنموية  ل��اجن��ازات 
بف�شل ا�شرتاتيجياتها وخططها التنموية ال�شاملة التي م�شت كافة 
باأن التقرير  القطاعات ومناحي احلياة بالدولة. واأع��رب عن ثقته 
القت�شادي عن دولة الإم��ارات �شيكون من اأحد اأبرز التقارير التي 

تعك�س النجاحات املتميزة التي حققتها الإمارات على م�شتوى منطقة 
تعك�س  التي  الأولية  والإح�شاءات  للبيانات  قيا�شا  الأو�شط  ال�شرق 
احتالها مراتب متطورة ومتقدمة يف تقارير التناف�شية الدولية. 
من جانبه اأثنى ال�شيد اأبوبكر ال�شياري ممثل امل�شرف املركزي الذي 
يرافق وفد �شندوق النقد الدويل يف زياراته امليدانية على دور دائرة 
حلكومة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف  القت�شادية  التنمية 
م�شريا  اإمارة اأبوظبي وخا�شة املرتبطة منها باأهداف روؤية 2030 
الزيارة  اأع��م��ال  ب��رن��ام��ج  �شمن  ال���دائ���رة  �شي�شع  امل�����ش��رف  اإن  اإىل 
الثاين  الربع  خال  الدولة  اإىل  ال�شندوق  من  مل�شوؤولني  الرئي�شة 

من العام اجلاري. 

ممثل�ن عن �سندوق النقد الدويل يطلع�ن على اأبرز الإح�ساءات والبيانات القت�سادية لإمارة اأب�ظبي

ال�طني التادي يناق�س يف جل�سته ال�سابعة م�سروع قان�ن ال�سركات
•• اأبوظبي-وام:

جل�شته  الإحت���ادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
الثاين  ال��ع��ادي  انعقاده  دور  من  ال�شابعة 
ع�شر  اخل��ام�����س  الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م��ن 
12 و13 فرباير اجل��اري برئا�شة  يومي 
املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأح��م��د  حممد  م��ع��ايل 
ال�شركات  قانون  م�شروع  خالها  يناق�س 
الذي يتكون من383 مادة ويوجه ثاثة 
ويطلع  احل���ك���وم���ة.  مم��ث��ل��ي  اإىل  اأ���ش��ئ��ل��ة 
����ش���ادرة للحكومة  ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
مناق�شة  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  ط��ل��ب  ت��ت�����ش��م��ن 
م��و���ش��وع  ت��ق��اري��ر امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة يف 
���ش��اأن ال��دول��ة  حيث اأو���ش��ح مقدمو طلب 
التقارير  لأه��م��ي��ة  ون���ظ���را  اأن����ه  امل��ن��اق�����ش��ة 
الأجنبية  ال�شتثمارات  جذب  يف  الدولية 
اإ�شافة  ال�����دول  وم��ك��ان��ة  ���ش��م��ع��ة  وت��اأك��ي��د 
ال�شرتاتيجية  اخلطط  على  اأث��ره��ا  اإىل 
القت�شادية  امل�����ج�����الت  يف  دول�������ة  لأي 
ت�شدر  والبيئية  وال�شحية  والجتماعية 
واملتخ�ش�شة  العامة  الدولية  املوؤ�ش�شات 
تقارير �شنوية يف ترتيب دول العامل وفق 
ملو�شوعات  معتمدة  وم��ع��اي��ري  م��وؤ���ش��رات 
ال�شتثمار  الب�شرية  التنمية  ت�شمل  هامة 
والبيئة ال�شتثمارية والتناف�شية احلريات 
اأنه  اإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة وغ��ريه��ا. واأ����ش���اروا 
فقد  ال���ت���ق���اري���ر  ه����ذه  يف  ورد  مل���ا  ووف���ق���ا 
ملحوظا  تقدما  الإم�����ارات  دول���ة  �شجلت 
خ��ال الأع���وام اخلم�شة الأخ��رية وتبواأت 
عربيا  الأوىل  امل���راك���ز  م��ن��ه��ا  ال��ع��دي��د  يف 
اإىل �شرورة  ي��دع��و  ال���ذي  الأم����ر  وع��امل��ي��ا 

املجتمع  قطاعات  خمتلف  جهود  ت�شافر 
للحفاظ على هذه املكانة املتميزة جت�شيدا 
لروؤية الإمارات لعام 2021 الرامية اإىل 
التنمية  على  قائمة  ع�شرية  دول���ة  ب��ن��اء 
املو�شوع  مبناق�شة  وط��ال��ب��وا  امل�شتدامة. 
وف����ق اأرب���ع���ة حم����اور ه���ي م����دى مائمة 
الدولة  تتبعها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط 
للحفاظ  الدولية  واملوؤ�شرات  املعايري  مع 
وزارة  ودور  امل��ت��ق��دم  ال��دول��ة  ترتيب  على 
اخلارجية يف احلفاظ على م�شالح الدولة 
اإقليميا ودوليا يف �شوء ال�شتفادة من هذه 
التقارير واإبراز برنامج التمكني ل�شاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ملكانة  امل��ع��زز  اهلل   ال��دول��ة  حفظه  رئي�س 
ال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة واخلطط  ال��دول��ة يف 
لتايف  امل���و����ش���وع���ة  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�شلبيات الواردة يف هذه التقارير. ويف بند 
م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة 
قانون  م�شروع  جلانه  اإىل  املجل�س  يحيل 
امل�شاريع  ب�����ش��اأن   2013 ل�شنة  احت����ادي 
ورد  ال��ذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت 
 .2013 29 يناير  من احلكومة بتاريخ 
مل�شروع  الإي�������ش���اح���ي���ة  امل����ذك����رة  وح�����ش��ب 
23  م��ادة فاإن  ال��ذي يتكون من  القانون 
واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع 
لقت�شاد  ال��ع��ام��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ب�����ارزا  دورا 
دولة الإم��ارات واأن اإ�شدار قانون احتادي 
امل�شاريع  ب��ه��ذه  املتعلقة  الأح���ك���ام  ي��ن��ظ��م 
لتحقيق  متقدمة  خطوة  ميثل  واملن�شاآت 
روؤية احلكومة الحتادية يف �شاأن الهتمام 
ال�شركات  اأ���ش��ح��اب  م��ن  مهمة  ب�شريحة 

امل�شروع  ه��ذا  ويهدف  ال��وط��ن.  �شباب  من 
واملن�شاآت  امل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  دع����م  اإىل 
داعما  ت��ك��ون  حتى  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الدولة  يف  القت�شادية  للتنمية  اأ�شا�شيا 
البحث  ثقافة  وت�شجيع  ن�شر  يف  وت�شهم 
التي  والإب���داع والبتكار وري���ادة الأع��م��ال 
القت�شادية  ال���دول���ة  ط��م��وح��ات  حت��ق��ق 
وت�شهم بدورها يف تعزيز تناف�شية امل�شاريع 
وامل��ن�����ش��اآت م��ن اأج���ل ت��وف��ري ف��ر���س العمل 
للمواطنني وحتفيزهم ودعمهم لاإقبال 
واملن�شاآت  امل�شاريع  جم��ال  يف  العمل  على 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
كمركز  ال��دول��ة  مكانة  ي��ع��زز  مم��ا  للدولة 
لريادة الأعمال واإقامة امل�شاريع واملن�شاآت 
الدولة  ب��اأ���ش��واق  ج��دي��دة  �شركات  واإي��ج��اد 
�شعادة  يوجه  الأ�شئلة  بند  ويف  م�شتقبا. 
املجل�س  ع�شو  ال�شام�شي  حم��م��د  اأح��م��د 
اإىل م��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن حممد  ����ش���وؤال 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  العوي�س 
املجتمع وزير ال�شحة بالإنابة حول  اإن�شاء 
فيما  ال��دوائ��ي��ة    للرقابة  احت��ادي��ة  هيئة 
�شوؤال  النعيمي  عي�شى  علي  �شعادة  يوجه 
اإىل معايل العوي�س ب�شفته رئي�س جمل�س 
والآثار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س  اإدارة 
ال�شياحة  على  امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  ح���ول  
داخ����ل ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا   ب��ي��ن��م��ا يوجه 
اإىل  ���ش��وؤال  الرحومي  اأحمد  حمد  �شعادة 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
القت�شاد حول  دور الوزارة يف تثبيت اأ�شعار 
ال�شام�شي  �شعادة  ���ش��وؤال  وين�س   . ال�شلع 
اأه��م م�شتلزمات  م��ن  ال���دواء  على  يعترب 

احلياة التي حتتاج اإىل رقابة جيدة ملا لها 
من تاأثري كبري على �شحة الإن�شان ملاذا ل 
اإن�شاء  يتم الق��رتاح على جمل�س ال��وزراء 
اأخذا  ال��دوائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  احت���ادي���ة  هيئة 
يف  والدولية  الإقليمية  التجارب  ببع�س 
هو  النعيمي  �شعادة  و���ش��وؤال   . ال�شاأن  ه��ذا 
ال�شياحة  وتنمية  وترويج  تن�شيط  يعترب 
الخت�شا�شات  اأه��م  من  وخارجيا  داخليا 
لل�شياحة  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ي�شعى  ال��ت��ي 
والآثار اإىل حتقيقها منذ اإن�شائه مبوجب 
القانون الحتادي رقم  6  ل�شنة 2008  
ما هي املبادرات والأن�شطة التي يقوم بها 

على  املواطنني  ت�شجيع  اأج��ل  من  املجل�س 
فيما   . وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  ال�شياحة 
على  على   الرحومي  �شعادة  ���ش��وؤال  ين�س 
امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
ت��ت��وىل م��راق��ب��ة ح��رك��ة الأ�شعار  ب���ال���وزارة 
وتعهد  ارت��ف��اع��ه��ا  م��ن  احل��د  على  وتعمل 
مبنع  الإعامية  ت�شريحاتها  يف  ال���وزارة 
ال���زي���ادات غ��ري امل���ربر لها يف الأ���ش��ع��ار اإل 
اأن اأ�شواق الدولة �شهدت زيادة وا�شحة يف 
الأ�شعار يف الفرتة الأخرية فما هو الدور 
تلك  لت�شحيح  ال������وزارة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
الأو�شاع . ويهدف م�شروع قانون ال�شركات 

الذي يتكون من 383  مادة اإىل مواكبة 
والعاملية  املحلية  القت�شادية  التطورات 
ودعم �شيا�شة التنوع والنفتاح القت�شادي 
ل��دول��ة الإم������ارات مب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى منو 
القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  وم���ت���وازن  م�شتمر 
الت�شريعية  املنظومة  ويعزز  القت�شادية 
ال��ع�����ش��ري��ة يف الإم��������ارات وي��ح��ف��ز رج���ال 
ا�شتثماراتهم ويعرب عن  الأعمال ويحمي 
النقلة النوعية التي �شهدتها الدولة على 
والعاملية  الإقليمية  التناف�شية  م�شتوى 
مبا ين�شجم مع اأف�شل القوانني واملعايري 
ال���ع���امل. وتتوزع  امل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

هي  بابا   12 على  القانون  م�شروع  م��واد 
�شركات  ونظم  لل�شركات  العامة  الأح��ك��ام 
وتنظيم  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا  الأ���ش��خ��ا���س 
ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة و�شركات 
جوانبها  خمتلف  م��ن  ال��ع��ام��ة  امل�شاهمة 
و�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات 
املتعلقة  الأحكام  ونظم  اخلا�س  التنظيم 
ال�شركات واندماجها وال�شتحواذ  بتحول 
عليها والأحكام اخلا�شة بانق�شاء ال�شركة 
الأجنبية  بال�شركات  اخلا�شة  والأح��ك��ام 
ال�شركات  ع��ل��ى  وال��ت��ف��ت��ي�����س  وال���رق���اب���ة 
وفر�س الغرامات والعقوبات على خمالفة 
الأح����ك����ام ال��������واردة ب���امل�������ش���روع والأح����ك����ام 
مب�شروع  اخلا�شة  واخلتامية  النتقالية 
من  ال����واردة  التقارير  بند  ويف  ال��ق��ان��ون. 
جلنة  تقرير  على  املجل�س  يطلع  اللجان 
واملرافق  والأوق����اف  الإ�شامية  ال�����ش��وؤون 
�شيا�شة  م��و���ش��وع   تو�شيات  ح��ول  العامة 
ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��اإ���ش��ك��ان  الذي 
ال�شاد�شة  ج��ل�����ش��ت��ه  يف  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����ش��ه 
املعقودة بتاريخ 22 يناير 2013 ووافق 
واأحالها  حوله  التو�شيات  من  ع��دد  على 
التعديات  ب��ع�����س  لإدخ�����ال  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 
عليها. وناق�س املجل�س املو�شوع من ثاثة 
حماور وهي اخلطة امل�شتقبلية للربنامج 
وزي��ادة املبلغ املخ�ش�س من احلكومة مبا 
يتوافق مع الأع��داد الكبرية من الطلبات 
وزيادة قيمة القر�س وامل�شاعدات ال�شكنية 
املمنوحة. وي�شادق املجل�س على م�شبطة 
  22 ب��ت��اري��خ   امل��ع��ق��ودة  ال�شاد�شة  اجلل�شة 

يناير 2013 . 

•• اأ�صتانا-الفجر:

يجعل  ال��ع��امل  ال��ط��اق��ة يف  م����وارد  نق�س  اإن 
ال�شبل اجلديدة  تبحث عن  الكربى  القوى 
ال���ت���ف���وق يف  اإذا ك����ان  امل�����ش��ك��ل��ة.  حل���ل ه����ذه 
الألعاب  دورة  خال  يتميز  الريا�شة  جمال 
املتخ�ش�س  ال���دويل  املعر�س  ف���اإن  الأومل��ب��ي��ة 
ي��ع��ت��رب م��ن�����ش��ة ه���ام���ة يف جمال  اإك�������ش���ب���و 
�شوف   2017 �شنة  يف  الب��ت��ك��ارات.  تطوير 
امل��ع��ر���س. ومت  ه��ذا  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  ت�شت�شيف 
حتت  للمعر�س  الرئي�شي  املو�شوع  حتديد 
�شعار طاقة امل�شتقبل . وهنا نوؤكد اأن ت�شليط 
يف  الب�شرية  الإجن���ازات  اأف�شل  على  ال�شوء 
البلد  يف  �شيعقد  اخل�شراء  الطاقة  تطوير 
ال����ذي ي��ق��ع اق��ت�����ش��اده ت��اري��خ��ي��ا ع��ل��ى حافة 
الزاوية. وقد يكون هذا الأمر اأبرز الأحداث 

يف احلفل املرتقب.
واإدراك������ا ب��الخ��ت��ب��ار اجل���دي ال���ذي تنتظره 
املعر�س  لعقد  الفتية  كازاخ�شتان  عا�شمة 

EXPO- اإك�����ش��ب��و امل��ت��خ�����ش�����س  ال������دويل 
ال����دويل  امل��ك��ت��ب  رئ���ا����ش���ة  اأخ������ذت   2017
الأعمال  اإج����راء  اأن  الع��ت��ب��ار  يف  للمعار�س 
املراقبة  حت��ت  يتم  للمعر�س  التح�شريية 

وامل�شاعدة املبا�شرة من طرف قيادة الباد.
وت�������ش���ل ت���ك���ل���ف���ة ع���ق���د امل����ع����ر�����س ال������دويل 
اأ�شتانا  يف   EXPO-2017املتخ�ش�س
مليار   1.2 اإىل  �شتجذب  التي  الأم��وال  مع 
 250 يتم تخ�شي�س  املبلغ  ه��ذا  ي��ورو. من 
لإعداد  ال��دول��ة  ميزانية  م��ن  ي���ورو  مليون 
مكان انعقاد املعر�س. واحل�شة الكبرية من 
التمويل اأي نحو مليار يورو يخ�ش�س لبناء 

الفنادق والقاعات وبناء البنية التحتية.
اإك�شبو  الدويل  املعر�س  انعقاد  و�شوف يربز 
املعامل اجلديدة لأ�شتانا. ونذكر   EXPO
اأن بناء كري�شتال بال�س ال�شهرية يف حديقة 
املعر�س  ك��ان مبنا�شبة  لندن  ب��ارك يف  هايد 
اأن  اأي�شا  نذكر  اأن  ويكفي   1851 ع��ام  يف 
ت�شميمه  مت  فرن�شا  رمز  ال�شهري  ايفل  برج 

EXPO-« ب��اري�����س  يف  مل��ع��ر���س  خ�شي�شا 
الفرن�شي  امل���ه���ن���د����س  ق���ب���ل  م����ن   1889

غو�شتاف اإيفل.
اأكرب  عليها  يطلق  اأن  ميكن  التي  اأ�شتانا  اإن 
مواقع البناء تطلق لكل حدث كبري يجري يف 
كازاخ�شتان املعامل اجلديدة املعمارية. ومنذ 
 1997 ع���ام  يف  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  عا�شمة  ن��ق��ل 
من  املعماريني  املهند�شني  اأ�شهر  مب�شاركة 
كي�شو  كوروكاوا  مثل  العامل  اأنحاء  خمتلف 
اأكمول  م�����ش��اح��ة  زادت  ف��و���ش��رت  ون����ورم����ان 
مرات  ثاث  اأ�شتانا(  ملدينة  ال�شابق  )ال�شم 
اأي من 258 كيلومرت مربع حتى 710،2 

كيلومرت مربع. 
الكازاخ�شتاين جذب حجم  اجلانب  ويتوقع 
كبري من ال�شتثمارات اخلا�شة لبناء مرافق 
ويعترب  التحتية.  والبنية  اجلديد  املعر�س 
دافع  اأ�شتانا  يف   2017 عام  املقبل  املعر�س 
للمرحلة املقبلة من تطوير املدينة. لقد مت 
اإك�شبو  مركز  لبناء  م�شبقا  الأر����س  حتديد 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  م��ع  امل�شتقبل  يف 
الأر�س  م�شاحة  اإج��م��ايل  وي�شل  للمدينة. 
اإىل 113 هكتار ومنها 25 هكتار للمجمع 
ن��ف�����ش��ه وال���ب���اق���ي ي��خ�����ش�����س ل��ب��ن��اء موقف 
 EXPO- ال�����ش��ي��ارات يف ال��ه��واء وم��دي��ن��ة

.2017
يف الوقت نف�شه عقد EXPO يزيد تدفق 
نن�شى  ول  ال��ب��اد  اإىل  الأج��ان��ب  ال�شائحني 
اأن املرافق التي يتم بناوؤها يف اإطار املعر�س 
ت�شمح بتوجيه النظار اإىل كازاخ�شتان وعلى 
امل�شتقبل  يف  اأ���ش��ت��ان��ا  اإىل  اخل�����ش��و���س  وج���ه 
ك��ب��ري ومن�شة  ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ع��ر���س دول����ب 

عر�س للمعلومات. 
�شلطات  اأن  واله���ت���م���ام  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
لتطوير  خ��ط��ط  تنفيذ  ت��ن��وي  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
احلكومة  وت��ب��ن��ت  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
النتائج  وم���ع  ال�����ش��ري��ع.  الت�شنيع  �شيا�شة 
ال��ت��داب��ري ف���اإن ال�شناعات  ل��ه��ذه  الإي��ج��اب��ي��ة 
اجلديدة تقود نحو منو ا�شتهاك الطاقة. 

الأر����س مثل  اأع��م��اق  امل���وارد يف  اإىل  بالنظر 
كازاخ�شتان  يف  الفحم  من  الكبرية  الكمية 
العاملي(  الح��ت��ي��اط��ي  م���ن  امل��ئ��ة  يف   3.6(
اآ�شيا  و���ش��ط  ال��واق��ع��ة  ال��دول��ة  تعتمد ط��اق��ة 

اأ�شا�شا على عن�شر الفحم.
�شيا�شتها  تبني  كازاخ�شتان  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
ال��ط��اق��ة املتجددة  ل���زي���اردة ح�����ش��ة م�����ش��ادر 
11 يف املئة يف هيكل القدرة التوليدية  اىل 
2030 . فاإن ال�شلطات  للباد بحلول عام 
ال��ك��ازاخ��ي��ة ت��اأم��ل اأن����ه م��ع ت��ط��وي��ر الطاقة 
ت��ك��ال��ي��ف هذه  ف������اإن  ال����ع����امل  امل���ت���ج���ددة يف 
فاأن  وباملنا�شبة  تنخف�س.   �شوف  التقنيات 
بالطاقة  اأ�شتانا  يف  املعر�س  م�شاحة  تزويد 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  اإم���دادات  من  يتم 
كازاخ�شتان  ع��ا���ش��م��ة  ت��ك��ون  ���ش��وف  وه��ك��ذا 
جت�شيد ل مدينة امل�شتقبل . حيث يتم عر�س 
اإجنازات العامل من الطاقة البديلة يف اإطار 
بتو�شيع  ي�شمح  مب��ا   EXPO-2017

اآفاق الطاقة املتجددة يف كازاخ�شتان. 
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املال والأعمال

•• ابوظبي-الفجر:

قالت �شيدة العمال موزة �شعيد 
الهيئة  ع�شو  العتيبة  احمد  ب��ن 
�شيدات  جم��ل�����س  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ا�شتثمارات  ان  اب��وظ��ب��ي  اع��م��ال 
�شيدات العمال بالدولة يف تزايد 
15 م��ل��ي��ار درهم  وق���د جت����اوزت 
بح�شب احدث املعلومات، وتتوزع 
قطاعات  على  ال�شتثمارات  هذه 
العقارات،  املالية،  ال���ش��واق  مثل 

التجارة، وغريها.
ت�شريح  يف  ال���ع���ت���ي���ب���ة  وذك��������رت 
الع���م���ال  ����ش���ي���دات  ان  ���ش��ح��ف��ي 
عددهن  جت��اوز  اللواتي  بالدولة 
يدرن  اع���م���ال  ���ش��ي��دة  ال���ف   14
�شركة  ال����ف   20 اىل  ي�����ش��ل  م���ا 
توقعاتها  ع���ن  م��ع��رب��ة  خ��ا���ش��ة، 
بزيادة ترتاوح ما بني 5-10% 
يف هذه الع��داد قبل نهاية العام 

اجلاري.
ال��ت��ي ت�شغل  ال��ع��ت��ي��ب��ة  وا���ش��اف��ت 
ادارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م��ن�����ش��ب 
جم��م��وع��ة  ال��ع��ت��ي��ب��ة امن����اء : ان 
النمو يف اعداد �شيدات العمال و 
التي يدرنها يعود  ال�شركات  عدد 
القت�شاد  يف  التح�شن  حالة  اىل 
الوطني وجتاوزه تاثريات الزمة 

املالية العاملية باقل ال�شرار.

•• عجمان ـ الفجر :

ملكافحة  العربي  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  بتلر  �شكوت  قدم 
تكرميي  ودرع  ���ش��ك��ر  ر���ش��ال��ة  ال���ت���ج���اري  وال��غ�����س  ال��ق��ر���ش��ن��ة 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  ل�شمو 
والتخطيط بعجمان تعبريا عن ال�شكر والتقدير جلهوده يف 
بتاريخها  اأكرب عملية غ�س جتاري  متابعة بعجمان يف �شبط 
درهم  األ��ف  و43  مليون   6 بقيمة  مقلدة  ب�شائع  وم�����ش��ادرة 

خال عام 2012.
القر�شنة  مكافحة  على  حر�شها  عجمان  بلدية  اأك��دت  حيث 
الأ�شواق  متابعة  يف  جهود  من  به  تقوم  وما  التجاري  والغ�س 
ال��ت��ج��اري��ة وم��اح��ق��ة م��روج��ي ال��ب�����ش��ائ��ع امل��ق��ل��دة و�شبطهم 
وتغرمي املخالفني الذين ي�شتخدمونها وي�شوقونها بالإمارة. 
جاء هذا خال ا�شتقبال �شموه لبتلر والوفد املرافق بح�شور 
�شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد مدير عام الدائرة و حميد �شلطان 
ال�شويدي مدير العمليات لاحتاد العربي ملكافحة القر�شنة 
يف  احلكومية  ال��ع��اق��ات  م�شئول  توفيق  اأح��م��د  و  ب���الإم���ارات 
املركز وعا خ�شري نائب الرئي�س التنفيذي ،وكافيج في�شايل 
بالإمارات  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة  يف  الفكرية  امللكية  م�شت�شار 
ل��ق��ط��اع الرتاخي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل���رزوق���ي  ، و حم��م��د 
اإدارة  مدير  ال�شويدي  نا�شر  وم��اج��د  ب��ال��دائ��رة  القت�شادية 

الرقابة واحلماية التجارية.
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  و 
الأ�شواق  على  الرقابة  وت�شديد  الأ�شواق  متابعة  على  حر�شه 
مقلدة  ب�شائع  ت��داول  اأو  بيع  من  ومنعها  ب��الإم��ارة  التجارية 
التجارية  عاماتها  دون  الكرتونية  اأجهزة  اأو  عاملية  ملاركات 
اأخر  اأية �شلع مقلدة بعد  موؤكداً خلو الأ�شواق يف عجمان من 
الرتاخي�س  اإدارة  بها  قامت  ق�شائي  ل�شبط  عمليات  خم�شة 
ال��رق��اب��ة واحلماية  ب������اإدارة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  الق��ت�����ش��ادي��ة وف���ري���ق 
مليون   6 بقيمة  مقلدة  ب�شاعة  و�شبط  م��وؤخ��را  ال��ت��ج��اري��ة 
و43 األف درهم عبارة عن اأدوات �شرف �شحي ،واإلكرتونيات 
اأن قطاع  اإىل  م�����ش��رياً  م��ق��ل��دة  ع��امل��ي��ة  ،وم���اب�������س مب���ارك���ات 
الرتاخي�س ومراكز اخلدمة فيها تقوم بدور رقابي دائم على 
املن�شاآت التجارية باأنواعها وتعمل على ت�شديد الرقابة عليها 
حماية للم�شتهلكني واأ�شحاب ال�شركات والتاأكد من العامات 

التجارية ال�شهرية الأ�شلية.
وبني �شموه باأن مفت�شي الرقابة والتفتي�س بالدائرة يوا�شلون 
ال��ع��م��ل ل��ي��ل ن��ه��ار وخ�����ارج ن��ط��اق ال������دوام ال��ر���ش��م��ي ملاحقة 
املخالفني ممن ت�شول نف�شهم التاعب بالب�شائع والعامات 
ال�شبط  �شاحيات  املفت�شون  منحت  ال��دائ��رة  واأن  التجارية 
الب�شائع  نف�شه غ�س  له  ت�شول  �شخ�س  كل  لتغرمي  الق�شائي 
بالإمارة وتغرميهم وقد يتطلب الأمر حجز اأ�شحاب املن�شاآت 

واإي�شالهم لل�شجن اإذا مت ثبات ذلك عليهم مبا ي�شر ال�شالح 
العام.

ومراكز  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��رتاخ��ي�����س  ق��ط��اع  دور  اإىل  م�����ش��ريا 
اخلدمة بالإمارة وحر�شها الدائم على متابعة ذلك مع وزارة 
القت�شاد يف تنفيذ اجلولت امليدانية على الأ�شواق ، وحمايتها 
املواد  كافة  وبيع  ت�شويق  يف  التجاري  الغ�س  م��ن  للم�شتهلك 
ال�شتهاكية والأدوات الكهربائية والإلكرتونيات وغريها من 
اإىل  العامات التجارية ،و الأدوات املنت�شرة يف الأ�شواق لفتا 
ما تقوم به الدائرة من حمات تفتي�شية فجائية على الأ�شواق 
�شباحا وم�شاًء وما تبذله من جهد مع وزارة القت�شاد ملتابعة 

ذلك على مدار العام.
من جهته اأعرب �شكوت بتلر الرئي�س التنفيذي للمركز العربي 
�شمو  جلهود  وتقديره  اجلزيل  �شكره  عن  القر�شنة  ملحاربة 
لدورهم  بها  والعاملني  الدائرة  رئي�س  النعيمي  را�شد  ال�شيخ 
لفتاً  بالإمارة  امل�شتهلك  وحماية  التجاري  الغ�س  مكافحة  يف 
تثمن  التجارية  ال�شركات  من  به  الأع�شاء  وكافة  املركز  ب��اأن 
القت�شادية  الرتاخي�س  اإدارة  دور  عاليا  وت��ق��در  ال���دور  ه��ذا 
القر�شنة وحماية  للحد من  املجال  العمل يف هذا  يف تطوير 

العامات التجارية العاملية.
ويف ختام اللقاء قدم الرئي�س التنفيذي بتلر �شهادة �شكر وتقدير 
ملاجد نا�شر ال�شويدي مدير اإدارة الرقابة واحلماية التجارية 

جلهود قطاع الرتاخي�س يف �شبط املخالفني معربا عن �شكره 
لفرق العمل يف قطاع الرتاخي�س القت�شادية بالدائرة ودورها 

التجارية  العامات  بع�س  �شبط  عمليات  يف  املتميز  الرقابي 
املقلدة يف اأ�شواق عجمان وتغرمي املخالفني منهم.

التاد العربي ملكافحة القر�سنة يقدم ال�سكر لرا�سد النعيمي جله�د بلدية عجمان يف مكافحة القر�سنة والغ�س التجاري

يف املعر�س الدويل املتخ�ض�س اإك�ضبو

كازاخ�ستان ت�سلط ال�س�ء على اأف�سل الإجنازات الب�سرية يف تط�ير الطاقة اخل�سراء
م�زة العتيبة :ا�ستثمارات �سيدات 

اأعمال الإمارات تف�ق 15 مليار درهم
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•• ابو ظبي-الفجر:

ال���ع���ام لهيئة  الم����ني  امل���ب���ارك  رزان  ���ش��ع��ادة  ف����ازت 
ال��ب��ي��ئ��ة-اب��و ظ��ب��ي ب��ج��ائ��زة الع���م���ال ل��ل��ن�����ش��اء من 
الغرفة المريكية يف ابوظبي وذلك يف حفل اقامته 

الغرفة يف فندق فريمونت باب البحر.
الغرفة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ي��دة ج���ري���ج ج���ول���دن  وق�����ال 
بهذه  ف����ازت  امل���ب���ارك  رزان  ���ش��ع��ادة  ان  الم��ريك��ي��ة 
وحققت  القيادة  على  ق��درة  اظهرت  لنها  اجلائزة 
بذلك  واعطت  اجن���ازات كبرية يف جم��الت عملها 

در�شا لاخرين يف التحمل واملثابرة والحرتافية .
الفائزين  اجل��وائ��ز على  ت��وزي��ع  ومت خ��ال احلفل 
�شنويا  المريكية  الغرفة  تقيمها  التي  امل�شابقة  يف 
يف  ي�شهمون  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شخا�س  لختيار 
تنمية العاقات التجارية بني المارات والوليات 
اك�شون  �شركة  رعته  الذي  املتحدة. وح�شر احلفل 
م��وب��ي��ل وع����دد اخ���ر م��ن ال�����ش��رك��ات ���ش��ع��ادة مايكل 
كوربني ال�شفري المريكي لدى الدولة و اكرث من 

اعمال. ورجل  م�شوؤول   300
نيك�شو�س  �شركة  رئي�شة  احلو�شني  �شعاد  وف���ازت 

خل��دم��ات الع��م��ال ب��ج��ائ��زة الجن����ازات لل�شباب اذ 
انها حققت جناحا باهرا يف التزامها بالتميز الذي 
�شكل حافزا قويا لاخرين للقيام باعمال مماثلة. 
ومت تقدمي اجلائزة لها من قبل ال�شيدة هنية كليب 
جريج  وال�شيد  للريا�شة  ان�شباير  ل�شركة  املوؤ�ش�شة 

جولدن رئي�س الغرفة المريكية.
كما فازت موؤ�ش�شة �شلطان الدولية القاب�شة بجائزة 
اجل�شر لامتياز جلهودها يف ردم الهوة يف العاقات 
عرب  العمال  حتالفات  وتعزير  الثنائية  التجارية 
احل����دود واق��ام��ة م�����ش��اري��ع م�����ش��رتك��ة. ومت تقدمي 

رئي�س  نائب  �شاكر  ح��امت  ال�شيد  قبل  من  اجل��ائ��زة 
وال�شيد  احلكومية  لل�شوؤن  اخلليج  اك�شون  �شركة 

جولدن لل�شيد بدر جريودي ممثا للموؤ�ش�شة.
رئي�شة جمموعة  امل�شكري  �شيخة  الدكتورة  وف��ازت 
و�شركة  ت��ري��ك��ون  جم��م��وع��ة  و  القاب�شة  امل�����ش��ك��ري 
ج��ون�����ش��ون ك��ون��رتول و���ش��رك��ة الت�����ش��الت الدويل 
بجائزة ال�شقر جلهودها املميزة يف تعزيز عاقات 
ال��ت��ع��اون ب��ني الم�����ارات وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ومت 
اجلابر  فاطمة  ال�شيدة  قبل  م��ن  اجل��ائ��زة  ت��ق��دمي 
وال�شيد  مل��ج��م��وع��ة اجل���اب���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة 

للطاقة  الوطنية  ظبي  ابو  �شركة  وف��ازت  جولدن. 
الكبرية  جلهودها  ال�شقر  بجائزة  اي�شا  )ط��اق��ة( 
والوليات  الم���ارات  بني  التعاون  دع��م عاقات  يف 
املتحدة. ومت تقدمي اجلائزة من قبل �شعادة مايكل 
وال�شيد  الم��ارات  ال�شفري المريكي لدى  كوربني 
عن  ممثا  العامري  اخلالق  عبد  لل�شيد  جولدن 

�شركة طاقة.
وقد مت التربع بالعائدات التي جمعت من مبيعات 
التذاكر وامل��زاد اخل��ريي ال��ذي اقيم خ��ال احلفل 
لث��ن��ني م��ن اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي وهما 

املدر�شة الباك�شتانية وحملة كامريون للهجن.
، الحتاد  اإك�شون موبيل  وق��د رع��ى احلفل كل من 
اأوك�شيدنتال   ، الدولية  دينكورب  �شركة   ، للطريان 
�شو  ن����رثوب  بيل�شربي   ، ك��ورب��وري�����ش��ن  ب��رتول��ي��وم 
بريوت  �شركة   ، اخلليج  الليان�س  �شركة   ، بيتمان 
، �شركة  اب����و ظ��ب��ي  اي�����ش��رتن م���اجن���روف  ف��ن��دق   ،
الت�شالت املبا�شرة ، �شركة ت�شريز ابو ظبي ، �شركة 
بوروب كار ، �شركة يونيفر�شال لتاجري ال�شيارات ، 
���ش��رك��ة جرومينغ   ، ال���ف���ن  ب��ي��ت   ، ���ش��ل��ك��ور  ���ش��رك��ة 

وبىن�ش�س للمجوهرات.

قيادات ن�سائية اإماراتية وم�ؤ�س�سات وطنية تف�ز بج�ائز التميز من الغرفة الأمريكية 

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ال�شنة  ع��ن  ال��ع��ق��اري��ة  ال���دار  �شركة  اأرب����اح  ���ش��ايف  بلغ 
مليون  ر1  ر340   7   2012 دي�����ش��م��رب   31 يف  املنتهية 
109 يف امل��ائ��ة ع��ن ال��ع��ام املا�شي التي بلغت  دره��م ب��زي��ادة  
يف  املتخ�ش�شة  ال��دار  واأعلنت   دره��م.  مليون  ر642    5
ام�س  اأبوظبي  يف  العقارات  واإدارة  وا�شتثمار  تطوير  جمال 
باملقارنة  دره���م  ر0   30 بلغت  ال��واح��د  ال�شهم  ع��ائ��دات  اأن 
املا�شي ما يعني  العام  الواحد يف  لل�شهم  دره��م   0.15 مع  
لل�شهم من   82 ر1 دره��م  اإىل  الأ���ش��ول  ارتفاع �شايف قيمة 

درهم لل�شهم يف عام2011. ووا�شلت الدار خال  ر1   58
مايل  اأداء  حتقيق   2012 املا�شي  العام  من  الأخ��ري  الربع 
ر403   9 اإىل  ال�شنة  خ��ال  املتحققة  بالعائدات  دف��ع  ق��وي 
درهم  ر6  مليون  ر742  ر11 مليون درهم باملقارنة مع 6 
اإىل  اأ�شا�شية  ب�شفة  النمو  ه��ذا  ويعزى   2011 ع��ام  خ��ال 
والأرا�شي  الوحدات  ت�شليم  برنامج  من  املتحققة  العائدات 
اإىل عمائها مبا يف ذلك حكومة اأبوظبي. وحققت ال�شركة  
اأرا�شي  9 ر965 ر9  مليون درهم من بيع وحدات وقطع 
ومن اأتعاب اإدارة م�شاريع باملقارنة مع 2 ر435 ر5  مليون 
درهم وارتفعت العائدات املتكررة بن�شبة  10 يف املائة لت�شل 

مليون  ر1  ر307   4 مقابل  دره��م  مليون  ر1   438 اإىل 
العائد الإي��ج��اري املتحقق من  2011. وارت��ف��ع  دره��م ع��ام 
املكتبية ومرافق  املرافق  ت�شمل  والتي  ال�شتثمارية  الأ�شول 
جتارة التجزئة والقرى العمالية اإىل 634.2 مليون درهم 
مقابل 541 مليون درهم عام 2011  فيما حققت الأ�شول 
ر803   8 بلغت  عائدات  واملدار�س  الفنادق  مثل  الت�شغيلية 
مليون درهم مقارنة مع 766.4 مليون درهم عام 2011. 
وقد بلغ ر�شيد ال�شركة النقدي ويف البنوك بنهاية العام 8 
4.157.7 مليون  اإماراتي مقابل  درهم  ر2مليون  ر259 
�شافيا  انخاف�شا  وحققت   .2011 ع��ام  يف  اإم��ارات��ي  دره��م 

بن�شبة  23  يف املائة يف القيمة الإجمالية للقرو�س اإىل 3 
ر014 ر14 مليون درهم اإماراتي مقارنة ب� 5 ر295 ر18 
م��ل��ي��ون دره����م. وق���د وق��ع��ت ال�����ش��رك��ة خ���ال ال��ع��ام 2012 
 800 �شحب  دره��م مت  اأربعة مليارات  بقيمة  قر�شا جديدا 
ال�شركة  القر�س  و�شيمكن هذا  الفرتة  بنهاية  درهم  مليون 
النقدية  ال�شيولة  ومتطلبات  العامل  مالها  راأ���س  اإدارة  من 
املتحققة  الأرب���اح  اأ�شهمت  وق��د  القادمتني.  ال�شنتني  خ��ال 
3 ر15 يف  العام يف رفع �شايف قيمة الأ�شول بن�شبة  خال 
 6 باملقارنة مع  5 ر8.179 مليون دره��م  اإىل  املائة لت�شل 
وعلى   .2011 دي�شمرب   31 يف  دره���م  مليون  ر7  ر093 

بتخ�شي�س  الإدارة  جمل�س  اأو���ش��ى  فقد  النتائج  ه��ذه  �شوء 
ورفع  ال���واح���د  لل�شهم  ف��ل�����ش��ات  �شتة  مب��ع��دل  ن��ق��دي��ة  اأرب�����اح 
تو�شية بهذا ال�شاأن اإىل امل�شاهمني للنظر يف اعتمادها خال 

اجتماعهم ال�شنوي. 
رئي�س  املهريي  عيد  علي  ق��ال  املالية  النتائج  على  وتعليقا 
بالن�شبة  متميزا  ك��ان   2012 ع��ام  اأن  ال���دار  اإدارة  جمل�س 
لل�شركة حيث �شهدت تقدما كبريا يف برنامج ت�شليم الأ�شول 
مكانة  وتعزيز  للم�شتثمرين  واأرب��اح جيدة  عائدات  وحتقيق 
ال�شركة  تنطلق  ولذلك  اأبوظبي  يف  للتطوير  كرائدة  ال��دار 

من موقع القوة. 

مليار و340 ملي�ن درهم �سايف اأرباح الدار العقارية عام 2012
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•• دبي-الفجر: 

اأول واأكرب �شركة   ، العربية للطريان  اأعلنت 
طريان اقت�شادي يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا ام�س اأنها �شجلت منواً كبرياً 
�شنوياً،  تنقلهم  ال��ذي��ن  امل�����ش��اف��ري��ن  ع���دد  يف 
حيث بلغ عدد امل�شافرين على منت طائراتها 
 5،301،484 نحو   2012 ال��ع��ام  خ��ال 
بعدد  م��ق��ارن��ة   13% ب��ل��غ  بنمو  م�����ش��اف��راً، 

امل�شافرين خال العام املا�شي 2011.

امل�شافرين  اأع������داد  يف  ال��ن��م��و  ه���ذا  وي��ع��ك�����س 
التي  الطموحة  ال�شرتاتيجية  جن��اح  م��دى 
ال�شركة يف تو�شيع �شبكة وجهاتها،  تنتهجها 
العام  ل��ل��ط��ريان يف  ال��ع��رب��ي��ة  ق���ام���ت  ح��ي��ث 
وجهات   9 اإىل  رحاتها  بت�شيري   2012
الرئي�شي  م��ق��ره��ا  م���ن  ان���ط���اق���اً  ج���دي���دة 
ق���ازان  ت�شمل  ال�����دويل،  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  يف 
واإربيل  واأودي�����ش��ا  واأوف���ا  و�شالة  وال��ط��ائ��ف 
رفعت  وكما  ورو���ش��ت��وف.  والب�شرة  واآ�شتانا 
ال�شركة عدد رحاتها الأ�شبوعية اإىل العديد 

من الوجهات الهامة مثل مو�شكو والريا�س 
وجدة والدمام والدوحة والنجف اىل جانب 
ذلك،  اإىل  اإ�شافة  ودلهي.  وبي�شاور  كارات�شي 
وا���ش��ل��ت ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان ت��و���ش��ي��ع �شبكة 
الرئي�شية  مراكزها  م��ن  انطاقاً  وجهاتها 
يف املغرب وم�شر لي�شل بذلك اإجمايل عدد 
الوجهات التي ت�شري ال�شركة رحاتها اإليها 

اإىل 82 مدينة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ع���ادل ع��ل��ي، الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة العربية للطريان : عاماً 

بعد اآخر، توا�شل ’العربية للطريان‘ حتقيق 
منت  على  امل�شافرين  ع��دد  يف  ملحوظ  من��و 
التي  املتنامي  الطلب  يعك�س  مما  رحاتها، 
حتظى بها خيارات القيمة مقابل املال التي 
مكانتها  م��ن  وان��ط��اق��اً  ال�����ش��رك��ة.  تقدمها 
العربية  ���ش��ت��م�����ش��ي  ال���ق���ط���اع،  يف  ال����رائ����دة 
ل��ل��ط��ريان ق��دم��اً يف اإر����ش���اء م��ع��اي��ري جديدة 
القت�شادي،  ال��ط��ريان  قطاع  م�شتوى  على 
عرب تقدمي املزيد من العرو�س املميزة على 

�شبكة وجهاتها املتنامية .

العربية للطريان تنقل 5.3 ملي�ن م�سافر خالل العام 2012
املال والأعمال

•• ال�صارقة-الفجر:

عمل  ور�شة  ال�شارقة  يف  مبقرها  املركزية  املالية  دائ��رة  نظمت 
حول اإعداد احل�شاب اخلتامي واإقفالت احل�شابات للعام املايل 
الدارات  م��دراء  جميع  مب�شاركة   ،2012 دي�شمرب  يف  املنتهي 
60 موظفا من  واأك��رث من  بالدائرة  املالية  الأق�شام  وروؤ���ش��اء 
حما�شبي الدوائر و الهيئات احلكومية يف ال�شارقة، وحا�شر يف 
الور�شة ال�شيد نا�شر عبدالعزيز ك�شواين مدير اإدارة التدقيق 
العمل  رئي�س فريق  املركزية  املالية  بالدائرة  املالية  الرقابة  و 
املايل احلكومي ع�شو  النظام  ادارة  با�شا مدير  وال�شيد ح�شن 

الفريق.  
ور�شة  انعقاد  ياأتي   : عبدالعزيزك�شواين  نا�شر  ال�شيد  وق��ال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإط���ار  يف  اخلتامي  احل�شاب 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
ال�شيخ  بقيادة  املالية  بالدائرة  العليا  والإدارة  ال�شارقة،  حاكم 
ال�شايغ  وول��ي��د  ال���دائ���رة،  رئي�س  القا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد 
املايل  العمل  اإىل تطوير منظومة  الهادفة  الدائرة  عام  مدير 
واملمار�شة  التقنيات  اأف�����ش��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ب���الإم���ارة  احل��ك��وم��ي 

املعا�شرة يف اأنظمة العمل املايل احلكومي .
النظام  ا�شتخدام  اآلية  ا�شتعرا�س  الور�شة  خال  :مت  واأ�شاف 
املايل احلكومي يف اعداد احل�شاب اخلتامي للعام املايل املن�شرم 
ف�شا  الكرتونيا  املالية  الدائرة  اىل  ار�شاله  كيفية  �شرح  ،مع 
عن ال�شتخدام و الر�شال اليدوي ال�شابق،وتعد الور�شة الثانية 

خال العام املايل احلايل 2013 ،و تاأتي �شمن �شل�شلة الور�س 
التثقيفية املالية من قبل الدائرة يف اطار تنفيذ مبادراتها يف 
عمل  ف��ري��ق  ي��ق��وم  ال�شهرية،حيث  امل��ال��ي��ة  امللتقيات  منظومة 
املاليني  املوظفني  حل�شور  الكامل  بالتن�شيق  املالية  امللتقيات 
امل�شتهدفة  امل��ال��ي��ة  امل��ح��اور  و  امللتقيات  موا�شيع  ب�����ش��اأن  ك��اف��ة 

للنقا�س و العر�س.
ب�����ش��رح ال�شا�شات  ب��ا���ش��ا  ال�����ش��ي��د ح�����ش��ن  ال��ور���ش��ة ق���ام  وخ����ال 

املايل  ال��ن��ظ��ام  م��ن  اخل��ت��ام��ي  احل�����ش��اب  تنفيذ  يف  امل�شتخدمة 
الدائرة  اىل  ال��ك��رتون��ي��ا  امل��ر���ش��ل  للتقرير  الآل��ي��ة  امل��راج��ع��ة  و 
تقارير  ت�شعة  على  اخل��ت��ام��ي  احل�����ش��اب  يحتوي  حيث  امل��ال��ي��ة، 
مالية وت�شمل )ال�شيكات الغري م�شتلمة- ادارة اأوامر ال�شراء- 
العتمادات الغري منفّذة- الرتباطات الغري مرّحلة- املوازنات 
و الرتباطات ال�شنوية- جرد الأ�شول- ادارة الأ�شول- مقارنة 

الأ�شول - احل�شاب اخلتامي التف�شيلي(.  

اأب�ظبي لبناء ال�سفن تعر�س اأحدث منتجات مالية ال�سارقة تنظم ور�سة عمل ح�ل اإعداد احل�ساب اخلتامي 
الدفاع البحري يف معر�س نافدك�س 2013

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة  اأبوظبي لبناء ال�شفن املتخ�ش�شة يف خدمات بناء وجتديد و�شيانة وحتديث ال�شفن احلربية والتجارية 
املتطورة عن �شفنها ومنتجاتها التي �شتعر�شها يف معر�س الدفاع البحري  نافدك�س 2013  الذي يعقد بالتزامن 
مع  اآيدك�س 2013  خال الفرتة من  17  اإىل  21  من �شهر فرباير اجلاري. وتخطط اأبوظبي لبناء ال�شفن 
على  ميتد  جناح  يف  البحري  والأم��ن  للدفاع  خم�ش�شة  �شفن  ث��اث  لعر�س  للحدث  الرئي�شي  الراعي  باعتبارها 
م�شاحة  120 مرتا مربعا ب�شكل يعك�س مدى تطور خدمات ومنتجات ال�شركة. وقال اإيان بايك الرئي�س التنفيذي 
بالإنابة عن �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن اإن قدرات اأبوظبي لبناء ال�شفن ت�شهم يف ت�شنيع واإ�شاح واإعادة التجهيزات 
اأن  اإىل  م�شريا  البحري  الدفاع  ل�شناعات  اإقليمي  كمركز  اأبوظبي  مكانة  تر�شيخ  البحرية يف  للمركبات  الداخلية 
ال�شركة اإنطاقا من مقرها يف اأبوظبي جنحت يف توفري املنتجات واخلدمات املرتبطة بها ل�شناع القرار يف جمالت 
الدفاع عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي وحول العامل . واأ�شاف اأن معر�س  نافدك�س  ميثل فر�شة مهمة بالن�شبة 
لل�شركة للتوا�شل مع عمائها احلاليني وبناء عاقات جديدة مع عماء جدد ومناق�شة التطورات يف هذه ال�شناعة 
نافدك�س2013    معر�س   يف  ال�شفن  لبناء  اأبوظبي  �شتعر�شها  التي  ال�شفن  وت�شم   . مت�شارعا  من��وا  ت�شهد  التي 
جمموعة قوارب العرتا�س عالية ال�شرعة طراز  اإم اآر تي بي 16 و�شفن التدخل ال�شريع من طراز غناظة بطول 
27  مرتا و�شفن بينونة من طراز كورفيت بطول 72  مرتا. وت�شل �شرعة قوارب العرتا�س التي يبلغ وزنها  26  
طنا وامل�شنوعة من املواد املركبة فائقة التكنولوجيا مثل األياف الكربون والكيفلر اإىل 65 عقدة  فيما تعمل هذه 
القوارب مبحركات اإم تي يو ويقودها طاقم من خم�شة اأ�شخا�س وت�شتخدم ملهمات ال�شتجابة ال�شريعة . اأما �شفن 
غناطة املزودة بال�شواريخ وامل�شنوعة من �شبائك الأملنيوم ويبلغ وزنها  45  طنا فتتجاوز �شرعتها  40  عقدة وتعمل 
ال�شفينة يف ت�شكيات  ا�شتخدام  اإم تي يو وحمركات مائية نفاثة طراز رولز روي�س وميكن  ال�شفن مبحركات  هذه 
خمتلفة كناقلة جند �شريعة وقارب ملدافع الهاون وقارب للبنادق وقارب لل�شواريخ . وتعد �شفن بينونة من طراز 

كورفيت بطول 72  مرتا اأكرب ال�شفن امل�شنوعة يف اأبوظبي والتي �شيتم عر�شها يف نافدك�س .
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العدد 10708 بتاريخ 2013/2/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شه لاعمال الكهربائية

رخ�شة رقم:CN 1132175 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/او�شه لاعمال الكهربائية

اىل/او�شه لرتكيب وا�شاح نظم التدفئه وتكييف الهواء  

OSHA INSTALLING & REPAIRING AIR CONDITIONS & HEATING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شاح نظم التدفئة وتكييف الهواء )4322005(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب وا�شاح التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليتكيت للعقارات واملقاولت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1197394 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مالك ي�شلم قريان ال�شعريي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مالك ي�شلم قريان ال�شعريي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي �شامل علي �شامل املنهايل )%50(

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 6*4 اىل 60*40
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/اليتكيت للعقارات واملقاولت العامة  
ALETEEKET REAL ESTATE GENERAL CONTRACTING

اىل/ اليتكيت للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م 
ALETEEKET GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا قطعة 26 حمل 74 يثي اىل 
املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 189 مكتب رقم 25

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حجر الغربية لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1219556 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حجر الغربية لل�شيانة العامة  

HAJAR ALGRBYA GENERAL MAINTENANCE

اىل/ الطاريات لل�شيانة العامة 
AL ATARIYAT GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/احمد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البلخي للرخام والبا�شرت 
رخ�شة رقم:CN 1173573 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التال الزرقاء للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1285405 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نظارات المارات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1101730 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عبيد حممد عبيد النقبي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف حممد �شعيد حممد عمر خليفة 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
املنقذ  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور رخ�شة رقم:CN 1456964 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شغريه حممد مبارك يروان املن�شوري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شغريه حممد مبارك يروان املن�شوري من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جنان راجح ابراهيم املب�شلط )%100( 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العتبه للنجارة واحلدادة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1143723 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ �شيد حممد  ف��ق��د  
ح���اج���ي ح�����ش��ني خ���������ان     - 
جواز  اجلن�شية-  باك�شتاين 
�شفره رقم   )0150021(    
�شادر من المارات من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/4411003

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ح���ف���ظ اهلل 
�شالح �شعد الرخمى- اليمن 
رقم    �شفره  اجلن�شية- جواز 
)2474924(    فعلى من 
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اقرب مركز �شرطة او �شفارة 

اليمنية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ راجا م�شتن�شر 
على راجا غزنفار علي      - 
جواز  اجلن�شية-  باك�شتاين 
�شفره رق��م   )861834(    
�شادر من المارات من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/3058198

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ج���وي���ت���ام 
�����������ش����������ان����������درا ه����������ولدي����������ر 
بنغادي�س   - ه������وي������ب      
رقم    �شفره  اجلن�شية- جواز 
)172406(      من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.055/3672166

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
ع��ل��ي ع��ب��ي��د       - لبناين 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )2097666( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/3486185

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ع���م���ر 
ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن ع����م����ر 
ت���ن���زان���ي���ا  ب����ا�����ش����ر اه���������ل  - 
رقم    �شفره  اجلن�شية- جواز 
)91397(      م��ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/3988990

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/212ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة المارات لات�شالت اجلن�شية: المارات 
اعانه:   املطلوب  امريكا   اجلن�شية:  فورد  كنود  مايكل   : �شده  املنفذ 
طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  امريكا   اجلن�شية:  فورد  كنود  مايكل 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-  بادارة  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 الثاثاء 5 فرباير 2013 العدد 10708      

الإعالناتكم 
يرجى االت�ضال على  هاتف:024488300 -  فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية : 

بتاريخ :2012/1/25 املودعة حتت رقم : 168380 
    MEHTAB VEGETABILES & FRUITS CO:با�شم

وعنوان:العوير بلوك 2 ، �س.ب:294032 ، هاتف:3331565 ، فاك�س: 3200113   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الفواكه وخ�شروات حمفوظة وجممدة وجمففة .
الواقعة بالفئة :29

و�شف العامه:�شكل دائري مكون من ن�شفني الن�شف المين باللون البي�س والن�شف الي�شر باللون الزرق 
مع وجود حرف .

ال�شرتاطات:ل يوجد .
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  فرباير 2013 العدد 10708

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية : 

بتاريخ :2012/3/25 املودعة حتت رقم : 171031 
با�شم:فندق اريانا    

وعنوان:هاتف:065255523 ، �س.ب: 84443 ال�شارقة ، المارات العربية املتحدة.   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات والقامة املوؤقتة .
الواقعة بالفئة :43

و�شف العامه:فندق اأريانا ARYANA HOTEL بالحرف العربية والاتينية باللون بالبنف�شجي 
الفاحت ويوجد بني الكلمتني ر�شم �شجريات �شغرية باللون ال�شفر الناري .

ال�شرتاطات:.
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  فرباير 2013 العدد 10708

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية : 

بتاريخ :2001/8/13 املودعة بالرقم : 043814 
با�شم:موؤ�ش�شة حامل امل�شك التجارية    

وعنوان: المارات العربية املتحدة ، �س.ب: 28525 دبي .   
وامل�شجلة حتت رقم 32535 بتاريخ : 2002/7/13

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2011/8/13 وحتى تاريخ : 2021/8/13

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  فرباير 2013 العدد 10708
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•• العني- الفجر :

�شيفه  م����ع  ال���ع���ني  ف���ري���ق  ت����ع����ادل 
بدون  �شلبياً  الأوزب��ك��ي  ب��ون��ي��ودك��ور 
الودية  امل���ب���اراة  وذل����ك يف  اأه������داف، 
اأم�س  م�شاء  الفريقني  جمعت  التي 
زايد  ب��ن  خليفة  ملعب  على  الأول 
بنادي العني، يف اإطار ا�شتعداداتهما 
امل���ق���ب���ل���ة، حيث  ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات��ه��م��ا 
ملناف�شة  الأوزب���ك���ي  ال��ف��ري��ق  ي��ت��اأه��ب 
يتاأهب  حني  يف  اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري 
البنف�شج ملاقاة بني يا�س يف العا�شر 
مباريات  �شمن  احل��ايل  ال�شهر  من 
ربع النهائي من بطولة كاأ�س رئي�س 
لعب  طرد  املباراة  الدولة.و�شهدت 

بونيودكور مورزويف 35 .
وحر�س الروماين اأولريو كوزمني، 
ل��ل��ع��ني ع��ل��ى الدفع  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
ب��وج��وه ���ش��اب��ة، يف امل���ب���اراة ك��م��ا منح 
الفر�شة لبع�س الاعبني الذين مل 
تت�شن لهم امل�شاركة مع فريق الكرة 
الأول يف املرحلة املا�شية، اإىل جانب 
الاعبني الذين مل ت�شمهم ت�شكيلة 

الفريق يف مباراة الن�شر الأخرية.
امل��واج��ه��ة �شريعة من  ب��داي��ة  ج���اءت 
املبادرة  وك��ان��ت  ال��ف��ري��ق��ني،  ج��ان��ب 
الهجومية الأوىل يف اللقاء عيناوية، 
ي�شتثمرها  مل  رك��ن��ي��ة  اإىل  وان��ت��ه��ت 

اأ�شحاب الأر�س 3 .
على  ن�شبية  �شيطرة  العني  وفر�س 
امليدان  و���ش��ط  يف  امل��ن��اورات  منطقة 
مم����ا دف�����ع ال���ف���ري���ق ال�������ش���ي���ف اإىل 

الهجمات  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��داً  ال���رتاج���ع 
املعاك�شة والتي مل ت�شكل اأي خطورة 
على مرمى عبداهلل �شلطان احلار�س 

العيناوي.
اأن  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  وك���اد 
بونيودكور  م��رم��ى  ح��ار���س  ي��غ��ال��ط 
توريف عندما اأر�شل كرة طويلة من 
و�شط امللعب خ��رج لها الأخ��ري على 
وي�شقط  توازنه  ليفقد  خاطئ  نحو 
على الأر�س غري اأن املدافع نحج يف 
احلار�س  ع��اد  حتى  عليها  ال�شيطرة 

ل�شتامها جمدداً 14 .
واأر�����ش����ل خ���ال���د ع��ب��دال��رح��م��ن كرة 
�شكلت  الأي�شر  اجلانب  من  عك�شية 
خطورة على املرمى الأوزبكي لف�شل 
اأنها  غ��ري  معها  التعامل  يف  ال��دف��اع 
الفريق  رم���اة  م��ن  املتابعة  جت��د  مل 

العيناوي لتتحول جانبية 16 .
حممد  عبدال�شام  امل��داف��ع  واأر���ش��ل 
الذي تلقى عك�شية رائعة من اأحمد 
ال�����ش��ام�����ش��ي يف اجل����ان����ب الأمي������ن، 
ت�شديدة راأ�شية خاطفة نحو املرمى 
بونيودكور  ح���ار����س  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��ط��ر 

برباعة عالية 21 .
الأوزبكي  ال��ف��ري��ق  ك��اب��نت  واأرت���ك���ب 
ك��رمي��وف خم��ال��ف��ة ���ش��ري��ح��ة كونه 
كان اأخر مدافعي فريقه مع مهاجم 
ال��ع��ني ي��و���ش��ف اأح��م��د م��و���ش��ى الذي 
عرقله  ول���ك���ن���ه  ت��خ��ط��ي��ه،  يف  جن����ح 
احلكم  ف���اأح���ت�������ش���ب  اخل�����ل�����ف،  م�����ن 
مبا�شرة  ح��رة  �شربة  م��ب��ارك  �شعد 
بتوجيه  واكتفى  الأر����س  لأ���ش��ح��اب 

ال��ب��ط��اق��ة ال�����ش��ف��راء ل���اع���ب، رغم 
كونه  باحلمراء  العيناوية  مطالب 

اأوقف هجمة خطرة 30 .
مبارك  �شعد  ال�شاحة  حكم  واأ�شهر 
ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء يف وج���ه لعب 
الذي  م��ورزوي��ف  الأوزب��ك��ي  الفريق 
اع���ت���دى ع��ل��ى لع���ب ال��ع��ني حممد 

علي عاي�س بدون كرة 35 .
وكاد يو�شف اأحمد مو�شى اأن يخطف 
هدف العني الأول يف املباراة عندما 
بونيودكور  م��رم��ى  ب��ح��ار���س  ان��ف��رد 
الت�شدي  ت��األ��ق يف  الأخ���ري  اأن  غ��ري 

للكرة برباعة عالية 37 .
وت���اب���ع ال��ع��ني ���ش��غ��ط��ه ع��ل��ى مرمى 
ال�شيف حتى اأعلن حكم ال�شاحة عن 
بالتعادل  الأول  اللعب  �شوط  نهاية 

ال�شلبي بدون اأهداف.
ودخل العني ال�شوط الثاين �شاغطاً 
الذي  ال�شيف،  الفريق  مرمى  على 
ب���دا م���ت���اأث���راً ب��ال��ن��ق�����س ال���ع���ددي يف 
�شفوفه ب�شبب الطرد، وبدا الفريق 
املحاولت  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  الأوزب����ك����ي 
قادها  واأب��رزه��ا  امل��رت��دة،  الهجومية 
ت���اران ال���ذي ان��ف��رد ب��ح��ار���س مرمى 

ال���ع���ني ع����ب����داهلل ���ش��ل��ط��ان غ����ري اأن 
للكرة  ال��ت�����ش��دي  يف  جن���ح  الأخ������ري 
واملحافظة على �شباكه نظيفة 59 .

�شيطرة مطلقة على  العني  وفر�س 
جمريات اللعب، و�شاهم دخول قائد 
ال��ف��ري��ق ال��ع��ي��ن��اوي ه���ال �شعيد يف 
لفت،  نحو  على  ال�شفوف  تنظيم 
الهجومية  امل��ح��اولت  جميع  اأن  اإل 
ال���ع���ني ع���ل���ى مرمى  ق����اده����ا  ال���ت���ي 
الفريق ال�شيف افتقدت اإىل اللم�شة 
بالتعادل  املباراة  لتنتهي  الأخ��رية.. 

ال�شلبي بدون اأهداف.

اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  ت��وج اجل��واد  ن�شيم  ل�شمو 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  لكاأ�س  بطا 
اأنف عن اجلواد ني�ش�شان  لعلي  الأ�شيلة للفئة الأوىل بفارق 
حداد يف ال�شباق الذي اأقيم يوم ال�شبت على امل�شمار الع�شبي 
العا�شر  ال�شباق  فعاليات  �شمن  للفرو�شية  اب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي 
للنادي. وكان جنم الفتتاح لل�شباق املهر �شيك داون  ل�شاحب 
اآل نهيان .وف��از اجل��واد  ثاقف   ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د 
اآل نهيان بلقب �شباق الروي�س  ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
.. وجنح اجلواد  الثالث  ال�شوط  اأقيم يف  ال��ذي  الثالثة  للفئة 
�شنادك  يف تاأكيد جنوميته بفوزه بلقب �شباق الكاأ�س الذهبي 
لنادي ابوظبي للفرو�شية الذي اأقيم يف ال�شوط الثاين. وفاز 
اجل���واد  ي��زن  لأح��م��د ح��ارب العتيبة بلقب اجل��ول��ة العا�شرة 
الذي  اخلا�شة  الإ�شطبات  ملاك  �شتد  الوثبة  مزرعة  لكا�س 
اأقيم يف ال�شوط الرابع.. وكان م�شك اخلتام فوز اجلواد  دكتور 
فاو�شتو�س  ل�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
بلقب �شباق جزيرة يا�س للخيول املهجنة الأ�شيلة. وكان كاأ�س 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة للفئة 
خيا   15 مب�شاركة  اخلام�س  ال�شوط  يف  اأقيم  ال��ذي  الأوىل 
درهم  مليون  امل��ال��ي��ة  ج��وائ��زه  واإج��م��ايل  2200مرت  مل�شافة 
نهايته نظرا لقوة  اإىل  بدايته  والإث��ارة من  املتعة  بقمة  متيز 
اخليول امل�شاركة وجاهزيتها والرغبة يف الفوز.. وبلغت الإثارة 
ب��ني اجلواد   ال�شباق  الأخ���رية م��ن م�شافة  الأم��ت��ار  ذروت��ه��ا يف 
ن�شيم  ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان باإ�شراف املدرب 
املواطن ماجد اجلهوري وبقيادة الفار�س العاملي هاري بنتلي 
واجلواد  ني�شان  لعلي حداد باإ�شراف اأريك ليمارتنيل وبقيادة 
اآخ���ر حلظة ينجح اجلواد   اأف��ران�����س... ويف  ال��ف��ار���س ج��ريال��د 
ن�شيم  ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد يف خطف الفوز باملركز 
وبفارق  دقيقة   2.28.89 بزمن  للكاأ�س  بطا  ليتوج  الأول 
اأنف عن اجلواد ني�شان  لعلي حداد الذي حل و�شيفا له.. وجاء 
يف املركز الثالث اجلواد م�شارب  ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

اآل نهيان باإ�شراف ماجد اجلهوري وبقيادة الفار�س الإماراتي 
العاملي اأحمد الكتبي.. ويف املركز الرابع اجلواد جرنني  ل�شمو 
اجلهوري  ماجد  باإ�شراف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
وقيادة كريين فالون. وعقب ختام ال�شباق قام ال�شيخ زايد بن 
�شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن �شلطان 
الري�شي وعدنان  اأحمد  واللواء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن خليفة 
بت�شليم  للفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  م��دي��ر  النعيمي  �شلطان 
الوثبة..  اإ�شطبات  مدير  املرزوقي  ل�شلطان  الغالية  الكاأ�س 
كما مت تكرمي ماجد اجلهوري مدرب اخليل والفار�س هاري 
بنتلي. وكان جنم الفتتاح يف ال�شباق املهر �شيك داون  ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان باإ�شراف اأرن�شت اأورنيل 
اأو�شي بنجاحه يف الفوز باملركز الأول يف  وبقيادة الفار�س تاج 
�شباق الريف للخيول العربية املبتدئة امل�شنفة توليد الإمارات 
الذي اأقيم يف ال�شوط الأول مب�شاركة 16خيا مل�شافة 1600 
مرت واإجمايل جوائز مالية 35 األف درهم. وقطع املهر �شيك 
داون  م�شافة ال�شباق يف 1.46.16 دقيقة وبفارق ن�شف طول 
بن حثبور  ملن�شور خليفة  اري��ب   اإت�س  اإم  الحتياط  املهر  عن 
باإ�شراف املدربة املواطنة �شاحلة الغرير وبقيادة الفار�س تاج 
اأو���ش��ي.. وج��اء يف املركز الثالث اجل��واد  م��دين  ل�شمو ال�شيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان باإ�شراف دكتور جابر بيطار وقيادة 
ال�شباق قام عدنان  باتريك كو�شجراف. وعقب ختام  الفار�س 
�شلطان مدير نادي اأبوظبي للفرو�شية بت�شليم اجلائزة ل�شامل 
الكتبي مدير �شباقات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.. كما مت 

تكرمي املدرب والفار�س.
زايد  ال�شيخ من�شور بن  ل�شمو  ب��ج��دارة اجل���واد  ثاقف   وف��از 
امل��واط��ن م��اج��د اجل��ه��وري وقيادة  امل���درب  ب��اإ���ش��راف  اآل نهيان 
الفار�س هاري بنتلي باملركز الأول يف �شباق الروي�س للخيول 
اأقيم يف ال�شوط الثالث  الثالثة الذي  العربية الأ�شيلة للفئة 
مب�شاركة 11 خيا مل�شافة 1000 مرت وبلغ اإجمايل جوائزه 
املالية 150 األف درهم.. وجاء فوز ثاقف  بزمن 1.01.98 

دقيقة وبفارق طول عن رخاء.. ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الفار�س  وبقيادة  اجل��ه��وري  ماجد  امل��درب  باإ�شراف  نهيان  اآل 
ال�شيخ  اأق��م��ار  ل�شمو  .. وح��ل ثالثا اجل��واد   روي�شتون فرن�س 
وقيادة  املهريي  م�شبح  باإ�شراف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
�شلطان  عدنان  قام  ال�شباق  ختام  ويف  هاناجان.  بول  الفار�س 
اخليل  وم����درب  ال��وث��ب��ة  ا���ش��ط��ب��ات  مل��دي��ر  اجل���ائ���زة  بت�شليم 
والفار�س. واأكد اجلواد  اإيه اف �شنادك  خلالد خليفة النابودة 
اأفران�س  جريالد  الفار�س  وقيادة  ليمارتنيل  ايريك  باإ�شراف 
التوايل  على  اخل��ام�����س  ف���وزه  بتحقيقه  وجنوميته  ج��دارت��ه 
باحتاله املركز الأول بجدارة وبدون مناف�س يف �شباق الكاأ�س 
املبتدئة  العربية  للخيول  للفرو�شية  اأبوظبي  لنادي  الذهبي 
غري امل�شنفة الذي اأقيم يف ال�شوط الثاين مب�شاركة 16 خيا 
مل�شافة 1600 مرت واإجمايل جوائز مالية 100 األف درهم. 
1.44.05 دقيقة وب��ف��ارق كبري  ب��زم��ن  ���ش��ن��ادك   وج���اء ف��وز 
جابر  دكتور  باإ�شراف  الريف  اإ�شطبات  من  مناور   املهر  عن 
املركز  يف  وج��اء  كو�شجراف..  باتريك  الفار�س  بقيادة  بيطار 
باإ�شراف  ال��ري��ف  اإ�شطبات  م��ن  ال��ري��ف   اأم���ري  امل��ه��ر   الثالث 
وقام  روزالي�س.  جي�شو�س  الفار�س  وقيادة  بيطار  جابر  دكتور 
الرحومي  خلالد  اجل��ائ��زة  بت�شليم  النعيمي  �شلطان  ع��دن��ان 
املدرب  تكرمي  مت  كما  النابودة..  خليفة  خالد  �شباقات  مدير 
والفار�س. وتوج اجل��واد  يزن  لأحمد حارب العتيبة باإ�شراف 
انتوين مانويل وقيادة الفار�س ريت�شارد مولن بطا للجولة 
الإ�شطبات  ملاك  �شتد  الوثبة  مزرعة  كا�س  ل�شباق  العا�شرة 
 65 اإىل  �شفر  تكافوؤ من  الأ�شيلة  العربية  للخيول  اخلا�شة 
الذي اأقيم يف ال�شوط الرابع مب�شاركة 16 خيا مل�شافة امليل 
األ��ف دره��م. وجاء   50 املالية  1600 مرت واإجمايل جوائزه 
فوز يزن بزمن 1.44.82 دقيقة وبفارق طول عن اجلواد ايه 
اأف مر�شد  لعبد الرحمن بن �شعيد باليوحة باإ�شراف املدربة 
جيليان دوفيلد وقيادة الفار�س تاج اأو�شي.. وحل ثالثا اجلواد 
اأم اأت�س وايف ملن�شور خليفة �شلطان بن حثبور باإ�شراف �شاحلة 

الغرير وقيادة الفار�س زافري زياين. وعقب ختام ال�شباق قام 
عدنان �شلطان و�شيف العواين و�شتيفن بوي بت�شليم اجلائزة 
الحتاد  اإ�شطبات  وم��ال��ك  امل��ال��ك  ع��ن  نيابة  العلوي  ل��ه��ال 
�شباق جزيرة  وال��ف��ار���س. وك��ان م�شك اخل��ت��ام  وم���درب اخليل 
 85 تكافوؤ من  �شباق  الأ�شيلة  املهجنة  للخيول  للتكافوؤ  يا�س 
خيول   9 مب�شاركة  ال�شاد�س  ال�شوط  يف  اأقيم  ال��ذي   99 اإىل 
مل�شافة 2200 مرت واإجمايل جوائز مالية 80 األف درهم .. 
وكان اجلواد  دكتور فاو�شتو�س  ل�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
الفار�س عند ح�شن  وقيادة  وات�شون  دووج  باإ�شراف  بن مكتوم 
ظن مر�شحيه به بفوزه باملركز الأول بزمن 2.15.92 دقيقة 
وتاه يف املركز الثاين اجل��واد مون ليت دا���س  ل�شمو ال�شيخ 
وقيادة  �شيمار  �شاتي�س  باإ�شراف  مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم 
لإح�شان  مانتونيا   اجل��واد   والثالث  مولن  ريت�شارد  الفار�س 
علي �شيد باإ�شراف دووج وات�شون وقيادة كريين فالون. وعقب 
اجلائزة  بت�شليم  النعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  ق��ام  ال�شباق  ختام 
ب��ن �شلطان بن  زاي���د  ال�شيخ  واأك����د  مل���درب اخل��ي��ل وال��ف��ار���س. 
خليفة اآل نهيان بان �شباقات جائزة كا�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة للخيول العربية الأ�شيلة من ال�شباقات العريقة التي 
لعبت دورا كبريا يف تعريف العامل بدولة الإم��ارات وتاريخها 
وتراثها من خال ال�شباقات التي كانت تقام يف عدد كبري من 
دول العام.. كما لعب �شباق كا�س رئي�س الدول دورا حيويا يف 
زيادة اهتمام الدول الوربية باخليل العربي واحلفاظ عليه. 
احلايل  ال�شباق  ان  خليفة  بن  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  وق��ال 
فيه  امل�شاركة  لقوة اخليول  نظرا  والإث���ارة  املتعة  قمة يف  ك��ان 
باللقب..  ال��ف��وز  ���ش��رف  امل�����ش��ارك��ني على نيل  امل���اك  وح��ر���س 
زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اىل  التهنئة  زاي��د  ال�شيخ  وق��دم 
التهنئة  ل�شموه  باللقب..وقال   الفوز  يف  �شموه  خيل  بنجاح 
�شموه يف  ب��دوره  الغايل عرفانا وتقديرا  الفوز  واملباركة بهذا 
امل�شتوى  ات�شاع قاعدته على  اإىل  وال�شعي  العربي  دعم اخليل 
املحلي والعاملي . من جانبه قدم عدنان �شلطان النعيمي مدير 

عام نادي اأبوظبي للفرو�شية التهنئة ل�شمو ال�شيخ من�شور بن 
اآل نهيان مبنا�شبة فوز ج��واد �شموه  ن�شيم  بلقب كا�س  زاي��د 
قويا  ك��ان  ال�شباق  اأن  واأك��د  العربية..  للخيول  الدولة  رئي�س 
امل�شاركة  اخليول  لقوة  نظرا  م�شتعلة  فيه  واملناف�شة  ومثريا 
املواطن  امل��درب  اىل  التهنئة  قدم  كما  وجاهزيتها.  ال�شباق  يف 
ماجد اجلهوري مدرب اخليل الفائز على جناحه يف ا�شتخدام 
اخلطة املنا�شبة. وتنمى النعيمي للماك الذين مل يحالفهم 
احلظ التوفيق يف ال�شباقات القادمة. واأهدى ماجد املن�شوري 
مدرب اجلواد  ن�شيم  الفائز بلقب �شباق كا�س �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة للخيول العربية الجناز الذي حتقق اىل �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان مالك اخليل عرفانا وتقديرا 
بدعم وتوجيهات �شموه موؤكدا انه لول تلك التعليمات والدعم 
ملا حتقق ذلك الجناز. واأكد اجلهوري انه كان يتوقع اأن يدخل 
الفرتة  م�شتويات جيدة يف  قدم  انه  املناف�شة خا�شة  ن�شيم يف 
 .. ا�شت�شارته يف اخلطة  وك��ان يقوده فار�س جيد مت  الأخ��رية 
ومت التفاق على ان يكون  ن�شيم  قريبا من اخليول يف املقدمة 
ينطلق  الأخ��ري  الثلث  ويف  الرياح  �شدة  ليتفادى  الو�شط  ويف 
املناف�شة  ق��وة  من  بالرغم  اخلطة  وجنحت  �شرعة..  باأق�شى 
املراكز  ال�شباق  ه��ذا  يف  من�شور  ال�شيخ  �شمو  خيول  وحققت 
العلوى مالك  اأك��د هال  وال��راب��ع. من جانبه  الول والثالث 
اإ�شطبات الحتاد والذي ت�شلم جائزة فوز  يزن  بطل اجلولة 
العا�شرة لكا�س الوثبة اأن ال�شابق الأخري �شارك فيه عدد كبري 
من اخليول التي �شبق لها الفوز بكا�س الوثبة مما جعل ذلك 
ال�شباق قويا واملناف�شة فيه م�شتعلة. وقال ان الف�شل يف ذلك 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  اىل  يرجع 
اخلا�شة  الإ�شطبات  مل��اك  الوثبة  كا�س  �شباقات  يف  ممثا 
�شغار  ت�شجيع  خ��ال  العربي من  للخيل  احلياة  اأع��ادت  التي 
يف  بها  وامل�����ش��ارك��ة  العربية  اخل��ي��ول  وت��دري��ب  برتبية  امل���اك 
ل�شغار  دعمه  على  ل�شموه  ال�شكر  ووج��ه  متكافئة...  �شباقات 

املاك خا�شة واخليول العربية عامة حمليا وعامليا.

العاجي،  للمنتخب  ال��ذه��ب��ي  اجل��ي��ل  وا���ش��ل 
و�شيف بطل الن�شخة الخرية، ف�شله الذريع 
يف ال�شعود اىل من�شة التتويج يف كاأ�س المم 
على  اخلام�شة  للمرة  القدم  لكرة  الفريقية 
التوايل بخروجه من الدور ربع النهائي على 

يد نظريه النيجريي 2-1.
وك��م��ا درج����ت ال���ع���ادة يف ال��ن�����ش��خ الخ����رية مل 
املنتخب  خ��روج  يتوقع  املت�شائمني  اأ�شد  يكن 
العاجي، بطل عام 1992، من ربع النهائي 
واملتجان�شة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ت�شكيلته  اىل  ن��ظ��را 

القارة  لعبي  ا�شهر  من  جنوما  ت�شم  والتي 
دروغبا  ديدييه  القائد  طينة  م��ن  ال�شمراء 
املا�شي  ال���ع���ام  الن��ك��ل��ي��زي  ت�����ش��ل�����ش��ي  ه�����داف 
وزم��ل��ي��ه ال�����ش��اب��ق يف ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين وليل 
الفرن�شي حاليا �شالومون كالو ولعب و�شط 
بر�شلونة ال�شباين ال�شابق ومان�ش�شرت �شيتي 
لعب  اف�شل  توريه  يحيى  حاليا  النكليزي 
ال��ع��ام��ني الخريين  ال�����ش��م��راء يف  ال���ق���ارة  يف 
كولو  حبيب  اي�����ش��ا  �شيتي  م��داف��ع  و�شقيقه 
النكليزي  ار�شنال  يف  ال�شابق  وزميله  توريه 

امي��ان��وي��ل اي��ب��وي��ه ال����ذي ي���داف���ع ع���ن ال���وان 
غلطة ���ش��راي ال��رتك��ي ح��ال��ي��ا وم��ه��اج��م ليل 
الفرن�شي �شابقا واملدفعجية حاليا ياو كوا�شي 

جريفيه امللقب بجريفينيو.
اللقب  تلهث خلف  التي  العاج  �شاحل  وعلقت 
 1992 عام  تاريخها منذ  الثاين يف  القاري 
على  بتغلبها  الغالية  بالكاأ�س  ظفرت  عندما 
رك��ات ترجيح  بعد  النهائية  امل��ب��اراة  غانا يف 
الذهبي  جيلها  على  كبرية  ام��ال  ماراتونية، 
النجوم  ه��وؤلء  ان كل  بيد  لالفية اجلديدة 

التي  ال���ع���ق���دة  ف���ك  ال��ف��ي��ل��ة يف  ي�����ش��ع��ف��وا  مل 
الن�شخ  ال��ق��اري��ة يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  لزم��ت��ه��م 
اخل���م�������س الخ�������رية ح���ي���ث خ�������ش���روا امل����ب����اراة 
امل�شيفة  م�شر  ام��ام   2006 لعام  النهائية 
ب���رك���ات ال���رتج���ي���ح، وخ����رج����وا م���ن ن�شف 
يد م�شر  على  غانا  2008 يف  ع��ام  النهائي 
الرابع،  املركز  يف  يحلوا  ان  قبل   4-1 اي�شا 
قبل  الن�شخة  ال��ن��ه��ائ��ي يف  رب���ع  ال����دور  وم���ن 
الخرية يف انغول على يد اجلزائر 2-3 بعد 
التمديد، ثم خ�شروا نهائي الن�شخة الخرية 

يف الغابون وغينيا ال�شتوائية على يد زامبيا 
بركات الرتجيح.

�شاحل  فيها  تف�شل  ال��ت��ي  الثالثة  امل���رة  وه��ي 
ال��ع��اج يف ت��خ��ط��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د الوىل 
عام  والثانية  فا�شو  بوركينا  يف   1998 ع��ام 

2010 يف انغول،
 1965  وه�����ي ال���ت���ي ح���ل���ت ث���ال���ث���ة اع�������وام 
عامي  ورابعة  و1994،  و1986  و1968 

1970 و2008.
وبدت خيبة المل كبرية على لعبي املنتخب 

فر�شة  اه���دروا  لنهم  اخل�شارة  بعد  العاجي 
لحراز  التوايل  على  اخلام�شة  للمرة  ذهبية 
انهم  خ�شو�شا  ت��اري��خ��ه��م  يف  ال��ث��اين  ال��ل��ق��ب 
النهائية  املباراة  لبلوغ  بقوة  مر�شحني  كانوا 
على القل بيد ان الرياح جرت مبا ل ي�شتهي 
العاجيون فا�شطدموا بارادة قوية لنيجرييا 
ومدربها قائدها ال�شابق �شتيفن كي�شي الذي 
بعدما  قاريا  التاألق  اىل  املمتازة  الن�شور  اعاد 
غ���اب���وا ع���ن ال��ن�����ش��خ��ة الخ�����رية ل��ف�����ش��ل��ه��م يف 

التاأهل.

ن�سيم ملن�س�ر بن زايد يت�ج بطاًل لكاأ�س �ساحب ال�سم� رئي�س الدولة للخي�ل العربية الأ�سيلة للفئة الأوىل

اجلي���ل الذهب���ي للفيل�����ة يف�س�����ل جم������ددًا بك������اأ�س اأفريقي����������ا

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

جلفار  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  ف��ري��ق  حقق 
املركز الثالث يف بطولة املرحوم ال�شيخ �شلطان بن �شقر 
جلفار  منطقة  مبعلب  ج��رت  التي  القدم  لكرة  القا�شمي 
من  ج��اءوا  فريقا   16 مب�شاركة  اخليمة  براأ�س  ال�شكنية 
بن  �شامل  ال�شيخ  الهند�س  وق��ام  الدولة.  مناطق  خمتلف 
خال  امل���دين  ال��ط��ريان  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان 
ح�شوره ختام البطولة اأم�س الأول بت�شليم الكوؤو�س و�شط 
ح�شور جماهري غفري للفرق الفائزة وهي العنيد )املركز 

الأول( وفندق راأ�س اخليمة )الثاين( وجلفار )الثالث( .
���ش��اح��ل��ي الرئي�س  اأمي�����ن  ال���دك���ت���ور  اأ�����ش����اد  وم����ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي خال ا�شتقبال الفريق مبعية الكاأ�س وبح�شور 

فاطمه نايع مدير اأول املوارد الب�شرية بالجناز الكروي 
تعمل يف  عنا�شر  يت�شكل من  ال��ذي  الفريق  ال��ذي حققه 
ك�شركة وطنية  ان جلفار  املختلفة موؤكدا  ال�شركة  اأق�شام 
هدف  يف  الريا�شة  م��ع  تتاقي  ال���دواء  ب�شناعة  مهتمة 
انطاقا من  انه  ال�شليمة مبينا  الأج�شام  بناء  مهم وهو 
م�شوؤولياتها املجتمعية حتر�س جلفارعلى جعل الريا�شة 
حا�شرة  جعلها  يف  و�شعا  تدخر  ل  التي  اأولوياتها  �شمن 
�شلطان  ال�شيخ  امل��رح��وم  دورة  و���ش��ارك يف  دائ��م��ة.  ب�شورة 
16 فريقا كرويا جاءت من خمتلف  القا�شمي  بن �شقر 
اأربع  على  تق�شيمها  الت�شفيات مت  واأثناء  الدولة  ام��ارات 
القدم  ل��ك��رة  جلفار  ف��ري��ق  ي�شعد  ان  قبل  و  جم��م��وع��ات 
عدا  املباريات  جميع  يف  انت�شارات  حقق  التتويج  من�شة 

املوؤهلة للبطولة . 

جلفار الدوائية ثالث بط�لة املرح�م 
ال�سيخ �سلطان بن �سقر الكروية

�ضمن حت�ضرياته لال�ضتحقاقات املقبلة 

العني يتعادل �سلبيًا مع �سيفه ب�ني�دك�ر الأوزبكي 

•• اأم القيوين ـ حممد بدير :

الثمانية  دور  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ه��دت 
اأمن  و�شرطة  يونايتد  ف��رق  ت��اأه��ل 
املنافذ و�شرطة العا�شمة والتعليم 
النهائي يف  دور ن�شف  اإىل  العايل، 
لكرة  امل��ع��ا  �شعود  ب��ن  را���ش��د  دورة 
ال��ق��دم ب���اأم ال��ق��ي��وي��ن، وال��ت��ي تقام 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو 
القيوين،  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س 
�شهد  وق���د  ال��ع��ا���ش��رة.  ن�شختها  يف 
مبارتني  ال���ث���م���ان���ي���ة  دور  خ����ت����ام 
فريقي  ب��ني  الوىل  كانت  قويتني 
العايل،  �شكاي دايف دبي والتعليم 

اأ����ش���ف���رت ع����ن ف�����وز فريق  وال����ت����ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ث��اث��ة اأه����داف 
مقابل هدف، �شجل للتعليم العايل 
ف���دي���ري هدفني،  م�����راد  ال���اع���ب 
بينما  ه�����دف،  ال���ره���ب���ان  وحم���م���د 
اجلمحي،  عبداهلل  الاعب  �شجل 
�شكاي  ل��ف��ري��ق  ال���وح���ي���د  ال���ه���دف 
دي��ف دب��ي، و�شهدت امل��ب��اراة خم�شة 
اإنذارات كانت من ن�شيب الاعبني 
وعبدالكرمي   ، ال�����ش��م��ري  حم��م��د 
ع���م���رو، وع��ب��داحل��ق ال��ع��ري��ف من 
ح�شل  بينما  دي����ف،  ���ش��ك��اي  ف��ري��ق 
الاعبني ب�شري التابعي ، احل�شني 
العايل،  التعليم  فريق  من  علوي، 
لثاثة  ال����ط����رد  ح������الت  وك����ان����ت 

 ، علي  عبدالرحمن  وه��م  لع��ب��ني 
عبداهلل اجلمحي من فريق �شكاي 
اب��راه��ي��م �شقور،  دي��ف ، وال��اع��ب 
من فريق التعليم العايل. واختتم 
دور الثمانية مبباراة مثرية وقوية 
���ش��رط��ة ام���ن املنافذ  ب��ني ف��ري��ق��ي 
ف��ري��ق �شرطة  ف��از فيها  وال��ف��ه��ود، 
ل�شيء  مقابل  بهدف  املنافذ  ام��ن 
ال���اع���ب ح���م���دان عو�س،  ���ش��ج��ل��ه 
و����ش���ه���دت امل�����ب�����اراة اأرب����ع����ة ك����روت 
�شفراء كانت من ن�شيب الاعبني 
ح��م��د خ��ل��ف ، ح��م��دان ع��و���س من 
والاعبني  امل���ن���اف���ذ،  اأم�����ن  ف���ري���ق 
الفهود.   ف��ري��ق  اي��دي��دم��ن   ، ن��وج��ا 
هذا يتقابل اليوم الثاثاء فريقي 

كما  املنافذ  اأم��ن  و�شرطة  يونايتد 
العا�شمة  �شرطة  فريقي  يتقابل 
ن�شف  دور  �شمن  العايل  والتعليم 
الفريقني  ل���ت���ح���دي���د  ال���ن���ه���ائ���ي، 
يتقابل  اأن  على  للنهائي  املتاأهلني 
الفريقني املغلوبني لتحديد املركز 
 . الربعاء  والرابع يوم غد  الثالث 
الدورة  ج��وائ��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للفرق الوىل تت�شمن بان يح�شل 
على  الول  باملركز  الفائز  الفريق 
للميدالية  بال�شافة  ال��دور  كاأ�س 
ومبلغ  الفريق  لع�شاء  الذهبية 
الثاين  األ��ف دره���م، و مينح   100
50 األف درهم،وامليدالية الف�شية 
اأما املركز الثالث فيح�شل على 30 

الربونزية،  وامليدالية  دره��م  األ��ف 
 10 على  املثايل  الفريق  ويح�شل 
لكل  ج���وائ���ز  ومت���ن���ح  دره�����م  اآلف 
حار�س  واأف�شل  لع��ب  اأف�شل  م��ن 
درهم   5000 قيمتها  وال���ه���داف 
كل  اف�شل لع��ب يف  كما يح�شل   ،
مباراة على مبلغ 300 درهم. هذا 
تقدمي  املنظمة  اللجنة  وت��وا���ش��ل 
الهدايا اليومية جلمهور البطولة 
على  ب����دوره  اأث��ن��ى  ال���ذي   ، املتميز 
حيث  من  املثالية  البطولة  اأج��واء 
والرتحيب،  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ن 
وعلى م�شتوى املباريات والاعبني 
التنظيمية  ال������ك������وادر  وج�����ه�����ود 

والإدارية.

ختام دور الثمانية من دورة را�سد بن �سع�د املعال لكرة القدم باأم القي�ين
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ا�شاد �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد ال نهيان رئي�س 
الاحمدود  بالدعم  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
والهتمام الكبري الذي ت�شهده احلركة الريا�شية 
من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، والفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة،و�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان م�شت�شار الأم��ن الوطني  ه��زاع بن زاي��د 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، واأثره البارز على 
اندية  تعا�شرها  ب��ات��ت  ال��ت��ي  والتنمية  النه�شة 
النتائج  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  ال��ري��ا���ش��ي��ة،مم��ا  اب��وظ��ب��ي 
ريا�شيو  ي�����ش��ج��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  والجن��������ازات 
وال�شتحقاقات  امل��ن��ا���ش��ب��ات  خمتلف  يف  الم�����ارات 

الر�شمية الدولية .
الول  �شموه لاجتماع  ت��روؤ���س  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
بت�شكيله  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  اإدارة  ملجل�س 
اأع�شاء  اأم�س بح�شور  يوم  املجل�س  اجلديد مبقر 
جمل�س اإلدارة �شعادة حممد خلفان مطر الرميثي 
ممثل قطاع كرة القدم، و�شعادة نورة حممد هال 
وعبداهلل  الن�شائية،  الريا�شة  الكعبي ممثل قطاع 
ال�شيارات،  ريا�شة  قطاع  ممثل  خ��وري  عبدالر�شا 
الألعاب  قطاع  ممثل  القبي�شي  �شليويح  وحممد 
الريا�شية الأخرى، ومطر �شهيل اليبهوين ممثل 
ق��ط��اع ري��ا���ش��ة ال��ف��رو���ش��ي��ة، و���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف �شعيد 
الرميثي ممثل قطاع الريا�شات البحرية، و�شعادة 
حم��م��د اإب���راه���ي���م امل��ح��م��ود الم����ني ال���ع���ام ملجل�س 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي . ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع رحب 
بال�شكر  ،متقدما  الإدارة  جمل�س  باأع�شاء  �شموه 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
اأول  وللفريق  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  ول�شمو  ابوظبي 
 ، اجل��دي��د  الإدارة  مبجل�س  ال��غ��ال��ي��ة  ثقتهم  ع��ل��ى 
م�شيدا باجلهود والعطاءات الكبرية ملجل�س الإدارة 
الذي  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شابق 
اأر�شى القواعد ال�شليمة التي انطلقت منها ريا�شة 
والإبداع  التميز  ونالت  العاملية  ابوظبي اىل جمد 
جمل�س  عمل  ط���وال  الكبرية  النجاحات  وحققت 
الإدارة ال�شابق ، موؤكدا بان جمل�س الإدارة اجلديد 
�شيكمل على ذات النهج وامل�شرية التي بداأت يف عهد 
هزاع بن زايد انطاقا من نهجنا الوطني وحر�شنا 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى دع����م ج��م��ي��ع ال��ري��ا���ش��ات والأل���ع���اب 
الريا�شيني  واأم���ال  لطموحات  ترجمة  والأن��دي��ة 

وو�شول لاأهداف والغايات املن�شودة .
كما ا�شتمع �شموه من �شعادة حممد ابراهيم املحمود 
نبذة  الريا�شي على  ابوظبي  ملجل�س  العام  المني 

التاأ�شي�س  مرحلة  م��ن  املجل�س  مل�شرية  تف�شيلية 
وتناولت  ت�شمنت  والتي  احلالية  باملرحلة  م��رورا 
والتفاقيات  وامل���ب���ادرات  وال��ربام��ج  امل�شاريع  اب���رز 
واملوؤمترات والن�شاطات التي اأقيمت لدعم م�شاعي 
ابوظبي  يف  الريا�شية  باحلركة  والتقدم  الرتقاء 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ومفا�شلها  قطاعاتها  بجميع 
اآليات  مبوا�شلة  �شموه  ووج���ه  وال����دويل.  املحلي 
وابرز  امل�����ش��اري��ع  لأه���م  التنفيذ  وخ��ط��وات  ال��ع��م��ل 
الربامج التطويرية للميدان الريا�شي يف ابوظبي 
خ��ال امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل�شرية 
جمل�س  عليه  ���ش��ار  ال���ذي  املتميز  والنهج  ال��رائ��دة 
واملنجزات  املكت�شبات  على  حفاظا  ال�شابق،  الإدارة 
التي حتققت والنقلة النوعية التي ت�شهدها اإمارة 
ابوظبي يف كل مرافقها الريا�شية . واعتمد �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 

اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة ���ش��رك��ات كرة 
ال��ق��دم ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ف��ان الرميثي 
وع�شوية ممثلي �شركات كرة القدم يف اندية العني 
وجلنة   ، والظفرة  يا�س  وبني  والوحدة  واجلزيرة 
الألعاب الأخرى برئا�شة حممد �شليويح القبي�شي 
وع�شوية روؤ�شاء �شركات الألعاب امل�شاحبة يف اندية 
ال��ع��ني واجل��زي��رة وال��وح��دة وب��ن��ي ي��ا���س والظفرة 
الفرو�شية  ري��ا���ش��ة  اع��ت��م��اد جل��ن��ة  ذل���ك  ب��ج��ان��ب   ،
ب��رئ��ا���ش��ة م��ط��ر ال��ي��ب��ه��وين وع�����ش��وي��ة م��دي��ر نادي 
ابوظبي للفرو�شية ومدير نادي العني للفرو�شية 
ن�����ش��اط الفرو�شية  ن���ادي غ��ن��ت��وت وم��دي��ر  وم��دي��ر 
الفرو�شية  ن�����ش��اط  وم��دي��ر  ال��ف��ر���ش��ان  منتجع  يف 
يف ن���ادي ت���راث الم�����ارات وم��دي��ر م��ه��رج��ان �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان للخيول العربية 
للفرو�شية  الم����ارات  احت���اد  �شر  واأم���ني  الأ���ش��ي��ل��ة 

. ك��م��ا اط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى الأو����ش���اع امل��ال��ي��ة ملجل�س 
لاأندية  امل��ايل  الدعم  وال��ي��ات  الريا�شي  ابوظبي 
الريا�شية ، وتابع اأي�شا تقرير اإعادة هيكلة الأندية 
بالإ�شراع  لها،موجها  التابعة  واللجان  ابوظبي  يف 
لاأندية  اجل���دي���دة  الهيكلة  م�����ش��روع  لإ���ش��ت��ك��م��ال 
و�شركات كرة القدم والألعاب الأخرى وال�شتثمار 
على  والعمل  والريا�شيني  الأن��دي��ة  مل�شلحة  دعما 
لتحقيق  وال�شعي  ورغباتهم  احتياجاتهم  تلبية 
تطلعاتهم الكبرية وطموحاتهم من اجل رفع علم 

المارات عاليا و�شاخما يف كل املحافل .
ودعا �شموه يف ختام الجتماع تقدمي كل خطوات 
والألعاب  الريا�شات  م�شوار جميع  لإجن��اح  الدعم 
يف ابوظبي، حر�شا من جمل�س ابوظبي الريا�شي 
وهو اجلهة احلكومية امل�شرفة على قطاع الريا�شة 
كل  وت�شخري  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على  الإم����ارة  يف 

الإمكانيات والقدرات لتقدمي التجارب الريا�شية 
�شياق مت�شل  ويف  ال��ع��امل��ي��ة.  اخل��ارط��ة  امل��م��ي��زة يف 
نهيان بجولة  اآل  زايد  نهيان بن  ال�شيخ  �شمو  قام 
يرافقه  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  ملقر  تفقدية 
جمل�س  واأع�شاء  املحمود  ابراهيم  حممد  �شعادة 
العام  الم����ني  م���ن  ���ش��م��وه  اط��ل��ع  ح��ي��ث   ، الإدارة 
الأمانة  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ري  خ��ط��ط  ع��ل��ى  للمجل�س 
الهادفة  الريا�شية  وامل�شاريع  وبراجمها  العامة 
اأب���وظ���ب���ي، والرت���ق���اء  ال��ري��ا���ش��ة يف  ت��ط��وي��ر  اإىل 
الناجحة،  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ل��ت�����ش��ل  ب��ه��ا 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  لروؤية  وفقاً 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�شرتاتيجية  وللخطة  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
اخلم�شية للمجل�س 2012 - 2016.. كما تابع 
�شموه خطوات واإجراءات العمل الإداري وامليداين 
والأق�شام  الإدارات  يف  العاملة  الوظيفية  للكوادر 
الريا�شي.  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  يف 
التابع  الريا�شية  الرعاية  برنامج  �شموه  زار  كما 
عارف  بال�شيد  والتقى  الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س 
العواين مدير الربنامج الذي قدم �شرحا موجزا 
اأهداف الربنامج ودوره يف تاأهيل الريا�شيني  عن 
ال��ري��ا���ش��ي��ة بجانب  ب��ع��د م�����ش��ريت��ه��م  ورع��اي��ت��ه��م 
الربنامج  وقعها  التي  التفاقيات  اأه��م  ا�شتعرا�س 
الوظائف  ت��اأم��ني  ب��ه��دف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع خمتلف 
امل�شوار  اع���ت���زال���ه���م  ب��ع��د  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
اأروق���ة جمل�س  �شموه يف  وت��اأت��ي جولة   . الريا�شي 
متابعة  على  حلر�شه  ت��اأك��ي��داً  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  جمل�س  بها  ي�شطلع  التي  العمل  برامج 
اإمارة  يف  الريا�شية  باحلركة  للنهو�س  الريا�شي 
اأبوظبي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه امل�شرية 

الريا�شية.

اأعلنت اإيبوك مي�شي فرانكفورت عن ان�شمام فريق 
فرانكفورت  مي�شي  ال�شراعي-  لاإبحار  بامياوث 
اإىل زمرة الفرق امل�شاركة يف الدورة الثالثة للطواف 
�شتنطلق من خط  التي  ال�شراعي  لاإبحار  العربي 
ال��ب��داي��ة يف اأم�����واج م��اري��ن��ا يف ال��ب��ح��ري��ن ي���وم 10 

فرباير 2013. 
يقول فريق اإيبوك مي�شي فرانكفورت وهي ال�شركة 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  تنظيم  يف  ال��رائ��دة  الأمل��ان��ي��ة 
ال�شراعية  بالريا�شات  املهتمني  اأنظار  اأن  التجارية 
البحرين  مملكة  اإىل  تتجه  العامل  ح��ول  والإب��ح��ار 
ال�شراعي  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  رئ��ي�����ش��ي يف  م��ي��ن��اء  ك��ون��ه��ا 
العربي،  م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج  ن��وع��ه يف  م���ن  الأط������ول 
اإىل  فرانكفورت  مي�شي  اإيبوك  فريق  فيه  وي�شارك 
م��ن خط  انطاقاً  العاملية  ال��ف��رق  م��ن  ع��دد  جانب 
على  التناف�شية  ال�شباقات  ت�شتمر  حيث  ال��ب��داي��ة، 
ال�شراعي  الإبحار  اأ�شبوعني.  ي�شم فريق  ملدة  املاء 
املكون من �شبعة اأفراد بحارين �شباب واعدين وهو 
امل�شاركة  الفريق الأ�شغر �شنا حتى الآن بني الفرق 
يف ال���ط���واف ال��ع��رب��ي ل��اإب��ح��ار ال�����ش��راع��ي 2013 
املنامة  البحرينية  العا�شمة  م��ن  ال��ط��واف  ينطلق 
يف العا�شر من فرباير 2013 وقد ان�شمت مدينة 
دبي كمحطة جديدة من حمطات الطواف ال�شابقة، 
نادي  اأ���ش��رع��ت��ه��ا يف  امل�����ش��ارك��ة  ال���ف���رق  ���ش��رتخ��ي  اإذ 
وتن�شم  اأبوظبي،  مغادرتها  بعد  دب��ي  �شاطئ  زوارق 

وراأ�س  واأبوظبي  وال��دوح��ة  املنامة  ك��ٍل من  اإىل  دب��ي 
التي  اجل��ه��ات  يف  وم�شقط  وامل�شنعة  ودب���ا  اخليمة 
العايل.  امل�شتوى  ذات  الإبحار  مناف�شة  �شت�شت�شيف 
لاإنطاق  العامليني  البحارة  بع�س  جم��دداً  يلتقي 
بحري  ميل   760 اإىل  ت�شل  مل�شافة  البحرين  من 
من  ي��وم��اً   15 خ��ال  وامل��غ��ام��رة  بالتحديات  مليئة 
ال�شباقات ال�شعبة يزورون خالها 7 موانئ �شهرية 
وقطر  البحرين  وه��ي  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 

ونادي اليخوت والريا�شات ال�شراعية يف اأبوظبي ثم 
وامل�شنعة و�شوًل  و  ودب��ا  راأ���س اخليمة  اإىل  يتابعون 

اإىل خط النهاية يف العا�شمة م�شقط.
ي�شارك الطاقم باإ�شم فريق مي�شي فرانكفورت وي�شم 
جم��م��وع��ة م��ن ف��ري��ق ال��ت��ط��ور الأول��ي��م��ب��ي ورابطة 
والبطولت  لل�شباب  ال���ق���وارب  وب��ط��ولت  كيلبوت 
من  نخبة  مع  مبهاراته  الفريق  ويتناف�س  الوطنية 
اأمهر البحارين من دول جمل�س التعاون اخلليجي 

 Farr ومن اخلارج والتي تت�شابق جميعا يف قوارب
Keelboats 30 متطابقة. 

وي�شكل ال�شباق من�شة رائعة لتطوير املنطقة �شواء 
وبهذه  التجارية،  الأعمال  اأو  الريا�شة  �شعيد  على 
التنفيذي يف  الرئي�س  باول�س  اأحمد  اأعرب  املنا�شبة، 
مي�شي  دع��م  اإن  ق��ائ��ا:  فرانكفورت،  مي�شي  اإي��ب��وك 
ف��ران��ك��ف��ورت ل��ل��ف��ري��ق ال��ري��ا���ش��ي ال�����ش��اب ي��ت��ف��ق مع 
الواعد  لل�شباب  املتحم�شة  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 

ال�شراعي يف  الإب��ح��ار  ريا�شة  وال��ق��ادر على ممار�شة 
منطقة اخل��ل��ي��ج ع��ن ط��ري��ق ع��ر���س من���اذج ناجحة 
اجلديد،  املجال  هذا  جتربة  على  ال�شباب  وت�شجيع 
ملكتبنا يف  الإق��ل��ي��م��ي  امل��ق��ر  وه���ي  دب���ي  اإدراج  وي��اأت��ي 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط، ب��ني حم��ط��ات ال�����ش��ب��اق م��ن اأجل 
امل�شابقة، وهذا  ال�شوء على هذه  املزيد من  ت�شليط 
من �شاأنه اأن يلهب روح احلما�شة واملناف�شة هنا واأن 
ي�شاعد على جذب بحارة جدد للم�شاركة يف اأن�شطة 

نادي زوارق �شاطئ دبي .
من جانبه اأ�شاف ديفيد غراهام الرئي�س التنفيذي 
فريق  م�شاركة  قائا:  ال�شراعي  لاإبحار  عمان  يف 
لاإبحار  ال��ع��رب��ي  ال��ط��واف  يف  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�شي 
ال�شراعي 2013 يعد برهانا قويا على اعتقادنا باأن 
اإىل  بحاجة  اخلليج  يف  ال�شراعي  الإبحار  م�شتقبل 
تطوير من خال متابعة وتدريب ال�شباب. وناأمل 
اأن يحر�س ال�شباب من كافة اخللفيات من املنطقة 
على املجيء وتعلم املهارات والعمل اجلماعي الذي 
يحتاجون اإليه للم�شابقات اجلادة من خال برامج 

تدريب عمان لاإبحار ال�شراعي . 
من جانبه اأو�شح نايثن لويد مدير ت�شويق املجموعة 
يف اإيبوك مي�شي فرانكفورت قائا: قررنا اأن نبا�شر 
اأخ���رى  اأول ع��ق��ود ال��رع��اي��ة يف الإب���ح���ار ك��و���ش��ي��ل��ة 
املعار�س  ب�شناعة  املهتم  جمهورنا  م��ع  للتوا�شل 
قيم  لتو�شيل  لنا  اأن ذلك ميثل فر�شة  نرى  حيث 
نعتقد  ما  دعم  الوقت  نف�س  ويف  الأ�شيلة  عامتنا 

اأنه عمل متميز ي�شتحق الرعاية . 
الذي  ال�شراعي  ل��اإب��ح��ار  العربي  ال��ط��واف  ي��ه��دف 
مان لاإبحار ال�شراعي يف 2011  اأ�ش�شته �شلطنة عحُ
واإنعا�س  منوا  الريا�شات  اأ�شرع  من  واح��دة  لرتويج 
ال���ذي تنعم به  الغني  ال��ب��ح��ري  ب��ال��رتاث  اله��ت��م��ام 
دول اخلليج العربي والذي ي�شم عدداً من البحارة 

املتمر�شني. 

لل�شيارات  الإم������ارات  ن����ادي  ك�����ش��ف 
اأقيمت  ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة  ال���ي���وم ع���ن 
املتطوعني  ع���ل���ى  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل 
ريا�شات  يف  امل�شاركني  وامل��راق��ب��ني 
النادي  بح�شب  وال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارات، 
امل��ن��ظ��م��ني من  ت�����ش��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
لتقدمي  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
للمتطوعني  اأف���������ش����ل  ح����م����اي����ة 
وامل�شوؤولني من خطر نق�س ن�شبة 

املياه يف اجل�شم. 
على  ب��ن��اء  التقرير  نتائج  وج���اءت 
بالتعاون  مت  م��ك��ث��ف  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث 
ن���ادي الإم����ارات لل�شيارات  م��ا ب��ني 
وج�����ام�����ع�����ة األ�����������ش�����رت، ال�������ش���ري���ك 
الأك���ادمي���ي ل��ل��ن��ادي، وال��ت��ي تعترب 
املوؤ�ش�شات  اأف�������ش���ل  م����ن  واح�������دة 
اململكة  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

املتحدة. 
وق����ام ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن �شليم، 
لل�شيارات  الإم�����ارات  ن���ادي  رئ��ي�����س 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س الحت��������اد ال������دويل 

لل�شيارات فيا بالك�شف عن الدرا�شة 
امل�شوؤولني  لكبار  خا�س  اجتماع  يف 
ريا�شة  ون���وادي  لهيئات  واملمثلني 
ال�������ش���ي���ارات يف ال�������ش���رق الو����ش���ط 
و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وال����ذي ع��ق��د يف 

الدوحة. 
ال�شيد جون تود  وح�شر الجتماع 
، رئي�س الحت��اد ال��دويل لل�شيارات 
ريا�شة  على  امل�شرفة  اجلهة   ، فيا 
ال�����ش��ي��ارات ح����ول ال���ع���امل، وال����ذي 
للمنطقة،  ر���ش��م��ي��ة  ب���زي���ارة  ي��ق��وم 
الذي  ال��ب��ح��ث  م��ن  ن�شخة  وت�شلم 
اط��ل��ق حت���ت ع���ن���وان: ت���اأث���ر نق�س 
املاء على �شحة و�شامة املراقبني 
واملتطوعني وامل�شوؤولني يف ريا�شة 
ال�شيارات والعاملني �شمن ظروف 
م��ن��اخ��ي��ة ت��ت��م��ي��ز ب���ارت���ف���اع درج����ات 

احلرارة .
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال��ب��ح��ث، ���ش��رح بن 
ال��ع��م��ل يف ظروف  ق���ائ���ا:  ���ش��ل��ي��م 
م��ن��اخ��ي��ة م��رت��ف��ع��ة احل�������رارة اأم���ر 

املراقبني  و���ش��ام��ة  للغاية  �شعب 
وامل��ت��ط��وع��ني ه��ي اول��وي��ت��ن��ا. نحن 
بالطبع على علم باملخاطر ملتعلقة 
ب���ال���ع���م���ل ����ش���م���ن ه�����ذه ال����ظ����روف 
يك�شف  ه��ذا  بحثنا  لكن  القا�شية، 
امل��ده�����ش��ة والتي  ب��ع�����س احل��ق��ائ��ق 
�شيتم تفعيلها ب�شكل �شريع ل�شمان 

�شامة متطوعينا .
وتو�شيات  م��ع��ط��ي��ات  لأن  ون���ظ���را 
الدرا�شة لي�شت ح�شرا على ريا�شة 
مبنطقة  م��ق��ي��دة  اأو  ال�������ش���ي���ارات، 
ال�����ش��رق الو�����ش����ط، ���ش��ي��ق��وم ن���ادي 
الدرا�شة  نتائج  ب��ت��وزي��ع  الإم����ارات 
منها  ت�شتفيد  ح��ت��ى  ال��ع��امل  ح���ول 
كافة هيئات ال�شيارات التي تتطلب 
من موظفيها العمل حتت ظروف 

مناخية مرتفعة احلرارة. 
وق����ال ب��ن ���ش��ل��ي��م: اث���ق مت��ام��ا باأن 
تاثري  ل��ه��ا  �شيكون  ال��درا���ش��ة  ه���ذه 
�شنقوم  وبالطبع  كبري،  اجتماعي 
مب�����ش��ارك��ة ن��ت��ائ��ج ه���ذا ال��ب��ح��ث مع 

ال�شان،  ذات  احلكومية  ال�����وزارات 
ن�شبة  تعزيز  من  معا  نتمكن  حتى 

الأ�شخا�س امل�شتفيدين .
وي�شلط البحث، والذي يعزز مكانة 
الإمارات يف جمال البحوث العملية 
ال�����ش��وء ع��ل��ى تاثري  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
ريا�شة  املياه على متطوعي  نق�س 
ويف  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شيارات 
نظرا  العامل،  اخ��رى حول  مناطق 
ل��ل��ظ��روف امل��ن��اخ��ي��ة احل����ارة وعدم 
العمل  و����ش���اع���ات  ال���ظ���ال  وف�����رة 
ال��ط��وي��ل��ة ال���ت���ي مت���ت���از ب��ه��ا هذه 

الدول.
البحث  ه������ذا  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ومت 
ال���ت���ي  ال����ف����ع����ال����ي����ات  يف خم���ت���ل���ف 
الإم���ارات خال  دول��ة  ا�شت�شافتها 
ابوظبي  رايل  مثل  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
 ،2012 اأب���ري���ل  يف  ال�����ش��ح��راوي 
للطريان  الحت��اد  جائزة  وبطولة 
– اأبوظبي  للفورميول1  الكربى 
 ،2012 نوفمرب  يف  ب��ري  غ��ران��د 

دي�شمرب  يف  ال������دويل  دب����ي  ورايل 
املا�شي. 

من   86% ن�شبته  م��ا  اأن  وت��ب��ني 
امل�����ش��ارك��ني يف حتدي  امل��ت��ط��وع��ني 
امل�شاركني  ال�شحراء، و%61 من 
للفورميول1  اأبوظبي  بطولة  يف 
رايل  يف  امل��ت��ط��وع��ني  م��ن  و54% 
دبي، كانوا يعانون من م�شاكل من 

نق�س املياه يف اجل�شم. 
مدعومة  ال��درا���ش��ة  نتائج  وج���اءت 
ب��ق��ي��ام هيئات  ع��اج��ل��ة  ب��ت��و���ش��ي��ات 
ري���ا����ش���ة ال�������ش���ي���ارات ال��وط��ن��ي��ة يف 
الطبيني،  وامل�����ش��رف��ني  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�شليمة  ال���ن�������ش���ائ���ح  ب����ت����ق����دمي 
ا�ش�س علمية مل�شاعدة  واملبنية على 
التي  امل�شاكل  لتجنب  املتطوعني 
يت�شبب بها نق�س املياه يف اجل�شم. 
واأ���ش��رف على ال��درا���ش��ة، وال��ت��ي مت 
م���ع �شندق  ب��ال�����ش��راك��ة  مت��وي��ل��ه��ا 
ال�شيارات  ريا�شة  �شامة  تطوير 
التابعة لاحتاد الدويل لل�شيارات، 

كل من اجلهة املتخ�ش�شة بالبحوث 
يف نادي الإم��ارات لل�شيارات معهد 
وفريق  ال�شيارات،  ريا�شة  معارف 

من الباحثني من جامعة األ�شرت. 

ال�شرت  ج���ام���ع���ة  ف����ري����ق  وت�����ق�����دم 
الدكتور غاريث دافي�شون، اأحد اأبرز 
ال�شخ�شيات واخلربات املتخ�ش�شة 
املياه،  بنق�س  املتعلقة  الق�شايا  يف 

ج��ن��ب مع  اإىل  ع��م��ل جنبا  وال����ذي 
ال��دك��ت��ور ���ش��ون ب��ي��رثب��ري��دج، كبري 
ن����ادي  ال���ط���ب���ي���ني يف  امل���������ش����وؤول����ني 

الإمارات لل�شيارات. 

خالل تروؤ�ضه لالجتماع االأول ملجل�س اإدارة جمل�س اأبوظبي الريا�ضي 

نهيان بن زايد يثمن دعم رئي�س الدولة وويل عهد اأب�ظبي وهزاع بن زايد لريا�سة اأب�ظبي 

الإمارات ترحب بفريق مي�سي فرانكف�رت الذي ينطلق من خط البداية للط�اف العربي لالإبحار ال�سراعي 2013

درا�ضة اإماراتية حتدد اأ�ض�س حماية املراقبني وامل�ضوؤولني من نق�س ن�ضبة املاء يف اجل�ضم

الك�سف عن درا�سة م�سرتكة بني نادي الإمارات لل�سيارات وجامعة األ�سرت اأمام رئي�س التاد 
الدويل لل�سيارات وم�س�ؤويل هيئات ون�ادي ال�سيارات الإقليمية يف اجتماع الدوحة

�شتغيب ال�شابة لعب و�شط نادي بر�شلونة ت�شايف عن 
الودية يف كرة  الدولية  ا�شبانيا  مباراة منتخب باده 
على  قطر  ت�شت�شيفها  التي  الوروغ���واي  �شد  القدم 
ا�شتاد خليفة الذذي يت�شع لكرث من 50 الف متفرج 

غدا الربعاء.
واعلن الحتاد ال�شباين ان الاعب املخ�شرم تعر�س 
فالن�شيا  م��ع  فريقه  ت��ع��ادل  خ��ال  ف��خ��ذه  يف  ل�شابة 

)1-1( الحد يف الدوري املحلي.
ريال  و�شط  لع��ب  ا�شتبعاد  بعد  ت�شايف  ا�شابة  وت��اأت��ي 

مدريد �شابي الون�شو ل�شابة يف ع�شات املحالب.

ومل يو�شح الحتاد ال�شباين ما اذا كان املدرب في�شنتي 
دل بو�شكي �شي�شتدعي احد الاعبني بدل من ت�شايف.

كارلي�س  ا�شبانيا  ملدافع   100 الرقم  املباراة  و�شتكون 
بويول.

وتقام املباراة حتت �شعار �شراع البطال بني املنتخب 
بطلة  والروروغ����واي  واوروب���ا  العامل  بطل  ال�شباين 
ام��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، اىل ج��ان��ب ان ه��ذا ال��ل��ق��اء ي�شبق 
يف  القارات  كاأ�س  يف  املنتخبني  بني  املنتظرة  املواجهة 
املجموعة  �شمن  املقبل  حزيران-يونيو  يف  ال��ربازي��ل 

الثانية.

ت�سايف يغيب عن ودية الأوروغ�اي 
القدم  لكرة  الربازيلي  املنتخب  مهاجم  احتاج 
3 دقائق فقط للت�شجيل يف  الك�شندر باتو اىل 
مباراته الوىل مع فريقه اجلديد كورينثيانز 
بعد انتقاله ال�شهر املا�شي من ميان اليطايل 

مقابل 15 مليون يورو.
و���ش��ج��ل ب��ات��و )23 ع��ام��ا( اخ���ر اه����داف فريق 
يف  )5-�شفر(  اوي�����ش��ت��ي  م��رم��ى  يف  اخل��م�����ش��ة 
بطولة �شاو باولو. ودخل باتو بديا يف الدقيقة 

71 وهز ال�شباك يف الدقيقة 74.
ال���دويل الخ���ر نيمار جنما يف  امل��ق��اب��ل ك��ان  يف 
�شاو  مع  القمة  خ��ال  �شانتو�س  فريقه  م��ب��اراة 

له  �شجل هدفا هو اخلام�س  اذ  باولو )1-3(، 
يف خم�س مباريات ولعب متريرتني حا�شمتني.

وق���دم ال��ه��ول��ن��دي ك��ارن�����س ���ش��ي��دورف مباراة 
ك��ب��رية م��ع ب��وت��اف��وغ��و وق����اده اىل ال��ف��وز على 

ماكاي 3-1 بت�شجيله ثاثية.
ال�شابق )36 عاما(  الهولندي  الدويل  و�شجل 
ركلتي ج���زاء يف امل���ب���اراة، وان��ه��م��رت دم��وع��ه يف 

نهاية اللقاء عندما احت�شنه رفاقه.
اليطايل  م���ي���ان  ����ش���ي���دورف، جن���م  واه������دى 
ال�شابق، الفوز اىل روح جدته التي توفيت قبل 

10 ايام.

بات� ي�سجل يف اأوىل مبارياته مع ك�رنثيانز  تفكيك �سبكة تالعبت بنتائج 380 مباراة
 380 بنتائج  ي�شتبه بتاعبها  اجرامية  �شبكة  ال�شرطة عن تفكيك  اعلنت 
مباراة يف كرة القدم، بينها مباريات يف دوري ابطال اوروبا وت�شفيات كاأ�س 

العامل، بح�شب ما اأعلنت وكالة يوروبول ام�س .
 وق���ال روب ف��اي��رناي��ت رئي�س ال��وك��ال��ة: م��ن ال��وا���ش��ح ان��ه اك��رب حتقيق يف 
ور�شميني  ولع��ب��ني  حكما   425 ان  وا���ش��اف   ، امل��ب��اري��ات  بنتائج  التاعب 
القانون  تطبيق  وك��ال��ة  ه��ي  وي���وروب���ول  ال��ت��اع��ب.  يف  ب��ال��ت��ورط  متهمون 
الأوروبية، وظيفتها حفظ الأمن يف اأوروبا عن طريق تقدمي الدعم للدول 
الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي يف جمالت مكافحة اجلرائم الدولية الكبرية 
الرئي�س  م��وظ��ف يف مقرها   700 م��ن  اأك���رث  ال��وك��ال��ة  والإره�����اب. متتلك 
اأم��ن دول الحتاد  اأجهزة  يف له��اي يف هولندا، وهي تعمل ب�شكل وثيق مع 

الأوروبي ودول من خارج الحتاد.
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ال�شيخ  ���ش��م��و  وم���ت���اب���ع���ة  ب��ح�����ش��ور 
ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
نادي تراث الإمارات، توا�شلت ام�س 
مبدينة  الهجن  �شباقات  ميدان  يف 
�شمو  م��ه��رج��ان  فعاليات  �شويحان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ينظمها  وال���ت���ي   ،  2013 ل���اب���ل 
وت�شتمر  ���ش��م��وه  ب���رع���اي���ة  ال����ن����ادي 
ح��ت��ى ال�����ش��ا د����س ع�����ش��رم��ن فرباير 
اجل����اري مب�����ش��ارك��ة ن��ح��و 35 جهة 
و100 فعالية تراثية ثقافية فنية 
جمتمعية و�شوق �شعبية ت�شم 107 

دكاكني. 
و���ش��ه��د ���ش��م��و راع�����ي امل���ه���رج���ان يف 
اأم�س  ����ش���ب���اح  م����ن  م���ب���ك���رة  ����ش���اع���ة 
والرتتيبات  الإ����ش���ت���ع���دادات  الول 
الثانية  اجلولة  بانطاق  اخلا�شة 
الإبل  م�شابقة جمال  مناف�شات  من 
لفئتي حقايق  املخ�ش�شة  )املزاينة( 
ال�شيوخ و حقايق اجلماعة. ويكت�شب 
هذا احلدث الرتاثي الكبري اأهميته 
من احل�شور اليومي الافت ل�شمو 
باأع�شاء  ول��ق��ائ��ه  امل��ه��رج��ان  راع����ي 
جل��ن��ت��ي ال����ف����رز وال��ت��ح��ك��ي��م وع����دد 
ك���ب���ري م����ن م�����اك وم����رب����ي الإب�����ل 
وامل�����ش��م��ري��ن م���ن ال����دول����ة واأب���ن���اء 
اخلليجية،  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
مناف�شات  يف  بقوة  ي�شاركون  الذين 
 ( ال���ش��اي��ل  الب����ل  ج��م��ال  م�شابقة 
يف  الرتاثي  الب��ل  و�شباق   ) املزاينة 
دورت����ه ال�����ش��اد���ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن التي 
وال�شبت  اجل��م��ع��ة  ي��وم��ي  �شتنطلق 
15 و 16 فرباير اجلاري، وكذلك 
ل����ق����اءات ���ش��م��وه ب���وج���ه���اء واأه�����ايل 
مدينة �شويحان وعدد من ال�شعراء 
ال�شعبيني وال�شتماع اإىل ق�شائدهم 
الوطن،  الب����ل وح����ب  ع�����ش��ق  ح����ول 
تراثي  �شيناريو  ويف  ي��وم��ي  ب�شكل 
ويك�شر  ال��ب�����ش��اط��ة  اأج������واء  ي��ع��ك�����س 
احل��واج��ز ب��ني امل�����ش��وؤول وامل��واط��ن ، 
�شمو  اهتمام  على  اأي�شا  يوؤكد  ومبا 
باإجناح  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
احل���������دث وت�����ط�����وي�����ره م�����ن خ����ال 
يف  امل�����ش��ارك��ني  اآراء  اإىل  ال���ش��ت��م��اع 
املنظمة  اللجنة  وتوجيه  املهرجان، 
اأ�شكال  ك���اف���ة  وت���ق���دمي  ل��ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا 

يظهرون  الذين  للم�شاركني  الدعم 
وحما�شة  �شديداً  حر�شاً  يوم  كل  يف 
امل��ه��رج��ان وحتقيق  ق��وي��ة لإجن�����اح 
التميز والفرادة له من خال حجم 
امل�شاركة والدفع باأجمل ال�شايل يف 
�شكا  ت��اأخ��ذ  ب���داأت  ال��ت��ي  املناف�شات 
الذي  ال�شاحق  النجاح  بعد  خمتلفا 
من  يومني  بعد  للمناف�شات  حتقق 
اجلميلة  النوق  وح�شول  النطاق 
الأل����ق����اب و�شعود  ق��م��ة  اأع�����ز  ع��ل��ى 
التتويج  م���ن�������ش���ات  اإىل  م���اك���ه���ا 
وبخا�شة  منحاف  و   ال�شاهينية  و  
نقوة  وغريها، وكذلك  و   العا�شر  
م����ن جميات  ج��م��ل��ة  دخ������ول  م����ع 
التي  اأم�����س  مناف�شات  يف  ال���ش��اي��ل 
اإت�����ش��م��ت ب���ق���وة ال���ت���ح���دي واإظ���ه���ار 
اجلمال باأروع حّلة . ح�شر فعاليات 
اأم�س �شعادة علي عبد اهلل الرميثي 
وعدد   ، لاأن�شطة  التنفيذي  املدير 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�����ش��اء  م��ن 
، وجمهور  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 
وعائات   ، امل���واط���ن���ني  م���ن  ك��ب��ري 
التعاون  جم��ل�����س  دول  اأب����ن����اء  م���ن 
مناف�شات  يف  و����ش���ارك  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
متناف�شا   52 ال�شيوخ  حقايق  فئة 
اأبناء   ( اجلماعة  حقايق  فئة  ويف   ،
مبجموع  متناف�شا   57 ال��ق��ب��ائ��ل( 

اإجمايل 109 م�شاركني .  

تتويج اجلميات
تراثية  ���ش��ع��ب��ي��ة  اإح��ت��ف��ال��ي��ة  و����ش���ط 
����ش���خ���م���ة وع����ل����ى وق�������ع اله�����ازي�����ج 
التي  ال�شعبية والوطنية  والغنيات 
�شمو  ت��ّوج  الداخلية،  الذاع���ة  بثتها 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
جمال  م�شابقة  يف  الفائزين  اأم�����س 
البل ال�شايل لفئة حقايق ال�شيوخ، 
حيث نالت الناقة الظبي ملالكها �شمو 
ال�شيخ خالد بن �شلطان بن زايد اآل 
ال�شيوخ  فئة حقايق  نامو�س  نهيان، 
مبجموع 790 درجة، وحلت الناقة 
�شلطان بن  را�شد بن  ملالكها  غزلن 
ب�  اأوىل  امل��ن�����ش��وري و���ش��ي��ف��ة  غ��ال��ب 
الناقة  ج����اءت  ف��ي��م��ا  درج����ة،   780
اليا�شية ملالكها �شمو ال�شيخ زايد بن 
و�شيفة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 

ثانية مبجموع 770 درجة.

ك��م��ا ت�����ّوج ���ش��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن بفئة 
القبائل  اأب��ن��اء   ( ح��ق��اي��ق اجل��م��اع��ة 
ملالكها  وهيلة  الناقة  نالت  حيث   ،)
املن�شوري  �شامل  بن  هياي  بن  علي 
نامو�س الفئة وحققت 780 درجة، 
وتوجت الناقة  اإبراج الحتاد ملالكها 
باملركز  ال���را����ش���دي  م�����ش��ل��م  حم��م��د 
درج������ة،   770 وح���ق���ق���ت  ال�����ث�����اين 
وجاءت الناقة  الذهب  ملالكها را�شد 
بن ن�س املن�شوري يف املركز الثالث 

وحققت 760 درجة درجات.
وع��ق��ب خ��ت��ام ح��ف��ل ال��ت��ت��وي��ج الذي 
والغاين  اله��ازي��ج  وق��ع  على  اأقيم 
ال���وط���ن���ي���ة ال����ت����ي ب���ث���ت���ه���ا الذاع�������ة 
الداخلية اأقام الفائزون واأ�شدقائهم 
منطقة  حميط  يف  �شعبيا  احتفال 
الرق�س  ع���ل���ى  اإ����ش���ت���م���ل  امل����زاي����ن����ة 
الق�شائد  واإل��ق��اء  وال��غ��ن��اء  ال�شعبي 
وحب  ب��الب��ل  تتغنى  التي  النبطية 
ووجه  احلكيمة،  والقيادة  الم��ارات 
ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  ال��ف��ائ��زون 
راعي املهرجان على دعمه املو�شول 
ولريا�شتهم، مثمنني ح�شوره  لهم 
والطمئنان  ب��ه��م  ول��ق��ائ��ه  ال��ي��وم��ي 
ع���ل���ى اأح����وال����ه����م وم�������ش���ارك���ت���ه���م يف 
، م���وؤك���دي���ن على  ال��ك��ب��ري  احل�����دث 
الرتاث  اأه���ل حلماية  اأن��ه��م  ال����دوام 

واملوروث ال�شعبي باأف�شل �شورة. 

اللجنة املنظمة : ال�ضكر لقائد 
الوطن

من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  جن���اح  مبنا�شبة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رف���ع���ت  امل���ه���رج���ان 
امل��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة  حفظه اهلل  
الاحمدود  ودع��م��ه  اإهتمامه  على 
بوجه  ال��دول��ة  يف  الهجن  لريا�شة 
امل��ه��رج��ان بوجه  ، وف��ع��ال��ي��ات  ع���ام 
خ��ا���س ، م���ا ك����ان ل���ه ع��ظ��ي��م الأث����ر 
يحققه  ال���ذي  الكبري  ال��ن��ج��اح  على 
امل�شاركة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  احل������دث 
املحلية واخلليجية ، وعلى م�شتوى 
حما�شة امل�شاركني بتقدمي اإحتفالية 
ال�شورة  ت��ع��ك�����س  ���ش��ع��ب��ي��ة  ت���راث���ي���ة 
الآب��اء والجداد  ت��راث  امل�شرقة عن 

، وري��ادة الم��ارات يف املحافظة على 
العريقة وتطويرها  الريا �شة  هذه 
الجيال.  ع��رب  ت��وا���ش��ل��ه��ا  وحت��ق��ي��ق 
ت�شريحها  اللجنة يف ختام  واأ�شادت 
بجهود ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن زايد اآل نهيان للحدث، وح�شوره 
الفعاليات،  مل��وق��ع  امل��ب��ك��ر  ال��ي��وم��ي 
والتوجيه بتقدمي كافة الت�شهيات 
للم�شاركني، وحر�س �شموه ال�شديد 
مثايل  م����ه����رج����ان  ت�����ق�����دمي  ع����ل����ى 
الفر�س،  ت��ك��اف��وؤ  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
والرتاثية  الثقافية  القيم  وي��ع��زز 
اأ�شبح  والريا�شية للمهرجان الذي 
�شموه  ودعم  واهتمام  رعاية  بف�شل 

حدثا مهما على امل�شتوى الدويل .

اأجواء املهرجان
يومه  يف  امل��ه��رج��ان  اأج����واء  ات�شمت 
و�شعبية  اإح��ت��ف��ال��ي��ة  ب����روح  ال���ث���اين 
املبكر  احل�شور  م��ن  ب���دءاً  �شخمة، 
امل���زاي���ن���ة،  امل�������ش���ارك���ني يف  جل���م���ي���ع 
ب���اأع���م���ال ال��ل��ج��ان ، حيث  واإن���ت���ه���اء 
التقيد  ع����ل����ى  اجل����م����ي����ع  ح�����ر������س 
وتعليمات  وم���وا����ش���ف���ات  ب�����ش��روط 
امل��ن��اف�����ش��ة وع��ر���س ج��م��ي��ات البل 
وتبعاً   ، امل��ت��ب��ع��ة  ال��رتت��ي��ب��ات  وف����ق 
لاأ�ش�س التي تتبعها جلنة التحكيم 
يف تقييم البل امل�شاركة، وما زاد من 
قيمة هذه الحتفالية هو احل�شور 
النوعي لفئات متنوعة من اجلمهور 
الجانب  وال�����ش��ائ��ح��ني  وال��ع��ائ��ات 
الذين حر�شوا على اإلتقاط ال�شور 
وبخا�شة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ت���ذك���اري���ة 
حلظة عر�س البل الع�شرة الفائزة 
يف كل فئة من فئتي حقايق ال�شيوخ 
وحقايق اجلماعة، كما ن�شطت �شوق 
بيع البل ، حيث توجهت انظار كبار 
ماك ومربي البل نحو اجلميات 
ال��ف��ائ��زات ن��ظ��را مل��ا يتمتعن ب��ه من 
ر�شاقة وموا�شفات جمالية تتنا�شب 
م�شتوى  على  تقام  التي  وامل��زاي��ن��ات 

الدولة .

تقا�ضيم اجلمال يف املزاينات
على  املزاينات  حتكيم  جلنة  تعتمد 
واملوا�شفات  ال�����ش��روط  م��ن  ج��م��ل��ة 
واحل�شول  للفوز  الب��ل  توؤهل  التي 
على اجلوائز مثل :الر�شاقة ، جمال 
ال���راأ����س وان��ت�����ش��اب الذن����ني و�شكل 
الأن����ف م��ع ال��ه��ام��ة وط����ول الرقبة 
ان�شيابية  م���ع  لأع���ل���ى  وارت���ف���اع���ه���ا 
وارتفاعها  ال��غ��ارب  وط���ول  احل��رك��ة 
من  وموقعه  ال�شنام  و�شكل  لأع��ل��ى 
الظهر وو�شع النحر والذعن وحجم 
الأنف و�شحة اجل�شم وملعان ال�شعر 

ازدهار بيع الزعفران
و�شلت ال�شوق ال�شعبية اأم�س كميات 
ك��ب��رية م���ن م����ادة ال���زع���ف���ران التي 
املزاينات  يف  ال��ف��ائ��زون  ي�شتخدمها 
البل  مل��ك��اف��اأة  �شائع  ت��راث��ي  كتقليد 
ال��ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز ال��ع�����ش��رة الوىل 
مزاينات  ف���ئ���ات  م����ن  ف���ئ���ة  ك����ل  يف 
ب���ده���ن ج�����ش��م��ه��ا مبادة  امل���ه���رج���ان، 
الربتقايل  ال���ل���ون  ذات  ال���زع���ف���ران 
اجلميلة.  والرائحة  للحمرة،  املائل 
اإبلهم  ع��ر���س  ال���ف���ائ���زون  وي��ن��ت��ظ��ر 
حفل  خ��ال  الثانية  للمرة  الفائزة 
التكرمي ال�شخم الذي �شيقام م�شاء 
ي����وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل 16 اجل����اري 
املهرجان.  راع�����ي  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
وم���ادة ال��زع��ف��ران ه��ي اإح���دى املواد 
 ، الفائزة  البل  لتزيني  التكميليىة 
ب�شكل  اأم�س  ا�شعارها  ارتفعت  وق��د 
ملحوظ ما ي�شكل اأهمية اقت�شادية 
لتجار ال�شوق ال�شعبية يف املهرجان.

منحاف ل�ضعب االإمارات 
منذ اأن اأعلنت جلنة حتكيم املزاينة 
اجلميلة  ال���ن���اق���ة  ف����وز  ع���ن  اأم�������س 

فطمان  فئة  يف  منحاف   الر�شيقة  
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو   ، ال�شيوخ 
زايد اآل نهيان  واحلديث عن فوزها 
حمفل  يف  وب���خ���ا����ش���ة  ي��ن��ق��ط��ع  مل 
فئة  بنامو�س  الفائزة  نتائج  ترقب 
اأطلقت  ح��ي��ث   ، ال�����ش��ي��وخ  ح��ق��اي��ق 
تيمنا  ال��ن��اق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  الت�شمية 
اجلوائز  �شاحبة  الكبرية  مبنحاف 
واأغ��ل��ى الل��ق��اب ، ولقب ع��دد كبري 
من امل�شمرين واخلرباء يف ريا�شة 
ال���ه���ج���ن  م���ن���ح���اف  ب���ن���اق���ة �شعب 
موا�شفات  مل��ج��رد  لي�س   ، الإم����ارات 
جمالها النادرة املن�شجمة متاما مع 
�شروط املزاينة ، واإمنا لأنها �شكلت 
ن��ق��ط��ة (  ال��ك��ا���ش��ح )790  ب��ف��وزه��ا 
املزاينات  بتقاليد  لاحتفاء  عنوانا 
العريقة التي اأر�شى قواعدها طيب 
ال��ذك��ر امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
نهيان   اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ولأ�شياء  ول��ه��ذا   ، ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
ك����ث����رية ك������ان ف������وز م���ن���ح���اف ف����وزا 
الهجن  ري��ا���ش��ة  وملحبي   ، للجميع 

على وجه اخل�شو�س.

املجال�س تتذكر زايد
اأم�س من املهرجان حافا  كان يوم 
املجال�س  واأح���ي���اء  ال��ف��رح  مب��ظ��اه��ر 
التي ميتلكها  ال��ع��زب   الرتاثية يف  
الإبل  م��اك ومربي  كبار  ع��دد من 
اأ�شماء  اأع��ل��ن  اأن  وم��ا   ، �شويحان  يف 
ال�شايل  ج��م��ي��ات  م��ن  ال��ف��ائ��زات 
وحقايق  ال�����ش��ي��وخ  ح��ق��اي��ق  فئتي  يف 
حتى   ،  ) القبائل  اأب��ن��اء   ( اجلماعة 
عددا  الرتاثية  املجال�س  ا�شتقطبت 
كبريا من املهنئني وامل�شاركني و�شط 
الأهازيج  تخللتها   ، غ��ام��رة  ف��رح��ة 
والأغ�����ن�����ي�����ات ال�������ش���ع���ب���ي���ة، واإل����ق����اء 
الولئم  واإقامة  ال�شعرية  الق�شائد 
تعبريا عن كرم ال�شيافة الإماراتي 
امل�شاركون  ت���ذك���ر  ف��ي��م��ا   ، امل��ع��ه��ود 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رمزاً  امل��ج��ال�����س  ت��ل��ك  يف 
باإذن  ل��ه  املغفور  ال�شحراء  لثقافة 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل 
ث����راه  راعي  ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب اهلل  اآل 
الأي�����ادي  و���ش��اح��ب  الأول  ال�����رتاث 
البي�شاء على م�شهد ريا�شة الهجن 

يف الدولة.

مركز زايد : معر�س لل�ضور
للدرا�شات  زاي���د  م��رك��ز  ج��ن��اح   لفت 
الأنظار  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
مب�شاركته املميزة يف احل��دث، حيث 
يقدم برناجما ي�شتمل على معر�س 
باإذن  له  املغفور  عن  املميزة  لل�شور 
اهلل ت��ع��ال ت��ع��اىل ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
يف  ال�شعر  لبيت  مكثف  اإن�شاط  م��ع 
اأبوظبي، وتقدمي احلربية، والوّنة، 
والربابة، كما ي�شتقبل املركز يومياً 
ال�����ش��ع��راء لل��ق��اء ق�����ش��ائ��ده��م اأم���ام 
يف  ال�شعر  بيت  و�شيعلن  احل�����ش��ور، 
امل�شابقة  ن��ت��ائ��ج  ب��امل��رك��ز  اأب���وظ���ب���ي 
وتوزيع  ف��رباي��ر   14 ي��وم  ال�شعرية 

الهدايا على الفائزين فيها.
 

التحكيم : م�ضاركة مميزة
اأك����د م��ط��ر ع��ل��ي حم��م��د اأب����و نوا�س 
املزاينة  رئي�س جلنة حتكيم  الكتبي 
فئات  ك��اف��ة  امل�����ش��ارك��ة يف  ح��ج��م  اأن 
امل��زاي��ن��ة ه���ذا احل��ج��م اأك���رب م��ن��ه يف 
ب�شبب  وذل�����ك  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال�������دورة 
الاحمدود  وال���دع���م  ال��ت�����ش��ه��ي��ات 
لكافة  ال��ن��ادي  اإدارة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي 
اإ���ش��ت��ث��ن��اء كما  م���ن دون  امل�����ش��ارك��ني 
اليومي  احل�����ش��ور  اىل  ذل���ك  ي��ع��ود 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  وامل��ب��ك��ر 
البل  ف���رز  ملنطقة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
كبار  م��ع  ال���ودي  ول��ق��ائ��ه  وتقييمها 
وامل�شاركني  الب����ل  وم���رب���ي  م����اك 
ن�����ش��ب��ة م�����ش��ارك��ة عالية  ، م���ا ح��ق��ق 

املناف�شة.  ع��ل��ى  ك��ب��رية  وح��م��ا���ش��ة   ،
لقد حر�س  قائًا:  الكتبي  وا�شاف 
توجيه  على  امل��ه��رج��ان  راع���ي  �شمو 
مزيد  على  يومية  وب�شورة  اللجنة 
من ال�شفافية واحليادية يف عمليات 
تقييم البل ، وقد عملنا على تنفيذ 
هذه  �شاأن  لع��اء  �شموه  توجيهات 
، لكن يف النهاية  الريا�شة العريقة 
اإن اإر�شاء كل النا�س غاية ل تدرك 

الــ�ــضــكــاوى جتد   : املــنــ�ــضــوري 
حلواًل

عف�شان  حممد  حمد  عبيد  اأو���ش��ح 
ال�شراف  رئ��ي�����س جل��ن��ة  امل��ن�����ش��وري 
املهرجان  يف  وال�����ش��ك��اوى  وامل��ت��اب��ع��ة 
لعمل  مكمل  اللجنة  ه��ذه  عمل  اأن 
املراقبة  حيث  م��ن  التحكيم  جلنة 
تلقي  وكذلك  النتائج  وا�شتخا�س 
بها  يتقدم  التي  ال�شكاوى  ومتابعة 
ب��ع�����س امل�����ش��ارك��ني ح����ول ال��ن��ت��ائ��ج ، 
وال��ف��ائ��زي��ن ، ون��ح��ن ب���دورن���ا نقوم 
ال�����ش��ك��اوى وحلها  م��ت��اب��ع��ة  مب��ه��م��ة 
امل�شاركة  و����ش���روط  ت��ع��ل��ي��م��ات  وف���ق 
وان�شاف من له اأية حقوق ، واختتم 
ال�شكاوى  اإن  ب��ال��ق��ول  امل��ن�����ش��وري 
النتائج  ع��ل��ى  ومقت�شرة  حم����دودة 
ل�شمان  فائقة  ب�شرعة  نحّلها  التي 
اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر   . حقوق اجلميع 
من  كل  من  تتكون  ال�شكاوى  جلنة 
ح��ي��ي ب��ن حم��م��د ال��ه��ام��ل��ي ، اأحمد 

بطي ال�شبو�شي .

لرئي�س  فــوزه  يهدي  املن�ضوري 
الدولة

اأه������دى ع��ل��ي ب���ن ه���ي���اي ب���ن �شامل 
امل��ن�����ش��وري ال��ف��ائ��ز ب��ن��ام��و���س فئة 
وهيلة   ناقته   فوز  حقايق اجلماعة 
بالنامو�س اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة  حفظه اهلل تقديرا لرعايته 
ب��دع��م حم��ب��ي ريا�شة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
بوجه  الدولة  م�شتوى  على  الهجن 
بوجه  املهرجان  يف  وامل�شاركني  ع��ام 
خا�س ، وو�شف املن�شوري املهرجان 
وامللتقى  ال�شعبي  الوطني  بالعر�س 
 ، الهجن  ري��ا���ش��ة  ملحبي  التقليدي 
بتنوع  ال��ع��ام  ه���ذا  يتميز  اإن���ه  وق���ال 
الكبري  امل�شاركة  وحجم  الفعاليات 

وبخا�شة يف مزاينات ال�شايل التي 
 ، ل��اإب��ل  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��وق  اأنع�شت 
م���وؤك���دا ح��ر���ش��ه ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
ان��ط��اق��ت��ه الأوىل  امل��ه��رج��ان م��ن��ذ 
�شمعة طيبة  به من  يتمتع  ملا  نظرا 
ونزاهة التحكيم واقبال جماهريي 

كبري .

جلنة الفرز : جمال حمري
املزاينة  يف  ال���ف���رز  جل��ن��ة  و���ش��ف��ت 
امل�����ه�����رج�����ان ج����م����ال ال�����ش����اي����ل  يف 
املتناف�شات على اجلوائز باأنه جمال 
حم���ري وم����ن ن����وع خ���ا����س، وه����و ما 
ومركبة  �شعبة  الفرز  عملية  جعل 
ل��ل��غ��اي��ة ، واأو����ش���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة على 
هام�س عملية فرز الإبل امل�شاركة يف 
مزاينة اأم�س لفئتي حقايق ال�شيوخ 
الأ�شايل  م��ع��ظ��م  اأن  واجل���م���اع���ة 
تتمتع مبوا�شفات و�شروط اجلمال 
املطلوب لختيار الفائزات بالألقاب 
، م��ا ي���دل ع��ل��ى اه��ت��م��ام وا���ش��ح من 
جانب ماك ومربي الإبل مب�شاألة 
والتغذية  وال���ر����ش���اق���ة  ال���ن���ظ���اف���ة 
باأروع  ظهرت  التي  باإبلهم  اخلا�شة 
ال�شحراوي  اجل���م���ال  م���ن  ����ش���ورة 
احلا�شرين  اأب��ه��ر  ال���ذي  الطبيعي 
ملتابعتها  الب���ل  م��اك  بكبار  ودف���ع 
طمعا يف احل�شول عليها مهما كان 

الثمن .

اأجواء احتفالية
اإبل  عر�س  �شاحة  يف  امل��ك��ان  ت�شكيل 
ب��دي��ع��ة من  ���ش��ورة  امل��زاي��ن��ة يعك�س 
الفرح والبهجة باحلدث �شواء على 
م�شتوى  على  اأو  ال��زي��ن��ات  م�شتوى 
م�شتوى  وعلى   ، ال�شخم  احل�شور 
احل�شور  ح���ي���ث  امل���ت���اب���ع���ة  م��ن�����ش��ة 
املهرجان  راع������ي  ل�����ش��م��و  ال����اف����ت 
اأبناء  ك��ب��ري م��ن  ، وع����دد  و���ش��ي��وف��ه 
وال�شائحني  الأج��ن��ب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات 
الدبلوما�شي  ال�����ش��ل��ك  واأع���������ش����اء 
العر�س  اإىل   ، الدولة  لدى  املعتمد 
ال����رائ����ع ل��ا���ش��اي��ل ع��ل��ى وق����ع بث 
، ومن  ال�شعبية  الأهازيج والأغ��اين 
وحلقات  الح���ت���ف���الت  اإق����ام����ة  ث���م 
املكان  بالقرب من  ال�شعبي  الرق�س 
اإن�شاين  جتمع  مبثابة  اأ�شبح  ال��ذي 

بريا�شة  ل��اح��ت��ف��اء  ك��ب��ري  ي���وم���ي 
الهتمام  ظ��اه��رة  وت��ك��ري�����س  الإب����ل 

بالرتاث الوطني .

القرية  يف  الــربــابــة  عــرو�ــس 
الرتاثية

حتظى القرية الرتاثية يف املهرجان 
وبخا�شة  يومي  جماهريي  باإقبال 
التعاون  جم��ل�����س  دول  اأب����ن����اء  م���ن 
اخلليجية واأبناء اجلاليات الأجنبية 
وال�شائحني  ال����دول����ة  يف  امل��ق��ي��م��ة 
ب�شكل  ت���ت���واف���د  ح��ي��ث  وال���زائ���ري���ن 
يومي وف��ود ع��دي��دة ل��اط��اع على 
عرو�س  وبخا�شة  القرية  فعاليات 
ال��رب��اب��ة وال���ل���وح���ات ال��ف��ن��ي��ة لفرق 
عرو�س  ك��ذل��ك   ، ال�شعبية  ال��ف��ن��ون 
واخليول  وال�شقور  الهجن  مواكب 
وت�شتقطب   ، ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأل����ع����اب 
زائر  األ���ف  م��ن  اأك���رث  يوميا  القرية 
وبيوت  ال���رتاث���ي���ة  اخل���ي���ام  ح��ي��ث   ،
واأركان  العربية  واجلل�شات  ال�شعر 
نق�س احلناء والطهي ال�شعبي التي 
تلقى اإقبال كبريا من جانب ال�شياح 
الرتاثية  ال�����ش��ي��اح��ة  ف��ك��رة  ل��ت��ع��زي��ز 
ون�شر الرتاث الوطني عرب احلدث 

برنامج اليوم الثالث 
ت�����ش��ه��د ال����ف����رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة من 
برنامج اليوم الثالث )الثاثاء( من 
امل��ه��رج��ان ان��ط��اق اجل��ول��ة الثالثة 
ال�شيوخ  ل��ق��اي��ا  لفئتي  امل��زاي��ن��ة  م��ن 
ولقايا اجلماعة .. ور�شدت اللجنة 
املنظمة للفائزين يف كل فئة جوائز 
قيمة حيث ينال الأول �شيارة فاخرة 
 70 بقيمة  مالية  ج��ائ��زة  وال��ث��اين 
األ��ف دره��م والثالث 50 األ��ف درهم 
امل�����ش��ائ��ي��ة من  ال��ف��رتة  ت�شهد  ف��ي��م��ا 
ال��ي��وم ان��ط��اق اجل��ول��ة الوىل من 
)املزايدة(،  ال�شايل  الب��ل  مزايدة 
وتهدف اىل ت�شجيع املواطنني على 
ال�شيلة  العربية  ال�شالت  اقتناء 
م�شتدامة،  وطنية  ث���روة  بو�شفها 
و�شراء  لبيع  جت��اري��ة  �شوق  واإي��ج��اد 
لت�شكل   ، �شويحان  مدينة  يف  الب��ل 
م��ع ال����ش���واق ال��ق��ائ��م��ة ب����وؤرة جذب 
البل  بتجارة  واملهتمني  لل�شائحني 
اقت�شاديا  ملمحا  ت�شكل  باتت  التي 

مهما لأهل املدينة .

�ضويحان ترتدي اأجمل حّلة يف يومها الثاين بح�ضور ومتابعة �ضلطان بن زايد

ت�ا�س����ل فعالي���ات مهرج����ان �سلط����ان ب�����ن زاي�����د لالإب�����ل يف �س�يح�������ان
الظبي اأمرية حقايق ال�ضيوخ و وهيلة بطلة حقايق اجلماعة

فوز  اإىل  فريقه  بالوتيلي  م��اري��و  اجل��دي��د  ق��اد جن��م ميان 
بت�شجيله   1-2 اأودي��ن��ي��زي  ع��ل��ى  الأول  ام�����س  م�����ش��اء  ث��م��ني 
اأول مباراة له مع رو�شونريي ، يف حني ا�شتعاد  الهدفني يف 
ب��ف��وزه على  ال�����ش��دارة  وابتعد جم��ددا يف  ت��وازن��ه  يوفنتو�س 
كييفو فريونا 2-1 يف املرحلة ال�23 من الدوري الإيطايل 

لكرة القدم.
و�شرب �شوبر ماريو بقوة يف مباراته الأوىل مع ميان منذ 
الثاثاء  �شيتي  مان�ش�شرت  من  قادما  �شفوفه  اإىل  انتقاله 
التقدم  بالوتيلي  وم��ن��ح  ي���ورو.  مليون   20 مقابل  امل��ا���ش��ي 

مليان يف الدقيقة 25 من ت�شديدة قوية من م�شافة قريبة، 
ميان  وح�شل   .55 الدقيقة  يف  التعادل  اأودينيزي  واأدرك 
على ركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل ال�شائع 
فانربى لها بالوتيلي بنجاح، لريتقي ميان للمركز الرابع 
بر�شيد 40 نقطة. ويف ملعب مارك اأنتونيو بنتيغودي دخل 
يوفنتو�س مبعنويات مهزوزة متاما بعد اأن حقق فوزا واحدا 
يف املراحل الأربع ال�شابقة، كما اأنه خرج الثاثاء املا�شي من 
الدور ن�شف النهائي مل�شابقة الكاأ�س بطريقة دراماتيكية على 
يد م�شيفه لت�شيو بعد اأن خ�شر اأمامه 1-2 يف الإياب )1-1 

ليوفنتو�س  الأول  الهدف  ماتري  األي�شاندو  و�شجل  ذهابا(. 
ال�شوي�شري  واأ���ش��اف  العا�شرة  الدقيقة  يف  قوية  بت�شديدة 
من  دقائق  ثاث  قبل  الثاين  الهدف  ليخت�شتايرن  �شتيفان 
اأنيلكا  ال�شوط الأول، يف حني جل�س الفرن�شي نيكول  نهاية 
وقل�س  البدلء.  مقاعد  على  يوفنتو�س  اإىل  حديثا  املن�شم 
�شرييل ترييو الفارق لكييفو يف بداية ال�شوط الثاين، لكن 
بالإيقاف  كونتي  اأنطونيو  مدربه  عوقب  -ال��ذي  يوفنتو�س 
ب�شبب انتقاداته للتحكيم يف اجلولة املا�شية- متا�شك ليخرج 
فائزا وي�شتعيد فارق النقاط الثاث مع نابويل الذي تقا�شم 

معه ال�شدارة لفرتة ق�شرية بعد فوزه على كاتانيا 2-�شفر 
ال�شبت. ولدى يوفنتو�س 52 نقطة من 23 مباراة. وتابع 
لت�شيو نزيف النقاط بخ�شارته الثانية على التوايل وكانت 
اأمام م�شيفه جنوى 2-3 بعد الأوىل على اأر�شه اأمام كييفو 
�شفر-1 يف املرحلة املا�شية. وتخلف لت�شيو املنت�شي بتاأهله 
 ،)1-2( يوفنتو�س  ح�شاب  على  اإيطاليا  ك��اأ���س  نهائي  اإىل 
بورييلو  �شجلهما ماركو  الأول  ال�شوط  بهدفني نظيفني يف 

)16( واأندريا برتولت�شي )22(.
وقل�س �شريجيو فلوكاري النتيجة يف الدقيقة 58، ثم اأدرك 

جزاء.  ركلة  من   82 الدقيقة  يف  التعادل  م��اوري  �شتيفانو 
لكن الكلمة الأخرية كانت ملاركو ريغوين الذي �شجل هدف 
الفوز لأ�شحاب الأر�س يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل 
ال�شائع، ليبقي لت�شيو يف املركز الثالث بر�شيد 44 نقطة. 
م��ن لت�شيو وف�شل يف  اأف�����ش��ل  م��ي��ان  اإن���رت  ح��ال  تكن  ومل 
بعد  اأي�شا  ال��ت��وايل  على  الثالثة  م��ب��ارات��ه  يف  ال��ف��وز  حتقيق 
تعادلني خميبني وخ�شر اأمام �شيينا 1-3. ومنح ال�شوي�شري 
اإينو�شان اإمييغارا التقدم ل�شيينا يف الدقيقة 21، ورد عليه 

اأنطونيو كا�شانو مبا�شرة مدركا التعادل )22(.

يوفنتو�س يبتعد جمددًا يف ال�ضدارة 

ثن���ائي����ة لبال����تيل�����ي باأول����ى مب���اريات�����ه م������ع مي���������الن



براد واأجنلينا قد يتبنيا طفاًل �سينيًا 
كبرياً  اهتماماً  ج��ويل  واأجنلينا  بيت  ب��راد  الهوليوديان  النجمان  يبدي 
اإىل  الكثريين  ي��دف��ع  م��ا  فيها،  املعتمدة  امل��ان��داري��ن  لغة  وبتعلم  بال�شني 

الت�شاوؤل عما اإذا كانا يخططان لتبني طفل جديد من ذلك البلد.
واأفادت �شحيفة �شن الربيطانية ان بيت وجويل يجهدان لتعلم املاندارين 

ويبديان اهتماماً متزايداً بال�شني.
ونقلت عن م�شادر مقربة من النجمني قولها ان جويل تريد تبني طفل 

جديد وهذه املرة �شيكون من ال�شني.
اأولدهما دوليني،  اأن يكون  ان براد واأجنلينا يريدان  امل�شادر  اأحد  واأو�شح 
ويريان ان ال�شني �شتكون قريباً اأقوى دولة يف العامل بالإ�شافة اإىل كونها 

الثقافة الأكرب ومن بني الأقدم .
واأ�شاف اآجني حتب الأولد ويعتقد اأ�شدقاءها ان الطفل اجلديد �شيكون 

�شينياً لأنها وبيت باتا مهوو�شني بهذا البلد .
والدها  اإىل  بالإ�شافة  اأولده��ا جميعاً  �شجلت  ان جويل  اإىل  امل�شدر  ولفت 

جون فويت لتعلم لغة املاندارين.
واأثيوبيا  كمبوديا  م��ن  بالتبني  منهم   3 اأولد   6 للنجمني  ان  اإىل  ي�شار 

وفيتنام.

طفل��ة �س��ميث عار�س��ة اأزي��اء
ت�شري ابنة العار�شة الأمريكية الراحلة اأنا نيكول �شميث البالغة من العمر 
6 �شنوات على خطاها و قد دخلت عامل عر�س الأزي��اء بالرغم من �شغر 

�شنها، لتعر�س اأزياء Guess التي كانت وراء �شهرة اأمها.
لدانيالني وهي ترتدي ماب�س  الربيطانية �شورة  ون�شرت �شحيفة �شن 
Guess ، وتبدو فيها ال�شغرية �شبيهة اإىل حد بعيد بوالدتها التي توفيت 

يف العام 2007 عن عمر 39 �شنة اإثر جرعة مفرطة من الأدوية.
عامل  دخلت  وقد  وعيناها،  الأ�شقر  اأمها  �شعر  ورث��ت  الفتاة  ان  اإىل  ولفتت 

الأزياء لتعر�س اأزياء ال�شركة التي كانت وراء �شهرة والدتها.
اأك��د فيها مدى  الفتاة لري بريكهيد  وال��د  ال�شحيفة مقابلة مع  واأج��رت 
�شبهها باأمها، م�شرياً اإىل انه �شخ�شياً ي�شعق عندما ينظر اإليها ويرى انها 

�شورة طبق الأ�شل عنها.
وحتدث الوالد عن حزنه لرحيل زوجته التي اأ�شار اإىل ان ابنته ت�شاأل عنها 

كثرياً، وت�شفها دائماً باأنها ماك وت�شدد على انها يف اجلنة.
 Guess وذكر ان ابنته حتب ماب�س والدتها ولهذا �شمحت لها بعر�س اأزياء
حتى تت�شارك �شيئاً مع اأمها . واأ�شاف ان ال�شغرية تقول اأنا عار�شة اأزياء 

مثل اأمي .
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الزعيم ي�ستعني 
بنج�م اأفالمه القدامى

يبدو باأن الفنان عادل اإمام قد فر�س 
م����ن عامات  ال���ع���دي���د  ن��ف�����ش��ه  ع���ل���ى 
اإ��������ش�������راره على  ب���ع���د  ال�����ش����ت����ف����ه����ام، 
اأن  �شبق  اللذين  بالنجوم  ال�شتعانة 
�شاركوه من قبل يف اأفامه القدمية، 
حيث وقع اختياره موؤخراً على الفنانة 
�شريين، التي �شاركته من قبل يف فيلم 
بخيت  اأف��ام  و�شل�شلة   ، اأمريكا  هالو 
وع��دي��ل��ة ح��ي��ث �شكا ���ش��وي��اً دي���و فني 
ن��اج��ح��اً اآن�����ذاك. واخ���ت���ار ع���ادل اإم���ام، 
اأن  �شبق  ال��ذي  فهمي،  ح�شني  الفنان 
���ش��ارك��ه م��ن ق��ب��ل يف فيلم ال��ل��ع��ب مع 
الكبار الذي اأنتج يف فرتة الثمانينيات، 
وك�����ان ال��ف��ي��ل��م ال���وح���ي���د ال�����ذي جمع 
عادل  ع��ّل��ق  ثانية،  جهة  وم��ن  بينهم. 
اإم����ام ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ش��وع ق��ائ��ًا: اإنه 
واأن  �شبق  اأن يختار جنوماً  مل يق�شد 
ال�شدفة  ول���ك���ن  ق���ب���ل،  م���ن  ����ش���ارك���وه 
لي�س  اأن��ه  ، موؤكداً  دوراً يف ذلك  لعبت 
بل  ال��ق��رار،  ه��ذا  الوحيد عن  امل�شوؤول 
الذين  واملوؤلف،  واملنتج  املخرج،  هناك 

ي�شاركونه يف الختيار . 

خ�سر الرهان فحلق� راأ�سه 
حلق جمموعة من ال�شباب ال�شعودي راأ�س �شديقهم بالقوة 
وكتبوا عليه بعد احلاقة مربوك فوز الن�شر 2013-1-30 
وذل���ك ع��ل��ى اأث���ر حت���ٍد بينهم خ�����ش��ره ال�����ش��دي��ق. وك���ان اأحد 
ال�شباب قد راهن على خ�شارة الن�شر مع زمائه على اأن يتم 
وتاريخ  الن�شر  فوز  ويكتب عليه مربوك  باملو�س  راأ�شه  حلق 
املباراة يف حال خ�شارته الرهان وهو ما حدث فعا حيث فاز 
الن�شر على غرميه الهال بهدف مقابل ل �شيء يف املباراة. 
تغريدها  اإع��ادة  تويرت ومت  على  لراأ�شه  ال�شاب �شورة  ون�شر 
على نطاق وا�شع معلقاً على ذلك بقوله كان يف حتدي بيني 
واكتب  �شعري مو�س  احلق  الن�شر  فاز  اذا  انه  اخوياي  وبني 
على �شلعتي املهم �شالوين غ�شب للحاق و�شار اللي �شار .

ال�سرطة ت�سرق ه�يات اأطفال م�تى 
العا�شمة  ���ش��رط��ة  اأن  ام�����س  ال��غ��اردي��ان  �شحيفة  ك�شفت 
ميتاً  ط��ف��ًا   80 نحو  ه��وي��ات  �شرقت  ل��ن��دن  الربيطانية 
باأ�شمائهم  م���زّورة  �شفر  ج���وازات  لإ���ش��دار  وا�شتخدمتها 
اإن  ال�شحيفة  وقالت  ال�شرية.  عملياتها  يف  ل�شتخدامها 
املمار�شة لتمكني  العا�شمة �شدقت �شراً على هذه  �شرطة 
عنا�شرها من اخرتاق اجلماعات املنظمة للتظاهرات، دون 
ا�شت�شارة اأو اإعام اأحُ�شر الأطفال املوتى. واأ�شافت اأن حتقيقاً 
�شرطة  من  عنا�شر  اأن  اظهر  املمار�شة  ه��ذه  ح��ول  اأجرته 
املعلومات  اإىل  ا�شتناداً  م�شتعارة  اأ�شماء  ا�شتخدمت  لندن 
املرفقة،  الهوية  �شجات  مع  املوتى  لاأطفال  ال�شخ�شية 
مثل رخ�س القيادة وجوازات ال�شفر، واأم�شى بع�س رجالها 
انتحال �شخ�شيات الأطفال  10 �شنوات يف  اإىل  مدة ت�شل 
اأن  اأك��دت  لندن  �شرطة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  املوتى. 
بها حالياً، و�شتفتح حتقيقاً يف  م��اأذون  املمار�شة غري  هذه 
الرتتيبات ال�شابقة للهويات ال�شرية امل�شتخدمة من قبل 
عنا�شر الفرقة اخلا�شة للتعامل مع التظاهرات. ون�شبت 
اإىل رئي�س جلنة ال�شوؤون الداخلية يف الربملان الربيطاين، 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��ايل ك��ي��ث ف����از، ق��ول��ه ه���ذه امل��م��ار���ش��ة ب�شعة 
املوتى  الأط��ف��ال  لأ�شر  كبرية  �شائقة  و�شت�شبب  وم��روع��ة، 

حني تكت�شف ما حدث ب�شاأن هويات اأبنائها .

العث�ر على هيكل ريت�سارد الثالث 
الذي  العظمي  الهيكل  اأن  ام�س  بريطانيون  علماء  اأك��د 
يعود  لي�شرت  مبدينة  لل�شيارات  موقف  حتت  عليه  ��رث  عحُ
الإذاعة  هيئة  وقالت  الثالث.  ريت�شارد  انكلرتا  ملك  اإىل 
الربيطانية )بي بي �شي( اإن علماء جامعة لي�شرت اأكدوا 
عينات احلم�س  العظام طابق  النووي من  باأن احلم�س 

النووي من ن�شل عائلة امللك ريت�شارد الثالث.
ال���ذي ق��اد عمليات البحث يف  اأن ع��امل الآث���ار  واأ���ش��اف��ت 
�شحايف  موؤمتر  يف  اأك��د  باكلي،  ريت�شارد  لي�شرت،  جامعة 
اأن العظام تعود اإىل امللك ريت�شارد الثالث وب�شكل ل يدع 
جماًل لل�شك . وكان امللك ريت�شارد الثالث لقي حتفه يف 
معركة بو�شورث عام 1485 يف �شن ناهز 32 عاماً، و�شيحُعاد 

دفن هيكله العظمي يف كاتدرائية مدينة لي�شرت.

دواء ي�قف الزهامير مبكرًا 
بدرجة  يوؤثر  اأن  قبل  الزهامير  مر�س  يوقف  اأن  ياأملون  دواء  تطوير  على  حاليا  الربيطانيون  الباحثون  يعكف 
خطرية يف القدرات العقلية لل�شخ�س. فقد اكت�شفوا يف التجارب الأولية التي اأجروها على فئران املخترب، اأن املركب 
العقار عدد  �شاعف  كما  الثلث.  نحو  اإىل  باملر�س  املرتبطة  اللويحات  با�شم  يعرف  ما  ع��دد  قلل  اإع���داده  ال��ذي مت 
لنك�شرت  بجامعة  الع�شبية  العلوم  اأ�شتاذ  وقال  بالذاكرة.  مرتبطة  معينة  منطقة  يف  اجلديدة  الع�شبية  اخلايا 
الربيطانية ديفد األ�شوب اإنه وزماءه ت�شجعوا كثريا بالنتائج. وف�شر الأمر باأن كثريا من النا�س الذين يعانون من 
ن�شيان ب�شيط قد ي�شتمرون يف تطور املر�س لديهم، لأن هذه اللويحات ال�شيخوخية تبداأ يف الت�شكل قبل �شنوات 
من ظهور اأي اأعرا�س. والهدف النهائي هو و�شف هذا الدواء يف تلك املرحلة لوقف اأي �شرر اإ�شايف للدماغ قبل 
فوات الأوان . ويدرك الباحثون اأن اللويحات الن�شوانية مرتبطة مبر�س الزهامير. ومع ذلك هناك نقا�س حول 
ما اإذا كانت اإزالتها حت�ّشن الأعرا�س بدرجة ملحوظة، اأو ما اإذا كان ال�شرر قد حدث بالفعل يف وقت ت�شكلها. ي�شار 
اإىل اأن هناك عقاقري اأخرى يتم تطويرها تهاجم التغريات التي يحُعتقد باأنها توؤدي اإىل الزهامير يف مرحلة مبكرة. 
وقال الدكتور اإيريك كران مدير البحث الذي دعمته جمعية اأبحاث الزهامير الربيطانية، اإن هذه النتائج الأولية 

مب�شرة و�شيحتاج الأمر اإىل عدة �شنوات اأخرى لتقييم اإمكانية هذا النهج .
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يعذبان طفلهما باملاء املغلي 
ت�شعة  العمر  البالغ من  بتعذيب طفلهما  وزوجته  �شعودي  قام 

اأعوام باملاء املغلي ،ما اأ�شفر عن اإ�شابته بحروق خطرة .
مل   ، مطلعة  م�����ش��ادر  ع��ن  ال�شعودية  احل��ي��اة  �شحيفة  ونقلت 
على  بالقب�س  وّجهت  ج��دة  حمافظة  اأن  قولها   ، عنها  تك�شف 
ع��ن حادثة  بباغ  الطفل  ج��د  تقدم  اأن  بعد  وزوج��ت��ه  امل��واط��ن 
التعذيب واحلرق التي تعر�س لها الطفل من جانب والديه، يف 
حني فتحت ال�شوؤون الجتماعية والأجهزة الأمنية حتقيقاً يف 

هذه احلادثة التي تعد الأب�شع يف جدة .
واأ�شافت اإن الطفل اأحُح�شر اإىل مقر وحدة احلماية الجتماعية 
التعذيب  نتيج�ة  �ش������يئة،  ونف�ش������ية  �شحي���ة  ح��ال  يف  ج��دة  يف 
ال���ذي م���ور�س ���ش��ده م��ن ج��ان��ب وال��دت��ه ووال����ده ال���ذي يعمل 

حار�س اأمن.

يعذبه والده لإر�ساء زوجته
يف  ال�شابعة  ي��ت��ج��اوز  ل  ال���ذي  �شجاد  ال��ع��راق��ي  الطفل  �شقوط 
انك�شاف  ب��داي��ة  ك��ان  ال��دي��وان��ي��ة مغ�شيا عليه،  م��دار���س  اإح���دى 
ق�شة مروعة، فحار�س املدر�شة ومديرها اللذان هرعا لإ�شعافه 
�شدما بحجم الكدمات واآثار احلروق التي انت�شرت يف كل مكان 
من ج�شده ال�شغري، لكن الذهول اأكرب كان حينما اأ�شرعا به اإىل 
امل�شفى، ليكت�شفا مع الأطباء اأن والده كان يريد قتله ل ل�شيء 
�شوى لإر�شاء زوجته الثانية التي تزوجها بعد وفاة ام �شجاد، 

كما يقول الطفل. �شجاد يرقد الن يف امل�س

�س���حُمنة الأطف��ال
 قد ت�سبب الت�سّلب الل�يحي 

يعانون  الذين  واملراهقني  الأط��ف��ال  اأن  جديدة  درا���ش��ة  وج��دت 
منة الزائدة هم اأكرث عر�شة لاإ�شابة مبر�س الت�شّلب  من ال�شحُ

اللويحي الع�شبي.
مركز  يف  الباحثني  اأن  الأم��ريك��ي  نيوز  داي  هلث  موقع  وذك��ر 
قي�شر بريمانينت لاأبحاث، وجدوا اأن الفتيات ال�شمينات جداً 
اأكرث  هن   ،35 عن  عندهم  اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  يزيد  اللواتي 

عر�شة 4 مرات لاإ�شابة بالت�شّلب اللويحي.
املراهقات، فيما مل يظهر  الرابط ب�شكل كبري بني  وظهر هذا 

عند الإناث من ذوات الوزن الطبيعي اأو املنخف�س.
وقالت الباحثة امل�شوؤولة عن الدرا�شة اآن لنغر غولد، اإن نتائج 
تزداد  الطفولة،  منة  �شحُ �شيطرة  زي��ادة  مع  اأن��ه  تظهر  الدرا�شة 

حالت الت�شّلب اللويحي.
الفتيات  رع���اي���ة  ع���ن  وامل�������ش���وؤول���ني  الأه�����ل  ع��ل��ى  اأن  واأ����ش���اف���ت 
وامل��راه��ق��ات، الن��ت��ب��اه ل��اأع��را���س مثل ال��وخ��ز وف��ق��دان احل�س 

و�شعف الأطراف، واإخ�شاعهن لعناية الطبيب .
وقد حّلل الباحثون معلومات عن 75 طفًا ومراهقاً بني �شن 
عامني اإىل 18 عاماً مت ت�شخي�س اإ�شابتهم بالت�شّلب اللويحي، 
وعن ما زيد على 913 األف طفل ومراهق مل ي�شّخ�س لديهم 
منة معروفة بزيادة اللتهابات  املر�س وقالت لنغر غولد اإن ال�شحُ

زوار يتنزهون على الثلج يف ق�شر جيوجبوك و�شط �شيول.. وقد اأدت الثلوج الكثيفة اىل تعطيل حركة املرور اجلوية والربية يف اجل�شم، ما قد ي�شاهم يف تطّور مر�س الت�شّلب اللويحي.
وتاأخري بداية الدرا�شة و�شط كوريا اجلنوبية. )ا ف ب(

�سرقة �سيارة اإليزبيث هرييل 
�شرق ل�شو�س يف لندن �شيارة فخمة 
املمثلة  مت��ل��ك��ه��ا  )اأودي(  ن����وع  م���ن 
الربيطانية اإليزبيث هرييل وذكرت 
�شحيفة )ال�شن( اأن ال�شرطة تبحث 
التي  ال�����ش��وداء  )اأودي(  ���ش��ي��ارة  ع��ن 
مايفري  منطقة  يف  ه��رييل  ركنتها 
املا�شي  ال�شبت  الت�شوق  اإىل  لتذهب 
للممثلة  التقطت  قد  �شَور  وكانت 
حني  ولكنها  �شيارتها،  ت��غ��ادر  وه��ي 
عادت اإليها بعد 4 �شاعات مل جتدها 
عاماً(   47( ه����رييل  اأب���ل���غ���ت  وق����د 
ال�����ش��رط��ة، ول��ك��ن��ه��ا مل ت��ت��م��ك��ن من 

اإيجاد م�شتبه فيهم حتى الآن.

 دميي ل�فات� بقدم مك�س�رة 
دميي  الأمريكية  النجمة  اأ�شيبت 
بعدما  ق��دم��ه��ا  ب��ك�����ش��ر يف  ل��وف��ات��و 
لوفاتو  ون�شرت  امل��ن��زل  يف  �شقطت 
�شوراً على موقع تويرت للتوا�شل 
قدمها  ف��ي��ه  ت��ظ��ه��ر  الج���ت���م���اع���ي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  عليها  وال��ك��دم��ات 
انها  اإىل  واأ�شارت  وعكازين  جبرية 
�شقطت بعدما انزلقت على اأر�شية 

�شقتها يف لو�س اأجنل�س.

اأديل ت�سرتي ل�الدتها 
�سقة مبلي�ن دولر

اأدي����ل عن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  املغنية  ع���ربت 
تقديرها لت�شحيات والدتها التي ربتها 
حلمها  حتقيق  على  و�شاعدتها  وحيدة 
باأن ت�شبح جنمة غنائية، فا�شرتت لها 
لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  �شقة 

يقدر ثمنها بحوايل مليون دولر.
وذك������������رت ����ش���ح���ي���ف���ة دي�����ل�����ي م������ريور 
والدة  اأدك��ي��ن��ز،  بيني  ان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شقة  ع��ل��ى  اب��ن��ت��ه��ا  م��ن  اأدي�����ل، ح�شلت 
األف   950 م���ن  اأك����رث  ق��ي��م��ت��ه��ا  ف��خ��م��ة 
اأديل  ان  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  دولر. 
من  ال��ب��ال��غ��ة  ب��وال��دت��ه��ا  ج����داً  متعلقة 
كثرياً  �شحت  وال��ت��ي  �شنة   44 ال��ع��م��ر 
لرتبيتها حتى انها عملت يف وظيفتني 
بالغناء  لت�شاعدها على حتقيق حلمها 
�شنة( حققت  اأدي��ل )24  ان  اإىل  وي�شار 
جن��اح��اً م��و���ش��ي��ق��ي��اً ب���اه���راً ���ش��اع��ده��ا يف 
جني ثروة كبرية وامتاك العديد من 

العقارات.

ق����ال خ��ب��ري اأم���ن���ي م���ن ���ش��رك��ة ك��ا���ش��رب���ش��ك��ي لب 
اإنه  واحل��م��اي��ة،  الأم���ن  بحلول  املخت�شة  الرو�شية 
م���ن الربجميات  ن���وع���اً ج���دي���داً  اك��ت�����ش��ف م���وؤخ���را 
مبتجر  امل��وج��ودة  التطبيقات  بع�س  على  اخلبيثة 
اأندرويد  الت�شغيل  ب��ن��ظ��ام  اخل��ا���س  ب���اي  غ��وغ��ل 

ت�شّجل املحادثات ال�شوتية للم�شتخدمني.
واأو�����ش����ح اخل���ب���ري الأم���ن���ي ف��ي��ك��ت��ور ���ش��ي��ب�����ش��ف اأن 
يف  اكت�شفت  -ال��ت��ي  اجل��دي��دة  اخلبيثة  الربجمية 
لتنظيف   SuperClean ك��ل��ني  ���ش��وب��ر  ت��ط��ب��ي��ق 
الذاكرة- م�شممة ب�شكل يجعلها ت�شيب احلوا�شيب 

العاملة بنظام ويندوز عرب الهواتف الذكية.
التطبيق  تنزيل  بعد  اخلبيثة  الربجمية  وتت�شلل 
اأوًل منتظرة قيام امل�شتخدم بتو�شيله  اإىل الهاتف 
يف  وت��ب��داأ  اإل��ي��ه  تنتقل  ل��ك��ي  ال�شخ�شي  بحا�شوبه 
يح�شل  التطبيق  اأن  اإىل  اخل��ب��ري  واأ���ش��ار  عملها. 
بعد تثبيته على الهاتف الذكي على عدد كبري من 
واحد،  تطبيق  كلها  ي�شتخدمها  قلما  ال�شاحيات 
وم�شح  ق�����ش��رية،  ن�شية  ر���ش��ائ��ل  اإر����ش���ال  فيها  مب��ا 
وفتح  ال��ه��ات��ف،  على  م�شجلة  ر���ش��ائ��ل  اأي  حم��ت��وى 
�شبكة واي فاي، وجمع معلومات عن الهاتف، وفتح 

حمتوى  واإر����ش���ال  املت�شفح،  ع��رب  خمفية  رواب����ط 
ب��ط��اق��ة ال���ذاك���رة و���ش��ن��دوق ال��ر���ش��ائ��ل وجملدات 
واأ�شاف  ث���ال���ث.  ل��ط��رف  وال��ف��ي��دي��وه��ات  ال�����ش��ور 
�شيب�شف اأن الربجمية اخلبيثة تبداأ بعد ذلك بن�شخ 
ت�شجيل  جهاز  اأي  على  ال�شيطرة  لها  تتيح  ملفات 
وت�شجيل  باحلا�شوب  مت�شل  )م��ي��ك��رف��ون(  ���ش��وت 
ال�����ش��ح��ي��ة واإر�شاله  ي����دور ح���ول ح��ا���ش��وب  ك���ل م���ا 
وتاأتي  جم��ه��ول.  ث��ال��ث  ط���رف  اإىل  ���ش��ام��ت  ب�شكل 
�شركة  توقعته  ما  لتوؤكد  اخلبيثة  الربجمية  تلك 
الأمن  بربامج  املخت�شة  اليابانية  مايكرو  تريند 
تتوقع  اإنها  لها  �شابق  بيان  يف  قالت  اإذ  واحلماية، 
اأندرويد  لنظام  امل�شتهدفة  الهجمات  وزيادة  تطور 
�شها  ه��دف��ا  اأن���دروي���د  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��رب   .2013 يف 
ملجرمي وقرا�شنة الإنرتنت، ومن اأ�شباب ذلك اأنه 
وكثري من  اإ�شداراته.  تتعدد  امل�شدر  مفتوح  نظام 
باإ�شدارات قدمية  الذكية ل تزال تطرح  الهواتف 
من هذا النظام. كما تتاأخر عادة التحديثات، التي 
يف  اأن��دروي��د،  لهواتف  امل�شنعة  ال�شركات  تطرحها 
يبقيهم  مم��ا  هواتفها  م�شتخدمي  اإىل  ال��و���ش��ول 

عر�شة للربجميات اخلبيثة.

برجمية خبيثة ت�سجل املحادثات ال�س�تية 

كارم���ن تتب�ّرع 
مبالب�س��ها  لإنق��اذ الك��الب 

ترّبعت النجمة احل�شناء كارمن الكرتا مبجموعة وا�شعة من ف�شاتينها واأحذيتها ومعاطفها، وحتى ماب�شها 
الداخلية، جلمعية خريية تعنى باإنقاذ الكاب.

وذكرت و�شائل اإعام اأمريكية اأن الكرتا ترّبعت مبجموعة اأزيائها ل�شالح منظمة خزانة من اأجل 
ق�شية لتعود اإىل جمعية خريية تعنى باإنقاذ الكاب يف لو�س اأجنل�س. واأعربت رئي�شة املنظمة 

�شيلي ماك عن �شكرها للكرتا والتزامها بانقاذ احليوانات الربيئة ، وقالت اإن ذلك يظهر 
مدى اأهمية احليوانات امل�شّردة، واأن باإمكانها اأن ت�شبح حيوانات األيفة.


