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ط�ئرة اجلوارح حتلق بلقب ك�أ�ص 
رئي�ص الدولة يف ملعب العني

عربي ودويل

�سيف بن زايد يكرم اإثنني من منت�سبي املرور 
لإنق�ذهم� طفلة من حريق �سب يف منزله�

الفجر الري��سي

اخب�ر الم�رات

اأجواء توتر �س�دت زي�رة امل�لكي لوا�سنطن 
وف�سل زي�دة الدعم الع�سكري 

•• دبي-وام:

دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء حاكم 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �شعب  �إىل  وجهها  كلمة  خ��ال  دب��ي 
�شباح �م�س..�إىل بدء حملة وطنية و�شعبية �شاملة و 
�لثالث  ي�شادف  �ل��ذي  �لعلم  يوم  ب�  �حتفال  م�شتمرة 
من �شهر نوفمرب..ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدولة.  رئا�شة  نهيان حفظه �هلل  �آل  ز�يد  خليفة بن 

ودعا �شموه �أبناء وبنات �لإمار�ت كافة �إىل رفع �لعلم 
�شموه  وج��ه  كما  �للحظات.  ه��ذه  �جلميع  وم�شاركة 
و�ل���وزر�ت �لحتادية عرب مبانيها  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات 
كافة �إىل رفع علم �لدولة ب�شكل متز�من يوم �لأربعاء 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  نوفمرب  �شهر  م��ن  �ل�شاد�س  �مل��و�ف��ق 
عرب  �لإمار�ت  دولة  علم  لتوحيد  كاإ�شارة  ظهر�   12
�ل���وزر�ء  جمل�س  و�أ���ش��در  ك��اف��ة.  ومبانيها  �أر����ش��ي��ه��ا 
بهذه �ملنا�شبة..دليا �إجر�ئيا و�إر�شاديا متكاما حول 

��شتخد�مات علم �لدولة.          )�لتفا�شيل �س2(

   

ت�أجيل الإعالن عن رئي�س احلكومة التون�سية
بوادر ف�شل احلوار الوطني تلوح يف الأفق..!

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

��شتمر �خلاف و �لتجاذب بني ممثلي �لرتويكا �حلاكمة يف تون�س 
�للجنة  �جتماع  خال  و�ملعار�شة  �لإ�شامية  �لنه�شة  حركة  بقيادة 
�خلا�شة بامل�شار �حلكومي ، وبقي �لغمو�س �شّيد �ملوقف و�شعار هذه 
م�شاء  من  متاأخرة  �شاعات  حتى  طالت  �لتي  �ملار�تونية  �ملفاو�شات 

�ل�شبت وفجر �لأحد من �جل �لختيار �لنهائي لرئي�س �حلكومة.
و�لناطق  �لنقابية  �مل��رك��زي��ة  ع��ام  �أم���ني  �لعبا�شي  ح�شني  ع��رّب  وق��د 
�إىل  بها  ت��وج��ه  كلمة  يف  ل��ل��ح��و�ر،  �ل��ر�ع��ي  �ل��رب��اع��ي  با�شم  �لر�شمي 
�ل�شعب �لتون�شي عن �أ�شفه �ل�شديد من عدم �لتو�شل �إىل تو�فق ب�شاأن 
مت  �أن��ه  معلنا  �لقادمة،  للفرتة  �حلكومة  �شرت�أ�س  �لتي  �ل�شخ�شية 
�لتفاق على �إعطاء مهلة ب36 �شاعة ملزيد �لت�شاور بغاية �لتو�شل 
�إىل تو�فق على �أحد �ل�شخ�شني )�أحمد �مل�شتريي �أو حممد �لنا�شر( 

�أو غريهما من �ل�شخ�شيات �لأخرى كبديل.   )�لتفا�شيل �س11(

ع�طف الطراونة رئي�س� ملجل�س النواب الأردين

الن�شور: الأردن جتاوز اأخطر 3 �شنوات يف تاريخه
•• عمان-وام:

فاز �لنائب عاطف �لطر�ونة برئا�شة جمل�س �لنو�ب �لردين ظهر �م�س 
بعد �أن تنازل �لنائب عبد �لكرمي �لدغمي له عن تنفيذ �جلولة �لثانية. 
 43 و�لدغمي على  60 �شوتا  �لطر�ونة يف �جلولة �لوىل على  وحاز 
�شوتا. من جانبه �أكد �لدكتور عبد�هلل �لن�شور رئي�س �لوزر�ء �لأردين �أن 
باده جنحت يف جتاوز �أ�شعب و �أخطر ثاث �شنو�ت مرت يف تاريخها..
م�شدد� على �أن �لأردن عرب منها نحو �ل�شتقر�ر �لذي يوؤ�ش�س لنطاقة 

جديدة �شتظهر ثمارها ونتائجها خال �ملر�حل �لقادمة.

حممد بن ز�يد خال لقائه �لوفد �ل�شعبي �مل�شري  )و�م( حممد بن ر��شد وحمد�ن بن ر��شد و�شيف ومن�شور بن ز�يد ونهيان بن مبارك يحملون علم �لدولة رمز �لوطن )و�م(

دع� اأبن�ء الوطن لالحتف�ء بـ »يوم العلم« يف حملة وطنية و�سعبية �س�ملة
حممد بن را�شد: علم الدولة 

يوحد قلوبنا على ع�شق تراب وطننا 
•• ابوظبي-وام:

ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل 
للقو�ت �مل�شلحة يف فندق يا�س �م�س �لوفد �ل�شعبي 
و�لثقافية  �ل�شيا�شية  �لقوى  ميثل  �ل��ذي  �مل�شري 
و�لجتماعية و�لعامية و�لفنية �لذي قدم �ل�شكر 
مو�قفهما  و�شعبا  ق��ي��ادة  �لم�����ار�ت  ل��دول��ة  وث��م��ن 
يف  �شموه  وق��ال  و�شعبها.  مل�شر  و�لد�عمة  �ل�شيلة 

بد�ية �للقاء خال معر�س ترحيبه بالوفد �مل�شري 
�ل�شقاء  ب��ني  ولي�س   ... و�لخ����وة  �ملحبة  نبادلكم 
�شكر.... وهذ� �لذي نوؤديه و�جب و��شتكمال ملو�قفنا 
�لعربية و�ن �شاء �هلل نكون عند ح�شن �لظن. و�أكد 
�شموه قائا �ن وقفة دولة �لمار�ت مع م�شر وقفة 
ولي�س  مل�شر  حمبتنا  من  نابعة  وهي   ... لأخيه  �خ 
كرها يف �حد ... م�شر غالية علينا ... م�شر مهمة 
لنا جميعا ... وهي نقطة �تز�ن يف �لعامل �لعربي . 

)�لتفا�شيل �س2(

التقى الوفد ال�سعبي امل�سري
حممد بن زايد: م�شر غالية علينا 

ووقفة الإمارات معها وقفة اأخ لأخيه

منظمة التحرير تدر�س التوجه ملجل�س الأمن لوقف ال�ستيط�ن

نتنياهو يطالب الفل�شطينيني بالتخلي عن الثوابت الوطنية!

•• عوا�صم-وكاالت:

�أ�شخا�س حتفهم وجرح �لع�شر�ت يف ق�شف  لقي �شتة 
���ش��اروخ��ي ه��و �لأول م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م��دي��ن��ة �ل��ب��اب 
�شرق حلب �لأح��د، وذلك عقب �شيطرة قو�ت �لنظام 
�ل�شفرية  مدينة  �شمال  �لعزيزية  قرية  على  �ل�شوري 
ب��ري��ف ح��ل��ب، ف��ي��م��ا حت��ت��دم �مل���ع���ارك يف ري���ف ح��م��اة، 
وي��ت��و����ش��ل �لق�شف و�ل���ش��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى ع���دة حم��اور 
�أخرى. وكانت قو�ت �لنظام كثفت ق�شفها على قرى 
�شمايل وغربي �ل�شفرية ومنها تل عرن �لقريبة منها 

متهيد� لقتحامها.
ويف ح���ل���ب ���ش��ن��ت ق������و�ت �ل���ن���ظ���ام ح��م��ل��ة م���د�ه���م���ات 

و�عتقالت يف حي �لفرقان و�شارع �لنيل.
يف �لأث��ن��اء، �شن �ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي ع��دة غ���ار�ت على 
بلدتي كفرنبودة وكفرزيتا بريف حماة، وقالت �شبكة 
�إن �لطري�ن �ملروحي ق�شف بالرب�ميل �ملتفجرة  �شام 
مدينة كفرزيتا. وتاأتي هذه �لغار�ت بعد معارك عنيفة 
تدور على �لأر�س بني مقاتلي �ملعار�شة وقو�ت �لنظام 
�لتي تق�شف �لقرى يف م�شعى منها لوقف تقدم قو�ت 

�ملعار�شة باجتاه قرى جديدة.
ويف دم�شق ذكرت �شبكة �شام �أن ق�شفا عنيفا باملدفعية 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة وق���ذ�ئ���ف �ل���ه���اون، ����ش��ت��ه��دف �أح���ي���اء خميم 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي، بنيامني نتنياهو،  طالب رئي�س 
لاجئني  �ل��ع��ودة  ح��ق  ع��ن  ب��ال��ت��ن��ازل  �لفل�شطينيني 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وم��ط��ال��ب��ه��م �ل��وط��ن��ي��ة �لأخ������رى، 

وبالعرت�ف بحق �ليهود يف �إقامة دولة يف وطنهم.
وقال نتنياهو يف م�شتهل �جتماع حكومته �لأ�شبوعي 
بيننا وبني جري�ننا  �ل�شام  يتحقق  لكي  �إن��ه  �لأح��د 
�لفل�شطينيني، يجب عليهم �أن يعرتفو� بحق �ل�شعب 
�ليهودي بدولة قومية خا�شة به يف وطنه، ومغزى 
ذلك هو �أنه يجب عليهم �أن يقّرو� يف �إطار �لت�شوية 
ذلك  يف  مبا  �لوطنية،  مطالباتهم  ب�شطب  �لنهائية 
دولة  �أخ��رى من  وطنية  �أي مطالبة  �أو  �ل��ع��ودة  حق 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  نهاية  يف  �أحيينا  و�أ�شاف  �إ�شر�ئيل. 
ذك���رى م���رور 96 ع��ام��ا على وع��د ب��ل��ف��ور، وق��د �أق��ّر 
يف  قومية  لدولة  �ليهودي  �ل�شعب  بحق  �لوعد  ه��ذ� 
�أر�س �إ�شر�ئيل. وتابع نتنياهو �أن هذ� �لعرت�ف مهم 
�ليهودي  �ل�شعب  يقم  مل  لو  �إن��ه  �لقول  يجب  ولكن 

�لريموك و�لع�شايل.
�لنظام  ق���و�ت  ق�شفت  �ل�����ش��وري��ة،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  وب��ري��ف 
وبلد�ت  مدن  �لثقيلة  و�ملدفعية  �ل�شو�ريخ  بر�جمات 
ودوم���ا  وي����ربود  ود�ري�����ا  �ل�����ش��ام  ومع�شمية  �ل�شبينة 
�جلبهة  وع��ل��ى  �ل�شبينة  ب��ل��دة  يف  ��شتباكات  وح�شلت 

�لغربية ملدينة مع�شمية �ل�شام.
��شتباكات  �إن  �لثورة  تن�شيقيات  �حت��اد  قال  جهته  من 
و"ملي�شيات عر�قية" ول��و�ء  �حل��ر  ت��دور بني �جلي�س 
بر�جمات  عنيف  ق�شف  ظل  يف  �لعبا�س،  �لف�شل  �أب��و 

�ل�شو�ريخ يف �شبينة ب�ريف دم�شق.
وكان �نفجار �شيارة مفخخة فجر �لحد بحي �ملطاحن 
�إىل �شقوط قتيل  �أدى  ي��ربود بريف دم�شق  يف مدينة 

و�أكرث من ع�شرين جريحا.
�خلارجية  وز�رة  يف  م�شوؤول  م�شدر  �شرح  دم�شق  ويف 
�ل�������ش���وري���ة �م�������س �ن ت�����ش��ري��ح��ات وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 
�لمريكي جون كريي �لتي و�شفها بالتدخل �ل�شافر 
يف �ل�شوؤون �ل�شورية، من �شاأنها �ف�شال موؤمتر جنيف 
قبل �نعقاده، بح�شب ما �وردت وكالة �لنباء �ل�شورية 
ت�شريح  من  �شاعات  بعد  ذل��ك  وج��اء  �شانا.  �لر�شمية 
ج���دي���د ل���ك���ريي حت����دث ف��ي��ه ع���ن ���ش��ع��وب��ة �ن ي��ك��ون 
للرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد دور يف �ملرحلة �ملقبلة يف 

�شوريا ب�شبب فقد�نه ل�شلطته �ملعنوية.

عاما   80 مدى  على  و�ملتجدد  �مل�شتمر  بال�شتيطان 
بقو�نا  �ل��ي��ه��ودي  �ملجتمع  ع��ن  ل��ل��دف��اع  و�ل���ش��ت��ع��د�د 

�لذ�تية، ملا �أقيمت �لدولة.
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  �ىل ذل���ك �ع��ل��ن ع�����ش��و 
�لح��د  ي��و���ش��ف  �ب���و  و����ش��ل  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 
�لمن  ملجل�س  �لتوجه  �شبل  ب��د�أت بحث  �ملنظمة  بان 
�لدويل �حتجاجا على قر�ر�ت �حلكومة �ل�شر�ئيلية 

بتكثيف �ل�شتيطان.
ق�������ر�ر �حل���ك���وم���ة  ع���ل���ى  ي���و����ش���ف يف رد  �ب������و  وق�������ال 
وح��دة   1859 لبناء  ع��ط��اء�ت  ب��ط��رح  �ل�شر�ئيلية 
�ل��غ��رب��ي��ة منظمة  �ل�����ش��ف��ة  ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج���دي���دة يف 
�لتحرير �لفل�شطينية �عتربت ول ز�لت تعترب �ن كل 

�ل�شتيطان �ل�شر�ئيلي غري �شرعي، وغري قانوين.
و����ش��اف م��ا �علنته ����ش��ر�ئ��ي��ل �ل��ي��وم �من���ا ي��ن��درج يف 
على  �لطريق  �لحتال قطع  �طار حماولة حكومة 

مفاو�شات ميكن �ن توؤدي �ىل نتائج �يجابية.
وقال منظمة �لتحرير تدر�س �لن �لية للذهاب �ىل 

جمل�س �لمن و�لمم �ملتحدة �شد �ل�شتيطان.
كريي ونظريه �مل�شري خال موؤمترهما �ل�شحفي بالقاهرة  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

دت حمكمة ��شتئناف �لقاهرة،  حدَّ
�ل�شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  �م�����س  م�����ش��اء 
�مل��ع��زول  �لرئي�س  ملحاكمة  م��ك��ان��اً 
حم��م��د م��ر���ش��ي و�آخ���ري���ن بتهمة 
�لتحري�س على قتل متظاهرين.

رئي�س  �شليم  نبيل  �مل�شت�شار  ر  وقرَّ
حم���ك���م���ة �����ش���ت���ئ���ن���اف �ل����ق����اه����رة، 
�ل�شرطة  �أكادميية  مبنى  حتديد 
لنعقاد  مقر�ً  �جلديدة  بالقاهرة 
حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات �ل��ق��اه��رة �لتي 
جل�شات  �أوىل  �لثنني  �ليوم  تبد�أ 
حممد  �ملعزول  �لرئي�س  حماكمة 
جماعة  قياد�ت  من  و14  مر�شى 
�لخو�ن �ملتاأ�شلمني �ملنحلة بتهمة 
متظاهرين  قتل  على  �لتحري�س 
�لحت���ادي���ة  ق�����ش��ر  �أم�����ام  �شلميني 
�لرئا�شي �أو�ئل دي�شمرب 2012.

�ىل ذل����ك ق����ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 
�لأم���ريك���ي ج���ون ك���ريي، �لأح���د، 
�شتو��شل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إن 
على  �مل�����ش��ري��ة  للحكومة  دع��م��ه��ا 
جمال  يف  خا�شة  �لأ�شعدة،  كافة 
مكافحة �لإره��اب، و�شتظل م�شر 
����ش���ري���ك���ا ح���ي���وي���ا ل���و�����ش���ن���ط���ن يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا، 

وملتزمون بالعمل معها.
و�أكد �لوزير خال موؤمتر �شحايف 

ه��ذ�  م�شتقبل  و�أن  �لن��ت��ق��ال��ي��ة، 
�لبلد يقرره �ل�شعب بنف�شه، لفتا 
�إىل �أن �لتاريخ �أثبت �لدميقر�طية 

ت�شاعد على تنمية �ل�شعوب.
�خلارجية  وزي���ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ن م�شر  ف��ه��م��ي  ن��ب��ي��ل  �مل�����ش��ري 
�أخ��������رى  دول  �ىل  ����ش���ت���ت���ط���ل���ع 
غ���ري �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ل��ل��وف��اء 
ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا �لم���ن���ي���ة وح����ذر 
و��شنطن من �أنه مل يعد بامكانها 
و�شط  �ل�شعبية  �مل��ط��ال��ب  جت��اه��ل 

�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي.
وقال فهمي يف مقابلة قبيل زيارة 
جون  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر 
كريي �ن �لوليات �ملتحدة ينبغي 
م�شر  مع  عاقتها  �ىل  تنظر  �أن 
ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل و�ن ت��درك 
�ن����ه يف �ع���ق���اب �ل���رب���ي���ع �ل��ع��رب��ي 
�ل�شعوب  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل  �أن  ع��ل��ي��ك 
�ل����ع����رب����ي����ة ول����ي���������س �حل����ك����وم����ات 
ه����ذ� يتطلب  �ل��ع��رب��ي��ة وح�����ش��ب. 
م���ن���ك �ل���ت���ع���ام���ل م����ع �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
ق�شرية �ملدى و�ل�شيا�شة �ل�شعبية 
ولي�س فقط �ل�شيا�شة و�ل�شيا�شات 
ما  فان  وبالتايل  �ل�شرت�تيجية. 
عدم  �أو  مبكيالني  كيل  �أن��ه  يبدو 
�أك��رث  ي�شبح  �ل�شيا�شة  يف  �ت�شاق 
خ���ط���ورة وع���ام���ا يف حت���دي���د رد 

فعل �جلماهري.

فهمي: م�سر تتطلع لتنويع م�س�در اأ�سلحته� 

حماكمة مر�شي اليوم..وكريي يوؤكد دعم خارطة امل�شتقبل

م�����ش��رتك م���ع ن���ظ���ريه �مل�����ش��ري، 
�مل�شاعد�ت  وق��ف  �أن  فهمي،  نبيل 
بل  عقابا،  لي�س  مل�شر  �لأمريكية 
�ن��ع��ك��ا���ش��ات ل��ب��ع�����س �ل�����ش��ي��ا���ش��ات، 
م�شري� �إىل �أن �إد�رة �لبيت �لأبي�س 
ل تريد ق�شر �لعاقة مع �لقاهرة 
يف د�ئرة �مل�شاعد�ت �لع�شكرية، بل 
قطاعات  يف  م�شاعدتنا  �شت�شتمر 

�ل�شحة و�لتعليم.

ونوؤكد لل�شعب �مل�شري باأننا ندعم 
طموحاته بالتغيري، و�أن �لرئي�س 
�أوب������ام������ا و�ل�������ش���ع���ب �لأم�����ريك�����ي 
�ل�شر�كة  و�شت�شل  ذلك،  يدعمون 
ع��ن��دم��ا مت��ث��ل م�شر  �أوج���ه���ا  �إىل 
ح��ك��وم��ة م��ن��ت��خ��ب��ة دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
حقوق  يحمي  د���ش��ت��ور  يف  ون��اأم��ل 
كافة �مل�شريني مبا يف ذلك حرية 

�لتعبري للجميع.

�لعنف  �أ�شكال  بكافة  ك��ريي  ون��دد 
�لتي طالت �لكنائ�س وقو�ت �لأمن 
توفري  ب�شرورة  مطالبا  ب�شيناء، 

حماكمات عادلة لل�شجناء.
م�����ش��ر متر  �أن  ك�����ريي،  و�أو�����ش����ح 
�ل�شعب  ل��ك��ن  ع�����ش��ي��ب��ة،  ب����اأوق����ات 
�مل�شري �أثبت للعامل مدى قوته، 
وي��ظ��ه��ر ع���زمي���ة ق���وي���ة ل��ل��خ��روج 
م���ن ع��ن��ق �ل���زج���اج���ة يف �مل��رح��ل��ة 

حتطم طائرة بال طيار يف غزةع�شرات ال�شحايا وت�شعيد يف حلب واحتدام للمعارك بحماة 
•• غزة-ا.ف.ب:

حت����ط����م����ت ط������ائ������رة ع�������ش���ك���ري���ة 
�شمال  يف  ط��ي��ار  دون  ��شر�ئيلية 
ق���ط���اع غ�����زة �لح������د ب��ي��ن��م��ا ق���ال 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون �ن����ه����م ق���ام���و� 
��شر�ئيل  �ك��دت  بينما  با�شقاطها 

�نها حتطمت بفعل خلل تقني.
وق����ال م�����ش��در �م��ن��ي م���ن ح��رك��ة 
قطاع  على  ت�شيطر  �لتي  حما�س 
�لفل�شطينية  �مل��ق��اوم��ة  |ن  غ���زة 
��شتطاع  ط��ائ��رة  على  ��شتولت 
�����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ك���ان���ت حت���ل���ق م��ن��ذ 
جباليا  �شرق  منطقة  يف  �ل�شباح 

�شمال قطاع غزة.
ب��ي��ن��م��ا �ك����دت ك��ت��ائ��ب ع���ز �ل��دي��ن 
�لع�شكري حلركة  �لق�شام �جلناح 
�لر�شمي  ح�����ش��اب��ه��ا  ع��رب  ح��م��ا���س 
م�شوؤوليتها  ت��وي��رت  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ع���ن ����ش��ق��اط ط���ائ���رة ����ش��ت��ط��اع 

��شر�ئيلية.
ذلك  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  ونفى 
م����وؤك����د� �ن���ه���ا حت��ط��م��ت يف وق��ت 

�شابق يف غزة ب�شبب خلل فني.

اأن��ح��اء  ق��ت��ل��ى وج��رح��ى يف 
م��ت��ف��رق��ة م����ن ال���ع���راق 

•• بغداد-وام:

�أعلن م�شدر يف �شرطة حمافظة 
�شاح �لدين �لعر�قية عن مقتل 
�شبعة  و��شابة  �أ�شخا�س  خم�شة 
و�شط  تفجري�ت  بثاثة  �آخ��ري��ن 

ق�شاء �لدجيل جنوب تكريت.
و�أف����اد �مل�����ش��در ب���اأن �م����ر�أة قتلت 
�أي�شا و�أ�شيب ثمانية �آخرون �إثر 
��شتهدف  �شيارة مفخخة  تفجري 
م��ن��زل وح��ي��دة �جل��م��ي��ل��ي ممثلة 
ق�شاء  �لقانون يف  دول��ة  �ئ��ت��اف 

�ل�شرقاط �شمال تكريت.
�أ���ش��ي��ب��ا  ���ش��رط��ي��ني  �أن  و�أو�����ش����ح 
دوري���ة  ����ش��ت��ه��دف  ب��ه��ج��وم م�شلح 
�شمال  بيجي  ق�شاء  يف  لل�شرطة 
�لقو�ت  �أن  �إىل  م�شري�   .. تكريت 
�لأم���ن���ي���ة ف���ر����ش���ت ح���ظ���ر� ع��ل��ى 
خلفية  على  �لق�شاء  يف  �لتجو�ل 
ذلك. يف غ�شون ذلك ذكر م�شدر 
ج��ن��دي��ا  �أن  ن���ي���ن���وى  ����ش���رط���ة  يف 

ومدنيا �أ�شيبا بهجوم م�شلح.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لا�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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اأمناء جلان العمل الرتبوي امل�شرتك يف دول 
التعاون يعقدون اجتماعهم يف الريا�ض

•• الريا�ص-وام:
يناق�س �أمناء جلان �لعمل �لرتبوي �مل�شرتك يف جمال �لتعليم �لعايل يف دول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية خال �جتماعهم �ل� 11 �لذي يعقد يوم �لأربعاء �ملقبل يف �لعا�شمة 
�ل�شعودية �لريا�س..بر�جمهم وخططهم �لعملية و�آليات تنفيذها وبرناجمها �لزمني. كما 
يناق�س �لإجتماع �ملعايري �خلا�شة بالرب�مج �لأكادميية للمهن �لعليا يف دول �ملجل�س و�آخر 
�لتطور�ت يف م�شروع قاعدة �ملعلومات �خلليجية ج�شر �إ�شافة �إىل تقرير يو�شح و�قع �لتعليم 
�أمانة جلنة م�شوؤويل �لتعليم  عن بعد و�لتعليم �لإلكرتوين. ويتناول �لجتماع مقرتحات 
بالتعليم  �لع��رت�ف  �ملجل�س ومنها  �لعايل يف دول  �لتعليم  بعد يف جامعات وموؤ�ش�شات  عن 

�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد كنظام مو�زي للتعليم �لنظامي.

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر تناق�ض اإن�شاء �شندوق دعم ال�شحايا
�شيتم  و�لتي  �مل�شتقبلية  لو�شع �خلطط  ياأتي  �لإجتماع  �أن  و�أو�شح 
رفعها �إىل �للجنة �لوطنية ملكافحة �لإجتار �لب�شر حول كيفية عمل 
�ل�شندوق و�للو�ئح �ملنظمة لعمله. وكانت �للجنة �لوطنية ملكافحة 
�لجتار �لب�شر قد �عتمدت خال �جتماعها �ل� 31 �لذي عقد يف دبي 
يف وقت �شابق قر�ر� باإن�شاء �شندوق لدعم �شحايا �لإجتار بالب�شر 
و�لذي �شتكون مهمته �لرئي�شية �لدعم �ملايل لل�شحايا وم�شاعدتهم 
يف  وي��ربز  �مل�شتقبلية  حياتهم  ت�شهل  �لتي  �لإحتياجات  توفري  على 
جر�ئم  ملكافحة  �لقيادة  توليها  �لتي  �لكبرية  �لأهمية  ذ�ت��ه  �لوقت 
�لإجتار بالب�شر على �ختاف �أنو�عها وحر�شها �لد�ئم على تعزيز 
�مل�شكلة  ه��ذه  على  للق�شاء  �لدولية  و�ملنظمات  �جلهات  مع  �لعمل 
�ل�شر�ئع  له جميع  �لتي حتفظها  وكر�مته  �لإن�شان  مكانة  و�إع��اء 

و�لقو�نني. 

�لأم��و�ل  نيابة  رئي�س  �حلمادي  حممد  ح�شن  و�مل�شت�شار  �لد�خلية 
ملر�كز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شهيل  �إب��ر�ه��ي��م  و���ش��ارة  �أب��وظ��ب��ي  نيابة  يف 
�أحمد بهاء �لدين من وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س  �إي��و�ء و�ل�شيد 
�شحايا  لدعم  خا�س  �شندوق  تاأ�شي�س  ي��اأت��ي   . �لحت���ادي  �لوطني 
�لوطنية  �للجنة  بها  تقوم  �لتي  �مل�شاعي  �إط��ار  يف  بالب�شر  �لإجت��ار 
ملكافحة جر�ئم �لإجتار بالب�شر و�شركاوؤها �لإ�شرت�تيجيون لتقدمي 
�مل�شاعدة �ملالية لل�شحايا �لذين يتعر�شون للممار�شات �ل�شتغالية 
و�لق�شرية وتقدمي يد �لعون لهم وم�شاعدتهم على تخطي �مل�شكات 
�لتي ميرون بها نتيجة ما يقع عليهم من �إ�شاءة و�إهمال. وقال �شعادة 
�لدكتور �شعيد �لغفلي..�إن مهمة �شندوق دعم �ل�شحايا يقوم فقط 
�ل�شحايا  تاأهيل  �إعادة  مل�شائل  بالن�شبة  �ما  �ملايل لل�شحايا  بالدعم 
و�خ�شاعهم لرب�مج فهي م�شاألة تقوم بها مر�كز �ليو�ء يف �لدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

�لإجت���ار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  م��ن  �مل�شغرة  �للجنة  ناق�شت 
ب��ال��ب�����ش��ر..�ل��ت��ح�����ش��ري�ت لإن�����ش��اء ���ش��ن��دوق دع���م ���ش��ح��اي��ا �لإجت����ار 
بالب�شر وم��ر�ج��ع��ة م�����ش��روع �ل��ق��ر�ر �خل��ا���س ب��اإن�����ش��اء �ل�����ش��ن��دوق..

�إجتماعها �لذي عقدته يف مقر وز�رة �لدولة ل�شوؤون  وذلك خال 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �أبوظبي. ح�شر �لإجتماع..�شعادة كل 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �لغفلي  حممد  �شعيد  �لدكتور  من 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني 
بالب�شر  �لوطنية ملكافحة �لإجتار  �للجنة  �لحتادي وع�شو ومقرر 
وعفر�ء ر��شد �لب�شطي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء 
و�لأطفال و�لعقيد حممد �ل�شحي من �إد�رة حقوق �لن�شان يف وز�رة 

دع� اأبن�ء الوطن لالحتف�ء بـ »يوم العلم« يف حملة وطنية و�سعبية �س�ملة

حممد بن را�شد: علم الدولة يوحد قلوبنا على ع�شق تراب وطننا 
•• دبي-وام:

دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دولة  �شعب  �إىل  كلمة وجهها  خ��ال  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�لإمار�ت �شباح �م�س..�إىل بدء حملة وطنية و�شعبية �شاملة و م�شتمرة 
نوفمرب..ذكرى  �شهر  من  �لثالث  ي�شادف  �ل��ذي  �لعلم  ي��وم  ب�  �حتفال 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل رئا�شة 
�لدولة. ودعا �شموه �أبناء وبنات �لإمار�ت كافة �إىل رفع �لعلم وم�شاركة 
و�ل���وزر�ت  و�ل��دو�ئ��ر  �شموه �جل��ه��ات  �للحظات. كما وج��ه  ه��ذه  �جلميع 
يوم  متز�من  ب�شكل  �لدولة  علم  رفع  �إىل  كافة  مبانيها  عرب  �لحتادية 
12 ظهر�  �ل�شاعة  نوفمرب يف متام  �شهر  �ل�شاد�س من  �ملو�فق  �لأربعاء 
كاإ�شارة لتوحيد علم دولة �لإمار�ت عرب �أر��شيها ومبانيها كافة. و�أ�شدر 

جمل�س �لوزر�ء بهذه �ملنا�شبة.
.دليا �إجر�ئيا و�إر�شاديا متكاما حول ��شتخد�مات علم �لدولة ت�شمن 
�شرحا تف�شيا حول �لتعامل مع علم �لدولة يف �لأحو�ل كافة مبا يوحد 
للوطن  رم��ز�  عليه  يحافظ  و  �لعبث  من  هيبته  ويحفظ  ��شتخد�ماته 
و�شعار� ل�شعب �لإم��ار�ت.  و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لدولة  علم  �أن  �لإم����ار�ت..  �شعب  �إىل  وجهها  �لتي  كلمته  يف  مكتوم  �آل 
وروؤيتنا  بيتنا  قدر�تنا..ووحدة  وعزميتنا..و�حتاد  �إر�دت��ن��ا  �حت��اد  ميثل 

وم�شتقبلنا..
 ويوحد قلوبنا على ع�شق تر�ب وطننا..ويوحد طاقاتنا و�إمكاناتنا ل�شنع 
م�شتقبل بلدنا . و�أ�شاف �شموه يف كلمته مبنا�شبة يوم �لعلم .. �أننا يف هذ� 
�ليوم ن�شتذكر �لأيادي �لطاهرة للموؤ�ش�شني �لتي رفعت �لعلم �أول مرة 
قبل 42 عاما و ن�شتح�شر �لت�شحيات �لتي �أبقته مرفوعا خفاقا عاليا 
على مر �أربعة عقود ما�شية..ونتذكر �ملنجز�ت و�ملكت�شبات �لتي ر�شخت 
مكانته بني دول �لعامل وحجزت له مكانا متقدما بني �لأمم و�ل�شعوب 
. ودعا �شموه �جلميع لاحتفاء بالعلم ورفعه عاليا خفاقا يف كل مكان 

���ش��ام �هلل ورح��م��ت��ه على ه��ذه �لأر����س  عليكم ورح��م��ة �هلل وب��رك��ات��ه .. 
�لطيبة..و�شام �هلل ورحمته على �أبنائها �ملخل�شني وما �شمته �شدورهم 
من حمبة..و�شام �هلل على كل من �شحى وتفانى..وقدم وبذل يف �شبيل 
�شعار  ر�ي���ة و لكل �شعب  �أم���ة  ف���اإن لكل  وب��ع��د..   .. �ل��وط��ن ورفعته  ه��ذ� 
وعنو�ن و لكل وطن علم وعامة.. ولنا يف دولة �لإمار�ت علم..لنا علم 

و م�شاركة �جلميع هذه �ل�شور عرب و�شائل �لإعام و�لت�شال كافة لأنه 
رمز عزة هذ� �ل�شعب و�شر قوته و م�شدر فخره و�حرت�مه.. 

وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
بهذه �ملنا�شبة.. 

�ملخل�شني..�ل�شام  �لإم��ار�ت  وبنات  �ملو�طنني..�أبناء  و�لأخ��و�ت  �لأخ��وة 

ور�ي��ة عزنا وفخرنا..لنا يف  و عنو�ن ت�شحياتنا  �شعار طموحاتنا  ميثل 
دولة �لإمار�ت علم ميثل �حتاد �إر�دتنا وعزميتنا و�حتاد قدر�تنا ووحدة 
بيتنا ووحدة روؤيتنا وم�شتقبلنا.. لنا �أيها �لأخوة يف دولة �لإمار�ت علم 
ميثل توحدنا خلف قائدنا �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل 
�ل�شعب على طاعته و�ل��ولء له رئي�شا وقائد� وزعيما  و حبنا له وق�شم 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة..هو علم يوحد قلوبنا على ع�شق تر�ب 
نحتفل  بلدنا..  م�شتقبل  ل�شنع  و�إمكانياتنا  طاقاتنا  �لوطن..ويوحد 
�ليوم يا �أبناء وبنات �لإمار�ت بهذ� �لعلم..علم دولة �لإمار�ت.. ن�شتذكر 
عاما..  42 قبل  م��رة  �أول  رفعته  �لتي  للموؤ�ش�شني  �ل��ط��اه��رة  �لأي����ادي 

ون�شتح�شر �لت�شحيات �لتي �أبقته مرفوعا خفاقا عاليا على مر �لأربعة 
بني  مكانته  ر�شخت  �لتي  و�ملكت�شبات  �ملنجز�ت  نتذكر  و  �ملا�شية  عقود 
دول �لعامل وحجزت له مكانا متقدما بني �لأمم و�ل�شعوب .. علم دولة 
�لإمار�ت لي�س ر�ية مر�شومة �أو قما�شا ملونا �أو رمز� �أو عامة.. بل هو 
قلب ينب�س يف �شدرونا و حب حمفور يف �أعماقنا و ��شتعد�د للت�شحية 
�أرو�ح��ن��ا..  �شبيلها  يف  نرخ�س  وكر�مة  ورفعة  ع��زة  و  بدمائنا  �شبيله  يف 
�لعلم..نرفعه عاليا على قدر رفعة  �لوطن بهذ�  �أبناء وبنات  يا  نحتفل 
وموؤ�ش�شاتنا..فيه  ومر�فقنا  مبانينا  على  نريده  قلوبنا..خفاقا  يف  حبه 
قوة وطاقة وحركة تغري �لزمن وت�شنع �لإجناز..وتلهم �لأبناء و�لبنات 
و تغر�شه يف �أعماق وجد�نهم.. يف هذ� �ليوم �لثالث من نوفمرب ذكرى 
تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئا�شة �لدولة نبد�أ 
�أيها �لأخوة و�لأخو�ت حملة وطنية �شاملة م�شتمرة نرفع فيها علم دولة 
دولتنا  ملوؤ�ش�شي  و�متناننا  لوطننا  ع�شقنا  فيه عن  نعرب  عاليا  �لإم��ار�ت 
و �لتحامنا مع بع�شنا وعهدنا ووعدنا ببذل �لغايل و�لنفي�س من �أجل 
�ل�شعب و �شر قوته و  �حلفاظ على �حت��ادن��ا.. علمنا هو رم��ز ع��زة ه��ذ� 
م�شدر فخره و�حرت�مه..فلنحافظ عليه مرفوعا عاليا خفاقا ملهما يف 
كل مكان وزمان.. وفقنا �هلل و�إياكم ملا فيه رفعة �لوطن..و�ل�شام عليكم 

ورحمة �هلل وبركاته  . 

•• ابوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �ول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ق��ى 
حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان ويل 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة يف ف��ن��دق ي��ا���س 
�م�س �لوفد �ل�شعبي �مل�شري �لذي 
و�لثقافية  �ل�شيا�شية  �لقوى  ميثل 
و�لفنية  و�لعامية  و�لجتماعية 
�ل����ذي ق���دم �ل�����ش��ك��ر وث��م��ن ل��دول��ة 
مو�قفهما  و�شعبا  قيادة  �لم���ار�ت 
و�شعبها.  مل�شر  و�لد�عمة  �ل�شيلة 
وقال �شموه يف بد�ية �للقاء خال 
�مل�شري  بالوفد  ترحيبه  معر�س 
نبادلكم �ملحبة و�لخ��وة ... ولي�س 
�لذي  وه��ذ�  �شكر....  �ل�شقاء  بني 
ملو�قفنا  و��شتكمال  و�ج���ب  ن��وؤدي��ه 
عند  ن��ك��ون  �هلل  ���ش��اء  و�ن  �لعربية 
���ش��م��وه قائا  و�أك����د  �ل��ظ��ن.  ح�شن 
�ن وقفة دول��ة �لم��ار�ت مع م�شر 

�ن ت�شافر جهود كافة �بناء م�شر 
�لتحديات  مب��و�ج��ه��ة  �لكفيل  ه��و 
وبتجاوز م�شر لأو�شاعها �حلالية 
نحو ��شتقر�ر �لباد وبناء وتنمية 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل. و�ع�����رب �شموه  م�����ش��ر 
�ل�شعبية  �مل��ب��ادرة  لهذه  �شكره  عن 
و�ل���ت���ي ت��ن��م ع���ن ����ش��ال��ة وع���ر�ق���ة 
�لخ��وي��ة  وروح���ه  �مل�شري  �ل�شعب 
جتاه �شعب �لمار�ت م�شري� �شموه 
و�مل�شري  �لم��ار�ت��ي  �ل�شعبني  ب��ان 
يرتبطان بعاقات �خوية ر��شخة.  
ب���������دوره ح���م���ل �ل�����وف�����د �مل�������ش���ري 
�ل�����ز�ئ�����ر خ�����ال �ل���ل���ق���اء م�����ش��اع��ر 
�مل��ح��ب��ة و�ل��ت��ق��دي��ر و�ل��ع��رف��ان من 
دول��ة  �ىل  �مل�شريني  جميع  ق��ل��وب 
�لمار�ت و�شعبها موؤكدين �ن كلمة 
�ل�شكر وحدها ل تكفي ... مثمنني 
�لد�عمة  �لم����ار�ت  م��و�ق��ف  غاليا 
مل�����ش��ر. وق���ال م��ك��رم حم��م��د �حمد 
نيابة  �ل���ش��ب��ق  �ل�شحفيني  نقيب 

وقفة �خ لأخيه ... وهي نابعة من 
حمبتنا مل�شر ولي�س كرها يف �حد 
م�شر   ... علينا  غالية  م�شر   ...
نقطة  وه��ي   ... جميعا  لنا  مهمة 
و   .... �ل��ع��رب��ي  �ل���ع���امل  �ت�����ز�ن يف 
و��شقائنا  �خو�ننا  ومهمة  مهمتنا 
ب����ل وم���ه���م���ة �ل���ع���اق���ل يف �ل���ع���امل 
�ل���ع���رب���ي ه���ي �حل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ذ� 
�لبلد”. ومتنى �شموه خال �للقاء 
�مل�����ش��ري  �ل�����ش��ع��ب  �ر�دة  ت�����ش��ل  �ن 
�ل�شعب  �بناء  ويحقق  غاياتها  �ىل 
�مل�����ش��ري �ل�����ش��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه نحو 
وقال  و�لتقدم.  و�ل�شتقر�ر  �لمن 
تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �ن  �شموه 
ت��ك��ات��ف و�ل���ت���ف���اف ج��م��ي��ع �ط��ي��اف 
�شويا  �لعمل  نحو  �مل�شري  �ل�شعب 
�كرث من �ي وقت م�شى من �جل 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف م�����ش��ر من 
خ����ال دع����م �جل���ه���ود �حل��ك��وم��ي��ة 
�شموه  م��وؤك��د�  �لوطنية  و�ل��رب�م��ج 

ولرتحابكم  لكم  �شكر�  �لوفد  عن 
و����ش���ك���ر� ل�����ش��ع��ب �لم��������ار�ت �ل���ذي 
حمل هذه �لروح �ل�شيلة و�ملمتدة 
ز�ي��د  �ل�شيخ  روح  �ىل  ت�شل  �ل��ت��ي 
�حتتم  لأنكم  و�شكر�   .. �هلل  رحمه 
لبلد  حبنا  جن��دد  �ن  �لفر�شة  لنا 
جميل ونعرب عن �عجابنا ببلدكم 
�لذي �شنع بعناية ..�شنعه �ل�شيخ 
ز�ي������د ب���دق���ة وب����اإخ����ا�����س وب��ح��ب 
و�ج���م���ل م���ا ���ش��ن��ع ف��ي��ه �ن����ه �شنع 
�خاق هذه �لمة �لطيبة ووفاءها 
يوجد  ل  م�شيفا   ... و�ح��رت�م��ه��ا 
قطر عربي و�ل جند �ثر� من �ثار 
�ل�شتاذ  وع���دد  ز�ي���د.  �ل�شيخ  خ��ري 
مكرم مناقب ومو�قف �ل�شيخ ز�يد 
م��ن موقفه  ب���دء�  ت��اري��خ م�شر  يف 
م���رور�   1973 �ك��ت��وب��ر  ح���رب  يف 
بدعوته �يل وقف �ملقاطعة �لعربية 
مل�شر و�شول �ىل في�س م�شاعد�ته 
�لتي  �مل�����ش��ري  لل�شعب  وم��ب��ادر�ت��ه 

�ل��ب�����ش��ط��اء  �ىل  م���ب���ا����ش���رة  ت�������ش���ل 
و�ل���ف���ق���ر�ء و�ق���ام���ت���ه ل��ل��م�����ش��اري��ع 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي ت��خ��دم ك���ل ف��ئ��ات 
�ملجتمع. وقال �ل�شيخ ز�يد �أيقونة 
يف قلب كل م�شري و�ن��ا �عرب عن 
ووج��د�ن  نفو�س  و�ق��ع��ة يف  حقيقة 
حبا  �زددن���ا  وق��د  �مل�شري.  �ل�شعب 
يف �ل��ف��ق��ي��د �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب��ع��د �ن 
و�شعبه”.  لأبنائه  م�شر  حب  ورث 
�ن  �ده�شنا  م��ا  �ه��م  ق��ائ��ا  و�ردف 
م�شاند  مل�����ش��ر  �لم����ار�ت����ي  �ل���دع���م 
ب���ق���وة م����ن �ل�����ش��ع��ب وه������ذ� دلل����ة 
و�ن  قيادته  يحب  �ل�شعب  �ن  على 
�لقيادة و�ل�شعب �لمار�تي يقفون 
�شند� ل�شقيقتهم م�شر. و�كد �ثناء 
�ه��م��ي��ة حت�شني �لج��ي��ال  ح��دي��ث��ة 
�حل��ال��ي��ة و�ل���ق���ادم���ة م���ن �لف���ك���ار 
�ملتطرفة من خال ت�شافر جهود 
�لدول �لعربية جميعا لن �خلطر 
لي�س مرتبطا بدولة و�حدة و�منا 

كافة �لدول �لعربية قد تتاأثر بهذ� 
�خلطر و�ذ� مل نو�جهه جميعا فان 
�ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر  �شينت�شر.  �خل��ط��ر 
�أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل 

�شلطان �جلابر وزير دولة ومعايل 
حممد بن نخرية �لظاهري �شفري 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة م�شر  �ل����دول����ة 
�ل��ع��رب��ي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك 

�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�ب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة �ي���ه���اب ح��م��ودة 
�ل�������ش���ف���ري �مل�������ش���ري �مل����ع����ني ل���دى 

�لدولة.

�شيف بن زايد يكرم اإثنني من منت�شبي املرور لإنقاذهما طفلة من حريق �شب يف منزلها
•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  ك��رم 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية..
�ل��ب��دو�وي  علي  خ��ال��د  �لرقيبني 
ور�������ش�����د �����ش����امل �ل���ي���م���اح���ي م��ن 
�خلارجية  �لطرق  �إد�رة  منت�شبي 
يف م��دي��ري��ة �مل�����رور و�ل����دوري����ات 
�أب���وظ���ب���ي..ت���ق���دي���ر�  ����ش���رط���ة  يف 
جل��ه��وده��م��ا ودوره����م����ا يف �إن���ق���اذ 
طفلة تبلغ من �لعمر �شنة ون�شف 
ذويها.  منزل  يف  �شب  حريق  من 
ووج���ه ���ش��م��وه �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 
ل��ل��م��ك��رم��ني م��ث��ن��ي��ا ���ش��م��وه على 
جهودهما يف �إنقاذ �لطفلة ونقلها 

�إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعاج.
يعترب  ذل��ك  �أن  �إىل  �شموه  .لفتا 
مثال للعمل �ل�شرطي يف �لتفاين 
�مل��ج��ت��م��ع. م��ن جانبهما  ب��خ��دم��ة 
�أع�������رب �ل������ب������دو�وي و�ل���ي���م���اح���ي 

 27 ع�شرة من م�شاء يوم �لأح��د 
م���ن ���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر �مل���ا����ش���ي عن 
ن�شوب حريق يف �أحد �ملنازل وعلى 
�لفور حتركت �لدورية �إىل مكان 
�لو��شلني  �أوىل  وك��ان��ت  �حل��ري��ق 
و�أب����ل����غ����ت م�����ن ق���ب���ل �جل���م���ه���ور 
ب���وج���ود ���ش��خ�����ش��ني حم�����ش��وري��ن 
د�خ����ل �مل���ن���زل �مل��ح��رتق..ف��دخ��ل 
للمنزل  �لبدو�وي  خالد  �لرقيب 
ونقلها  �لطفلة  �إخ��ر�ج  و��شتطاع 
توفيت  لكنها  �ل��ع��اج  ل�شتكمال 
ب��ع��د �إن��ق��اذه��ا يف �ل��ي��وم �ل��ت��ايل..
ثم دخل مرة �أخ��رى د�خل �ملنزل 
�مل���ح���رتق لإن���ق���اذ خ���ادم���ة �مل��ن��زل 
وه�����ي م����ن �جل��ن�����ش��ي��ة �ل��ه��ن��دي��ة 
ولكن  �إخر�جها  من  متكن  حيث 
ب�شبب  �حل���ي���اة  ف���ارق���ت  �أن  ب��ع��د 
�ل�����دخ�����ان �ل���ك���ث���ي���ف..وت���ع���ر����س 
�ل����ب����دو�وي حل��ال��ة �خ��ت��ن��اق نقل 
لعاجه  للم�شت�شفى  �إثرها  على 
عملية  ط��ي��ل��ة  زم��ي��ل��ه  ك���ان  بينما 

�لإن���ق���اذ ي��ج��ري �لت�����ش��الت مع 
قيادته و�جلهات �لأخرى. ح�شر 
عبد�هلل  �شيف  �لتكرمي..�لفريق 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شعفار 
و�ل��������ل��������و�ء ن����ا�����ش����ر خل���ري���ب���اين 
�شمو  مكتب  ع��ام  �أم���ني  �لنعيمي 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل���ل���و�ء حممد 
عام  مدير  �ملنهايل  �لعو�شي  بن 
�لعميد  و  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
علي خلفان �لظاهري مدير عام 
�شوؤون �لقيادة ل�شرطة �أبوظبي و 
�لعميد �ملهند�س ح�شني �حلارثي 
و�لدوريات  �ملرور  مديرية  مدير 
�ل��ع��ق��ي��د  �أب���وظ���ب���ي و  ���ش��رط��ة  يف 
�شعود �ل�شاعدي مدير �شكرتارية 
�لعقيد  و  �ل���وزي���ر  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب 
حمد نا�شر �لبلو�شي مدير �إد�رة 
م��رور دوري��ات �لطرق �خلارجية 
يف مديرية �مل��رور و�ل��دوري��ات يف 

�شرطة �أبوظبي. 

جهودهما وبذل �لغايل و�لنفي�س 
�لعمل  ويوؤكد  �لوطن.  خدمة  يف 
�لرقيبان  به  قام  �ل��ذي  �لبطويل 
�أن عمل منت�شبي �ملرور ل يقت�شر 
على  �ل��ن��ا���س  �أرو�ح  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 
و�مل��رور  �ل�شري  تنظيم  و  �ل��ط��رق 

ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م��ا ب��ت��ك��رمي ���ش��م��وه 
�لذي  �لهتمام  يعك�س  مما  لهما 
ملنت�شبي  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
�ل�������ش���رط���ة..و�ع���ت���رب� �ل��ت��ك��رمي 
وح��اف��ز�  �شدريهما  ع��ل��ى  و���ش��ام��ا 
م�شاعفة  يف  ل��ا���ش��ت��م��ر�ر  ل��ه��م��ا 

و�إمن������ا �ل��ت�����ش��ح��ي��ة ب��ح��ي��ات��ه��م يف 
تقدمي �لعون للنا�س عند �حلاجة 
جميع  يف  �ل�شعبة  �لأوق����ات  يف  و 
�لأماكن. وك��ان قد ورد باغ من 
�مل���رور  ل��دوري��ة  �لعمليات  غ��رف��ة 
�لثانية  يف  ���ش��وي��ح��ان  منطقة  يف 

التقى الوفد ال�سعبي امل�سري

حممد بن زايد: م�شر غالية علينا ووقفة المارات معها وقفة اأخ لأخيه

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير 
التجارة وال�شناعة الرو�شي

•• ابوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ ع�بد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية يف حلبة 
�لتجارة  وزي���ر  م��ان��رتوف  ديني�س  م��ع��ايل  �م�����س  باأبوظبي  ي��ا���س  مر�شى 
بحث  �للقاء  خ��ال  وج��رى  �لحت��ادي��ة.  رو�شيا  جمهورية  يف  و�ل�شناعة 
يف  تعزيزها  و�شبل  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �ملتميزة  �لثنائية  �لعاقات 
�ملجالت كافة �إىل جانب بحث عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. 
ورحب �شمو �ل�شيخ ع�بد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بالوزير �لرو�شي .. م�شيد� 
�ن  يف  �أمله  عن  معربا   .. �ل�شديقني  �ل�شعبني  تربط  �لتي  بالعاقات 
تثمر هذه �لزيارة عن تعزيز �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين على جميع 
و�لقت�شاد  و�ل�شناعة  �لتجارة  بقطاع  يتعلق  فيما  وخا�شة  �لأ�شعدة 
و�ل�شتثمار و�لطاقة . من جانبه �كد �لوزير �لرو�شي حر�س باده على 
�لتعاون  �آليات  دف��ع  نحو  وتطلعها  �لم���ار�ت  دول��ة  مع  �لعاقات  تعزيز 
�لتي  �ملتميزة  �لعاقات  �ملجالت �نطاقا من  �شتى  بينهما يف  �مل�شرتك 
على  �لم���ار�ت  دول��ة  بها  حتظى  �لتي  �لطيبة  و�ل�شمعة  �لبلدين  تربط 
�لقت�شادي  �ل�شعيد  على  حيوي  دور  م��ن  تلعبه  ومل��ا  �ل���دويل  �ل�شعيد 
تقدم  من  �لدولة  حققته  مبا  م�شيد�  �ملنطقة  يف  و�ل�شياحي  و�لتجاري 
�شباق  ب��ه  ت��وج  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح  و�أ���ش��اد  �مل��ي��ادي��ن.  �شتى  وت��ط��ور يف 
�لفورمول 1 و�ل�شورة �مل�شرفة �لتي ظهر عليها و�لذي جاء ثمرة جهود 

خمل�شة وعمل جاد و متابعة حثيثة من �لقائمني عليه .

�شموه يوؤكد اأن املرحلة املقبلة تتطلب تكاتف والتفاف اأطياف ال�شعب امل�شري للعمل من اأجل التنمية ال�شاملة 
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اخلدمات العالجية اخلارجية تبداأ اليوم ا�شتقبال املر�شى يف مركز ال�شاخمة ال�شحي
•• اأبوظبي-وام:

�ملن�شاآت  �إح���دى  �خل��ارج��ي��ة  �لعاجية  �خل��دم��ات  ت��ب��د�أ 
�لتابعة ل�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة �ليوم 
لتقدمي  �ل�شحي  �ل�شاخمة  مركز  يف  �ملر�شى  ��شتقبال 
�ل�شت�شار�ت �لطبية . �شيقدم مركز �ل�شاخمة �ل�شحي 
��شت�شار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شحة  هيئة  قبل  م��ن  �مل��رخ�����س 
�لرعاية �ل�شحية �ملتخ�ش�شة ل�شكان �إمارة �أبوظبي حيث 
�خلمي�س  �إىل  �لأح��د  من  �ملركز  يف  �لعمل  �شاعات  تبد�أ 
و�شيوفر   . م�شاء  �لتا�شعة  وحتى  9�شباحا  �ل�شاعة  من 

�لأن��ف و�لأذن  �لقلب وخدمات طب  �لعيون وطب  طب 
وذكر حممد حو��س  �ملقبلة.  �ملر�حل  و�حلنجرة خال 
�ل�شديد �ملدير �لتنفيذي بالإنابة للخدمات �لعاجية 
على  �شي�شاعد  �ل�شحي  �ل�شاخمة  مركز  �ن  �خلارجية 
تقدمي وتوفري خدمات �لرعاية �ل�شحية عالية �جلودة 
�مل��ج��اورة..وخ��ال  و�ملناطق  �ل�شاخمة  منطقة  ل�شكان 
خدمات  م��ن  جمموعة  �مل��رك��ز  �شيقدم  �لأوىل  �ملرحلة 
نخطط  كما  للمر�شى  �ملتخ�ش�شة  �ل�شحية  �لرعاية 
�مل��زي��د م��ن �خل��دم��ات �ملتخ�ش�شة يف  ل��ت��ق��دمي  ون��ع��م��ل 

�ملرحلة �ملقبلة.

�لرعاية  خدمات  من  و��شعة  جمموعة  �جلديد  �ملركز 
�ل�شحية ت�شمل �ل�شت�شارة و�لتحويل و�لتطعيم و�مل�شح 
و�لأ�شعة  و�ملخترب  �ملزمنة  �لأم��ر����س  وع��ي��ادة  �ل�شحي 
وقاية  وفحو�شات  �ل��ث��دي  فح�س  وع��ي��ادة  و�ل�شيدلية 
�لأ�شنان  وط��ب  و�لأ���ش��رة  للمري�س  �ل�شحي  و�لتثقيف 
�ل��ع��ام و�ل��ط��ب �ل��ع��ام وط���ب �لأ����ش���رة ورع��اي��ة �لأم��وم��ة 
و�لطفولة وخدمة �شحة �مل�شافر و�لطب �لعام. كما مت 
جتهيز �ملركز ليقدم خدمات �لأمر��س �جللدية وطب 
�لأطفال ورعاية �حلو�مل وخدمات �لت�شوير باملوجات 
قبل �ل�شوتية وهناك خطط م�شتقبلية لتقدمي خدمات 

اإقبال وا�شع على جناح مركز اإدارة 
النفايات-اأبوظبي يف معر�ض توعية 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�لن�شانية  و�خلدمات  �ملجتمعية  للتوعية  �لوطني  �ملعر�س  فعاليات  يف  �أبوظبي  �لنفايات-  �إد�رة  مركز  جناح  �شهد 
وطالبات  لطاب  عمل  ور���س  عقد  �جلناح  فعاليات  و�شملت  �ملعر�س.  وزو�ر  رو�د  من  كبري�  �قبال  توعية2013 
وعدد  �ملركز  موظفي  بح�شور  وذل��ك  �ل�شتخد�م  و�إع���ادة  �لنفايات  من  �ل�شتفادة  كيفية  ح��ول  وغريهم  �مل��د�ر���س 
من فريق مو�ليف �لإمار�تي �لتطوعي وعدد من �ملتطوعات و�لعامات كمر�شد�ت بيئيات تابعني للمركز . وذكر 
�ملهند�س هاين ح�شني �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأعمال بالإنابة �ن �مل�شاركة يف �ملعر�س جاءت 

�نطاقا من توجهات مركز �إد�رة �لنفايات - �أبوظبي للتفاعل مع �ملجتمع مبختلف �أن�شطته وفعالياته. 

الوفد ال�شعبي امل�شري يزور مقر �شكاي نيوز عربية يف ابوظبي

ا�ستج�بة ملب�درة حممد بن را�سد لالحتف�ل بيوم العلم

موؤ�ش�شة وطني الإمارات تطلق فعالياتها حتت �شعار هذا علم داري.. وهذا اأ�شا�شي

•• ابوظبي-وام:

ز�ر �لوفد �ل�شعبي �مل�شري �شباح 
�م�س مقر قناة �شكاي نيوز عربية 
�ل���ث���اين  �ل����ي����وم  �أب����وظ����ب����ي يف  يف 
تقدمي  بغر�س  ل��ل��دول��ة  ل��زي��ارت��ه 

�لأح���د�ث  تغطية  يف  �لإع��ام��ي��ة 
�ل�شعبي  �ل��وف��د  ي�شم  �جل���اري���ة. 
�شيا�شية وحزبية  قياد�ت  �مل�شري 
و�شخ�شيات عامة وفنانني وكتابا 
. وك�����رر �أع�������ش���اء �ل���وف���د خ��ال 
زي���ارت���ه ل�����ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ما 

�إن  لنقول  ..جئنا  م�شر  بجانب 
�لتطرف هو عدونا �مل�شرتك و�أن 
يحميه  ملن  بحاجة  �لعرب  �شباب 
وج��اءت  �ملتطرفة.  �ل��ت��ي��ار�ت  م��ن 
زي��������ارة �ل����وف����د ����ش���م���ن ج���ولت���ه 
�شملت  و�ل��ت��ي  يومني  م��دى  على 

�لإم�����ار�ت  ودول����ة  ل�شعب  �ل�����ش��ك��ر 
ع���ل���ى �مل����وق����ف �ل����د�ع����م ل��ل�����ش��ع��ب 
�مل�����ش��ري. و�أع�����رب �ل��وف��د خ��ال 
تفقده �شتوديوهات وغرفة �أخبار 
تقديره  ع��ن  عربية  ن��ي��وز  �شكاي 
وحرفيتها  �لعالية  �لقناة  ملهنية 

�مل�����ش��ري��ة ع���ام���ة خ��ا���ش��ة يف 30 
لدولة  �لوفد  زي��ارة  وع��ن  يونيو. 
�ل�شحفيني  ق��ال نقيب  �لإم���ار�ت 
حممد  م��ك��رم  �ل�شبق  �مل�شريني 
�أح���م���د ج��ئ��ن��ا ل��ن�����ش��ك��ر �لإم������ار�ت 
ح���ك���وم���ة و���ش��ع��ب��ا ع���ل���ى وق��وف��ه��ا 

�أعلنوه منذ و�شولهم �إىل �أبوظبي 
ع���ن ���ش��ك��ره��م مل���وق���ف �لإم�������ار�ت 
�ل���ن���اب���ع م���ن �ل���ت���ز�م���ه���ا �ل��ع��رب��ي 
�لأ����ش���ي���ل. وق�����ال �ل���ف���ن���ان ه��اين 
ننكر  �أن  ن�شتطيع  ل  �ن��ن��ا  رم���زي 
�ل��ث��ورة  دع���م  �لإم������ار�ت يف  ف�شل 

زي������ارة م��دي��ن��ة م�����ش��در ل��ل��ط��اق��ة 
�لنظيفة وم�شمار فورمول 1 يف 
معامل  من  وغريها  يا�س  جزيرة 
ل��ق��اء�ت��ه��م  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل���ب���اد 
و�لكتاب  و�لربملانيني  بامل�شوؤولني 

و�ل�شحفيني. 

•• دبي -وام:

�لإم���ار�ت  وط��ن��ي  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
ج��م��ل��ة م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ملجتمعية متتد طيلة �أيام �ل�شهر 
�جلاري حتت �شعار هذ� علم د�ري..

تعزيز  �إىل  وت��ه��دف  �أ�شا�شي  وه���ذ� 
لعلم  �لوطن  �أبناء  و�نتماء  قد�شية 
�ملو�طنة  مقومات  وتعميق  �لدولة 
�ل���وط���ن  �أب����ن����اء  وولء  �ل�������ش���احل���ة 
مل���رت���ك���ز�ت �حت�����اد دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة. وت�����اأت�����ي ه��ذ 
موؤ�ش�شة  م��ن  ��شتجابة  �لفعاليات 
مل���ب���ادرة �شاحب  وط��ن��ي �لإم�������ار�ت 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع��اه 
�أط��ل��ق��ه��ا ك��ت��غ��ري��دة على  �ل��ت��ي  �هلل 
ح�شابه �خلا�س يف موقع �لتو��شل 
�لج���ت���م���اع���ي ت���وي���رت وج������اء ف��ي��ه��ا 
مبانينا  ع��ل��ى  خ��ف��اق��ا  علمنا  ن��ري��د 
قوة  فيه   .. وموؤ�ش�شاتنا  ومر�فقنا 
وطاقة وحركة تغري �لزمن وت�شنع 
من  �لثالث  يف  لاحتفال  �لإجن���از 
ن��وف��م��رب ب���ي���وم �ل��ع��ل��م و�ع��ت��ب��اره��ا 
بها  �شنوية يحتفل  منا�شبة وطنية 
�لحتفال  مع  تز�منا  �لإم��ار�ت��ي��ون 

يف تغريدة له عرب موقع �لتو��شل 
ع��ل��م  �أن  ت�����وي�����رت  �لج�����ت�����م�����اع�����ي 
�لإمار�ت.. رمز �ملجد وعزة �لوطن 
�أح���د  �أن �ل��ع��ل��م ي��ع��ت��رب  و���ش��م��وخ��ه 
�مل�شتقلة  للدولة  �لوطنية  �لرموز 
و����ش���ي���ادت���ه���ا وع���ن���و�ن���ه���ا ور�ي���ت���ه���ا 
�ل��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا يف ج��م��ي��ع �لأم���اك���ن 
و�لأزم�������ن�������ة ك���م���ا ي���رت���ب���ط �ل��ع��ل��م 
�لوطني  بال�شام  وثيقا  �رت��ب��اط��ا 
�خل���ا����س ب��ال��دول��ة ف���ريف���رف على 
�أنغام �ل�شام �لوطني فيما يحظى 
ب���اح���رت�م وت��ق��دي��ر �شكان  �لث���ن���ان 
�شر�ئحهم  �خ��ت��اف  ع��ل��ى  �ل��دول��ة 
�لج����ت����م����اع����ي����ة وم�������ش���ت���وي���ات���ه���م 
بب�شاطة  لأن���ه  و�مل��ادي��ة  �لتعليمية 
��شتثناء.  دون  م��ن  �جل��م��ي��ع  مي��ث��ل 
يكون  ب��اأن  �شعادته  ع��ن  �أع���رب  كما 
على قمة جدول فعاليات و�أن�شطة 
�شيمفونية  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  �ل��ع��ل��م  ي���وم 
ر�شالة �لإمار�ت لل�شام حتت �شعار 
و�مل�شتوحاة  �مل�شتلهمة  �شعب  �أ�شعد 
من ق�شيدة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم رع��اه 
�هلل حيث �شيتم رفع �لعلم يف متام 
�ل�شاعة 12 من ظهر يوم �لأربعاء 
نوفمرب  �شهر  �ل�شاد�س من  �ملو�فق 
بح�شور  �لحت�����اد  د�ر  يف  �جل�����اري 

�ل��ن��ي�����ش��ر �أن�����ه ف��ي��م��ا ي��خ�����س ك��ت��اب 
�شهيد  ق�شة  �أن  �ل�شهيد  ومعر�س 
رو�ية  م�شتوحاة من  �شتكون  �لعلم 
�لتي  �شهيل  حميد  �شامل  �لدكتور 
�أول  ����ش���امل ���ش��ه��ي��ل  ت������روي ق�����ش��ة 
يف  ��شت�شهد  �ل��ذي  �إم��ار�ت��ي  �شهيد 
 1971 معركة طنب �لكربى عام 
حيث ق��ام �ل��ر���ش��ام �لإم���ار�ت���ي علي 
ك�����ش��و�ين �ل�����ذي ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 
�لق�شة  �أح����د�ث  ب��ر���ش��م  ع��ام��ا   17
لاأطفال �شعيا من موؤ�ش�شة وطني 
خ��ل��ق من����وذج بطل  �إىل  �لإم�������ار�ت 
قومي �إمار�تي و�شي�شاحب �إطاق 
علي  للوحات  فني  معر�س  �لق�شة 
دبي  يف  بالق�شة  �خلا�شة  ك�شو�ين 
�لعزيز  ق��ال عبد  م��ول. من جانبه 
�لت�������ش���ال  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ن���ج���ار 
و�لدعم �ملوؤ�ش�شي يف موؤ�ش�شة وطني 
�لإمار�ت و�ملدير �لتنفيذي مل�شروع 
فيلمي �أنه تز�منا مع فعاليات يوم 
�لعلم يف 3 نوفمرب و�لعيد �لوطني 
وط��ن��ي  ���ش��ت��ط��ل��ق  دي�������ش���م���رب   2 يف 
خا�شة  وطنية  منتجات  �لإم����ار�ت 
�لحتفاليات  هذه  ب�شمات  وحتمل 
و���ش��ت��ك��ون م��ت��وف��رة ب���الأ����ش���و�ق ويف 
�أجنحة خا�شة حتمل ب�شمة وطني 
�لإم�����������ار�ت وذل������ك ع����رب حم��ط��ات 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  بيوم 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم. 
تعزيز  �إىل  �لفعاليات  وتهدف هذه 
لعلم  �لوطن  �أبناء  و�نتماء  قد�شية 
�ملو�طنة  مقومات  وتعميق  �لدولة 
�ل���وط���ن  �أب����ن����اء  وولء  �ل�������ش���احل���ة 
مل���رت���ك���ز�ت �حت�����اد دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. وك����ان �ل�����ش��ع��ار 
�لذي تف�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بو�شعه 
�أعلن  و�ل��ت��ي  تغريدته  ج��ان��ب  �إىل 
فيها عن مبادرة يوم �لعلم هو من 
�لإم���ار�ت  وطني  موؤ�ش�شة  ت�شميم 
ه����دي����ة ل�����ش��ع��ب �لإم�����������ار�ت �ل����ويف 
للدولة  و�إخ��ا���س  حمبة  وعامة 

وحكامها رعاهم �هلل . 
و�ع�������رب ����ش���ع���ادة �����ش����ر�ر ب��ال��ه��ول 
�لفا�شي مدير عام موؤ�ش�شة وطني 
�لإم����������ار�ت ع����ن ����ش���ع���وره ب��ال��ف��خ��ر 
�لوطني  ب��ه��ذ� �حل���دث  و�لع���ت���ز�ز 
�ل�شمو  �شاحب  تغريدة  تقرن  و�أن 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ب�شعار 
موؤ�ش�شة وطني  �أهدته  �لذي  �لعلم 
�لفا�شي  وق��ال  للوطن.  �لإم���ار�ت 

�لدول حتتفل بيوم �لعلم ول �أظن 
�لتكرمي  ي�شتحق  علما  ه��ن��اك  �أن 
�أك�������رث م����ن ع���ل���م وط���ن���ن���ا �ل���غ���ايل 
ل��ذل��ك حت��ر���س وط��ن��ي �لإم������ار�ت 
�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  تبني  على 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لعظيم رع��اه  دب���ي وق��ائ��ده��ا  رم���ز 
�شموه  لعطاء  وتقدير�  �هلل عرفانا 
�ل���ر�ئ���دة �لتي  يف ظ��ل �لإجن������از�ت 
و�مليادين  �مل��ج��الت  ك��ل  يف  حتققت 
�لعلم من وق��ع عظيم يف  ومل��ا ليوم 
قلوبنا مو�طنني ومقيمني. وحول 
�مل����ب����ادر�ت و�ل����رب�م����ج ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة 
وط���ن���ي �لم����������ار�ت ق���ال���ت مت��ي��م��ة 
�لفعاليات  �إد�رة  م��دي��رة  �لني�شر 
و�مل��ع��ار���س يف وط��ن��ي �لم�����ار�ت �أن 
�إط���اق  �شتجدد  �لإم������ار�ت  وط��ن��ي 
�حل���م���ل���ة ع��م��ل��ي ي��ع��ل��ي ع��ل��م��ي يف 
مل��خ��رتع��ات و�أع��م��ال  �إط���ار معر�س 
و�ملعاهد  �ملد�ر�س  لطاب  �إمار�تية 
�لعليا  �لتقنية  وكليات  �لتطبيقية 
و�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي رع����اه �هلل يف 
���ش��م��ن   2012 ن����وف����م����رب   21
م����ب����ادر�ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة.  و�أو���ش��ح��ت 

طلبة �ملد�ر�س وذلك �شمن �أن�شطة 
م��د�ر���س  يف  عمل  وور����س  ميد�نية 
وج��ام��ع��ات �ل��دول��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

موؤ�ش�شاتها وهيئاتها �حلكومية. 
تت�شمن  �لفعاليات  ه��ذه  �ن  وق��ال 
د�ري  علم  معر�س  تنظيم  ك��ذل��ك 
يف ج��ام��ع��ة ز�ي�����د ب���دب���ي وت��د���ش��ني 
�إىل  �ل��ع��ل��م  �شهيد  وم��ع��ر���س  ك��ت��اب 
جانب �لعديد من �ملحا�شر�ت �لتي 
تكري�س  ب��ه��دف  �شعادته  �شيلقيها 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ق��ي��م ت��ت�����ش��دره��ا 
�ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة وجتنيد  ق��ي��م��ة 
كل فئات �ملجتمع مبختلف �أطيافه 
خل���دم���ة �ل����دول����ة و�إع��������اء ق��ي��م��ة 
�حتاد  علم  �أن  �أ�شا�س  على  �لحت��اد 
�لإم�������ار�ت ه���و �ل��ه��وي��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ل��ل��دول��ة ورم���زه���ا م��ن ج��ان��ب �آخ��ر 
كادر  بقيام  بالفا�شي  �شعادة  �أ�شاد 
موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت وكتج�شيد 
بو�شع  �لح��ت��ف��ال��ي��ات  ل��ه��ذه  عملي 
�ل���ع���ل���م ك�������ش���ع���ار ع���ل���ى ����ش���دوره���م 
و�إ�شد�لهم �أعاما كبرية من نو�فذ 
مكاتبهم �حتفال بيوم �لعلم. و�أكد 
ر�ي��ة  ه��و  دول��ة  �أي  علم  �أن  �شعادته 
�شموخها وعزتها وعر�فة لوجودها 
ح���دث  �أي  يف  و�ل�����زم�����اين  �مل����ك����اين 
وبقعة من �لأر���س و�أن �لكثري من 

�إي��ب��ك��و ويف ج��ن��اح وطني  و  �إي���ن���وك 
�شنرت  �شيتي  م���ردف  يف  �لإم�����ار�ت 
وكذلك يف �حتفالية يوم �لعلم �لتي 
�شتنظمها �ملوؤ�ش�شة يف 16 نوفمرب 
كما ميكن بيع هذه �ملنتجات لتجار 
�جل���م���ل���ة و�مل���وؤ����ش�������ش���ات و�ل����دو�ئ����ر 
�ملحلية و�لحتادية و�جلامعات من 
على  �ملوؤ�ش�شة  مع  �لتو��شل  خ��ال 
�ل��ربي��د �لإل���ك���رتوين و�أ����ش���اف �أن��ه 
طو�ل  �ملنتجات  ه��ذه  توفري  �شيتم 
�لعام كما �شتطلق وطني �لم��ار�ت 
�لإ�شد�ر  فاخرة حمدودة  منتجات 
حت���م���ل ع����ام����ات م����ارك����ات ع��امل��ي��ة 
�شهرية كما �شتحمل يف �لوقت ذ�ته 
�لفخر  وم�شاعر  �لإمارتية  �لهوية 
و�لأرق��ى  �لأجمل  ببلدنا  و�لعتز�ز 
من بني دول �لعامل. و�أ�شار �لنجار 
�ىل �ن موؤ�ش�شة وطني �لإم��ار�ت ل 
مالية  ع��ائ��د�ت  حتقيق  �إىل  تهدف 
م����ن خ�����ال ب���ي���ع ه�����ذه �مل��ن��ت��ج��ات 
�ل���وط���ن���ي���ة و�إمن��������ا ت����ع����زز �ل���ه���وي���ة 
و�لنتماء  �لولء  وتعميق  �لوطنية 
ل���دى �أب���ن���اء �لإم�������ار�ت م���ن خ��ال 
طرح منتجات و�إك�ش�شو�ر�ت تعك�س 
طموحات وتطلعات �شعبنا و�عتز�زه 
�لوطنية  ورم���وزه  بهويته  �لعميق 

�لتي �أعطت فاأجزلت �لعطاء.

مناق�سة رقم »2013/97«
جمال  يف  و�مل�شنفني  �لبلدية  من  و�ملرخ�شني  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  بدولة  يف  �مل�شجلني  �ملقاولني  �لعني  مدينة  بلدية   - �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  تدعو 

)�ملقاولت و�ل�شيانة �لعامة( تخ�ش�س �لعمال �مليكانيكية و�ملدنية �لفئة )�لوىل و�لثانية و�لثالثة( لتقدمي عرو�شهم:

وذلك وفقا لل�شروط �لتالية: 
1- على من يود �ل�شرت�ك مر�جعة �د�رة �ملناق�شات و�لعقود بالطابق �لأول مكتب رقم 134 مببنى �لبلدية �لرئي�شي للح�شول على وثائق �ملناق�شة مقابل دفع 

مبلغ غري قابل للرد قدره )2000( درهم )فقط �لفا درهم ل غري(.
2- بالن�شبة للمقاولني �لعاملني بامارة �بوظبي ي�شرتط ت�شنيفهم بالفئة )�لوىل و�لثانية و�لثالثة( يف جمال �ملقاولت و�ل�شيانة �لعامة تخ�ش�س �لعمال 
�مليكانيكية و�ملدنية �ما بالن�شبة للمقاولني �لعاملني يف كافة �لمار�ت �لخرى و�مل�شجلني و�ملرخ�شني بها وغري �مل�شنفني يف �مارة �بوظبي ي�شرتط �ن تتوفر 

فيهم �لكفاءة طبقا لل�شروط و�لحكام �ملنظمة مع تقدمي �شابقة �لعمال مل�شاريع م�شابهة على �ن تكون �لرخ�س �لتجارية �شارية �ملفعول .
3- �خر يوم ل�شر�ء وثائق �ملناق�شة يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/12/10 .

4- يقدم مع  �لعطاء �شماناً بنكياً �بتد�ئياً بقيمة )432.000( درهماً )فقط �ربعمائة و�ثنان وثاثون �لف درهم ل غري( �شاحلاً ملدة )150( مائة وخم�شون يوماً 
من تاريخ تقدمي �لعطاء . علما بان �ل�شيكات ل تقبل ولو كانت م�شدقة . على �أن يتم ت�شليم �أ�شل �لكفالة ل�شكرتري جلنة فتح �ملظاريف عند ت�شليم �لعطاء.

5-يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )150( مائة وخم�شون يوما .
6-تو�شع وثائق �ملناق�شة د�خل مظاريف مغلقة وخمتومة بال�شمع �لحمر )�ملظروف �لول يحتوي على �لعر�س �لفني )��شل و�شورة( - �ملظروف �لثاين 
فتح  وتاريخ  �ملناق�شة  رقم  �خل��ارج  عليها من  ومكتوبا  )��شل(  �لبنكية  �لكفالة  على  يحتوي  �لثالث  �ملظروف   - و�شورة(  )��شل  �ملايل  �لعر�س  على  يحتوي 

�ملظاريف و��شم �ملن�شاأة وتعنون �ملظاريف �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف وتو�شع يف �شندوق �ملناق�شات مكتب رقم 135 بالطابق �لول.
7- تخ�شع هذه �ملناق�شة لل�شروط �لعامة للعقد يف جمال مقاولت �لأعمال �ملدنية �ل�شادرة بقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي برقم )1( بتاريخ 2007/1/3.

8- ي�شرتط على �ملتقدمني بالعطاء�ت و�لغري م�شجلني �للتز�م بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة �لعني قبل موعد فتح �ملظاريف باأ�شبوع ، حيث �شيتم ��شتبعاد 
�لعطاء�ت �ملقدمة للمن�شاآت �لغري م�شجلة.

9- تخ�شع هذه �ملناق�شة للقانون رقم )6( لعام 2008 ب�شاأن �مل�شرتيات و�ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات.
10- يرجى �ح�شار �شورة عن �لرخ�شة �لتجارية �شارية �ملفعول و�شهادة ت�شنيف �ملقاول .

11- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.
12- يعترب هذ� �لعان جزء�ً مكمًا مل�شتند�ت �ملناق�شة.

لا�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقم 7127128-03 ، 7127064-03 وملعرفة �ملزيد عن �ملناق�شات/�ملز�يد�ت �جلديدة يرجى �لتكرم بزيارة �ملوقع �للكرتوين 
http://am.abudhabi.ae : للد�ئرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع �ن�شاء و�جناز و�شيانة عدد �ربع م�شالخ يف �لقوع و�لفوعة وعني �لفاي�شه و�ل�شامات
رقم �ملناق�شة 

�خر موعد لتقدمي �لعرو�س 
موعد فتح �ملظاريف

2013/97
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ظهر�ً  من يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/16

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     

  يف الدعوى رقم 2012/1556 جتاري كلي
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع 

�ملدعى عليهم/1- �شركة بي �ت�س زد للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
2/ ز�هد ر�شيد حممد ر�شيد  3( �شكيل �حمد خان 

 لقد تقرر عقد جل�شة خربة م�شرتكة مع �طر�ف  �لدعوى �ملذكورة �عاه يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/11/10 يف متام �ل�شاعة 5.00 م�شاء وذلك مبقر �خلربة 
�لطابق  دبي-  ديرة  �شنرت  �شتي  �لطاقة( خلف  )وز�رة  ببناية �لحتاد  �لكائن 
�لتا�شع- مكتب رقم 902 لذ� يرجى ح�شوركم �و ح�شور من ميثلكم قانونا 

وذلك لاطاع على ��شول �مل�شتند�ت �لثبوتية �لتي بحوزتكم.
عبداهلل فايز ال�سام�سي/ اخلبري املنتدب

اعالن بالن�سر

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     

  يف الدعوى رقم 2012/739 جتاري جزئي
�ملدعية/ �شركة �ميك�س �ل�شرق �لو�شط

�ملدعى عليه: حممد طارق بالونو�ب دين
�ملذكورة  �لدعوى  �طر�ف   تقرر عقد جل�شة خربة م�شرتكة مع  لقد   
م�شاء   5.00 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12 يف متام  �لثاثاء  يوم  �عاه 
وذلك مبقر �خلربة �لكائن ببناية �لحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �شتي 
�شنرت ديرة دبي- �لطابق �لتا�شع- مكتب رقم 902 لذ� يرجى ح�شوركم 
�مل�شتند�ت  ��شول  على  لاطاع  وذلك  قانونا  ميثلكم  من  ح�شور  �و 

�لثبوتية �لتي بحوزتكم.
عبداهلل فايز ال�سام�سي/ اخلبري املنتدب

اعالن بالن�سر
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2008/417 تنفيذ جتاري

طالب �لتنفيذ: بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع (  عنو�نه: �مارة �م �لقيوين- �ل�شارع �لعام- بناية ملك بنك 
�م �لقيوين �لوطني- مقابل م�شت�شفي �لكويت- بجو�ر م�شجد �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ملنفذ �شده: علي �شالح 
مدر�شة  مقابل   -185 رقم  منزل  �جلافليه  منطقة  دبي-ديرة  �م��ارة  عنو�نه:  �ل�شو�ب  عبد�هلل  عبد�لر�شول 
جمال عبد�لنا�شر �نه يف يوم   �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثاث �لثالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
على �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة 
�يد�ع تاأمني ل يقل عن 20%   من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  ب��ريره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم 
301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام 
�لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات . �و�شاف �لعقار: �ر�س مبنية: �ملنطقة : �لبدع - 
رقم �لر���س: 185- رقم �لبلدية 926- 333 �مل�شاحة 789.68 مرت مربع   �لثمن �ل�شا�شي: 4500000 درهم  

ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعـــــالن قطع عـــالقــة   
ي��ع��ل��ن م��ك��ت��ب م����اأم����ون �خل����ويل 
وم���������������ش�������ارك�������وه ل����ل����م����ح����ام����اة 
و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��اأن��ه 
بتاريخ 28/10/2013 �نتهت 
خدمات مكفولها �ملدعو/ �أ�شرف 
ع��ب��د �حل���ك���م �ح���م���د �ب���ر�ه���ي���م/ 
�جلن�شية  م��ن  ق��ان��وين  م�شت�شار 
�مل�شرية ويحمل جو�ز �شفر رقم 
ف��اإن  وعليه   A06787836
مكتب ماأمون �خلويل وم�شاركوه 

للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية غري م�شوؤول قانونياً باأي �شكل من 
�ل�شكال عن �أية تعامات تتم مع �ملذكور �أعاه با�شم �ملكتب.



اأخبـار الإمـارات

04

االثنني  -   4  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10936
Monday   4    November   2013  -  Issue No   10936

الهوية تعلن وقف العمل نهائيا با�شتمارتها القدمية التي تبداأ بالرقم 8001
مبو��شفات مبتكرة وبديناميكية عالية وت�شكل منوذجا يحتذى به �شو�ء 
�لب�شاطة و�لو�شوح. ودعت  �أو من ناحيتي  �ل�شكل و�مل�شمون  من حيث 
�شاحية  على  باحل�شول  �لر�غبة  و�ل�شركات  �لطباعة  مكاتب  �لهيئة 
��شتخد�م �ل�شتمارة �جلديدة �إىل �لتو��شل مع �لهيئة على رقم �لهاتف 
600530003 �أو مر��شلتها عن طريق �لربيد �لإلكرتوين �خلا�س 
من  �جلديدة  �ل�شتمارة  تعبئة  ميكن  �أن��ه  �إىل  �لهيئة  ولفتت  بالهوية. 
 10 10 خ��ط��و�ت �شهلة ويف غ�شون  �لإل��ك��رتوين ع��رب  خ��ال موقعها 
دقائق وتوفري ر�شوم �لطباعة �لبالغة 30 درهما وذلك للت�شجيل للمرة 
�أو  �ل�شاحية  منتهية  �لبطاقات  لتجديد  �أو  �لهوية  بطاقة  يف  �لأوىل 

لإ�شد�ر بدل فاقد �أو تالف.

ب�شكل  �لقدمية  �لإلكرتونية  �ل�شتمارة  ب�شحب  �ل�شركة  تعهدت  حيث 
نهائي من مكاتب �لطباعة �لتي ل تز�ل ت�شتخدمها قبل بد�ية نوفمرب 
�إط��اق  ع��ن  �ملا�شي  �شبتمرب  نهاية  يف  �أعلنت  �لهيئة  وك��ان��ت  �جل���اري. 
�ل�شتمارة �لإلكرتونية �جلديدة �لتي تتكون من 21 خانة وتبد�أ بالرقم 
8002 عن طريق �أكرث من 1200 مكتب طباعة معتمد على م�شتوى 
�لدولة ومن خال �ملوقع �لإلكرتوين للهيئة. ولفتت �لهيئة �إىل توفري 
قائمة باأ�شماء مكاتب �لطباعة �ملعتمدة لتعبئة �ل�شتمارة �جلديدة على 
موقعها �لإلكرتوين موؤكدة �أنه لن يتم قبول �أي ��شتمارة تبد�أ بالرقم 
8001 �عتبار� من �م�س. وحذرت �لهيئة مكاتب �لطباعة من مو��شلة 
��شتخد�م �ل�شتمارة �لقدمية بعد �ليوم حتت طائلة �إلغاء طلباتهم كما 

�جلديدة  �لإلكرتونية  �ل�شتمارة  تعبئة  م��ن  �لطباعة  مكاتب  ح��ذرت 
�إنه  �لهيئة  وقالت  �لهيئة.  من  ر�شمي  ت�شريح  على  �حل�شول  دون  من 
تدريجي  ب�شكل  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �جل��دي��دة  �ل�شتمارة  تعميم  مت 
�ل��ق��دمي��ة خ���ال �ل�شهور  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �شحب �ل���ش��ت��م��ارة  وم���درو����س 
�لتي  �ملكاتب  بتقييم  ترتبط  �لإج���ر�ء�ت  من  �شل�شلة  ومبوجب  �ملا�شية 
موظفيها  تدريب  جانب  �إىل  فيها  �لتوطني  ون�شبة  معها  �لتعاقد  يتم 
على �لتعامل بكفاءة مع �ل�شتمارة �جلديدة ومع �ملتعاملني مبا ي�شمن 
�أعلى م�شتوى من �لدقة و�جلودة يف �إدخال �لبيانات �إ�شافة �إىل �لتز�م 
�ملكتب �ملعتمد مب�شتوى �خلدمة �ملطلوبة وو�شع �آلية لتح�شيل �لر�شوم 
تتميز  �جل��دي��دة  �لإلكرتونية  �ل�شتمارة  �أن  �لهيئة  و�أ�شافت  �مل��ق��ررة. 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �لإمار�ت للهوية عن وقف �لتعامل ب�شكل نهائي بال�شتمارة 
�إىل  �ملتعاملني  د�عية   8001 بالرقم  تبد�أ  �لتي  �لقدمية  �لإلكرتونية 
عند   8002 بالرقم  تبد�أ  �لتي  �جلديدة  �ل�شتمارة  توفر  من  �لتاأكد 
وقالت  هوية.  بطاقة  ��شتخر�ج  طلب  لتقدمي  طباعة  مكتب  �أي  زي��ارة 
ت�شغيل  تتوىل  كانت  �لتي  �ل�شابقة  �ل�شركة  مع  �لتفاق  مت  �إن��ه  �لهيئة 
ب�شكل  �ل�شاحية  منتهية  ��شتمارتها  �شحب  على  �لقدمية  �ل�شتمارة 
نهائي من مكاتب �لطباعة �ملتعاقدة معها. و�أ�شافت �لهيئة �أنه مت عقد 
�أبوظبي  يف  م��وؤخ��ر�  �لقدمية  لا�شتمارة  �مل�شغلة  �ل�شركة  مع  �جتماع 

دفاع مدين عجمان ُيخرج 41 منت�شبًا يف دورة ال�شعافات الولية
�جل��ه��د و�مل��ث��اب��رة يف �ل��ع��م��ل و�أك���د 
�ل���دور�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �ملطرو�شي 
ت��ف��ي��د رج������ال �ل�����دف�����اع �مل������دين يف 
وتدخل  و�ملهنية  �ليومية  حياتهم 
يف ���ش��م��ي��م ع���م���ل �ل����دف����اع �مل����دين 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق���در�ت���ه���م 

�لوظيفية.
�أول  م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت �مل�������ازم 
ك��ام��ي��ل��ي��ا ع���ب���د�مل���ط���ل���ب حم���م���د ، 
مقدمة �لدورة ، �أن دورة �ل�شعافات 
�لولية تطرقت للجانبني �لنظري 
و�لعملي وقد تلقى �ملنت�شبون �ملو�د 

•• عجمان ـ الفجر 

ل��ل��دف��اع  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت 
– ع��ج��م��ان ح��ف��ل تخريج  �مل����دين 
و�ل��ت��ي  �لول���ي���ة  �ل���ش��ع��اف��ات  دورة 
�إد�رت��ي  من  منت�شبا   41 ح�شرها 

�ل�شارقة وعجمان.
ح�شر حفل �لتخرج �شعادة �لعميد 
���ش��ال��ح ���ش��ع��ي��د �مل��ط��رو���ش��ي م��دي��ر 
�مل����دين  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة  �لد�رة 
بعجمان حيث قام �شعادته بتكرمي 
�أو�ئل �لدورة وحثهم على مو��شلة 

�ل���ش��ا���ش��ي��ة ل��اإ���ش��ع��اف��ات �لول��ي��ة، 
ك���م���ا ق����ام����و� ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ع��م��ل��ي 
م��ث��ل �إ���ش��ع��اف �مل�����ش��اب و�لإن��ع��ا���س 
و�لطفل  �لبالغ  لل�شخ�س  �لرئوي 

و�لر�شيع.
�ل�شخ�س  �أن  عبد�ملطلب  و�أف���ادت   
�مل��ت��درب على �ل���ش��ع��اف��ات �لول��ي��ة 
�لت�شرف  �لتامة يف  لديه �خللفيه 
�ل�شعافات  ودور�ت  �لطو�رئ  �أثناء 
�لول����ي����ة ل ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى رج���ال 
�لمن بل ميكن لأفر�د �ملجتمع �أن 
يتلقو� تدريب �ل�شعافات مما يعود 

عليهم بالنفع �لكبري يف حال وقوع 
�أى م�شكلة �و حادثة ل قدر �هلل.

ويف ختام �حلفل وجه �شعادة �لعميد 
�شالح �ملطرو�شي �ل�شكر �إىل �لر�ئد 
و�لنقيب  �ل��ع��ب��د�ن  خمي�س  ح�شن 
وم��ازم  �لب�شطي  غ��ري��ب  حم�شن 
وم�شاعد  عبد�ملطلب  كاميليا  �أول 
و  �ل��رئ��ي�����ش��ي  حم���م���د  خ���ال���د  �أول 
�ل�شتاذ طارق �جلوهري كما وجه 
�ل�����ش��ك��ر ل��ك��ل م���ن ���ش��اه��م يف جن��اح 
�ل�شور  �إل��ت��ق��اط  مت  كما   ، �ل����دورة 

�لتذكارية مع �ملنت�شبني.

�سمن تكرمي )الرم�س نت( ال�سخ�سي�ت املجتمعية الف�علة ب�لدولة

املطريي: علينا م�شوؤولية كبرية للحفاظ على تراثنا وهويته ، وامل�شكوكات عاملي للوقوف على تاريخ ح�شارتنا العربية والإ�شالمية

التدريب والدرا�شات الق�شائية والكويت الق�شائي يناق�شان �شبل التعاون امل�شرتك
•• ال�صارقة-وام:

حممد  �ل��دك��ت��ور  �مل�شت�شار  بحث 
حممود �لكمايل مدير عام معهد 
�لتدريب و�لدر��شات �لق�شائية يف 

�لدولة و�مل�شت�شار �شاح �إبر�هيم 
�حل����وط����ي ن����ائ����ب م����دي����ر م��ع��ه��د 
�لق�شائية  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ك��وي��ت 
�مل�شتمر  ل��ل��ت��دري��ب  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة 
خال زيارته �ملعهد..�شبل �لتعاون 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أك�����د ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل ب���ن ج��ا���ش��م 
و�لآثار  �لرت�ث  م�شت�شار  �ملطريي 
ل��ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ف���ن���ون ، 
�مل�������ش���وؤول���ي���ة �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت��ق��ع 
ع���ل���ى ع���ات���ق �جل����ه����ات �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�لرتبوية  �لثقافية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وج��م��ع��ي��ات �ل��ن��ف��ع �ل���ع���ام �مل��ع��ن��ي��ة 
ب���ال���رت�ث ، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت���ر�ث 
يتطلب  فيما   ، وه��وي��ت��ه��ا  �ل��دول��ة 
�لأمر عمًا جاد�ً لتعريف �لأجيال 

باإرثنا �حل�شاري و�لثقايف.
ودع�����ا �مل���ط���ريي ، �أب����ن����اء �ل���دول���ة 
�إح��ي��اء  نحو  م�شوؤوليتهم  لتحمل 
ت��ر�ث �أج��د�ده��م و�آب��ائ��ه��م و�إب���ر�زه 
وتطويره ، م�شيد�ً بالهتمام �لذي 

فاكت�شب   ، و�لإ���ش��ام��ي��ة  �لعربية 
خ���ربة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف ه��ذ� 
�مل��ج��ال ، ح��ت��ى �أن ع����دد�ً م��ن �أه��م 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
 ، بالعمات  ُتعنى  �لتي  و�لدولية 
�خل��ربة  بتلك  ت�شتعني  �أ���ش��ب��ح��ت 
لتقييم ما متلكه لديها و�لوقوف 

على تاريخها.
�شعادته  ��شتقبال  خال  ذلك  جاء 
ل���وف���د م����ن م���وق���ع �ل���رم�������س.ن���ت 
، �مل��ت��خ�����ش�����س ب��ت��غ��ط��ي��ة �لأخ���ب���ار 
و�لأح�������د�ث �مل��ح��ل��ي��ة يف �ل���دول���ة ، 
وذل����ك يف ب��ي��ت �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د �آل 
م��ك��ت��وم ب��دب��ي ، ح��ي��ث ق���ام �ل��وف��د 
���ش��ع��ادت��ه �شمن م��ب��ادرت��ه  ب��ت��ك��رمي 
�خل���ا����ش���ة ب��ت��ك��رمي �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف �ل���دول���ة 

من  تنقل  �لتي  وثقافتنا  بهويتنا 
خ��ال��ه��ا ت��ل��ك �مل�����ش��ك��وك��ات ت��اري��خ 
و�لإ���ش��ام��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  ح�شارتنا 
، ف�����ش��ًا ع��ن ك��ون��ه ���ش��اح��ب �أك��رب 
من  �لأوىل  ل����اأع����د�د  جم��م��وع��ة 
�مل���ج���ات و�ل����دوري����ات ب���اأك���رث من 
400 عنو�ن ، و�متاكه ملجموعة 
م��ن �ل��ط��و�ب��ع �ل��ربي��دي��ة �ل��ن��ادرة ، 
�لتاريخ  تدور ملر�حل خمتلفة من 
�مل�����ش��ارك��ة  ي��دخ��ر ج���ه���د�ً يف  ، ومل 
ب���ن���دو�ت ول���ق���اء�ت د�خ����ل �ل��دول��ة 
�أث���رت ه��ذ� �جل��ان��ب من  وخارجها 
�مل��ع��رف��ة ب��ت��اري��خ ت��ل��ك �مل�����ش��ك��وك��ات 
وحتى  غرباً  �لأندل�س  من  ودولها 

�ل�شني �شرقاً.
وق��������ام �ل�������ش���ي���د حم����م����د �ل��ي��ت��ي��م 
م��دي��ر �ل��ع��اق��ات �ل��ع��ام��ة مبوقع 

�حلفاظ  �شبيل  يف  �ل��دول��ة  توليه 
، ورفعها  وت��وث��ي��ق��ه  �ل����رت�ث  ع��ل��ى 
مل�����ش��ت��وى �ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني �جل��ه��ات 
�لحتادية و�ملحلية يف هذ� �ل�شاأن ، 
خا�شة بعد �إن�شاء �ملجل�س �لوطني 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�لآث������ار �ل����ذي ي��ه��دف 
و�لهوية  �لآث��ار  على  �حلفاظ  �إىل 

�لوطنية.
و�أ�شار �ملطريي باأنه وبعد �أكرث من 
ث��اث��ني ع��ام��اً م��ن ب���دء رح��ل��ت��ه يف 
جمع �مل�شكوكات �لنادرة من �أقطار 
�لعامل قاطبة ، فقد �أ�شبح �شاحب 
���ش��اد���س جم��م��وع��ة م�����ش��ك��وك��ات يف 
وعددها  ندرتها  حيث  من  �لعامل 
�مل�شكوكات  ت��ل��ك  م��ن  وق���د ج��ع��ل   ،
م��دخ��ًا ل��ل��وق��وف على م��ا حتمله 
ت��اري��خ ح�شارتنا  م��ن  ب��ني طياتها 

لإ�شهامات  نظر�ً   ، كافة  باملجالت 
�مل���ط���ريي يف خ���دم���ة �ل���وط���ن من 
م��ن م�شوؤوليات  ي��وؤدي��ه  م��ا  خ��ال 
يف ع��م��ل��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �مل���و�ق���ع 
�لأث�����ري�����ة ، ف�������ش���ًا ع����ن ���ش��ه��رت��ه 
�إذ   ، �مل�شكوكات  ع��امل  يف  �لو��شعة 
عبد�هلل  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شاعر  �أ���ش��اد 
�لتكرمي  م��ب��ادرة  م�شوؤول  �لهدية 
�ملطريي  بجهود   ، �لرم�س  مبوقع 
يف  و����ش��ع��ة  �شهرية  �كت�شب  �ل���ذي 
�ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ك��اأ���ش��ه��ر خبري 
، مبا  �لإ����ش���ام���ي���ة  ب��امل�����ش��ك��وك��ات 
من  �أك���رث  م��ن  جمموعته  ت�شمه 
م��ن   ، ن���ق���دي���ة  ق��ط��ع��ة  �أل������ف   14
�آلف   9 و  ذه��ب��ي��ة  �آلف   5 بينها 
�أن �ملطريي ميثل  ، موؤكد�ً  ف�شية 
، عناية  ب��ه��ذ� �لأم����ر  يف �ه��ت��م��ام��ه 

�مل�شرتك وتفعيل مذكرة �لتفاهم 
�مل��وق��ع��ة ب���ني �مل��ع��ه��دي��ن. و�إط��ل��ع 
�شم  �ل���ذي  �لكويتي  �ملعهد  وف��د 
ق�شم  رئي�س  �ملطوع  يو�شف  عنان 
و�لرتجمة  و�لبحوث  �ل��در����ش��ات 
�آل��ي��ة ع��م��ل �مل��ع��ه��د و�لهيكل  ع��ل��ى 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و�أن����������و�ع �ل���ت���دري���ب 
بر�مج  من  �مل�شتفيدة  و�ل�شر�ئح 
ودور�ت �ملعهد. ح�شر �لجتماع..

بن  �شيف  عبيد  �مل�شت�شار  من  كل 

ق�����ش��م  يف  رئ���ي�������ش���ي  �إد�ري  ع���ل���ي 
�ل��ت�����ش��وي��ق و�ل���ع���اق���ات �ل��ع��ام��ة. 
�لكمايل  �لدكتور  �مل�شت�شار  وقدم 
���ش��رح��ا مف�شا  �ل���ز�ئ���ر  ل��ل��وف��د 
ع��ن ت��اري��خ ن�����ش��اأة �مل��ع��ه��د وروؤي��ت��ه 
ور�شالته و�أهد�فه �لإ�شرت�تيجية 
�إ���ش��اف��ة �إىل مل��ح��ة ع���ن �ل�����دور�ت 
و�لندو�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لتدريبية 
�ل����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا و�آل�����ي�����ة �إع�������د�د 
�خل���ط���ة �ل���ت���دري���ب���ي���ة �ل�����ش��ن��وي��ة 

تري�س �لقمزي نائب �ملدير �لعام 
�ملازمي  خمي�س  �إبر�هيم  وحممد 
و�لأبحاث  �لدر��شات  �إد�رة  مدير 
مدير  �لعو�شي  يو�شف  وحم��م��د 
خليفة  وط�����ارق  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �لق�شيمي 
و�أحمد  �لب�شرية  و�مل���و�رد  �ملالية 
�لت�شويق  ق�شم  رئي�س  �ل�شرهان 
مكتب  مدير  �لعامة  و�ل��ع��اق��ات 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام وه���ي���ام �أح���م���د �آل 

�ملعهد  حققها  �ل��ت��ي  و�لإجن�����از�ت 
لأع�شاء  تخريج  م��ن  �لآن  حتى 

�لتذكاري  �ل��درع  بتقدمي  �لرم�س 
للمطريي ، فيما �أهدى من جانبه 

م��ن كتاب  ن�شخة   ، �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د 
دب���ي ح�����ش��ارة وت��ق��دم ع��رب ثاثة 

د�ئ����رة  ع���ن  �ل�������ش���ادر   ، ع����ام  �آلف 
�ل�شياحة و�لت�شويق بدبي.

و�مل��ح��ام��ني  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل�شلطة 
�لأن�شطة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ت��درب��ني 
�لعمل  �لتي ينظمها ومنها ور�س 
وح���ل���ق���ات �ل���ن���ق���ا����س ف�����ش��ا ع��ن 
�لتي  �لكتاب  �مل�شاركة يف معار�س 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن��ح��اء  تنظم يف 
ومعر�س  كافة  �ملتحدة  �لعربية 

�ل��ك��ت��اب �ل��ق��ان��وين �ل���ذي ينظمه 
�أو�شح  جانبه  من  �شنويا.  �ملعهد 
�مل�شت�شار �شاح �إبر�هيم �حلوطي 
ل��ل��در����ش��ات  �ل���ك���وي���ت  م��ع��ه��د  �أن 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة ي���درب 
�لق�شاة ووكاء �لنيابة وليدرب 
تدريبهم  تتوىل  �لذين  �ملحامني 
ج��م��ع��ي��ة �مل��ح��ام��ني..م�����ش��ري� �إىل 
تدريبية  خ��ط��ة  و���ش��ع  �مل��ع��ه��د  �أن 
ت��ت�����ش��م��ن �ل������دور�ت و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل���ت���ي ي���ق���وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. ووج���ه 
لإد�رة  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل���وف���د 
يف  للم�شاركة  �لدعوة  على  �ملعهد 
قعاليات معر�س �لكتاب �لقانوين 
�لر�بع ..م�شيد� بح�شن �ل�شيافة 
و�ل���ش��ت��ق��ب��ال وم���ب���دي���ا �إع��ج��اب��ه 
يف  �مل�شاركة  و�جل��ه��ات  بالتنظيم 

�ملعر�س.

نهيان ي�شتقبل م�شوؤولة اأممية
•• اأبوظبي -وام:

بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
و�ل�������ش���ب���اب وت���ن���م���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع يف 
ق�����ش��ره ���ش��ب��اح �م�����س..�ل��دك��ت��ورة 
�أم��ني عام  هيلني ك��ارك م�شاعدة 
�لأمم �ملتحدة لإد�رة برنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي. ح�شر �ملقابلة..
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن نهيان 
و�ل�����ش��ي��د ���ش��ي��د �آغ����ا �مل��ن�����ش��ق �ملقيم 
لربنامج �لأمم �ملتحدة �ملمثل �ملقيم 
�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ل� 
�ملحللة  �لكعبي  عائ�شة  و�ل�����ش��ي��دة 

�لتطوير  عملية  يف  �لتكنولوجيا 
و�ملجتمعي.  و�ل��وظ��ي��ف��ي  �لإد�ري 
�إن دولة �لإمار�ت ��شتطاعت  وقال 
�أرق������ى م�����ش��ت��وي��ات  �ل���و����ش���ول �ىل 
�لتقدم �لعلمي و�لتعليمي و�لثقايف 
�ل�شرت�تيجية  بف�شل  و�لد�ري 
�أه��د�ف��ه��ا.. وح���ددت  ر�شمتها  �لتي 

م�شري� يف ذلك �ىل ��شهام عاقاتها 
خمتلف  على  و�نفتاحها  �لدولية 
ث���ق���اف���ات ���ش��ع��وب �ل���ع���امل يف ه��ذ� 
بع�س  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار  �لنجاح. 
�لجن��از�ت �لتي حققتها �لإم��ار�ت 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي و�ل�����دوىل 
و�ملر�كز  �جل��و�ئ��ز  على  كح�شولها 

ن��ه��ي��ان ع��ن تر�شح  �آل  ب��ن م��ب��ارك 
�إك�شبو2020  ملعر�س  �لإم�����ار�ت 
وع���ن م�����ش��روع رب���ط م���دن �ل��دول��ة 
ذل���ك من  وغ���ري  �حل��دي��د  بال�شكة 
�مل�����ش��اري��ع و�ل���رب�م���ج �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�ل���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف جم���الت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ث���ق���اف���ة و�لق��ت�����ش��اد 
وغ��ريه��ا م��ن �مل���ج���الت �لأخ����رى. 
و�أع����رب����ت ع���ن �إع��ج��اب��ه��ا �ل�����ش��دي��د 
تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل���ت���و�زن  ب�شيا�شة 
دولة �لإم��ار�ت يف �لنفتاح �لثقايف 
ع��ل��ى �ل���ع���امل م���ع �مل��ح��اف��ظ��ة على 
ت��ق��ال��ي��ده��ا �ل���ر�����ش���خ���ة وع���اد�ت���ه���ا 
ك�شباق  �ل�شعبي  وتر�ثها  �لأ�شيلة 

يف �لربنامج و�ل�شيد مارتن هارت 
- هان �خ�شائي �شيا�شاتفي �ملكتب 
و��شتعر�س  للربنامج.  �لتنفيذي 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان مع م�شوؤولة �لأمم �ملتحدة..

و�لتعليم  �لثقافة  ق�شايا  جممل 
�لإم��ار�ت  �لتز�م  و�ل�شحة..موؤكد� 
ب���ق���ي���ادة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة..بالتنمية �ل�شاملة و�هتمام 
�حلكومة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي..ب�����ادخ�����ال 

�ل���دول���ي���ة �مل���ت���ق���دم���ة يف جم����الت 
�لثقافة و �لتعليم �لعايل و �شعادة 
و�لتناف�شية  �مل��و�ط��ن��ني  ورف��اه��ي��ة 
من  وغ���ريه���ا  �حل��ك��وم��ي  و�لد�ء 
�مل������ج������الت �لخ�����������رى. ول����ف����ت يف 
�إق��ب��ال  زي���ادة  �إىل  �خل�شو�س  ه��ذ� 
ع��ام  �ل��ت��ع��ل��ي��م ب�شكل  ع��ل��ى  �لإن�����اث 
يتميز  �لذي  �لعايل  �لتعليم  وعلى 
ب��اجل��ودة وع��ل��ى حتقيق �لم����ار�ت 
�أه��د�ف �لألفية �لثالثة  لكثري من 
يف �جل����و�ن����ب �ل�����ش��ح��ي��ة ورع���اي���ة 
�لأ�شرة وغريها من �جلو�نب ذ�ت 
�لأهمية. وكانت �مل�شوؤولة �لأممية 
����ش��ت��ف�����ش��رت م����ن م���ع���ايل ن��ه��ي��ان 

�ل��ه��ج��ن و�ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور. كما 
عموما  �لثقافية  باحلركة  �أ���ش��ادت 
�ملتعددة  �ل�شينمائية  وباملهرجانات 

�ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا م��دي��ن��ت��ا �ب��وظ��ب��ي 
ودب���ي وزي����ادة م�����ش��ارك��ة �مل��و�ط��ن��ني 
و�ملو�طنات يف �إخر�ج بع�س �لأفام 

�ل�شينمائية و�لوثائقية مما يب�شر 
بريادة �إمار�تية يف هذ� �ملجال على 

م�شتوى �ملنطقة. 

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم:195281       بتاريخ:2013/7/22 م
با�ش��م:فا�شت للنقل باحلافات �ملدر�شية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �س.ب:6365 ، هاتف:026220088 ، فاك�س:026223321
وذلك لتمييز ب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

�لنقل باحلافات �ملدر�شية .  
�لو�قعة بالفئة:39

ذ.م.م  �ملدر�شية  للنقل باحلافات  �لغامق يدنوها  �لزرق  باللون  فا�شت  �لعامة:�لعامة عبارة عن  و�شف 
يتخللها  �ل�شفر  باللون  د�ئ���رة  �ل�شكل  منت�شف  ويف  ي�شارها  وع��ل��ى  �شغري  بخط  �لغامق  �لزرق  باللون 
 school buses ي��دن��وه��ا  �ل��غ��ام��ق  �لزرق  ب��ال��ل��ون   Fast �ل�شكل  ي�����ش��ار  وع��ل��ى  مم��ي��ز  ب�شكل   F ح���رف 

. �لزرق  باللون  �شغري  بخط  �لزرق  باللون   transportation llc
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب 2013 العدد 10936

اعالن تغيري ا�سمت
رودريجو�س  بيرت  اجنلني  �ن��ا، 
رقم  ه��ن��دي  �شفر  ج���و�ز  حاملة   ،
من  �ل�شادرة   )E9045191(
 8/4/2004 بتاريخ  مومباي 
�ب���وظ���ب���ي،  و�مل���ق���ي���م���ة ح���ال���ي���ا يف 
�لم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ، 
��شمي من  �علن بتغيري  مبوجبه 
�ىل  رودريجو�س  بيرت  اجنلني 

اقرا �سيخ وهذ� للعلم.

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2562 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �حمد علي حممد ح�شن باطوق  ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة �مل�شماه/ برينز �نرتنا�شيونال 
لد�رة �مل�شاريع ذ.م.م وميثله يو�شف �شكري �حلد�د �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �دو�رد ويليام 
و�خرون  ذ.م.م  �مل�شاريع  �نرتنا�شيونال لد�رة  �مل�شماه/ برينز  �لرخ�شة  �شريك يف  ب�شفته  برن�س 
�جلن�شية: بريطانيا   مو�شوع �لدعوى:ف�شخ عقد �شر�كة بقيمة150000 درهم   �ملطلوب �عانه/ 
�دو�رد ويليام برن�س ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة �مل�شماه/ برينز �نرتنا�شيونال لد�رة �مل�شاريع ذ.م.م 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بريطانيا حيث  �جلن�شية: 
�مام  6.00م�شاًء  �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/4 �ملو�فق 
نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

د���ش��ن��ت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي م�����ش��روع��ا 
مطار  يف  �جل��و  جناح  لإد�رة  جديد� 
�ل���ب���ط���ني �خل�����ا������س �����ش���ت���م���ل ع��ل��ى 
من  ويتكون  �جل��دي��د  �لإد�رة  مبنى 
ط��اب��ق��ني مب�����ش��اح��ة �إج��م��ال��ي��ة ت�شل 
م��رب��ع  م���رت  ث��اث��ة �لف  ن��ح��و  �إىل 
�شهر�   14 تنفيذه  م��دة  وت�شتغرق 
�أبريل  به منت�شف  �لعمل  ب��د�أ  حيث 
يونيو  �لعام �حل��ايل وينتهي يف  من 
ت�شميم  �مل�شروع  ي�شمل  كما  �ملقبل 
و�إن�شاء حظرية للطائر�ت �ملروحية. 
�ل��رك��ن ط��ي��ار علي  �لعميد  و�أو���ش��ح 
جناح  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي  حممد 
�أف�شل  �ملبنى متكامل وفق  �أن  �جلو 
�ملو��شفات وي�شم مكاتب للموظفني 
وخم����ازن ل��ق��ط��ع �ل��غ��ي��ار ك��م��ا ي�شم 

�مل�شروع ور�س �شيانة لتوفري حماية 
حظرية  د�خ��ل  لوجودها  للطائر�ت 
وت�شمح  �ل�شم�س  �أ�شعة  من  حتميها 
عمل  �شاعات  باإ�شافة  للمهند�شني 
خال  �ملنا�شب  �جل��و  لتوفري  �أك���رث 
ذكر  جانبه  من  �ملختلفة.  �لف�شول 
�مل��ه��ن��د���س م���اه���ر خ��م��ي�����س ط��ل��خ��ان 

م���دي���ر �مل�������ش���روع ب�����ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
للمطار�ت �أد�ك �ملكلفة باإد�رة تنفيذ 
�مل�شروع �ن �مل�شاحة �لكلية للحظرية 
 700 و  �لف  ���ش��ب��ع��ة  ن���ح���و  ت��ب��ل��غ 

م��رت م��رب��ع وي��ت�����ش��ع �مل�����ش��روع لعدد 
خمزن  م��ع  هيلوكوبرت  ط��ائ��رة   12
بتزويده  ويتميز  لل�شيانة  وور����س 
بجميع �لإمكانيات �خلا�شة ب�شيانة 

لإد�رة  �لتابعة  �لعمودية  �لطائر�ت 
و�شائل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �جل��و  ج��ن��اح 
�لإطفاء و�ل�شامة وفقا للمو��شفات 

�لدولية وهيئة �لطري�ن �ملدين.

املعهد العاملي للتخطيط والتطوير ينظم دورة تدريبية ملوظفي الوطني لالإعالم
•• اأبوظبي-وام: 

يف  �لإد�ري  و�لتطوير  للتخطيط  �لعاملي  �ملعهد  �ختتم 
موظفى  م��ن  لت�شعة  تدريبية  دورة  فعاليات  �أبوظبي 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �لإع��ام��ي  �ملحتوي  متابعة  �إد�رة 
وذلك  �لتفتي�س  و�شلوكيات  �إج��ر�ء�ت  بعنو�ن  لاإعام 
باأق�شى  �لإل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �ملجل�س  ح��ر���س  م��ن  �ن��ط��اق��ا 
�لتي  �ل����دورة  يف  وح��ا���ش��ر  �لأد�ء.  ف��ى  �جل���ودة  معايري 
�أي���ام .. �لدكتور  �أب��وظ��ب��ي و����ش��ت��م��رت �أرب��ع��ة  ع��ق��دت يف 
حلقوق  �ل���دويل  �لتحكيم  م�شت�شار  م�شيلحي  ح�شني 
وتكنولوجيا  �لأع���م���ال  �إد�رة  �أ���ش��ت��اذ  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة 

�أب��رزه��ا  حم��اور  �أرب��ع��ة  �ملحا�شرة  وت��ن��اول��ت  �ملعلومات. 
و�ل�شبطية  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ظل  يف  �لتفتي�س  مفهوم 
�لإج�����ر�ء�ت �جل��ز�ئ��ي��ة �لحت���ادي  ق��ان��ون  �لق�شائية يف 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونظم تفتي�س �ملحتوي 
�لإعامي يف ظل تكنولوجيا �ملعلومات و�شبكة �لنرتنت 
وقال   .21 �ل���  �لقرن  �لل��ك��رتوين وحتديات  �لتفتي�س 
�ملحا�شر �إن �ملعهد �لعاملى للتخطيط و�لتطوير �لإد�رى 
�شمم برناجما تدريبيا للتعرف على �لأ�شاليب �لعلمية 
�ملحتوى  على  �لتفتي�س  عمليات  يف  �حلديثه  و�لعملية 
�لإع���ام���ي يف ظ��ل حت��دي��ات �ل��ق��رن �ل���� 21. و�أ���ش��اف 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  حتقيق  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شعي  �أن 

�ملنهجيات  �ملقارنات �ملرجعيه وت�شميم  ي�شتوجب عمل 
�ملائمه لعمليات �لتفتي�س مبا ميكن �ملجل�س �لوطني 
�ل�شبطية  ����ش���وء  ر���ش��ال��ت��ه يف  م���ن حت��ق��ي��ق  ل���اإع���ام 
خال  وم��ن  �لحت��ادي  �لقانون  نظمها  كما  �لق�شائية 
بجانب  �لقانون  خولها  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �ل�شلوكيات 
�لتكيف مع �لتكنولوجيا �جلديدة مبا ل يخل بو�جبات 
للمجل�س  يحقق  حتى  �لوطني  �ملجل�س  وم�شوؤوليات 
علي  �لرتكيز  بجانب  مهامه  �أد�ء  يف  و�لتفوق  �لتميز 
�مل��ح��ت��وى  حت��ل��ي��ل  يف  و�ل��ب��ح��ث  �لإل���ك���رتوين  �لتفتي�س 
�لإع���ام���ي و�ب��ت��ك��ار �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي مت��ك��ن م��ن ذل��ك. 
بني  �لفجوة  ل�شد  ت�شعى  �لتدريب  عملية  �أن  و�أو���ش��ح 

و�خل��رب�ت  �ملعارف  �ملتدربني  و�إك�شاب  و�ملاأمول  �لو�قع 
وحتقيق  مهامهم  �أد�ء  من  ليتمكنو�  قدر�تهم  وتنمية 
�ملعهد  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. وف��اع��ل��ي��ة  ب��ك��ف��اءه  �أه��د�ف��ه��م 
�لعاملى للتخطيط و�لتطوير �لإد�رى يتبع �أحدث نظم 
و��شرت�تيجيات �لتدريب ذ�ت �لفاعلية يف عملية �لتعلم 
و�لتعليم. و�أ�شاف �أن �لدورة ت�شمنت �لأ�شاليب �لعلمية 
�ملحتوي  على  �لتفتي�س  عمليات  يف  �حلديثة  و�لعملية 
�لإعامي يف ظل حتديات �لقرن �ل� 21 .. ف�شا عن 
�أن �لتدريب يف ظل معايري �لتميز ويف �شوء �آلية �لعمل 
�ملوؤ�ش�شي مكن �ملتدربني من ��شتخد�م تقنيات �لع�شف 
وتقييم  �ملنهجيات  وبناء  �ملرجعية  و�ملقارنات  �لذهني 

�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي من �لعمل كفريق و�حد متميز بجانب 
�ملتدربني  ل��دي  �لتنف�س  يف  و�لثقه  �ل��ت��ع��اون  روح  بعث 
ومنحهم �لقدرة على �لإبد�ع و�لبتكار يف جمال �لعمل 
ملتابعة �ملحتوى �لإعامي. وقال �ملحا�شر �إن �لتجاوب 
كان متميز� من خال �مل�شاركني يف �لدورة وكانت هناك 
�أر�ء ومناق�شات فعالة ومت �خلروج من �لدورة مبنهجية 
�لإع��ام��ي  �مل��ح��ت��وي  ع��ل��ى  للتفتي�س  وع��م��ل��ي��ة  علمية 
�إ�شافة  �أحدثته �لتكنولوجيا من تغيري  تتو�فق مع ما 
متكن  �لتي  �مل��ب��اد�ر�ت  من  جمموعة  �إىل  �لتو�شل  �إىل 
جمال  يف  �ل�شرت�تيجية  �ملجل�س  �أه���د�ف  حتقيق  م��ن 

�لتفتي�س �شيتم تنفيذها على �أر�س �لو�قع. 

توازن ت�شارك للمرة الأوىل يف معر�ض الدفاع والأمن بتايلندا

مبنى للمروحيات واآخر جلناح اجلو ب�شرطة ابوظبي يف مطار البطني

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك تو�زن و�ثنتان من �ل�شركات 
معر�س  يف  م��رة  لأول  لها  �لتابعة 
�ل���ذي   2013 و�لأم�������ن  �ل����دف����اع 
�لتايلندية  �لعا�شمة  ت�شت�شيفه 
بانكوك خال �لفرتة ما بني 4 و7 
نوفمرب �جلاري. وقال بيان لتو�زن 
على  حت��ت��وي  ���ش��وف  من�شتها  �ن 

�ل��ق��ان��ون و�لأ�����ش����و�ق �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 
�خلفيفة  للذخائر  ك��ر�ك��ال  وتقوم 
باإنتاج �لذخائر �خلفيفة مبختلف 
�لعيار�ت وكذلك �لذخائر �خلا�شة 
بالأ�شلحة �خلفيفة لا�شتخد�مات 
�لع�شكرية و�خلا�شة.. وقد �كت�شبت 
�شمعة مم��ت��ازة  ل��ل��ذخ��ائ��ر  ك���ر�ك���ال 
بتطوير  للتز�مها  وعامليا  �إقليميا 
�ملنتجات وتلبية متطلبات �لعماء 

ل�شتعر��س  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  ي��وف��ر 
�أحدث منتجاتها ولإن�شاء عاقات 
جديدة مع �لقطاعات �لدفاعية يف 
�آ�شيا وبقية �أنحاء �لعامل. وت�شارك 
يف ف��ع��ال��ي��ات �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ع��ا���ش��رة 
م��ن   400 ح��������و�يل  ل���ل���م���ع���ر����س 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعار�شة من 
جناحا   15 �إىل  �إ�شافة  دول��ة   50

وطنيا.

ك��ر�ك��ال  �شركتي  منتجات  �أح����دث 
�لعاملية وكر�كال للذخائر �خلفيفة 
�لتابعتني لتو�زن. ونوه �لبيان �ىل 
�ن ك���ر�ك���ال �ل��ع��امل��ي��ة ت��ع��ت��رب �أك���رب 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �شركة 
لت�شنيع �لأ�شلحة �لنارية و�لبنادق 
�ل��ق��ن��ا���ش��ة و�لأ����ش���ل���ح���ة �خل��ف��ي��ف��ة 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  و�ل���ت���ي  �لأخ������رى 
تطبيق  و�أج��ه��زة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 

و�ل��ت��م��ي��ز يف �ل��ت�����ش��ن��ي��ع و�مل��ع��اي��ري 
لل�شامة و�جل��ودة. وقال  �لدولية 
����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف حم��م��د �ل��ه��اج��ري 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ت���و�زن �أن 
مكا�شب  لتحقيق  تتطلع  �ل�شركة 
كبرية من خال م�شاركتها �لأوىل 
يف معر�س �لدفاع و�لأمن 2013 
كبرية  �أهمية  تعلق  بتايلند�..وهي 
ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه��ا �مل���ع���ر����س �ل���ذي 

الإمارات لتنمية ال�شباب توؤكد على �شرورة التحول نحو اأعمال نفع اجتماعي اأكرث فعالية وكفاءة

ا�شدقاء البيئة بالإمارات ت�شت�شيف ور�شة عمل اقليمية حول تر�شيد ا�شتهالك املياه

•• ابوظبي- الفجر

�إح��������دى  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  خ��������ال 
�جل��ل�����ش��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ن �ل��ع��ط��اء 
�ل���ع���امل���ي ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 
�ل��ت��ا���ش��ع��ة ل��ل��م��ن��ت��دى �لإق��ت�����ش��ادي 
2013 تطرقت  �لعاملي  �لإ�شامي 
�لرئي�س  وودك���ر�ف���ت  كلري  �ل�شيدة 
لتنمية  �لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�إىل �لجت���اه���ات �حل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ب��اب 
للعطاء على م�شتوى �لعامل و �لتي 
كيفية  ع��ن  بعناية  �لبحث  يف  ُت��رك��ز 
م�شتد�مة  �إجتماعية  قيمة  �إي��ج��اد 
ت�شاعد على  �لتي  �لأع��م��ال  ومن��اذج 
حتدثت  كلمتها  وخال  ��شتد�متها 
�ل�����ش��ي��دة وودك����ر�ف����ت حت���دي���د�ً عن 
م�����ش��اري��ع �ل��ن��ف��ع �لج��ت��م��اع��ي وق��د 
�لذي �شهدته موؤ�ش�شة  �لتحول  كان 

�لإمار�ت �أف�شل مثال على ذلك.
�ملنتدى  يف  �مل�شاركني  �أم���ام  قالت  و 

�لإق���ت�������ش���ادي �لإ����ش���ام���ي �ل��ع��امل��ي 
ك�شل  �أقيم مبركز  �ل��ذي  و   2013
لندن للمعار�س يف �لفرتة بني 29 
�لتوجه  �أن  �أكتوبر  �شهر  31 من  و 
تبنته  �ل��ذي  �لفعال  �لإ�شرت�تيجي 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت لتنمية �ل�شباب و 
�لذي يهدف �إىل �لتحول من جمرد 
�ملنح  تقدم  �إجتماعي  نفع  موؤ�ش�شة 
�إىل موؤ�ش�شة ُت�شرف على تنفيذ �شتة 
�ل�شباب  لتنمية  م�شتد�مة  م�شاريع 
يف دول���ة �لإم����ار�ت حيث ي��ق��وم هذ� 
م�شاريع  و�إيجاد  خلق  على  �لتحول 
م�����ش��ت��د�م��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ق��ي��م��ة  ذ�ت 
وق����اب����ل����ة ل����ل����ق����ي����ا�����س.  و�أ�����ش����اف����ت 
لاقت�شاد  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  ُيعترب 
لتبادل  مثالية  من�شة  �ل���ش��ام��ي 
�لأف����ك����ار ح����ول �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات 
�ل��دول��ي��ة و�ل���ت���غ���ري�ت �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي 
�لجتماعي  �لنفع  ق��ط��اع  ي�شهدها 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل خ�����ش��و���ش��اً و 

ت�شري  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شات  �أن 
��شرت�تيجية  �إىل  ما�شة  حاجة  �إىل 
قابلة  �لج��ت��م��اع��ي  �لنفعي  للعمل 
 1500 م��ن  �أك����رث  ف��م��ع  للتطوير 
م�������ش���ارك���اً م����ن م���وؤ����ش�������ش���ات م��ال��ي��ة 
�ل��دول  م��ن  و�جتماعية  وحكومية 
ي�شكل  �مل���ن���ت���دى  ف�����اإن  �لإ����ش���ام���ي���ة 
هذ�  لتعزيز  �لأهمية  بغاية  من�شة 
�لنفع  موؤ�ش�شات  وم�شاعدة  �لتوجه 
�لج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى �ل����ش���ت���ف���ادة من 
بع�شها �لبع�س �إىل جانب م�شاركة 
هذ�  يف  �ملعروفة  �ملمار�شات  �أف�شل 
�مل����ج����ال.  و �و����ش���ح���ت وودك����ر�ف����ت 
�ملا�شيني  �ل��ع��ام��ني  م��دى  على  �أن���ه 
�شوطاً  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  قطعت 
ك����ب����ري�ً يف ت���ط���وي���ر من�������وذج ع��م��ل 
ي�����ش��اه��م يف ت���وف���ري دع����م م�����ش��ت��د�م 
للقيا�س  ق��اب��ل��ة  ن��ت��ائ��ج��ه  ل��ل�����ش��ب��اب 
با�شتخد�م  �لآن  نقوم  فنحن  فعلياً 
من���وذج���اً ل��ا���ش��ت��ث��م��ار �لج��ت��م��اع��ي 

�أه��د�ف ونتائج  �لقائم على حتقيق 
ق���اب���ل���ة ل���ل���ق���ي���ا����س وت����وف����ري ق��ي��م��ة 
بد�أنا  ما  هو  و  حقيقية  �إجتماعية 
من  �لعديد  قبل  م��ن  مطبقاً  ن��ر�ه 
�ملوؤ�ش�شات �لأخرى. و�أ�شارت �ل�شيدة 
�أن �لد�عمني للنفع  �إىل  وودكر�فت 
�لجتماعي ي�شعون حالياً �إىل تبني 
ب���ر�م���ج �ج��ت��م��اع��ي��ة ط��وي��ل��ة �لأم���د 
وقيمة  ت��اأث��ري  حتقيق  على  وق���ادرة 
توؤثر  و����ش��ع  نطاق  على  �جتماعية 
�ملايني  حياة  على  �يجابي  ب�شكل 
�لب�شر ولي�س �لآلف فقط.  و  من 
على  �لإعتماد  �شرورة  على  �شددت 
من�����اذج وط�����رق ج���دي���دة يف �أع���م���ال 
�لنفع �لجتماعي بدًل من �لطرق 
و�ل��ت��ي  ح��ال��ي��اً  �ل�����ش��ائ��دة  �لتقليدية 
ي��ت��ح��ول فيها ع��م��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ات من 
ع��م��ل  �إىل  ل��ل��م��ن��ح  ت���ق���دمي  جم�����رد 
م��وؤ���ش�����ش��ي ي��ق��وم ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ب��ر�م��ج 
�ج��ت��م��اع��ي��ة ط��وي��ل��ة �لأم�����د وق����ادرة 

على حتقيق نتائج م�شتد�مة وقابلة 
موؤ�ش�شة  ويف  و�ل��ق��ي��ا���س.  ل��ل��ت��و���ش��ع 
منوذج  �عتماد  على  ُنركز  �لإم���ار�ت 
جديد لتنمية �ل�شباب ي�شاعدنا على 
�لإطاع عن قرب على �لق�شايا �لتي 
لنا  يتيح  م��ا  معاجلتها،  �إىل  ن�شعى 
�لت�شدي  على  قدرتنا  تعزيز  �أي�شاً 
للتحديات �لتي تو�جه فئة �ل�شباب 
على نطاق �أو���ش��ع.  و �أب��ان��ت �أن��ه يف 
�جتماعية  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  وج���ود  ظ��ل 
ك��ب��رية يف �ل��ب��ل��د�ن �لإ���ش��ام��ي��ة كما 
هو �حلال يف بقية دول �لعامل تبقى 
�حلاجة �إىل ��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل 
هذه بفعالية �أكرب يف غاية �لهمية 
�حلكومي  �لن��ف��اق  تر�شيد  ظ��ل  يف 
�لذي  �لتحول  من  هدفنا  كان  وقد 
���ش��ه��دت��ه �مل��وؤ���ش�����ش��ة ه��و زي����ادة حجم 
�لتاأثري و�لنتقال من �ملنح ق�شرية 
�����ش���ت���ث���م���ار�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �لج�������ل 
�إج��ت��م��اع��ي  ع��ائ��د  حت��ق��ق  جمتمعية 

ع���ل���ى �مل������دى �ل����ط����وي����ل.   و ق��ال��ت 
كرئي�س  من�شبها  خ���ال  م���ن  �أن����ه 
لتنمية  �لإم����ار�ت  ملوؤ�ش�شة  تنفيذي 
�ل�شباب تتوىل كلري مهمة �ل�شر�ف 
ع���ل���ى من�������وذج ع���م���ل ج����دي����د ي��ق��وم 
بالنتقال باملوؤ�ش�شة من منوذج عمل 
يقت�شر  �لجتماعي  للنفع  تقليدي 
و�لتحول  مالية  منح  ت��ق��دمي  على 
يقوم  ج��دي��د�ً  ف��ك��ر�ً  تبني  نحو  عنه 
يف  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  على 
�أع���م���ال �ل��ن��ف��ع �لج��ت��م��اع��ي. وُي��ع��د 
�مل��ن��ت��دى �لإق���ت�������ش���ادي �لإ���ش��ام��ي 
�إق��ي��م حتت  �ل��ع��امل��ي 2013 و�ل��ت��ي 
�شعار عامل متغري، عاقات جديدة 
�خل��رب�ت  لتبادل  دويل  جتمع  �أب���رز 
�لإ�شامي  �لإقت�شاد  و�ملعرفة حول 
�ل�شر�كات  لتعزيز  بر�مج  يدير  كما 
�ملجتمعات  ب��ني  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل 
�لإ���ش��ام��ي��ة وغ���ري �لإ���ش��ام��ي��ة يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 

•• ابوظبي – الفجر

�لبيئة  ����ش��دق��اء  جمعية  ��شت�شافت 
ب���الإم���ار�ت �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �ع��م��ال 
ور������ش�����ة �ل���ع���م���ل �لق���ل���ي���م���ي���ة ح���ول 
ب���رن���ام���ج ت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��اك �مل��ي��اه 
مب�������ش���ارك���ة وط���ن���ي���ة و�����ش���ع���ة ب��ه��دف 
�شيا�شات  �خل���رب�ت يف جم��ال  ت��ب��ادل 
�ملياه،  ��شتهاك  تر�شيد  و�إج����ر�ء�ت 
�لوطنية  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  و�لإط�����اع 
و�ل�شتفادة من  �ل��دول �خلليجية  يف 
جت���ارب �مل��ن��ظ��م��ات �حل��ك��وم��ي��ة وغ��ري 
�حل��ك��وم��ي��ة، و����ش��ت��ع��ر����س �ل��دلئ��ل 
�لإر�����ش����ادي����ة )�مل���در����ش���ي���ة و�مل��ن��زل��ي��ة 
�لربنامج.  عن  �ملنبثقة  و�لفندقية( 
عر�س  ع��ل��ى  �ل��ور���ش��ة  ��شتملت  وق���د 
م��ف�����ش��ل ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�ل��ن�����ش��اط��ات 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �مل����ج����الت �ل���زر�ع���ي���ة 
و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�ل�����ش��ك��ان��ي��ة ب��اب��وظ��ب��ي 
و�ل��ت��ج��رب��ة غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة متمثلة 
جمال  يف  �لبيئة  ��شدقاء  جمعية  يف 

تر�شيد ��شتهاك �ملياه.
كما ت�شمنت �لور�شة تزويد �مل�شاركني 

مبعلومات وخرب�ت يف جمال و�شائل 
لإع��د�د  �لناجح  و�لتدريب  �لت�شال 
مدربني قادرين على �ي�شال مفاهيم 
�ملياه  ��شتهاك  تر�شيد  و�شلوكيات 
ك���ُل �شمن  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل��ف��ئ��ات  �ىل 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ه ب��الإ���ش��اف��ة �ىل ع��ر���س 
وغ��ري  �حل��ك��وم��ي��ة  �ملحلية  �ل��ت��ج��ارب 

�حلكومية يف هذ� �ملجال.
ج������اء ذل������ك خ������ال �ل����ور�����ش����ة �ل��ت��ي 
ع��ق��دت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة �����ش���دق���اء �ل��ب��ي��ئ��ة 
 2013 �ك��ت��وب��ر   27 –  26 ي��وم��ي 
�ل�شرطة  �شباط  ن��ادي  مع  بالتعاون 
ب��اب��وظ��ب��ي و ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ني عن 
مياه  وه��ي��ئ��ة  �ب��وظ��ب��ي  �ل��ب��ي��ئ��ة  هيئة 
وك��ه��رب��اء �ب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة �ب��وظ��ب��ي 
و  �ملالية  وز�رة  و  و�لثقافة  لل�شياحة 
وجمل�س  �ل�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
�لقيادة  ومنت�شبي  للتعليم  �بوظبي 
كبري  وعدد  �بوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
�أع�����ش��اء �جلمعية م��ن �لم��ه��ات  م��ن 
بالإ�شافة  و�لأط��ف��ال  �لبيوت  ورب��ات 
�ىل ممثلني عن �لكادميية �لوطنية 
�ل��ب��ي��ئ��ة  ب����ال درن وج��م��ع��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

�لردنية و�جلمعية �لكويتية حلماية 
�لبيئة �مل�شرفة على �لربنامج وجهة 
�لعربي  �ل�شندوق  �لربنامج  متويل 
ل��اإمن��اء �لق��ت�����ش��ادي و�لج��ت��م��اع��ي 

بالكويت.
ح��ي��ث �ف��ت��ت��ح �ع��م��ال �ل��ور���ش��ة �شعادة 
رئي�س  �بر�هيم علي حممد  �لدكتور 
�أهمية  على  م��وؤك��د�ً  �لد�رة  جمل�س 
�لدور �لذي تلعبه موؤ�ش�شات �ملجتمع 
حول  �لبيئي  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  �مل���دين 
تر�شيد ��شتهاك �ملياه خ�شو�شاً و�أن 
�لعذبة حتظى باهتمام قيادتنا  �ملياه 
�ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي مل ت���األ���و� ج���ه���د�ً يف 
توفري هذه �ل�شلعة باأرخ�س �لثمان 
و�أف�شل مو��شفات دولية. م�شري�ً �إىل 
�شرورة �ن يلعب كافة �فر�د �ملجتمع 
�مل�شوؤولية  د�فع  �ليجابي من  �ل��دور 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل���وط���ن���ي���ة ب��رت���ش��ي��د 
يف  �ل��ع��زي��زة  �ل�شلعة  ه��ذه  ��شتهاك 

حاجتها حلياة كل �لكائنات. 
مدير  د�وود  حممد  �لدكتور  ق��دم  و 
�بوظبي  �لبيئة  هيئة  يف  �مل��ي��اه  �د�رة 
ع��ر���ش��ا م��و���ش��ع��اً ح���ول �لم����ن �مل��ائ��ي 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  و  ب��الإم��ار�ت 
ودور  �جلانب  كافة  �لقطاع من  ه��ذ� 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات و�لأف���������ر�د يف �ل��ت��ع��اون 
وتقليل  �مل��ي��اه  ��شتهاك  لتخفي�س 
�ل����ف����اق����د ع����ل����ى خم���ت���ل���ف �ل�������ش���ع���د 
و�ملجالت م�شري�ً �ىل دور هيئة �لبيئة 
�ب���وظ���ب���ي يف و����ش���ع خ���ر�ئ���ط م��ائ��ي��ة 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة  �لد�رة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�خلز�نات  �همية  على  موؤكد�ً  للمياه 
�جل���وف���ي���ة �ل���ت���ي ت���ن���ف���ذه���ا ح��ك��وم��ة 
و�ملنطقة  �لعني  منطقة  يف  �بوظبي 
�ل�شرت�تيجي لهذه  و�ل��دور  �لغربية 
�خلز�نات على �ملدى �لبعيد و �أهمية 
ت��ن��ف��ي��ذ �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة 
تركيب �دو�ت تر�شيد �ملياه جماناً يف 
كافة م��ن��ازل وم��ب��اين �م���ارة �بوظبي 
ك����ج����زء م�����ن خ���ط���ة �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
% من   40 ع��ن  م��ا ل يقل  لتوفري 

�ملياه �مل�شتهلكة يف قطاع �ل�شكن.
ب���ع���د ذل�����ك ق�����دم �خل���ب���ري �ل����زر�ع����ي 
عر�شاً  �حلو�شني  ��شماعيل  �لدكتور 
�ملتبعة  �لفنية  �ل��ط��رق  ح��ول  مو�شعاً 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة يف ت��ر���ش��ي��د 

����ش��ت��ه��اك �مل��ي��اه يف ق��ط��اع �ل��زر�ع��ة 
و�خل�����ط�����و�ت �مل���ت���ع���ب���ة يف ذل�����ك م��ن 
�عتماد  م��ث��ل  �حل��ل��ول  �ف�����ش��ل  تطبق 
بالرذ�ذ  كالري  �ل��ري �حلديثة  طرق 
بالغمر  �ل��ري  عن  عو�شاً  و�لتنقيط 
ل��ه كبري �لث���ر يف تخفي�س  م��ا ك��ان 
ت��ق��ل عن  بن�شبة ل  �مل��ي��اه  ����ش��ت��ه��اك 

30 % عما كان قائماً من قبل.
ك���م���ا ق�����دم �ل����دك����ت����ور ع���ب���د �ل���ك���رمي 
�جل���ب���اري���ن م���دي���ر ع����ام �لك��ادمي��ي��ة 
فنياً  ب��الأردن عر�شاً  �لوطنية للبيئة 
ح���ول �ه��م��ي��ة �ل��ت��ج��ارب �ل��وط��ن��ي��ة يف 
��شتهلك  تر�شيد  يف  �مل�شاركة  �ل��دول 
�ل��ع��ام  �ل��ن��ف��ع  �مل���ي���اه ودور ج��م��ع��ي��ات 
�ل��ت��ع��اون  دول جمل�س  م��ن  �مل�����ش��ارك��ة 
ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة )�ل��ك��وي��ت، 
�لردن، م�شر،  �لبحرين،  �ل�شعودية، 
�ليمن، و�لإمار�ت(. ثم قدم �لدكتور 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ك��وف��ح��ي  �ح��م��د 
للجمعية �لردنية للبيئة عر�شاً فنياً 
طباعتها  مت  �لتي  �لر�شادية  لاأدلة 
دليل  وه��ي  �حل�شور  على  وتوزيعها 
رب���ات �مل��ن��ازل ودل��ي��ل �ل��ف��ن��ادق ودليل 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية. 
م���ن ج��ه��ت��ه �����ش���ار �ل���دك���ت���ور ���ش��ال��ح 
ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلموري 
�همية  �ىل  ب��اب��وظ��ب��ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ن��اي��ا 
�ملحافظة  يف  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
على �ملو�رد �لغري متجددة مثل �ملياه 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���ف���رد  ودور  و�ل��ط��اق��ة 
قاعدة  على  �ل���ش��ت��ه��اك  تر�شيد  يف 
�ن ل��ك��ل م��ن��ا م�����ش��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة و 
��شتهاك  تر�شيد  �جت��اه  �جتماعية 

�ملو�رد �لغري متجددة.
�شعد  ع��م��اد  �ل��دك��ت��ور  ��شتعر�س  كما 
��شدقاء  جلمعية  �لبيئي  �مل�شت�شار 
�ملائية  �لتحديات  ب��الإم��ار�ت  �لبيئة 
��شدقاء  جمعية  ودور  �لم����ار�ت  يف 
�ل��ب��ي��ئ��ة يف ت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��اك �مل��ي��اه 
�ل�شياق  ه��ذ�  يف  �ملعتمدة  و�ل��رب�م��ج 
�لتي من �شاأنها ن�شر �لوعي ومتكني 
�لمهات و�لأطفال من تطبيق كافة 
�لرب�مج و�لإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها 

موجود  �رخ�س  ��شتهاك  تخفي�س 
و�عز مفقود.

�شارك  �لور�شة  �عمال  هام�س  وعلى 
�ع�شاء �جلمعية  �لأط��ف��ال  م��ن  ع��دد 
بعر�س �عمالهم �لفنية من �لنفايات 
ذ�ت �لعاقة برت�شيد ��شتهاك �ملياه 
وموؤثرة  ر�ئعة  ر�شائل  حملت  و�لتي 
حول �همية دور �لفرد يف ن�شر �لوعي 
بطرق و�آليات تر�شيد ��شتهاك �ملياه 

يف �ملجتمع �ملحلي.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  و�لدوريات يف  �ملرور  �د�رة  متكنت 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة م���ن �ح���ت���و�ء ظ���اه���رة �ل�����ش��ائ��ق��ني �ل�����ش��ب��اب 
�مل��خ��ال��ف��ني ل��اأن��ظ��م��ة �مل����روري����ة وي�����ش��ك��ل��ون خ��ط��ر� على 
حياتهم وحياة غريهم من م�شتخدمي �لطرق .  وبح�شب 
�لعمرية  �لفئة  م��ن  �ل�شباب  ف��اإن  �مل��روري��ة،  �لإح�شائيات 
�أ���ش��ب��اب  يف  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  ي��ح��ت��ل��ون  ع��ام��اً   30 �إىل   18
وق���وع �حل����و�دث �مل���روري���ة خ���ال �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي 2012، 
بارتكابهم 130 حادثاً �أي بن�شبة 51 يف �ملائة من �إجمايل 
�د�رة  ت�شعى  �ملا�شي  �أغ�شط�س  ومنذ  �مل��روري��ة.  �حل���و�دث 
�ملرور و�لدوريات يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
عن  بحثا  تفتي�شية  حلمات  تنظيمها  خال  من  جاهدة 
فئة �ل�شباب مرتكبي جملة من �ملخالفات �ملرورية وت�شكل 
مثل  للخطر  غريهم  وح��ي��اة  حياتهم  على  خطر  م�شدر 
�ل�شرعة �لز�ئدة و�لقيادة بطي�س وتهور وزيادة ن�شب تلوين 
زجاج �ملركبة عن �مل�شموح به وبال�شافة للقيام باحلركات 
�لعامة و�لرئي�شية  �ل�شو�رع  و�ل�شتعر��شات �خلطرة على 
و�لقيادة بدون رخ�س �شو�قة وغريها. و�ىل جانب �لقيام 
�مل��رور  �إد�رة  ت��رك��ز  �ملخالفني  �ل�شائقني  �ل�شباب  ب�شبط 

ت��وع��وي��ة وح��م��ات على  ب��ر�م��ج  و�ل���دوري���ات على تطبيق 
�مل��و�ق��ع �لتي  ك��اف��ة مناطق و���ش��و�رع �لإم����ارة ع���اوة على 
ت�شتقطب �أعد�د� كبرية من �ل�شباب وت�شمل �لرب�مج �لتي 
ينفذها فريق من �لإد�رة �لتوعية و�لإر�شاد ح�س �ل�شباب 
و�مل��رور وعدم جتاوزها،  �ل�شري  باأنظمة  �لتام  �لتقيد  على 
و�تخاذ  و�لتفتي�س  �ل�شبط  حمات  �شن  م��ن  و�لتحذير 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة.
و�لربو�شور�ت  �لكتيبات  توزيع  �لتوعية  حملة  وت�شمنت 
ع��ل��ى ���ش��ائ��ق��ي �مل��رك��ب��ات و�جل��م��ه��ور يف خم��ت��ل��ف �مل��ن��اط��ق 
و�ل�شو�رع و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة، و�ملد�ر�س، و�لتي 
حتوي مو�د� ت�شرح �حلو�دث �ملرورية و�لأ�شباب �لعامة لها، 
�إىل جانب �شرح �أ�شباب �ملخالفات �ملرورية، ومنها: �ل�شرعة 
�لأمان،  حز�م  ربط  وعدم  �خلاطئة،  و�لتجاوز�ت  �لز�ئدة، 
�لقيادة  رخ�شة  �متاك  وع��دم  �حل��م��ر�ء،  �لإ���ش��ارة  وقطع 
وعدم جتديدها وغريها من �ملخالفات. عاوة على بع�س 
بحدود  �للتز�م  ومنها:  لل�شائقني،  و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح 
�ملحمولة  �لهو�تف  ��شتخد�م  وعدم  بها،  �مل�شموح  �ل�شرعة 
�لقيادة، و�لتقيد بربط حز�م �لأمان وعدم �لتجاوز  �أثناء 
�إه��م��ال �لفح�س  ذل���ك، وع���دم  �مل��م��ن��وع فيها  �لأم���اك���ن  يف 

�لدوري للمركبة.

احتواء ظاهرة ال�شباب خمالفي الأنظمة املرورية براأ�ض اخليمة



اأخبـار الإمـارات

06

االثنني  -   4  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10936
Monday   4    November   2013  -  Issue No   10936

•• ابوظبي-وام:

�لذي  �إقبال كبريمن �جلمهور  و�شط  �أبوظبي  كورني�س  على  فعالياته  زون  فان  �ختتم معر�س 
�لتي  �لتوعية  حملة  مع  تز�منا  �لفعالية  وج��اءت  �أبوظبي.  �شرطة  وبر�مج  �أن�شطة  مع  تفاعل 
وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأمانة  �لأمني يف  �لإع��ام  �إد�رة  تنفذها 
لفعاليات  �حلالية  �ل�شتعد�د�ت  �إط��ار  يف  ولل�شرعة م�شمار  �آد�ب  للطريق  �شعار  �لد�خلية حتت 
�شباق جائزة �لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول و�حد 2013 يف �أبوظبي . و�أ�شاد �ملقدم �شعيد 
جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لأمني  �لإع��ام  �إد�رة  مدير  نائب  �خلاجة 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية بحر�س �جلمهور على �لتفاعل مع �أن�شطة �ملعر�س ..لفتا �إىل �أن �شرطة 
�أبوظبي و�كبت �حلدث �لفورمول1 بفعاليات تركز على زيادة جرعات �لتوعية مبا يعزز �ل�شامة 

�ملرورية باعتبار �ل�شامة على �لطريق م�شوؤولية �جلميع .. 

اختتام فعاليات فان زون على كورني�ض اأبوظبي

حممد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم يكرم طالب مبادرة علم طفال و ابن اأمة 

م�سيدة بنج�ح�ت موؤ�س�سة اجلليلة بدبي يف ذكرى ت�أ�سي�سه�

متالزمة داون تدعم مبادرة اجلليلة لتدريب اأ�شر ذوي الإعاقة »تاآلف«

•• دبي-وام:

�آل  بن مكتوم بن جمعة  �ل�شيخ حممد  ك��رم 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����س م��دي��ن��ة �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ط��اب 
�أمة  و�إب��ن  م��ب��ادرة علم طفا  �مل�شاركني فى 
�ل��ذي��ن ح�����ش��رو� ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا خ��ال 
طالب  ك��ل  بت�شليم  مرحلتني  على  �ل�شيف 
ذل��ك  ه��دي��ة. ج���اء  ج��ه��از كمبيوتر لب��ت��وب 
�جلمري�  مبدينة  �قيم  �ل��ذي  �حلفل  خ��ال 

بح�شور عدد من كبار �ل�شخ�شيات وممثلي 
�ل�����وز�ر�ت وم��ن��دوب��ني ع��ن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 
و�ل����ط����اب �ل���ذي���ن وع���ائ���ات���ه���م و�أع�������ش���اء 
�جلمعيات �خلريية. وكانت مدينة �ملعلومات 
قد نظمت برناجما تدريبيا للطاب �ل�شغار 
�ملبادرة  �لذين ت�شملهم  8 و12 �شنة  مابني 
�لتو�ىل �شمن بر�جمها  �لثانية على  لل�شنة 
بقو�عد  �آف��اق معرفتهم  تو�شعة  �إىل  �لهادف 
��شتخد�م �لكمبيوتر و�لربجميات �لب�شيطة 

جناحا  وحققت  و�شحيحة  عملية  بطريقة 
م��ب��ن��ى  يف  �لوىل  م��رح��ل��ت��ني  ع���ل���ى  ك���ب���ري� 
�أك��ادمي��ي��ة �ت�����ش��الت ب��دب��ي ب��ني 23 و 27 
جمموعة  عليها  و�أ���ش��رف��ت   2013 ي��ون��ي��و 
على  و�حل��ائ��زي��ن  �ملحرتفني  �ملوظفني  م��ن 
�لتقنية وقد  تدريب عال و�شركائها مبجال 
�أقيمت  بينما   . بب�شاطته  �ل��ربن��ام��ج  مت��ي��ز 
�أ�شبوعني من  �ملرحلة �لثانية �لتي ��شتمرت 
بعدة   2013 �أغ�����ش��ط�����س   27 ول��غ��اي��ة   14

مقدمتها  ويف  �لدولة  م�شتوى  على  معاهد 
م��ع��ه��د زع��ب��ي��ل �إن��رتن��ا���ش��ون��ال ب��دب��ي �ل���ذي 
�شاهم ب�شكل فعال يف �إجن��اح هذ� �لربنامج. 
وقد قام �ل�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة 
�آل مكتوم بزيارة �إىل موقع تدريب �لطاب 
�لرتبية  وز�رة  قبل  م��ن  م�شرفني  بح�شور 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م وع�����دد م���ن مم��ث��ل��ي �جل��م��ع��ي��ات 
�خلريية حيث �شجع �لطاب و�أ�شاد بجهود 

�ملدربني و�مل�شوؤولني.

�ل�شيد  �شونيا  �ل�شيدة  �شعادة  �أ�شادت 
�أحمد �لها�شمي رئي�س جمل�س �د�رة 
مل��ت��ازم��ة د�ون  ج��م��ع��ي��ة �لم�������ار�ت 
ب��ال��دع��م و�له���ت���م���ام �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
توليه موؤ�ش�شة �جلليلة وهي موؤ�ش�شة 
�شاحب  �أ�ش�شها  ربحية  غ��ري  عاملية 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي رع���اه 
لدعم  �ملا�شي  �لعام  نوفمرب  يف  �هلل 
�لتعليم و�لأبحاث و�لعاج يف قطاع 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي، جل���ه���ود ت��ط��وي��ر 
و�لتاأهيل  و�لتن�شئة  �لرعاية  بر�مج 
ل���ذوي م��ت��ازم��ة د�ون وع��ائ��ات��ه��م 
مبا ينمي من جهود �لرعاية ويطور 
م���ن ����ش��ال��ي��ب��ه��ا وو���ش��ائ��ل��ه��ا وي��رب��ط 
�لتقنيات  م��ن  ب��احل��دي��ث  �ل��و�ل��دي��ن 

و�ملناهج �حلديثة .
وه����ن����اأت �ل��ه��ا���ش��م��ي جم��ل�����س �م��ن��اء 
ع��ل��ى  �لد�رة  وجم���ل�������س  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ل�������ر�ئ�������دة يف خ���دم���ة  �جن�����از�ت�����ه�����ا 
�مل���ج���ت���م���ع مب���ن���ا����ش���ب���ة م��������رور ع��ل��ى 
�جلمعية  رئي�شة  و�شكرت  تاأ�شي�شها 
و�جلامعة  دب��ي  يف  �جلليلة  موؤ�ش�شة 
�أوىل  �لربيطانية يف دبي يف �ط��اق 
�لتدريبية  �جلليلة   موؤ�ش�شة  دور�ت 
�ملوجهة لعائات �لأطفال من ذوي 
�لع��اق��ة وذل���ك ك��ج��زء م��ن برنامج 
تاآلف �لتابع للموؤ�ش�شة وقالت �شعادة 
�شونيا �ل�شيد �حمد �لها�شمي، رئي�س 
�لإم�������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لآب�������اء  ي����و�ج����ه  د�ون:  مل����ت����ازم����ة 
و�لأم���ه���ات �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��دي��ات 
يقوم  �لتي  �لت�شرفات  ��شتيعاب  يف 
�إىل  بحاجة  فهم  ل��ذ�  �أطفالهم،  بها 
ت��ل��ق��ي �ل���دع���م �ل������ازم مل�����ش��اع��دت��ه��م 
و�شبل  �ل�شلوكيات  هذه  تف�شري  على 
�رتفاعاً  ن�شهد  �لتعامل معها ونحن 
�ملجتمعات  ملحوظاً يف مدى حاجة 
جمتمع  �شمن  �أبنائها  توحيد  �إىل 
م���وح���د و����ش���ام���ل، ل����ذ� ف�����اإن ه��ن��ال��ك 
حاجة ما�شة ملثل هذه �لدور�ت �لتي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ل��ي�����س �ل��ف��ج��وة بني 
�ل�شتجابة  بهدف  و�مل��در���ش��ة  �لأه���ل 

�أف�شل  على  �أبنائهم  �حتياجات  �إىل 
وجه. 

�أن هذ� �لتعاون  �إىل  وجتدر �لإ�شارة 
ميثل عامة ب��ارزة �أخ��رى يف �شجل 
�إطاق  مت  و�لتي  �جلليلة،  موؤ�ش�شة 
�أب��ري��ل  ���ش��ه��ر  �لأول م��ن  �ل�����دورة يف 
�مل���ا����ش���ي. وي�����ش��ك��ل ه�����ذ� �ل���ت���دري���ب 
�ملوؤ�ش�شة  م�شاعي  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة 
نحو تطبيق �لتعليم و�لبحث �لطبي 
لتحقيق حياة �أف�شل لكافة �ملقيمني 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�شهدنا  لقد    : �لها�شمي  و����ش��اف��ت 
خ����ال �لأع�������و�م �مل��ا���ش��ي��ة ت���ط���ور�ت 
ع���دي���دة يف �لأ����ش���ال���ي���ب �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن  ل���ل���ط���اب 
�خل����ا�����ش����ة، وع����ل����ى �أه��������ايل ه������وؤلء 
�ل����ط����اب ر����ش���د ه�����ذه �ل���ت���ط���ور�ت 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف رع��اي��ة 
�أوّد تقدمي  �أبنائهم وتعليمهم، وهنا 
على  �جلليلة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شكر  جزيل 
�لأهمية  بالغة  �ملبادرة  بهذه  �لقيام 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وت��ت��و����ش��ل �ل�����دورة ����ش��ب��وع��ي��ا مبقر 
�جل��ام��ع��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف �مل��دي��ن��ة 
�أطلقتها  و�ل��ت��ي  ب��دب��ي  �لك��ادمي��ي��ة 
موؤ�ش�شة  وه���ي  �جل��ل��ي��ل��ة،  م��وؤ���ش�����ش��ة 
عاملية غري ربحية تهدف �إىل حتقيق 
�إ����ش���ه���ام���ات م�����ش��ت��د�م��ة يف �ل��ق��ط��اع 
�ل�����ش��ح��ي حل���ي���اة �أف�����ش��ل وحت�����ش��ني 
�ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى من 

�ل��ت��ع��ل��ي��م،  خ������ال �ل����ش���ت���ث���م���ار يف 
�ملوجهة   ، �لطبي  و�لعاج  �لأبحاث 
�لعاقة  �لأطفال من ذوي  لعائات 
وذل�����ك ك���ج���زء م���ن ب���رن���ام���ج ت��اآل��ف 

�لتابع لها. 
 12 �ل�����دورة، و�ل��ت��ي ت�شمل  وت��ع��م��ل 
�لازم  �لتدريب  �أ�شبوع على تقدمي 
على  يتوجب  �لتي  �ل�شلوكيات  حول 
�لأهايل �تباعها بغية تعزيز قدر�تهم 
لأبنائهم.  �أف�شل  حياة  تقدمي  على 
هذ�  يف  �جلليلة  موؤ�ش�شة  وت��ت��ع��اون 
�لربيطانية  �جلامعة  مع  �لربنامج 
 400 بتدريب  تلتزم  كما   ، دب��ي  يف 
و�أب من خمتلف �جلن�شيات على  �أم 
مدى �أربع �شنو�ت كجزء من رعايتها 

لهذ� �لربنامج.
�لأ�����ش����ت����اذ  �أن  ب����ال����ذك����ر  و�جل�����دي�����ر 
كلية  ج���اد، عميد  �إمي����ان  �ل��دك��ت��ورة 
�ل��رتب��ي��ة ورئ��ي�����س ب��رن��ام��ج دك��ت��ور�ة 
�لرتبية يف �جلامعة �لربيطانية يف 
�لربنامج  بت�شميم  قامت  قد  دب��ي، 
و��شتهل  دورت��ه �حلالية  و تديره يف 
ب����رن����ام����ج ت�����اآل�����ف وه������و �ل���ربن���ام���ج 
 ، �جلليلة  ملوؤ�ش�شة  �لر�ئد  �ملجتمعي 
للو�لدين.  �لتدريبية  دور�ت���ه  �أوىل 
وت��ل��ت��زم �مل��وؤ���ش�����ش��ة، و�ل���ت���ي �أن�����ش��اأه��ا 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 
 ، دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل، بالعمل على بناء جمتمع 

موّحد و�شامل يعمل من خاله كل 
و�ل�شركاء  و�مل��در���ش��ني  �لأه���ايل  م��ن 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني وب����اق����ي �أف�������ر�د 
�شبيل  يف  ج��ن��ب  �إىل  ج��ن��ب��اً  �ملجتمع 

متكني �لأطفال من ذوي �لعاقة.
وت����ه����دف �ل��������دورة �ل���ت���دري���ب���ي���ة �إىل 
على  وم�شاعدتهم  �لو�لدين  تاأهيل 
لأبنائهم  �ل��ازم��ة  �لعناية  ت��ق��دمي 
يف �لبيت كالتي يتلقونها يف �ملدر�شة 
من قبل �ملعلمني ومقدمي �لرعاية، 
�ل���دورة خ��ال �لث��ن��ي ع�شر  فت�شم 
�أ�شبوعاً �لأو�ئل 55 �أم و�أب لأطفال 
��شطر�بات خمتلفة متعلقة  لديهم 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، وت�����ش��م��ل جم��م��وع��ة من 
�لتي  �ل�شلوكية �لحرت�فية  �ملهار�ت 
�إمكانية �ل�شتجابة  �شتتيح لاأهايل 
ب��ط��رق  �أب���ن���ائ���ه���م  �ح���ت���ي���اج���ات  �إىل 

�أف�شل. 
ق��ال  �مل��و���ش��وع،  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ويف 
�لدكتور عبد�لكرمي �شلطان �لعلماء، 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �جلليلة: 
ي��ن��ب��ع ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �ل���ق���ي���ام ب��ه��ذ� 
�لربنامج �لتدريبي من �إمياننا �لتام 
باأهمية ��شتكمال �لعملية �لتعليمية 
خ��ارج ج���در�ن �مل��در���ش��ة، وهنا يكمن 
�لأهايل  يلعبه  �لذي  �لرئي�س  �لدور 
مو��شلة  على  �أطفالهم  م�شاعدة  يف 
تنمية قدر�تهم �لفكرية حتى د�خل 
�ملنزل، وتتيح هذه �لدورة للو�لدين 
�لتي  �ل�شلوكيات  ��شتيعاب  �إمكانية 

ب��اأ���ش��ل��وب يجعل  �أب��ن��اوؤه��م  ي��ق��وم بها 
عملية �لتعليم �أكرث تفاعلية. 

�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  ق��ال  وم��ن جانبه، 
�ل�شام�شي،  رح��م��ة  حم��م��د  ع��ب��د�هلل 
م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �ل���ربي���ط���ان���ي���ة يف 
�لربيطانية  �جلامعة  ت��وؤم��ن  دب���ي: 
يف دب����ي ب��ح��ق ج��م��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة مبا 
على  باحل�شول  �لإع��اق��ة  ذوي  فيهم 
من  وذل��ك  �لتعليم  م�شتويات  �أعلى 
خال تزويد �أهاليهم بكافة �لأدو�ت 
مل�شاعدتهم  �ل���ازم���ة  و�لإر�����ش����اد�ت 
لذ�  �ل��در����ش��ي،  �لنجاح  حتقيق  على 
ب�شر�كتنا مع  ج���د�ً  ف��خ��ورون  ف��اإن��ن��ا 
م��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ل��ي��ل��ة م��ن خ���ال ه��ذه 

�ملبادرة �لنبيلة. 

متالزمة داون
وذك������رت رئ��ي�����ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة 
د�ون،  مل��ت��ازم��ة  �لإم�����ار�ت  جلمعية 
�خت�شا�شية طب �لأطفال، �لدكتورة 
م���ن���ال رف���ي���ق ج���ع���رور �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ل��ور���ش��ة �ن �جل��م��ع��ي��ة ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
يناير 2005 حتت رعاية حرم �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، �شمو �ل�شيخة 
منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

رئي�شة موؤ�ش�شة دبي للمر�أة. 
وه�����ي ج��م��ع��ي��ة ن���ف���ع ع�����ام ت��ط��وع��ي��ة 
�ل�شوؤون  وز�رة  با�شر�ف  ربحية  غري 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ت��دع��م م���ا ي��زي��د على 
300 عائلة من خمتلف �جلن�شيات، 
ولغاية  �لأوىل  �لأ���ش��ه��ر  م��ن  �ب��ت��د�ًء 
30 �شنة. و�أكملت »تتطلع �جلمعية 
ب���)م��ت��ازم��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  �إىل 
�مل��ت��ازم��ة يف  �أط��ف��ال  د�ون(، ودم���ج 
�ملجتمع لي�شاركو� يف عملية �لنتاج، 
وتطوير ومتابعة �لرب�مج �لرتبوية 
نوعية  و�ملعلم، وحت�شني  �لأه��ل  بني 
و�لعمل  حقوقهم  وح��ف��ظ  حياتهم 
و�كت�شاف  م�شلحتهم،  حتقيق  على 
م��ه��ار�ت��ه��م �ل��ك��ام��ن��ة و�ل��ع��م��ل على 
تنظيم  وذل��ك من خال  تطويرها، 
جمموعة من �لأن�شطة �لجتماعية 
�ىل  �إ�شافة  و�لثقافية،  و�لريا�شية 
�إع�����د�د ب��ر�م��ج ذ�ت �أب���ع���اد م��ت��ع��ددة، 

ي�شارك فيها �لأهايل و�أفر�د �ملجتمع 
وت��ق��دمي  �ل���ق���ر�ر،  �أ���ش��ح��اب  ل�شيما 
�لأبحاث  على  �لقائمة  �ل�شت�شار�ت 
و�لجتاهات �حلديثة، و�إن�شاء قاعدة 
د�ون يف  �أف��ر�د متازمة  بيانات عن 
و�لندو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  وعقد  �لدولة، 
ل���ت���ب���ادل �خل������رب�ت م���ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
د�خ��ل  �مل��ت��ازم��ة  ب�����ش��وؤون  و�ملهتمني 

�لدولة وخارجها.
على  �تفقت  �لعامل  دول  �أن  م�شرية 
حت���دي���د 21 م���ار����س ه����ذ� �ل��ت��اري��خ 
ل���ت���ع���ري���ف �ل������ع������امل ب�����»م����ت����ازم����ة 
ب��ه،  �لأف�������ر�د  وع����ي  وت��ع��زي��ز  د�ون« 
من  �ل��ث��اث  �لن�شخ  لتمثيله  ن��ظ��ر�ً 
تعترب  �ل���ت���ي   ،»21 »ك���روم���و����ش���وم 
�ل�����ش��ف��ة �ل��ف��ري��دة �ل��ت��ي مت��ي��ز ذوي 
�أن  ي��ج��ب  ح��ني  يف  د�ون،  م��ت��ازم��ة 
ت��ب��ل��غ ن�����ش��خ��ت��ني ف��ق��ط يف �لو����ش���اع 
�ل���ع���ادي���ة. ودع�����ت رئ��ي�����ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة 
ملتازمة  �لإم��ار�ت  جلمعية  �لطبية 
�لأط��ف��ال،  ط��ب  �خت�شا�شية  د�ون، 
�ل��دك��ت��ورة م��ن��ال رف��ي��ق ج��ع��رور، �ىل 
�مل��ت��ازم��ة يف �ملجتمع  �أط��ف��ال  دم���ج 
وقالت  �لن��ت��اج  عملية  يف  لي�شاركو� 
ع��ن �مل��ت��ازم��ة »�إن��ه��ا حت��دث نتيجة 
خللل خلقي يف عدد �لكرومو�شومات 
�ل��ت��ي حت���دد �ل�����ش��ف��ات �ل���ور�ث���ي���ة يف 
يف  �لن�شخ  ع��دد  يبلغ  حيث  �جل�شم، 
�ل��ك��روم��و���ش��وم 21 ث���اث ن�����ش��خ، يف 
حني يجب �أن يكون ن�شختني فقط، 
 46، ع���ن  ع��و���ش��اً   47 �إىل  ف��ت�����ش��ل 
�ل�شحية  �مل�����ش��اب  ح��ال��ة  يف  ف��ت��وؤث��ر 

ومهار�ته«. 
�لتي  د�ون  م��ت��ازم��ة  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
�شميت بهذ� �ل�شم ن�شبة �إىل �لطبيب 

�ل���ذي  د�ون  لن���غ���دون  �ل��ربي��ط��اين 
�لأم��ر����س  م��ن  تعترب  ل  �كت�شفها، 
�ل���ور�ث���ي���ة، ف��ه��ي ت��ع��ن��ى مب��ج��م��وع��ة 
م���ن �ل�����ش��ف��ات و�مل���ظ���اه���ر �خل��ل��ق��ي��ة 
و�لك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة �ل��ت��ي ي�����ش��رتك فيها 
وت�شاحبهم  �ملو�ليد،  من  جمموعة 
�أن  بال�شرورة  ولي�س  �حلياة،  م��دى 
تكون هذه �ل�شفات جمتمعة عند كل 
�لأعر��س  وتختلف  �ملو�ليد.  ه��وؤلء 
�ل��ت��ي ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ذوي »م��ت��ازم��ة 
م��ول��ود  م���ن  ت���ت���ف���اوت  وق����د  د�ون«، 
لآخر، وهي �رتخاء عام بالع�شات، 
و��شتد�رة  �جلمجمة،  حجم  و�شغر 
�ل���وج���ه، و���ش��ق��وق �لأج����ف����ان، وك��رب 
حجم �لل�شان، مع �شغر حجم �لفم، 
ووجود ثلم و�حد يف ر�حة �ليد، وهي 
ومع  �لت�شخي�س،  يف  مميزة  عامة 
ف�شًا  �لبد�نة،  �إىل  مييلون  �لنمو 
ع��ن وج���ود ث��ق��ب يف �ل��ق��ل��ب، وق�شر 
�ل��ق��ام��ة، وف��ق��اً جل��ع��رور وذك����رت �أن 
�أط��ف��ال �مل��ت��ازم��ة مي���رون مبر�حل 
ت���ط���ور �ل��ن��م��و �حل���رك���ي ك��اأق��ر�ن��ه��م 
تكون بطيئة  �أنها  �إل  �لأط��ف��ال،  من 
ومتابعة  �شرب  �إىل  وحت��ت��اج  ن�شبياً، 
م�����ش��ت��م��رة، وجم��م��وع��ة خ��ا���ش��ة من 
�ملبكر  و�لتدخل  �ل�شحية،  �لتمارين 
�ملجال �حلركي ي�شهم يف تطوير  يف 
مهار�تهم وتنمية قدر�تهم �لكامنة، 
تنظيم  �حل���اج���ة  ت�����ش��ت��دع��ي  ل���ذل���ك 
وع���ق���د ور������س ت��دري��ب��ي��ة ون�����ش��اط��ات 

لأهايل ذوي »متازمة د�ون«.
»بع�س  �إن  جعرور  �لدكتورة  وقالت 
�أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل ي���ع���ون م��اه��ي��ة 
�أن���ه  وي���ع���ت���ق���دون  د�ون،  م���ت���ازم���ة 
م��ر���س ي�����ش��اب ب���ه ب��ع�����س �مل��و�ل��ي��د، 

يف ح���ني �أن�����ه خ��ل��ل خ��ل��ق��ي، ومي��ل��ك 
ذوو �مل��ت��ازم��ة م���ه���ار�ت ق���د ت��ع��ادل 
�أقر�نهم من �لأط��ف��ال، �لأم��ر �لذي 
به،  �ل��وع��ي  ���ش��رورة تعزيز  �إىل  دع��ا 
وم����ن ه��ن��ا ج����اء حت��دي��د ي����وم ع��امل��ي 
�ختيار  مت  �نه  و�أو�شحت  به«  خا�س 
ت���اري���خ ه����ذ� �ل���ي���وم ت���اأك���ي���د�ً ل��ه��دف��ه 
�لقائم على �لتعريف به، فيمثل هذ� 
م��وج��ز�ً  ���ش��رح��اً   )3-21( �ل��ت��اري��خ 
�لن�شخ  �ذ ميثل  د�ون،  عن متازمة 
�لتي   21، كرومو�شوم  من  �لثاث 
متيز  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة  �ل�شفة  تعترب 
يجب  حني  يف  د�ون،  متازمة  ذوي 
�ن  و�أ�شافت  تبلغ ن�شختني فقط  �أن 
جمعية �لإمار�ت ملتازمة د�ون تلتزم 
ملتازمة  �لعاملي  باليوم  بالحتفال 
�ح��ت��ف��ال��ي��ة  ل���ه  ت��ق��ي��م  �ل�����ذي  د�ون، 
�شخمة ت�شارك فيه جمموعة كبرية 
�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م���ن خمتلف  م���ن 
�لأعمار و�جلن�شيات، �إىل جانب ذوي 
منوعة من  باقة  د�ون، يف  متازمة 

�لن�شاطات �لرتفيهية و�لتعليمية.
وق�����د �أن���������ش����اأت ج��م��ع��ي��ة �لإم���������ار�ت 
ع����ي����ادة  دب�������ي  يف  د�ون  مل����ت����ازم����ة 
باملتازمة  للم�شابني  متخ�ش�شة 
من خمتلف �لأعمار، تقدم خدماتها 
على  و�ملقيمني  للمو�طنني  جم��ان��اً 
ح����ٍد �����ش����و�ء. وت���ه���دف �ل���ع���ي���ادة �إىل 
خال  م��ن  �مل�شابني،  حياة  حت�شني 
وتقدمي  �ل�شاملة،  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
لأ�شرهم،  و�لنف�شي  �ملعنوي  �لدعم 
و�ل���ت���ع���ري���ف ب���ال���ط���رق و�لأ����ش���ال���ي���ب 
معهم،  للتعامل  �ل�شحيحة  �لعلمية 
�ل��وع��ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع  م��ا ي�شهم يف 

�ل�شحي بهذ� �ملر�س.

•• اأبوظبي-وام:

�أم�شية ثقافية  �أبوظبي - �ليوم  ينظم �حت��اد كتاب و�أدب��اء �لإم��ار�ت - فرع 
حتمل  �لتي  در��شتها  ملناق�شة  �لأحبابي  �آمنة  �لدكتورة  �لإمار�تية  للباحثة 
�لكولونيالية  بعد  ما  ع��امل  يف  �خلليجي  �لأدب  مكانة  عن  �لبحث  عنو�ن 
�لأحبابي يف  �آمنة  �لدكتورة  وتك�شف  �لوطني.  �مل�شرح  ..وذل��ك يف مقره يف 
در��شتها عن �لتلفيقات و�لتوهمات و�لتحيز�ت �لتي وجهت �لوعي �لثقايف 
منطقة  يف  و�لأدب  �ملحلية  للثقافة  مقاربته  وطريقة  �أ�شلوب  يف  �لغربي 
�خلليج �لعربي. و��شتطاعت �لأحبابي من خال تخ�ش�شها يف در��شات ما 
بعد �لكولونيالية و �لأدب �ملقارن و�لنظرية �لن�شوية على �شعيد �أكادميي 
�خلطاب  لتفكيك  �ل��ازم��ة  و�لتحليلية  �ملعرفية  �لأدو�ت  ع��ايل..�م��ت��اك 
ذ�ت  �ملحلية  لثقافتها  تناوله  يف  و�آلياته  مركزيته  ف�شح  و  �لغربي  �لثقايف 
�لتاريخية.  و  �لجتماعية  تركيبتها  طبيعة  يف  �خلليجية  �خل�شو�شية 
�لأدب  يف  �لدكتور�ه  درج��ة  على  حائزة  �لأحبابي  �آمنة  �لدكتورة  �أن  يذكر 
�ملقارن و�لدر�شات ما بعد �لكولونيالية من جامعة بوردو يف فرن�شا ونالت 
�ملاج�شتري من نف�س �جلامعة عن در��شتها للعاقة بني �جلماليات  درجة 
وباحثة  جامعية  �أ���ش��ت��اذة  و�لأح��ب��اب��ي  �لإ���ش��ام��ي��ة.  �لثقافة  يف  و�لت�شريع 
�لنقدية  �لنظرية  مثل  للتخ�ش�شات  �ل��ع��اب��رة  �ل��در����ش��ات  يف  متخ�ش�شة 
و�لدر��شات �ملا بعد كولونيالية و �لدر��شات �لن�شوية و�شاركت يف �لعديد من 
�ملوؤمتر�ت و �مللتقيات �لأكادميية د�خل وخارج �لدولة وتعمل حاليا يف جمال 

�لتدري�س يف جامعة �لإمارت �لعربية �ملتحدة. 

•• دبي -وام:

ح��ق��ق��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب��ي 
�لتميز  نحو  �ل���دوؤوب  �شعيها  و�شمن 
�جن��از� عامليا جديد� متثل  و�ل��ري��ادة 
�ل�شرف  �شيف  على جائزة  بح�شولها 
يف �ل�شحة و�ل�شامة للمرة �ل�شاد�شة 
�لبيئة  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل�����ش��رف  وج��ائ��زة 
�ل�شامة  جمل�س  من  �لثانية  للمرة 
�ل����ربي����ط����اين. وي���ت���وج���ه وف�����د ع��ل��ى 
�أو�خ���ر  يف  �لهيئة  م��ن  ع���ال  م�شتوى 
�إىل مان�شون هاو�س مبدينة  نوفمرب 
هذه  لت�شلم  �ملتحدة  �ململكة  يف  لندن 
�شيف  جائزة  وتعد  �لقيمة.  �جلو�ئز 
�ل�شرف يف �ل�شحة و�ل�شامة وجائزة 
�ل�شرف �لعاملية يف �لبيئة خري تقدير 
وت���ك���رمي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة �لأف�����ش��ل على 
�ل�شحة  �ل��ع��امل��ي يف جم���ال  �مل�����ش��ت��وى 
�لف�شل  ويرجع  و�لبيئة.  و�ل�شامة 
�جل��ائ��زت��ني  ع��ل��ى  �لهيئة  ح�����ش��ول  يف 
و�شيا�شة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل 

�لن��ظ��م��ة �لد�ري�������ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة �ل��ت��ي 
ت���ه���دف �ىل ت��ر���ش��ي��خ ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة 
�ل�شحة و�ل�شامة و�لبيئة يف جميع 
وهو  عملياتها  وخمتلف  قطاعاتها 
وبهذه  ور�شالتها.  روؤيتها  تعك�شه  ما 
�شعيد حممد  ���ش��ع��ادة  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�لطاير ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
ومياه دبي �أنه و�نطاقا من �لتز�منا 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 
�لوزر�ء  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل ومب��ق��ت�����ش��ى 
روؤيتنا يف �أن نكون موؤ�ش�شة م�شتد�مة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���امل���ي.. ن�شعى د�ئ��م��ا 
يف  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  تطبيق  �إىل 
و��شعني  و�لبيئة  و�ل�شامة  �ل�شحة 
ن�����ش��ب �أع���ي���ن���ن���ا �ل���ت���ز�م���ن���ا ب��ت��ح��ق��ي��ق 
روؤي����ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 
م�شتقبل  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  دب���ي 
م�����ش��ت��د�م ل��اأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة يف دب��ي 
ودول����ة �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. 
�لهيئة  ج��ه��ود  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�ل��ذي  �لجن����از  ه���ذ�  بتحقيق  تكللت 
�ملتميزة  �إجناز�تنا  �شجل  �إىل  ي�شاف 
وذلك بح�شولنا على �أرفع �ل�شهاد�ت 
و�جلو�ئز �لعاملية �ملرموقة من جهات 
عريقة يف هذ� �ملجال متمثلة يف جائزة 
و�ل�شامة  �ل�شحة  يف  �ل�شرف  �شيف 
�ل��ت��ي ح�����ش��دن��اه��ا ل��ل��م��رة �ل�����ش��اد���ش��ة 

�أع��ل��ى تقييم ع��امل��ي متثل يف  وك��ذل��ك 
�لبيئة من  �لعاملية يف  �ل�شرف  جائزة 
وذلك  �لربيطاين  �ل�شامة  جمل�س 
ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ب��ع��د �ن 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  عليها  �لهيئة  ح�شلت 
�ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  م�����رة  لأول 
منطقة  و  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
�ل�شرق �لأو�شط �شمن تناف�س عاملي. 
و�أو�شح �أن �لهيئة ح�شلت �أي�شا على 
�شهادة �خلم�س جنوم يف �لبيئة كاأول 

ودول  �لدولة  م�شتوى  على  موؤ�ش�شة 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون وم��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
�لأو���ش��ط وه��ذه �لإجن���از�ت تعد خري 
دل��ي��ل ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ن��ا ب��اأع��ل��ى �ملعايري 
و�لبيئة.  و�ل�شامة  لل�شحة  �لعاملية 
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور ي��و���ش��ف 
�لتنفيذي  �لنائب  �لأك���رف  �إب��ر�ه��ي��م 
للرئي�س لقطاع دعم �لأعمال و�ملو�رد 
�لب�شرية �إن هذ� �لإجن��از �مل�شرف قد 
�لأن��ظ��م��ة  �أف�����ش��ل  لتطبيقنا  حت��ق��ق 

�ل�شحة  �ملتكاملة يف جم��ال  �لإد�ري���ة 
�ملهنية و�ل�شامة و�لبيئة وللتز�منا 
ب��اأف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف ه��ذ� 
�ملجال بهدف تعزيز ثقافة �ملحافظة 
على معايري �ل�شحة و�ل�شامة وذلك 
يف �إطار �شعي �لهيئة �لدوؤوب لتوفري 
ملوظفيها  �شحية  عمل  وبيئة  �أج���و�ء 
وكافة �ملتعاملني ��شافة �ىل �للتز�م 
�لتام بحماية �لبيئة و�ملحافظة عليها 

من �لتلوث. 

كهرباء ومياه دبي حت�شد جائزة ال�شرف العاملية يف البيئة للمرة الثانية 
وجائزة �شيف ال�شرف يف ال�شحة وال�شالمة للمرة ال�شاد�شة

باحثة اإماراتية تعرف
 مبكانة الأدب اخلليجي 
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ال�شارقة للوثائق والبحوث يوقع ثالث اتفاقيات مع موؤلفني و باحثني لن�شر درا�شاتهم
•• ال�صارقة-وام:

مع  �تفاقيات  ث��اث  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق  �ل�شارقة  م��رك��ز  وق��ع 
عن  �لإت��ف��اق��ي��ات  وق��ع  در����ش��ات��ه��م.  لن�شر  متخ�ش�شني  باحثني 
�ل�شارقة للوثائق و�لبحوث �شاح �شامل �ملحمود مدير  مركز 
�ملركز. .فيما وقعها �لدكتور حمد حممد جمعة بن �شر�ي عن 
در��شته ترجمة لآثار موقع �لدور..�ملقابر و�ملعابد و�آيات علي 
�إم��ارة  ف��وؤ�د م��ريز� عن در��شتها خوف �لن�شاء من �جلرمية يف 
�لربيد يف  در��شتها خدمات  عبيد عن  وم��وزة حاجي  �ل�شارقة 
�إىل  �لإتفاقيات  وتهدف   .  1971-1909 �ملت�شالح  �ل�شاحل 

للوثائق  �ل�شارقة  وم��رك��ز  �مل��وؤل��ف��ني  م��ع  مبا�شرة  ع��اق��ة  فتح 
�ملعلومات  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ل��در����ش��ات  ن�شر  لتتيح  و�ل��ب��ح��وث 
�لتي وردت بها . و�أكد �شاح �شامل �ملحمود يف ت�شريح له بهذه 
�ملحلية  و�لبحوث  �ل��در����ش��ات  �إث���ر�ء  يف  �ملركز  حر�س  �ملنا�شبة 
�لتي تعنى مبجتمع �لإم��ار�ت ب�شورة عامة وجمتمع �ل�شارقة 
ب�شورة خا�شة لتكون �إ�شافة لل�شاأن �لثقايف �لعام وحلقة هامة 
�لق�شايا  خمتلف  يف  و�لباحثني  �لنا�شرين  دع��م  �شل�شلة  م��ن 
�لوطنية �لتي يخت�س بها �ملركز. و�أ�شار �إىل �أن مركز �ل�شارقة 
وفق  يعمل  �أعماله  مرتكز�ت  منطلق  ومن  و�لبحوث  للوثائق 
در��شتها  وتي�شري  �لوثائق  خمتلف  حفظ  �إىل  �أد�ئ��ه  منظومة 

ن�شرها من  بها من موؤلفات ودر��شات ويعمل على  وما يت�شل 
�إ�شافة  و�لتاريخي  �لثقايف  �لوعي  ن�شر  على  حر�شه  منطلق 
�ل�شتفادة  يف  �لر�غبني  للباحثني  �لبحث  جم��الت  �إتاحة  �إىل 
�ملوؤلفون  و�أ���ش��اد   . �مل��رك��ز  يقتنيها  �لتي  �ملعلوماتية  �مل���ادة  م��ن 
على  و�لبحوث  للوثائق  �ل�شارقة  مركز  بحر�س  �لتوقيع  بعد 
..موؤكدين  للجمهور  وتقدميها  بها  و�لعناية  در��شاتهم  ن�شر 
ع��دد من  تناول  بها متثل جهد� يف  قامو�  �لتي  �ل��در����ش��ات  �أن 
�لق�شايا �لتي يهتم بها �ملركز يف �شيا�شاته �لتوثيقيه ف�شا عن 
�أن �لتفاقية متثل لهم نهجا ر�ئد� لدعم �لباحثني و�ملوؤلفني 

ون�شر �أبحاثهم ودر��شاتهم .

دبي الدويل لل�شيارات ينطلق غدا 
مب�شاركة اأ�شرع ال�شيارات الريا�شية

جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة بينها 
فينوم جي تي ..ومت ت�شجيل هذه �ل�شيارة يف مو�شوعة 
بني  ت�شارع  �أعلى  ك�شاحبة  �لقيا�شية  ل��اأرق��ام  غيني�س 
���ش��ي��ار�ت �لإن��ت��اج �ل��ت��ج��اري يف �ل��ع��امل. م��ن جانبه �أك��د 
عر�س  �أهمية  لل�شركة  �ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  هيني�شي  جون 
�لأوىل يف  للمرة  وذل��ك  دب��ي  تي يف  فينوم جي  �ل�شيارة 
�ملنطقة..معترب� �أن دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
وت�شارك  و�شيار�تها.  ل�شركته  مهما  �شوقا  تعد  �لعربية 
�لإ�شبانية  �خلارقة  �ل�شيار�ت  �شناعة  �شركة  يف �حلدث 
�شبانيا جي تي �إيه للمرة �لأوىل..حيث �عترب دومينغو 
دبي  معر�س  �أن  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أوت�����ش��و� 
ع�شاق  �إىل  للو�شول  مثالية  من�شة  لل�شيار�ت  �ل��دويل 
معر�س  وي�شهد  �لأو�شط.  �ل�شرق  منطقة  يف  �ل�شيار�ت 
مكارين  �حتفالت  من  جانبا  لل�شيار�ت  �ل��دويل  دب��ي 
�عترب  فيما  تاأ�شي�شها  على  عاما   50 �لعام مب��رور  هذ� 
لل�شيار�ت يف  �لإقليمي ملاكارين  �ملدير  �إيان غور�شت�س 
تعك�س  �لإحتفالت  هذه  و�أفريقيا..�أن  �لأو�شط  �ل�شرق 
تر�ث �ل�شركة �لغني و�إرثها �لعريق و�إبد�عها يف ت�شميم 
�أروع �ل�شيار�ت �لريا�شية وقال �أطلقنا حديثا �لطر�زين 
قريبا  �شنبد�أ  و  �شبايدر  12�شي  و  12�شي  �ل��ث��وري��ني 
�ملقبل من  �ل�شيار�ت �ملحجوزة من طر�ز �جليل  ت�شليم 

�ل�شيار�ت �خلارقة مكارين بي1 . 

••  دبي-وام:

ت��ن��ط��ل��ق ي����وم غ����د� �ل���ث���اث���اء يف م���رك���ز دب����ي �ل��ت��ج��اري 
�لتي  لل�شيار�ت  �ل��دويل  دب��ي  معر�س  �لعاملي..فعاليات 
ت�شتمر حتى �لتا�شع من �شهر نوفمرب �جلاري. ت�شارك 
من  �لفريدة  �لريا�شية  �ل�شيار�ت  من  عدد  �ملعر�س  يف 
نوعها �ل��ت��ي تعترب م��ن �أق���وى �ل�����ش��ي��ار�ت و�أ���ش��رع��ه��ا يف 
�شيارة   90 ع��ن  �لك�شف  �ملعر�س  ي�شهد  �لعامل..فيما 
مريماند  ل���وه  تريك�شي  وق��ال��ت  ع��امل��ي��ا.  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�لعاملي.. �لنائب �لأول للرئي�س يف مركز دبي �لتجاري 
و�أد�ئها  �لعالية  بقدر�تها  تعرف  �مل�شاركة  �ل�شيار�ت  �إن 
�لفائق ومظهرها �خلارجي �لريا�شي..م�شرية �إىل �أنها 
معر�س  يف  كبريتني  و�أهمية  ب�شعبية  حظيت  �شريحة 
ي�شت�شيف  �أن �حلدث  و�أ�شافت  لل�شيار�ت.  �لدويل  دبي 
م��رة يف  لأول  تنطلق  �لتي  �مل��ث��رية  �ل�شيار�ت  م��ن  ع��دد� 
�ملنطقة م��ن ع��دد م��ن ع��ام��ات �ل�����ش��ي��ار�ت �مل��رم��وق��ة . 
�لعام  ه��ذ�  لل�شيار�ت  �ل��دويل  دب��ي  معر�س  يف  وت�شارك 
و  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ل�شناعة  ع��رب��ي��ة  ���ش��رك��ة  �أول 
�شيارتها  ع��ار���ش��ة  �للبنانية  م��وت��ورز  دبليو  �شركة  ه��ي 
�ل�شيارة  تعترب  �لتي  هايرب�شبورت  لي��ك��ان  �لريا�شية 
�شركة  وتعر�س  �لعامل.  يف  تقنيا  وتقدما  ترفا  �لأك��رث 
�ل�����ش��ي��ار�ت  بتعديل  �ملتخ�ش�شة  �لأم��ريك��ي��ة  هيني�شي 

برع�ية حمدان بن را�سد 

حممد العبد اهلل يفتتح اليوم الأ�شبوع الكويتي الثاين يف دبي

بنك الحتاد الوطني ينظم حما�شرة للتوعية حول مر�ض �شرطان الثدي
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكتوبر  �شهر  حمات  مع  تز�مناً 
ح��ول  ل��ل��ت��وع��ي��ة  �لأول  ت�����ش��ري��ن 
م���ر����س ����ش���رط���ان �ل����ث����دي، ن��ظ��م 
بالتعاون  �ل��وط��ن��ي  �لحت����اد  ب��ن��ك 
م���ع ���ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات 
م�شت�شفى   ( �شحة   – �ل�شحية 
�مل����ف����رق( ، حم���ا����ش���رة ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ح���ول م��ر���س ���ش��رط��ان �ل��ث��دي يف 
�ملبنى �لرئي�شي للبنك. وبلغ عدد 
�حل�����ش��ور �أك���رث م��ن 30 موظف 
وم����وظ����ف����ة.  �أل����ق����ت �مل���ح���ا����ش���رة 
ن��ائ��ب  ����ش���اه���ني  رول  �ل����دك����ت����ورة 
�ل�شعاعي  �لت�شوير  ق�شم  رئي�س 

�ل���وط���ن���ي: ت����اأت����ي ه�����ذه �مل����ب����ادرة 
يف ظ�����ل ح����ر�����س ب���ن���ك �لحت������اد 
�ل��وط��ن��ي ب�����ش��ك��ل د�ئ����م ع��ل��ى ن�شر 
�ملوظفني  ل���دى  �ل�شحي  �ل��وع��ي 
و�مل���وظ���ف���ات، ول����زي����ادة �ل��ت��وع��ي��ة 
حول هذ� �ملر�س �خلطري وكيفية 
ن�شكر  �أن  ن��ود  كما  منه.  �ل��وق��اي��ة 
على  �مل��ف��رق(  )م�شت�شفى  �شحة 
�إىل  �لطيبة، ون�شعى  �لبادرة  هذه 
و�أ�شاف:   . بيننا  �لد�ئم  �لتعاون 
ي�����ش��ع��ى ب���ن���ك �لحت�������د �ل���وط���ن���ي 
�إىل �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ب��ادر�ت  د�ئ��م��اً 
و�لوطنية  و�ملجتمعية  �لإن�شانية 
يف خمتلف �ملجالت .   �أن �لك�شف 
�ملبكر عن �شرطان �لثدي ميكن �أن 

�لطبي  �ل��ت�����ش��وي��ر  ق�شم  ورئ��ي�����س 
للن�شاء يف م�شت�شفى �ملفرق و�لتي 
�لأف���ر�د  توعية  زي���ادة  �إىل  هدفت 
ح���ول م��ر���س ���ش��رط��ان �ل���ث���دي، و 
تعزيز �إقبال �لن�شاء على �لفح�س 
ل��ه��ن تتعلق  م��ع��ل��وم��ات  وت���ق���دمي 
�لوقائية  و�ل��ت��د�ب��ري  ب��اخل��ط��و�ت 
�ل���ت���ي ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��ن �ل��ق��ي��ام بها 
و�لبقاء  �شامتهن  على  للحفاظ 
ب�����ش��ح��ة ج���ي���دة ب���ج���ان���ب ت��ق��دمي 
�لطبية  �ل��ن�����ش��ائ��ح  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ملتخ�ش�شة بالن�شاء. وقال �ل�شيد 
حم��م��د ع��ل��ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �أول، 
ورئي�س جمموعة �ملو�رد �لب�شرية 
و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي ببنك �لحتاد 

ينقذ �لأرو�ح فالت�شخي�س يف وقت 
لنجاح  ف��ر���ش��ة  �أف�����ش��ل  ه��و  مبكر 
�ل���ذي تعترب  �ل��ع��اج ويف �ل��وق��ت 
ف��ي��ه ت��وع��ي��ة �مل������ر�أة ب��ه��ذ� �مل��ر���س 
�إحدى �لو�شائل للحماية منه فاإن 
�ل�������ش���رورة وج����ود جمموعة  م���ن 
�لتعليمية  �لرب�مج  من  متكاملة 
�لذ�تية  و�لفحو�شات  و�لتوعوية 
للك�شف  �ل�����ش��ري��ري��ة  و�ل��ك�����ش��وف��ات 
�ملبكر عن �أي خماطر. كما �شيقدم 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى �مل����ف����رق ف��ح��و���ش��ات 
جم��ان��ي��ة ب��ال��ت�����ش��وي��ر �لإ���ش��ع��اع��ي 
)م��������ام��������وج��������ر�م( ل���ل���م���وظ���ف���ني 
�ملفرق  م�شت�شفى  يف  وعائاتهم 

�أبوظبي.

•• دبي-وام:

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
حممد  �ل�شيخ  يفتتح  �ملالية  وزي��ر 
�ل��ع��ب��د �هلل �مل��ب��ارك �ل�����ش��ب��اح وزي��ر 
�ل���دول���ة ل�����ش��ئ��ون جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
ووزي������ر �ل�����ش��ح��ة ب���دول���ة �ل��ك��وي��ت 
�لكويتي  �لأ���ش��ب��وع  فعاليات  �ل��ي��وم 
�ل��ث��اين يف دب���ي يف ف��ن��دق �ل���� ريتز 
�لعاملي  �ملايل  دبي  مبركز  كارلتون 
�لعامة  �لقن�شلية  عليه  وت�����ش��رف 
ل��دول��ة �ل��ك��وي��ت يف دب���ي و�مل��ن��اط��ق 
�ل�������ش���م���ال���ي���ة ب�������������اإد�رة جم���م���وع���ة 

�جلابرية للمعار�س.
�لثاين  �لكويتي  �لأ���ش��ب��وع  وي�شهد 
50 جهة متثل  م�شاركة �أكرث من 
�لر�شمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�������وز�ر�ت 
ب����الإ�����ش����اف����ة  �ل����ك����وي����ت  دول��������ة  يف 
�إىل م�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن �جل��ه��ات 
و�ملوؤ�ش�شات  �لكويتية  �لإع��ام��ي��ة 
�لإم����ار�ت����ي����ة وي��ت�����ش��م��ن جم���الت 
و�ل�شناعة  و�لقت�شاد  �ل�شتثمار 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�لإع�������ام و�ل�����ش��ي��اح��ة 

ومب����ن ي��ح�����ش��ره م���ن ���ش��خ�����ش��ي��ات 
�ق��ت�����ش��ادي��ة و���ش��ن��اع��ي��ة م��رم��وق��ة 
يف  للم�شاركة  �لإم����ار�ت  �إىل  ت��اأت��ي 
ه����ذ� �مل��ل��ت��ق��ى ول��ي�����ش��ه��دو� م��ن��اف��ع 
وفكرهم  بجهودهم  وي�شهمو�  لهم 
ج��دي��دة  دف��ع��ة  �ع��ط��اء  وعملهم يف 
وم����ت����ج����ددة مل�������ش���رية �ل���ع���اق���ات 

�لز�هرة بني �لبلدين.
يف  للكويت  �ل��ع��ام  �لقن�شل  ول��ف��ت 
�أن  �إىل  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  دب���ي و�مل��ن��اط��ق 
�أهمية  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  �مللتقى  ه���ذ� 
ك���ب���رية يف ت���ب���ادل �ل�������روؤى ب�����ش��اأن 
وفتح  �لقت�شادية  �لبيئة  تطور�ت 
�آف����اق ج��دي��دة �أم����ام ه���ذ� �ل��ت��ع��اون 
ليم�شي  و�ل��ت��ج��اري  �لق��ت�����ش��ادي 
جنبا �إىل جنب مع �لتعاون �لقائم 
بني �جلهات �حلكومية و�لر�شمية.

��شماعيل  �أح��م��د  �أ���ش��ار  جانبه  م��ن 
بهبهاين رئي�س جمموعة �جلابرية 
�ل��ع��اق��ات  ع��م��ق  �إىل  ل��ل��م��ع��ار���س 
�لإم����ار�ت  ب��ني  و�ل��وث��ي��ق��ة  �لطيبة 
و�لكويت .. منوها �إىل �أنها عاقات 
�أخوية �شيا�شية وثقافية  �أبعاد  ذ�ت 
يف  ب��ج��ذوره��ا  ت�شرب  و�جتماعية 

و�ل�����ط�����ب ب���غ���ر����س ت����اأك����ي����د ع��م��ق 
بني  �ملتميزة  و�ل��رو�ب��ط  �لعاقات 
دول�����ة �ل���ك���وي���ت ودول������ة �لم������ار�ت 

وتطوي�ر� ودعما لها.
و�أو�شح �شعادة طارق خالد �حلمد 
�ل��ق��ن�����ش��ل �ل���ع���ام ل��ل��ك��وي��ت يف دب��ي 
له  ت�شريح  يف  �ل�شمالية  و�ملناطق 
�أن هذ� �حلدث �لكبري ي�شم نخبة 
من �جلهات �لقت�شادية و�لثقافية 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ذي��ن 
ي�����ش��ه��م��ون ب��ت��ع��اون��ه��م �مل�����ش��رتك يف 
ت��ع��زي��ز �أوج����ه �ل��رت�ب��ط و�ل��ت��ع��اون 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��ق��ي��ق��ني و�ل��ت��ي 
للعاقات  وتدعيما  �م��ت��د�د�  تعد 
�ملتميزة من �لتقارب و�لتفاهم بني 
ملامح  و�إك��م��ال  �لبلدين  ق��ي��ادت��ي 
بينهما  للتن�شيق  �مل�شرقة  �ل�شورة 
منو�  ت�شهد  و�لتي  �ملجالت  كل  يف 

وت�شاعد� متز�يدين.
�ملحفل  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار �حلمد 
�ل�شنوي يعد ج�شر� �قت�شاديا مهما 
�لبلدين  لكا  �خل��ري  ري��اح  يحمل 
مب����ا ي���رت���ب���ط ب����ه م����ن �ت���ف���اق���ي���ات 
ون�����ش��اط��ات جت���اري���ة و����ش��ت��ث��م��اري��ة 

كا  بوفاء  وتت�شم  �لتاريخ  �أع��م��اق 
�ل�شعبني لاآخر.

و�أع�������رب ب��ه��ب��ه��اين ع���ن �لع���ت���ز�ز 
�أبناء  �ملمتد بني  بالتو��شل  �لكبري 
�ل�����ش��ع��ب��ني �ل��ك��وي��ت��ي و�لإم����ار�ت����ي 
�لو�حدة  �لأ�شرة  روح  تعززه  �ل��ذي 
و�لتو��شل  �لوثيق  �لتعاون  يف ظل 
�مل�شتمر .. مو�شحا �أن �لهدف من 
�إقامة هذ� �لأ�شبوع هو زيادة فر�س 
�ل�شتثمار �لكويتي � �لإمار�تي على 
ك��ل �ل�����ش��ع��د ويف �أك���رث م��ن جم��ال 
ك���م���ج���الت �لت���������ش����الت وت��ق��ن��ي��ة 
�مل���ع���ل���وم���ات و�ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ع��ق��ار 
و�لطب و�لعام من خال �إتاحة 
ملناق�شة  �مل�شتثمرين  �أم���ام  �مل��ج��ال 
بينهم  فيما  �ل�شتثمارية  �لأف��ك��ار 
�شمن �إطار �لعاقات �ملتميزة �لتي 

جتمع بني �لبلدين.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أك��د  من جهته 
ملجموعة �جلابرية للمعار�س جابر 
�لأ�شبوع  جن��اح  �أن  بهبهاين  �حمد 
م�شر  مثل  دول  ع��دة  يف  �لكويتي 
ولبنان وغريها �شاهم ب�شكل كبري 
يف ت��ز�ي��د �لإق���ب���ال ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة 

�لكويتية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  من 
يف ه����ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لكبرية �لتي ت�شهم ب�شكل كبري يف 
�ملتميزة  �لعاقات  وتطوير  تنمية 
بني دول��ة �لكويت ودول��ة �لم��ار�ت 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة. و�أو����ش���ح ب��ه��ب��ه��اين �أن 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ك��ب��ري ي��ع��د فر�شة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة لإل�����ق�����اء �ل�������ش���وء ع��ل��ى 
�إليه  و�شلت  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ك��وي��ت��ي��ة 
وع��ل��ى من��و �حل��رك��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ت�شليط  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  م��ا 
�لكويتية  �لإجن����از�ت  على  �ل�شوء 
�أن  �مل����ج����الت. وذك�����ر  يف خم��ت��ل��ف 
�ل��ك��وي��ت يف دب����ي ���ش��ع��ار �ت��خ��ذن��اه 
لفعاليات �ل�شبوع �لكويتي يف دبي 
تظاهرة  و�ن�شط  �كرب  يعد  و�ل��ذي 
ل��ف��ع��ال��ي��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة 
و���ش��ي��اح��ي��ة و�ع���ام���ي���ة .. م�����ش��ري� 
�شتظل  �ل���ت���ظ���اه���رة  ه����ذه  �أن  �إىل 
ه��دف��ا ف��ع��ال يف زي���ادة ق��وة ومتانة 
�لم��ار�ت��ي��ة   - �لكويتية  �ل��ع��اق��ات 
يف  يحتذى  ��شبحت منوذجا  �لتي 

جميع �مل�شتويات و�ملجالت. 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�نا �شاموج لت�شميم �لزياء 

و�خلياطة رخ�شة رقم:CN 1170766 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 2.4*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ر�نا �شاموج لت�شميم �لزياء و�خلياطة
RANA SAMUJ FASHION DESIGNER & TAILORING

�ىل/موؤ�ش�شة ر�نا �شاموج لل�شيانة �لعامة  
RANA SAMUJ GENERAL MAINTENANCE EST

�شهيل  �لزفنة  حمودة  بناية  �لهري  منطقة  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�حلر�شو�شي �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني بناية �شامل هيف غريب �لحبابي

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم �لزياء و�ملاب�س  )7410001(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10936 بتاريخ 2013/11/4   

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

CN 1274927:ون تو ون رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لنجم  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1182645:لامع لنقل �لثاث رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10936 بتاريخ 2013/11/4   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شات  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
قد  البحرية  للخدمات  �ل�شادة/ليوا  ب��ان  �لبحري( 
بياناتها  �مل��ذك��ورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خال مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديدة جديدة بر�ق 1
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مركز �حلياة لا�شت�شار�ت و�لتدريب
 L:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:197593       بتاريخ:2013/9/5 م
با�ش��م:مركز �حلياة لا�شت�شار�ت و�لتدريب

وعنو�نه:حمد�ن �شنرت - �س.ب:9233 - هاتف:0566414596 - فاك�س:0266266929
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �لتدريب �مل�شريف �لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن مربعني متد�خلني مع بع�شهما باللون �ل�شفر حدودهما باللون �ل�شود 
ود�خل �ل�شكل �شكل ر�شمة �ن�شان باللون �لبي�س ويدنوه حرف L باللون �لبي�س وحول �ل�شكل من ��شفل 

خطوط متقطعة مقو�شة باللونني �ل�شفر و�لرمادي .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب 2013 العدد 10936

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:م�شرت يونيفورم لتجارة �ملاب�س �لر�شمية 
 MS UNIFORM Create Your visualstyle:ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:191410       بتاريخ:2013/5/8 م
با�ش��م:م�شرت يونيفورم لتجارة �ملاب�س �لر�شمية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي م�شفح �ل�شعبية - �س.ب:133120 - هاتف:025596530 - فاك�س:025596540
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن م�شتطيل باللون �لزرق �لغامق د�خلة م�شتطيل باللونني �لزرق �لغامق 
و�لرمادي ود�خله MS على خلفية باللون �لزرق �لغامق وعلى ميينها UNIFORM باللون �لبي�س 

على خلفية باللون �لرمادي ��شفلها Create Your visualstyle باللون �لبي�س وبخط �شغري .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:روؤية �ل�شرق لنظم �ملعلومات
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:EVIS V East Vision Information Systems روؤية �ل�شرق

�ملودعة بالرقم:192974       بتاريخ:2013/6/9 م
با�ش��م:روؤية �ل�شرق لنظم �ملعلومات

، �لربيد �للكرتوين:  �ل�شعبية - ���س.ب:3174 - ه��ات��ف:0509669085 - فاك�س:  وعنو�نه:�بوظبي م�شفح 
alansari.a.jabber@gmail.com

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 �شبكات تقنية �ملعلومات
وعلى  �لذهبي  باللون  �لبي�س وجناحة  باللون  �لي�شار  ناحية  �شكل �شقر متجه  �لعامة:عبارة عن  و�شف 
لنظم  �خل��ط  و��شفل  خط  ��شفلها  �لذهبي  باللون  �لي�شار  من  جانبها  �لبي�س  باللون  روؤي��ة  �ل�شكل  ميني 
باللون  �لح��رف  وباقي  �لذهبي  باللون   V ح��رف   EVIS �ل�شكل  ي�شار  وعلى  �لبي�س  باللون  �ملعلومات 
�لبي�س ��شفلها خط باللون �لبي�س ��شفلها Vision Information Systems باللون �لبي�س 

و�ل�شكل على خلفية باللون �ل�شود .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ل�شل �لعاملية للتجارة �لعامة
mobscan :طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:178826       بتاريخ:2012/9/4 م
با�ش��م:�ل�شل �لعاملية للتجارة �لعامة

وعنو�نه:دبي ، بردبي ، �س.ب:27574 ، هاتف: 3456085 04 ، فاك�س: 3554266 04
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 فاأره )معد�ت معاجلة بيانات( لباد�ت �لفاأرة حا�شب �ليل 
�دو�ت حا�شب �ليل طابعات ت�شتخدم مع �جهزة �حلا�شوب لوحات مفاتيح لجهزة حا�شوب ذ�كر�ت حا�شوب 
بر�مج م�شجلة لت�شغيل �حلا�شوب �جهزة ملحق باحلا�شوب بر�مج م�شجلة بر�مج حا�شوب )برجميات قابلة 
للتنزيل( برجميات حا�شوبية )م�شجلة( بر�مج �لعاب حا�شوب  �جهزة �حلا�شب �ليل ولو�زمه )غري �لو�ردة 

�شمن فئات �خرى( م�شتلزمات �حلا�شب �ليل ومعاجلة �لبيانات.
mobscan باللون �ل�شود باحلروف �لاتينية �ل�شغرية ب�شورة متميزة  و�شف �لعامة:كتبت �لكلمة  
وفوقها ت�شميم مميز ثاثي �لبعاد باللون �ل�شود د�خله د�ئرة مفتوحة من �جلانب �لمين �لعلى م�شممه 

ب�شكل �حلرف �لاتيني G مر�شوما ب�شورة فنية متميزة .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب 2013 العدد 10936
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/310    مدين كلي              
نعلنكم  �لق��ام��ة    �ملحكوم عليه   /1- بدريه جميل خ��ز�م جمهول حمل  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/28 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�شالح/ بنك �بوظبي �لتجاري حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ وقدره 240.985.57 درهم و�لفائدة بو�قع 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق 2012/7/1 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شروفات 
وخم�شمائة درهم �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل  هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1941  جتاري كلي

م�شنع  �شركة   -2/ �ملدخل  �خل�شم  �جتبي  �شليم  علي  �شليم  �حمد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�لميان للمعادن ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شري مياه نابي �شاه �شيخ 
وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي مبا �ن �ملدعي/ �شري �شاه نابي �شاه �شيخ  
 2013/9/29 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد 
�حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب خبري حما�شبي 
على  �خل�شومة  ط��ريف  يتفق  م��امل  ب��اجل��دول-  �ل���دور  �شاحب  �ل�شركات-  يف  متخ�ش�س 
ت�شمية خبري� �آخر خال ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم-  تكون مهمته بعد مطالعة 
�لور�ق وما ع�شى �ن يقدم له من ��شول م�شتند�ت وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة 
قدرها  20.000 درهم �لزمت �ملدعي �يد�عها خزينة �ملحكمة.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

 ch1.C.15 يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/24 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/565   مدين كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - نيلميا باغاريا �شاروج كومار باغاريا/مديرة/�لجتاهات �لربعة 
كي�شين�شاند  /�شونيل  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  ����س.ذ.م.م(  جمهول حمل   ( لل�شفريات 
ريلو�ين منوج وميثله: �لفا�شل معت�شم عبد�لرحمن �ملقبول قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة   بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )180.656 درهم( كتعوي�س عما حلق 
باملدعي من �شرر وما تاخر من �لتز�م و�لر�شوم و �مل�شاريف و�لتعاب.  . وحددت لها 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.D.18 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/515   عقاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شون �نف�شتيمنتز ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

عبد�هلل حممد كنج  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
�ملعاينة  تاريخ  حتى  �لتعوي�س  �شاما  دره��م(   5.051.794( مبلغ  للمدعية  تدفع  بان 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لفائدة  مع   2013/10/18 بتاريخ  متت  �لتي 
�تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم  �لتام  و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �ل�شد�د 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/11/21 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1406   جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -  حممد قباري حممد عبد�لفتاح بيومي  جمهول حمل 
علي  حممد  وميثله:  �لعماين  �حمد  حممد  /مليحة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �خلييلي    حميد  �شعيد 
�لز�م �ملدعي عليه و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت  خبري متخ�ش�س مع 
بالقاعة  ���س    9:30 �ل�شاعة   2013/11/19 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  ما لديك من مذكر�ت 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1762   جتاري كلي          
�ىل �خل�شم �ملدخل / 1 -  �شركة �شوكا للتجارة ذ�ت �مل�شوؤولية �ملحدودة   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�م�شونز غلف-  م د م �س وميثلها كاني�شك مونغا �نيل وميثله: حمد�ن عبد�هلل 
حممد �بر�هيم �شياح قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بالز�م �ملدعي عليه و�خل�شم 
�ملدعية مببلغ  �ىل  يوؤديا  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �شوكة  �شركة  �ملدخل 
درهما  وخم�شني  وو�ح��د  و�شتمائة  �ل��ف  وو�ح��د  وثمامنائة  مليون  �ثنني  دره��م(   2801651.5(
وخم�شني فل�شا مع �لفائدة �لقانونية 12% منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام وتثبيت �مر 
�ملنع من �ل�شفر �ل�شادر بحق �ملدعى عليه يف �لمر على عري�شة جتاري رقم 2012/565- بتاريخ 
2012/11/5م. �لز�م �ملدعى عليه و�خل�شم �ملدخل �شركة �شوكة للتجارة �لعامة ذ.م.م بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/11/19 �ل�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س    9:30

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 

ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1525   جتاري كلي          
�ىل  �ملدعي عليهم / 1 -  جرين فارمز لل�شرق �لو�شط �س .ذ.م.م 2- حممد �كرب قناعت بي�شه 
/�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  ��شكاين  خور  ح�شيني  ��شغر  �ح�شان   -3 �شنائي 
�شيبا للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله: عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي قد �قام عليك 
جتاري   2013  /323 رقم  �لتحفظي  �حلجز  و�شحة  �حلق  بثبوت  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان يدفعو� للمدعية مبلغ وقدره )350.779 درهم(  و�لز�م 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% ت�شرى من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/11/24 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل. 

ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
مذكرة  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/992   جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �لعامل �لو�حد ل�شبكات �حلا�شب �ليل   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�ف 1 �شي�شتمز ���س.ذ.م.م وميثله: �حمد علي حممد من�شور 
بالت�شامن  �مل��دع��ى عليهما  �ل���ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق���ام عليك  ق��د  �ل���زي���ودي    
�لتجارية  �لفائدة  مع  دره��م(   271.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل 
بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
�س    9:30 �ل�شاعة   2013/11/12 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب. 
بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/183  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�بر�هيم �شالح حممد عبد�هلل  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بهاء �لدين �حمد ذيب خري �لدين وميثله: 
عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��شتيتيه قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2012/591 جتاري جزئي بتاريخ 2013/2/12 وحددت لها 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة    �ملو�فق 2013/12/4  جل�شه يوم �لربعاء 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/736  ا�ستئناف جتاري
�ليك�س   -2 ذ.م.م  خلفان  ح�شني  -موؤ�ش�شة   1  / �شدهما  �مل�شتاأنف  �ىل 
ديال  زي��ارة وميثله   / �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  كيوتي  جمهويل حمل 
�شعيد �ل�شعد وميثله: عبد�للطيف  حممد �بوبكر �حمد �حلمادي   قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2010/93 جتاري جزئي 
بتاريخ 2013/5/14 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/20 
وعليه يقت�شي ح�شوركم   ch1.A.4   ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1423  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -ح�شن �لرب�شاء للمقاولت �س.ذ.م.م 2- جمعه 
�شامل جمعه �شاملني �لكويتي   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / 
بايونر �ت�س تي �ر للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله: عبد�للطيف حممد 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حلمادي  �حمد  �بوبكر 
جل�شه  لها  وح��ددت   2013/9/12 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/1411 رق��م 
بالقاعة    �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/11/19 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/895 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- عبد�هلل �شعود عبد�لعزيز �لدحيم    جمهول حمل 
ح  م  م  �لكندية  للتجارة  �شوم  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
وميثله: مهدي �شفر غلوم عبد�هلل   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9406202( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/825 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- عاطف عبد�لفتاح عبد�ل�شام �ل�شيد جمهول 
رم�شان    قا�شم  �مي��ن  وليد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )109220( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/862 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- �بر�هيم عبد�لرحمن كرم �لبلو�شي جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ خالد يو�شف حممد ر�شول �خلاجة وميثله: �ملحامني 
عماد جمعة ح�شني علي �هلي وفي�شل �خلاجه ونو�ل �حلو�شني  ومبوجب �لقر�ر 
و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر 
 138023( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د   -1 ب��الت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية 
درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذ� �لعان. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/198  جتاري جزئي                

�ملدخل/  �خل�شم  ح�شني  كمال  خمتار  ��شرف  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
2-�شركة �لبد�ية للمقاولت- �س.ذ.م.م  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / خالد علي ح�شني �لعامري  نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/10/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/17 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1935 كلي جتاري ال�سارقة  

�ملتحدة  �ل�شركة  �ملدعي:  �ن  ذ.م.م   حيث  بي   3 هيبكو  /�شركة  عليه  �ملدعى  �ىل 
لتجارة �لكيماويات �س م ح   قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
�ىل  بال�شافة  �مريكي  دولر  درهم(   711.075( مببلغ  فيها  ويطالبكم  �عاه، 
وكذلك  �ل�شد�د،  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 
بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   . لذ� يقت�شي ح�شورك 
�مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/11/27   وذلك 
لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ام تي تي للتج�رة )�س. ذ.م.م(.
�ل��ق��ان��وين: ذ�ت  �ل�شكل  �مل���رر   �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 102 ملك م��رمي علي خلفان- 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 630132  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1049525 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
 2013/10/07 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/10/07 بتاريخ 
الكتبي  �مل��ع��ني  �مل�����ش��ف��ي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  �أو م��ط��ال��ب��ة  �ع���رت�����س  �أي  ل��دي��ه  وع��ل��ى م��ن 
بر  مز�يا-  مركز  ملك   1001 مكتب  �لعنو�ن:  ق�نونيون   حم��سبون  وم�س�ركوه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي- 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�س�ركوه حم��سبون ق�نونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��ز�ي��ا-  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 1001 ملك مركز 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  ام تي تي للتج�رة  )�س. 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/10/07 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/10/07  وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/336 مد كل- م ر- ب-اأظ

كونتم  �شركة  عليه:  كند�  مدعي  �جلن�شية:  و�خرون  فادي غو�شتاف خاط  مدعي/ 
عبا�س  �ملدير/�شامي  �ل�شريك  ميثلها:  ذ.م.م  قانونيون  حما�شبون  و�شركاه  �لبادى 
ح�شني علي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: تعوي�س  �ملطلوب �عانه/ 
�ملدير/ �ل�شريك  ميثلها:  ذ.م.م  قانونيون  حما�شبون  و�شركاه  �لبادى  كونتم  1-�شركة 
�شامي عبا�س ح�شني علي �جلن�شية: �لمار�ت 2-ح�شام حممد �لبكري �شليمان �جلن�شية: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  ( حيث  �ل�شحيفة  باأ�شل   ( بالن�شر  عنو�نه:  م�شر   
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/11/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/969 جت جز - م ت- ب-اأظ

مدعي/ �شركة حممد يا�شني للتجارة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لربمي  موؤ�ش�شة 
مطالبة مالية 24.001 درهم وفائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عانه/ موؤ�ش�شة 
�لربمي للنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/11/12 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة    �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/10/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2192 جت كل - م ت- ب-اأظ

�لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �ل�شمنتية  لل�شناعات  �لبحار  عرب  �شركة  مدعي/ 
مدعي عليه: �شركة �لبعاد �لثاثة �لعقارية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لبعاد  �شركة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   119.690 مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقارية  �لثاثة 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان    �آل 
بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2774 عم جز - م ع- ب-اأظ

مدعي/ جهاد مطان�س عطا �هلل �جلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: �لبرت�ء لعمال 
�جلب�س �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �جلب�س  لعمال  �لبرت�ء  �عانه/ 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/6
�ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2396 جت كل- م ت- ب-اأظ

�بر�هيم  حممد  ح�شني  ل�شاحبها:  �لعامة  للنقليات  �لذهبي  �لطري  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�لعامة  �ملتحدة للمقاولت و�لنقليات  لري �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �خلليج 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 251.000 درهم  �ملطلوب �عانه/ 
بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �ملتحدة  �خلليج 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/11/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/389 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �لول �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: �شلطان علي �شالح بن 
علي �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 172.225.71 درهم 
فائدة قانونية 12% �شحة �حلجز �لتحفظي �ملطلوب �عانه/ �شلطان علي �شالح بن 
علي �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)بورود �لتقرير(  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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قرب يحمل كل و�حد منها �شاهد�ً مكتوباً عليه �آية قر�آنية، وملن ينظر 
�إليها من بعيد يعتقد �أن تلك �ملقربة يف بيت �شحم كاأي مقربة �أخرى 
يف �أي بلد �آخر يف �شوريا، ولكن �إذ� دقق �لناظر ف�شوف ينتبه �إىل �أن 
تلك �لقبور ل حتمل �أ�شماء ول �أرقاماً، ول حتمل �أي �إ�شارة ملن دفن 
فيها. و�إن كان �ل�شوريون ل يعي�شون رفاهية دفن �أبنائهم، فاإن دم�شق 
كانت حتتفظ بهذه �لنعمة، رغم �أن �لدفن يف دم�شق بات يكلف ثروة 
لن ي�شتطيع �أن يدفعها �إل �لقائل من �شكان دم�شق، عد� عن منع 
�جلناز�ت يف �لعا�شمة، ولكن وكما يقول �لنا�شط �لإعامي عاء من 

بيت �شحم هم يدفنون موتاهم على �لأقل، ويقروؤون لهم �لفاحتة .
يف  �لأ�شا�شي  �مل�شور  لعاء  ملكيتها  تعود  �أ�شماء  با  �ملقربة  �شورة 
من  قطعة  �شحم  بيت  وهبت  وي��ق��ول:   ، ح��ر  جندي  عد�شة  �شفحة 
و�تفقنا  هنا،  بدفنهم  فقمنا  جماناً،  �لنظام  �شحايا  لدفن  �أر��شيها 
ل   1100 ت�شم  �شحم  بيت  مقربة   . جميعاً  لهم  تقر�أ  �لفاحتة  �أن 
يحمل �أهلهم �شهادة وفاة، ورمبا، و�إن حالف �حلظ �أحدهم فاإن �أهله 
�لفاحتة  ق��ر�ءة  فر�شة  يعطيهم  ما  قربه  ومبكان  مبوته  �شيعرفون 
�إىل طريقة جديدة لاحتفاء وتكرمي  �ملقابر يف �شوريا  له. حتولت 
مناطق  خمتلف  يف  مقابر  �إىل  �حلد�ئق  حتولت  �إذ   ، �لثورة  �شهد�ء 
�شوريا، و�إن كانت �ملقابر عادة تاأخذ طابع �لتق�شف، فاإنها تلك �ملقابر 
�لأم��و�ت بعد  �أوًل حماية لأج�شاد  �آخ��ر، فهي  �أخ��ذت وقعاً  يف �شوريا 
�أو وبح�شب  �أخ��رى،  �أحياناً  �لنظام �شرقة �جلثث و�إحر�قها  �عتاد  �أن 
بع�س �لنا�شطني فاإن جثث بع�س �ل�شوريني كانت جتد طريقها بني 
�ملحافظات �إىل �أماكن �لتفجري�ت �ملتكررة يف �شوريا، فوجد �بن حلب 

يف تفجري بدم�شق و�بن ريف دم�شق يف تفجري�ت حلب.. وهكذ�.

�د�ن ن���و�ب ب��ري��ط��ان��ي��ون �لح���د ���ش��ل��وك ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة ���ش��ارك��و� يف 
بانه  �ت��ه��ام��ه  بعد  �ل�شتقالة  على  وزي���ر�  �ج���ربت  غريبة  ف�شيحة 
و�شف �شرطي بانه �شوقي وبد�ت �لف�شيحة �لتي تفجرت يف �شبتمرب 
�يلول 2012 كجد�ل ب�شان حتيز فئوي يف حزب �ملحافظني �حلاكم 
بعد �ىل  �ل��وزر�ء ديفيد كامريون ولكنه حتول فيما  رئي�س  بزعامة 
ب�شاأن  �خل���اف  وي���دور  لل�شرطة.  بالن�شبة  ع��ام��ة  ع��اق��ات  ك��اب��و���س 
و�دلو�  �ن��درو ميت�شل  للوزير  �ل�شرطة لفقو� تهمة  م��ا�ذ� كان رجال 
بت�شريحات م�شللة لو�شائل �لعام لجباره على تقدمي ��شتقالته 
غ�شب  �ث��ارت  و�لتي  �ل�شرطة  مليز�نية  �حلكومة  تخفي�شات  ب�شبب 
ير�أ�س  �ل��ذي  ف��از  كيث  �ملعار�س  �لعمايل  �لنائب  وق��ال   . �لكثريين 
�حلقت  �مل�شاألة  هذه  �لربيطاين  بالربملان  �لد�خلية  �ل�شوؤون  جلنة 
�ملتورطني  �ل�شرطة  رج���ال  �شمعة  ع��ن  �ل��ن��ا���س  بفكرة  بالغة  ���ش��رر� 
�ن يناف�س �ي  ر�أيناه ميكن  ملا  فيها.. و�لقوة نف�شها. �شرد �لح��د�ث 
عمل خيايل عظيم ويف كل مرحلة ويف كل م�شتوى بدل من �لتحلي 
�ن  ميكن  ه��ذ�  ك��ان  �ذ�  �حلقيقة.  تعرقل  عملية  نكت�شف  بال�شفافية 

يحدث لوزير فما�لذي ميكن �ن يحدث لي �شخ�س �خر..

نفت �لوليات �ملتحدة �لتهامات �لتي وجهتها لها باك�شتان باإحباط 
جهود �ل�شام مع حركة طالبان بقتلها زعيم طالبان باك�شتان حكيم 
�هلل حم�شود، بعد يوم من دفنه و�نتخاب خليفة له و�شط دعو�ت من 

�حلركة لانتقام. 
ورف�س م�شوؤول باخلارجية �لأمريكية تاأكيد مقتل حم�شود وجتنب 
�إن  بالقول  �لباك�شتانية، مكتفيا  �لتهامات  على  مبا�شرة  �لرد  �أي�شا 
وحيوية  �إ�شرت�تيجية  م�شلحة  لديهما  وباك�شتان  �ملتحدة  �لوليات 
م�شرتكة يف و�شع حد للعنف وبناء منطقة �أكرث �زدهار� و��شتقر�ر� 
ت��اأث��ري مقتل حم�����ش��ود ع��ل��ى م��ف��او���ش��ات �ل�شام  و���ش��ام��ا. وب�����ش��اأن 
�شاأن  �لتفاو�س  م�شاألة  �أن  �لأم��ريك��ي  �مل�����ش��وؤول  �عترب  طالبان،  م��ع 
باك�شتاين د�خلي وكانت �إ�شام �آباد ��شتدعت �ل�شفري �لأمريكي لديها 
�أمريكية با طيار  بطائرة  غ��ارة  لاحتجاج على مقتل حم�شود يف 
�جلمعة مبنطقة �شمال وزير�شتان وقالت �خلارجية �لباك�شتانية يف 
باك�شتان  �لتي تبذلها  بنتائج عك�شية للجهود  ياأتي  �لهجوم  �إن  بيان 
من �أجل حتقيق �ل�شام و�ل�شتقر�ر يف �لباد و�ملنطقة . من جهته 
�غتيال جلهود  ن�شار مقتل حم�شود  �شودري  �لد�خلية  وزي��ر  �عترب 

�إحال �ل�شام يف �لباد .

عوا�صم

دم�سق

وا�سنطن

لندن

ع�شرات املفقودين من 
الروهينغا بغرق مركبهم 

•• رانغون-ا ف ب:

عد�د  يف  �عتربو�  �ل�شخا�س  ع�شر�ت  �ن  �لح��د  �لبورمية  �ل�شرطة  �علنت 
70 �شخ�شا م���ن �ل��اج��ئ��ني  �مل��ف��ق��ودي��ن ب��ع��د غ���رب م��رك��ب ي��ق��ل ح����و�ىل 

�لروهينغا �لفارين من �لتوتر �لطائفي قبالة �شو�حل بورما.
وقال م�شوؤول يف �ل�شرطة يف ولية ر�خني )غرب( لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
غرق  حني  �ملركب  منت  على  كانو�  �مر�أة(  و28  رجا   38( �شخ�شا   66

م�شيفا �نه عرث على �شتة ناجني يف خليج �لبنغال.
�ىل  ر�خ��ني  ولي��ة  م��ن  �لروهينغا  �لاجئني  يقل  ك��ان  �مل��رك��ب  �ن  ويعتقد 
�ملو�جهات  �ن��دلع  �مل�شلمة منذ  ماليزيا حيث جلاأ �للف من هذه �لقلية 

مع �لبوذيني �ل�شنة �ملا�شية.
كما  �ملفقودين هم  �ن  ��شمه  �لك�شف عن  ر�ف�شا  �ل�شرطة  م�شوؤول  و��شاف 
عا�شمة  �شيتوي  حميط  يف  منطقة  من  �لباد  د�خ��ل  �لنازحني  من  يبدو 

�لولية.
وقد نزح حو�ىل 140 �لف �شخ�س غالبيتهم من �لروهينغا �ثر موجتني 
�ملا�شية خلفتا  �ل�شنة  �لبوذيني و�مل�شلمني يف ولية ر�خني  �لعنف بني  من 
ذل��ك �حلني،  بورما منذ  �لروهينغا  وغ��ادر �لف من  200 قتيل.  ح��و�ىل 
ودفع �لكثريون منهم �ملال ملهربني بقاء �لرحيل على منت �شفن �ىل ماليزيا 

رغم �ملخاطر �لتي يو�جهونها يف مياه خليج �لبنغال.
وقد عربت �لمم �ملتحدة عن خماوفها من �ن عدد �لروهينغا �لذين يفرون 
حكومة  وحثت  �ل�شنة  هذه  ��شايف  ب�شكل  �شريتفع  �لنازحني  خميمات  من 

بورما �ل�شاحية على معاجلة �لزمة �لن�شانية.

تنديد فل�سطيني ب�جلدار الأمني يف منطقة الغور 

الأردن يعترب التهديد بتق�شيم الأق�شى لعبًا بالنار

العاهل الأردين يدعو العامل لتحمل اأعباء الالجئني ال�شوريني 
•• عمان-ا ف ب:

دعا �لعاهل �لردين �مللك عبد �هلل 
�لثاين �لحد �ملجتمع �لدويل �ىل 
�ل�شر�ع مب�شاعدة باده يف حتمل 
�ع���ب���اء ح����و�ىل 600 �ل���ف لج��ئ 
��شتنز�فا  �شكلو�  �نهم  �كد  �شوري، 
و�شغطا  �مل��ح��دودة  �ململكة  مل���و�رد 

هائا على بنيتها �لتحتية.
وق����ال �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل يف خ��ط��اب 
�ل���ع���ر����س �ل�����ذي �ل���ق���اه يف �ف��ت��ت��اح 
ملجل�س  �لأوىل  �ل��ع��ادي��ة  �ل������دورة 
�لردن  �ن  ع�����ش��ر  �ل�����ش��اب��ع  �لأم�����ة 
يحت�شن �ليوم حو�يل 600 �ألف 
��شتنز�فا  ي�شكل  ما  �شوري،  لجئ 
مل��و�ردن��ا �مل��ح��دودة �أ���ش��ا و�شغطا 

هائا على بنيتنا �لتحتية.
�ملجتمع  ي�����ش��ارع  مل  �ذ�  و�����ش���اف 
�أعباء  �لدويل مل�شاعدتنا يف حتمل 
�لزم������ة �ل�������ش���وري���ة، ف��ان��ن��ي �أك����رر 
و�أوكد باأن �لأردن قادر على �تخاذ 
�ل��ت��ي حت��م��ي م�شالح  �لج�����ر�ء�ت 

�شعبنا وبلدنا.
وج�����دد �مل���ل���ك ع��ب��د �هلل �ل��ت��اأك��ي��د 
ب��د�ي��ة �لزم���ة يف �شوريا  �ن��ه منذ 
مبوقفه  �لردن  �ل��ت��زم  �ل�شقيقة، 
وتاأييد �حلل  و�لن�شاين،  �لقومي 
يطلق  �ل���ذي  �ل�����ش��ام��ل  �ل�شيا�شي 

�ل�شر�ئيلي وقال �مللك �ن �لق�شية 
�أول���وي���ات  ت��ت�����ش��در  �لفل�شطينية 
���ش��ي��ا���ش��ت��ن��ا �خل���ارج���ي���ة و�����ش���اف 
ن�����رى �ن ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��ام  ن���ح���ن 
على  �لفل�شطينية  �لق�شية  وح��ل 
��شا�س حل �لدولتني هو م�شلحة 
عليه،  وت��اب��ع  عليا  �أردن��ي��ة  وطنية 
ف������الردن م��ل��ت��زم ب��دع��م ����ش��ق��ائ��ن��ا 
�مل���ف���او����ش���ات  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
ق�شايا  جميع  مل��ع��اجل��ة  �حل��ال��ي��ة، 
�ل����و�����ش����ع �ل���ن���ه���ائ���ي و�مل���رت���ب���ط���ة 
وفق  وذلك  عليا،  �أردنية  مب�شالح 
وبال�شتناد  و����ش��ح،  زمني  ج��دول 
�إىل �ل�شرعية �لدولية و�ملرجعيات 
�ل�شام  م��ب��ادرة  خا�شة  �ملعتمدة، 

�لعربية .
بو�جبه  �شي�شتمر  �لردن  �ن  و�ك��د 
�ل��دي��ن��ي و�ل��ت��اري��خ��ي يف �حل��ف��اظ 
ع����ل����ى �ل�����ق�����د������س وم���ق���د����ش���ات���ه���ا 
�ل�شامية و�مل�شيحية، و�لت�شدي 
لتغيري  �إ�شر�ئيلية  حم��اول��ة  لأي 

هوية �لقد�س .
وت����رع����ى و�����ش���ن���ط���ن م���ن���ذ ن��ه��اي��ة 
�لت�شالت  ��شتئناف  متوز-يوليو 
�مل����ب����ا�����ش����رة ب�����ني �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 
و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ل��ك��ن��ه��ا ت��ف��ر���س 
ت��ع��ت��ي��م��ا ���ش��ب��ه ت�����ام ع���ل���ى �ج�����و�ء 

وم�شمون هذه �ملحادثات.

دول  �ىل  ���ش��خ�����س  م���ل���ي���وين  م����ن 
�جل�����و�ر، ون����زوح �ك���رث م��ن �رب��ع��ة 
�شوريا  د�خ���ل  يف  �شخ�س  م��اي��ني 
هربا من �عمال �لعنف �لتي �ودت 
�شخ�س  �ل����ف   120 م���ن  ب���اك���رث 

بح�شب منظمة غري حكومية.
وم����ن ج���ان���ب �خ�����ر، �ك����د �ل��ع��اه��ل 
�لردين دعم باده للفل�شطينيني 
�ل�شام مع �جلانب  يف مفاو�شات 

ع��م��ل��ي��ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة مت���ث���ل ج��م��ي��ع 
�شوريا  وح���دة  ويكفل  �ل�����ش��وري��ني، 
�شعبا و�أر�شا، ويحمي �أمن �ملنطقة 
يتقا�شم  �ل���ذي  �لردن،  وي��ع��اين   .
على  م�شرتكة  ح���دود�  �شوريا  م��ع 
370 كيلومرت�،  طو�ل �كرث من 
من ظروف �قت�شادية �شعبة و�شح 
�ملو�رد �لطبيعية ودين عام جتاوز 
23 مليار دولر وعجز يف مو�زنة 

�لعام �حلايل قدرت بنحو ملياري 
�كرث  وج��ود  فاقمها  و�عباء  دولر 
م��ن ن�����ش��ف م��ل��ي��ون لج���ئ ���ش��وري 
120 �لف  �ململكة ويقيم نحو  يف 
�لزعرتي  خميم  يف  �شوري  لج��ئ 
�ململكة  �شمال  �ملفرق  حمافظة  يف 
على مقربة من �حلدود �ل�شورية.
و�دى �لنز�ع �ل�شوري �مل�شتمر منذ 
�كرث  ه���روب  �ىل  �شهر�   31 نحو 

•• كفر زبد-رويرتز:

ق���ال م��دي��ر ���ش��ن��دوق �لمم �مل��ت��ح��دة 
�ملانحني  ع��ل��ى  يتعني  �ن���ه  للطفولة 
�ل���دول���ي���ني ب����ذل م���زي���د م���ن �جل��ه��د 
مل�������ش���اع���دة ل���ب���ن���ان ع���ل���ى ����ش��ت��ي��ع��اب 
على  عبئا  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لاجئني 

وي��وؤوي  به.  �لعامة  و�ملر�فق  �ملد�ر�س 
ل��ب��ن��ان وه���و �أ���ش��غ��ر �ل����دول �مل��ج��اورة 
ل�����ش��وري��ا �أك����رب ع����دد م���ن �ل��اج��ئ��ني 
�ل��ف��اري��ن م���ن �حل����رب �له��ل��ي��ة عرب 
�ل�شوريون  �حلدود وميثل �لاجئون 
�لذين  لبنان  �شكان  رب��ع  زه��اء  حاليا 
�أرب��ع��ة مايني  بنحو  ع��دده��م  ي��ق��در 

ن�����ش��م��ة. وي����ب����ذل ل���ب���ن���ان ب��ح��ك��وم��ت��ه 
جهود�  �ملتهالكة  وخدماته  �ل�شعيفة 
�لزمة  تفجر  قبل  م�شنية حتى من 
�لعام  ون�شف  ع��ام��ني  منذ  �ل�شورية 
يف  �مل�شتتني  �لاجئني  ه���وؤلء  لدعم 
خم��ي��م��ات غ���ري ر���ش��م��ي��ة يف �مل��ن��اط��ق 
�لك�����رث ح���رم���ان���ا م���ن �خل����دم����ات يف 

�أنحاء �لباد. وقال �نتوين ليك مدير 
يوني�شيف لرويرتز �أثناء زيارة ملخيم 
بعد نحو ثاثة  �لبقاع على  �شهل  يف 
ك��ي��ل��وم��رت�ت م��ن �حل����دود �ل�����ش��وري��ة 
ل��ب��ن��ان ف��ت��ح ح���دوده..ف���ت���ح ذر�ع���ي���ه..

بانه  للبنان  �ل��دويل مدين  و�ملجتمع 
ب���ذل �أق�����ش��ى م���ا يف و���ش��ع��ه مل�����ش��اع��دة 
مع  �لتكيف  ع��ل��ى  �ل��ل��ب��ن��اين  �ملجتمع 
ذلك. وتقول �لمم �ملتحدة �ن 800 
�أل����ف ����ش���وري �م���ا ���ش��ج��ل��و� كاجئني 
�لت�شجيل.  �ن��ت��ظ��ار  يف  �أو  ل��ب��ن��ان  يف 
ل��ك��ن �ل��ت��ق��دي��ر�ت ت�����ش��ري �ىل وج���ود 
ك���ث���ريي���ن غ����ريه����م غ����ري م�����ش��ج��ل��ني 
�مل�����ش��وؤول��ني  �ل��ب��اد وي��ق��ول بع�س  يف 
�أكرث  هناك  يكون  قد  �ن��ه  �للبنانيني 
م��ن مليون لج��يء يف لبنان.  وق��در 
بنحو  للبنان  �لتكلفة  �ل��دويل  �لبنك 
ثاث  مدى  على  دولر  مليار  6ر2 
�شنو�ت وتو�جه �ملد�ر�س �لتي متولها 
للفقر�ء  �لتعليم  لتوفري  �حل��ك��وم��ة 
�شغطا  �ل�شكان  ثلث  ميثلون  �ل��ذي��ن 
كبري� من �ل�شوريني حتى مع �نتظام 
�لدر��شة.  �أبنائهم يف  ي�شري من  جزء 
�ل��ب��ق��اع  ���ش��ه��ل  ل��ي��ك م��در���ش��ة يف  وز�ر 
من   200 بها  �ل�شوريني  ع��دد  يبلغ 

فيها.  ي��در���ش��ون  ت��ل��م��ي��ذ�   355 ب��ني 
كما ز�د عدد �لتاميذ يف ق�شم ريا�س 
40 طفا يف  �لط��ف��ال بها �ىل نحو 
باملدر�شة  �لو�حد وقال معلم  �لف�شل 
�أب��و تومة فعليا ميكننا  يدعى جوين 
��شتيعابهم لكن يف مرحلة ما �شنحتاج 
وم��زي��د من  �ملعلمني  م��ن  م��زي��د  �ىل 
�ح�������ش���اء�ت وز�رة  وت��ظ��ه��ر  �مل���ع���د�ت. 
�لط��ف��ال  ع��دد  �ن  �للبنانية  �لتعليم 
�للبنانيني �لذين �نتظمو� يف �ملد�ر�س 
�حلكومية ب�شهل �لبقاع بلغ 26 �ألفا 
�شبعة  ب��ال���ش��اف��ة �ىل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
�أل���ف   14 وك����ان  ����ش���وري  �لف ط��ف��ل 
طفل �شوري �خرين ينتظرون �أماكن 
��شافية  در��شية  ف�شول  يف  للدر��شة 
ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر ل��ك��ن م��ع��ظ��م��ع��م يتلقى 
�ملخيمات.  يف  ح��ال  ك��ل  على  �لتعليم 
متطوعني  �شاهد  �ن  بعد  ليك  وق��ال 
زبد  بكفر  خميم  يف  �أط��ف��ال  يعلمون 
من  خيام  يف  �شخ�س   2000 ي���وؤوي 
�ل��ب��ا���ش��ت��ي��ك و�ل��ق��م��ا���س �ىل ج��ان��ب 
�شل�شلة جبال تف�شل لبنان عن �شوريا 
�لعبء ثقيل وهناك 400 �ألف طفل 
من �شوريا يف لبنان �لن و�شيت�شاعف 

�لعدد �لعام �ملقبل.

اأيام جمل�ض التعاون تنطلق يف ا�شتكهومل يوم ال�شابع من نوفمربتوقيف متهم بالعتداء على علويني يف �شمال لبنان 
•• ا�صتكهومل-وام:

تنطلق يف �لعا�شمة �ل�شويدية ��شتكهومل يف �ل�شابع من �شهر نوفمرب �حلايل..فعاليات �أيام جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية يف حمطتها �لتا�شعة 
و�لتي ت�شتمر مدة ثاثة �أيام وي�شارك يف �لفعاليات معايل �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �أمني عام جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
و م�شوؤولو �لإعام �خلارجي يف دول �ملجل�س بجانب عدد من �ملخت�شني و�ملثقفني من دول �ملجل�س �إىل جانب �أ�شحاب �ل�شعادة �شفر�ء دول �ملجل�س 
يف ��شتكهومل..كما حتظى هذه �لفعاليات باهتمام بالغ من �ل�شركاء يف �جلانب �ل�شويدي. وقال �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون �لدكتور عبد �للطيف 
�لزياين يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �إن �أيام جمل�س �لتعاون يف مملكة �ل�شويد تاأتي يف �طار حر�س دول �ملجل�س على تعزيز عاقات �لتعاون مع �لدول 
�ل�شديقة..وفتح جمالت �و�شع لتنمية تلك �لعاقات وتطويرها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة..موؤكد� �أهمية �ملباحثات �لتي �شتجرى مع كبار �مل�شوؤولني 
يف �حلكومة �ل�شويدية حول �شبل تعزيز �لعاقات بني جمل�س �لتعاون ومملكة �ل�شويد يف خمتلف �ملجالت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لتجارية. و�أ�شاف 
�أقره وزر�ء �لإعام يف دول �ملجل�س  �أيام جمل�س �لتعاون يف �ل�شويد متثل �ملحطة �لتا�شعة لربنامج ثقايف و�عامي  �أن  �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
و�نطلق خال عام 2004 من باري�س ثم بروك�شل وبرلني ولهاي ومدريد وروما ولندن ثم �شيوؤول م�شري� �ىل �أن �لندو�ت وحلقات �لنقا�س �لتي تنظم 
خال هذه �لفعاليات تعك�س حر�س دول جمل�س �لتعاون على �بر�ز جهودها �لتنموية �ل�شاملة وعر�س فر�س �لتعاون �مل�شرتك..بجانب �ل�شتفادة من 

جتارب �لآخرين مو�شحا �أن برنامج �لفعاليات يت�شمن ثاث ندو�ت رئي�شية يف كل من �ملجال �ل�شيا�شي و�لقت�شادي و�لثقايف. 

هوية �مل�شلحني وكافة �ملتورطني يف عملية �إطاق �لنار، وهم �للبنانيون: 
عبد  وم�شطفى  �لأحمد،  �لعزيز  عبد  حممد  وعمر  �لر�عي،  جمال  خالد 
�حلميد جوهر، و�ل�شوري يحيى �شمري حممد و��شاف �ن قوى من �جلي�س 
وتعمل على  �شمري حممد،  �ملدعو يحيى  و�أوقفت  �أماكن وجودهم  د�همت 
ماحقة باقي �ملتورطني. وكان �جلي�س �و�شح يف وقت �شابق �ن م�شلحني 
�لأح��ي��اء  �إىل  �ل�شاح  بقوة  ركابها  و�ق��ت��ادو�  �ل��ف��ان  �شيارة  �وق��ف��و�  ملثمني 
�لد�خلية يف باب �لتبانة، ثم قامو� باإطاق �لنار على �أقد�مهم و��شار �ىل 
�ن قوة معززة من �جلي�س توجهت �إىل �ملكان �ملذكور، ونقلت �مل�شابني �إىل 
وياأتي هذ�  و�ملتورطني  �لفاعلني  وب��د�أت ماحقة   ، للمعاجلة  �مل�شت�شفيات 
�حلادث بعد جولة من �ل�شتباكات بني منطقتي باب �لتبانة وجبل حم�شن 

يف طر�بل�س �وقعت 15 قتيا. وعاد �لهدوء �خلمي�س �ثر تدخل �جلي�س.

•• بريوت-ا ف ب:

�لنار على  بال�شرب و�ط��اق  �ملعتدين  �للبناين توقيف �حد  �علن �جلي�س 
وحتديد  لبنان  �شمال  يف  طر�بل�س  يف  �لعلوية  �لطائفة  �ىل  ينتمون  �شبان 
على  �ملدينة  يف  �شر�ع  خ�شم  يف  ���ش��وري،  وبينهم  �لآخ��ري��ن  �ملنفذين  هوية 
�لعلوية  �لطائفة  م��ن  لبنانيني  ت�شعة  و����ش��ي��ب  �ل�����ش��وري.  �ل��ن��ز�ع  خلفية 
بجروح �ل�شبت نتيحة �طاق ر�شا�س عليهم و�شربهم على �يدي م�شلحني 
مدخل  عند  عليهم  �ملعتدى  ي�شتقلها  ك��ان  �شغرية  ف��ان  �شيارة  �عرت�شو� 
منطقة باب �لتبانة ذ�ت �لغالبية �ل�شنية يف مدينة طر�بل�س، بينما كانو� يف 

طريقهم �ىل عملهم يف منطقة جبل حم�شن ذ�ت �لغالبية �لعلوية.
و�شدر عن قيادة �جلي�س بيان جاء فيه نتيجة �لبحث و�لتحريات، مت حتديد 

يوني�شيف تطالب مب�شاعدة لبنان حيال الالجئني ال�شوريني 

•• عمان-رام اهلل-وكاالت:

�ك�����د وزي������ر �لوق���������اف و�ل���������ش����وؤون 
�لردين  �ل���ش��ام��ي��ة  و�مل��ق��د���ش��ات 
هايل عبد �حلفيظ �لد�وود �لحد 
�ل��ق��د���س  �لق�����ش��ى يف  �مل�����ش��ج��د  �ن 
ل1،7  �لوىل  �لقبلة  هو  �لقدمية 
م��ل��ي��ار م�����ش��ل��م، حم����ذر� م��ن �ن �أي 
ح���دي���ث ع���ن ت��ق�����ش��ي��م �مل�����ش��ج��د هو 

��شتمر�ر للعب بالنار .
ت�����ش��ري��ح��ات  �ل�����������د�وود يف  وق�������ال 
�وردت���ه���ا وك���ال���ة �لن���ب���اء �لردن���ي���ة 
�لر�شمية )برت�( �ن تكر�ر �لتهديد 
ب��ت��ق�����ش��ي��م �لق���������ش����ى ب����ني �حل���ني 
�أف��ك��ار�  يطبع  �أن  ل ميكن  و�لخ���ر 
م��ت��ط��رف��ة يف �لع�����ام �ل��ع��امل��ي بل 
و�أ�شر�ر  بالنار  للعب  ��شتمر�ر  هو 
على  متطرفة  �أ�شر�ئيلية  جماعات 
�أثارة �شر�ع ديني يف كثري من بقاع 
�مل�شجد �لق�����ش��ى هو  ك��ون  �ل��ع��امل 
1،7 مليار م�شلم  �لقبلة �لوىل ل 

منت�شرين يف كل بقاع �لر�س .
وب�شكل  يرف�س  �لردن  �ن  و��شاف 
قاطع جميع �لقر�ر�ت و�لت�شرفات 
�لحتال  �شلطات  بها  تقوم  �لتي 
�ل�شريف  �ل��ق��د���س  يف  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
خا�شة  �مل��ب��ارك،  �لق�شى  و�مل�شجد 
م����ا ت������ردد م����ن �أن�����ب�����اء ت���ق���ول ب����اأن 

ب��ا���ش��م �ل��رئ��ا���ش��ة ن��ب��ي��ل �أب����و ردي��ن��ة، 
�إن ت�شريحات رئي�س �لوزر�ء  قوله 
�لإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو حول 
�إقامة جد�ر يف غور �لأردن، ما هي 
زيارة  لإف�شال  ��شتباقية  خطوة  �إل 
وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي كريي 
�أب��و  و�أ����ش���اف  للمنطقة   �ل��ق��ادم��ة 
�شرعي  غري  �ل�شتيطان  �أن  ردينة 
و�جل�����د�ر ���ش��ي��زول، و�أن����ه م��ن دون 
دولة فل�شطينية وعا�شمتها �لقد�س 
�ملنطقة،  يف  ��شتقر�ر  ول  �شام  ل 
�شيتحملون  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  و�أن 

م�شوؤولية ف�شل �ملفاو�شات .
�أن  �لأم���ريك���ي���ة  �لإد�رة  وط���ال���ب 
لنتنياهو  و����ش��ح��ة  بر�شالة  تبعث 
لوقف هذ� �لعبث . وكانت �شحيفة 
م��ع��اري��ف �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ذك����رت �إن 
�أم��ن��ي يف  بناء ج��د�ر  ق��رر  نتنياهو، 
منطقة غور �لأردن، وهي جزء من 
ببقاء  ط��ال��ب  و   ، �لغربية  �ل�شفة 
�لإ�شر�ئيلي عليها  �شيطرة �جلي�س 

يف حال قيام دولة فل�شطينية.

ي����ه����ود م���ت���ط���رف���ني ت����ه����دف ل���ن���زع 
���ش��اح��ي��ات �لوق�����اف �ل���ش��ام��ي��ة 
�ل���ق���د����س و�مل�������ش���ج���د �لق�����ش��ى  يف 
و�ل����ت����خ����ط����ي����ط جل����ع����ل �مل�������ش���ج���د 
�لق�شى �ملبارك تابعا لوز�رة �أديان 
�لح��ت��ال ، م�شري� �ىل �ن��ه جمرد 
�لتفكري بهذه �خلطوة �لغا�شمة هو 
غطر�شة وجرمية ل حتمد عقباها 

وعدد  �لح��ت��ال  �شلطة  موؤ�ش�شات 
�ملتطرفة  �ل�شيا�شية  �أح��ز�ب��ه��ا  م��ن 
ت���در����س م���ق���رتح ق���و�ن���ني ل��ت��ه��وي��د 
لليهود  و�ل�شماح  �لق�شى  �مل�شجد 

بتاأدية �شلو�ت د�خل �مل�شجد .
وح������ذر �ل����وزي����ر م����ن م����ا ت��ن��اق��ل��ت��ه 
و���ش��ائ��ل �لع�����ام )�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة( 
�جل��م��ع��ة و�ل�����ش��ب��ت م��ن �ق��رت�ح��ات 

 . �مل�شلمني  مقد�شات  �أق��د���س  �شد 
م�شلم  ول��و  ي�شتطيع  ل  �ن��ه  ور�أى 
و�ح����د �أن ي��ف��رط ب����ذرة ت����ر�ب من 
�مل�شجد �لق�شى و�لقد�س �ل�شريف 
، م�شري� �ىل �ن �لدفاع عن �مل�شجد 
�لق�شى فر�س عني على كل م�شلم 
وم�����ش��ل��م��ة وط����ال����ب �ل����وزي����ر دول 
�لدولية  و�ملنظمات  �ج��م��ع  �ل��ع��امل 

�ليهودية  و�جلماعات  و�لن�شانية 
�مل���ح���ب���ة ل���ل�������ش���ام �ل�������ش���غ���ط ع��ل��ى 
�ل�شلطة �لقائمة بالحتال لوقف 
كل �نتهاكات �لحتال �ل�شر�ئيلي 
�لتاريخي  �ل��و�ق��ع  م��ن  تغري  �ل��ت��ي 
مل��دي��ن��ة �ل���ق���د����س وت���ه���دد م��ف��اه��ي��م 

�لتعاي�س �لديني و�لمن �لعاملي .
و����ش���دد �ل����وزي����ر ع��ل��ى �ن �مل�����ش��ج��د 
�لتي  �مل��ب��ارك ه��و �لر����س  �لق�شى 
�لقد�شي  �حل��رم  �شور  عليها  ي��دور 
م�شاحتها  تقل  ل  و�ل��ت��ي  �ل�شريف 
من  عليها  وم���ا  دومن����ا   144 ع��ن 
�أبنية وم�شاطب وم�شاجد و�شاحات 
و�أروق��������ة وغ���ريه���ا وي��ت��ب��ع ل��ه��ا ما 
�مل�شرفة  حتتها حتى مركز �لر�س 
وما فوقها حتى مركز �ل�شماء حيث 
عرج نبينا حممد و�حلرم �لقد�شي 
وقبة  �لق�شى  �مل�شجد  ي�شم  �لذي 
�ل��ق��ب��ل��ت��ني  �وىل  ه����و  �ل�������ش���خ���رة، 
لدى  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  وث��ال��ث 
�مل�شلمني. �ىل ذلك، نددت �ل�شلطة 
�لفل�شطينية �لأحد، بقر�ر �إ�شر�ئيل 
�أم��ن��ي يف منطقة غ��ور  ب��ن��اء ج���د�ر 
�لأردن، و�عتربتها خطوة ��شتباقية 
لف�������ش���ال زي������ارة وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 

�لمريكية جون كريي للمنطقة.
�لفل�شطينية  �لأنباء  وكالة  ونقلت 
�لر�شمية وفا عن �لناطق �لر�شمي 

منع ابن حممد 
مر�شي من ال�شفر 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لقاهرة  �ل�شلطات يف مطار  منعت 
�لأوىل  �ل���������ش����اع����ات  يف  �ل����������دويل، 
م���ن ���ش��ب��اح �لأح�����د، �ب���ن �ل��رئ��ي�����س 
�مل�����ش��ري �مل���ع���زول حم��م��د م��ر���ش��ي 
�إىل م��ال��ي��زي��ا ون��ق��ل  �ل�����ش��ف��ر  م���ن 
م�شدر  عن  �ل�شابع(  )�ليوم  موقع 
�أمني باملطار �نه مل ي�شمح لأ�شامة 
طائرة  م��نت  على  بال�شفر  مر�شي 
للطري�ن  �لحت���اد  خلطوط  تابعة 

�لإمار�تية متجهة �إىل ماليزيا .
مر�شي  �ن  تبني  �ن��ه  �مل�شدر  وذك��ر 
طلب  على  بناًء  �ل�شفر  من  ممنوع 
�ل�شيادية،  �لأمنية  �جلهات  �إح��دى 
ومدرج على قو�ئم �ملنع من �ل�شفر 
تاأتي  �خل��ط��وة  ه��ذه  �ن  �إىل  وي�شار 
قبل يوم و�حد من موعد حماكمة 
و�ل��������ده. م����ن ج��ه��ت��ه �أف�������اد م��وق��ع 
�لأم��ن  �أجهزة  �ن  �ليوم(  )�مل�شري 
�لأم��ن��ي��ة  �أن��ه��ت خطتها  ب��ال��ق��اه��رة 
حم��اك��م��ة  ج��ل�����ش��ات  �أوىل  ل���ت���اأم���ني 
مر�شى، �ليوم �لثنني، و14 �آخرين 
فى �أحد�ث �لحتادية �لتى وقعت 5 

دي�شمرب من �لعام �ملا�شى.

اإدانة وا�شعة ملقتل 
�شحفينينْ فرن�شينينْ مبايل 

•• نيويورك-وكاالت:

ت������و�ل������ت �لإد�ن����������������ات ع����ل����ى م��ق��ت��ل 
�ل�����ش��ح��ف��ي��نينْ �ل��ف��رن�����ش��ي��نينْ ب���اإذ�ع���ة 
ف��رن�����ش��ا �ل���دول���ي���ة ك���ل���ود ف���ريل���ون 
وج��د�  و�ل��ل��ذي��ن  دوب���ون،  وغي�شان 
بعد  م��ايل  ب�شمال  كيد�ل  ميتني يف 
����ش���اع���ات م����ن خ��ط��ف��ه��م��ا م����ن ق��ب��ل 
�لأم����ن  جم��ل�����س  ود�ن  م�����ش��ل��ح��ني. 
�مل�شوؤولني  �ل��دويل �حل��ادث وطالب 
�شريعا  �لتحقيق  مببا�شرة  �ملاليني 
وتقدمي �مل�شوؤولني عنه �أمام �لق�شاء. 
ب���ي���ان ����ش���در يف وق����ت م��ت��اأخ��ر  ويف 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  ع��رب  �لأول  �أم�����س 
�ل�شحيتني  لعائلتي  تعازيهم  ع��ن 
�لبيان  وقال  �لفرن�شية.  وللحكومة 
�لإن�شاين  �ل��دويل  �لقانون  مبوجب 
و�شائل  ومهنيي  �ل�شحفيني  ف���اإن 
يف  �مل�شاركني  و�لأ�شخا�س  �لإع���ام 
بعثات مهنية خطرة يف مناطق نز�ع 
كمدنيني  عموما  ي��ع��ت��ربون  م�شلح 
بهذه  وحمايتهم  �حرت�مهم  ويجب 
�ل�����ش��ف��ة وط���ال���ب  ك��اف��ة �لأط�����ر�ف 
هذه  ب��اح��رت�م  �ل��ن��ز�ع  يف  �ل�شالعة 
�لأم��ن  �لل��ت��ز�م��ات. وطلب جمل�س 
هذه  يف  �شريعا  �لتحقيق  م��ايل  من 
�لق�شية و�إحالة �مل�شوؤولني عنها �إىل 

�لق�شاء .
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مب�حث�ت بني وزيري اخل�رجية امل�سري والعم�ين 

نبيل فهمي: م�شر تتطلع لتنويع م�شادر اأ�شلحتها

يف  بالقاهرة  �لبلدين  بني  للتعاون 
�أق��رب وقت ممكن، كما مت �لتفاق 
�أي�������ش���اً ع���ل���ى ����ش��ت��ئ��ن��اف �ل���ت���ع���اون 
ب����ني �مل���ع���ه���دي���ن �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ت���دري���ب  �ل����دول����ت����ني يف جم�����ال  يف 
�لأوجه  عن  ف�شًا  �لدبلوما�شيني، 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��دول��ت��ني 

�ل�شقيقتني .

وو�ق�������ع �ل���ع���اق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني 
�لبلدين و�شبل دفعها.

وقالت وز�رة �خلارجية �مل�شرية يف 
علوي  ب��ن  ��شتقبل  فهمي  �ن  ب��ي��ان 
وب���ح���ث م���ع���ه ���ش��ب��ل دف�����ع ع���اق���ات 
جمهورية  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ت��ع��اون 
م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة و���ش��ل��ط��ن��ة ُع��م��ان 
�إىل  �لجتماع تطرق  �إن   ، و�أ�شافت 

•• القاهرة -وكاالت:

نبيل  �مل�شري  �خلارجية  وزي��ر  قال 
دول  �ىل  �شتتطلع  م�شر  �ن  فهمي 
�أخ��������رى غ����ري �ل�����ولي�����ات �مل��ت��ح��دة 
باحتياجاتها �لمنية وحذر  للوفاء 
بامكانها  �أن��ه مل يعد  و��شنطن من 
جت��اه��ل �مل��ط��ال��ب �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و���ش��ط 
�ل���ت���غ���ري�ت �ل��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا �ل��ع��امل 
�لعربي. وقال فهمي يف مقابلة قبيل 
زي����ارة وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم��ري��ك��ي 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ن  ك���ريي  ج���ون 
مع  عاقتها  �ىل  تنظر  �أن  ينبغي 
م�شر على �ملدى �لطويل و�ن تدرك 
�نه يف �عقاب �لربيع �لعربي عليك 
�لعربية  �ل�����ش��ع��وب  م��ع  تتعامل  �أن 
ولي�س �حلكومات �لعربية وح�شب. 
ه����ذ� ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ك �ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�ل�شيا�شة  �مل��دى  ق�شرية  �ل�شيا�شة 
�ل�شيا�شة  ف��ق��ط  ول��ي�����س  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة. 
وب���ال���ت���ايل ف����ان م���ا ي��ب��دو �أن����ه كيل 

ث��اين  ب���اده وه���ي  وق���ال فهمي �ن 
�لع�شكرية  للم�شاعد�ت  متلق  �أك��رب 
�لمريكية بعد ��شر�ئيل ويعي�س بها 
�نزعجت  �لعربي  �لعامل  �شكان  ربع 
م���ن خ��ف�����س �مل�������ش���اع���د�ت وخ��ا���ش��ة 
�جل��ان��ب �ل��ع�����ش��ك��ري �ل���ذي يتطلب 
��شتد�مة و��شتمر�رية و�ت�شاقا على 

�ملدى �لطويل.
وغ�������ش���ب���ت �ل�������ش���ل���ط���ات �مل�������ش���ري���ة 
وح����ل����ف����اوؤه����ا �ل�����ع�����رب م�����ن ق�����ر�ر 
بتجميد  �ملا�شي  �ل�شهر  و��شنطن 
ب���ع�������س �مل���������ش����اع����د�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
من  دولر  م��ل��ي��ون   260 و�أي�������ش���ا 
�شد  حملة  بعد  �لنقدية  �مل�شاعدة 
و��شتجاب �جلي�س  جماعة �لخو�ن 
�شيا�شات  على  حا�شدة  لحتجاجات 

مر�شي وتدخل لعزله .
�ىل ذل�����ك، ب��ح��ث ف��ه��م��ي ون��ظ��ريه 
�ل���ع���م���اين ي���و����ش���ف ب����ن َع�����لَ�����وي، يف 
�لتطور�ت  �لأح���د،  �شباح  �ل��ق��اه��رة 
�لر�هنة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
خا�شة على �شعيد �لأزمة �ل�شورية، 

�أك����رث منها  ع��اق��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وهو  فهمي  و�أك��د  تكتيكية.  عاقة 
���ش��ف��ري ���ش��اب��ق ل���دى و����ش��ن��ط��ن ظل 
عن  �مل�شوؤولني  �أح��د  طويلة  لفرتة 
ر�شم �ل�شيا�شات يف وز�رة �خلارجية 
ميثل  ل  �لتحرك  ه��ذ�  �أن  �مل�شرية 
�مل�شرية  لل�شيا�شة  ت��وج��ي��ه  �ع����ادة 
نحو مو�شكو �لتي كانت حليفا مل�شر 
يف ع��ه��د �لحت�����اد �ل�����ش��وف��ي��ت��ي قبل 
�أن ي��ج��ذب �ل��رئ��ي�����س �ل��ر�ح��ل �أن���ور 
�ل�شاد�ت م�شر �ىل �ملع�شكر �لغربي 

ويتو�شل �ىل �شام مع ��شر�ئيل.
وقال هذه عقلية �حلرب �لباردة. �أنا 
ل �أحاول �أن �أ�شع رو�شيا يف مو�جهة 
�أن ي�شبح هناك  �أحاول  �أنا  �أمريكا. 
ج��دي��د�  ���ش��ري��ك��ا  و30  و20   10
مل�������ش���ر وم�������ش���ى ي����ق����ول �حل���ك���وم���ة 
عاقاتها  بتنويع  ملتزمة  �مل�شرية 
ولكن  �أ�شدقائنا  ح�شاب  على  لي�س 
�ىل ج��ان��ب �أ���ش��دق��ائ��ن��ا.. ه��ذ� لي�س 
موقفا �شد �ل�شيا�شة �لمريكية �نه 
موقف مت�شق مع �مل�شالح �مل�شرية.

مبكيالني �أو عدم �ت�شاق يف �ل�شيا�شة 
ي�����ش��ب��ح �أك����رث خ���ط���ورة وع���ام���ا يف 
حت��دي��د رد ف��ع��ل �جل��م��اه��ري. و�أك���د 
لعاقات  �مل�شطربة  �حلالة  فهمي 
و����ش��ن��ط��ن م���ع م�����ش��ر ب��ع��د خف�س 
عزل  بعدما  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت 
�جل��ي�����س �ل��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ش��ي 
�ملنتمي جلماعة �لخ��و�ن يف يوليو 
على  �حتجاجات حا�شدة  بعد  متوز 
�شيكون  م�شر  �ن  وق��ال  �شيا�شاته. 
متعددة  �خ��ت��ي��ار�ت  ت��ط��وي��ر  عليها 
طريقها  لر�شم  م��ت��ع��ددة  وخ��ي��ار�ت 
�ل��ع��اق��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  �مل�شتقبلي 
روي��رتز  مع  مقابلة  ويف  �لع�شكرية 
�ل��ولي��ات  �ىل  بر�شالة  فهمي  بعث 
�ملتحدة وقال �ذ� كانت �شت�شبح لك 
فانك  �لو���ش��ط  �ل�شرق  يف  م�شالح 
حتتاج �ىل �أن تكون عاقاتك جيدة 
�أو على �لقل تد�ر جيد� مع �لدولة 
�ل��ت��ي ه��ي م��رك��ز �ل�����ش��رق �لو���ش��ط. 
ه��ذ� ح���و�ر� �شريحا  �شيكون  وت��اب��ع 
و�أم��ي��ن��ا ب��ني �ل���ش��دق��اء. وق���ال عن 

بهذ�  �شنعمل  ك��ريي  م��ع  �جتماعه 
�لعاقة  لتطوير  �لبناء  �ل���ش��ل��وب 
ول���ك���ن ل��ي�����س ل��دي��ن��ا ���ش��ك يف �أن��ن��ا 
�شنويف �لحتياجات �لازمة لمننا 
�أي  م��ن  مطلوبة  ه��ي  كما  �لقومي 
قام  �ل��وزي��ر  وك��ان  نحتاجه  م�شدر 
ب�����اأول رح��ل��ة خ��ارج��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة له 
�ىل رو�شيا يف �شبتمرب �يلول ولي�س 
�لتي جمدت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ىل 
�أج�����ز�ء �أ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن م�����ش��اع��د�ت��ه��ا 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة ل���ل���ج���ي�������س �مل�������ش���ري 
مليار  3ر1  على  �جلي�س  ويح�شل 
م�شاعد�ت  ���ش��ورة  يف  �شنويا  دولر 
ع�شكرية ونقدية منذ وقعت م�شر 
مع  لل�شام  ديفيد  كامب  �تفاقية 
��شر�ئيل عام 1979 . وقال فهمي 
�لقاهرة  �شتنقلها  �لتي  �لر�شالة  �ن 
بني  �ل���ع���اق���ة  �أن  ه���ي  ك����ريي  �ىل 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة وم�����ش��ر مهمة 
ج����د� ل��ك��ن �ل��ع��اق��ة �أع���م���ق ك��ث��ري� 
�مل�شاعد�ت  وق��ف  �أو  �مل�شاعد�ت  من 
باعتبارها  �ليها  ينظر  �أن  وي��ج��ب 

و�لدولية،  �لإقليمية  �لق�شايا  �أبرز 
�إىل  �لتو�شل  �شرورة  ر�أ�شها  وعلى 
ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ى ل���اأزم���ة �ل�����ش��وري��ة، 
و�أهمية �لعمل �مل�شرتك على �إجناح 
عقد موؤمتر جنيف 2 كخطوة نحو 
�ل�شوري  لل�شر�ع  �ل�شيا�شي  �حل��ل 
�ت��ف��ق��ا على  وق���ال���ت، �ن �جل��ان��ب��ني 
عقد �لدورة �ملقبلة للجنة �مل�شرتكة 

خامنئي غري متفائل باملحادثات مع الغرب 
•• طهران-يو بي اأي:

�ل�شيد  �إي����ر�ن  �لإ���ش��ام��ي��ة يف  �ل��ث��ورة  �أع���رب مر�شد 
علي خامنئي �لأحد عن عدم تفاوؤله باملحادثات مع 
�لغرب، لكنه �عتربها غري م�شّرة للجانب �لإير�ين 
 ، قوله  خامنئي  ع��ن  �إي��ر�ن��ي��ة  �إع���ام  و�شائل  ونقلت 
ينبغي  ل  �إن��ه  �لغرب  مع  �لإير�نية  �ملفاو�شات  ح��ول 
باملهادنني  �ملفاو�س  �لفريق  �أع�شاء  ي�شف  �أن  لأح��د 
م�شوؤولية  عاتقهم  على  وتقع  �ل��ث��ورة  �أب��ن��اء  ف��ه��وؤلء 
�أك��د �شابقاً فهو  �أن��ه وكما ك��ان قد  �إىل  �شعبة و�أ���ش��ار 
�أع��رب يف  لكنه  �ل��غ��رب،  مع  باملحادثات  متفائل  غري 

�ل��وق��ت ذ�ت���ه ب���اأن ه��ذه �مل��ح��ادث��ات ل��ن ت�شر �جلانب 
�لإي�������ر�ين، و�أن���ه���ا جت��رب��ة ل��رف��ع �مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ك��ري 
�ملباحثات  تو�شلت  �ذ�  و�أ���ش��اف  �لإي�����ر�ين.  لل�شعب 
عدم  لكن  ح�شن،  �أم��ر  فذلك  �ملطلوبة  �لنتائج  �إىل 
و�شولها �إىل �لنتائج �ملرجوة، يجب �آن يو�شل �لباد 
�أن���ه ل  و���ش��دد على  بنف�شها  �أق��د�م��ه��ا  ل��ل��وق��وف على 
�بت�شامته  يظهر  �ل���ذي  �ل��ع��دو  على  �لع��ت��م��اد  يجب 
يبدون  �لأم��ريك��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني  �أن  �إىل  م�شري�  لنا 
يوؤكدون  نف�شه  �لوقت  ويف  للمحادثات  ��شتعد�دهم 
باأن جميع �خليار�ت مطروحة على �لطاولة، م�شيفاً 
�أي حماقة ميكن �ن يرتكبوها؟ . وقال �ن و��شنطن 

، موؤكد�  �ل��ع��امل  ل��دى �شعوب  �لأك���رث كر�هية  �ل��ق��وة 
بالنفع لأي دول��ة وقال  �مل�شتكرب ل تعود  �أن حماباة 
��شم  �لإي��ر�ن��ي��ون  �لطلبة  �أط��ل��ق  ع��ام��ا   30 �إن���ه قبل 
طهر�ن،  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  على  �لتج�ش�س  وكر 
وهذ� �لعنو�ن يطلق �ليوم على �ل�شفار�ت �لأمريكية 
يف �لدول �ملقربة من �لوليات �ملتحدة، و هذ� يعني 
�أن �شبابنا �شبقو� �لآخرين بثاثني عاما وي�شار �ىل 
5+1 حول  �ن �ير�ن جتري حمادثات مع جمموعة 
برناجمها �لنووي �لذي يقول �لغرب �نه يهدف �ىل 
�نتاج ��شلحة نووية ،وهو ما تنفيه طهر�ن �لتي تقول 

�نه خم�ش�س لا�شتخد�م �ل�شلمي.

•• اأبوظبي-وام:

�لتعاون لدول  �ل�شاعة  دول جمل�س  �أخبار  دعت ن�شرة  
يف  �لفاعل  و�ملوقف  �ل�شف  وح��دة  �إىل  �لعربية  �خلليج 
�لتعامل مع �ملتغري�ت �لتي ت�شهدها �لبيئتان �لإقليمية 
و�لدولية وما تنطوي عليه هذه �ملتغري�ت من حتديات 
جمع  �ل��ذي  �للقاء  حم��ور  ه��ذ�  �أن  �إىل  معقدة..م�شرية 
�آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
ب��ن حمد بن  �ل�شيخ متيم  و�أخ���اه  �ل��دول��ة  حفظه �هلل  
�ل�شقيقة يوم �جلمعة  �أمري دولة قطر  �آل ثاين  خليفة 
م�شرية  بتعزيز  �لكفيلة  �ل�شبل  ت��ن��اول  �ل���ذي  �مل��ا���ش��ي 
عنو�ن  وحت��ت  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  م�شرية  تعزيز 
�ملتحدة حر�شت على  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  قالت 
تعزيز وحدة �ل�شف �خلليجي و �مل�شاركة بفاعلية وعلى 
�نطاق  منذ  �لطريق  ه��ذ�  على  حت��رك  �أي  يف  �ل���دو�م 
�أبوظبي  م��ن  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
ميثل  �خلليجي  �لتكامل  �أن  1981..مو�شحة  عام  يف 
�خلارجية  �لدولة  �شيا�شة  عنا�شر  من  �أ�شا�شيا  عن�شر� 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  عهد  منذ  و�أهد�فها 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل �لذي �آمن بالوحدة 
وهو  و�ل��ت��ق��دم  و�ل��ع��زة  للقوة  �أ�شا�شيا  مدخا  ب�شفتها 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  عليه  ي�شري  �ل��ذي  نف�شه  �لنهج 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه  �هلل   حفظه  �ل��دول��ة 
�لإم��������ار�ت. و�أ����ش���اف���ت �ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز 
�لإم������ار�ت ل��ل��در����ش��ات و �ل��ب��ح��وث �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة..�أن 
�إميان دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مبجل�س �لتعاون 
مل�شريته يف  �لاحمدود  ودعمها  �لعربية  �خلليج  لدول 
�ملجالت كافة منذ بد�يته..�إمنا يوؤكد�ن �إميانها بقيمة 
�لتي  لديها  �لعليا  �لقيمة  وه��ي  ميثلها  �لتي  �ل��وح��دة 
�لأ�شا�شي  �مل�شدر  وتعد  �لحت��اد  دول��ة  لها  وفقا  �أ�ش�شت 

لقوتها ومنعتها. 
لأهمية  �ل��ق��وي  �إدر�ك��ه��ا  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  يعك�شان  كما 

�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  و���ش��رورت��ه  �خلليجي  �لتكامل 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  دول  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة 
�أن  وبينت  وغريها.  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية  �لأمنية 
ومنطقة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ع���ام 2010 �أث��ب��ت��ت �أن 
دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ق���ادرة 
�شعوبها  وم�شالح  �أمنها  حماية  على  مو�قفها  بوحدة 
ومكت�شباتها و�شيانة جمتمعاتها يف مو�جهة حماولت 
زعزعتها و�إثارة �لفو�شى فيها..كما عززت مفهوم �لأمن 
�خلليجي �جلماعي وقادت مبادر�ت مهمة �كت�شبت دعما 
�ليمنية  �لأزم���ة  ملعاجلة  �خلليجية  �مل��ب��ادرة  مثل  دوليا 
يف  وتنمية  ��شتقر�ر  ق��وة  �أنها  كله  �لعامل  �أم��ام  و�أثبتت 

�ملنطقة بالقول و�لعمل.
 و�أو�شحت �أن �لتن�شيق بني دول جمل�س �لتعاون لدول 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ك���ان ل��ه �أث����ر ك��ب��ري يف ت��ق��وي��ة دوره���ا 
�لإق��ل��ي��م��ي يف ظ���ل ت��ف��اع��ات �مل��ن��ط��ق��ة و����ش��ط��ر�ب��ات��ه��ا 
وت�����ش��دي��ه��ا مل���ح���اولت �خ�����رت�ق �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 
�مل�شالح  على  للحفاظ  �لإيجابية  حتركاتها  و  خارجها 
�ل��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ف��ت��ه��ا �ل���ق���وة �ل���ت���ي مت��ل��ك �ل����ق����درة على 
�لإقليمية  عاقاتها  �إط��ار  يف  و�لتاأثري  �ملت�شقة  �حلركة 
ح��ال��ة من  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  تعي�س منطقة  و�ل��دول��ي��ة 
تبدو  حالة  �أن��ه��ا  �ل�شتقر�ر..م�شيفة  وع��دم  �ل�شيولة 
مفتوحة على �شيناريوهات كثرية خال �لفرتة �ملقبلة 
يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لتقاطعات  ظ��ل  يف  خ�شو�شا 
على  تطر�أ  �أن  وميكن  ط��ر�أت  �لتي  و�لتطور�ت  �ملنطقة 
�أخبار  و���ش��ددت   فيها.  �ملزمنة  و�لأزم���ات  �مللفات  بع�س 
يزيد  �أن هذ�  �لإفتتاحي على  �ل�شاعة  يف ختام مقالها 
من �أهمية �لتعاون و�لتن�شيق و�لتكامل بني دول جمل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية لبناء مو�قف موحدة يف 
�لتعامل مع متغري�ت �ملنطقة وم�شتجد�تها و�ل�شتعد�د 
�لأمر  تعلق  �شو�ء  �أي حت��ولت قد تطر�أ عليها  ملو�جهة 
�خلارجية  عاقاتها  �أو  لدولها  �لد�خلية  بالتفاعات 

لأن �مل�شري و�حد و�لتحديات م�شرتكة.

•• باري�ص-ا ف ب:

ينت�شر حاليا قر�بة ثاثة �لف جندي فرن�شي يف مايل حيث 
بينما  �لدولية  فرن�شا  �ذ�ع��ة  من  �شحافيان  و�غتيل  خطف 
رج��ل عندما  �ل��ف  �ىل  �لعدد  ه��ذ�  �ىل خف�س  باري�س  تهدف 
وكان  �ل�شنة.  نهاية  �لباد  يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  تنتهي 
حول  �ليليزيه  ق�شر  يف  �لح��د  عقد  �ل��ذي  �لزم���ة  �جتماع 
�لرئي�س فرن�شو� هولند على �ثر خطف غيزلن دوبون وكلود 

اإحباط تفجري انتحارية نف�شها يف بغداد
•• بغداد-ا ف ب:

ترتدي حز�ما  �نتحارية  �لقب�س على  �لح��د  �لعر�قية  �لم��ن  ق��و�ت  �لقت 
ذ�ت  �ل�شدر  مدينة  يف  �بتد�ئية  مدر�شة  �م��ام  نف�شها  تفجري  قبل  نا�شفا 
�لغالبية �ل�شيعية �شرق بغد�د وقال م�شدر �مني عر�قي رف�س �لك�شف عن 
��شمه �ن �نتحارية ترتدي حز�ما نا�شفا يف �لعقد �لر�بع من �لعمر حاولت 
تفجري نف�شها �مام مدر�شة �شد ماأرب يف مدينة �ل�شدر، لكنها ف�شلت بعد 

حماولتها عدة مر�ت .
و�و�شح �ن دورية للجي�س قريبة من �ملدر�شة ر�شدت �ملر�أة �لتي بدت عليها 
وبح�شب  �حل��ز�م  وتفكيك  عليها  �لقب�س  فتمكنو� من  �لرتياب،  حالة من 
�شهود عيان �ن �ملر�أة كانت تنتظر �مام �ملدر�شة خروج �لتاميذ عند �ل�شاعة 
وتعر�شت  �عتقالها  حلظة  يف  ت��غ(   9،00( �ملحلي  بالتوقيت   12،30
�ل�شرب من  تثبت هويتها، �ىل  �ي وثيقة  �لتي مل تكن حتمل  �لنتحارية 

عدد من �لهايل �لغا�شبني.
ويف �حلي ذ�ته، متكن حر��س رو�شة �طفال من م�شك �شخ�شني وهما ب�شدد 
�ىل  �شلموهما  �حلر��س  �ن  �مل�شدر  و�و�شح  ج��د�ر  ق��رب  نا�شفة  عبو�ت  زرع 

�ل�شرطة �لتي طوقت �ملكان لتفكيك �لعبو�ت �لنا�شفة .
و��شتهدف �نتحاري يقود �شاحنة كبرية مفخخة مدر�شة يف قرية يقطنها 
�طفال  ت�شعة  ��شفر عن مقتل  ما  �ملا�شي،  �ل�شهر  تلعفر  تركمان يف ق�شاء 

و��شابة 24 �خرين .

فريلون وقتلهما يف كيد�ل �شمال مايل، يهدف خ�شو�شا �ىل 
تقييم قوة �شرفال �لتي و�شلت �ىل �لباد مع بد�ية �لتدخل 
�ملا�شي.  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   11 يف  �لفرن�شي  �لع�شكري 
و�ع���ل���ن وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي ل�����ور�ن ف��اب��ي��و���س عقب 
�لجتماع ت�شديد �لجر�ء�ت �لمنية لحال �لمن يف جممل 
�ملنطقة و�ملناطق �ملحيطة بها ول �شيما تعزيز �أمن �ملو�طنني 
�لج���ر�ء�ت  تتمثل  �ن  حكومي  م�شدر  وت��وق��ع   . �لفرن�شيني 
�شمال  �ق�شى  يف  ظ��ه��ور�  �ك��رث  �لفرن�شي  �لن��ت�����ش��ار  جعل  يف 
�لع�شكريون  �مل�شوؤولون  و�شيتخذ  م��ايل. 
�ملقبلة  �لقليلة  �لي����ام  خ���ال  �ج�����ر�ء�ت 
�جلمهورية  رئي�س  لتو�شيات  ��شتجابة 
نف�شه.  للم�شدر  وفقا  �لجتماع،  خ��ال 
ومنذ �ليام �لوىل للتدخل �لفرن�شي يف 
�ملجموعات  دحرت  �لثاين-يناير،  كانون 
حتى  و�شلت  �ل��ت��ي  �مل�شلحة  �ل�شامية 
معاقلها  و�شقطت  �ل��ب��اد،  بو�شط  كونا 
�لو�حد تلو �لخر ويف ذروة �لعمليات يف 
�لفرن�شية  �لقو�ت  كانت  �شباط-فرب�ير 
تعد 4500 رجل وتعد حاليا �قل بقليل 
باماكو  يف  منت�شرين  �لف  ث��اث��ة  م��ن 

وغاو ومتبكتو وكيد�ل.

مايل يف  ينت�شرون  فرن�شي  جندي  اآلف   3

اأخبار ال�شاعة تدعو اإىل وحدة ال�شف واملوقف 
اخلليجي يف التعامل مع املتغريات الإقليمية والدولية

�شرق الكونغو يعج مبجموعات م�شلحة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ل��ذي  �لنجاح  م��دى  تقييم  تباين 
ح��ق��ق��ت��ه زي��������ارة رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
�إىل  �مل����ال����ك����ي  ن��������وري  �ل�����ع�����ر�ق�����ي 
و����ش��ن��ط��ن ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع لطلب 
�ل�������دع�������م، يف وق����ت  �مل������زي������د م������ن 
ت�����ش��اع��د ف��ي��ه م�����ش��ت��وى �ل��ع��ن��ف يف 
من  تقرتب  م�شتويات  �إىل  �لعر�ق 
-2006 �لطائفي  �لتوتر  �شنو�ت 

.2007
وت��ن��اول��ت �ل�����ش��ح��اف��ة �لأم��ريك��ي��ة 
وول  وو�شفت  بالتحليل،  �ل��زي��ارة 
����ش���رتي���ت ج�����ورن�����ال �لأم����ريك����ي����ة 
يف  ف�شلت  و�أنها  �ملتوترة  ب�  �ل��زي��ارة 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى م��زي��د م��ن �ل��دع��م 
�ختاف  عمق  و�أب���رزت  �لع�شكري، 
�أ�شباب �رتفاع  وجهات �لنظر حول 
و�شبل  �ل��ع��ر�ق  يف  �لعنف  م�شتوى 

مو�جهته و�حتو�ئه.
ونقلت �ل�شحيفة �نزعاج م�شرعني 
�أمريكيني من ذوي �لوزن باحلياة 
على  �ملالكي  �إ�شر�ر  من  �ل�شيا�شية 
�أنه ل يتحمل �إل �لنزر �لقليل من 
�مل�شوؤولية عن �لعنف �لذي يجتاح 
�لعر�ق. و�أكد رئي�س جلنة �لعاقات 
�خلارجية مبجل�س �ل�شيوخ روبرت 
�أمل  بخيبة  �أ�شيب  �أن��ه  مينينديز 
م���ن ل��ق��ائ��ه �مل���ال���ك���ي �ل�����ذي �أحل���ق 
-م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره- ���ش��رر� كبري� 
ب��ال��غ��ر���س �ل��رئ��ي�����ش��ي م���ن زي��ارت��ه 
ع�شكري  دع��م  على  �حل�شول  وه��و 

�أمريكي.
�لزيارة  كانت  �إذ�  مينينديز  وق��ال 
ل���غ���ر����س ����ش���م���ان �ل���ث���ق���ة و�ل���دع���م 

�لأم����ريك����ي، ف��م��ن �مل���وؤك���د �أن�����ه مل 
قيام  ب�شرورة  يقنعني  �أن  ي�شتطع 
�ملالكي  �أن  وُي��ذك��ر  ب��ذل��ك  �أم��ريك��ا 
�لعنف  ت�شاعد  �ل�شبب يف  �أن  يرى 
يف �ل�����ع�����ر�ق ه�����و �م�����ت�����د�د ت���اأث���ري 
بني  ���ش��وري��ا  يف  �مل�شلحة  �مل��و�ج��ه��ة 
�لنظام �ل�شوري و�ملعار�شة، ويقول 
ملقاتلي  �شمح  �شوريا  يف  �لو�شع  �إن 
�ل��ع��ر�ق  �إىل  ي��دخ��ل��و�  �أن  �ل��ق��اع��دة 

ويوؤ�ش�شو� قو�عد لهم.
�لع�شكريون  و�لقادة  �مل�شرعون  �أما 
���ش��ب��ب  �أن  ف������ريون  �لأم����ريك����ي����ون 
ت�شاعد �لعنف يف �لعر�ق هو ف�شل 
�لقوى  �إ���ش��ر�ك  يف  �ملالكي  حكومة 
يف  و�ل��ك��ردي��ة  �ل�����ش��ن��ي��ة  �ل�شيا�شية 

عليها من �لوليات �ملتحدة. 
موقعها  عرب  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�لإلكرتوين، �أن �أوباما حث �ملالكي 
���ش��رورة  ع��ل��ى  مباحثتهما  خ���ال 
�إ����ش���د�ر ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب��ات حتى 
عن  �لتعبري  �لعر�قيون  ي�شتطيع 
خال  من  �ل�شيا�شية  �ختافاتهم 
�لن��ت��خ��اب��ات ب���دل م���ن ����ش��ت��خ��د�م 

�لعنف.
وق������ال �أوب�����ام�����ا خ�����ال �مل��ب��اح��ث��ات 
�إن����ه ي��رغ��ب يف �ل��ع��م��ل م��ع �مل��ال��ك��ي 
ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��ج��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة 
�لعر�ق وح��ده بل  �لتي تهدد لي�س 

�ملنطقة با�شرها .
ر�أت  ت���امي���ز  ن����ي����وي����ورك  �أن  غ����ري 

�ل�����ش��ل��ط��ة وك����ان �مل��ال��ك��ي ق���د �شعى 
خ�����ال زي����ارت����ه لإق����ن����اع �أع�������ش���اء 
�ل��ك��ون��غ��ر���س ب��ت��وف��ري م���زي���د من 
�مل�����ش��اع��د�ت �لق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��ع��ر�ق 
و�ل�����ش��م��اح ل��ل��ح��ك��وم��ة �لأم��ريك��ي��ة 
ب����ت����زوي����ده ب����ط����ائ����ر�ت م����ن ط����ر�ز 
�أخ��رى،  �أمريكية  و�أ�شلحة  �أبات�شي 
بحجة �أن �لعر�ق يحتاجها لتدعيم 

�ل�شتقر�ر يف �لباد.
���ش��ح��ي��ف��ة و�����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت م��ن 
ب����ار�ك  �ل��رئ��ي�����س  �أن  ر�أت  ج��ه��ت��ه��ا 
�أي تعهد�ت علنية  �أوباما مل يقدم 
بتقدمي  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  لرئي�س 
م�شاعد�ت  �أي  �أو  ع�شكرية  معد�ت 
�أخ������رى ت�����ش��ع��ى ب���غ���د�د ل��ل��ح�����ش��ول 

ب���ال���ع���ر�ق قد  �مل����ت����اأزم  �ل��و���ش��ع  �أن 
����ش���اه���م يف ت���وح���ي���د وج����ه����ة ن��ظ��ر 
ب�شرورة  �أوباما،  و�لرئي�س  �ملالكي 
�ملت�شاعد  �لقاعدة  خطر  مو�جهة 
يف غرب �لعر�ق وُيذكر �أن �لعاقة 
قد  �ملتحدة  و�لوليات  �ملالكي  بني 
�لنتكا�شات  م��ن  �لكثري  تخللتها 
خ����ا�����ش����ة م����ن����ذ ����ش���ح���ب �ل�����ق�����و�ت 
عام  �أو�خ��ر  �لعر�ق  �لأمريكية من 
�ل��ت��وت��ر  ذل���ك  وي��ن��ع��ك�����س   2011
بعدم عقد موؤمتر �شحفي للمالكي 
و�أوباما بعد لقائهما، ومت �لكتفاء 
�ملكتب  م��ن  مقت�شبة  بت�شريحات 

�لبي�شاوي بالبيت �لأبي�س.
ون���ق���ل���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع����ن ب���ر�ي���ان 
كاتولي�س �لزميل و�خلبري بال�شاأن 
�لأمريكي  �لتقدم  �لعر�قي مبركز 
�لإد�رة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ب  م���ن  ق��ول��ه 
�لأم��ريك��ي��ة �أن ت��دع��ي ب���اأن �لأم���ور 
ي��ر�م د�خ��ل �لعر�ق،  �شارت على ما 
على  ي��ق��ع  ذل����ك  يف  �ل���ل���وم  �أن  �إل 

�لقيادة �لعر�قية .
وك������ان ب���ي���ان م�������ش���رتك ق����د ���ش��در 
�مل���������ش����وؤول����ني  �إن  ق�������ال  �جل����م����ع����ة 
خم�شية  خطة  ق��دم��و�  �لعر�قيني 
قدرها  ميز�نية  تت�شمن  ج��دي��دة 
357 مليار دولر لتح�شني �لبنية 

�لتحتية يف �لطاقة و�لنفط.
�إىل  �أ�����ش����ارت  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  �أن  غ���ري 
بامليز�نية  و���ش��ع  �ل���ذي  �ل��رق��م  �أن 
�أث����ار ده�����ش��ة و����ش��ت��غ��ر�ب �مل��ر�ق��ب��ني 
م��ي��ز�ن��ي��ة  و�أن  خ��ا���ش��ة  و�مل��ح��ل��ي��ني 
ك��ان��ت مائة   2012 ل��ع��ام  �ل��ع��ر�ق 
�ل���ذي  م��ل��ي��ار دولر ف��ق��ط، �لأم�����ر 

تركهم بحالة ده�شة . 

اأوب�م� يتعهد بتقدمي م�س�عدات لبغداد 

اأجواء توتر �شادت زيارة املالكي لوا�شنطن وف�شل زيادةالدعم الع�شكري 

اإ�شابة �شابط خمابرات بهجوم يف اليمن 
•• �صنعاء-ا ف ب:

��شيب �شابط يف جهاز �ل�شتخبار�ت �ليمنية بجروح خطرة �لحد يف �نفجار عبوة نا�شفة 
يف عدن، كربى مدن جنوب �ليمن، كما �فاد م�شدر يف �جهزة �لمن.

�ن قنبلة و�شعت  �لهجوم  �لقاعدة م�شوؤول عن  �ن تنظيم  ي�شتبه يف  �لذي  �مل�شدر  وقال 
يف �شيارة �لعقيد في�شل غنيم �نفجرت حلظة �شعوده �ىل �ل�شيارة �ملتوقفة �مام منزله 

متوجها �ىل مطار عدن حيث يعمل.
يف  �لخ��رية  �ل�شهر  يف  و�جلي�س  �ل�شرطة  يف  �شباطا  ت�شتهدف  �لتي  �لهجمات  وتكثفت 
�ليمن وخ�شو�شا يف حمافظات �جلنوب و�ل�شرق وتن�شبها �ل�شلطات عموما �ىل تنظيم 

�لقاعدة.
�لحتجاج  حركة  ب�شبب   2011 يف  �ملركزية  �ل�شلطة  �شعف  �ملتطرف  �لتنظيم  و�غتنم 

�ل�شعبية �شد �لرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح، لتعزيز وجوده يف �لبلد.

•• كين�صا�صا-ا ف ب:

ت�شتاأثر حركة �ملتمردين �لكونغوليني �م23 بالعناوين 
�ل��ك��ون��غ��و  ���ش��رق ج��م��ه��وري��ة  ل��ك��ن  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة لل�شحف 
�لنز�عات  متزقه  و�ل��ذي  باملعادن  �لغني  �لدميقر�طية 
�لت���ن���ي���ة و�ل���ت���اري���خ���ي���ة، ي�����ش��م ع�����دد� ل ي��ح�����ش��ى من 

�ملجموعات �مل�شلحة �لخرى.
وهذه �ملجموعات تقاتل �جلي�س �لكونغويل �و ميلي�شيات 
�خ�����رى، يف حت��ال��ف��ات م��ت��ح��رك��ة، وت���رع���ب ب�����ش��ك��ل د�ئ���م 
�و  تعاطف من دول جم��اورة  �و  �ملدنيني بدعم  �ل�شكان 
حتى كين�شا�شا كما يتهم �لبع�س. وقد نزح نحو مليوين 

�شخ�س يف �قليمي كيفو بح�شب �لمم �ملتحدة.
وج��ن��وب  ���ش��م��ال  �قليمي  يف  �لنا�شطة  �حل��رك��ات  و�ب����رز 
23 مار�س �ملعروفة �خت�شار� بام23.  كيفو هي حركة 
وهي ت�شم خ�شو�شا توت�شي كونغوليني يتكلمون �للغة 
�ملتمردون  وه���وؤلء   . كينياروند�  �لوطنية  �ل��رو�ن��دي��ة 
�شام  �ت��ف��اق  مبوجب  �لكونغويل  �جلي�س  يف  �ن��دجم��و� 
موقع يف 2009 لكنهم عادو� ومتردو� يف ني�شان-�بريل 
ب�شكل  يحرتم  مل  �لتفاق  هذ�  �ن  معتربين   2012
و�لمم  كين�شا�شا  تتهم  �ل��ت��ي  �ملجموعة  وه���ذه  ك��ام��ل. 
�لبلدين،  نفي  رغ��م  بدعمها  و�وغ��ن��د�  رو�ن���د�  �ملتحدة 

ويف  ونيف.  �شنة  منذ  كيفو  �شمال  �ل�شتقر�ر يف  تزعزع 
ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2012 ��شتولت لفرتة وجيزة 
عدة  �ي��ام  وبعد  و�لثاثاء  غوما.  �لقليم  عا�شمة  على 
من تقهقر مقاتليها �مام �جلي�س، مل تعد حتتل �شوى 
جيب جبلي عند تخوم رو�ند� و�وغند�. وبح�شب م�شادر 
يتجاوز  يعد  مل  مقاتليها  ع��دد  ف��ان  �جنبية  ع�شكرية 
�ب-�غ�شط�س  يف  ب1700  ي��ق��در  ك���ان  �ن  ب��ع��د  �لل���ف 
�لتي  �ملتحالفة  �لدميقر�طية  �لقو�ت  تاأتي  ثم  �ملا�شي. 
للرئي�س  معار�شة  م�شلحة  جمموعة  �ل�شا�س  يف  كانت 
�لوغندي يويري مو�شيفيني وقد وجدت منذ �لبد�ية 
ملجاأ عند �شفح جبال بوينزوري قرب �حلدود �لوغندية 
يف �شرق جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية �لتي تعاطفت 
فقط  �ليوم  �ملوؤلفة  �ملجموعة  وه��ذه  طويلة.  ملدة  معها 
م���ن م��ق��ات��ل��ني م�����ش��ل��م��ني ت��ت��و�ج��ه ب���ني �حل���ني و�لخ���ر 
�مل�شلحة جلمهورية  �لقو�ت  مع  �شنو�ت  ع�شر  نحو  منذ 
�ل��ك��ون��غ��و �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى ب��ع��د م��ئ��ات �ل��ك��ل��وم��رت�ت 
قو�تها  لعديد  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  وت����رت�وح  غ��وم��ا  �شمال  م��ن 
بني مئات ونحو 1300 مقاتل ويف تقرير ن�شر مطلع 
2013 لفتت جمموعة �لزمات �لدولية �ىل �شابتها 
و�شدة باأ�شها لكنها ل متلك �لقوة لتقوي�س �ل�شتقر�ر 

مثل �م23.
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ع�شرات القتلى يف هجوم بنيجرييا 
•• مايدوغوري-ا ف ب:

هاجم م�شلحون موكب زفاف يف ولية بورنو �شمال �شرق نيجرييا ما �دى 
�ىل مقتل �كرث من 30 �شخ�شا بينهم �لعري�س يف كمني ، بح�شب ما قال 
�ل�شبت على طريق باما-بانكي حني  �شهود وناجون �لحد. ووقع �لهجوم 
بعد  �لولية  عا�شمة  مايدوغوري  �ىل  عائدين  �لزفاف  يف  �مل�شاركون  كان 
�ل��ذي جرى يف مي�شيكا يف ولي��ة �د�م��او� �ملجاورة كما قالو�. وقال  �حلفل 
ر�أى �جلثث على  �نه  ��شمه،  �لك�شف عن  بر�س بدون  لوكالة فر�ن�س  �شائق 
�لطريق �ل�شريع م�شيفا �ن �لكثري من جثث �ل�شحايا عليها �ثار ر�شا�س 
و��شاف كل �ل�شحايا قتلو� بوح�شية من قبل �ملهاجمني لقد �شدمت حني 
ر�أيت �جلثث ممددة على �لطريق �ل�شريع ومل يت�شن �حل�شول على تعليق 
�منيا  م�����ش��در�  لكن  �ملنطقة.  يف  و�جل��ي�����س  �ل�شرطة  م�����ش��وؤويل  م��ن  ف���وري 
نقلت �ىل م�شت�شفى يف  �ن �جلثث  بانه وح�شي م�شري� �ىل  و�شف �حل��ادث 
حيث  عنيفة  هجمات  نيجرييا  �شرق  �شمال  ي�شهد  ما  وغالبا  مايدوغوري 

�شن �جلي�س هجوما لوقف مترد جماعة بوكو حر�م �ل�شامية �ملتطرفة.

الإعدام لربيطاين واأمريكي 
بتهم جرائم حرب يف بنغالدي�ض

•• دكا-اأ ف ب:

بريطاين  على  ب��الع��د�م  غيابا  �لح���د  بنغاد�س  يف  ط���و�رئ  حمكمة  حكمت 
باك�شتان  ع��ن  �ل�شتقال  ح��رب  �ث��ن��اء  مثقفني  مقتل  يف  ل��دوره��م��ا  و�م��ريك��ي 
هيئة  وه��ي  بنغاد�س،  يف  للجر�ئم  �لدولية  �ملحكمة  ود�ن��ت   1971 �لعام  يف 
بينهم  ��شخا�س  ع�شرة   ،2010 يف  �حلكومة  �شكلتها  للجدل  مثرية  ق�شائية 
يف  �لهند  تدخل  و�ث��ن��اء  �مل��ا���ش��ي.  �لثاين-يناير  ك��ان��ون  منذ  ��شاميني  �شبعة 
�قدمت  �لهزمية،  و�شك  على  باك�شتان  كانت  عندما   1971 يف  �ل��ن��ز�ع  نهاية 
�مليلي�شيات �ملوؤيدة ل�شام �باد على قتل ع�شر�ت �ملدر�شني و�ملخرجني و�لطباء 
بنغاد�س  �لدين من  �شودري معني  �لربيطاين  �ملو�طن  وهرب  و�ل�شحافيني 
بعد �حلرب و�شغل منا�شب هامة يف منظمات ��شامية عدة يف بريطانيا و�شارك 
يف �ن�شاء �ملجل�س �ل�شامي يف وطنه بالتبني. وهذ� �ل�شحايف �ل�شابق �مل�شتقر 
يف لندن كان يعمل يف �حدى �شحف بنغاد�س عندما �نف�شلت باده �لتي كانت 

�قليما با�شم باك�شتان �ل�شرقية، عن باك�شتان �لغربية، �ي باك�شتان �ليوم.

•• �صنعاء-وكاالت:

�شعدة  مبحافظة  دم��اج  بلدة  يف  �ل�شتباكات  ��شتمرت 
�شمال �ليمن بني �ل�شلفيني وجماعة �حلوثيني، وذلك 
بعد �أنباء �شابقة عن وقف لإطاق �لنار، و�شقط �ملئات 
حتذير�ت  و�شط  �جلانبني،  من  و�جلرحى  �لقتلى  من 
م���ن �ل��ل��ج��ن��ة �ل���دول���ي���ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب �لأح����م����ر ب��خ��ط��ورة 

�لو�شع.
و��شتمرت �ل�شتباكات لليوم �لر�بع و�شط ق�شف عنيف 
ب�شو�ريخ �لكاتيو�شا �شّنه �حلوثيون م�شاء �ل�شبت على 
مركز لل�شلفيني يف دماج، ح�شب ما �أفادت م�شادر قبلية 

يف �شعدة.
و�ل�شلفيني  �لقبائل  �أبناء  �إن عدد قتلى  �مل�شادر  وقالت 
مائتي  من  �أك��رث  �إىل  �إ�شافة   ،55 �إىل  �رتفع  دم��اج  يف 
جريح بعد �أربعة �أيام من �لق�شف �لذي تنفذه جماعة 

َحجة  حم��اف��ظ��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  ع��ل��ى  لل�شيطرة  �حل��وث��ي��ني 
مع  ت�شتغل  و�شاطة  جلنة  ه��ن��اك  �إن  ل�شعدة  �مل��ح��اذي��ة 

�لطرفني للو�شول �إىل �تفاق لوقف �إطاق �لنار.
ومن جهتها ذكرت وز�رة �لدفاع �ليمنية �أن �لرئي�س عبد 
ربه من�شور هادي وّجه باإعادة ت�شكيل �للجنة �لرئا�شية 
�ملكلفة بحل �لنز�ع و�إنهاء �لتوتر يف دماج، �لتي يهاجم 
�لتابع  �حل��دي��ث  د�ر  م��رك��ز  �أي���ام  �حل��وث��ي��ون منذ  فيها 

لل�شلفيني.
�ملنطقة،  �إىل  قو�ته  و�شول  �ليمني  �جلي�س  �أعلن  كما 
وقال �إنه مت وقف �إطاق �لنار، غري �أن �ملتحدث با�شم 
�ل�شلفيني يف �شعدة �شرور �لو�دعي نفى توقف �إطاق 
�أي ق��و�ت م��ن �جلي�س  �أو و���ش��ول  �ل��ن��ار م��ع �حلوثيني، 
�إىل �ملنطقة. و�أ�شار �إىل �أن �حلوثيني يو��شلون ق�شف 
�ملنطقة مبختلف �لأ�شلحة، و�أن �لو�شع �لإن�شاين هناك 

كارثي.

ال�شني تعاقب القائد الع�شكري ل�شينجيانغ رئي�ض طاجيك�شتان يف طريقه لولية جديدة 
•• بكني-اأ ف ب:

�ق�شى �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني من �شفوفه �لقائد �لع�شكري ملنطقة �شينجيانغ كما �وردت �ل�شحف 
�ل�شينية بعد �عتد�ء يف تيان �آمنني يف بكني ن�شب ر�شميا �ىل �ويغوريني من �شكان هذه �ملنطقة �لتي 
ت�شهد ��شطر�بات. وذكرت �شحيفة �شينجيانغ يف برقية مقت�شبة �ن �جلرن�ل بينغ يونغ �لذي عني 
يف متوز يوليو 2011 قائد� ملنطقة �شينجيانغ �لع�شكرية �قيل من مهامه كع�شو يف �للجنة �لد�ئمة 
�لتي  �لقالة  �شبب  �لر�شمية  �ل�شحيفة  هذه  تو�شح  ومل  �شينجيانغ.  يف  �ل�شيني  �ل�شيوعي  للحزب 
تاأتي بعد نحو �شتة �يام من �عتد�ء يف �شاحة تيان �آمنني �شكل �شربة �شديدة للجهاز �لمني �ل�شيني 
�ل�شخم وكانت �شينجيانغ �ي�شا م�شرحا ملو�جهات عنيفة ��شفرت عن �شقوط ع�شر�ت �لقتلى يف ني�شان 
�بريل وحزير�ن يونيو و�ب �غ�شط�س 2013. وبعد �ن فقد من�شبه د�خل �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني 
يف �شينجيانغ يتوقع �ي�شا على �لرجح �عفاء �جلرن�ل بينغ من م�شوؤولياتهم �لع�شكرية يف �ملنطقة 

�ملاأهولة بغالبية م�شلمة.

•• دو�صنبه-رويرتز:

بالزهور  رئي�شهم  طاجيك�شتان  مو�طنو  ��شتقبل 
و�لغ����اين و�ل���ش��ع��ار وت��ع��ه��دو� ل��ه ب��ال��ولء مدى 
�حلياة عند و�شوله ل�شتاد مفتوح يف هذه �لدولة 
�ل�شتقبال  وي��ربز  ��شيا  بو�شط  �لو�قعة  �لفقرية 
�حل���اف���ل ل��ل��رئ��ي�����س �م����ام ع��ل��ي رح���م���ان���وف �ل���ذي 
م��دى  �لر�����س  ع��ل��ى  �هلل  ظ��ل  ب��ان��ه  �شعبه  ي�شفه 
�حكام قب�شته على �لدولة �لتي حكمها لكرث من 
عقدين ويتجه لولية جديدة مدتها �شبعة �أعو�م 
من خال �لنتخابات �لتي جتري يف �ل�شاد�س من 

�ل�شوفيتية  �جل��م��ه��وري��ة  ���ش��ك��ان  ن�����ش��ف  ن��ح��و  �أن 
�ل�شابقة وعددهم ثمانية مايني ن�شمة يعي�شون 
طاجيكي  مليون  نحو  وي�شاهم  �لفقر  خط  حتت 
�ل��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ئ��ة   40 بنحو  رو���ش��ي��ا  يعملون يف 
�نقطاع  �ملو�طنون من  �ملحلي �لجمايل. ويعاين 
�ل��ك��ه��رب��اء ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��رر خ����ال ف�����ش��ل �ل�����ش��ت��اء 
�لقار�س و�نقطعت �لتغذية بالغاز عن عدد كبري 
من �ملنازل منذ �شنو�ت وتعتمد حكومة رحمانوف 
�م��د�د�ت �لطاقة من رو�شيا وفر�شت قيود�  على 
علي ��شتهاك �لكهرباء يف معظم �ملناطق �جلبلية 

خارج �ملدن �لرئي�شية .

معار�شني  ملر�شحني  ي�شمح  ومل  �حل��ايل.  �ل�شهر 
مبناف�شة رحمانوف لكنه ب�شدد م�شاكل �قت�شادية 
و�جتماعية هائلة خال وليته �ملقبلة وقد تو�جه 
�لباد م�شاعب �منية عقب �ن�شحاب حلف �شمال 
�لطل�شي من �أفغان�شتان �ملجاورة يف عام 2014. 
ما  ق��دي��روف  جام�شيد  �ل�شيا�شي  �مل��ح��ل��ل  وق���ال 
م��ن ���ش��ك يف ف���وز ���ش��اح��ق ل��رح��م��ان��وف ل��ك��ن تثور 
فريقه  رحمانوف  �شيغري  هل  �خ��رى  ��شئلة  ع��دة 

�حلايل �ملكروه �شعبيا.. 
هل �شي�شن حملة على �جلرمية و�لف�شاد �ملتف�شيني 
يف ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان. وت��ب��ني �أرق�����ام �ل��ب��ن��ك �ل���دويل 

•• عوا�صم-وكاالت:

توجه �لناخبون يف كو�شوفو �شباح �لأحد �إىل �شناديق 
�ختبار�  متثل  بلدية  �نتخابات  يف  للم�شاركة  �لق��رت�ع 
لت���ف���اق ت��ط��ب��ي��ع �ل���ع���اق���ات ب���ني ك��و���ش��وف��و و���ش��رب��ي��ا، 
�شيما  ول  �ل�����ش��رب،  م�شاركة  ن�شبة  ره��ان��ه��ا  و�شيكون 
�شرب �شمال كو�شوفو، �لذين رف�شو� با�شتمر�ر �شلطة 

بر�شتينا.
�إليها  �ل��دع��وة  �أن مت��ت  بعد  �لنتخابات  ه��ذه  وجت��رى 
مب��وج��ب �ت��ف��اق ب��روك�����ش��ل �ل���ذي مت ع��ق��ده يف �أب��ري��ل-
ن��ي�����ش��ان �مل��ا���ش��ي ب��رع��اي��ة �لحت����اد �لأوروب������ي لتطبيع 
�إقليم  �أعلن  �أن  بعد  وكو�شوفو،  �شربيا  بني  �لعاقات 
�شربيا  عن  ��شتقاله  �لألبانية  �لأغلبية  ذو  كو�شوفو 
�شربيا  و�فقت  �لت��ف��اق،  ه��ذ�  ومبوجب   .2008 ع��ام 
على تقلي�س نفوذها يف �ملناطق ذ�ت �لأغلبية �ل�شربية 

يف �شمال كو�شوفو و�شتكون �لنتخابات �لبلدية مبثابة 
�ختبار لقدرة كو�شوفو ب�شكل كامل على �إدماج �ملناطق 
�ل�شتقر�ر  ع��دم  لتجنب  �ل�شرب  عليها  ي�شيطر  �لتي 
يف  كو�شوفو،  ب�شمال  �ل�شرب  ق���اوم  حيث  بامل�شتقبل، 
بري�شتينا، وحكمو�  �شلطة  بالعنف،  �لأحيان  كثري من 
وط��و�ل  بلغر�د.  م��ن  وم��ايل  �شيا�شي  بدعم  مناطقهم 
�حلملة �لنتخابية، ح�شت بلغر�د �أربعني �ألف �شربي 
يعي�شون مبنطقة �شمال كو�شوفو �ملتاخم ل�شربيا على 
�لنتخابات  ه��ذه  �إىل  دع��ي  وق��د  بالنتخابات  �مل�شاركة 
حو�ىل 1.7 مليون ناخب �إىل �لختيار بني 102 حزب 
كو�شوفو  يف  بلدية   36 على  لل�شيطرة  ت�شعى  وهيئة 
يف  �نتخابهم  �شيتم  �ل��ذي��ن  �ل�شرب  �ل��ن��و�ب  و�شيكلف 
�لتي  �ل�شربية  �لبلديات  هيئة  باإقامة  �لق���رت�ع  ه��ذ� 
�ت��ف��اق  ق���رره���ا  �ل��ت��ي  �ل���ذ�ت���ي  �شتج�شد درج����ة �حل��ك��م 

بروك�شل للمجموعة �ل�شربية بكو�شوفو.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

����ش��ت��م��ر �خل����اف و�ل���ت���ج���اذب بني 
مم���ث���ل���ي �ل����رتوي����ك����ا �حل���اك���م���ة يف 
ت��ون�����س ب���ق���ي���ادة ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لإ����ش���ام���ي���ة و�مل���ع���ار����ش���ة خ���ال 
بامل�شار  �خل��ا���ش��ة  �للجنة  �ج��ت��م��اع 
�شّيد  �لغمو�س  وبقي   ، �حلكومي 
�مل���وق���ف و���ش��ع��ار ه����ذه �مل��ف��او���ش��ات 
�ملار�تونية �لتي طالت حتى �شاعات 
وفجر  �ل�شبت  م�شاء  م��ن  متاأخرة 
�لنهائي  �لختيار  �ج��ل  �لأح��د من 
ل��رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة . وق�����د ع���رّب 
ح�شني �لعبا�شي �أمني عام �ملركزية 
با�شم  �لر�شمي  و�لناطق  �لنقابية 
كلمة  يف  للحو�ر،  �لر�عي  �لرباعي 
توجه بها �إىل �ل�شعب �لتون�شي عن 
�لتو�شل  ع��دم  م��ن  �ل�شديد  �أ�شفه 
�لتي  �ل�شخ�شية  ب�شاأن  تو�فق  �إىل 
�شرت�أ�س �حلكومة للفرتة �لقادمة، 
�إعطاء  �لت��ف��اق على  �أن��ه مت  معلنا 
�لت�شاور  ملزيد  �شاعة  ب36  مهلة 
ت���و�ف���ق على  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ب��غ��اي��ة 
�مل�شتريي  )�أحمد  �ل�شخ�شني  �أحد 
غريهما  �أو  �ل��ن��ا���ش��ر(  حم��م��د  �أو 
كبديل،  �لأخ��رى  �ل�شخ�شيات  من 
وذل����ك ب��ع��د ج��ول��ت��ني م���ن �حل���و�ر 
د�متا على مدى كامل يوم �ل�شبت 
بعد  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  ح���دود  �إىل 

منت�شف �لليل بتوقيت تون�س.

الثنني املوعد النه�ئي
�مل�����ش��اور�ت  �أن  �ل��ع��ب��ا���ش��ي  و�أو����ش���ح 
غ��ري  �ل���ق���ادم���ة  ����ش���اع���ة  �ل36  يف 
م��ن��ح�����ش��رة يف �مل��ر���ش��ح��ني �أح��م��د 
�مل�����ش��ت��ريي وحم���م���د �ل��ن��ا���ش��ر، يف 
�إىل  �ل���ع���ودة  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ����ش���ارة 
��شتبعادهما  مت  �ل��ذي��ن  �ل���ش��م��ني 
�ملن�شب،  لهذ�  �لرت�شح  من  �شابقا 
وهما جلول عّياد وم�شطفى كمال 
ه��ذ�  �إن  �لعبا�شي  وق���ال  �ل��ن��اب��ل��ي. 
�لتاأخري لن يوؤثر يف �آجال خارطة 
�أ�شابيع  بثاثة  �مل��ح��ددة  �ل��ط��ري��ق 
�ملنبثقة  �لل��ت��ز�م��ات  على  وك��ذل��ك 
�حلكومي  �مل�شار  م�شتوى  يف  عنها 
وقال ح�شني �لعبا�شي، �أنه لن يقع 

متديد يف �آجال خارطة �لطريق.
و���ش��رح��ت م��ّي��ة �جل��ري��ب��ي �لأمينة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري، �أّن���ه 
�إع��ط��اء فر�شة ب  مت �لت��ف��اق على 
36 �شاعة ملزيد �لت�شاور و�لتو�فق 
�أو  �ل�شخ�شيتني  �إح���دى  ح��ول  �إم��ا 
�لتفاق  ومت  غريهما،  عن  �لبحث 
ك��ذل��ك ع��ل��ى �أن ه���ذ� �ل��ت��اأخ��ري ل 
ي��ج��ب �أن مي�����س روزن���ام���ة خ��ارط��ة 
�ل��ط��ري��ق وب���ال���ت���ايل ���ش��ي��ك��ون ي��وم 

�ملقبلة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �خ��ت��ي��ار 
حل  �شوى  هناك  يعد  ومل  تعطلت 
و�حد وبنّي �إلهي �أنه �شيتم �قرت�ح 
منح �شمانات للمتم�شكني برت�شيح 
�مل�شتريي يف حتديد وز�ر�ت  �أحمد 
وز�ر�ت  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  �ل�������ش���ي���ادة 

�لد�خلية و�لدفاع و�لعدل.
ت�شتبعد  مل  �أخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
�أو�����ش����اط ق��ري��ب��ة م���ن �مل�����ش��ارك��ني 
ح�������ش���ول �ت�����ف�����اق ب�����ني �ل��ن��ه�����ش��ة 
و�ل�����ش��ب�����ش��ي ع��ل��ى ���ش��خ�����س حممد 
�لنا�شر يف �لدقيقة �لت�شعني وذلك 

طبقا ل�شروط حمّددة .
يف �لأثناء حت��اول بع�س �لأط��ر�ف 
ع���ل���ى م����ا ي���ب���دو �ل���ت���دخ���ل لإق���ن���اع 
�مل�����ش��ت��ريي ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن م��وق��ف��ه 
و�لإع�������������ان ع�����ن ع�������دم ت��ر���ش��ح��ه 
ل���رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة ك���م���ا �ق����رتح 
على  �لدميقر�طي  �لتحالف  حزب 
�أن يتم تر�شيح  �لأطر�ف �ملتحاورة 
حم��م��د �ل��ن��ا���ش��ر مل��ن�����ش��ب رئ��ا���ش��ة 
نائبا  �مل�شتريي  �حمد  و  �حلكومة 
�ل�شيا�شية  بال�شوؤون  مكلفا  له  �أول 
وب��امل��ل��ف �لأم��ن��ي و�ن ي��ك��ون جلول 
ع��ي��اد م��ك��ل��ف��ا ب��امل��ل��ف �لق��ت�����ش��ادي 
�إر�����ش����اء جميع  و ذل����ك م���ن �ج����ل 
�لأط��������ر�ف و �خل������روج م���ن �أزم����ة 

�ختيار رئي�س �حلكومة �لقادم 
�ل��ذي قد يفر�س  و�خليار �لأخ��ري 
نف�شه على �حلو�ر �لوطني، يتمّثل 
يف �ختيار مر�شح من خارج �لقائمة 
�حل��ال��ي��ة وف��ت��ح ب���اب �ل��رت���ّش��ح من 
غ���ري م�شتبعد  �أم����ر  وه���و  ج���دي���د، 
مو�عيد  �أجند�  ين�شف  قد  �نه  ولو 
خ���ارط���ة �ل���ط���ري���ق �ل���ت���ي ي��رف�����س 
�لتمديد  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 

فيها.

متديد ح�لة الطوارئ
تون�س  �أُع��ل��ن يف  �آخ���ر،  على �شعيد 
�أم�����س مت��دي��د ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ يف 
كافة تر�ب �لباد �إىل موفى �شهر 
يونيو 2014. وياأتي هذ� �لتمديد 
هجمة  تون�س  فيه  ت�شهد  وق��ت  يف 
�إرهابية ��شتهدفت �لأمن و�جلي�س 
وم��ن��اط��ق ���ش��ي��اح��ي��ة، وت��ع��ي�����س فيه 
قد  خ��ان��ق��ة  �شيا�شية  �أزم����ة  �ل��ب��اد 
تقودها �إىل �شلل تام و�ىل �ملجهول 
�إذ� ما ف�شل �لفرقاء يف فّك �شفرتها 

وجتاوزها. 
�أن��ه��ا �مل���رة �لأوىل �ل��ت��ي يتم  ي��ذك��ر 
�لتي  �ل��ط��و�رئ  حالة  متديد  فيها 
مت��ن��ح ���ش��اح��ي��ات و����ش��ع��ة ل��ق��و�ت 
�أ�شهر،  بثمانية  و�ل�شرطة  �جلي�س 
يف ح����ني ك����ان����ت مت������دد م���ن���ذ ع���ام 

ون�شف ب�شهر �أو ثاثة �أ�شهر.

�مل��وع��د  �ل��ن��ه��ار  منت�شف  �لث���ن���ني 
�لنهائي لاإعان عن �لتو�فق على 

��شم رئي�س �حلكومة.
ق����ر�ر  �أن  �إىل  �لإ�������ش������ارة  وجت������در 
�إل��ي��ه،  �لتو�شل  مّت  �ل���ذي  �ل��ت��اأخ��ري 
مت م���ن خ���ال���ه خ����رق م���ا �أل���زم���ت 
ب��ه خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق �ل��ت��ي وقعت 
عليها خمتلف �لأحز�ب �مل�شاركة يف 
�حلو�ر �لوطني باأن يكون �لإعان 
عن رئي�س �حلكومة يف �أجل �أق�شاه 
نوفمرب   2 �ل�شبت  ليلة  منت�شف 

�جلاري.

املع�ر�سة تتهم النه�سة
�لر�شمي  �لناطق  ق��ال  جهته،  م��ن 
ب���ا����ش���م �جل���ب���ه���ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ح��ّم��ة 
�حل��و�ر  ف�شل  ب���و�در  �إّن  �لهمامي، 
�حل��و�ر  و�ّن  تظهر  ب���د�أت  �لوطني 
متعرث ومعطل، حمما �مل�شوؤولية 

حلركة �لنه�شة. 
�لباد  و�شع  �إّن  �لهمامي  و�أ�شاف 
ل��ه طاقة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  يتطلب 
ذهنية وج�شدية متكنه من �لعمل 
مل��ا ي��ف��وق �ل���� 12 ���ش��اع��ة يف �ل��ي��وم، 
وتابع قوله نحن ل ن�شكك يف تاريخ 
�إذ� مل يتم  ل��ك��ن  �مل�����ش��ت��ريي  �ح��م��د 
�لطاقة  له  حكومة  رئي�س  �ختيار 
طويلة  ل�����ش��اع��ات  للعمل  �ل��ازم��ة 
�لتي �شيتخذها لن  �ل��ق��ر�ر�ت  ف��ان 
�أط��ر�ف  تكون ���ش��ادرة عنه بل عن 
�لهمامي مت�شك  .  و�نتقد  �أخ��رى 
�مل�شتريي،  باأحمد  �لنه�شة  حركة 
بها  متر  �لتي  �ملرحلة  �أن  مو�شحا 
�لباد خطرية و�أن رئي�س �حلكومة 
�أن يكون �شخ�شية رمزية  ل يجب 
على  ق���ادرة  �شخ�شية  و�إمن���ا  فقط 

�لعمل ل�شاعات ُمطولة.
و�����ش����ّدد �ل���ن���اط���ق ب���ا����ش���م �جل��ب��ه��ة 
�ل�شعبية ، على �إّن �لرتويكا ت�شعى 
�إىل  �مل�����ش��ت��ريى  ب��اأح��م��د  بت�شبثها 
ع��رق��ل��ة ق�����ر�ر �حل�����ش��م يف م��ر���ش��ح 

رئا�شة �حلكومة �ملقبلة.
و�أ�شاف �لهمامي �إّن �أكرث ما يقلق 
�لرتويكا �لآن هو ملف �لتعيينات، 
لأّنها يف حاجة �إىل �شمانات مُتّكنها 
م��ن �حل��ك��م ح��ت��ى و�ن مل ت��ك��ن يف 
حركة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ، �ل�شلطة 
�لنه�شة تريد �خل��روج من �حلكم 

من �لباب لتعود من �ل�شباك.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، ق���ال �ل��ق��ي��ادي 

�أحجام كّل طرف، م�شيفاً �نه لي�س 
م���ن م��ك��ان �آخ����ر مل��ع��رف��ة �لأح���ج���ام 
و�حد  وك��ّل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �إل 
�أن  وعليه  وحجمه  قيمته  ي��ع��رف 

يحرتم نف�شه، على حّد تعبريه.
ه��و  �حل������ّل  �أّن  �جل����ب����ايل  و�ع����ت����رب 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �حل�����و�ر و�ل��ع��م��ل على 
�إجن���اح���ه م��ن �أج����ل �ل��و���ش��ول �إىل 
�لنتخابات يف �أقرب وقت وبالتايل 
م�شري�ً  للباد،  �ل�شتقر�ر  حتقيق 
�إىل �أّن ما يح�شل �ليوم هو �شر�ع 
من �أجل �ل�شلطة ومرتبط بالبحث 

عن متوقع يف �لنتخابات �ملقبلة.

�سين�ريوه�ت
 اخلروج من امل�أزق

����ش���ي���ن���اري���وه���ات ع����دي����دة ت�����ش��رب��ت 
م����ن ك���و�ل���ي�������س �حل�������و�ر �ل��وط��ن��ي 
مبوقفه  ط��رف  ك��ل  مت�شك  بعدما 
�إىل  ومبر�شحه، و�نق�شم �لفريقان 
�أن  ت��وؤك��د  �أوىل  جمموعة  ط��رف��ني 
قيادة  على  ق���ادر  �مل�شتريي  �أح��م��د 
�ملجموعة  ترف�س  ح��ني  �ل��ب��اد يف 
�ل��ث��ان��ي��ة ه����ذ� �مل��ن��ط��ق وت��ع��ت��رب �أن 
�مل�������ش���ت���ريي يف ع���م���ر م����ت����ق����ّدم ل 
لاأمور  دقيقة  متابعة  من  ميّكنه 
و�لأمنية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لجتماعية، و�ن حالته �ل�شحية 
ل ت�شمح له بالبقاء �أكرث من ثاث 

�شاعات يف مكتبه.
ر��شد  �أّن  ت�شّرب  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 
�لنه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  �لغنو�شي 
�أحمد  م��ن  ك��ل  يتقا�شم  �أن  �ق���رتح 
رئا�شة  �لنا�شر  وحممد  �مل�شتريي 
رئ��ي�����س  �لأول  ب��ت��ع��ي��ني  �حل��ك��وم��ة 
ل��ه وه��و ما  نائبا  حكومة و�ل��ث��اين 

رف�شته �ملعار�شة.
و�أكدت بع�س �ملعلومات �أن �لنه�شة 
لكن  �لنا�شر  حممد  على  �شتو�فق 
���ش��ري��ط��ة �لإب���ق���اء ع��ل��ى لطفي بن 
ج���دو ون��ذي��ر ب��ن ع��م��و ع��ل��ى ر�أ����س 

�لد�خلية و�لعدل.
وترى بع�س �لأو�شاط �أن �لنه�شة 
من  خ�شيتها  عن  ع��رّبت  تكون  قد 
توّجهات حممد �لنا�شر �لتي ترى 
�أنه منا�شر ل�حزب ند�ء تون�س رغم 
�أنه نفى ذلك عديد �ملر�ت ويف هذ� 
�ل�شياق، �أكد حممد �لطاهر �إلهي 
ممثل ح��زب �حل��ري��ة و�ل��ك��ر�م��ة يف 
�حلو�ر �لوطني، �أن �مل�شاور�ت ب�شاأن 

م��ع��ج��زة يف �ل�����ش��اع��ات �مل��ق��ب��ل��ة، �أن 
مبادرة �حلو�ر �لوطني قد �ن�شمت 
�شحية  �لوطن  �شهد�ء  قائمة  �إىل 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��ف��او���ش��ي  ل���اإره���اب 
�لرتويكا وحلفاوؤها  �لذي مار�شته 

�جلدد ح�شب تعبريه.

ت�أخري موعد 
ا�ستق�لة احلكومة

وك��ن��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذ� �ل����ت����اأخ����ري، �أك����د 
�لأم������ني �ل���ع���ام حل���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة 
حمادي �جلبايل يف ح��و�ر �شحفي 
����ش��ت��ق��ال��ة  �أّن م��وع��د  �أم�������س،  ن�����ش��ر 
حكومة علي �لعري�س �شوف يتاأخر 
ولن يكون بعد 3 �أ�شابيع كما جاء 
يف خارطة طريق �لرباعي �لر�عي 
�خلارطة  هذه  �أن  معترب�ً  للحو�ر، 
�لتقيد  �ل�شعب  ومن  و�قعية  غري 
حرفياً باآجالها وذلك ب�شبب وجود 
عقبات و�أي تاأخري يف م�شار �شيوؤثر 
ح�شب  �مل�شار�ت،  باقي  على  وجوباً 

تعبريه.
و�أو�شح �لقيادي يف حركة �لنه�شة 
�أّن �أحمد �مل�شتريي ي�شتجيب �أكرث 
�ملحددة  �ملو��شفات  لكّل  غريه  من 
�أّن  �لوطني، موؤكد�ً  �أول �حلو�ر  يف 
�لوطني  �حل���و�ر  د�خ���ل  �لت�شويت 
ل معنى ل��ه لع��ت��ب��اره ق��ائ��م��اً على 
�ل��ت��و�ف��ق. وق���ال �ن��ه �إذ� ل ب��ّد من 
بح�شب  ت�شويتاً  فليكن  �لت�شويت 

�أفاد �أنه مل يتم �لتو�شل �إىل تو�فق 
ن���ه���ائ���ي ب��خ�����ش��و���س �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�لتو�فقية  �حلكومة  �شتقود  �لتي 
�ل��ق��ادم��ة و�أن���ه ت��ق��رر �لت��ف��اق على 
فر�شة  ملنح  �مل�شاور�ت  يف  �لتمديد 
�أخ��������رى مل����زي����د �ل���ت�������ش���اور ب�������ش���اأن 

�ل�شخ�شية �لتو�فقية.
�لنه�شة  حركة  �أن  �لعري�س  و�أك��د 
تطالب وتعمل باأن تكون �ل�شخ�شية 
�لقادمة م�شتقلة وقادرة على قيادة 
�حلكومة وخا�شة ملتزمة باأهد�ف 
�لتاأ�شي�شي  �مل�شار  وب��اإجن��اح  �لثورة 
�لدميقر�طي �لنتقايل، مبا يعني 
�أق��رب  يف  �لنتخابات  �إىل  �ل��ذه��اب 
�شاحب  �ل�شعب  �إىل  و�لعودة  وقت 
�ل�شرعية �لأوىل و�لأخرية يف هذه 

�لباد، على حد تعبريه.
�إن دع��م  �ل��ع��ري�����س  ع���ام���ر  وق�����ال 
رئي�شا  �مل�شتريي  لأح��م��د  �حل��رك��ة 
جملة  حتكمه  �ل��ق��ادم��ة  للحكومة 
�مل�شتريي  �أن  وه��و  �ملو��شفات  م��ن 
حم��اي��د�  ي���ك���ون  �أن  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ه 
وي���ق���ف ع���ل���ى ن��ف�����س �مل�������ش���اف���ة م��ن 
ولديه  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  جميع 
م��ن �ل��ت��ج��رب��ة و�ل��ك��ف��اءة وخ��ا���ش��ة 
و�لن��خ��ر�ط يف حتقيق  �لثقة  م��ن 
�أهد�ف �لثورة ويف ��شتكمال �ملرحلة 

�لنتقالية �لدميقر�طية. 
و�أكد �لعري�س �أن حركته مل تقدم 
�أي مر�شح ودعمت تر�أ�س �مل�شتريي 

يف �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �جل��ي��اين 
ت���و����ش���ل  ع��������دم  �إن  �ل�����ه�����م�����ام�����ي، 
�مل�������ش���ارك���ني يف �ج���ت���م���اع �ل��ل��ج��ن��ة 
�مل�شغرة �ملنبثقة عن حو�ر �لوطني 
بخ�شو�س  م��و�ق��ف��ه��م  ح�����ش��م  �إىل 
لرئا�شة  �ملر�شحة  �ل�شخ�شية  ��شم 
بر�شالة  يبعث  �جلديدة  �حلكومة 
�ل��ع��ام، م�شيفا  ل��ل��ر�أي  ج��د�  �شيئة 
�أّن����ه يف ح���ال �إخ���ف���اق �حل����و�ر لب��د 
�أم����ام �ل�شعب  م��ن �لإق�����ر�ر ب��ذل��ك 

�لتون�شي ح�شب قوله.
و�ع�������ت�������رب رئ�����ي�����������س ح���������زب ن�������د�ء 
 ، �ل�شب�شي  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ى  ت��ون�����س 
�مل�����ش��ت��ريي  �ح���م���د  �مل��ر���ّش��ح��ني  �أّن 
وحم���م���د �ل��ن��ا���ش��ر ق����ادري����ن على 
م�شري�  �لقادمة،  �حلكومة  ت�شيري 
رئي�س  نائب  �إح��د�ث خطة  �أّن  �إىل 
�حل��ك��وم��ة م���ن م�����ش��م��ولت رئي�س 
�مل�شالة  و�أّن  �جل���دي���دة  �حل��ك��وم��ة 
�شابقة لأو�نها و�نتقد �لباجي قايد 
�لنه�شة  حركة  حماولة  �ل�شب�شي 
ل  كخيار  �مل�شتريي  �أح��م��د  ف��ر���س 
�ملقرتحة  �لأ�شماء  بني  عنه  بديل 
معترب�ً �ن جميع �ملر�شحني ملن�شب 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �أك��ف��اء وق��ادري��ن 

على قيادة �حلكومة.

امل�ستريي اأو ل اأحد
�ملكتب  رئي�س  �لعري�س  عامر  �أّم��ا 
فقد  �لنه�شة،  حل��رك��ة  �ل�شيا�شي 

تتطلبه  ما  وفق  لرئا�شة �حلكومة 
����ش��ت��ح��ق��اق��ات �مل���رح���ل���ة �ل���ر�ه���ن���ة، 
�لنه�شة  ح��رك��ة  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 
لي�س لها �أي موؤ�خذ�ت على تر�شح 
حممد �لنا�شر، معرب� عن تفاوؤله 

للتو�شل �إىل تو�فق.
�لر�شمي  �لناطق  �أف���اد  جهته،  م��ن 
با�شم حركة �لنه�شة زياد لعذ�ري، 
���ش��خ�����ش��ي��ة  �ل���ن���ا����ش���ر  حم���م���د  �إّن 
حم����رتم����ة ول����ك����ن �ل�����ي�����وم ت���ط���رح 
ق�شية من هو �لأقدر على مو��شلة 
هذ�  و  �لقادمة  �لنتقالية  �ملرحلة 
�مل�شتريي على  �حمد  يتوفر يف  ما 
حد قوله �لذي يعد رجل �ملرحلة و 
هو على نف�س �مل�شافة من �جلميع 
و م�����ش��ت��ق��ل وب��ال��ن�����ش��ب��ة لإ���ش��ك��ال��ي��ة 
قال  للم�شتريي،  �ملتقدمة  �ل�����ش��ّن 
ب��اأن��ه ل ف��رق بينه و بني  ل��ع��ذ�ري 
هذ�  على  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 

�مل�شتوى.
و�ىل جانب ت�شّبثها برت�شيح �أحمد 
�مل�شتريي ملن�شب رئا�شة �حلكومة، 
ر�جت �أنباء يف �لكو�لي�س عن طلب 
تتمثل  ���ش��م��ان��ات  �لنه�شة  ح��رك��ة 
وزي��ري  على  �ملحافظة  يف  خا�شة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل���ع���دل �حل��ال��ي��ني يف 

�حلكومة �لقادمة.
وقد �عترب �لقيادي يف حركة ند�ء 
�لأق��رب  �أّن  تون�س حم�شن م��رزوق 
ح�شول  ع���دم  ����ش���ورة  ويف  ل��ل��ظ��ن، 

ت�أجيل الإعالن عن رئي�س احلكومة

تون�ض: بوادر ف�شل احلوار الوطني تلوح يف الأفق..!
�لعبا�شي

 التمديد يف ح�لة الطوارئ اإىل يونيو 2014

انتخابات بكو�شوفو تخترب العالقات مع �شربيا ا�شتمرار ال�شتباكات بني ال�شلفيني واحلوثيني يف اليمن 
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العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1269   جتاري كلي                  
حمل  جمهول  �لثقيلة   بال�شاحنات  �لعامة  �مل��و�د  لنقل  �مي��ان   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف �لدعوى 
ت��وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليها  ب��ال��ز�م  �مل��ذك��ورة �ع��اه ل�شالح/ رمي للتمويل - ���س م خ ب: 
للمدعية مبلغ �ربعمائة وثمانية وثمانون �لف ومائة وت�شعون درهم و�ربعة وثمانون 
فل�شا �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2012/7/25 
�ملحاماة.       �تعاب  مقابل  درهم  �لف  بامل�شروفات ومببلغ  و�لزمتها  �ل�شد�د   وحتى متام 
حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��ان �شدر  هذ�  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/637   عقاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شن لند نور ليمتد  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/4/21 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�لوحدة  بيع  عقد  بف�شخ  �ول:  �هاو�ليا  بر�فني  ديبا   -2 خامار  �شميتا   -1 �ملدعيتني/ 
نور  �ملدعي عليها )�شن لند  بالز�م  ثانيا:  �لدعوى  و�مل��ربم بني طريف  �لتد�عي  حمل 
�لف  وع�شرون  و�شبعة  �شتمائة   ( دره��م   627.118 مبلغ  للمدعيتني  ت��وؤدي  بان  ليمتد( 
ومائة وثمانية ع�شر درهما( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلا�شل يف 2012/7/4 وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�م �ملدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��ان �شدر  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/528 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر
 -1 عليهما/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شركة �لر��شد للعقار�ت 2- عايدي حممد بور غازي - �قام �ملدعي/�نو�شيه �ز�د� 
���س.ذ.م.م  �لعقارية  �أ.و.�  �د�رة �شركة  ماني�س عن نف�شه وب�شفته رئي�س جمل�س 
�لبطني- �لطابق �خلام�س-  بناية رقة  �ملكتوم -  �شارع  جن�شيته: عنو�نه: دبي- 
برقم 2013/528 -م��دين -  �لدعوى  رق��م 042288432  رق��م 502 هاتف   مكتب 
كلي- عجمان- ندب خبري ح�شابي  فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان 
�لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 
�ملو�فق يوم 13 من �شهر نوفمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/10/6
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/706   عقاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �ملا�شة مارتامي ون ليميتد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة د�لفيد �نرتنا�شيونال ليمتد- �شركة موؤ�ش�شة مبوجب 
قانون جزر �لعذر�ء �لربيطانية- ومتثلها / �حام �شلبي وميثله: ح�شني علي 
عبد�لرحمن لوتاه   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شارف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
بالقاعة  ���س   11:00 �ل�شاعة   2013/11/20 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  ما لديك من مذكر�ت 

�لقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/963   جتاري كلي          
حمل  جمهول  ������س.ذ.م.م(    ( �لعامة  للتجارة  �ل��ي��دوي  �لفن   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي /�شركة بركان لل�شيانة و�ملقاولت- وميثلها/ علي بن �شالح  �ن  �لقامة مبا 
بن مقبل �خللف  وميثله: حممد �شلمان ح�شن �ل�شابري    قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 280.000 درهم ) 
�لدعوى  تاريخ رفع  �لقانونية بو�قع 12% من  مائتان وثمانون �لف درهم( و�لفائدة 
حتى �ل�شد�د �لتام، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. و�شم ملف �لدعوى 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��اث��ل��ه.  للدعوى  كلي  جت��اري   2010/1587
2013/11/11 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/465   مدين كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ع�شام �ل�شيد علي عبد�لوني�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شياء 
�لدين حممد حممد فريد وجدي ب�شفته �لويل �ل�شرعي للطفل حمدي بايلون وجدي وميثله: 
ر��شد عبد�هلل علي بن عرب  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم 
�ملادية  ي��وؤدو� للمدعيان مببلغ وق��دره )300 �لف دره��م( و 200 درهم تعوي�شا عن �ل�شر�ر  �و 
و�لدبية �لتي حلقت بابنهما بو�قع 200 �لف درهم لابن �مل�شاب و 100 �لف درهم للمدعيان 
�لتام و�لز�م  �ل�شد�د  تاريخ �ملطالبة وحتى  �لقانونية بو�قع 9% من  ب�شفتهما و�لديه و�لفائدة 
�ملدعي عليهما بان بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�و  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س   �ملو�فق 2013/11/25 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/910   جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة فاينال ت�شوي�س ) منطقة حرة(  جمهول حمل �لقامة مبا 
�قام  قد  �لقا�شم   �حمد حممد  �بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �ملدعي /بنك �شادر�ت  �ن 
و�لت�شامن  بالتكافل   )2-1( عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مببلغا وقدره )3.561.745.04 درهم( و�لفائدة �لتفاقية 
بو�قع 15% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل 2013/3/25 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  بنيهما  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل   )2-1  ( عليهما 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعالن امر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/219   اأمر اأداء          
�لقامة  حم��ل  جمهول  و�ك��ي��م  فريد  نيكول�س   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /ميكائيل كينيت كرون هاليد�ي وميثله: علي ��شماعيل 
ق��ررت حمكمة دبي  �أد�ء فقد  �م��ر  ��شت�شد�ر  �بر�هيم �جل��رم��ن   طلب 
�لبتد�ئية بتاريخ 2013/10/24 �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 470.000 
دولر �مريكي للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف و 500 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعان.  
رئي�س ال�سعبة            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/45   دعاوي م�ستعجلة جتارية            
ع��زي��زوف جمهويل  م���ر�د  دي��ل   -2 بو�شكني  - مطعم   1 عليهما/  �مل��دع��ى  �ىل 
ح�شني  وميثله:  نكر��شوف�شكي  /فادي�شاف  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
ب�شفة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي 
و�مل�شاريف.    و�لر�شوم   �ملطعم  �ع��ادة  بفتح  ق�شائي  حار�س  بتعيني  م�شتعجلة 
�س    11:00 �ل�شاعة   2013/11/18 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل. 
رئي�س ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/706   عقاري كلي          
ملالكها عائ�شة عبد�ملح�شن  �لعقاري  للتطوير  �منيات  - موؤ�ش�شة   1 �ملدعى عليه/  �ىل 
�شلمان علي بو حمد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة د�لفيد �نرتنا�شيونال 
�حام   / �لربيطانية- ومتثلها  �لعذر�ء  قانون جزر  موؤ�ش�شة مبوجب  �شركة  ليمتد- 
�شلبي وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�تعاب  و�مل�شارف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة 
�س    11:00 �ل�شاعة   2013/11/20 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة. 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/273   تظلم جتاري            
�ىل �ملتظلم �شده  / 1 - معز ح�شني جوهر ��شماعيل ح�شني جوهر جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم  /بنك ر��س �خليمة �لوطني- �س م ع وميثله: علي 
��شماعيل �بر�هيم �جلرمن    قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه 
 2013/577 رق��م  �لم��ر على عري�شة )جت���اري(  �ل�شادر يف  �ل��ق��ر�ر  تظلم من 
�ملو�فق 2013/11/11  و�لر�شوم و�مل�شاريف    وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.6 بالقاعة  ���س    11:00 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  ويف حالة  �لق��ل.  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.  
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1227  ا�ستئناف جتاري
�ربيان  ب�شركة  ومدير  �شريك  �شاه-  -م�شعود   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ك�شبلورر لل�شياحة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة 
منافع- ذ.م.م وميثله: فريد عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لعو�شي قد 
كلي  جتاري   2013/373 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
بتاريخ 2013/7/25 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/20 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة   ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/711  ا�ستئناف مدين
�ل�شحي  حممد  عبد�لرحمن  �بر�هيم  -مهند   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ن�شور�ن�س ) �س م ب م(  �مل�شتاأنف /�ك�شا  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2012/7/16 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2011/1119 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/11/25 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا بالقاعة   ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/108  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -بنك �بوظبي �لتجاري  جمهول حمل �لقامة 
�رج��م��ن��د  وميثله:  /ف����اروق حم��م��ود حممد حم��م��ود  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  بتاريخ 2012/2/3 وحددت  كلي  رقم 2010/1385 جتاري  بالدعوى 
بالقاعة    �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/12/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا)علما �نه ورد �لتقرير(   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/503 تنفيذ عقاري
ورلد  نيو  حاليا-  ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  �نرتنا�شيونال  �ملا�شة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
غازي  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شابقا.    ليمتد-  �نف�شتمنت�س 
نعلنك  ع��ب��د�هلل     خمي�س  ع��ب��د�هلل  ب��در  وميثله:  ح��اف��ظ  ب��ن  عبد�لرحمن  ��شماعيل 
باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/55 عقاري كلي يوم �لثنني بتاريخ 2012/10/15 
دره��م(   793500( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذل���ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
و�لفائدة �لقانونة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د وت�شليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 2- ف�شخ 
ب��رج ج��وري )1(    وعليه فان  �ي��ه 118-���ش��ي118 مب�شروع  �تفاقيتي �لوحدتني رقمى 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2051 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ د�ر �لتمويل �س م ع ميثلها /حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي �جلن�شية: �لمار�ت  
مدعي عليه: �شريفة حممد �بر�هيم نعورة يا�س �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
يا�س  نعورة  �بر�هيم  حممد  �شريفة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   112.539 مالية  مطالبة 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/07 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
  اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  465/ 2013 -�سخ�سية- م ر-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : نو�ف �نور �حمد من�شر �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف عليه: �شفينا 
نايليا �جلن�شية: �وزبك�شتان   مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف قر�ر قا�شي �لتنفيذ 
�جلن�شية:  نايليا  �شفينا  �عانه/  �ملطلوب  �شخ�شية    �حو�ل  رقم 2013/458 
�وزبك�شتان    �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 2013/465 �شخ�شية 
- م ر-�س - �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/27 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سيه

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

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
  اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  343/ 2013 -مد ين- م ر-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : عبد�هلل حممد ح�شن حممد �ليحال �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف 
م�شر  �جلن�شية:  و�خرون  �حلاج  حممد  �ل�شيد  حممد  �ملرحوم  ورثه  عليه: 
مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عانه/ ورثه �ملرحوم 
حممد �ل�شيد حممد �حلاج   �جلن�شية: م�شر �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم �حتادي  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/11/11 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة �ملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

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

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

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1017 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ يون�س �حمد مهدي �حمد �لكثريي �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شايل  �ملطلوب �عانه: حممد  �لهند  �شايل دوكاتيل �جلن�شية:  �شده : حممد 
�لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �لهند  عنو�نه:  دوكاتيل �جلن�شية: 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم -وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/11/19 �ملو�فق 
�و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1171 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
و�مليكانيكية  �لكهربائية  �لجهزة  لتجارة  �جليدة  �لقوة  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملبادىء �خل�شر�ء للمقاولت  �ملنفذ �شده : �شركة  ذ.م.م  �جلن�شية: �لمار�ت  
�ملبادىء  �شركة  �عانه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة 
�خل�شر�ء للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق  رقم 2012/944 جت جز- م ت-ب- 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/11/11 موعد� 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1676 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
�ملنفذ �شده : مزنة دوت  باك�شتان  �لتنفيذ/ توقري �حمد بت �جلن�شية:  طالب 
�لمار�ت    �جلن�شية:  و�ملقاولت  �لعامة  و�ل�شيانة  �لعقاري  لا�شتثمار  كوم 
�ملطلوب �عانه: مزنة دوت كوم لا�شتثمار �لعقاري و�ل�شيانة �لعامة و�ملقاولت 
تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/11/19 موعد� 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10936  بتاريخ   2013/11/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/903 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
غازي   : �شده  �ملنفذ  �لفلبني  �جلن�شية:  لنديكو  جويكو  لنا  �لتنفيذ/  طالب 
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اأبوظبي لل�شياحة ت�شت�شيف نخبة من وكالء ال�شفر العامليني للرتويج لالإمارة
نائب مدير  �لدرمكي  �شعادة جا�شم  وقال   . للفورمول1  �لكربى 
عام هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة..

�أبرز �شناع �لقر�ر يف قطاع �ل�شياحة  �إن هذه �لوكالت تعترب من 
و�ل�شفر �لعاملي �ليوم.. 

م�شري� �إىل �أن �لهيئة ت�شعى من خال هذه �خلطوة �إىل ت�شليط 
�لتي  �ملتميزة  �ل�شياحية  وجهاتها  على عرو�س  �ل�شوء  مزيد من 
وباتت  �ملا�شية   18 �ل���  �لأ���ش��ه��ر  م��دى  على  م��ط��رد�  �شهدت من��و� 
متثل �ليوم باقة ترفيهية متنوعة ل�شتقطاب �ل�شياح من خمتلف 
�أنحاء �لعامل. و�أ�شاف �لدرمكي �أن �لهيئة �شتعرف وكاء �ل�شياحة 
و�ل�شفر بالوجهات و�لفعاليات �ل�شياحية �ملتميزة �لتي تتمتع بها 

�أبوظبي . 

•• اأبوظبي-وام:

كربيات  من   20 و�لثقافة..  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  ت�شت�شيف 
وكالت �ل�شياحة و�ل�شفر يف �إيطاليا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�أملانيا  و�ل�شعودية  ورو���ش��ي��ا  و�ل�شني  �ملتحدة  و�ململكة  وفرن�شا 
�ملكثفة لزيادة عدد نزلء  و�أ�شرت�ليا وذلك �شمن حملتها  و�لهند 
8 ر2 مليون..فيما  فنادق �لإم��ارة خال �لعام �ملقبل �إىل حو�يل 
نزيل.  مليون  ر2   5 �جل��اري  �لعام  خ��ال  �لعدد  ي�شل  �أن  يتوقع 
على  و�ل�شفر  �ل�شياحة  ل��وك��اء  تعريفية  جولة  �لهيئة  ونظمت 
مدى خم�شة �أيام يف خمتلف �أرج��اء �لإم��ارة وذلك قبل �لن�شمام 
�شباق جائزة �لحت��اد للطري�ن  ملتابعة  �ليوم  �لهيئة  �إىل م�شوؤويل 

عر�ض جتربة الإمارات يف تطوير التمويل الإ�شالمي واأ�شواق راأ�ض املال مبنتدى احلوار العربي الأوربي 

م�س�ركة ف�علة لالإم�رات ب�مللتقى القت�س�دي يف الربازيل

التبادل التجاري بني الإمارات واأمريكا الالتينية يرتفع اإىل 3.8 مليار دولر يف 2012
املن�سوري يبحث مع امل�سوؤولني الربازيليني تعزيز ال�سراكة القت�س�دية والتب�دل التج�ري وال�ستثم�ري 

•• ابوظبي -وام:

�لطريفي  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  �أك����د 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �لأور�ق 
�مل��ال��ي��ة و�ل�����ش��ل��ع ع��ل��ى ري����ادة دول��ة 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة يف 
مبا  �لإ���ش��ام��ي  �لتمويل  �شناعة 
ل��دي��ه��ا م���ن م���ق���وم���ات وع��ن��ا���ش��ر 
ت��ت��ب��و�أ مركز  ت��وؤه��ل��ه��ا لأن  ج���ذب 
�ل�شد�رة عامليا ويف مقدمتها دعم 
�ل��ت��ي و�شعت  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
خارطة طريق م�شتقبلية ج�شدت 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
دب��ي رع���اه �هلل بجعل دبي  ح��اك��م 
يف  �لإ�شامي  لاقت�شاد  عا�شمة 
�ل��ع��امل وذل���ك م��ن خ��ال �خلطة 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا 
�لقطاع. جاء  �شموه لتطوير هذ� 
ذلك خال �إلقاء �شعادة �لطريفي 
�فتتاح  �لرئي�س يف  �ملتحدث  كلمة 
�مل�شريف  �حل���و�ر  منتدى  جل�شات 
�ل��ع��رب��ي �لأورب������ي �ل����ذي ع��ق��د يف 
روما حتت �شعار �لتكامل لقت�شاد 
�أف�شل و�لذي ح�شره نخبة بارزة 
من كبار �ل�شخ�شيات �لقت�شادية 
و�خل�����������رب�ء و�مل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف 
�لإ�شامية  �ل�شتثمار و�ل�شريفة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل. وقد  م��ن خمتلف 
ع��ر���ش��ت �ل��ك��ل��م��ة ل��ت��ج��رب��ة دول���ة 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة يف 
ت���ط���وي���ر �ل���ت���م���وي���ل �لإ����ش���ام���ي 
و�أ���ش��و�ق ر�أ���س �مل��ال بهدف تعميم 
�ل�شتفادة من هذه �لتجربة على 
�مل�����ش��ارك��ني يف ج��ل�����ش��ات �مل��ن��ت��دى 
وخم���ت���ل���ف �لأو�������ش������اط �ل��ع��رب��ي��ة 
تطوير  يف  و�مل�شاهمة  و�ل��دول��ي��ة 
�لإ�شامية  �مل�شرفية  �ل�شناعة 

توفري  يف  تتمثل  �ل�شرت�تيجية 
ب��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع��امل��ي��ة مل���ز�ول���ة 
�لأع����م����ال يف �ل���دول���ة م���ن خ��ال 
�إ����ش���د�ر �ل��ل��و�ئ��ح و�ل��ق��و�ن��ني ذ�ت 
�ل���ع���اق���ة ومب�����ا ي�����ش��ه��ل م���ز�ول���ة 
�مل�شتثمرين  وي�شتقطب  �لأعمال 
وتعزيز موقع  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
ودب�����ي كمحطة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
وع���ا����ش���م���ة ع���امل���ي���ة ل��اق��ت�����ش��اد 
�لإ������ش�����ام�����ي وت���ر����ش���ي���خ م��ك��ان��ة 
�لإمار�ت كمركز �قت�شادي له وزنه 
و�لإقليمي  �ملحلي  �ل�شعيد  على 
عاملي  كمركز  دب��ي  موقع  وتعزيز 
�لإ�شامي  �لإع��ام��ي  للمحتوى 
لاقت�شاد  ور�ئ��دة  حا�شنة  وبيئة 
�لرقمي �لإ�شامي و جعل مدينة 
دبي مرجع عاملي لإ�شد�ر معايري 
�لإد�رة �لإ�شامية ومركز معتمد 
ملختلف  �شهاد�ت �حلال  لإ�شد�ر 

�ملنتجات و�خلدمات. 
وق����د �أل���ق���ى �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شوء على تطور قطاع �لتمويل 
�لإ������ش�����ام�����ي خ������ال �ل�������ش���ن���و�ت 
�لقليلة �ملا�شية ... حيث �أ�شار �إىل 
�أن �لدر��شات �ملتخ�ش�شة تبني �أن 
ح��ج��م �لأ����ش���ول �مل����د�رة يف قطاع 
�لعامل  ح��ول  �ل�شامي  �لتمويل 
دولر  1.67تريليون  ع��ن  يزيد 
�أم���ري���ك���ي م�����ش��ج��ا من����و� ���ش��ن��وي��ا 
خ��ال  �مل���ائ���ة  يف   24.8 ن�����ش��ب��ت��ه 
�ىل   2008 ع�����ام  م����ن  �ل����ف����رتة 
�ل�شكوك  �إ�شد�ر�ت  �أما   2012
مليار  بلغت77.4  فقد  �لعاملية 
 2013 ���ش��ب��ت��م��رب  ح���ت���ى  دولر 
مقابل 43.5 مليار دولر بنهاية 
�مل��ت��وق��ع  م���ن  2012و�أنه  ع����ام 
�ل��ت��اأم��ني  ����ش���وق  �أن ي�����ش��ل ح��ج��م 
دولر  م��ل��ي��ار   25 �إىل  �ل��ت��ك��اف��ل��ي 

بنهاية عام 2015. 

البنك الإ�شالمي للتنمية ميول م�شاريع 
جديدة ب� 3 ر368 مليون دولر خالل عام

•• جـدة-وام:

للتنمية يف ختام  �لإ�شامي  للبنك  �لتنفيذيني  �ملديرين  �عتمد جمل�س 
دورته �ل� 293 ..بر�مج و�شيا�شات �لبنك وخططه لعام 1435ه�جرية 
�لبنك  �ل��ذي عقد يف مقر  و�أق��ر �لجتماع  5061 مليون دولر.  بقيمة 
رئي�س  علي  حممد  �أحمد  �لدكتور  برئا�شة  �ملا�شية  قبل  �لليلة  ج��دة  يف 
جمموعة �لبنك..متويل م�شاريع جديدة بقيمة �إجمالية بلغت 3 ر368 
مليون دولر يف عدد من �لدول �لأع�شاء. وذكرت وكالة �لأنباء �ل�شعودية 
�لبنك ي�شب يف م�شلحة  �ملقدم من  �لتمويل  �لتوجه يف تعزيز  �أن  و����س 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية يف �لدول �لأع�شاء يف �إطار �إ�شرت�تيجية 
�لأعمال �ملتو�شطة �ملدة �لثانية و�لر�مية �إىل بلوغ �عتماد 23 ر15 مليار 
دولر خال ثاثة �أعو�م. وتعك�س زيادة �لتمويل �لعادي قدرة �لبنك على 
تعبئة �ملو�رد من �لأ�شو�ق �ملالية عرب برنامج لإ�شد�ر �ل�شكوك يح�شل 
�لت�شنيف  �إىل  ��شتناد�  معقولة  بتكلفة  �لأم����و�ل  على  مبوجبه  �لبنك 
�ل�شنو�ت  ط��و�ل  عليه  ظ��ل يح�شل  �ل��ذي  �إي��ه  �إي��ه  �إي��ه  �ملمتاز  �لئتماين 
بر�مج  �ملجل�س  و�أج��از  �لدولية.  �لت�شنيف  موؤ�ش�شات  �ملا�شية من  �لع�شر 
ومو�زنات �لبنك �لإد�رية للعام 1435ه�جرية �ملقدمة من �إد�رة �لبنك 
�لإ�شامي  و�ملعهد  للبنك  �لتابع  �لوقف  �شندوق  بر�مج  ت�شمنت  و�لتي 
للبنى  �لثاين  للتنمية  �لإ�شامي  �لبنك  و�شندوق  و�لتدريب  للبحوث 
�لتحتية و�شندوق �لت�شامن �لإ�شامي للتنمية . و��شتهدفت �لتمويات 
�لتي �أجازها �لبنك م�شروعني �أحدهما خا�س بالطاقة ي�شاهم فيه �لبنك 
�لأور�م  بطب  خا�س  و�لآخ��ر  تركيا  ل�شالح  دولر  مليون   220/ بقيمة 
و�أحيط  دولر.  مايني  خم�شة  بقيمة  �لبنك  فيه  ي�شاهم  جيبوتي  يف 
م�شاريع  �شتة  وه��ي  �لبنك  رئي�س  �أج��ازه��ا  �لتي  بامل�شاريع  علما  �ملجل�س 
دولر  مليون   142.3 بلغت  �إجمالية  بقيمة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  لتعزيز 
و�ل�شنغال.  و�لنيجر  وت�شاد  وبوركينافا�شو  وموريتانيا  غامبيا  ل�شالح 
تبلغ  ومعونات  منح  تقدمي  �ل��دورة  خ��ال  �ملعتمدة  �لتمويات  و�شملت 
قر�بة مليون دولر لدعم جهود �لتعليم يف خم�شة جمتمعات م�شلمة يف 
�أع�شاء هي فيجي وموري�شيو�س ورو�ند� و�إ�شبانيا و�أوكر�نيا .  دول غري 
و ناق�س �لجتماع �خلطوط �لعري�شة للتقرير �ل�شنوي للبنك عن عام 
بالطاقة  �ملتعلقة  للتنمية  �لإ�شامي  �لبنك  و�شيا�شة  1434هجرية 
�ت�شاقا مع �أولويات �لبنك وجمالت عمله �لرئي�شة وفق روؤية �لبنك حتى 
يف  و�إ�شهاماته  �لبنك  دور  حتديد  ت�شتهدف  و�لتي  1440هجرية  ع��ام 
هذ� �ملجال حمليا و�إقليميا. و��شتعر�س �ملجل�س تقرير� حول �لرتتيبات 
�ملتخذة لاحتفاء بذكرى مرور 40 عاما على تاأ�شي�س �لبنك بالتز�من 
مع �نعقاد �لجتماع �ل�شنوي �لقادم ملجل�س حمافظي �لبنك �ملقرر عقده 

يف جدة خال يومي 25 و 26 من �شهر يونيو 2014.

�أ����ش���درت���ه���ا �ل�����ش��رك��ات و�ل��ب��ن��وك 
�لإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
 37.4 دولر  10.2مليار  نحو 
م��ل��ي��ار دره���م م��ن �إج���م���ايل قيمة 
�لبالغة  �خلليجية  �لإ�����ش����د�ر�ت 
21.9 مليار دولر خال �لفرتة 
ن��ف�����ش��ه��ا ون�����وه ك���ذل���ك �إىل ت��وف��ر 
�مل��ت��ط��ورة يف  �لبنية �لل��ك��رتون��ي��ة 
�لدولة وموقعها �جلغر�يف �ملتميز 
�ل������ذي ي���رب���ط ب����ني ����ش���رق �آ���ش��ي��ا 

و�أوروبا و�أمريكا.
و����ش��ت��ع��ر���س �ل��ط��ري��ف��ي �خل��ط��ة 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم رعاه �هلل لتطوير 
قطاع �لقت�شاد �لإ�شامي بهدف 
تر�شيخ مكانة دبي كعا�شمة عاملية 
لاقت�شاد �لإ�شامي و�لتي ت�شم 
لتطوير  رئي�شية  توجهات  �شبعة 
ق��ط��اع �لق��ت�����ش��اد �لإ���ش��ام��ي من 
�أج���ل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وح��ي��د جهود 
خم���ت���ل���ف �جل����ه����ات �ل���ف���اع���ل���ة يف 
ه����ذ� �ل���ق���ط���اع مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
روؤي�����ة ���ش��م��وه يف ه���ذ� �ل�����ش��دد... 
عدة  على  ترتكز  �أنها  �إىل  م�شري� 
�ملرجع  �أه��م��ه��ا  رئي�شية  ت��وج��ه��ات 
�لعاملي و�ملركز �لرئي�شي للتمويل 
�لإ�شامي بجميع �أدو�ته و �ملركز 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل�����ش��ن��اع��ات �لأغ���ذي���ة 
و�ملنتجات �حلال و�ل�شم �ملوثوق 
�لرئي�شية  و�ملن�شة  �عتمادها  يف 
�لإ�شامية  �لإلكرتونية  للتجارة 
و����ش���ن���اع���ات �مل���ح���ت���وى �ل��رق��م��ي 
�لإ�شامي و�ملركز و�ملرجع �ملعريف 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل��ب��ح��ث��ي يف ك��اف��ة 
و  �لإ���ش��ام��ي  �لقت�شاد  جم���الت 
�لقت�شاد  ملعايري  �ملعتمد  �مل��رك��ز 
�لإ���ش��ام��ي و�إ����ش���د�ر �ل�����ش��ه��اد�ت. 
و�أ���ش��اف �أن �أب���رز �أه���د�ف �خلطة 

متو�فقة  ح��ل��ول  بو�شع  م��ب��ادرت��ه 
لإد�رة  �لإ���ش��ام��ي��ة  �ل�شريعة  م��ع 
جديدة  لآلية  وتطويره  �ل�شيولة 
ي���ت���م مب���وج���ب���ه���ا م���ن���ح ت�����ش��ه��ي��ل 
توفري  بهدف  م�شمونة  مر�بحة 
م�������ش���در ل��ل�����ش��ي��ول��ة ل��ل��م�����ش��ارف 
هيئة  �أن  ع��ن  ف�شا  �لإ���ش��ام��ي��ة 
ل��دي��ه��ا  و�ل�����ش��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 
�ل�شكوك  و�إدر�ج  لإ���ش��د�ر  ن��ظ��ام 
�لإ�����ش����ام����ي����ة -ي�����ج�����ري ح���ال���ي���ا 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف��ق  ت��ط��وي��ره 
�ل�شناعة  زخ��م  ل��ي��و�ك��ب  �لعاملية 
�مل����ت����ن����ام����ي- ح����ي����ث �����ش���ت���ح���وذت 
�لإمار�ت على 46.5 يف �ملائة من 
ل��اإ���ش��د�ر�ت  �لإج��م��ال��ي��ة  �لقيمة 
و�ل�شكوك  �ل�شند�ت  من  �لأولية 
�لت�شعة  �لأ�شهر  خال  �خلليجية 
�ل��ع��ام �حل��ايل وبلغت  �لأوىل م��ن 
�لتي  و�ل�شكوك  �ل�شند�ت  قيمة 

م�شارف   7 يبلغ  �ل���ذي  ب��ال��دول��ة 
�إ�شامي  �أقدم م�شرف  بينها  من 
لاأفر�د  م�شرفية  خدمات  يقدم 
يف �لعامل هو بنك دبي �لإ�شامي 
�لتقليدية  �مل�����ش��ارف  ع��ن  ف�شا 
م�شرفية  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
متو�فقة مع �ل�شريعة �لإ�شامية 
ب���ن���ظ���ام �ل����ن����و�ف����ذ �لإ����ش���ام���ي���ة 
�لتمويل  �شركات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�شركات �لتاأمني �لتي تعمل وفقا 
ملبادئ �ل�شريعة �لإ�شامية. ولفت 
�مل��ق��وم��ات  ه���ذه  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه 
تدعمها بيئة تنظيمية قوية حيث 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �أ�شدر م�شرف 
�مل��ت��ح��دة �مل��رك��زي ق��ان��ون��ا منظما 
لأن�����ش��ط��ة �مل�����ش��ارف و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شتثمارية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��ال��ي��ة 
�لإ�����ش����ام����ي����ة �ل����ق����ان����ون رق�����م 6 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   1985 ل���ع���ام 

وت���ع���زي���ز دوره�������ا مل����ا ف���ي���ه خ��دم��ة 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
�إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا وخ�����ش��و���ش��ا مع 
تتايل �مل��ب��ادر�ت و�لإجن���از�ت �لتي 
تر�شخ مكانة دولة �لإم��ار�ت على 
خ��ري��ط��ة �لق��ت�����ش��اد �لإ���ش��ام��ي 
و�ل����ت����ي ك�����ان �أح���دث���ه���ا �لإع������ان 
�ل��دورة  با�شت�شافة  دب��ي  ف��وز  ع��ن 
�لقت�شادي  �ملنتدى  من  �لعا�شرة 
�ل�������ذي   2014 �لإ��������ش�������ام�������ي 
و��شعة  م�شاركة  �شنويا  ي�شتقطب 
م���ن روؤ����ش���اء �حل��ك��وم��ات و���ش��ن��اع 

�لقر�ر و�خلرب�ء �لبارزين.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  و����ش��ت��ع��ر���س 
نظمه  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى  يف  للهيئة 
�حتاد �مل�شارف �لعربية- �ملقومات 
�ل���ت���ي مت���ي���ز ����ش���ن���اع���ة �ل��ت��م��وي��ل 
�لإ�شامي يف �لدولة ويف مقدمتها 
عدد �مل�شارف �لإ�شامية �لعاملة 

بوريالي�س تعتزم �أن ت�شبح �أكرب مزود 
ل��ل��ب��ا���ش��ت��ي��ك �خل���ا����س ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
بحلول  �أم��ري��ك��ا  ج��ن��وب  يف  �لهند�شية 
عام 2020، وبالتايل فال�شركة ب�شدد 
�لإجمالية  �لإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  زي���ادة 
مل�شانعها لت�شل �إىل 108،000 طن 
وبا�شتثمار�ت   ،2014 ع��ام  يف  �شنوياً 

تبلغ نحو 48 مليون يورو. 

املنتدى القت�س�دي
 الربازيلي الإم�راتي

�لرب�زيلي  �لقت�شادي  �ملنتدى  �شهد 
�لإم�����ار�ت�����ي م�����ش��ارك��ة م��ت��م��ي��زة ل��ع��دد 
م��ن �مل�����ش��وؤول��ني �لإم���ار�ت���ي���ني متثلت 
�شلطت  تقدميية  وع��رو���س  كلمات  يف 
�ل�������ش���وء ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ل��دول��ة �لإم�������ار�ت، ح��ي��ث ق���دم ���ش��ع��ادة 
ع���ب���د�هلل ���ش��ع��ي��د �ل���درم���ك���ي �ل��رئ��ي�����س 
لتطوير  خليفة  ل�شندوق  �لتنفيذي 
و�أهد�فه  �ل�شندوق  �مل�شاريع ملحة عن 
وروؤي����ت����ه يف دع����م ومت���وي���ل �مل�����ش��اري��ع 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة وم�������ش���اري���ع 
�ل�شيد طارق  �لريادة و�لبتكار. وقدم 
ع��ب��د�ل��ق��ادر ب��ن ه��ن��دي �ل��ن��ائ��ب �لأول 
مبادلة  ل��دى  �لإ�شرت�تيجية  لرئي�س 
�ل�شركة  م�شاريع  �أح��دث  ح��ول  عر�شاً 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة يف �خل�����ارج، و�أك����د على 
ك�شوق  �لرب�زيل  �إىل  تنظر  �أن مبادلة 

و�عد جد�ً ل�شتثمار�تها �مل�شتقبلية.
حمد�ن  نا�شر  حممد  �ل�شيد  و�أط��ل��ع 
�ل����رتوي����ج  �إد�رة  م����دي����ر  �ل����زع����اب����ي 
�لتجاري يف وز�رة �لقت�شاد �مل�شاركني 
يف �مل���ن���ت���دى ع���ل���ى م���وق���ع �لإم��������ار�ت 
���ش��م��ن ت���ق���ري���ر �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي 
ي�شدر  و�ل����ذي   2014  –  2013
�إىل  �لعاملي،  �لقت�شادي  �ملمتدى  عن 
جانب �لتعريف باملز�يا �ملتعددة للبيئة 
�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �ل�شتثمارية 
�ملتحدة و�لتي تعترب من �لأف�شل على 
�أن  مو�شحاً  �لأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى 
�لإمار�ت باتت متثل وجهة ��شتثمارية 
مف�شلة للعديد من �مل�شتثمرين حول 

�لعامل. 

•• �صاو باولو-الفجر:

ب��ح��ث م���ع���ايل �مل��ه��ن��د���س ���ش��ل��ط��ان بن 
�شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد �لذي 
ي��رت�أ���س وف��د دول��ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة �إىل �لرب�زيل يف زيارة ر�شمية 
مع �مل�شوؤولني �لرب�زيليني �شبل تعزيز 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي و�ل���ش��ت��ث��م��اري 
وت��ن��م��ي��ة �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري وحت��دي��د 
�ل���ق���ط���اع���ات  �ل����ت����ع����اون يف  جم�������الت 
�ل��ب��ل��دي��ن  لق��ت�����ش��اد  �لأول�����وي�����ة  ذ�ت 
�ل�����ش��دي��ق��ني.  ور�ف����ق م��ع��ال��ي��ه خ��ال 
�آل  �شعادة عبد�هلل  �ملهمة  �لزيارة  هذه 
�لقت�شاد  وز�رة  وز�رة يف  وكيل  �شالح 
�شلطان  ر��شد  �شلطان  �شعادة  بح�شور 
�لإم��ار�ت يف �لرب�زيل  �لكيتوب �شفري 
وجم����م����وع����ة م����ن ك����ب����ار �مل�������ش���وؤول���ني 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����س 
و�أكد  و�مل�شتثمرين.   �لأعمال  ورج��ال 
�ملنتدى  �أم��ام  �ألقاها  كلمة  يف  معاليه 
�لق���ت�������ش���ادي �ل���رب�زي���ل���ي �لإم����ار�ت����ي 
�لعربية  �لتجارة  غرفة  تنظمه  �ل��ذي 
�ل���رب�زي���ل���ي���ة وت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه �ل���رب�زي���ل 
�أهمية �لدور �لذي تلعبه هذه �لدولة 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب �أك�����رب �أ�����ش����و�ق �أم��ري��ك��ا 
تدعيم  يف  رئي�شي  كم�شاهم  �لاتينية 
�قت�شادها  و��شفاً  �لعاملي،  �لقت�شاد 
ب���ال���ق���وي و�لأق�������ل ع��ر���ش��ة ل���اأزم���ات 
متميزة  مكانة  و�حتالها  �خلارجية، 
مع  �لق��ت�����ش��ادي��ة  للعاقات  بالن�شبة 
�إىل �تخاذ  �لتي ت�شعى  دولة �لإم��ار�ت 
خ���ط���و�ت ج��دي��ة يف ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��اون 
�لرئي�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت  يف 
�مل�������ش���رتك���ة ب�����ني �ل����ب����ل����دي����ن.  وق�����دم 
م��ع��ال��ي��ه �أم�����ام ���ش��ي��وف �مل��ن��ت��دى ملحة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  �قت�شاد  ع��ن  عامة 
�ملتحدة، �لتي تعد �أحد �أكرب �لاعبني 
�لق���ت�������ش���ادي���ني يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
�لأو�شط. و�أ�شاف �أن �لإمار�ت وبف�شل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة �حل��ك��ي��م��ة 
�ل�شتثمارية  و�لبيئة  تنتهجها  �لتي 
�جل���اذب���ة �ل��ت��ي تتمتع ب��ه��ا جن��ح��ت يف 
جن�شية   200 م��ن  �أك����رث  ����ش��ت��ق��ط��اب 

كافة �مل��ج��الت.   وم��ن جانبهم رحب 
�لدولة  بوفد  �لرب�زيليون  �مل�شوؤولون 
�لز�ئر، موؤكدين حر�س بادهم على 

توثيق �و��شر �لتعاون �مل�شرتك.
�لإم��ار�ت  �أ�شادو� مبا توفره دولة  كما 
�إ�شتثمارية �شاهمت يف جذب  من بيئة 
�لأع����م����ال و�مل�������ش���اري���ع �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
جتاريا  م��رك��ز�  منها  وجعلت  �لعاملية 
وم��ال��ي��ا م��رم��وق��ا ووج���ه���ة ل��ل�����ش��رك��ات 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ان��ط��اق ب��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا من 

�لإمار�ت �إىل دول �ملنطقة.
�لتي  �ملده�شة  �لنه�شة  �ن  و�أ���ش��اف��و� 
ت�شهدها �لمار�ت باتت حمط �عجاب 
ك��اف��ة  ب��ت��ط��ور  م��ن��وه��ا  �ل����ع����امل،  دول 
�لبنية  �شعيد  على  وخا�شة  �مل��ج��الت 
�لتحتية �حلديثة و�ملتطورة من طرق 
وج�شور وم��ط��ار�ت وم��و�ن��ىء وغريها 
م���ن م��ظ��اه��ر �ل��ت��ح�����ش��ر و�حل����د�ث����ة، 
م��ت��م��ن��ني ل��ل��دول��ة حت��ق��ي��ق م��زي��د من 

�لنجاحات يف خمتلف �ملجالت.

ا�ستثم�رات اإم�راتية
 يف الربازيل

�����ش����رح ع���ب���ي���د ����ش���ع���ي���د �ل����ظ����اه����ري، 
 ( �لتنفيذي  للرئي�س  �لول  �ل��ن��ائ��ب 
�شركة  ل��دى  ب��اأن  �ملوؤ�ش�شيه(  �ل�����ش��وؤون 
�ملركبات  لت�شنيع  بوريالي�س وحدتني 
�لبا�شتيكية من �لبويل بروبيلني يف 
�إيتاتيبا  مدينة  يف  و�ح���دة  �ل��رب�زي��ل، 
�لرئي�شي( و�لأخ��رى يف مدينة  )�ملقر 
تري �أنفو. ويعمل يف هذين �مل�شنعني 
نحو 130 موظف ويعترب�ن كم�شروع 
م�شرتك مع �شركة ت�شنيع �لبا�شتيك 
�مل��ح��ل��ي��ة، ب��ر�ك��ي��م �ل��ت��ي مت��ل��ك ن�شبة 
�لإنتاجية  �لطاقة  وتقدر   .)20%(
بنحو  �مل�شنعني  ل��ه��ذي��ن  �لإج��م��ال��ي��ة 
�لبويل  حبيبات  من  طن   55،000
�أ�شو�ق  يف  تباع  �لتي  �ملركبة  بروبيلني 
يف  �ملنزلية  و�لأج��ه��زة  �ل�شيار�ت  قطع 
جنوب �أمريكا. كما يدعم �إنتاج هذين 
�مل�����ش��ن��ع��ني م���رك���ز�ً ل���اب���د�ع ي��رك��ز يف 
كافة  تنا�شب  حلول  �بتكار  على  عمله 
�ل��ع��م��اء. وت��ع��ت��زم �شركة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

لاإقامة فيها وممار�شة �أعمالها وفقاً 
�لتي  �لقت�شادية  �لت�شريعات  لأحدث 
حتمي �ل�شتثمار�ت وت�شاهم يف منوها 
�أهمية  �إىل  و�زدهارها.  ولفت معاليه 
�لإم��ار�ت  لدولة  �لإ�شرت�تيجي  �ملوقع 
�ل��ذي �شاهم يف جذب روؤو���س �لأم��و�ل 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل، و���ش��ك��ل 
�ل�شرق  �أ����ش���و�ق  ت�شل  رئي�شية  ب��و�ب��ة 
ب���ال���غ���رب وم�������اذ�ً لأك�����رب �ل�����ش��رك��ات 
�لعاملية �لتي باتت تتخذ من �لإمار�ت 
�نطاق  ونقطة  لها  �إقليمية  مقر�ت 
�إىل �أ����ش���و�ق �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و�آ���ش��ي��ا 
�لتو��شل  على  �لقدرة  ومع  و�إفريقيا، 
م���ع ث��ل��ث ���ش��ك��ان �ل���ع���امل يف غ�����ش��ون 
�أرب��ع �شاعات من �ل�شفر ج��و�ً.  وتوقع 
�لقت�شادي  �لنمو  ي��رت�وح  �أن  معاليه 
للدولة بني %4 �إىل %4،5 يف �لعام 
�حلايل، وهو من �أ�شرع معدلت �لنمو 
ت��ر�وح معدل  2008، حيث  منذ عام 
خ��ال  و3،5%   2،3% ب��ني  �ل��ن��م��و 
�أن  وب��ني  �ملا�شية.  �خلم�س  �ل�شنو�ت 
هذ� �لتقدم �ملتو��شل لقت�شاد �لدولة 
قاعدة  تو�شعة  على  حلر�شها  ي��رج��ع 
�لنمو و�حلد من �لعتماد على �ملو�رد 
من  ح�شتها  تر�جعت  �لتي  �لنفطية 
�أق��ل من  �إىل  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
�لقت�شاد  تاأثر  من  يحد  مبا   30%
ج�����ر�ء �ل���ت���ذب���ذب يف �أ����ش���ع���ار �ل��ن��ف��ط 
�لعاملية. ودعا معايل �ملن�شوري خال 
�لجتماع رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين 
�لفر�س  ��شتك�شاف  �إىل  �لرب�زيليني 
توفرها  �ل��ت��ي  �ل��و�ع��دة  �ل�شتثمارية 
دول������ة �لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل��ت��ح��دة 
ببنية  ُمدعمة  ��شتثمارية  بيئة  �شمن 
حديثة متكاملة من مطار�ت ومو�نئ 
و�ت�������ش���الت وم���و�����ش���ات وخ���دم���ات 
�أف�شت  تناف�شية عاملية  ذ�ت  لوج�شتية 
�لتا�شعة  �ملرتبة  �لدولة  تتبو�أ  �أن  �إىل 
ع�������ش���رة ع���امل���ي���ا ع���ل���ى م���وؤ����ش���ر ت��ق��ري��ر 
 2014  -  2013 �لعاملي  �لتناف�شية 
�ل�������ش���ادر ع���ن �مل���ن���ت���دى �لق��ت�����ش��ادي 
�ل��ع��امل��ي يف د�ف��و���س ووج����ود �أك���رث من 
�ل��ت��م��ل��ك  ت��ت��ي��ح  ح�����رة  م��ن��ط��ق��ة   30

�لكامل للم�شاريع �ل�شتثمارية وحرية 
�ملائة  100 يف  �لأرب��اح بن�شبة  حتويل 
�ل��ع��دي��د م��ن �تفاقيات  �ب����ر�م  ب��ج��ان��ب 
حماية وت�شجيع �ل�شتثمار�ت وكذلك 
�ل�شريبي.  �لزدو�ج  م��ن��ع  �ت��ف��اق��ي��ات 
كلمته  خال  �ملن�شوري  معايل  و�شدد 
�لتبادل  م��ع��دلت  زي���ادة  ���ش��رورة  على 
�ل��ت��ج��اري ب��ني دول���ة �لإم������ار�ت ودول 
�أم��ري��ك��ا �ل��ات��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي ب��ل��غ��ت 3،8 
 2012 يف  �أم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ار 
فعالة  تن�شيق  �آل��ي��ات  تبني  خ��ال  من 
ورفع  �لقت�شادية  �ملنتديات  و�إط��اق 
عمل  ف���رق  وت�شكيل  �لتن�شيق  وت���رية 
م�����ش��رتك��ة مل��ت��اب��ع��ة ت��ط��وي��ر �ل��ع��اق��ات 
ل��ق��اء�ت تفاعلية  �لق��ت�����ش��ادي��ة وع��ق��د 
و�لرب�زيلية  �لإمار�تية  �ل�شركات  بني 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �شبل  ل�شتك�شاف 
�آليات تبادل  فيما بينهم و�لتباحث يف 
�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت و�خل��������رب�ت يف ���ش��ت��ى 

�ملجالت و�لخت�شا�شات.
�ل���ت���ب���ادل  م���ع���ال���ي���ه �ن ح���ج���م  وق�������ال 
ير�شي طموحات  �لتجاري �حلايل ل 
و�لآم������ال و�ل��ت��ط��ل��ع��ات ول ي��ع��رب عن 
لزيادته  �ملتاحة  و�لفر�س  �لمكانيات 
ق���ال �ل�شفري  وت���ع���زي���زه. م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل��رب�زي��ل��ي ل���دى �لإم�����ار�ت خ���اوو دي 
�لزيارة  ه��ذه  �أن  نيتو  ليما  ميندونكا 
�لعاقات  من  جديد�ً  عهد�ً  �شتد�شن 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��رب�زي��ل��ي��ة 
يف  �أ���ش��م��ل  ت��ع��اون��اً  عنها  و�شيتمخ�س 
عدد من �مل�شاريع �مل�شرتكة �لتي تعزز 

معدلت �لتجارية بني �لبلدين. 

اللق�ءات مع امل�سوؤولني يف 
الربازيل

�ل���ت���ق���ى م��ع��ايل  ����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل  ويف 
�مل��ن�����ش��وري م���ع ع���دد م���ن �مل�����ش��وؤول��ني 
�ل��رب�زي��ل��ي��ني ورئ��ي�����س غ��رف��ة �لتجارة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل���رب�زي���ل���ي���ة، ح��ي��ث ج��رى 
عاقات  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��ال 
�لقائمة بني دولة  �لتعاون و�ل�شد�قة 
و���ش��ب��ل تعزيز  و�ل����رب�زي����ل  �لإم�������ار�ت 
جهودهما يف تطوير وتنمية �لعاقات 

�ل��ت��ج��اري و�ل���ش��ت��ث��م��اري و�ل�����ش��ر�ك��ة 
و��شتطاع  �لبلدين  بني  �لقت�شادية 
�لتجارة  يف  �لتعاون  وجم��الت  فر�س 
�ل�شياحة  و�ل�شتثمار خا�شة قطاعات 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل�������ش���ح���ة و�ل�������ش���ن���اع���ة 
و�مل�������ش���اري���ع �ل�������ش���غ���رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�مل��دين  و�ل��ط��ري�ن  �ملتجددة  و�لطاقة 

و�لزر�عة و�لغذ�ء. 
ت���ب���ادل  �أه���م���ي���ة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
لأنها  �لبلدين  بني  و�لوفود  �لزيار�ت 
ت�����ش��اه��م ب��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�����ش��رتك 
ب���ه���دف ب���ل���ورة ب��رن��ام��ج ع��م��ل م��وح��د 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �ملهمة  �لق�شايا  ي��ت��ن��اول 
�أول����وي����ات �أ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن مل���ا فيه 
وت��ع��زي��ز  �ل��ب��ل��دي��ن  �إق��ت�����ش��اد  م�شلحة 
خال  و�أك���د  �مل�شرتكة.  �ل�شتثمار�ت 
�ل����ل����ق����اء ع����ل����ى �م�����ت�����اك �لإم�����������ار�ت 
خمتلف  يف  ك��ث��رية  ��شتثمارية  ف��ر���س 
�ل���ق���ط���اع���ات و�مل����ج����الت م�����ش��ري� �إىل 
ت���رح���ي���ب �لإم����������ار�ت ب��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
وبال�شركات �لرب�زيلية لا�شتفادة من 
�لت�شهيات �لتي تقدمها �لإم��ار�ت يف 

�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة �مل�����ش��رتك��ة 
وت�����ش��ج��ي��ع �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت و�مل�����ش��اري��ع 
�ل�����زر�ع�����ة  ق����ط����اع����ات  �مل�������ش���رتك���ة يف 
و�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل�����ش��ن��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و 
�لطاقة �ملتجددة �لتي حتظى باهتمام 
�لبلدين، كما مت ��شتعر��س ما �شهده 
�لتعاون �مل�شرتك من تقدم وتطور يف 
�لكفيلة  و�ل�شبل  �ملجالت  �لعديد من 
ب��دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا مل���ا ف��ي��ه خ��دم��ة 
�ملن�شوري  وبحث  �مل�شرتكة.  �مل�شالح 
�ل��رب�زي��ل��ي��ني �لتعاون  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ع 
�ل��ث��ن��ائ��ي ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل����ذي ي�شهد 
ت����ط����ور� م���ل���ح���وظ���ا يف ظ����ل �ل���رغ���ب���ة 
نحو  �ل�شديقني  للبلدين  �ل�����ش��ادق��ة 
يف  �لم����ام  �ىل  ق��دم��ا  عاقتهما  دف���ع 
�لقت�شادية  وخ��ا���ش��ة  �مل��ج��الت  ك��اف��ة 
و�ل���ت���ج���اري���ة و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة. و�أك����د 
�مل��ن�����ش��وري �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز �ل��ع��اق��ات 
�لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�لرب�زيل 
تفعيل  على  �لبلدين  قيادتي  وحر�س 
هذه �لعاقات وتطويرها. و�أعرب عن 
�لدولة �ىل  زي��ارة وفد  ت�شفر  �أن  �أمله 

�لرب�زيل عن نتائج طيبة تعود باخلري 
و�مل��ن��ف��ع��ة ع��ل��ى �ل��ب��ل��دي��ن و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�ل�����ش��دي��ق��ني م��ن��وه��ا ب��ظ��ه��ور �إ����ش���ار�ت 
وتعميق  تو�شيع  على  ت�شجع  �إيجابية 
قنو�ت �لتعاون �لثنائي بني �جلانبني. 
�أهمية  على  �ملن�شوري  �ملهند�س  ون��وه 
�لجتماعات مع �مل�شوؤولني �لرب�زيليني 
مب�شاركة عدد من �مل�شوؤولني وممثلني 
�إىل جانب  �ل������وز�ر�ت �لحت���ادي���ة  ع��ن 
بالدولة  �لقطاع �خلا�س  ممثلني عن 
ونظر�ئهم من �لرب�زيل و�لذي حظي 
ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رية م���ن ق��ب��ل �ل��ب��ل��دي��ن 
باعتبار هذه �للقاء�ت مهمة يف تعزيز 
�شعي  �إىل  م�شري�  �لثنائية  �لعاقات 
�لثنائي  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �لبلدين 
وت���ط���وي���ر �ل����ع����اق����ات �لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�ل�شتثمارية وزيادة �لتبادل �لتجاري 
�لكبرية  و�ملقومات  �لإمكانات  ظل  يف 
�ل��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا �ل���دول���ت���ان و�ل��ف��ر���س 
�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة �ل����ك����ب����رية �مل���ت���وف���رة 
�أه��د�ف  �أه��م  �أن  فيهما.  و�أك��د معاليه 
ه�����ذه �ل�����زي�����ارة ه����و ت���ع���زي���ز �ل���ت���ب���ادل 
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وزراء زراعة دول التعاون يناق�شون طلب 
املنظمة الأفرو-اآ�شيوية وقوانني احلجر

القيادات التنفيذية لحتاد غرف التعاون تبحث برامج وان�شطة الحتاد لعام 2014
ب��ج��ان��ب ت��وح��ي��د ق��و�ئ��م �مل��ب��ي��د�ت �مل��ق��ي��دة و�مل��ح��ظ��ورة. ك��م��ا ينظر 
للحيو�نات  �لوطنية  �ملن�شاأ  ���ش��ه��ادة  �كت�شاب  م��و���ش��وع  يف  �ل����وزر�ء 
و�ل��ط��ي��ور �مل�����ش��ت��وردة م��ن خ���ارج دول �مل��ج��ل�����س وم��ر�ج��ع��ة ق��ان��وين 
�ل��زر�ع��ي  و�حل��ج��ر  �لتنفيذية  ولئحته  �مل��وح��د  �لبيطري  �حلجر 
�إ�شافة ح�شرة �شانعة  �ملوحد ولئحته �لتنفيذية. ويبحث �لوزر�ء 
�لقو�ئم  وف�شل  �ملحجرية  �لآف��ات  قائمة  �إىل  �لطماطم   - �لنفاق 
�ملوحدة لاآفات �حلجرية لدول جمل�س �لتعاون من قانون �حلجر 
�لزر�عي �ىل لئحته �لتنفيذية..�إ�شافة �ىل تنظيم ومر�قبة عملية 
لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  بني  لاأ�شماك  و�لت�شدير  �لإ�شتري�د 

�خلليج �لعربية .

•• الريا�ص-وام:

ت�شت�شيف مملكة �لبحرين يوم �ل�شابع من �شهر نوفمرب �جلاري..
�لزر�عة  وزر�ء  �ل��زر�ع��ي  �لتعاون  للجنة   24 �ل���  �لجتماع  �أع��م��ال 
�ل��وزر�ء  ويناق�س  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 
بينها  من  �لزر�عي  �لتعاون  مبجال  �ملتعلقة  �ملو��شيع  من  �لعديد 
طلب �ملنظمة �لأفرو- �أ�شيوية ..�ن�شمام دول جمل�س �لتعاون �ىل 
ع�شويتها و �آلية �لت�شجيل �ملوحد للمبيد�ت و�آلية �عرت�ف متبادل 
بالت�شجيل وتوحيد �لر�شوم �ملقرتحة يف �لائحة �لتنفيذية لقانون 

�لنظام �ملبيد�ت..

جم������دد�ً وك����ل �ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع 
�مللمو�س  �لتعايف  و�ن  ذل��ك،  يدركون 
ومدرو�شاً  و�قعياً  ك��ان  نعي�شه  �ل��ذي 
وح������������ذر�ً مي����ث����ل �ل�����وع�����ي �ل���ك���ام���ل 
ل��ن��ا من  ولب���د  �مل��رح��ل��ة،  مبتطلبات 
�لقت�شادي  �لتعايف  �ن  �ىل  �ل���ش��ارة 
ب��ل  زر  وب�����ش��غ��ط��ة  ب����ق����ر�ر  ي�����ات  مل 
ل�شيا�شات  ووف��ق��اً  م��ر�ح��ل  على  ج��اء 
وك��اف��ة  �حل��ك��وم��ة  و�شعتها  وخ��ط��ط 
ولقد  �لعاقة،  ذ�ت  �ملعنية  �جلهات 
كان للقر�ر �ل�شادر مب�شاعفة ر�شوم 
ت�����ش��ج��ي��ل �لم�����اك �ل��ع��ق��اري��ة �ث����ر�ً 
ك��ب��ري�ً وم��ل��م��و���ش��اً �شيحد  و�رت��ي��اح��اً 
�ن  كما  �مل�شاربة  عمليات  من  كثري�ً 
�مل�شروعات �لعديدة �جلاري تنفيذها 
وزي����������ادة وح����ج����م وت����ن����وع �ل���ف���ر����س 
�شيكون  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�خل����ي����ار�ت 
حمتملة،  م�شاربات  �ي  �م��ام  عائقاً 
�و  وع��ل��ي��ه ل ���ش��ح��ة لي حت��ل��ي��ات 
�لبع�س  ل���دى  �م��ن��ي��ات  �و  در�����ش���ات 
حول �مكانية حدوث فقاعة عقارية 
جديدة بدبي و�قت�شاد �لمارت قوي 
وم��ت��ني و����ش��ت��ف��اد م��ن �لزم���ة وخ��رج 
منها �قوى وبخرب�ت تر�كمية توؤهله 

لل�شمود �مام �ي هز�ت �و �زمات.   
�مل�������ش���ريف يف  �ل���ق���ط���اع  دور  وح�������ول 
�لزحاوي:  يقول  �لقادمة،  �ملرحلة 
�ل�شتثماري  �مل��ن��اخ  تهيئة  م��ن  ب��د  ل 
�مل���ن���ا����ش���ب و�مل�����ائ�����م ل����رف����ع وت����رية 
بتخفيف  وذل��ك  �مللمو�س،  �لنتعا�س 
�ل��ق��ي��ود و�ل�����ش��روط ع��ل��ى �لق��ر����س 
لن �مل�شروعات �جلديدة �ملعلن عنها 
موؤخر�ً يف �بوظبي ودبي تفتح �شهية 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ل��ل�����ش��ر�ء و�ل���ش��ت��ث��م��ار 

فعًا. 
 و�ننا ل�شنا مع �لقيود �ملت�شددة �لتي 
حتى  �لبنوك  ت�شعها  م��از�ل��ت  �ل��ت��ي 
�لن لاقر��س على �لرغم من مرور 
�كرث من خم�س �شنو�ت على �لزمة 
�نه  م��ع  وتد�عياتها،  �لعاملية  �ملالية 
�لبنوك  قطاع  ف��ان  معلوم  ه��و  وكما 
�حل��ي��وي لقت�شاد  �ل�����ش��ري��ان  مي��ث��ل 
�لدولة �لذي �ثبت كفاءته وجناعته 

وجد�رته طيلة �لفرتة �ملا�شية.
قيام  �شرورة  على  �لزحاوي  و�شدد 
�ل���ق���ط���اع �مل�������ش���ريف ب�����ش��خ �ل�����ش��ي��ول��ة 
ل��ت��ع��زي��ز �لنمو  �ل���ازم���ة و�مل��ط��ل��وب��ة 
�مل��ل��م��و���س �ل��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً ول��ت��وف��ري 
�لتكاليف  وب��اق��ل  �مل��ط��ل��وب  �لتمويل 
�رتفاع  مع  خا�شة  �لقادمة  للطفرة 
م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ي��ول��ة ح��ي��ث �ن���ه من 
�ملاحظ �ن ��شعار �لقر��س ماز�لت 
على  ن�شبياً  ع��ال��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ن��د 
�ل���رغ���م م���ن �لن��خ��ف��ا���س �ل��ك��ب��ري يف 

تكلفة �لقر��س. 

اداء ا�سواق امل�ل
وحول �د�ء ��شو�ق �ملال بالدولة، قال 
�ل��زح��اوي: �ن ��شو�ق �لم���ار�ت قد 
�لن�شف  خ��ال  كبري  ب�شكل  �رتفعت 
و�شلت  �ن  �ىل  �لعام  ه��ذ�  من  �لول 
�ل�شو�ق  م�شتوى  على  ن�شبة  لعلى 
�لو���ش��اع  م��ع  ين�شجم  وه��ذ�  �لعاملية 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة وم���وج���ة �ل�����ش��ع��ود �ل��ت��ي 
وقد  �ملتني  �لدولة  �قت�شاد  ي�شهدها 
جدد  م�شتثمرين  دخ���ول  على  عمل 
وعلى عودة بع�س �مل�شتثمرين وعلى 
وخا�شة  و�ل���ت���د�ولت  �لطلب  زي���ادة 
بعد توفر �ل�شيولة �لكافية و�ملطلوبة 

لدى �لبنوك..
ن��ت��ائ��ج  �ىل  �دى  ق����د  ذل�����ك  ك����ل  �ن   
�ل�شهم حيث  �شوق  يف  �يجابية ج��د�ً 
�ن م��وؤ���ش��ر �����ش���و�ق �لم������ار�ت خ��ال 
�ىل  ي�شري  �ل��ع��ام  م��ن  �لول  �لن�شف 
�رتفاع و�شل �ىل )%50( وهذ� �مر 
طيب ومهم و�يجابي يعك�س �لو�شاع 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة لق��ت�����ش��اد �ل����دول����ة كما 
جديدة  �شعود  م��وج��ات  نتوقع  �ن��ن��ا 
�ل�شركات  نتائج  عن  �لع��ان  ع�شية 
وكذلك عند �لفوز با�شت�شافة �ك�شبو 
كل  �ن  د�ئما  نقول  ولكننا   2020
�ل�شعار  و�ن  هبوط  �شيتبعه  �شعود 
ل ميكن �ن ت�شتمر بالرتفاع �ىل ما 
لنهاية ويجب �ن تتهيا لها �ل�شو�ق 

و�مل�شتثمرين.

•• ابوظبي -الفجر: 

�ع���ل���ن ن��ب��ي��ل �ل����زح����اوي �ل�����ش��ري��ك 
�ملدير يف �شركة �ن �ف تي �لمار�تية 
جمال  يف  �ل��ع��امل  يف  �لوىل  �ل�شركة 
�لرو�فع �لربجية و�مل�شاعد ومقرها 
�بوظبي عن �لفوز باكرب عقد يف هذ� 
برجية  ر�فعات  لتوريد  وذلك  �لعام، 
�لتوقيع  مت  حيث  �جلنوبية،  لكوريا 
موؤخر�ً على عقد لتوريد 60 ر�فعة 
برجية بقيمة 55 مليون درهم لهم 
و�حدث �مل�شاريع �لعقارية و�لعمر�نية 
�جلاري تنفيذها يف كوريا �جلنوبية 
ح��ي��ث ب��ا���ش��رن��ا ب��ال��ت��وري��د و�جن���زن���ا 

�لعقد.  من   10%
ت�شريحات  يف  �ل���زح���اوي  و����ش��اف 
�لفوز  �ن  �ملنا�شبة:  ب��ه��ذه  �شحافية 
ب���ه���ذ� �مل�������ش���روع �ل�����ش��خ��م ك����ان ث��م��ار 
خ��ط��ط��ن��ا �ل�����ش��اب��ق��ة ب��ال��ت��وج��ه نحو 
�ملالية  �لزمة  بعيد  �لعاملية  �ل�شو�ق 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��رب��ت �ل��ع��امل يف يف 
بد�يات عام 2008 حيث عملنا على 
�ل��ف��روع حول  �فتتاح ع��دد كبري م��ن 
�لعامل بلغ عددها )13( فرعاً حتى 
�لن. و��شاف بان �لفوز بامل�شروع كان 
�لتعاون و�لتخطيط و�لتن�شيق  ثمار 
�لرئي�شي  �ملقر  بني  ما  ج��د�ً  �لدقيق 
ب��اب��وظ��ب��ي وف���روع���ن���ا �خل���ارج���ي���ة يف 
�شرق ��شيا حيث يعمل يف تلك �لفروع 
خرب�ء عامليون متخ�ش�شون يف مثل 
ه����ذه �لع���م���ال ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة 
وحتليل  �ملنطقة  ل���ش��و�ق  در����ش��ة  يف 
م��ع��ط��ي��ات��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة ك���ل �ل���ظ���روف 
وتقدمي كافة �ملعلومات و�جر�ء كافة 
�لر�ي  و�بد�ء  �ل�شرورية  �لت�شالت 

و�مل�شورة. 
 و �ف��اد �لزحاوي عن �جن��از توريد 
ت��وري��د رو�ف���ع  %( م��ن ع��ق��د   70(
و�على  و�ك��رب  له��م  برجية عماقة 
ج�����ش��ر م��ع��ل��ق ب��ال��ع��امل ع��ل��ى م�شيق 
�لبور�شفور على �رتفاع )300( مرت 
عن �شطح �لبحر، بعقد قيمتة )70( 
هايوند�ي  �شركة  م��ع  دره���م  مليون 
وهي  �لعماقة  �لهند�شية  �لكورية 
�مل���ق���اول �ل��رئ��ي�����ش��ي ب��امل�����ش��روع حيث 
يجري �لعمل بوتائر عالية لرتكيب 
�ملعد�ت �ل�شخمة، و��شاف بان  باقي 
خرب�ء �ل�شركة ومهند�شيها وفنييها 
وجوية  مناخية  ظ��روف  يف  يعملون 
�ل�شتاء وبدء  ق��دوم ف�شل  �شعبة مع 

�شقوط �لمطار. 
 وعن �لتحديات �لتي تو�جهها �شركة 
�حلالية،  �لفرتة  خال  تي  �إف.  �إن. 
�ل���ت���ح���دي���ات  �ه������م  م����ن  �ن  ي����ق����ول: 
�لتقلبات  ه��ي  ح��ال��ي��اً  تو�جهنا  �ل��ت��ي 
و�لرت�����ف�����اع�����ات �حل��������ادة �حل��ا���ش��ل��ة 
�لتوقعات  ك��ل  �خل��ارج��ة ع��ن  ح��ال��ي��اً 
�ل����ي����ورو  ������ش����ع����ار  و�ل���ت���ح���ل���ي���ات يف 
و�لجت�������اه �ل��ت�����ش��اع��دي يف ����ش��ع��اره 
م�شتوى  �ىل  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  جم����دد�ً 
وي��رب��ك  يعيق  م��ق��ب��ول  غ��ري  قيا�شي 
�ل��ت�����ش��ع��ري ويلقي  �ع��م��ال��ن��ا وع��م��ل��ي��ة 
قدرتنا  م��ن  يحد  ك��ب��ري�ً  عبئاً  علينا 

على �ملناف�شة يف �ل�شو�ق �لعاملية.
�إف.  �إن.  �شركة  �ن  �لزحاوي  و��شار 
كبري  بنجاح  �شاركت  �لم��ار�ت��ي��ة  ت��ي 
يف م��ع��ر���س �ل����ع����ر�ق ل��ل��ب��ن��اء �ل���ذي 
 28 �لفرتة من  �قيم موؤخر�ً خال 
مدينة  يف  �مل��ا���ش��ي  �ك��ت��وب��ر   31 �ىل 
�رب���ي���ل ب��اق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ب��ال��ع��ر�ق 
فيه  ع��ر���ش��ت  وك��ب��ري  متميز  ب��ج��ن��اح 
تكنولوجيا  �ليه  تو�شلت  م��ا  �ح��دث 
�لرو�فع �لربجية و�مل�شاعد و�شناعة 
م���ع���د�ت �ل��ب��ن��اء يف �ل���ع���امل وخ��ا���ش��ة 
�ل���رو�ف���ع �ل��ربج��ي��ة م��ن ن���وع ب��وت��ان 
�ن.  ���ش��رك��ة  ك���ون  �ل�شنع  �لفرن�شية 
�ف. تي �لمار�تية �لوكيل �حل�شري 
و�لوحيد لهذه �لرو�فع على م�شتوى 

�ل�شرق �لو�شط.
�ملتوقع �ن يكون  ب��ان��ه م��ن   و����ش��اف 
كبري�ً  �يجابياً  �ث���ر�ً  �حل�����ش��ور  ل��ه��ذ� 
�ل�شفقات  م��ن  ع���دد  ب���اب���ر�م  يتمثل 
�مل��ه��م��ة ي���ج���ري �ل��ت��ف��او���س ب�����ش��ان��ه��ا 
حيث ي�شهد �لقليم ن�شاطاً ��شتثمار�ً 
وم�شاريع و�عدة يف قطاع �لن�شاء�ت 

ولها ثقًا نوعياً وخرب�ت متميزة يف 
عامل �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت و�ل�شيافة 
ولديها  �لهامة  �لدولية  و�لعاقات 
ب�شبب  �لنجاح و�لتفوق  كل مقومات 
�ملتكاملة  �لتحتية  �لبنية  �متاكها 
�لتى توؤهلها ل�شت�شافة هذ� �حلدث 
بتنظيمه  �ل���ف���وز  �ن  �مل���ه���م،  �ل��ع��امل��ي 
����ش���ي���ك���ون ل����ه �ن���ع���ك���ا����ش���ات �ي��ج��اب��ي��ة 
���ش��ي��ج��ع��ل م����ن �لم����������ار�ت م��ع��ر���ش��اً 
وع��ر���ش��اً ع��امل��ي��اً ع��ن��و�ن��ه �ل���ش��ت��د�م��ة 
و�لبتكار  �لعاملي  و�لتعاون  و�لتنقل 
�لم���ار�ت  �شعلة  و�شينقل  و�ل��ف��ر���س 
م�شيئة �ىل كل �لعامل و�شيولد منو�ً 
و�نتعا�شاً �قت�شادياً و�شياحياً وثقافياً 
�شر�كات  لتا�شي�س  تو��شل  ومن�شة 
ت�شمن  جديدة  و�بتكار�ت  وم�شاريع 
م����زي����د�ً م���ن �ل���ت���و�����ش���ل و�لزده�������ار 
ل���ك���ون���ه ���ش��ي�����ش��ك��ل ن���ق���ط���ة لل���ت���ق���اء 
و�لثقافات  �حل�����ش��ار�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
يف  و�شيكون  و�لعلوم  �ملعرفة  وتبادل 
�لم��ار�ت  ولي�س  �ملنطقة ككل  �شالح 
بتفاوؤل  ن�شعر  فاننا  ول��ذل��ك  ف��ق��ط، 
ب�شرف  �لفوز  بفر�س  و�شديد  كبري 
����ش��ت�����ش��اف��ة ه�����ذ� �حل������دث �ل��ع��امل��ي 
وملا  �ملتفوق  �لكبري  بر�شيدها  �ملهم 
تتمتع به �لم��ار�ت من مز�يا كبرية 
ت��وؤه��ل��ه��ا ل��ل��ف��وز ب��ه ومل���ا ل��ه م��ن �ث��ار 
�ىل  م�شافة  قيمة  ي�شكل  �ي��ج��اب��ي��ة 
با�شعاف  �ليجابية  �لم���ار�ت  نتائج 
�ل�شتد�مة  مع  �ل�شت�شافة  تكاليف 
ه��ذ�  م��ن  �شينجم  �ل���ذي  و�لن��ت�����ش��ار 
�حلدث، �حلقيقة �ننا نعي�س ون�شعر 
وبنتائجه  بال�شت�شافة  بالفوز  فعًا 
�ليجابية من �لن ودبي هي �ملر�شح 
و�شرنفع  تناف�شية  و�ل���ش��د  �لق���وى 
ر�ي���ات �لم���ار�ت �ي��ذ�ن��اً بالفوز ب��اذن 
و�ل��دول  �ملنطقة  �خل��ري  و�شيعم  �هلل 

�مل�شاركة.

الرهن العق�ري
وح��������ول ق��������ر�ر �مل���������ش����رف �مل����رك����زي 
ب��خ�����ش��و���س ن��ظ��ام �ل���ره���ن �ل��ع��ق��اري 
�جلديد، يقول �لزحاوي: �ن تعميم 
نظام  بخ�شو�س  �مل��رك��زي  �مل�����ش��رف 
�لرهن �لعقاري �جلديد جاء مدرو�شاً 
�حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  متطلبات  وي��ل��ب��ي 
�لتي ي�شهدها �قت�شاد �لدولة ويعزز 
�ل���ط���ف���رة و�ل���ن���م���و �حل��ق��ي��ق��ي �ل���ذي 
متو�زناً  وجاء  حالياً  �لدولة  ت�شهده 
وه����و خ���ط���وة �ي��ج��اب��ي��ة يف �لجت����اه 
للتمويل  �لية  و�شع  كونه  �ل�شحيح 
�ل��ع��ق��اري وي�����ش��ع ���ش��و�ب��ط و���ش��روط 
حمددة على �لبنوك �لعمل مبوجبها 
وي���دع���م �ل���ش��ت��ق��ر�ر و���ش��ي��ع��م��ل على 
تن�شيط �ل�شوق �لعقاري وهو يحمي 
نف�شه  �ل���وق���ت  وي��ج��ن��ب يف  �جل��م��ي��ع 
�ل��ق��ط��اع �مل�����ش��ريف و�ل��ع��ق��اري ك��ث��ري�ً 
من �لزمات �و �لفقاعات، وذلك على 
عليه  ي��اخ��ذ  �لبع�س  �ن  م��ن  �ل��رغ��م 
وبهذه  �لت�شدد،  م��ن  بع�شاً  فيه  ب��ان 
�ملركزي  �مل�شرف  �ملنا�شبة نرجو من 
لنتائج  دوري��ة  يتم عمل مر�جعة  �ن 
تزيد  ل  ف���رتة  خ���ال  �لتعميم  ه���ذ� 
عن �شنة للوقوف على مدى نتائجه 
�ليجابية وتعزيزها و�لتقليل من �ي 
عنه  تنتج  قد  �شلبية  نقاط  �و  نتائج 
حركة  ي�شهد  �لم���ار�ت  �قت�شاد  لن 
من���و وم���ت���غ���ري�ت �ي��ج��اب��ي��ة ���ش��ري��ع��ة 
يتطلب د�ئماً تدخًا بنف�س �ل�شرعة 
�و �كرث ومبا يحقق م�شلحة �لوطن 

و�ملو�طنني وجميع �ملقيمني.
�لع��ام  و�شائل  بع�س  ت��ردده  و عما 
�ملغر�شة عن �حتمالت فقاعة عقارية 

جديدة دبي، �جاب �لزحاوي:
 �ق���ول���ه���ا ب���ك���ل ث���ق���ة ب�����ان �ق��ت�����ش��اد 
�لم�����ار�ت م��ت��ني وق���وي وق���د تعافى 
�لعاملية  �ملالية  �لزم���ة  كلياً  وجت���اوز 
وم��ا جن��م عنها م��ن �ث���ار و�رت����د�د�ت 
ل��ل��ن��ق��ا���س ح�����ول ذل����ك،  ول جم�����ال 
ي�شاف �ىل ذلك �ن �لم��ار�ت وكافة 
�جلهات �ملعنية ذ�ت �لعاقة بالقطاع 
�لدرو�س  من  ��شتفادت  قد  �لعقاري 
�لناجمة  �مل�شتوحات  �ل�شلبية  و�لثار 
ع��ن �لزم����ة ب���ان ع��م��ل��ت ع��ل��ى �ت��خ��اذ 
حدوثها  مب��ن��ع  �لكفيلة  �لج�����ر�ء�ت 

و�مل�����ق�����اولت �ل���ت���ي ت��ع��م��ل يف جم��ال 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  و�لتعليم  �ل�شحة 
و�لعمر�نية  �ل�شياحية  و�مل�شروعات 

�لكبرية �لو�عدة.
�ي�شاً  لل�شركة  �شيكون  بانه  و��شاف 
معر�س  يف  ون�شطاً  ف��اع��ًا  ح�����ش��ور�ً 
وف��ع��ال��ي��ات �خل��م�����ش��ة �ل��ك��ب��ار �ل���ذي 
�شيقام يف دبي خال �لفرتة من 25 
�ىل 28 نوفمرب 2013، وكذلك يف 
بالريا�س  �ل�شعودي  �لبناء  معر�س 
7 نوفمري  خال �لفرتة من 4 �ىل 
ف��ان  �ل��ع��م��وم  وج���ه  وع��ل��ى   2013
ت�����ش��ارك يف معظم  ���ش��وف  �ل�����ش��رك��ة 
�لو�شط  �ل�شرق  يف  �ملعلن  �مل��ع��ار���س 

و�لعاملية �لهامة منها.
و�علن �لزحاوي �ن �شركة �إن. �إف. 
�مل��ع��ار���س  ب�شناعة  ج���د�ً  معنية  ت��ي 
م�شتجد�تها  �خ����ر  ع��ل��ى  و�لط������اع 
�ل�شركة  ن�شاطات  ب�شبب  وتطور�تها 
و�عمالها  كثري�ً  و�مل��زده��رة  �ملتطورة 
ح�شور  ولن  �ل��ع��امل  ح��ول  �ملت�شعبة 
�ملعار�س �ملختلفة يتيح �لطاع على 
�مل�شروعات �لطموحة يف هذ� �ملجال.

م�س�ريع متنوعة
 و�أك������د �ن ق���ي���ام ح��ك��وم��ة �ب��وظ��ب��ي 
م�����وؤخ�����ر�ً ب���رت����ش���ي���ة ع�����دة م�����ش��اري��ع 
ك���ب���رية وم��ه��م��ة ك����ان �ه��م��ه��ا ط��ري��ق 
�ل��غ��وي��ف��ات وط��ري��ق �بوظبي  �مل��ف��رق 
دب����ي وم�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل���ع���ني �جل���دي���د، 
من  جديدة  لدفعة  �عتماده  وكذلك 
ق���رو����س �لإ����ش���ك���ان ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف 
�أبوظبي، وذلك بال�شافة �ىل  �إم��ارة 
�عتمدها  �لتي  �مل�شاريع  من  �لعديد 
�ملجل�س �لتنفيذي موؤخر�ً حيث بلغت 
�مل�شاريع  ل��ه��ذه  �لج��م��ال��ي��ة  �لتكلفة 
يعك�س  دره����م،  م��ل��ي��ار   )16( ق��ر�ب��ة 
للقيادة  �ل�����ش��دي��د  و�ل��ت��وج��ه  �ل���روؤي���ة 
مكانة  تر�شيخ  يف  وت�شهم  �لر�شيدة 
�نها  كما  حت��دي��د�ً  و�بوظبي  �ل��دول��ة 
ت���ع���زز �ل���ث���ق���ة ب��اق��ت�����ش��اد �لم�������ار�ت 
�قت�شادية  لطفرة  و�شتمهد  �لوطني 
جديدة  �خ��رى  و�ن�شائية  وعمر�نية 
ك���ب���رية ب�����د�ت ت��ب��ا���ش��ريه��ا يف �ل��رب��ع 
�لثالث من عام 2013 ومن �ملتوقع 
�ن ل تقل عن �لطفرة �لتي �شهدتها 
�لم��ار�ت خال �لفرتة من 2003 
�لم��ار�ت  بها  و�شتنعم   ،2008 �ىل 
وجميع �لقاطنني فيها بفر�س عمل 

ومبزيد من �لدخل و�لرفاه.
و��شاف �لزحاوي يف ت�شريح �شحفي 
لو�شائل �لعام: �ن كل ذلك �شيعمل 
وخريطة  بيانات  ق��و�ع��د  و�شع  على 
ومنهج �لتنمية �مل�شتقبلية لبوظبي 
و�ف���اق وف��ر���س �خ��رى ج��دي��دة غنية 
و���ش��ي��ك��ون �ل���ق���ط���اع �ل���ع���ق���اري �ك��رب 
�جلديدة  �ل�شيولة  من  �مل�شتفيدين 
�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��اع��د و���ش��ت�����ش��ه��م يف رف��ع 
هذ�  يف  �حلا�شل  �لنتعا�س  م�شتوى 
�ملكملة  �لخرى  و�لقطاعات  �لقطاع 
ل����ه لن ه�����ذ� �ل����ن����وع م����ن �مل�����ش��اري��ع 
لاقت�شاد  ����ش��ا���ش��ي��اً  حم��رك��اً  يعترب 
�ل��ذي  �لق��ت�����ش��ادي  للنمو  وت��ع��زي��ز�ً 
ن�شهده كما �ن هذه �مل�شاريع �شتكون 
�لقت�شادية غري  للقطاعات  حمركاً 
زي��ادة  توفري  على  �شتعمل  �لنفطية 
ر�فاه و��شتقر�ر �ملو�طن وتامني كافة 
�لتي  و�ملعا�شية  �لتنموية  متطلباته 
ت��ع��زز �حل��ي��اة �ل��رغ��ي��دة �لم��ن��ة �لتي 
ينعم بها بف�شل �ل�شيا�شات �حلكيمة 
للقيادة �لر�شيدة �لتي تعمل على �ن 
بعملية  �ملو�طنني  كل  �لرخاء  ي�شمل 
ت��وزي��ع ع��ادل��ة للدخل و�ل���رثوة ومبا 
كل  �لقادمة  لاجيال  �ي�شاً  ي�شمن 
و�لنمو  �لرخاء  وم�شتلزمات  قو�عد 
و�ل�شتقر�ر و�لمان و�لدميومة مبا 
�لقادمة  �لج��ي��ال  م�شتقبل  يحفظ 

�ي�شاً.

دبي مدينة ذكية
وقال �لزحاوي: �ن �طاق �شاحب 
مل�شروع  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
دب�����ي م���دي���ن���ة ذك���ي���ة ���ش��ي��ك��ون ن��ق��ل��ة 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  ك��ل  يف  نوعية 
���ش��ي��خ��دم م�شروع  و�ل��ت��ن��م��وي��ة وه���ذ� 

�لذي  �لذكية  �حلكومة  �ىل  �لتحول 
بتناف�شية  ويرتقي  ويعزز  عنه  �علن 
�لم����������ار�ت �ل�������ش���ي���اح���ي���ة وم��ك��ان��ت��ه��ا 
�ل���دول���ي���ة �مل���رم���وق���ة يف ه����ذ� �مل��ج��ال 
ور��شخاً  قوياً  مناف�شاً  منها  ويجعل 
ل��اب��ت��ك��ار  م��ن��ط��ق��ة  وي���ح���ول���ه���ا �ىل 
و�لب���������د�ع و���ش��ت�����ش��ت��ف��ي��د م���ن���ه ك��اف��ة 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل���ش��ت��ه��اك��ي��ة وق��ط��اع 
�ل���ت���ج���زئ���ة وق����ط����اع �مل������ال و�ل���ب���ن���وك 
لفكر  حقيقية  ترجمة  هو  و�مل�شروع 
و�مل�شتنري  و�ملتطور  �ملنفتح  �لقيادة 
وه��ي روؤي���ة ق��ي��ادي��ة وري��ادي��ة �شاملة 
ل�شتمر�ر  مهم  حافز  وه��ي  وكاملة 
ذلك  �ن  و�ل��رخ��اء  و�لزده�����ار  �لنمو 
�لم�����ار�ت �ىل  ع��ل��ى حت��وي��ل  �شيعمل 
ذلك  و�ن يف  مدن ع�شرية مزدهرة، 
جميع  �د�رة  وحت���ول  �شتجعل  روؤي���ة 
�ملر�فق لتكون مر�فق وخدمات ذكية 
ع���رب �ن��ظ��م��ة �ل��ك��رتون��ي��ة م��رت�ب��ط��ة 
حتقق �لتو��شل و�لتفاعل مما ي�شاعد 
وحياة  ر�ئ��د  جديد  و�ق��ع  �شنع  على 
للتنمية  م��ت��ط��ور  ومن����وذج  متكاملة 
ب��الم��ار�ت  ويقفز  عاملياً  ب��ه  يحتذى 
�ملتقدمة  �ل���دول  م�شاف  �ىل  ع��ال��ي��اً 
وه���ي روؤي����ة ث��اق��ب��ة ك��م��ا �ن��ه��ا خطوة 
ع��ظ��ي��م��ة و���ش��ي��ج��ع��ل م���ن �لم������ار�ت 
و�شياحية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ج���ذب  ن��ق��ط��ة 
م��ه��م��ة و���ش��ت��ك��ون خ���ط���وة م��ه��م��ة يف 
جمال �ل�شتثمار�ت �مل�شتقبلية يدعم 
يف  �لطموحة  و�خل��ط��ط  �ل�شيا�شات 

�لتنمية �لتي تنتهجها �لدولة. 
�لقت�شاد �ل�شامي

نائب  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  عن 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة ب���اط���اق م���ب���ادر�ت 
�لقت�شاد �ل�شامي ، رد �لزحاوي 
ب���ال���ق���ول: �ن���ن���ا ن����رى �ن ج��ع��ل دب��ي 
ع��ا���ش��م��ة ل��اق��ت�����ش��اد �ل���ش��ام��ي يف 
�ل���ع���امل وق��ي��ام��ه��ا ب��و���ش��ع �خل��ط��ط 
وب���ات���خ���اذ �ج�������ر�ء�ت م��ل��م��و���ش��ة نحو 
�ل����ت����م����وي����ل �ل������ش�����ام�����ي وت���ط���وي���ر 
�ل�����ش��ن��اع��ات و�جل�����ودة �ل���ش��ام��ي��ة ، 
جديدة  �ف��اق��اً  يفتح  �شوف  ذل��ك  و�ن 
يف �لنمو و�لزده����ار و�ل��ت��ط��ور �ل��ذي 
ت�شهده دبي و�لدولة عموماً و�شيعمل 
على جعل قطاع �لقت�شاد �ل�شامي 
و�ل�شا�شية  �لرئي�شية  �ملكونات  �ح��د 

لقت�شاد �لمار�ت.
و�����ش����دد ع���ل���ى �ن �لم����������ار�ت مت��ل��ك 
ك��ل �لم��ك��ان��ي��ات وم��ق��وم��ات حتويل 

خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل و�ع�����دة لب��ن��ائ��ن��ا 
�نعكا�شات  له  �شتكون  كما  �ملو�طنني، 
�ي���ج���اب���ي���ة ع���ل���ى �ل������ش�����و�ق �مل��ح��ل��ي��ة 
وتطويرها  و�ل�شتثمار  �ملال  و��شو�ق 
و����ش��ت��ق��ط��اب �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورووؤ������س 
�مامهم  �خل��ي��ار�ت  وتو�شيع  �لم��و�ل 
�لدولة  �لذي يعزز من مكانة  �لمر 

و�شمعتها على كافة �ل�شعدة.
وح������ول ف���ر����س �لم����������ار�ت ب��ال��ف��وز 
ق��ال   ،  2020 �ك�����ش��ب��و  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ب�  بالفوز  ج��د�ً  متفائلني  �ننا  �وًل   :
لكون  فعًا  ونعي�شه   2020 �ك�شبو 
�لمار�ت متتلك �رثاً ح�شارياً كبري�ً 

�ل����ش���ام���ي �ىل �جن���از  �لق���ت�������ش���اد 
و��شار �ىل  به،  ور�ئ��ع يحتذى  ممتاز 
با�شت�شافة  �لم��ار�ت موؤخر�ً  �ن فوز 
�مل���ن���ت���دى �لق���ت�������ش���ادي �ل����ش���ام���ي 
مكانة  وير�شخ  يعزز   2014 �لعاملي 
�لمار�ت عاملياً �لذي يعترب من �هم 

�ملوؤمتر�ت �لعاملية وفيه يتم ذ 
تبادل �خلرب�ت و�ملعرفة فيما يتعلق 

بالقت�شاد �ل�شامي.

مركز ع�ملي لل�سكوك
وعن �ن �طاق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي مبادرة حتويل دبي ملركز 
�ل����زح����اوي  رد  ل���ل�������ش���ك���وك،  ع���امل���ي 
ب���ال���ق���ول: ل���ق���د ك�����ان ق�������ر�ره ر�ئ������د�ً 
وحكيماً ومكمًا ومتمماً لتوجيهاته 
ب��ج��ع��ل دب�����ي ع���ا����ش���م���ة ل��اق��ت�����ش��اد 
�ل���ش��ام��ي، ول��ك��ون �لم����ار�ت متلك 
قاعدة  ولديها  �لنجاح  مقومات  كل 
نرى  فاننا  و�شلبه  متينة  �قت�شادية 
خلق  ع��ل��ى  �شيعمل  �ل���ق���ر�ر  ه���ذ�  �ن 
�ل��ق��ط��اع��ات  م��ل��م��و���س يف جميع  من��و 
و�شينعك�س  ب��ال��دول��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ي��ه��ا ك��م��ا ���ش��ي��ع��م��ل على 

نبيل الزحالوي: اطالق م�سروع دبي مدينة ذكية يرتقي بتن�ف�سية الم�رات
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�ملرحلي  و�لتقرير   2012 للعام  لاحتاد  �لعامة  لاأمانة  �ل�شنوي  �لتقرير 
2014م �إىل جانب �طاعه  2013 وم�شروع �ملو�زنة �لتقديرية لعام  لعام 
على �للقاء �مل�شرتك 29 وم�شروع جدول �أعمال �لإجتماع 43 ملجل�س �لحتاد 
و�لطاع  �لتنفيذية  �لقياد�ت  للجنة   33 �لجتماع  �أعمال  جدول  وم�شروع 
على برنامج �حتفالية �لحتاد مبنا�شبة مرور 35 عاما على تاأ�شي�شه. و�أ�شاف 
نقي �أن �لجتماع �شيبحث كذلك م�شروع برنامج عمل �لأمانة �لعامة لاحتاد 
�لغرف �لأع�شاء بدول  �لتعاون بني  �أو��شر  �إىل توثيق  �لر�مي   2014 لعام 
جمل�س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ودع���م م�����ش��رية �ل��ت��ك��ام��ل �لق��ت�����ش��ادي ب��ني دول 
�خلا�س  �لقطاع  تو�جه  �لتي  و�مل�شاكل  �لتحديات  ��شتمر�ر  ظل  يف  �ملجل�س 
و�مل�شارك يف  �ملبادر  دور  �إىل  و�نتقاله  �لقطاع �خلا�س �خلليجي  دور  وتفعيل 

�شنع �لقر�ر�ت �لقت�شادية.

•• الدمام-وام:

تعقد جلنة �لقياد�ت �لتنفيذية لحتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
و�لروؤ�شاء  �لعامني  �لأمناء  وم�شاركة  بح�شور  �لدوحة  يف  �لجتماع32  غد� 
يبحث  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن  �لأع�����ش��اء.  للغرف  �ل��ع��ام��ني  و�مل��دي��ري��ن  �لتنفيذيني 
�لجتماع �لعديد من �لق�شايا �ملتعلقة برب�مج و�ن�شطة �لحتاد لعام 2012 
و�لتقرير �ل�شنوي لاحتاد ..��شافة �ىل �قر�ر برنامج �لعمل �ل�شنوي لاأمانة 
وتفعيل  �خلليجيات  �لأع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  منتدى  وتو�شيات  ل��اإحت��اد  �ل��ع��ام��ة 
�لتعاون مع �لغرف �لأع�شاء و�إعد�د در��شة حول �لتحديات �لتي تو�جه قيام 
�لوحدة �لقت�شادية �خلليجية و�ملقرتحات. وذكر �لأمني �لعام لحتاد غرف 
�شي�شتعر�س  �لجتماع  �أن  نقي  عبد�لرحيم  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 

اجنـــــــ�ز تـــوريـــد 
مــن   )%  70(
عــــقــــد تــــوريــــد 
روافــــــع بــرجــيــة 
ــــــــرب جــ�ــســر  لك
ــ�مل  ــع ــ�ل ــق ب ــل ــع م
الــــبــــور�ــــســــفــــور

المارات متلك كل مقومات التحول اىل عا�شمة رائدة 
لالقت�شاد ال�شالمي ومتفائلون بالفوز ب� اك�شبو 2020
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•• اأبوظبي -وام:

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - 
�أبوظبي يف مقرها ندوة �إلكرتونية 
بعنو�ن �لتنويع �لقت�شادي لإمارة 
�أب��وظ��ب��ي ..ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ف��ارة 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ريك���ي���ة 
بث حي  �لدولة..وذلك عرب  لدى 
�إىل عدد من  �أبوظبي  مبا�شر من 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �مل�شتثمرين 
ل��ل��رتوي��ج ل��ل��ف��ر���س �لإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لإمارة.  �لتي تتمتع بها وتوفرها 
�ل��ن��دوة..���ش��ع��ادة مايكل  ���ش��ارك يف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفري  ك��ورب��ني 
�لأم��ريك��ي��ة ل��دى �ل��دول��ة و�شعادة 
حممد عمر عبد �هلل وكيل �لد�ئرة 
خليفة  منطقة  ممثلي  من  وع��دد 
�ل�شناعية كيز�د ..بجانب �شركتي 
�ل�شياحي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ط��وي��ر 
�مل�شتقبل م�شدر  و�أبوظبي لطاقة 
�ل�����ذي�����ن ق�����دم�����و� ع����رو�����ش����ا ع��رب 
�مل�شتثمرين  مل��ئ��ات  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ب��ث 
�لأم���ريك���ان. وق���ال ���ش��ع��ادة حممد 
عمر عبد�هلل يف كلمة خاطب فيها 
د�ئرة  �لأم��ريك��ان..�إن  �مل�شتثمرين 
و�شركاءها  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ي���ق���دم���ون من 

من  �لأوىل  �لفر�شة  ه��ذه  خ��ال 
مع  بالتعاون  تنفذها  �لتي  نوعها 
و�فيا  �لأمريكية..�شرحا  �ل�شفارة 
�لتي ي�شهدها  �لتطور�ت  �أبرز  عن 
�ق��ت�����ش��اد �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي �ل���ذي 
ت��ع��زي��ز وت�شجيع  ي��رك��ز ع��ل��ى  ب���ات 
للقطاعات  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
�ل�شرت�تيجية غري �لنفطية �لتي 
حددتها روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 
ع��زم  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك������د   .  2030
حكومة �إمارة �أبوظبي على �مل�شي 
للعام  روؤيتها  �أه��د�ف  نحو حتقيق 
�لطريق  خارطة  وتنفيذ   2030
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
خال  من  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية 
�ل���رتك���ي���ز ع��ل��ى �ل���ق���ط���اع���ات غري 
�ل��ن��ف��ط��ي��ة وزي�����ادة م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
�ملحلي �لإجمايل �حلقيقي  �لناجت 
�ملائة  يف   64 ن�شبته  ل��اإم��ارة مبا 
بحلول عام 2030 . وقال �إن �إمارة 
�لعاقات  من  و�نطاقا  �أبوظبي 
�ملتميزة �لتي جتمع دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة 

�لقطاعني  يف  خا�شة  �لأم��ريك��ي��ة 
�لإقت�شادي و�لإ�شتثماري حتر�س 
على تنمية وتطوير هذه �لعاقات 
م�����ن خ������ال ت����وف����ري �مل���ع���ل���وم���ات 
و�ل��ب��ي��ان��ات ك��اف��ة �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
�لأم��ريك��ان  �مل�شتثمرين  ت�شع  �أن 
�لقت�شادي  �مل�شهد  تطور�ت  �أم��ام 
�قت�شاد  ي�����ش��ه��ده  �ل����ذي  �مل��ت��ن��ام��ي 
�لإم���������ارة و�ل�����دول�����ة ب�����ش��ك��ل ع����ام. 
�أن ت�شهم �لندوة  �أمله  و�أع��رب عن 
�لإل���ك���رتون���ي���ة يف �لإج�����اب�����ة ع��ل��ى 
�لقطاعات  باأبرز  �ملتعلقة  �لأ�شئلة 
خ��ال  �أب��وظ��ب��ي  ت�شتهدفها  �ل��ت��ي 
�ملرحلة �لقادمة و�لتي توفر فر�شا 
�أن  �إىل  و�عدة..م�شري�  ��شتثمارية 
�شركاء �لد�ئرة يف �لندوة ي�شلطون 
�ل�شوء على �أبرز �مل�شاريع �لتنموية 
على  �لإم����ارة  حكومة  تعمل  �ل��ت��ي 
تطويرها وت�شكل ركيزة هامة من 
ركائز �لنمو �لقت�شادي لأبوظبي. 
عبد  عمر  حممد  �شعادة  و�أ���ش��اف 
ت��ق��دم م��ن خال  �أن �ل��د�ئ��رة  �هلل 
�لأمريكيني  للم�شتثمرين  �لندوة 

�لتنموية  �مل�شاريع  ت��ط��ور�ت  �أب���رز 
�أبوظبي و�ملتمثلة يف  �لتي تنفذها 
منطقتها �ل�شناعية �حلرة وميناء 
خليفة ويف جمال �لطاقة �لبديلة 
�لتنموية  و�مل�����ش��اري��ع  و�مل���ت���ج���ددة 
يف �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ي��اح��ي و�ل��ث��ق��ايف 
�أن منطقة  و�أو���ش��ح  و�ل��رتف��ي��ه��ي. 
خليفة �ل�شناعية كيز�د متثل �أبرز 
�أبوظبي  �مل�شاريع �لتنموية لإمارة 
ب�شكل  ت�شاهم  �أن  لها  �ملوؤمل  ومن 
يف  �لقادمة  �ل�شنو�ت  خ��ال  كبري 
�ملحلي �لإجمايل �حلقيقي  �لناجت 
لأبوظبي .. م�شري� �إىل �أن مدينة 
م�شدر تعد عامة جتارية عاملية 
�ل��ط��اق��ة �لبديلة  ر�ئ���دة يف جم��ال 
و�مل���ت���ج���ددة ف��ي��م��ا ت�����ش��رف ���ش��رك��ة 
�ل�شياحي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ط��وي��ر 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���اري���ع ت��ن��م��وي��ة 
�أبرزها  �لقطاع من  كربى يف هذ� 
ت���ط���وي���ر �ل���ب���ن���ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة جل���زر 
�إمارة �أبوظبي ومن �أبرزها جزيرة 
كربى  حتت�شن  �ل��ت��ي  �ل�شعديات 
�مل��ت��اح��ف �ل��ع��امل��ي��ة. و�أك�����د ���ش��ع��ادة 

�أبوظبي  �إم���ارة  �أن  �ل��د�ئ��رة  وك��ي��ل 
ت�شعى �إىل بناء �قت�شاد قائم على 
�لتي  بالقطاعات  مدفوعا  �ملعرفة 
تنطوي  و�ل��ت��ي  ب��الب��ت��ك��ار  تتميز 
على جمموعة و��شعة من �ملجالت 
بالقطاع  منها  �ملرتبطة  وخا�شة 
�ل�����ش��ن��اع��ي ح��ي��ث ت��ع��م��ل �أب��وظ��ب��ي 
بنية حتتية متكاملة.  على توفري 
و�أع�����رب ���ش��ع��ادت��ه ع��ن �أم��ل��ه يف �أن 
تقدمي  يف  �أهد�فها  �ل��ن��دوة  حتقق 
����ش���ورة و�����ش���ح���ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�لأم���ري���ك���ان ع��ن حم��رك��ات �لنمو 
�لق���ت�������ش���ادي لإم������ارة �أب���وظ���ب���ي..
�مل����ب����ادر�ت  �أب������رز  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
تتمثل  م��وؤخ��ر�  �إط��اق��ه��ا  �لتي مت 
يف م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �مل����ايل �ل��ع��امل��ي 
�ل������ذي ���ش��ي��ق��دم خ����دم����ات م��ال��ي��ة 
�حلرة  �ملنطقة  يف  �مل�شتوى  عالية 
�أبوظبي. من  �ملارية يف  يف جزيرة 
جانبه قال �شعادة مايكل كورين..
�إن باده حتر�س على تعزيز فر�س 
�ل�شر�كة و�لتعاون �لقت�شادي مع 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ودول����ة �لإم�����ار�ت 

ب���ات���ت ت�شكل  ب�����ش��ك��ل ع����ام و�ل���ت���ي 
ل��دى  مف�شلة  ��شتثمارية  وج��ه��ة 
�أن  ب�شبب  ب���اده  يف  �مل�شتثمرين 
بيئة جتارية  ت�شكل  باتت  �أبوظبي 
ل مثيل لها على م�شتوى �ملنطقة 
و�ل��ت��ق��اري��ر  �حل��ق��ائ��ق  �إىل  ت�شتند 
�شنفتها  �لتي  �لدولية  و�لبحوث 
���ش��م��ن �أف�����ش��ل �ل������دول يف جم��ال 
�ملنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لأع���م���ال 
�إم�����ارة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  و�ل����ع����امل. 
�أب���وظ���ب���ي ب���ات���ت حت��ق��ق جن��اح��ات 
�لتنموي  متميزة على �ل�شعيدين 
مل��ا تتمتع به  ن��ظ��ر�  و�لق��ت�����ش��ادي 
�لقانوين  نظامها  يف  �شفافية  من 
و�ل���ت�������ش���ري���ع���ي ومت����ي����زه����ا ب��ب��ي��ئ��ة 
�أع���م���ال ع��ال��ي��ة �لإن��ت��اج��ي��ة و���ش��وق 
�إىل  ك��ب��رية..�إ���ش��اف��ة  ��شتهاكية 
�لتي  �ل��ك��ربى  �لتنموية  �مل�شاريع 
�مل��ر�ك��ز  �أف�����ش��ل  ت��ب��وء  مكنتها م��ن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل . و�أك����د �أن 
و�لتنموية  �لقت�شادية  �لعاقات 
بني ب��اده ودول��ة �لإم���ار�ت ت�شهد 
رغبة  يعك�س  مما  متناميا  تطور� 

ح���ك���وم���ت���ي �ل���ب���ل���دي���ن يف حت��ق��ي��ق 
لل�شركات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��ال��ح 
�لإمار�تية و�لأمريكية من خال 
بينهما  �ل�����ش��ر�ك��ة  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز 
م�شري�   .. �لقادمة  �ملرحلة  خ��ال 
متميزة  �أد�ة  تعد  �ل��ن��دوة  �أن  �إىل 
حتقيق  يف  ت�شهم  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
�لأهد�ف �مل�شرتكة. و�أعرب �شعادة 
�ل�����ش��ف��ري �لأم����ريك����ي ع���ن ���ش��ك��ره 
قطاع  يف  �لعمل  لفريق  وتقديره 
�ل��ع��اق��ات �لإق��ت�����ش��ادي��ة �ل��دول��ي��ة 
يف د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�إجن��اح  يف  �ملتميزة  جهودهم  على 
�لإلكرتونية. من  �لندوة  فعاليات 
جهته قدم عي�شة �لربيكي رئي�س 
قطاع  يف  �لدولية  �لعاقات  ق�شم 
�ل��ع��اق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��دول��ي��ة 
يف �ل������د�ئ������رة ع���ر����ش���ا ع����ن روؤي������ة 
..2030 �لق��ت�����ش��ادي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
م��و���ش��ح��ا �أب����رز حم����دد�ت �ل��روؤي��ة 
�لر�مية  �ل�شرت�تيجية  و�أهد�فها 
�لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق  �إىل 
�لقطاعات  دور  بتعزيز  �مل�شتد�مة 

�ملحلي  �ل��ن��اجت  �ل��ن��ف��ط��ي��ة يف  غ��ري 
�لإج����م����ايل ل����اإم����ارة م���ن خ��ال 
تنفيذ م�شروعات تنموية كربى يف 
�لعديد من �لقطاعات �مل�شتهدفة. 
وق��دم ك��ل م��ن �أح��م��د �مل��ه��ريي من 
كيز�د  �ل�شناعية  خليفة  منطقة 
ونبيل �مل�شعبي من �شركة �لتطوير 
و�ل�شتثمار �ل�شياحي وكري�شتوفر 
���ش��ورن�����ش��ون م���ن ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
عرو�شا  م�شدر  �مل�شتقبل  لطاقة 
ع���رب �ل���ب���ث �حل����ي �مل��ب��ا���ش��ر �أم����ام 
مئات �مل�شتثمرين �لأمريكيني من 
خمتلف �لوليات..تناولو� خالها 
�لتنموية  �مل�شاريع  ت��ط��ور�ت  �أب���رز 
�ل�شناعة  قطاعات  ت�شهدها  �لتي 
و�ل���ط���اق���ة �ل���ب���دي���ل���ة و�ل�����ش��ي��اح��ة 
�إج��م��ايل  �أن  ي��ذك��ر  و�ل���ش��ت��ث��م��ار. 
ح���ج���م �ل����ت����ب����ادل �ل����ت����ج����اري ب��ني 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
و�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ريك���ي���ة 
 2012 �ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��ال  بلغ 
بزيادة  دره��م  مليار   91/ ح��و�يل 
ع��ام  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف   100 ن�شبتها 
�أكرب  �لإمار�ت  تعد  حيث   2009
و�لب�شائع  لل�شلع  لل�شادر�ت  �شوق 
�لأم���ريك���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 

�لأو�شط.

اقت�شادية اأبوظبي تروج اإلكرتونيا للفر�ض ال�شتثمارية يف الإمارة

المارات ت�شارك يف الجتماع الوزاري 
ال�� 15 ملنتدى الدول امل�شدرة للغاز

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع تعلن عن اأف�شل  100 �شركة �شغرية ومتو�شطة الربعاء القادم

طرق دبي تر�شي عقد املرحلة الأوىل من �شبكة طرق وج�شور م�شروع قناة دبي املائية بتكلفة 500 مليون درهم
•• دبي-وام:

�ل��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  �ع��ت��م��د جم��ل�����س 
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  دب���ي  و�مل��و����ش��ات يف 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطاير  مطر 
و�ملدير �لتنفيذي للهيئة تر�شية عقد 
�لطرق  �شبكة  لإن�شاء  �لأوىل  �ملرحلة 
و�جل�شور مل�شروع قناة دبي �ملائية على 
تبلغ  بتكلفة  �ل��رتك��ي��ة  ج��ون��ال  �شركة 

درهم. مليون   500
وي��ت��األ��ف �مل�����ش��روع م��ن ث���اث م��ر�ح��ل 

�أعلى جمرى �لقناة مبا ي�شمح بحركة 
م��اح��ي��ة ح����رة ع��ل��ى م�����د�ر �ل�����ش��اع��ة 
�لطرق  م�����ش��ار�ت  تعديل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل��ت��اأث��رة مب��ا ي��ح��ق��ق ت��ك��ام��ل �حل��رك��ة 
�جلديدة  �لقناة  �شفتي  بني  �مل��روري��ة 
�ملتاأثر  �جل��زء  ط��ول  �أن  �إىل  ..م�شري� 
ح��و�يل  يبلغ  ز�ي���د  �ل�شيخ  ���ش��ارع  م��ن 
�مل�����ش��روع  يت�شمن  ك��م��ا  م���رت   800
�أع����م����ال حت���وي���ل خ���ط���وط �خل���دم���ات 
�ل��ق��ائ��م��ة �ل��ت��ي ت��اأث��رت مب�����ش��ار �لقناة 
�إ���ش��اف��ة �إىل �أع���م���ال �لإن�����ارة و�أع��م��ال 

و�ل����ز�رع����ة �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة وب���ن���اء �أرب��ع��ة 
ج�����ش��ور ل��ل��م�����ش��اة ل��ل��رب��ط ب��ني �شفتي 
�أرب��ع حمطات  �لقناة عاوة على بناء 
ل��ل��ن��ق��ل �ل���ب���ح���ري ل��ت�����ش��ه��ي��ل ح��رك��ة 
�جلماعي  �لنقل  وت�شجيع  �جل��م��ه��ور 
تنقل  �أن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  و�ل�����ش��ي��اح��ي 
�شتة  �أكرث من  �لبحري  �لنقل  و�شائل 
م��اي��ني ر�ك���ب ���ش��ن��وي��ا وف��ق��ا للخطة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري يف 

دبي.
خطة  و���ش��ع��ت  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�لنو�فري �ملائية على �جل�شر.
�لأع���م���ال يف  تق�شيم  �أن����ه مت  و�أو����ش���ح 
م�����ش��روع ق��ن��اة دب��ي �مل��ائ��ي��ة �إىل ثاثة 
عقود يت�شمن �لعقد�ن �لأول و�لثاين 
على  �ملائية  �لقناة  �أعلى  �إن�شاء ج�شور 
حماور �لطرق �لرئي�شة �ملتقاطعة مع 
ب�شعة  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع  وه��ي  �لقناة 
�جت��اه وثاثة  ثمانية م�شار�ت يف كل 
م�����ش��ار�ت يف ك��ل �جت����اه ع��ل��ى ج�شري 
�شارع �لو�شل و�شارع جمري� فيما يبلغ 
ون�شف  �أمتار  ثمانية  �جل�شور  �رتفاع 

�مل��روري��ة  �لتحويات  ب�شاأن  متكاملة 
ل�����ش��م��ان �ن�����ش��ي��اب��ي��ة ح���رك���ة �ل�����ش��ري 
و�����ش����ي����ك����ون �ل���ت�������ش���م���ي���م �ل���ه���ن���د����ش���ي 
مطابقا  �مل��وؤق��ت��ة  �مل���روري���ة  للتحويلة 
�ل��د�ئ��م��ة  �ل��ط��رق  جلميع م��و����ش��ف��ات 
من حيث معايري �لت�شميم �لهند�شي 
ودرج����ة ����ش��ت��و�ء �ل�����ش��ط��ح و�ل���ش��ف��ل��ت 
�لكافية وذل��ك طبقا  �لإن���ارة  وت��وف��ري 
مبا  ل��ل��ط��ري��ق  �لت�شميمية  لل�شرعة 
ي��ح��ق��ق �ل�������ش���ام���ة �مل�����روري�����ة ل��ك��اف��ة 

م�شتخدمي �لطريق.

ت���ت���وىل ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���ات 
�إك��م��ال  بغر�س  وتنفيذها  ت�شميمها 
دبي  خ��ور  رب��ط  م��ن  �لنهائية  �ملرحلة 
باخلليج �لعربي �لتي متتد من �شارع 
�ل�شفا  بحديقة  م���رور�  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�إىل  و�شول  �لثانية  جمري�  ومنطقة 
�جلنوبي  �جل��زء  عند  �لعربي  �خلليج 

من حديقة �شاطئ �جلمري�.
�ملرحلة  �ن  �لطاير  �شعادة مطر  وقال 
�لأوىل من �مل�شروع ت�شمل �إن�شاء ج�شر 
ع��ل��ى حم���ور ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د مير 

�ملرت لي�شمح بحرية �حلركة �ملاحية 
�ل�شاعة  �لقناة على مد�ر  �لبحرية يف 
�أع��م��ال حت��وي��ل �خل��دم��ات  ي�شمل  كما 
يف مم���ر�ت �أ���ش��ف��ل �ل��ق��ن��اة �إ���ش��اف��ة �ىل 
ت��ق��اط��ع ط��ب��ق��ي ح���ر متكامل  �إن�������ش���اء 
فوق تقاطع �شارع �لو�شل مع كل من 
يحقق  مب��ا  و�لآث���ار  �حلديقة  �شارعي 
بعد  �ملرورية  للحركة  تامة  �ن�شيابية 

�إكمال �مل�شروع.
و�أ����ش���اف �ل��ط��اي��ر �ن �ل��ع��ق��د �ل��ث��ال��ث 
�لقناة  حفر  �أع��م��ال  ي�شمل  للم�شروع 

و�لفعاليات لعام 2013، �أكد نحو 
�لذين  �مل�شرتين  من  �ملائة  يف   40
ميثلون خمتلف �ل�شركات �ملخت�شة 
نيتهم،  �لأع���م���ال  ���ش��ي��اح��ة  ب��ق��ط��اع 
ك����ل ب�����ش��ك��ل ف��������ردي، ع���ل���ى ت��وف��ري 
�لأعمال  ب�شياحة  مرتبطة  �أع��م��ال 
 100 قيمتها  ت��ت��ج��اوز  و�حل���و�ف���ز 
�مل��ت��و���ش��ط  يف  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل����ف 
لكل �شركة نتيجة حل�شور فعاليات 
 81 باأن تقوم  �ملعر�س مع توقعات 
بعمل  �ل�شركات  تلك  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 

من  ���ش��ن��وي��ا  ���ش��خ�����ش��ي��ة   2،400
�ل���ع���ام���ل���ني �مل���خ���ت�������ش���ني ب���اأع���م���ال 
وخ����دم����ات �ل���ق���ط���اع م����ن �مل��ن��ط��ق��ة 
و�لعامل مبا فيهم �لزو�ر و�ملزودين 
بتخطيط  �مل��ه��ت��م��ني  و�مل�������ش���رتي���ن 
و�ل��ل��ق��اء�ت  �ل�شفر  ب��ر�م��ج  وتنظيم 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات وخ���دم���ات �ل�����ش��ي��اف��ة 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �خل���ا����ش���ة ب�����ش��ي��اح��ة 
ذل����ك،  �إىل  و�����ش���اف���ة  �لأع������م������ال.  
نحو  ���ش��ن��وي��ا  �مل��ع��ر���س  ي�شت�شيف 
ب���ارزة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �شخ�شية   300

وقال   . �شهر�   12 ذل��ك يف غ�شون 
�لتي  �ل�شياحية  �جل���ولت  �إن  ه��ول 
���ش��ت�����ش�����ش��ي��ف��ه��ا �ل���وج���ه���ات �ل��ث��اث 
�مل�شت�شافني  �مل�����ش��رتي��ن  مل��ج��م��وع��ة 
ل����دورة �مل��ع��ر���س �مل��ق��ب��ل��ة يف م��ار���س 
�مل��ق��ب��ل ����ش���وف ت��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���ش��ة 
�لإط����اع ع��ن ق���رب ع��ل��ى مقومات 
تلك �لوجهات �مل�شيفة وعلى بنيتها 
�لتحتية �ملرتبطة ب�شياحة �لأعمال 
و�حل�����و�ف�����ز مب����ا يف ذل�����ك و���ش��ائ��ل 
�خلا�شة  و�مل��ر�ف��ق  و�لفنادق  �لنقل 

ب���اإق���ام���ة �مل�����وؤمت�����ر�ت و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�مل���ع���امل �ل�����ش��ي��اح��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
ي�����ش��ه��م يف م�����ش��اع��دت��ه��م على  مم���ا 
�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة عند �لقيام 
�مل�شتقبلية  لأعمالهم  بالتخطيط 
مبا فيها حجوز�ت �لفنادق وتنظيم 
وغريها  و�لج��ت��م��اع��ات  �لفعاليات 
ب�شياحة  �لعاقة  ذ�ت  �لأعمال  من 
وي�شتقطب   . و�حل���و�ف���ز  �لأع���م���ال 
�لأعمال  ل�شياحة  �خلليج  معر�س 
و�حل���و�ف���ز و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �أك����رث من 

خمتلف  ميثلون  م�شرتين  ب�شفة 
�شركات �ل�شفر �لإقليمية و�لدولية 
ح���ي���ث ت���ق���وم ����ش���رك���ة ري�����د ت���ر�ف���ل 
�ك�����ش��ي��ب��ي�����ش��ن��ز �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س 
مع  لهم  مبا�شرة  لقاء}ت  برتتيب 
�أك���رث م��ن 350 ع��ار���س م��ن 35 
دول����ة ع���ن ط��ري��ق م��و�ع��ي��د مثبتة 
�ل�����ش��ر�ك��ة  ف��ر���س  مل��ن��اق�����ش��ة  م�شبقا 
و�لأع����م����ال �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة 
�لأف��ك��ار و�خل���رب�ت  بينهم وت��ب��ادل 

ب�شاأنها على مدى ثاثة �أيام.

تلك  �أ�شحاب  م�شاعدة  على  �لربنامج  ويقوم  مالية.  وغ��ري 
�ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة على �لتفكري �ملبدع وتقدمي �لدعم �لازم 
لهم مبا يعزز ذلك من مكانتها ويدفعهم نحو حتقيق �لنمو 
و�ل�شتثمار على �ل�شعيد �ملحلي و�لدويل م�شتقبا. و�شتمنح 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شركات �مل�شنفة 
2013 جم��م��وع��ة م���ن �لم���ت���ي���از�ت و�خل���دم���ات  يف دف��ع��ة 
�لقيمة و�لرب�مج �لتطويرية بهدف تعزيز قدرة �لر�أ�س مال 
�لب�شري وتطوير �ملبادر�ت �ل�شتثمارية لديهم و�شقل مبادئ 
حوكمة �ل�شركات و�آلية �لتقييم �لذ�تي و�شيتم توفري �لدعم 
ب��اإد�رة  �خلا�شة  باملفاهيم  تعريفهم  �إىل  بالإ�شافة  �لقانوين 
�جلناحي  �لبا�شط  عبد  وق��ال  و�لبتكار.  و�لتاأمني  �ملخاطر 
�مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 

�ملوؤ�ش�شة  وتطمح  معاجلتها  و�شبل  �ل�شلبيات  على  �لتعرف 
�إط���اق م��ب��ادر�ت مماثلة مل��ر�ح��ل م��ن خمتلفة م��ن منو  �إىل 
�مل�شاريع  �إ�شتد�مة  يف  �لأ�شمى  هدفها  مع  متا�شيا  �مل�شاريع 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة ونقلها �إىل �لعاملية. وبلغ عدد �مل�شجلني 
 2013 للعام  �لربنامج  دفعة  يف  �شركة  �لف  ثاثة  قر�بة 
وهم ميثلون �أربعة يف �ملائه من �إجمايل �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية 
قدرها  وب��زي��ادة  دب��ي  يف  �ملعتمد  �لتعريف  ح�شب  و�ملتو�شطة 
 .2011 �لعام  �شركة خال   1092 مقابل  �ملائه  يف   178
لل�شركات  �مل��ال��ي��ة  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �ل�شناعية  �ل��ت��ق��اري��ر  و�أظ���ه���رت 
�أن   2013 �مل��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��دف��ع��ة  �مل�شجلة يف 
 2012 �ل��ع��ام  خ��ال  دره��م  مليار   53.3 ب���  تقدر  عو�ئدها 
لإم��ارة  �ملحلي  �لناجت  �إىل  دره��م  مليار   16.2 قر�بة  وت�شخ 

•• دبي-وام:

�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أكملت 
و�ملتو�شطة �إحدى موؤ�ش�شات د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�لإ���ش��ت��ع��د�د�ت ل��اإع��ان ع��ن �أف�����ش��ل 100 ���ش��رك��ة �شغرية 
برنامج  دف��ع��ة  �شمن  دب��ي  يف  �ملتميز  �لأد�ء  ذ�ت  ومتو�شطة 
�لثانية وذل��ك خال �حلفل �خلا�س  2013 يف دورت��ه  �ملئة 
نوفمرب  �ل�شاد�س من  �لتجاري يف  دب��ي  يقام يف مركز  �ل��ذي 
�حلايل. ويهدف برنامج �ملئة �لذي �أطلقته �ملوؤ�ش�شة يف �لعام 
2011 حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �إىل حتديد 
وت�شنيف �ل�شركات �ملتميزة بح�شب معايري وموؤ�شر�ت مالية 

�ل��دورة �حلالية جذبت من برنامج  �أن  �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
و�ل�شعود  �لتميز  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ئ��ة 
�مل�شاركني  �أع��د�د  �أن  نقول  �أن  وي�شعدنا  �حلالية  مب�شاريعها 
ت�شاعفت مقارنة بالدورة �لأوىل �لتي �أطلقت يف عام 2011 
ورغبة  �ملحلي  �ل�شوق  يف  �لهتمام  م�شتوى  على  ي��دل  وه��ذ� 
�لتي  �ل�شرتتيجية  �ملبادرة  �ل�شتفادة من هذه  �ملوؤ�ش�شات يف 
تخدم مكانة دبي �لعاملية يف قيام �لعمال و�لتجاري وت�شكل 
�مل�شاريع.  و�إ���ش��ت��د�م��ة  �ل�شحية  �ملناف�شة  ت�شجيع  يف  ر�ف���د� 
و�أ�شاف �جلناحي يعترب برنامج �ملئة مثاليا لل�شركات �لر�غبة 
يف تطوير �أعمالها وتعزيز جهودها و�حل�شول على �لتمويل 
�لازم لتنمية وتو�شيع رقعة م�شاريعها و�لو�شول �إىل �أ�شو�ق 
و�ملتو�شطة يف  �ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  وم�شاعدة  جديدة 

و�حلو�فز مبا فيها �لنقل ومر�فق �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لفنية 
و�لريا�شية و�لثقافية و�لرت�ثية �إىل جانب �لفنادق �لفاخرة 
ذ�ت �ل�شهرة �لعاملية �لأمر �لذي يعك�س معه منو قطاع �شياحة 
�لأعمال و�لفعاليات ب�شكل لفت فيها. و�أ�شافت هول: ل �شك 
على  بقدرته  يتمتع  و�لفعاليات  �لأعمال  �شياحة  �أن قطاع  يف 
توفري عو�ئد مادية ��شافية جمزية من خال ��شتقطاب فئات 
رجال �لأعمال ومنظمي �لفعاليات �لعاملية مبا فيها �ملعار�س 
بدرجة كبرية عن  �نفاقهم  يتفوق حجم  و�لذين  و�ملوؤمتر�ت 
�لوجهات  تهتم  �أن  غ��ر�ب��ة  ف��ا  وب��ال��ت��ايل  �ل�شياح  م��ن  �ل���زو�ر 
��شتقطاب  �أما يف  به  �ملر�فق �خلا�شة  بال�شتثمار يف تطوير 
تلك �لفئات و�ل�شتفادة من �لفر�س �لتجارية �لتي يوفرها . 
و�أكدت هيئات �ل�شياحة �لوطنية يف كل من �لبحرين و�لأردن 
وقطر خال �لجتماع �لذي عقد موؤخر� مع �شركة ريد تر�فل 
�ك�شيبي�شنز �لتي تنظم �حلدث دعمها ر�شميا لهذه �ملبادرة �لتي 
�أطلقها معر�س �خلليج ل�شياحة �لأعمال و�حلو�فز و�ملتمثلة 
دورته  يف  �مل�شت�شافني  �مل�شرتين  من  جمموعة  ��شت�شافة  يف 
يوفرها  �لتي  �لفر�س  لاإ�شتفادة من  �شعيها  �إط��ار  �ملقبلة يف 
قطاع �شياحة �لأعمال من �ملنطقة وبقية دول �لعامل. وقالت 
هول: خال دورة معر�س �خلليج ل�شياحة �لأعمال و�حلو�فز 

من  جمموعة  وق��ط��ر  و�لأردن  �لبحرين  م��ن  ك��ل  ت�شت�شيف 
دورة  يف  �مل�شاركني  �لعاملية  و�ل�شياحة  �ل�شفر  �شركات  ممثلي 
معر�س �خلليج ل�شياحة �لأعمال و�حلو�فز و�لفعاليات �لذي 
ت�شت�شيفه �أبوظبي يف �لفرتة بني 24 – 26 مار�س 2014 
�إىل  تهدف  م��ب��ادرة  يف  �إليها  �شياحية  ب��ج��ولت  للقيام  وذل��ك 
�طاعهم على مقومات �شياحة �لأعمال و�حلو�فز فيها ومدى 
ما و�شلت �إليه من منو يف جمال �لبنية �لتحتية �ملرتبطة بها، 
وفقا ل�شركة ريد تر�فل �ك�شيبي�شنز �لتي تنظم �حلدث. وقالت 
لوي�س هول، مديرة �ملعر�س: تاأتي مبادرة �جلولت �ل�شياحية 
لهذه �لوجهات �لرئي�شية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف �إطار 
ل�شياحة  �خلليج  معر�س  يوفرها  �لتي  و�لفعاليات  �لرب�مج 
لعام  دورت���ه  �أع��م��ال  �نتهاء  بعد  مبا�شرة  و�حل��و�ف��ز  �لأع��م��ال 
�ل�شفر  �شركات  من  �مل�شت�شافني  �مل�شرتين  ملجموعة   2014
�طاعهم  بهدف  �لأع��م��ال  �شياحة  بقطاع  �ملخت�شة  �لعاملية 
ع��ن ق��رب على م��ا ت��وف��ره ه��ذه �لوجهات م��ن م��ر�ف��ق حديثة 
�لفنادق  ذل��ك  يف  مب��ا  للقطاع  �لتحتية  �لبنية  يف  ومتقدمة 
�أن  �إىل  ي�شار   . و�لفعاليات  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لجتماعات  ومر�فق 
دول �ملنطقة ت�شهد تنفيذ �لكثري من �ل�شتثمار�ت �لكبرية يف 
�لبنية �لتحتية ملختلف �لقطاعات �ملرتبطة ب�شياحة �لأعمال 

�ن دولة �لإمار�ت �ن�شمت �ىل �ملنتدى �لذي يتخذ من 
قطر مقر� له يف �شهر نوفمرب 2012 ويبلغ عدد دول 
عربية.  دول   6 منها  دول��ة   13 �ملنتدى  يف  �لأع�شاء 
�ل��ب��رتول  وزي���ر  برئا�شة  �جتماعه  يف  �مل��ن��ت��دى  وق���رر 
�ي��ر�ن  تعيني ح�شني عديلي من جمهورية  �لإي���ر�ين 
وذل��ك  �شنتني  مل��دة  �ل��غ��از  ملنتدى  ج��دي��د�  ع��ام��ا  �أمينا 
خلفا لل�شيد ليوند بوخانوف�شكي من جمهورية رو�شيا 
�لحتادية و�لذي تنتهي وليته بنهاية هذ� �لعام. كما 
ب��ر�م��ج عمل �لم��ان��ه �لعامة  �إق����ر�ر  مت يف �لج��ت��م��اع 
ل�شنة 2014 و�عتماد �مليز�نية �لعامة للمنتدى �لتي 
ت�شل �ىل ثمانية مايني و900 �ألف دولر �أمريكي 
�لمانه  �لقادم يف مقر  �ل��وز�ري  �لجتماع  و�شيعقد   .

�لعامة بالدوحة مطلع �شهر نوفمرب 2014 .

•• طهران-وام:

ت��ر�أ���س ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور م��ط��ر �ل��ن��ي��ادي وك��ي��ل وز�رة 
�لطاقة نيابة عن معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
�مل���زروع���ي وزي����ر �ل��ط��اق��ة وف���د �ل���دول���ة يف �لج��ت��م��اع 
�لوز�ري �خلام�س ملنتدى �لدول �مل�شدرة للغاز �لذي 

عقد �م�س يف طهر�ن. 
ومت خال �لجتماع ��شتعر��س تقرير قدمته �لمانة 
�أ�شو�ق �لغاز  �لعامة ملنتدى �لدول �مل�شدرة للغاز عن 
و�شم  �ل�شخري.  للغاز  �ملحتمل  و�لتاأثري  وتطورها 
وف���د �ل���دول���ة ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة �شيف �ل��زع��اب��ي �شفري 
�ح��م��د مطر  و�ل�شيد  �ي���ر�ن  ل��دى جمهورية  �ل��دول��ة 
�ملدير �لتنفيذي ل�شركة �لإمار�ت للغاز �مل�شال. يذكر 

ينعقد يف اأبوظبي نه�ية م�ر�س 2014 

معر�ض اخلليج ل�شياحة الأعمال ينظم جولت �شياحية اإىل البحرين والأردن وقطر
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العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3753   عمايل جزئي            
�شتار  ليمبك�س  )حاليا(  ����س.ذ.م.م  للتجارة  ليمبك�س    -  1 عليه/  �ملدعي  �ىل  
�مل��دع��ي /حممد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  )�شابقا( جمهول حم��ل  �����س.ذ.م.م  للتجارة- 
�ل���ط���اف ف��ال��ي��اك��ات م���وي���دو ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة 
�ل�شكوى   . و�مل�شاريف  وبالر�شوم  درهم(   90559( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
�ملو�فق 2013/11/13  رقم )2013/154322(   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
�و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي   �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3786   عمايل جزئي            

�ىل  �ملدعي عليه/ 1 -  م�شبغة و�يت & و�يت �لوتوماتيكية  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /تاجيندر� ليمبو و قد �قام عليك �لدعوى 
دره���م(   12190( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
   )2013/154323( رق��م  �لعمالية  �ل�شكوى  يف   . و�مل�شاريف  وبالر�شوم 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 8:30 �س 
مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3686   عمايل جزئي            
�ىل  �ملدعي عليه/ 1 -  ممتاز وجال لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ح�شمت علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   15400( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من �ملطالبة 
جل�شة  لها  وح��ددت    )2013/152879( �ل�شكوى  رقم  �لتام.  لل�شد�د  �لق�شائية 
فانت  لذ�  �لقا�شي  8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/10  �لحد  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2842   عمايل جزئي            
�ىل  �ملدعي عليه/ 1 -  تاج �ل�شمال لاعمال �لفنية  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /عبد�جلليل حاجي �شر�ج �لدين قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   24375( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2013/148715( وحددت لها 
    ch1.A.5 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/17 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة 
�جلت  ق��د  �ل��دع��وى  ب��ان  ح�شوري.)علما  مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك 

�د�ريا(
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/816   عمايل كلي            
�ىل  �ملدعي عليه/ 1 -  ��شب�شيال تايل لتجارة �لحجار �س ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /زهيجون ي��اجن    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   81.363( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)4000 درهم( �شهادة خربة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
باكفالة. رقم �ل�شكوى )2013/152066(.     وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
لذ� فانت مكلف   ch1.C.15 ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة�
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/238  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ 1 -حممد �شادقي بهمني غريب ب�شفته من ورثة �ملرحوم/ باقر غلوم 
حم�شن 2- خليل �شادقي بهمني غريب ب�شفته من ورثة �ملرحوم/ باقر غلوم حم�شن 3-مو�شى 
�شادقي بهمني غريب ب�شفته من ورثة �ملرحوم/ باقر غلوم حم�شن 4- �شلمان �شادقي بهمني 
غريب ب�شفته من ورثة �ملرحوم/ باقر غلوم حم�شن 5- �بر�هيم �شادقي بهمني غريب ب�شفته 
ورث��ة  م��ن  ب�شفته  غ��ري��ب  بهمني  �شادقي  6-�شليمان  غ��ل��وم حم�شن  ب��اق��ر  �مل��رح��وم/  ورث���ة  م��ن 
غلوم  قا�شم  �بر�هيم   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  حم�شن  غلوم  باقر  �مل��رح��وم/ 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم  حممد وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني قد 
2011/205 مدين كلي بتاريخ 2012/3/22 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/25 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا   ch2.D.17 ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/3176 عمايل جزئي                
�ىل �ملحكوم عليه   /1- �ل�شيارة �لف�شية لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة ذ.م.م جمهول 
2013/9/30 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة    حمل 
عليها  �ملدعى  بالز�م  �هلل  فريد  �هلل  فريد  �هلل  �شناء  ل�شالح/  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى 
دره��م(  ع�شر   و�شته  وخم�شمائة  �لف  �شتة   ( دره��م   6.416 مبلغ  للمدعى  ت��وؤدى  ب��ان 
حلكم-  تنفيذ�  عند  يكن-  مامل  نقد�  يقابلها  مبا  �و  ملوطنه  عودته  بتذكرة  و�لزمتها 
ملتحقا  بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف. و�عفت �ملدعي 
ذل��ك  من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا  ن�شيبه منها، ورف�شت ماعد�  من 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1788 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ مبارك ر��شد علي خليفة �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�شوء �لعربية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 40000 درهم �رجاع �ل�شيارة بقيمة  40000 درهم �لقيمة �ليجارية حتى �ل�شد�د 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    �لعربية للمقاولت  �لتام. �ملطلوب �عانه/ موؤ�ش�شة �شوء 
عنو�نه: بالن�شر )�عادة �لعان ن�شر� بالحالة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/11/11 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                         �ىل �ملدعي عليها/ ز�د �ند تي لعمال �للكرتوميكانيكية ���س.ذ.م.م  
جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3789/2013/13
3788/2013/13
3790/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
�شهاب �لدين طيب �هلل

ف�شل عظيم �شوجون هومايان كبري
حممد بابويل كا�شم ح�شني

مبلغ �ملطالبة
27354 درهم + تذكرة �لعودة
27400 درهم + تذكرة �لعودة
27412 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          �ىل �ملدعي عليها/ �لفيحان وحممد معروف للخدمات �لفنية 
عليكم  �قامو�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �ملباين   وتنظيف 
�لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 

2013/11/19 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث �يام على �لقل بال�شافة 

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

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3867/2013/13
3868/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
عا ء �لدين عارف عبد�ملالك

ريا�س ح�شني �شر�ج حممد �شر�ج

مبلغ �ملطالبة
12045 درهم  �شامل تذكر �لعودة
14043 درهم  �شامل تذكر �لعودة

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/297 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  بوتا  حممد  �مر�ن  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
ن�شيم  �عانه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لظفرة  ن�شيم 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لظفرة 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2823 
 2013/11/07 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد  ع-ب-  م  عم جز- 
باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
    اعالن بالن�سر 

�ملدعية: �شركة �م بي �م �لعقارية
�ملدعى عليها: �خليار �ملعتمد لد�رة �لعقار�ت

تقرر يف �لق�شية رقم )2013/2245 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة ف�س 
�ملنازعات �ليجارية )�للجنة �خلام�شة( و�ملرفوعة من  / �شركة �م بي �م �لعقارية 
�لعقار�ت- ميثلها/ عمر�ن �شالح  �ملعتمد لد�رة   لعان �ملدعى عليها/ �خليار 
عبد�هلل علي �ل�شحي( ن�شر�- حل�شور جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 يف 
�ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي - �شارع �لدفاع- منطقة 
وذلك  �لول-  �لطابق   -2 رقم  فيا  �ل��زو�ج  بجانب �شندوق  نهيان-  �آل  مع�شكر 

على نفقة �ملدعية.
ق�سم  قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     

     بري�سم لتجارة العطور/ذ.م.م
 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاه هي : بري�شم لتجارة �لعطور/

ذ.م. م �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب 
قانون �ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعدياته مرخ�شة 
يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )58503( وقد قرر �ل�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�س�ب�ت     

�لتقدم  �و �عرت��س  لل�شركة فعلى كل من له �ي حق   م�شفى  قانوين 
�لقانوين �ملذكورة �عاه خال مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر �لعان وعلى �لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن /عبود احمد عبود بن �سعد الربيكي بطلب �ىل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمه من 

)عبود( �ىل ) عبداهلل(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعان .
امل�ست�سار/ خالد �سعيد الرا�سدى    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/790 جتاري جزئي  

بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  علويه   علي  ح�شني  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/9/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاه ل�شالح / فهد عبد�لرحمن م�شلماين بالتايل  : حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 70.000 درهم 
مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  كذلك  و�لزمته  دره��م(  �ل��ف  )�شبعون 
  2013/10/24 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �ملحاماة.   �تعاب 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10936 بتاريخ   2013/11/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/618 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ ر�ئد ر��شد �شامل علي �لبو�شعيدي   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/9/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه 
ل�شالح / بنك �خلليج �لول بالتايل  : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
لتجارة  �لبو�شعيدي  ر��شد  ر�ئ��د  موؤ�ش�شة  �شاحب  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  عليه 
�لتاخريية  وف��و�ئ��ده  دره��م   1.121.518.25 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  �ن  �ملاب�س 
بو�قع 1% �شنويا من تاريخ 2013/3/13 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين 
و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ملو�فق 2013/10/31  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الرابعة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/184   جتاري كلي                  
وميثلها/  )������س.ذ.م.م(  �نرتنا�شيونال  �لي��د  كيه  ����س   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�شو�شيل كومار     جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ توب مو�شت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/4/23 يف  �ملنعقدة 
فر�يت �شوليو�شنز )�س.م.م( وميثلها/ حممد مق�شود علي بيك �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )138.724.42 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ 2012/12/5 وحتى متام �ل�شد�د و�مل�شروفات ومبلغ )1000 درهم( مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/850   جتاري كلي          

ع��و���س جم��ه��ول حمل  �دري�����س  �شليمان  �ح��م��د   -  1 �مل��دع��ى عليه/  �ىل 
�لزرعوين وميثله:خالد  �ملدعي /حممد جعفر حممد  �ن  �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  ح�شني  ع��ب��د�هلل  كلندر 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبري  ب��ن��دب 
 2013/11/17 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب 
�ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/774   جتاري كلي          
بابو د�فى جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - فيبهان�شو هري�س 
�لفنية وميثله: عبد�لكرمي �حمد عبد�هلل عيد  �ن �ملدعي /نيتو�س للمقاولت 
بالت�شامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   85.546.75( مببلغ  و�لتكافل 
�لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ل��دع��وى  قيد  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/18 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/716   جتاري كلي          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد مادى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شوفيا للتربيد 
ذ.م.م  وميثله:مبارك عبد�هلل �لقيطي �مل�شعبني  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )120601 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل باكفالة.  )باقي �لطلبات مو�شحة يف �شحيفة �لدعوى( وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/11/19 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/696   جتاري كلي          

�ىل �ملدعى عليهم/ 1 - غ�شان عبد�هلل م�شعل 2- عتيق عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن 
�خل�شم �ملدخل /3-  �شركة مونتوم فاريفورم لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /جوزيف حبيب  دميان قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
ببطان قر�ر�ت �جلمعية �لعمومية �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/18 و�عتبارها باطلة بطانا 
على  نافذ  �لتنفيذ  يكون  �ن  على  كمدير  �مل��دع��ي  تثبيت   و�ع���ادة  تكن  مل   وك���اأن  مطلقا 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لقر�ر  لتنفيذ  دبي  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  وخماطبة  ��شلة 
و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/11/19 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/524 تنفيذ ايجارات
يحيى  بن  )�س.ذ.م.م(2-عبا�س  �لعامة  للتجارة  �ل�شيهان  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
بن عبده عبدين  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مي للعقار�ت 
)�س.ذ.م.م(  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل 
�ملبلغ  �شد�د   -1 بالتي:  مكلف  فانك  دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني 
�ملحكمة وذلك  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م( �ىل طالب  وق��دره )92261  به  �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لع����ان.  ه��ذ�  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��ال 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2118 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة بيت �لبرتجي �لطبية فرع دبي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شتيفن �ورتيرن وميثله: حمد�ن حممد 
�لتنفيذية �ملذكورة  �أقام عليكم �لدعوى  �ل�شام�شي  قد  حمد�ن عبد�هلل 
�عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )27231( درهم �ىل طالب 
دره��م(ر���ش��وم   2623( مبلغ  �ىل  .بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10936 بتاريخ 2013/11/4    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/765 )جتاري كلي) بوا�سطة الن�سر
 -1 عليهم/  �مل��دع��ى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�حمد ر��شد حممد ح�شن �لكعبي 2- مرو�ن �بر�هيم حممد �بر�هيم �لزرعوين 
عنو�نه:  �لتجاري  دب��ي  �ملدعي/بنك  �ق��ام   - �ل�شويفي  �لدين  جمال  ماي�شة   -3
 - -جت��اري   2013/765 برقم  �لدعوى  حميد   بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شارع  عجمان- 
مكلف  فانت  دره��م    19635088.20 مببلغ  �ملطالبة  مو�شوعها  عجمان-  كلي- 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
 2013 ل�شنة  نوفمرب  �شهر  25 من  ي��وم  �ملو�فق   11.00 �ل�شاعة  وذل��ك يف  معتمد 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/10/27
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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بعد فوز مثري على ن�دي بني ي��س 

طائرة اجلوارح حتلق بلقب كاأ�ض رئي�ض الدولة يف ملعب العني
•• العني- الفجر :

�حتفظ فريق �ل�شباب بلقب كاأ�س رئي�س �لدولة 
على  �لأنف�س  ب�شق  ف��وزه  �إث��ر   ، �لطائرة  للكرة 
بني يا�س 3-2 �أم�س �لأول يف �شالة نادي �لعني 
 132 ��شتمرت نحو  ، بعد مو�جهة مار�ثونية 
بالأ�شو�ط  �جل��و�رح  يح�شمها  �أن  قبل   ، دقيقة 
و25-20  22-25و20-25  و   21-25
�مل���وؤج���ل من  �ل��ن��ه��ائ��ي  و15-5 وذل����ك ���ش��م��ن 
�ملو�شم �ملا�شي ب�شبب �إرتباط �ملنتخب و�لأندية 
ليتابع   ، �إ���ش��ت��ح��ق��اق��ات خ��ارج��ي��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
، بعد فوزين  �مل�شابقة  تاألقه يف  �لفريق م�شو�ر 
مثريين على �جلزيرة و�لأهلي 3-2 و3-�شفر 

يف �ملرحلة �ل�شابقة من �ملناف�شة .
ب�شربات  ب�شيطرة  �ملبار�ة  �ل�شباب  لعبو  وب��د� 
�لنتيجة  يف  �لأف�شلية  منحتهم  ق��وي��ة  �إر���ش��ال 
�لفلندي   ، لاعبني  �ل��اف��ت  �ل��ت��األ��ق  بف�شل   ،
ماتنني ماتي وماجد خمي�س وحممد مرزوق ، 
 . فح�شمو� �لنتيجة يف �ل�شوط �لأول 21-25 
�لثاين  �ل�شوط  يف  �ل�شماوي  لع��ب��و  و��شتفاق 
برتميم حائط �ل�شد و�ل�شتفادة من �لإر�شال 
بيكي�شي  فيادميري  �ل�شربي  لاعب  �ل��ق��وي 
و�شامل علي ، فتمكنو� من وقف زحف �جلو�رح 
�ل�شيطرة  �جل���و�رح  و��شتعاد   22-25 وف���ازو� 
�أج��و�ء �للقاء ، ومتكن من تو�شيع �لفارق  على 
م��ع �ل�����ش��م��اوي ، ف��ع��اد جم����دد� �إىل �ل��ت��ف��وق يف 
�ل�شوط �لثالث 25-20 وعادت �لإثارة جمدد� 

ب�شبب   ، �لر�بع  �ل�شوط  يف  �لنهائي  �أج��و�ء  �إىل 
و�لتكافوؤ   ، �لتفوق  حل�شم  �مل�شرتكة  �مل��ح��اولت 
، لكن �لغلبة كانت  �لو��شح يف �لأد�ء و�لنتيجة 
ح�����ش��رت يف  �ل��ت��ي  ذ�ت��ه��ا  بالنتيجة  ل��ل�����ش��م��اوي 
�لكفة  فاأ�شبحت   ،  20-25 �ل��ث��ال��ث  �ل�����ش��وط 
لكل  �شوطني  مبعدل  �لفريقني  بني  مت�شاوية 
و�شهد  مثري�  �خلام�س  �ل�شوط  فجاء   ، فريق 
�لفوز  على  �شاعدته  لل�شباب  مطلقة  �أف�شلية 

 .  5-15
�أم���ني �ل�شر �لعام  و�أك���د ���ش��امل ن��اي��ف �ل��ك��ث��ريي 
�ملنتخبات  جلنة  رئي�س  �للعبة  لحت��اد  �مل�شاعد 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  كاأ�س �شاحب  نهائي  �أن   ،
حفظه �هلل بني �ل�شباب وبني يا�س خرج بال�شورة 
�مل�شرفة �لتي تليق باملنا�شبة �لغالية على قلوب 
�لتي  �لكبرية  �لإث���ارة  �أن  �إىل  م�شري�   ، �جلميع 
�أك��دت  �لعني  ن��ادي  �شالة  على  �ملو�جهة  ر�فقت 
�لكرة  لعبة  ع��ودة  ودع��م  �لفني  �مل�شتوى  �إرتفاع 
�أن  لتوؤكد   ، م��ن جديد  �ل��و�ج��ه��ة  �إىل  �ل��ط��ائ��رة 
من  مثرية  مناف�شة  �شي�شهد  �لتناف�شي  �ملو�شم 

�شاأنها تعزيز �لتناف�س بني �لأندية .
�ملنتخب  �رت��ب��اط  �أن ظ��روف  �لكثريي  و�أو���ش��ح 
و�لأندية بالإ�شتحقاقات �ملختلفة ، دفعتهم �إىل 
هذه  �إىل  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  م��ن  �لنهائي  ترحيل 
ت��درك  ك��ان��ت  �لأن��دي��ة  �أن  �إىل  ، م�شري�  �ل��ف��رتة 

�شرورة هذه �خلطوة .
ياأمل  �لطائرة  �لكرة  �إحت��اد  �إن   �لكثريي  وق��ال 
�ل�شكنية  �ملناطق  بطولة  م��ن  جيدة  خم��رج��ات 

�ل���ت���ي ت��ع��د خ���ط���وة ج���ي���دة لإك��ت�����ش��اف �مل���و�ه���ب 
 ، �جليدة  بالعنا�شر  و�لأن��دي��ة  �ملنتخبات  ودع��م 
�ملو�شم  للبطولة  �لكبري  �لنجاح  �إث��ر  خ�شو�شا 

�ملا�شي .

فوز م�شتحق 
�ل�شباب  ن��ادي  كامه  نهاية  يف  �لكثريي  وه��ن��اأ 
مبنا�شبة �إحر�ز �للقب ، ومتنى �لتوفيق لطائرة 
�ل�شماوي يف �لإ�شتحقاقات �ملقبلة ، مو�شحا �أن 
�حتاد �لكرة �لطائرة يبذل �جلهود �لتي متكنه 

من تطوير �للعبة .
يا�س  بني  ب��ن��ادي  �لطائرة  فريق  م�شرف  �أث��ن��ى 
�ملمتاز  �لفني  �مل�شتوى  على   ، �ملحرمي  بخيت 
�لنهائية  �ملبار�ة  خال  �لطائرة  فريق  لاعبي 
من بطولة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه 
�إن   �أم��ام ن��ادي �ل�شباب وق��ال  �أم�س  �أول من  �هلل 
�أمام فر�شة ثمينة لتتويج جهوده  �لفريق كان 
باإحر�ز �للقب ، لكن غياب �لرتكيز مل ي�شاعده 
�إىل جانب   ، �لتتويج  من�شة  �إىل  �لو�شول  على 
مع  �ملثرية  �ملو�جهة  بعد  �لتي حدثت  �لأخطاء 

لعبي �ل�شباب .
و�أ�شار �إىل �أنه ل يرى �أي مربر يقنعه بخ�شارة 
�أن  م��و���ش��ح��ا   ، �ل�����ش��ب��اب  ن����ادي  مل�شلحة  �ل��ل��ق��ب 
هذه  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �ل���ش��ب��اب  �شتبحث  �لد�رة 
�ل��ن��ت��ي��ج��ة غ��ري �مل��ت��وق��ع��ة ، م��ع م����درب �ل��ف��ري��ق 
�لقوي  �لأد�ء  ل�شمان   ، �ملقبلة  �ل�شاعات  خال 

لطائرة �ل�شماوي يف �ملناف�شات �ملقبلة .

عن  �لفريق  تر�جع  تعني  ل  �خل�شارة  �إن  وق��ال 
�ملرحلة  خال  �لنتائج  �أف�شل  باحر�ز  طمحاته 
�لقوية وترتيب  للعودة  ، فهناك فر�شة  �ملقبلة 
على جم��ار�ة  �لقدرة  �لفريق مبا مينحه  �أم��ور 
�لنتائج  �ملناف�شة على  �لأخرى ل�شمان  �لأندية 

�جليدة .
ونفى �ملحرمي وجود �عرت��س من جانبهم على 
ترحيل �ملناف�شة من �لعام �ملا�شي ، مو�شحا �أن 

�لظروف �أدت �إىل هذ� �لأمر ، لكن نتمنى �أن يقوم 
و��شحة  روزن��ام��ة  بو�شع  �لطائرة  �لكرة  �حت��اد 
�ملعامل حتى تتمكن �لندية من و�شع ترتيباتها 
طموحاتها  حتقيق  على  مب�شاعدتها  �لكفيلة 
�أثناء �ملو�شم �لتناف�شي ولي�س عن طريق �إخطار 
�أن تلعب كما حدث مع  باملباريات قبل  �لأندية 
�ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بطولة  نهائي 
، ك��م��ا دع���ا �لحت����اد �إىل �جل��ل��و���س م��ع �لأن��دي��ة 

�للعبة  تطوير  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �لم��ور  ملناق�شة 
�أن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لحت���اد  ون���وه �مل��ح��رم��ي �إىل 
ت�شتهدف  ب��اأن��ه��ا  علما   ، �ل��ث��اث��اء  ي���وم  ���ش��ت��ب��د�أ 
يف  للم�شاركة  �ل�شباب  لاعبني  �لفر�شة  منح 
�ملباريات ، و�مل�شكلة �أن غياب �ملنتخبات و�لأندية 
 ، �لفرتة  ه��ذه  خ��ال  �خلارجية  �مل�شاركات  عن 
 ، �لبطولة  يف  �شي�شاركون  �لدوليني  �أن  �شيعني 

وهذ� ل ين�شجم مع �أهد�فها .

مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ح�شرت 
رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام �ل��رئ��ي�����ش��ة 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
م�شاء  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�م�س �شباق جائزة �لحتاد للطري�ن �لكربى 
على م�شمار   2013 �أبوظبي   1 للفورمول 
حلبة مر�شى يا�س يف ن�شختها �خلام�شة و�لتي 

متثل �جلولة 19 لبطولة �لعامل.
كما �شهد �ل�شباق عدد� من �ل�شيخات وقياد�ت 
�لعمل �لن�شائي و�أعربت �شموها عن �عجابها 
مبا �شهدته من ح�شن �لتنظيم وهو ما يعرب 
عن �ملكانة �ملرموقة �لتي حتتلها �لدولة على 
�لفعاليات  وتنظيم  �لدولية  �لريا�شة  �شعيد 

�لعاملية. 

فريقه  �ن  ميان  م��درب  �ليغري  ما�شيميليانو  �ع��رتف 
�ل���دوري  �ي��ام��ه بعد تلقيه خ�����ش��ارة ج��دي��دة يف  ����ش��و�أ  يف 
�ل�شيئة  نتائجه  م��ي��ان  وت��اب��ع  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لي��ط��ايل 
ب�شقوطه على �ر�شه �مام فيورنتينا �شفر-2 يف �ملرحلة 
رئي�س  نائب  غالياين  �دري��ان��و  و�شوهد  ع�شرة،  �حل��ادي��ة 
�لنادي يغادر �ملدرجات قبل 17 دقيقة على نهاية �ملبار�ة 
�شبورت منر  �شكاي  �شبكة  �ليغري يف ت�شريح �ىل  وق��ال 
يف حلظات �شعبة، هي �ل�شو�أ يل يف ميان منذ ثاثة 

�عو�م ون�شف �لعام .
وقررت �د�رة �لنادي �قامة مع�شكر لاعبني، كما ح�شل 
قبل �لفوز على �ودينيزي 1-�شفر حيث �عترب �ليغري 
يف هذ� �ل�شدد هذ� �شي�شاعدنا لا�شتعد�د ملبار�تنا �شد 

بر�شلونة يف ظروف جيدة ويلتقي ميان مع بر�شلونة 
دوري  من  �لر�بعة  �جلولة  يف  �ملقبل  �لربعاء  �ل�شباين 

�بطال �وروبا.
و��شاف مدرب ميان ل ميكن �ن يلعب �لفريق بطريقة 
كثرية  باأمور  نقم  مل  فيورنتينا.  �م��ام  ح�شل  مما  ��شو�أ 
�ملحاولة  من  �لول  �لهدف  تلقينا  �ننا  رغ��م  �لهجوم  يف 

�خلطرية �لوىل على مرمانا من نحو ثاثني مرت� .
وتابع على �لاعبني ��شتعادة ح�شورهم �لذهني، وعلى 
تغيريه  يجب  م��اذ�  نعرف  �ن  يجب  يتطور.  �ن  �لفريق 
�لثانية  �ملرحلة  كييفو يف  �م��ام  وث��م  بر�شلونة  �م��ام  �ول 
�ن��ا م���درب للفريق وي��ج��ب �ن �جد  ق��ائ��ا  ع�شرة وخ��ت��م 

�حلل و�شاأجده بطريقة �و باأخرى .

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك حت�شر 
فعاليات الفورمول 1

اليغري يعرتف اأن ميالن يف اأ�شواأ اأيامه 

ابن� املرزوقي عمر وح�سن يحتالن املركزين الأول والث�ين

)زل������زال 77( بط������ل �شب�������اق )اإك�شب�������و 2020( لل�ش���راعي��������ة 22 ق���دم���������ًا
احلظ يبعد )داح�س 18( عن ال�سدارة قبل النه�ية و)ليف 60( ث�لثً�

�لنوخذة عمر عبد�هلل  ملالكه   )77 )زل���ز�ل  �ل��ق��ارب  ت��وج 
للقو�رب  دب��ي(   2020 )�ك�شبو  ل�شباق  بطا  �مل��رزوق��ي 
دبي  ن���ادي  نظمه  و�ل���ذي  ق��دم��ا   22 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�أم�س  م��ن  �أول  ي��وم  ظهر  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
باملو�شم  �لبحرية  �ل�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  –�ل�شبت- 

�لريا�شي �لبحري 2014-2013.
و�أق����ي����م �ل�����ش��ب��اق ���ش��م��ن م����ب����ادر�ت ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  مللف  دعما  �لبحرية  للريا�شات 
 2020 )�ك�����ش��ب��و  �ل��ع��امل��ي  �مل��ع��ر���س  ل�شت�شافة  �مل��ت��ح��دة 
و�لتي  �لبحرية  �لريا�شات  �أ���ش��رة  من  وكم�شاهمة  دب��ي( 
تلك  و�ن  �ملجتمع خا�شة  �شر�ئح  متثل قطاعا مهما من 
�للذين  �لإم����ار�ت  لأه��ل  �ملا�شي  حياة  جت�شد  �ل�شباقات 
�رت��ب��ط��ت ح��ي��ات��ه��م ب��ال��ب��ح��ر و�ل�����ذي ���ش��ك��ل �مل����اذ �لأم���ن 

وم�شدر �لرزق �لوفري.
�مل�شاركة  �لنظري متثل يف  �ل�شباق جناحا منقطع  وحقق 
�لكبرية و�لتي و�شلت �إىل 65 قاربا ��شطفت قبالة جزيرة 
نخلة جمري� لتبحر نحو نقطة )�خلايور( وتغيري م�شار 
�لقارب و�لعودة �إىل خط �لنهاية و�لذي و�شع بالقرب من 
�ملعلم �حل�شاري يف لوؤلوؤة �خلليج فندق برج �لعرب حيث 

قطعت �لقو�رب م�شافة ز�دت عن 7 �أميال بحرية.
�ل�شرعة و�لإث��ارة  �ل�شباق �لذي كان طابعه  و�متزجت يف 
�شمة �ملناف�شة بني عن�شر �ل�شباب و�لنو�خذة من �أ�شحاب 
�خلرب�ت �لأمر �لذي ترك �أثر� و��شحا و��شهم يف �إجناح 
�ل��ت��ظ��اه��رة خ��ا���ش��ة و�ن ن����ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات 
 1999 ع��ام  �لفئة  ه��ذه  �شباقات  �إ�شهار  ومنذ  �لبحرية 
�شعي �أن تكون �أكادميية تخرج �لأجيال يف هذه �لريا�شة.

و�شجلت م��ر�ح��ل �ل�����ش��ب��اق ت��األ��ق��ا لف��ت��ا لب��ن��اء �ل��ن��وخ��ذة 
عبد�هلل حممد �ملرزوقي خا�شة يف �لأمتار �لأخ��رية بعد 
18 ملالكه �لنوخذة ح�شن عبد�هلل  �لقارب د�ح�س  ت�شدر 
خط  �إىل  م�شار  و�ق���رب  �أ���ش��رع  متخذ�  لل�شباق  �مل��رزوق��ي 
بعد  باملر�شاد  لطاقمه  وق��ف  �لعاثر  �حل��ظ  لكن  �لنهاية 
�شقوط �حد بحارته يف �لأمتار �لأخرية ليتوقف �لقارب 

للتقاط �ملت�شابق ومن ��شتئناف م�شو�ره.
�ل��ق��ارب �لآخ���ر عمر عبد�هلل  ويف �لإث��ن��اء ك��ان �شقيقه يف 
77 قريبا منه ويف �ملركز �لثاين  �ملرزوقي نوخذة زلز�ل 
لينتهز �ملوقف وينق�س على �ملركز �لأول مكما م�شريته 
�ملركز  �لأول تاركا  �ملركز  �لنهاية ليحرز  �إىل خط  بنجاح 
�لثاين لطاقم �لقارب د�ح�س 18 و�لذي جنح يف ��شتعادة 
�ل�شباق  منهيا  �ملناف�شة  �أج��و�ء  �إىل  ليعود  �شريعا  تو�زنه 
�ملركز  يف  دقيقة   45 �شوي  ي�شتغرق  مل  و�ل��ذي  �ل�شريع 

�لثاين للرتتيب �لعام.
باقي  بني  مثري�  �شر�عا  �أي�شا  �لأخ��ري  �لأم��ت��ار  و�شهدت 
�إىل خط �لنهاية حيث كان  �أول  �مل�شاركني على �لو�شول 
ملالكه   60 ليف  �ل��ق��ارب  طاقم  ن�شيب  من  �لثالث  �ملركز 
ماجد  �ل�شاب  �لنوخذة  وبقيادة  �لقبي�شي  عبد�هلل  خ��ادم 
�إىل طاقم  �لر�بع  �ملركز  ذهب  فيما  �ملهريي  خ��ادم  �حمد 
�إ�شماعيل  �إب��ر�ه��ي��م  �لنوخذة  ملالكه   40 ط��وف��ان  �ل��ق��ارب 

�ملرزوقي.
103 ب��ق��ي��ادة  ويف ب��اق��ي �مل���ر�ك���ز �ح��ت��ل �ل���ق���ارب غ����ازي 
�خلام�س يف  �ملركز  �لرميثي  �شامل  �شعيد  �حمد  �لنوخذة 
بقيادة   7 �شليماين  �لقارب  وحل  لل�شباق  �لعام  �لرتتيب 
�ل�شاد�س  �ملركز  �ل�شويدي يف  �شيف  عبيد  �حمد  �لنوخذة 

وجنح �لقارب و�يف 96 بقيادة �لنوخذة خلف بطي م�شبح 
�لغ�شي�س يف �نتز�ع �ملركز �ل�شابع بينما �حتل �لقارب �أطل�س 
112 بقيادة �لنوخذة ر��شد جمعة ر��شد �ل�شويدي �ملركز 
�ملا�شي )�شمردل  �ملو�شم  �للقب يف  �لثامن وح�شل حامل 
على  �لفاحي  ح��ارب  �شعيد  �شلطان  �لنوخذة  بقيادة   )1
�شاهني  �لقارب  �لعا�شر  �ملركز  �حتل  فبما  �لتا�شع  �ملركز 

87 بقيادة �لنوخذة خليفة عابد �ملري.
وبعد ختام �ل�شباق وعلى من�شة �لأبطال مبقر نادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية جرت مر��شم تتويج �لأبطال 
و�أ�شحاب �ملر�كز �لثاثة �لأوىل بح�شور �أع�شاء جمل�س 
�د�رة �لنادي حممد �شهيل �لعيايل م�شرف عام �ل�شباقات 
بن  جمعة  وعلي  �لطاير  �شعيد  حممد  و�شعيد  �لرت�ثية 
�لنمر  �أن��ور  �إىل جانب  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير  غليطة 

ع�شو �للجنة �لفنية.

ح�رب يت�بع احلدث وي�سيد ب�لنج�ح
نادي  رئي�س  نائب  �لفاحي  ح��ارب  �شعيد حممد  حر�س 
�لإم��ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
 2020 )�ك�شبو  �شباق  متابعة  على  �لبحرية  للريا�شات 
دبي( للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما )�جلولة �لأوىل 
لبطولة دبي 2013-2014( و�لذي جرت �أحد�ثه يوم 
�أول من �أم�س من عر�س �لبحر ومنذ �لنطاقة وحتى 

و�شول طائع �لقو�رب �إىل خط �لنهاية.
�ملنظمة  �للجنة  قبل  م��ن  �لكبري  بالنجاح  ح��ارب  و�أ���ش��اد 
�لأمر  �ملنا�شب و�لتوقيت �جليد  �مل�شار  لل�شباق يف �ختيار 
�لوقت  �ملتميزة م�شيد� يف  �ل�شورة  �إكمال  �شاعد يف  �لذي 

نف�شه باحل�س �لوطني للنو�خذة و�لبحارة و�للذين �قبلو� 
بكل جدية للم�شاركة يف هذه �لتظاهرة �لوطنية.

العي�يل: ن�سكر النواخذة على تع�ونهم
ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ع��ي��ايل  �شهيل  حممد  �أ���ش��اد 
�ل�شباقات  عام  م�شرف  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
)�ك�شبو  �شباق  حققه  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح  �ل��رت�ث��ي��ة 
22 قدما  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل��ل��ق��و�رب  دب���ي(   2020
و�مل�شاركة �لكبري �لتي �شهدها �حلدث من قبل �لنو�خذة 
�ملنظمة  �للجنة  تعاونا لفتا مع  �ب��دو�  و�للذين  و�مل��اك 
�لأم����ر �ل����ذي ���ش��اع��د يف �إخ�����ر�ج �ل��ت��ظ��اه��رة ب��ه��ذ� �ل�شكل 
بدعم  ر�شالة  ميثل  �ل�شباق  عنو�ن  و�ن  خا�شة  �ليجابي 
تتفوق  �أن  يف  �أم��ل  وكلنا  �لعاملي  �لعر�س  ��شت�شافة  ملف 

دبي يف �لت�شويت �لنهائي هذ� �ل�شهر.
�ملوؤ�ش�شات  �إىل  �جلزيل  بال�شكر  نتوجه  �أن  يجب  و�أ�شاف 
�ل�شباق  �إجناح  �لنادي يف  �ملنظمة يف  �للجنة  �ملتعاونة مع 
ويف مقدمتها �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وجهاز حماية 
�مل��ن�����ش��ات �حل��ي��وي��ة و�ل�����ش��و�ح��ل )ق��ي��ادة �ل�����ش��رب �ل��ر�ب��ع( 
وموؤ�ش�شة  �لريا�شية(  دبي  )قناة  دبي لاإعام  وموؤ�ش�شة 

دبي خلدمات �لإ�شعاف.

املرزوقي: نتطلع ملو�سم البطولت
قال �لنوخذة �ل�شاب عمر عبد �هلل �ملرزوقي مالك �لقارب 
)زلز�ل 77( �أن طعم �لفوز بلقب �شباق )�ك�شبو 2020 
دبي( للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما يحمل فرحة 
م�شاهمة وطنية  يج�شد  �أن �حلدث  �لأول  ل�شبنب  خا�شة 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ��شت�شافة  مل��ل��ف  دع��م��ا 
�أن  و�ل���ث���اين  دب����ي(   2020 )�ك�����ش��ب��و  �ل��ع��امل��ي  للمعر�س 
�ل�شباق يعترب فاحتة �شباقات فئة 22 قدما �لأمر �لذي 
�أكرث من ر�ئعة ن�شتهدف من خالها بطولة  يعد بد�ية 

�ملو�شم.
�لذي  �ملنا�شب  و�ختيار  �ل�شباق  بتنظيم  �مل��رزوق��ي  و�أ���ش��اد 
�ملنظمة  �للجنة  بجهود  م�شيد�  كثري�  للم�شاركني  �شهل 
�لبحرية مثنيا يف حديثه  �ل��دويل للريا�شات  بنادي دبي 
�ملرزوقي  عبد�هلل  ح�شن  �شقيقه  حققها  �لتي  بالنتيجة 
�لثاين  �ملركز  18 باحل�شول على  �لقارب د�ح�س  نوخذة 
�إىل  �لتقدم  لهم  �أت���اح  ل��ث��و�ين  �ل��ق��ارب  توقف  �أن  م�شري� 
يف  ل�شقيقه  �لتوفيق  متمنيا  �ل�����ش��د�رة  و�ح��ت��ال  �لقمة 

باقي �جلولت باإذن �هلل.

نت�ئج �سب�ق )اك�سبو 2020 دبي(:
زلز�ل 77 �لنوخذة عمر عبد�هلل �ملرزوقي  1-

د�ح�س 18 �لنوخذة ح�شن عبد�هلل �ملرزوقي  2-
ليف 60 �لنوخذة ماجد �حمد خادم �ملهريي  3-

طوفان 40 �لنوخذة �إبر�هيم �إ�شماعيل �ملرزوقي  4-
غازي 103 �لنوخذة �حمد �شعيد �شامل �لرميثي  5-
�شليماين 7 �لنوخذة �حمد عبيد �شيف �ل�شويدي  6-

و�يف 96 �لنوخذة خلف بطي م�شبح �لغ�شي�س  7-
�أطل�س 112 �لنوخذة ر��شد جمعة ر��شد �ل�شويدي  8-
�شمردل 1 �لنوخذة �شلطان �شعيد حارب �لفاحي  9-

�لن��������������وخ����������ذة خليف��������ة عاب���������د   87 �ش�����������اه������������ني   10-
�ملري

فينجر : اأوزيل اأف�شل من زيدان !
�أ�شاد �أر�شني فينجر �ملدير �لفني لأر�شنال �لإجنليزي جمدًد� بقدر�ت جنمه 
�لأملاين م�شعود �أوزيل ،م�شرًي� �إىل �أنه يفوق على �لأ�شطورة �لفرن�شية زين 
تيلي  فينجر عرب �شحيفة  وق��ال  �لفنية  �جلو�نب  بع�س  زي��د�ن يف  �لدين 
فوت : �أوزيل يت�شابه مع زيد�ن جنم ريال مدريد �ل�شابق ومديره �لريا�شي 
�حلايل كثرًي� ،لكن �لنجم �لأملاين �أف�شل يف مل�س �لكرة و�لركد ،ويف �تخاذ 
�لقر�ر�ت . على جانب �أخر �أكد �ملدرب �لفرن�شي �أنه كاد �أن يخ�شر معركة 
�شم �أوزيل ،بعد معركة �شر�شة دخل فيها باري�س �شان جريمان يف �للحظات 
�لأخرية من فرتة �لإنتقالت �ل�شيفية و�ختتم �ملدرب ت�شريحاته معترًب� 
�أوزي���ل م��ن خ��رية لع��ب��ني �ل��ع��امل ،وم���ن �أف�شل م��ن درب���ه ط���و�ل م�شريته 
�أر�شنال �نتزع فوًز� غالًيا من ليفربول ،ليعزز �شد�رته  �أن  �لكروية ويذكر 

للربميرليج بر�شيد 25 نقطة.
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�أك�����د حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت���اد 
بوك�شينغ  و�لكيك  و�جل��ودو  للم�شارعة  �لإم���ار�ت 
على هام�س �شباق فورمول و�حد �ل�شابع ع�شر بان 
�شباق جائزة �لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول 
و�حد يف �أبوظبي 2013 لهذ� �لعام متيز بطابع 
�أن  بعد   ، �ملا�شية  �ل�شباقات  ع��ن  خ��ا���س  �إم��ار�ت��ي 
�شيارتي  ج��ان��ب  على  خليفة  كلنا  �شعار  و���ش��ع  مت 
ف��ري��ق ���ش��ك��ودي��ري��ا ت���ورو رو���ش��و ل��ل��ف��ورم��ول و�ح��د 
�لذي �ختتم م�شاء �أم�س يف �أكرب تظاهرة ريا�شية 
جماهريية، تكرميا وتقدير ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
، جتديد� للولء للقيادة �لر�شيدة ملا يجده قطاع 
�ل�شباب و�لريا�شة من �هتمام وتقدير .. و�أ�شاف- 
عن  كبري�ً  يا�س تطور�ً  �شباقات حلبه  �شهدت  لقد 
�ملو�طنني  من  كبري  ح�شور  و�شط  �ملا�شي،  �لعام 
و�مل��ق��ي��م��ني و�ل�����ش��ي��وف م��ن �لأ���ش��ق��اء و�لأ���ش��دق��اء 
حيث حتت�شن �إم����ار�ت �لأم���ن و�لأم����ان �أك��رث من 

200 جن�شية من كافه دول �لعامل .. وقال- نحن 
�أب��و ظبي  ت�شهده  �ل��ذي  �لكبري  بالتطور  فخورون 
بف�شل �لقيادة �حلكيمة للدولة و�جلهود �لكبرية 

�أبو ظبي لل�شياحة، فا�شت�شافة  �لتي تبذلها هيئة 
�لبطولت �لعاملية وجناحها �أ�شبحا �شفتان تتميز 
يهما �أبو ظبي �لتي تبادر يف هذ� �جلانب وتتعامل 
�لتنظيم  و�ح���رت�ف���ي���ة يف  ب��ج��دي��ة  �لأح�������د�ث  م���ع 
يف  تاألقو�  �لذين  �لعامل  �أبطال  �إ���ش��ادة  فا�شتحقت 
على  جماهريي  �إق��ب��ال  و�شط  يا�س،  مر�شى  حلبة 
�ل�����ش��ب��اق��ات و�حل��ف��ات �ل��ت��ي �أح��ي��اه��ا جن���وم ع��رب 
وعامليون �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �لتي تعترب و�حدة 
من �أعياد دولة �لإمار�ت . وقال - حممد بن ثعلوب 
�لدرعي لقد �أ�شبح �شباق جائزة �لحتاد للطري�ن 
�لكربى للفورمول و�حد )�أبوظبي( حدث جتاوز 
حدود �لوطن لل�شمعة �لطيبة �لتي ر�فقت م�شو�ره 
�ل��ن��اج��ح و���ش��ط ت��ز�ي��د م��ن �مل�����ش��ارك��ني و�حل�����ش��ور 
كافه  علي  ر�ئ��ع  ب�شكل  �نعك�س  �ل��ذي  �جلماهريي 
بعد  و�لثقافية  و�ل�شياحية  �لقت�شادية  �ملجالت 
�إع���ان ن��ف��اد ت��ذ�ك��ر �حل�����ش��ور ،مم��ا جعل �لعديد 
�لأر���س حول حلبة جزيرة  من �حل�شور يفرت�س 

و�شائل  عرب  �لكبري  �ل�شباق  فعاليات  ملتابعة  يا�س 
،وهو  �لعامل  �ل�شباق  تابع  ،كما  �ملختلفة  �لإع���ام 
و�جل��م��اه��ريي  و�لتنظيمي  �لفني  �ل��ن��ج��اح  ي�شهد 

مر�شى  حلبة  جنحت  حتقق،بعدما  �ل��ذي  �لكبري 
يا�س يف �إ�شافة 5000 مقعد جتاوبا مع �حل�شور 
�شجلت  يا�س  مر�شى  حلبة  تكون  وب��ذل��ك  �ملتز�يد 

رقًما قيا�شًيا جديًد� لعدد �مل�شجعني �لذين تابعو� 
تاريخ  �ل��ك��ربى يف  �جل��ائ��زة  �شباق  ج��ولت  �أ�شخم 

�حللبة حتى �لآن. 

حر�س حمد بن نخري�ت �لعامري 
على  �لعني  جمموعة  جلنة  رئي�س 
���ش��اجل��ريو رئي�س  ت��ك��رمي رف��ائ��ي��ل 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���ك���اأ����س �ل��ع��امل 
17 �شنة للنا�شئني �لإمار�ت  حتت 
مبار�ة  �شوطي  وذلك بني   2013
رب����ع �ل��ن��ه��ائ��ي �ل���ت���ي ج��م��ع��ت بني 
م��ن��ت��خ��ب��ي �ل�������ش���وي���د وه���ن���دور�����س 
و���ش��ه��ده��ا ���ش��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  �لعني  ب��ن��ادي 
�لإ�شكندنايف  �ملنتخب  فيها  وحقق 
�لفوز على مناف�شه بهدفني مقابل 
ه����دف و�ح����د ل��ي��ت��اأه��ل �إىل �ل����دور 
م�����ش��ارك��ة  �أول  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 

�لنا�شئني  فئة  بطولة  تاريخ  يف  له 
حتت 17. 

�لحتاد  م�شوؤول  �لعامري  و�أه��دى 
�ل���دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم فيفا و�ل��ذي 
���ش��ه��د �ل��ل��ق��اء جم�����ش��م ع���ب���ارة عن 
مبنا�شبة  ت��ذك��اري��ة  كهدية  �شفينة 
ت��ن��ظ��ي��م دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملتحدة لهذ� �حلدث �لعاملي �لكبري 
وت�������ش���ري���ف ����ش���اجل���ريو مل��ج��م��وع��ة 
�ل���ع���ني ب��ح�����ش��وره �آخ�����ر م��ب��اري��ات 
�مل��ج��م��وع��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة وذل����ك يف 
ح�����ش��ور �ن���ي���اك���ي �ل���ف���اري���ز رئ��ي�����س 
�للجنة �مل�شوؤولة عن تفقد �ملن�شاآت 
و�مل��ت��اب��ع��ة ومم��ث��ل �لحت���اد �ل��دويل 

�لقدم فيفا وعدنان �جلندي  لكرة 
فيفا  يف جمموعة  ل  �لعام  �ملن�شق 
م�شاعد  م��ارل��ي�����س  و�إي������دي  �ل��ع��ني 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل��ع��ام وحممد  �ملن�شق 
�ملجموعة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ه���ز�م 
وع�������دد م����ن روؤو�������ش������اء وم��ن�����ش��ق��ي 
للجنة  �لتابعة  �ل��وح��د�ت  و�أع�شاء 

جمموعة �لعني.
 وبدوره عرب رفائيل �شاجلريو عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ت��و�ج��د م��ع جمموعة 
�ل��ع��م��ل ب��ال��ع��ني وح�����ش��وره م��ب��ار�ة 
�ل�شويد وهندور��س م�شيد�ً بحجم 
و�حل�شور  �شاهده  �ل��ذي  �لتنظيم 
�جلماهريي �لكبري متمنياً لدولة 

�لإم�������ار�ت ك���ل �ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح 
يف ك���ل �ل���ب���ط���ولت �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي 

ت�شت�شيفها م�شتقبًا.
وك����ان م�����ش��وؤول��و �لحت�����اد �ل���دويل 
ل��ك��رة �ل���ق���دم ف��ي��ف��ا ق���د �أ�����ش����ادو� يف 
�لر�ئع  �أكرث من منا�شبة بالتعاون 
و�لبناء �لذي مل�شوه من �مل�شوؤولني 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م م���ب���اري���ات �مل��ج��م��وع��ة 
�ل�����ش��اد���ش��ة يف جم��م��وع��ة �ل���ع���ني ، 
�ملعايري  حققو�  قد  �أنهم  موؤكدين 
�لتنظيمي  �ل��ن��ج��اح  م��ن  �مل��ط��ل��وب��ة 
�إل��ي��ه  فيفا  يف مثل  �ل���ذي يتطلع 
ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة . كما 
ب��ني  �ل���ت���و�����ش���ل  �أن  �إىل  �أ������ش�����ارو� 

�ل�شاد�شة  �ملجموعة  وف��د  فيفا  يف 
�ملجموعة  ه��ذه  م�����ش��وؤويل  وجميع 
ق���د ���ش��اع��ده��م ك���ث���ري�ً ع��ل��ى جت���اوز 
جميع �لأمور �لتي ميكن �أن توؤدي 
�أن  و�أو�شحو�   ، عملهم  عرقلة  �إىل 
�مل�����ش��وؤول��ني ع���ن جم��م��وع��ة �ل��ع��ني 
جن���ح���و� يف �إي����ج����اد �آل���ي���ة مم��ت��ازة 
ل��ل��ت��و����ش��ل م����ع �جل���م���اه���ري �ل��ت��ي 
�حت�شدت يف مدرجات �شتاد خليفة 
ب���ن���ادي �ل���ع���ني ب����اأع����د�د ك���ب���رية ما 
جميع  يف  متميز  ح�شور  �إىل  �أدى 
مباريات دور �ملجموعات ومبار�تي 
من  �لنهائي  ورب���ع  ثمن  �ل��دوري��ن 

�لبطولة .

م�شرت  ب��ط��ول��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  ت�شت�شيف 
�أومل��ب��ي��ا �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ه��و�ة لأول م���رة يف 
���ش��ه��ر  7 م����ن  5 ح���ت���ى  �ل����ف����رتة م����ن 
دي�شمرب �ملقبل بالتز�من مع �حتفالت 
جلو�س  وعيد  �لوطني  بالعيد  �ململكة 
جالة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة 
�بطال  وك���ان  �لبحرين.  مملكة  ملك 
�لعرب حققو� �لفوز ب�شبع ميد�ليات يف 
�لبطولة �ل�شابقة �لتي �قيمت بالكويت 
ح��ي��ث ف����از �ل���ع���م���اين �أن������ور �ل��ب��ل��و���ش��ى 

بذهبية وزن 75 كجم و�حمد �ل�شطى 
فيما  �ل����وزن  ن��ف�����س  بف�شية  �ل��ك��وي��ت��ي 
�شمري من م�شر بربونزية  �حمد  فاز 
�أحمد  �مل�شري  80 كجم وح�شل  وزن 
كجم   90 وزن  ذهبية  على  �ل����ورد�ين 
زميله  علها  ح�شل  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ون��ف�����س 
�حمد �شامى فى وزن 100 كجم وفى 
�مل���رك���ز�ن  ك���ان  100كجم  ف���وق  وزن 
ن�شيب م�شر عن  و�لثانى من  �لأوىل 
طريق ر�م��ي �ل�شبيعى و�ن��ور عبد ربه 

�ل�شعودي خلفان  بالربونية  فاز  بينما 
رعاية  حت��ت  �لبطولة  وت��ق��ام  تي�شري. 
�ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة رئي�س 
و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لبحرينية.  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س 
وع����ق����دت �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ع���ل���ي���ا �مل��ن��ظ��م��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �أم�������س �لج���ت���م���اع �ل��ث��ال��ث 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  برئا�شة 
لبناء  �لآ�شيوي  �لحت��اد  رئي�س  خليفة 
�ل��ب��دن��ي��ة رئي�س  و�ل��ل��ي��اق��ة  �لأج�������ش���ام 

�لحت������اد �ل��ب��ح��ري��ن��ي ل���رف���ع �لأث���ق���ال 
�أخر  على  للوقوف  �لبدنية  و�لرتبية 
�ل����ش���ت���ع���د�د�ت ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل���ت���ي ت��ق��ام 
مناف�شاتها بال�شالة �لريا�شية مبدينة 
عي�شى  �ل��ري��ا���ش��ي��ة مب��دي��ن��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
�لرئي�شية  �ملناف�شة  و�شتكون  ���ش��ب��اح. 
ل��ب��ط��ول��ة ب��ن��اء �لأج�������ش���ام ل��ل��ه��و�ة فى 
�أوز�ن 70 كجم و75 كجم و80 كجم 
و100كجم  و90كجم  ك��ج��م  و85 
�إىل جانب م�شابقة  100 كجم  وفوق 

�ل��ف��زي��ك. و�أك�����د �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�لبطولة  ه���ذه  ب���اأن  خليفة  �آل  ر����ش��د 
فقط  ريا�شية  مناف�شة  جم��رد  لي�شت 
ت��ن��وع ل��اأن�����ش��ط��ة فيها �إىل  ب��ل ه��ن��اك 
فعاليات  م��ن  �شي�شاحبها  م��ا  ج��ان��ب 
�أخ�����رى ف��م��ن��اف�����ش��ات ك���م���ال �لأج�����ش��ام 
�شتكون لفئات خمتلفة �أبزرها �لفزيك 
�ململكة..  يف  تقام  �لأوىل  للمرة  وه��ي 
وي�شتعر�س �مل�شاركون ع�شاتهم وهم 
��شتعر��س  بعك�س  �ل�����ش��ورت   ي��رت��دون 

ك��م��ال �لأج�����ش��ام �ل��ع��ادي و�ل��ه��دف من 
قاعدة  تكوين  �جلديدة  �ملناف�شة  هذه 
�أبناء �لباد  �للعبة يناف�س فيها  لهذه 
خ�شو�شا  وع��امل��ي  دويل  م�شتوى  على 
و�لطبيعي  �لعادي  للج�شم  �أق��رب  �أنها 
ولي�شت بحاجة ليكون لعبها حمرتفا 
وذ� ع�شات �شخمة جد� ومن مميز�ت 
على  مناف�شاتها  �شتقام  �لتي  �لبطولة 
�إقامة معر�س  �لبحرين  �أر���س مملكة 
�مل��ن��اف�����ش��ة  ه����ذه  ي�����ش��اح��ب  م����رة  لأول 

�ل��ع��امل��ي��ة. و����ش���وف ي��ح�����ش��ل �أ���ش��ح��اب 
�لرتتيب  يف  و�ل��ث��اين  �لأول  �مل��رك��زي��ن 
�شهادة  ع��ل��ى  �لوز�ن  جميع  يف  �ل��ع��ام 
�لح�������رت�ف ح��ي��ث ت��اأه��ل��ه��م ل��ب��ط��ول��ة 
م�����ش��رت �ومل��ب��ي��ا ل��ل��ك��ب��ار �مل��ح��رتف��ني ما 
ي��ح��ق��ق �حل���ل���م �لك�����رب ل��اع��ب��ي ب��ن��اء 
و�ل�شرق  �خلليج  منطقة  يف  �لأج�����ش��ام 
مب�شتوى  يتمتعون  �ل��ذي��ن  �لأو����ش���ط 
ف���ن���ي وت��ك��ن��ي��ك��ي ع�����ال ج�����د� ي��وؤه��ل��ه��م 

ملقارعة كبار �للعبة.

البحرين ت�شت�شيف لأول مرة بطولة م�شرت اأوملبيا العاملية يف دي�شمرب املقبل

)كلنا خليفة( �شعار �شيارتي فريق �شكوديريا تورو رو�شو �شمن �شباق 
جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول1 يف اأبوظبي 2013

اأهداه جم�سم �سفينة للذكرى

حم�����د الع��ام���ري يك���رم �شاجلي�����رو رئي�����ض جلن�����ة 
فيف������ا املنظم����ة لك������اأ�ض النا�شئ�������ني

•• ال�صخري – حلبة البحرين الدولية:
��شت�شافت حلبة �لبحرين �لدولية موطن ريا�شة 
�ل�شيار�ت يف �ل�شرق �لأو�شط على م�شمار �ل�شرعة 
بطولة  من  �لأوىل  �جلولة  فعاليات  لها،  �لتابع 
�لبحرين �لوطنية ل�شباقات �ل�شرعة �لدر�غ �لتي 
�لذي  �ل�شرعة  ل�شباقات  �لبحرين  ن��ادي  ينظمها 
لل�شيار�ت  �لبحريني  �لإحت����اد  مظلة  حت��ت  يقع 

وبالتعاون مع حلبة �لبحرين �لدولية.
�شباقات  من  �لأوىل  �جلولة  فعاليات  �ختتام  ومت 
من  فعالياتها  �أوىل  ب��د�أت  و�لتي  �ل��در�غ  �ل�شرعة 
يوم �لثاثاء �ملا�شي و��شتمرت حتى يوم �جلمعة 
�ملو�فق 1 نوفمرب �ملا�شي، و�لتي �شهدت م�شاركة 
و����ش��ع��ة م��ن �مل�����ش��ارك��ني م��ن �لبحرين وع���دد من 
دول �خل��ل��ي��ج ك��ال��ك��وي��ت و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�لأم������ار�ت 
 100 �أك��رث من  �جلولة مب�شاركة  ه��ذه  ومتيزت 
�شيارة ودر�جة نارية وح�شور جماهريي كبري بلغ 

2000 من حمبي هذه �لريا�شة.
و�أ����ش���ف���رت ن��ت��ائ��ج �ل��ت�����ش��ف��ي��ات �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة �ل��ت��ي 
�أكتوبر   31 �ملو�فق  �ملا�شي  �خلمي�س  يوم  �أقيمت 
ع��ن �ل��ع��دي��د م��ن �لنتائج �مل��ث��رية و�ل��ت��ح��دي بني 

�شمن  كانو  �بر�هيم  ومتكن  �مل�شاركني  �ل�شائقني 
فئة 6 �شلندر خال هذه �جلولة من حتقيق رقما 
 6.15 وق��دره  زمن  عاملي جديد حمققا  قيا�شيا 
ثانية يف 370 كم، بينما �شجل �ملت�شابق �ل�شعودي 
�أي�شا  م�شاري �لرتكي رقما قيا�شيا عامليا جديد� 
 6.80 وذل��ك �شمن فئة �شوبر �شرتيت بايك يف 
ثانية يف 332 كم، بينما متكن خالد حممد من 
يف  ثانية   3.82 يف  خليجي  قيا�شي  رق��م  حتقيق 

316 كم. 
 1 ي��وم �جلمعة  �ل�شباق وذل��ك  ي��وم  و�شهد خ��ال 
ن��وف��م��رب �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ن��اف�����ش��ات و�ل��ت��ح��دي بني 
و   4 �شرتيت  فئة  و�شمن  �مل�����ش��ارك��ني  �ل�شائقني 
ح�شن  ع��ادل  �لبحريني  �ملت�شابق  متكن  �شلندر   6
حممد من �لفوز بلقب �جلولة �شمن هذه �لفئة 
ث��ان��ي��ة، وج���اء   10.716 وق�����دره  زم���ن  حم��ق��ق��ا 
حمققا  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  علي  حممد  �لبحريني 
11.155 ثانية، وجاء يف �ملركز �لثالث �لبحريني 

�أحمد في�شل وذلك يف 10.633 ثانية.
و�شهدت هذه �لفئة �شيطرة بحرينية �أي�شا �شمن 
فئة �وت لو دفع �أمامي خطف �لبحريني �بر�هيم 

ثانية،   9.032 بتحقيقه  �لأول  �ملركز  �بر�هيم 
وجاء يف �ملركز �لثاين علي �أحمد حمققا 9.466 

ثانية، ويف �ملركز �لثالث حممد �بر�هيم.
وتتو��شل �لإجناز�ت �لبحرينية �شمن فئة �شوبر 
�شرتيت 6 �شلندر بفوز �لبحريني نو�ف �أحمد من 
�لفوز باملركز �لأول وذلك يف 9.813 ثانية، ويف 
�مل��رك��ز �لثالث  �ل��ث��اين يو�شف ع��ب��د�هلل ويف  �مل��رك��ز 

�لبحريني يحيى �شعيد.
�أما فئة �لوت لو 6 �شلندر فقد متكن �لأمريكي 
غ����اري و�ي����ت م��ن خ��ط��ف �مل��رك��ز �لأول وذل����ك يف 
6.394 ثانية، وجاء يف �ملركز �لثاين �لبحريني 
حممد زين �لعابدين وذلك يف 17.117 ثانية، 
ويف �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث ي��و���ش��ف �ل����زي����اين وذل�����ك يف 

64.999 ثانية.
باملركز  �لفوز  من  عي�شى  علي  �لبحريني  ومتكن 
�لأول �شمن فئة �شرتيت V8 وذلك يف 8.561 
�ل��ث��اين �لبحريني ع��ادل  �مل��رك��ز  ث��ان��ي��ة، وج���اء يف 
يو�شف يف 8.889 ثانية، وثالثا �لبحريني خالد 

عبد�لكرمي حمققا 8.5851 ثانية.
�لكويتي  V8 خطف  �شرتيت  �شوبر  فئة  و�شمن 

�لفئة  ه��ذه  �شمن  �لأول  �مل��رك��ز  �مل��ق��ه��وي  جا�شم 
�لبحريني  ثانيا  وج���اء  ثانية،   4.686 حمققا 
�ملركز  ويف  ثانية   5.655 يف  وذل��ك  �مل���ر�ن  �شعد 
 5.789 �لثالث �لكويتي طال عثمان وذلك يف 

ثانية.
باملركز  فاز  4.5 فقد  فئة كومبيت�شن  �أما �شمن 
ثانية،   4.599 حمققا  ���ش��ام��ة  حم��م��د  �لأول 
وجاء يف �ملركز �لثاين �ل�شعودي ه�شام �ملا وذلك 
طارق  �لبحريني  ثالثا  وج��اء  ثانية،   4.567 يف 

هادي حمققا 4.602 ثانية.
�لكويتي  مت��ك��ن  ف��ق��د   10.5 ل��و  �لأوت  ف��ئ��ة  �أم���ا 
وذلك  �لأول  �ملركز  حتقيق  من  �ل�شوري  عبد�هلل 
�لإم��ار�ت��ي  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ثانية، ويف   4.275 يف 
يو�شف حممد يف 4.284 ثانية، وثالثا �لكويتي 

ح�شني �ل�شمري يف 6.779 ثانية.
خليل  �لإم���ار�ت���ي  خطف  �ل��ربوم��ود  فئة  و�شمن 
ثانية،   3.936 وذل��ك يف  �لأول  �مل��رك��ز  �إب��ر�ه��ي��م 
وجاء يف �ملركز �لثاين �لبحريني خالد حممد يف 
يف  حممد  مهنا  �لقطري  وثالثا  ثانية،   3.851

3.845 ثانية.

�لفئة  ف��ه��ي   10.5 �لأن��دي��ك�����س  ف��ئ��ة  �أم����ا ���ش��م��ن 
�ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه  مل��ب��ت��دئ��ي  �لت�شجيعية  �جل���دي���دة 
وثانيا   ، جا�شم  ح�شن  �لبحريني  �أول  ج��اء  فقد 
�أي�شا  �لبحريني �شلمان حممد وثالثا �لبحريني 

ر�ئد بطي.
و���ش��م��ن ف��ئ��ات �ل����در�ج����ات �ل��ن��اري��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لتي  بايك  �شرتيت  فئة  و�شمن  �لأوىل  �جل��ول��ة 
�مل�شفر  �شهدت �شيطرة كويتية فقد متكن م�شفر 
من �حل�شول على �ملركز �لأول يف 8.471 ثانية 
، وج��اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين حممد بور�شيد ، وج��اء 

خالد �لفوز�ن ثالثا يف 8.543 ثانية.
ومتكن �ل�شعودي م�شاري �لرتكي �شمن فئة �شوبر 
 6.915 يف  �لأول  باملركز  بالفوز  بايك  �شرتيت 
ثانية، ويف �ملركز �لثاين �لكويتي عبد�هلل �لنجدي 
من  فكان  �لثالث  �مل��رك��ز  �أم��ا  ثانية،   7.344 يف 
 6.946 حمققا  �لعلي  يعقوب  مو�طنه  ن�شيب 

ثانية.
و�شمن فئة �لربو بايك فقد جاء يف �ملركز �لأول 
م�شعل  �لكويتي  ثانيا  فو�س، وحل  بيل  �لأمريكي 

�ل�شرب ، وجاء ثالثا مو�طنه حممد بور�شيد.

من  �لثانية  �جل��ول��ة  �شتقام  �ن��ه  بالذكر  وج��دي��ر 
ل�����ش��ب��اق��ات �ل�شرعة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  ب��ط��ول��ة 
دي�شمرب   20 ح��ت��ى   17 م��ن  �ل��ف��رتة  �ل�����در�غ يف 
�مل��ق��ب��ل ، ف���ا ت��ف��وت��ك��م ف��ر���ش��ة م��ت��اب��ع��ة �لإث�����ارة 

و�لتحدي و�لتناف�س يف �شباقات �لدر�غ.
�لبحرين  نادي  رئي�س  �أكد فهد تقي  ومن جانبه 
�جل��ولت  تكون  د�ئ��م��ا  ق��ائ��ا:  �ل�شرعة  ل�شباقات 
بالن�شبة  �شعبة  م��و���ش��م  ك��ل  ب��د�ي��ة  ع��ن��د  �لأوىل 
ر�ج��ع  وذل��ك   ، �لبطولة  يف  �مل�شاركني  لل�شائقني 
�أن  جانب  �إىل  لل�شيار�ت‘  �جل��دي��دة  للتجهيز�ت 
ه��ذه �جل��ول��ة ك��ان �جل��و ب��ه ن�شبة رط��وب��ة كبرية 
�لرغم  على  ول��ك��ن  �جل��ول��ة  على  ن�شبيا  �أث���ر  مم��ا 
قيا�شية  �أرق���ام���ا  �مل�����ش��ارك��ني  ح��ق��ق  �إل  ذل���ك  م���ن 
ه��ذه  �أن  �أذك����ر  �أن  و�أود  �ل���ظ���روف،  ه���ذه  ت��خ��ط��ت 
�جلولة متيزت مب�شاركة و��شعة من دول �خلليج 
كالكويت و�ل�شعودية و�لإمار�ت، �إىل جانب ح�شور 
جماهريي كبري، ومتيز �لتغطية �لإعامية، لذ� 
�جل��م��اه��ري ع��ل��ى م��وع��د م���رة �أخ����رى يف �جل��ول��ة 
�لثانية و�لتي من �ملتوقع �أن ت�شهد �إثارة وحتدي 

كبريين وذلك منت�شف دي�شمرب �ملقبل. 

ح�شور جماهريي كبري يف ختام مثري للجولة الأوىل من بطولة البحرين ل�شباق ال�شرعة 
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�عرب �لربتغايل جوزيه مورينيو مدرب ت�شل�شي عن 
قلقه من �لد�ء �ل�شعيف لاعبيه بعد �خل�شارة �مام 
�ل��دوري  من  �لعا�شرة  �ملرحلة  يف  �شفر-2  نيوكا�شل 
�لنكليزي لكرة �لقدم و�شيطر ت�شل�شي على جمريات 
�ل�شوط �لول من دون �ن ينجح يف �لت�شجيل، ثم هبط 
�د�ء لعبيه يف �لثاين �لذي �هتزت فيه �شباكه مرتني 
عرب �لفرن�شيني يوهان كاباي 67 ولويك رميي 88 

ويف حني بقي ت�شل�شي ثانيا يف �لرتتيب بر�شيد 20 
نقطة بفارق �لهد�ف �مام ليفربول، فان �ر�شنال 
�بتعد يف �ل�شد�رة بفارق خم�س نقاط عنهما بعد 

فوزه على �لخري 2-�شفر �م�س �ي�شا.
وق����ال م��وري��ن��ي��و ك���ان���و� �ل��ف��ري��ق �لف�����ش��ل 

و�لكرث �لتز�ما و�شر��شة، ول �عتقد 
�ل��ف��وز و����ش��اف يف  �ن��ن��ا ن�شتحق 
لع��ب��ي��ه  �د�ء  ع��ق��م  �ىل  �����ش���ارة 

ل��ق��د �رت��ك��ب��ت 11 خ��ط��اأ يف 
�ن��ه  خ��ط��اأ   11 �لت�شكيلة 

يلعب  �ل�شعور عندما ل 
�لفريق جيد�، ن�شتحق 

لعبنا  لننا  �خل�شارة 
دق��ي��ق��ة   45 ل���ف���رتة 
م���ب���ار�ة  وك����اأن����ن����ا يف 

ودية .
�لد�ء  ك���ان  وت���اب���ع 
�شيئا، و�شاأحاول �ن 
�فهم من �ين �تى 
كما  �لد�ء،  ه���ذ� 
يجب �ن �قلق يف 
حال لعبنا ثانية 
ب���ه���ذ� �مل�����ش��ت��وى 
و�و���ش��ح �مل��درب 

�ل���������ربت���������غ���������ايل 

م�شت ع�شر مباريات حتى �لن و�ملناف�شة على �للقب 
ي�شغلني حاليا، بل يجب  تبدو مفتوحة، لكن هذ� ل 
�مل���ب���ار�ة لن  �مل��ن��زل للرتكيز ع��ل��ى ه���ذه  �ع���ود �ىل  �ن 
ل�شتغالها  �مل�شاحات  م��ن  �لكثري  منحنا  نيوكا�شل 
لكننا مل نفعل ويلتقي ت�شل�شي مع �شالكه �لملاين يف 
لندن منت�شف �ل�شبوع �ملقبل يف 

دوري �بطال �وروبا.

رئي�س  �ل�شام�شي  عبيد  ث��اين  �شهد 
جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية �لثقايف 
�لريا�شي م�شاء �أم�س وعلى �ملاعب 
�ملركزين  مبار�ة  للنادي  �خلارجية 
�ل���ث���ال���ث و�ل�����ر�ب�����ع م����ن �ل��ب��ط��ول��ة 
لنادي �حلمرية  �لأوىل  �لتن�شيطية 
بني  �ل�شنية  للمر�حل  �ل��ق��دم  لكرة 
ن����ادي �لم�������ار�ت ون�����ادي �حل��م��ري��ة 
�لم��ار�ت  فريق  بفوز  �نتهت  و�لتى 

بعد مبار�ة مار�ثونية وحامية .
وبعد �نتهاء �ملبارة قام �أحمد �لكتبي 
وعمار �ملهريي ع�شو� جمل�س �إد�رة 
ن����ادي �حل��م��ري��ة ون��ي��اب��ة ع���ن ث��اين 
�ل�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س جمل�س  ع��ب��ي��د 
�لد�رة بتتويج �لفائزين يف �لبطولة 
�ل�شويدي  ب��ي��ات  ع��دن��ان  و���ش��ارك��ه��م 
�شاحب �شركة كوبا للتجارة �لعامة 

�لر�عية للبطولة .
وبعد تاوة �آيات من �لقر�آن �لكرمي 
رت��ل��ه��ا �ل���اع���ب ع��ل��ي حم��م��د علي 
م���ن ن����ادي �حل��م��ري��ة �أل���ق���ى �أح��م��د 
للنادي  �مل�شاعد  �ل�شر  �أم��ني  �لكتبي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة كلمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�لبطولة  ه���ذه  �أن  �إىل  ف��ي��ه��ا  ����ش��ار 
�لتي  �لبطولت  �شل�شلة  �إىل  ت�شاف 
ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  عليها  يحر�س 
�حلمرية لتنفيذها وخا�شة يف ظل 
ل��ارت��ق��اء  �ل���ن���ادي  �شيا�شة  تطبيق 
ب��ك��رة �ل���ق���دم و�له���ت���م���ام ب��امل��ر�ح��ل 
�ل�����ش��ن��ي��ة ك��ون��ه��م �أج��ي��ال��ن��ا �ل��و�ع��دة 
�مل�شاركة  و�لن��دي��ة  �مل�شاركني  وهناأ 

وهي نادي �لمار�ت ونادي �ل�شارقة 
ونادي عجمان ونادي �حلمرية على 

م�شاركتهم .
ب��ع��ده��ا مت ت��ت��وي��ج ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة 
ع��ج��م��ان  ون��������ادي  �لأول  ب����امل����رك����ز 
ب���امل���رك���ز �ل���ث���اين ون������ادي �لم������ار�ت 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ك��م��ا وف���از �ل��اع��ب 
ع����ب����د�هلل حم���م���د �ل���ع���ج���م���اين م��ن 
لعب  �أف�شل  بكاأ�س  �ل�شارقة  ن��ادي 

وبكاأ�س �أح�شن حار�س فاز بها حمد 
ع��ب��ي��د �أح���م���د ط��ح��ن��ون م���ن ن���ادي 
�لم���ار�ت و�ل��ه��د�ف ف��از به �لاعب 
�شلطان عبد�هلل من نادي �لمار�ت 
ك��م��ا ومت �ل�����ش��ح��ب ع��ل��ى ع����دد من 
وقام  و�مل�شجعني  للح�شور  �جلو�ئز 
�ل����ن����ادي ب��ت��ق��دمي درع���م���ه ل��ع��دن��ان 
�ل�شويدي �شاحب �شركة كونا  بيان 
للتجارة �لعامة لرعايته �لبطولة .

رئي�س  �ل�شام�شي  عبيد  ثاين  و�أ�شاد 
�حل���م���ري���ة  ن�������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س 
ب��ه��ذ� �حل�����ش��ور و�مل�����ش��ارك��ة �لافتة 
و�لنجاح �لكبري للبطولة و�أ�شار �إىل 
منطلق  من  نفذها  �حلمرية  ن��ادي 
روؤيته يف تفعيل �لتو��شل �لريا�شي 
و�لرت����ق����اء ب��ف��ن��ون وم����ه����ار�ت ك��رة 

�لقدم جلميع �لعمار .
�ل���ب���ط���ول���ة  ه������ذه  �أن  �إىل  ول����ف����ت 

لنادي �حلمرية  �لأوىل  �لتن�شيطية 
خطط  م��و����ش��ل��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �شعت 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة و�له���ت���م���ام 
ب���ال���ري���ا����ش���ة و�ل�������ش���ب���اب و����ش��ت��ث��م��ر 
و�شقل  مهار�تهم  وتنمية  �أوقاتهم 
�لاعبني  ه���وؤلء  ليكون  خرب�تهم 
ع�����دة �ل����وط����ن ومن����وذج����ا م�����ش��رف��ا 
ر�فعني ��شم �لمار�ت عاليا يف كافة 

�ملحافل . 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �أ�شحاب �جلالة و�لفخامة و�ل�شمو وروؤ�شاء �لوفود وكبار 
�لدولة  �شيوف  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  من  �ل�شخ�شيات 
بح�شور �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
و�إخ��و�ن��ه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لحت��اد  ج��ائ��زة  �شباق  ختام  �م�س  م�شاء  �لعهود  �أول��ي��اء  �شمو 
جولتها  يف   2013 �أبوظبي   1 للفورمول  �لكربى  للطري�ن 
من  عري�س  جماهريي  ح�شور  و�شط  �لعامل  لبطولة   17 �ل� 
فقد  ي��ا���س.  مر�شى  حلبة  م�شمار  على  �لريا�شة  ه��ذه  حمبي 
ح�شر مناف�شات �خلتام �شاحب �جلالة �مللك حمد بن عي�شى 
�جلالة  و�شاحب  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  ملك  خليفة  �آل 

�مللك عبد�هلل �لثاين ملك �ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة 
�ملغربية  �ململكة  �ل�شاد�س ملك  �مللك حممد  و�شاحب �جلالة 
�ل�شقيقة وفخامة �لرئي�س �ألفا كوندي رئي�س جمهورية غينيا 
كاز�خ�شتان  جمهورية  رئي�س  نز�رباييف  �شلطان  نور  وفخامة 
وفخامة �لرئي�س رم�شان قاديروف رئي�س جمهورية �ل�شي�شان 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�شقيق عاهل  ر�شيد  و�لم��ري  �ل�شعودي  �لوطني  وزي��ر �حلر�س 
�آل �شعيد وزير  �ل�شيد هيثم بن طارق  �ل�شمو  �ملغرب و�شاحب 
�لرت�ث و�لثقافة يف �شلطنة عمان ومعايل �ل�شيد خالد بن هال 
بن �شعود �لبو�شعيدي وزير ديو�ن �لباط �ل�شلطاين يف �شلطنة 
عمان و�ل�شيد م�شعود �لربز�ين رئي�س �إقليم كرد�شتان �لعر�ق 
�شاحب  م�شت�شار  خليفة  �آل  خليفة  بن  �أحمد  �ل�شيخ  ومعايل 

�ل�شمو ويل �لعهد �لبحريني و�ل�شيخ خالد بن حمد بن خليفة 
بن  عبد�للطيف  �لدكتور  ومعايل  قطر  �م��ري  ممثل  ث��اين  �آل 
ر��شد �لزياين �أمني عام جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
ومعايل فيكتور لوكا�شينكو رئي�س �لأمن �لقومي �لبيارو�شي 
و�لمري جاكيم هوجلري جنل ملكة �لدمنارك. كما �شهد ختام 
�ل�شباق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
�ل�شيخ عمار بن حميد  �ل�شارقة و�شمو  ويل عهد ونائب حاكم 
بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
ر��شد �ملعا ويل عهد �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ر��شد 
�ملعا نائب حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 
�أحمد  ر�أ���س �خليمة ومعايل حممد  �لقا�شمي ويل عهد  �شقر 

طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو 
�ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�ل�شيخ �شيف بن  لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو 
�آل  �ل�شيخ حامد بن ز�يد  �لرئا�شة و�شمو  �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل 
�إد�رة طري�ن �لحتاد و�شمو �ل�شيخ  نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�ل�شمو  �آل نهيان م�شت�شار �شاحب  �شلطان بن خليفة  �لدكتور 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��دول��ة  رئي�س 
مكتوم ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
�ملجل�س  و�ع�شاء  �ل�شيوخ  من  وعدد  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
وقام  �ل��دول��ة.  يف  �مل�شوؤولني  وكبار  �أبوظبي  لم��ارة  �لتنفيذي 
بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
ز�يد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة 
�أبوظبي  بجولة  �لفائزين  بتكرمي  �ل��دويل  و�لتعاون  �لتنمية 
 17 حيث فاز �لأمل��اين �شبي�شتيان فيتل وتوج بلقب �جلولة �ل� 
من بطولة �لعامل ل�شباق �لفورمول1 جائزة �لحتاد للطري�ن 
�لثاين �ل�شرت�يل مارك ويرب ثم  �ملركز  �لكربى فيما حل يف 

جاء �لملاين نيكو روزبريغ يف �ملركز �لثالث. 

�آل نهيان رئي�س  هناأ �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة رئي�س جمل�س  ل��اأع��م��ال �خل��ريي��ة 
على  �لإم���ار�ت  و�شعب  قيادة  �لريا�شي  �بوظبي 
�لنجاح �لكبري �لذي �شجله �شباق جائزة �لحتاد 
ل��ل��ط��ري�ن �ل��ك��ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 �ل���ذي �ختتم 
�م�س على حلبة مر�شى يا�س باأبوظبي مبختلف 
و�جلماهريية  �لتنظيمية  و�مل�شتويات  �مل��ج��الت 
�لتي  �ل��ب��ارزة  �لتنموية  �لجن���از�ت  �إىل  لي�شاف 
حتققها �لدولة يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و�أول��ي��اء  �لإم���ار�ت  �لأع��ل��ى حكام  �ملجل�س  �أع�شاء 

�لعهود.
وق����دم ���ش��م��وه ت��ه��ان��ي��ه وت��ربي��ك��ات��ه ل��ل��ف��ري��ق �أول 
�آل نهيان ويل عهد  �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  ول�شمو 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأم���ن 
مبنا�شبة �لنجاح �لباهر لل�شباق و�ل�شورة �مل�شرفة 

�لتي ظهر عليها و�لذي جاء ثمرة جهود خمل�شة 
وعمل جاد ومتابعة حثيثة و�شر�كة حكومية من 
�لقائمني  جميع �جلهات ..م�شيد� �شموه بجهود 
�لكبري  و�ل��ت��ك��ات��ف  ي��ا���س  ع��ل��ى حلبة  و�مل�����ش��رف��ني 
�حلكومية من  �ملوؤ�ش�شات  به جميع  �ل��ذي عملت 
�ج���ل دع���م جن���اح �ل�����ش��ب��اق ورف����ع ع��ل��م �لم�����ار�ت 
�ملايني  يتابعه  �ل��ذي  �لعاملي  �ملحفل  يف  �شاخما 

من جماهري وحمبي ريا�شة �ل�شيار�ت.
وثمن �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان �شل�شلة 
�ل�شباقات �لعاملية للفورمول1 �لتي �شهدتها حلبة 

مر�شى يا�س منذ تد�شينها يف عام 2009 وحتى 
�أبوظبي يف  �لعا�شمة  بو�شع  ��شهمت  و�لتي  �لآن 
�خل��ارط��ة �ل��ع��امل��ي��ة وجن��ح��ت يف ت��ع��زي��ز �ل��ن��و�ح��ي 
�ل�شياحية و�لقت�شادية و�ثمرت �ي�شا عن ت�شدر 
م�شري�   .. �ل��ع��امل��ي  �ل��ري��ا���ش��ي  للم�شهد  �ب��وظ��ب��ي 
بف�شل  حتققت  �ملكت�شبات  ت��ل��ك  �أن  �ىل  ���ش��م��وه 
�لدعم �ل�شخي للقيادة �لر�شيدة ودورها �لريادي 
و�هتمامها �لكبري بتنمية �لريا�شة لتعزيز �وجه 

�لتعارف و�لتاقي بني �شعوب �لعامل.
�لمل��اين  و�شائقه  ب��ل  ري��د  ف��ري��ق  �شموه  ه��ن��اأ  كما 

���ش��ب��ي�����ش��ت��ي��ان ف��ي��ت��ي��ل ل��ف��وزه��م ب��ج��ول��ة �ب��وظ��ب��ي 
..م�شيد� بالتناف�س �حل�شاري من جانب �شائقي 
�لفرق �لخرى �لذي �شجله �ل�شباق رغم �ل�شر�ع 
�ملحتدم على �ملر�كز �لوىل .. معربا عن �شعادته 
ر�شمته  �لذي  �لغفري  �جلماهريي  �مل�شهد  بروؤية 

مدرجات حلبة يا�س يف �جو�ء ر�ئعة.
و�أكد �شموه �أن حلبة يا�س تعد من �أف�شل حلبات 
�شباقات فورمول -1 يف �لعامل باعتبارها �شرحا 
ري��ا���ش��ي��ا ع��امل��ي��ا مل��ا ي�شمه م��ن م��ن�����ش��اآت وم��ر�ف��ق 
�لعمر�نية  �لأ�شاليب  و�أرق��ى  �أحدث  �شممت وفق 

�ل��ع�����ش��ري��ة ..م�������ش���ري� �إىل �أن���ه���ا مت��ث��ل م��ف��خ��رة 
ريا�شية لاإمار�ت و�لوطن �لعربي.

و�أو�شح �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان �أن 
�لقدرة  يربهن  جديد  من  �لعاملي  �ل�شباق  جناح 
�ل��ك��ب��رية لب��ن��اء �لم������ار�ت و�ل�����دور �ل���ري���ادي يف 
�لريا�شية  �لفعاليات  �ب���رز  و��شت�شافة  تنظيم 
و�لرتتيبات  �لتنظيم  بح�شن  ..م�شيد�  �لعاملية 
�لكبرية  �حل�شود  ل�شتقبال  �أع��دت  �لتي  �ملتميزة 
�ل��ت��ي ح�شرت م��ن خمتلف دول  م��ن �جل��م��اه��ري 

�لعامل مل�شاهدة هذ� �حلدث �لريا�شي �لدويل . 

حممد بن زايد واأولياء العهود و�شيوف الدولة ي�شهدون ختام جولة �شباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 1 اأبوظبي 2013

نهيان بن زايد يهنئ قيادة و�شعب الإمارات على جناح �شباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 1 

بنجاح باهر ختام بطولة نادي احلمرية التن�شيطية الأوىل لكرة 
القدم للمراحل ال�شنية وتتويج الفائزين 

مورينيو قلق من الأداء ال�شعيف لت�شل�شي 

و��شل فيادلفيا �شفنتي �شيك�شرز بد�يته �لقوية يف �لدوري �لمريكي 
�شيكاغو  على  وج��اء  �لتو�يل  على  �لثالث  ف��وزه  بتحقيقه  �ل�شلة  لكرة 
�ن تغلب فيادلفيا على و��شنطن ويز�ردز  107-104 و�شبق  بولز 
 110-114 �ملا�شيني  �ملو�شمني  بطل  هيت  وميامي   ،102-109
كانت  �لتوقعات  لفيادلفيا مفاجاأة لن  �لثاثة  �لنت�شار�ت  وت�شكل 
ت�شري �ىل �ن��ه �شيكون م��ن ����ش��و�أ ف��رق �ل���دوري ه��ذ� �مل��و���ش��م، م��ا دفع 
مبدرب �لفريق بريت بر�ون للقول بعد �ملبار�ة نتفهم كل ما قيل وكتب 
عنا. �نا حمظوظ لنني وجدت جمموعة من �لاعبني �لذين يحبون 

�للعب معا .
18 نقطة يف �لربع �لثالث  و�لافت �ن فيد�لفيا كان متاأخر� بفارق 
من �ملبار�ة قبل �ن يتقدم على مناف�شه 100-99 قبل 29ر3 دقائق 
ت�شجيلها  �لنهاية حني خطف جنمه مايكل كارتر كرة وجنح يف  من 

يح�شمها  �ن  قبل  �لخ���رية  �ل��ث��و�ين  حتى  متقاربة  �لنتيجة  وبقيت 
فيادلفيا 107-104 ب�شلة ل�شبن�شر هاوز قبل 9ر5 ث حاول لوول 
دنغ خطف ثاثية يف �لع�شار �ملتبقية لدر�ك �لتعادل وفر�س �لتمديد 

لكن حماولته مل تنجح.
وعلق كارتر على �لفوز لقد منحني �ملدرب ثقة كبرية يف هذه �ملبار�ة ، 
م�شيفا ميكنني �للعب بحرية و�ي�شا م�شاعدة زمائي على �لت�شجيل، 

قام �لفريق بعمل ر�ئع وهذ� يجعلني �شعيد� .
وكان مايكل كارتر وليام�س �شاحب �ف�شل ر�شيد يف �ملبار�ة بت�شجيله 
زمياه  و��شاف  حا�شمة،  مترير�ت  و10  متابعات   4 مع  نقطة   26
�يفان تورنر )20 نقطة( و�شبن�شر هاوز )18 نقطة مع 8 متابعات 

و11 متريرة حا�شمة(.
و7  نقطة  بر�شيد )22  �لب��رز  بوتزر  كارلو�س  كان  �شيكاغو،  ول��دى 

متابعات و10 مترير�ت حا�شمة(، و�شجل لوول دنغ )20 نقطة و7 
�لركبة  ��شابة يف  �لعائد من  روز  و�كتفى ديريك  مترير�ت حا�شمة(، 

�بعدته طويا بت�شجيل 13 نقطة.
وحذ� �نديانا بي�شرز حذو فيادلفيا بتحقيقه فوزه �لثالث �ي�شا وكان 
لن�س  جنميه  تاألق  بعد   74-89 كافاليريز  كليفاند  ح�شاب  على 
13 متابعة(.  �شتنفن�شون )22 نقطة( وبول جورج )21 نقطة مع 

و�شجل ديون و�يرتز 17 نقطة لكليفاند.
وقاد ديرك نوفيت�شكي و�شون ماريون ومونتا �لي�س د�ل�س مافريك�س 
�ىل �لفوز على ممفي�س غريزليز 111-99 يف مبار�ة عاد فيها جنم 
 11 �لول فين�س كارتر بعد �ن عانى من �ل�شابة وجنح يف ت�شجيل 

نقطة يف قر�بة 26 دقيقة �شارك فيها.
كما برز من ممفي�س كل من مايك كونلي )24 نقطة( ومارك غا�شول 

)23 نقطة( وز�ك ر�ندولف )21 نقطة مع 14 متابعة(.
-115 �شبريز  �نطونيو  �شان  على  بايزرز  تر�يل  بورتاند  وتغلب 

متابعات(  و7  نقطة   25( ل��ي��ارد  د�م��ي��ان  �لول  م��ن  ب���رز   .105
7 متابعات( ووي�شلي ماتيو�س  ولماركو�س �لدريدج )24 نقطة مع 
 11( دب��ل  �لرتيبل  حتقيق  يف  باتوم  نيكول�س  وجن��ح  نقطة(،   20(
�لثاين  برز من  و11 متريرة حا�شمة(، يف حني  متابعة  و12  نقطة 
تيم دنكان )24 نقطة مع 7 متابعات( وماركو بيلينيلي )19 نقطة( 

وتوين باركر )17 نقطة(.
بوبكات�س  ت�����ش��ارل��وت  �ورل��ي��ان��ز على  نيو  ف��از  �مل��ب��اري��ات �لخ����رى،  ويف 
 ،90-97 ب��اك�����س  م��ي��ل��ووك��ي  ع��ل��ى  ر�ب���ت���ورز  وت��ورون��ت��و   ،84-105
وهيو�شنت روكت�س على يوتا جاز 104-93، وغولدن �شتايت ووريرز 

على �شاكر�منتو كينغز 87-98.

في���الدلفي���ا يوا�ش����ل بدايت����ه القوي����ة يف ال�شل�����ة الأمريكي������ة



ي�شنق نف�شه داخل م�شجد
با�شرت فرق �لأمن �ل�شعودي مبكة �ملكرمة ك�شف �أ�شر�ر �لو�قعة �لتي حدثت 
مقيم  جثة  وج��دت  حيث  جليل،  و�دي  حي  يف  م�شجد  د�خ��ل  �لبارحة  ليلة 
متوفى �شنقا د�خل �مل�شجد.  وقال �شكان �حلي ل�شحيفة عكاظ �ل�شعودية 
�إن �حلادثة وقعت عقب �شاة �لع�شاء، وتعود �جلثة �إىل مقي�م من �جلن�شية 
�لعا�شمة  ب�شرطة  �لإع��ام��ي  �لناطق  �أو���ش��ح  جهته،  وم��ن  �لأف��ري�����ق��ي��ة..  
�ملجني  �لأمنية عث�رت على  �أن �جلهات  �مليمان  �ملقدم عبد�ملح�شن  �ملقد�شة 
�أحد  �مل�شجد يف  د�خ��ل  ب�شماغ  بربط عنقه  قام  �أن  بعد  �شنقا،  عليه متوفى 
�لأحياء بو�دي جليل، مب�ي�نا �أن �لتحقيقات لتز�ل جاري�ة ملعرفة تفا�شيل 

�أكرث حول �حلادثة. 

رواتب 5 ماليني بريطاين اأقل من احلد الأدنى
بريطانيا  يف  وعامل  موظف  مايني   5 من  �أك��رث  �أن  جديد  تقرير  �ظهر 
م�شتلزمات  لتغطية  �ملطلوب  �ملعي�شي،  �لأج��ر  عن  تقل  رو�ت��ب  يتقا�شون 
تدقيق  �شركة  تقرير  �إن  �أوب��زي��رف��ر  �شحيفة  وق��ال��ت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة.  �حل��ي��اة 
�لأ�شخا�س  �أن عدد  �أي�شاً  �إم. جي( �ظهر  �حل�شابات و�ل�شر�ئب )كي. بي. 
�لذين يتقا�شون رو�تب تقل عن �لأجر �ملعي�شي يف بريطانيا �رتفع مبعدل 
هذ�  �شخ�س  مليون   5.2 �إىل  و���ش��وًل   ،2013 خ��ال  �شخ�س  �أل���ف   400
% من �ملوظفني و�لعمال   75 �أن ما يقرب من  �لعام. ونقلت عن �لتقرير 
�لربيطانيني من �لفئة �لعمرية 18 �إىل 21 عاماً يتقا�شون رو�تب تقل عن 

�حلد �لأدنى �ملطلوب لتغطية تكاليف �ملعي�شة يف �ململكة �ملتحدة.
�لن�شاء �لربيطانيات �لعامات هن �لأكرث ح�شوًل  �أن  �إىل  و��شار �لتقرير 
8.55 جنيه  ب�  و�مل��ق��ّدر حالياً  �ملعي�شي  �لأج��ر  تقل عن معدل  رو�ت��ب  على 
�أماكن  يف  ��شرتليني  7.45 جنيه  و  لندن،  �لو�حدة يف  لل�شاعة  ��شرتليني 
% من �لن�شاء �لربيطانيات �لعامات ل  �أخرى من بريطانيا. وقال �إن 27 
% من �لرجال، فيما ُتعترب  يح�شلن على �لأجر �ملعي�شي باملقارنة مع 16 
�ملوظفات منهن بدو�م جزئي �لأكرث عر�شة للح�شول على �أجور منخف�شة 

ل تكفي لتاأمني متطلبات �حلياة.
ووجد �لتقرير �أن �يرلند� �ل�شمالية متلك �أعلى ن�شبة من �لعاملني برو�تب 
%، فيما ��شتاأثرت  % تلتها ويلز ب� 25  تقل عن �لأجر �ملعي�شي وبلغت 26 
�ل�شرقي  �جلنوب  مناطق  تلتها   %  17 وبلغت  ن�شبة  باأقل  لندن  �لعا�شمة 
لندن،  مدينة  بلدية  رئي�س  �ع��ان  قبل  �لتقرير  �شدور  وي��اأت��ي   .%  18 ب� 
بوري�س جون�شون، �ليوم �لثنني عن معدل �أعلى لأجور �ملعي�شة يف �لعا�شمة 
�لربيطانية، و�طاق حملة هذ� �لأ�شبوع لتح�شني �أجور ورو�تب �ملوظفني 

لتمكينهم من �لتاأقلم مع �لرتفاع �حلاد يف تكاليف �ملعي�شة.
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دعوى ق�شائية �شد 
ليدي غاغا 

ليدي  �لأم��ريك��ي��ة  �لنجمة  ت��و�ج��ه 
بعدما  �ل��ق��ان��ون  م��ع  م�شكلة  غ��اغ��ا 
ت��ي��دي ر�ي��ل��ي  �مل��غ��ن��ي �ل�شهري  رف���ع 
دع��������وى �����ش����ده����ا ي���ت���ه���م���ه���ا ف��ي��ه��ا 
ب��ح��رم��ان��ه م���ن ح��ق��وق��ه يف �أغ��ن��ي��ة 

�أ�شنان �لتي �أطلقتها قبل �شنو�ت.
�إم زي �لأم��ريك��ي  ت��ي  و�أف���اد موقع 
�ن ر�ي���ل���ي رف����ع دع�����وى ق�����ش��ائ��ي��ة 
���ش��د ل���ي���دي غ���اغ���ا ي��ت��ه��م��ه��ا فيها 
ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع���ن م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
�أنتجها يف �لعام  �أ�شنان �لتي  �غنية 
2009. و�أ�شاف �ن ر�يلي يزعم �نه 
�لتاأليف  % من تكاليف  ب�25  وعد 

لكنه مل يقب�س فل�شاً.
ي�شار �إىل �ن �لأغنية ن�شرت يف �ألبوم 
وح�س �ل�شهرة �لذي �أطلقته ليدي 
ور�ء  ك��ان  وق��د  �ل�2009،  يف  غ��اغ��ا 
ر�ي��ل��ي،  وي��ق��ول  �ل��ك��ب��رية،  �شهرتها 
باك�شرتيت  فرقة  يف  ��شتهر  �ل��ذي 
باأنه  �ملا�شي،  �لقرن  ت�شعينيات  يف 
ر�يلي  وي��ط��ال��ب  ب��اخل��ي��ان��ة.  ي�شعر 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دولر  �أل���ف  ب�500 
ت��ع��وي�����ش��ات ع��ق��اب��ي��ة �ل��ه��دف منها 

تعليم ليدي غاغا در�شاً.

غباء ل�ض يحبط �شرقته
�أغبى  باأنه  �لعمر  و�لثاثني من  �لر�بعة  و�شف رجل يف 
ل�س يف بريطانيا بعد �أن �شطا على متجر و�شرق �أمو�له 
حتت تهديد فاأ�س، لكن �لنقود �شقطت منه �أثناء �لفر�ر.

�إن، يل جونز، تعرث بعد  وقالت �شحيفة �شندي م��ريور 
فر�ره من متجر حملي لبيع �ل�شحف ما �أدى �إىل �شقوط 
��شرتليني، من  500 جنيه  و�لبالغة  �مل�شروقة،  �لأم��و�ل 
يديه و�عتقاله. و��شافت �أن جونز خطط لعملية �ل�شرقة 
�لغبية �نتقاماً من رف�س �ملتجر �ملحلي يف بلدة �شوينتون 
مبقاطعة لنك�شاير بيعه ثاث �شحف ببطاقة �لئتمان، 
�ملتجر طالباً من مالكه  �إىل  �شخمة ودخ��ل  فاأ�شاً  وحمل 
�أن  ن�شي  �أن���ه  غ��ري  ب��ح��وزت��ه،  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��ود  ت�شليم جميع 
مالك  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و����ش��ارت  بقناع.  وج��ه��ه  يغطي 
�عتقد  عاماً(،   40( ديبوتي  ماجد  �ل�شحف،  بيع  متجر 
باأنه  �درك  لكنه  دع��اب��ة،  �لأم��ر جم��رد  �أن  �لأوىل  للوهلة 
بع�س معد�ت متجره  يقّطع  �أخذ جونز  كان جدياً حني 
�إن �لل�س  بالفاأ�س وقام باعطائه �ملال. وقالت �ل�شحيفة 
�إىل  ك��ان دخ��ل  �ل��زب��ائ��ن  �أح���د  بالتحية على  �أل��ق��ى  �لغبي 
وي�شقط  وي��ت��ع��رث  ي��غ��ادره  �أن  ق��ب��ل  �ل�شحف  ب��ي��ع  متجر 
حمكمة  وق�شت  ي��دي��ه.  م��ن  �مل�شروقة  و�لأم����و�ل  �لفاأ�س 
�لتاج مبدينة مان�ش�شرت ب�شجن جونز ملدة ثاث �شنو�ت 
فاأ�س  وحمل  �ل�شرقة  بذنب  �ع��رت�ف��ه  بعد  �أ�شهر  وت�شعة 
بالآخرين، يف حني و�شفه قا�شيها  �لأذى  �إحل��اق  بق�شد 

باأنه �أغبى ل�س حاكمه حتى �لآن.

ولدة طفلة مغطاة بال�شعر 
ج�شمها  ك��ام��ل  �ل�شعر  يغطي  �ل��ت��ي  �لطفلة  ه��ذه  تعترب 
�أ�شرة  من ر�أ�شها �إىل �أخم�س قدميها، �حدث �إ�شافة �إىل 
�شحيفة  بح�شب   ، �لذئبية  �لعائلة  لقب  حتمل  هندية 
�لريا�س �ل�شعودية.  وقالت �ل�شحيفة �إن �ملولودة �لبالغة 
م��ن �ل��ع��م��ر 22 ي��وم��ا، ف��ق��د ورث����ت ج��ي��ن��ة ن����ادرة ت�شبب 
.  وتقول و�لدتها  ��شطر�با ي�شمى متازمة �ل�شتذء�ب 
بو�شط  مادهافناغار  يف  منزلها  من  �شامبهاجي  �شافيتا 
�حل��ي��اة  �إىل  �شليمة  �بنتها  ب��خ��روج  ���ش��ع��دت  �إن��ه��ا  �ل��ه��ن��د، 
مل  �لتي  �بنتها،  وتعترب  م�شتقبلها.   على  خائفة  ولكنها 
يتم ت�شميتها بعد، و�حدة من حو�يل نحو ب�شع مئات من 
�لنا�س �مل�شابني بهذه �ملتازمة �لتي ل عاج لها وتعرف 
�ل�شعر�نية:  .  وهناك نوعان من  �ل�شعر�نية  با�شم  طبيا 
و�ملو�شعية  �جل�شم؛  كامل  �ل�شعر  يغطي  وفيها  �لعامة، 

وفيها يقت�شر منو �ل�شعر على منطقة حمددة. 
وميكن �أن تكون �ل�شعر�نية خلقية، �أي يولد �جلنني بها، 

�أو يكت�شبها �مل�شاب يف وقت لحق من حياته. 

خمدرات داخل الفول �شوداين
�أحبط رجال جمرك مطار �مللك خالد �لدويل يف �لعا�شمة 
حبة   26.632 لتهريب  حم��اول��ة  �ل��ري��ا���س  �ل�شعودية 
كبتاغون �ملخدرة د�خل ثمار �لفول �ل�شود�ين ، بعد �أن مت 

جتويفها من �لد�خل وتعبئتها باحلبوب �ملخدرة .
وقال مدير عام جمرك مطار �مللك خالد �لدويل �شليمان 
�أن���ه مت �كت�شاف تلك  �ل��ي��وم �لح���د  ب��ي��ان  �ل��ت��وي��ج��ري يف 
�حلبوب �ملخدرة �شمن �إر�شالية وردت للجمرك عبارة عن 

طرود حتتوي على مك�شر�ت متنوعة .

انخفا�ض الوزن يوتر العالقة الرومان�شية 
وجدت در��شة جديدة �أن �نخفا�س وزن �أحد �حلبيبني قد يوؤّثر على عاقتهما �لرومان�شية �شلباً.

ونقل موقع هلث دي نيوز �لأمريكي عن �لباحثة �مل�شوؤولة عن �لدر��شة يف جامعة كارولينا �ل�شمالية لين�شي رومو 
قولها �إن خ�شارة �لوزن قد توؤثر على عاقتك �شلباًً.

و�شملت �لدر��شة 21 زوجاً خ�شر �أحد �ل�شريكني ما معّدله 27.2 كيلوغر�ماً خال �شنتني �أو �أقل.
وتبنّي �أن �لعاقة عادة ما تتح�ّشن رمبا ب�شبب �إلهام �ل�شخ�س �لذي خ�شر وزنه، ل�شريكه لأن يقوم بذلك، لكن ظهر 
�لغرية عندما يرون �حلبيب يزيد  �أو  بالتهديد  ي�شعرون  �ل�شركاء  �أن بع�س  �إذ  �ل��وزن  �أي�شاً جانب مظلم خل�شارة 

نحافة.
ويعاين �لبع�س من تذّمر �ل�شريك �لذي خ�شر من وزنه ويريدهم �حلذو حذوه.

وكان �أف�شل �شيناريو عندما يكون �ل�شريك قد طلب باأن يخ�شر �شريكه �لبع�س من وزنه، حيث تتح�شن �لعاقة 
ويقرتبان من بع�شهما �أكرث.

االثنني  -   4  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10936
Monday   4    November   2013  -  Issue No   10936

يعذب ر�شيعة حتى املوت 
تورط  ج��ان  على  �لقب�س  �مل��ن��ورة  باملدينة  �لأمنية  �جلهات  �ألقت 
من  نظامية  غ��ري  لأ���ش��رة  تنت�شب  �أ���ش��ه��ر(،   8( ر�شيعة  تعذيب  يف 
�شحيفة  بح�شب  لوفاتها،  �أدى  ما  �لإفريقية،  �جلن�شيات  �إح��دى 
تبلغت  �لأمنية  �جلهات  �إن  �أمني  م�شدر  وق��ال  �لكويتية.   �لأنباء 
�مل�شت�شفيات  باأحد  �لطو�رئ  ق�شم  �إىل  ر�شيعة متوفاة  عن و�شول 
�خلا�شة باملدينة �ملنورة، برفقة و�لدتها �لتي تبلغ من �لعمر 19 
�أن �لر�شيعة لوحظ  عاماً وتقيم بطريقة غري نظامية.  و�أ�شاف 
و�ل��ر�أ���س متثلت يف عدة كدمات  �لوجه  �إ�شابات متعددة يف  عليها 
�لتحقيقات  �أن  مبينا  للحرق،  �آث���ار  وج��ود  ع��ن  ف�شًا  و�شحجات 
ك�شفت عن تورط �شخ�س له عاقة بالأم يف ذلك �أثناء غياب �لأم 
عن �ملنزل، حيث قام بتعذيب �لر�شيعة �لتي طلق و�لدها و�لدتها 
قامت  �لأمنية  �جل��ه��ات  �أن  �إىل  ولفت  و�شهرين.   �شنة  نحو  قبل 
باإلقاء �لقب�س عليه، منوها �إىل �أنه يبلغ من �لعمر 21 عاماً و�أنه 
�عرتف بتعذيب �لر�شيعة لإيقافها عن �لبكاء �أثناء غياب و�لدتها، 
�لإج��ر�ء�ت  ��شتكمال  �لآن  يتم  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار  ت�شبب بوفاتها.   ما 

قبل �إحالة �ملر�أة و�ل�شاب �إىل هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام. 

تعنيف طفل بوا�شطة كلب 
�أثار مقطع فيديو لتعنيف طفٍل ل يتجاوز �لعا�شرة، يهاجمه كلب، 
�ملت�شببني  مبحا�شبة  مطالبة  �لغا�شبة،  �لأفعال  ردود  من  موجة 
�لهلع و�خل��وف تنتاب �لطفل،  �ملقطع حالة من  �أظهر  فيه، حيث 

بح�شب �شحيفة �حلياة �للندنية. 
وو�شف �ملتحدث �لر�شمي با�شم هيئة حقوق �لإن�شان يف �ل�شعودية 
�لدكتور �إبر�هيم �ل�شدي، �ملقطع باملوؤمل ، حيث قال �إن من قامو� 
�إدر�ك، يف �لأذى �لنف�شي و�جل�شماين  بت�شويره، ت�شببو� من دون 
�لذي تعر�س له �لطفل، موؤكد�ً �أن مثل هذه �لت�شرفات تدل على 
تدين م�شتوى �لوعي بحقوق �لطفل.  و�أو�شح �أن �ملت�شبب فيه قد 
يتعر�س للم�شاءلة مبوجب نظام �حلماية من �لإيذ�ء، م�شري�ً �إىل 
�أن مبا�شرة مثل هذه �حلالة، هو من �خت�شا�س �جلهات �لأمنية، 

حا�شر�ً دور �لهيئة يف �ملتابعة مع �جلهات �ملعنية. 

يقتل ابنه لته�شيمه �شيارة زبون 
 16( �بنه  بقتل  �ملكرمة  مبكة  �شيار�ت  ور���ش��ة  يف  يعمل  م��ايل  ق��ام 
ع��ام��اً(، عقب قيامه ب��اأخ��ذ ���ش��ي��ارة �أح���د �ل��زب��ائ��ن خ���ارج �ل��ور���ش��ة، 
و�رتكاب حادث ت�شادم بها، ت�شبب يف ته�شمها، ومن ثم هرب من 

�لور�شة، بح�شب �شحيفة �شبق �ل�شعودية. 
�ل�شيارة  �شاحب  ح�شر  عندما  ُذه���ل  �لأب  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
عطب  �أج��ل  من  للور�شة  �أح�شرها  �لتي  �شيارته  ووج��د  لور�شته، 
�لور�شة،  �ل�شيارة من  �أخذ  �لبن  �أن  و�ت�شح  ميكانيكي م�شدومة، 

وجتول بها، وعقب ��شطد�مها �أعادها للور�شة وهرب من �ملوقع. 
�بنه، فقام ب�شربه من  �ملغرب للمنزل وجد  وعند عودة �لأب بعد 
جر�ء فعلته �لتي كلفتهم ت�شليح �ل�شيارة، وعقب �شرب مربح دخل 
�إيقاظ �بنها  �لبن لغرفة �لنوم، ويف �ل�شباح، و�أثناء حماولة �لأم 
�لتاأكد من  للم�شت�شفى، ومت  نقله  وجدته جثة هامدة، عندها مت 
�إخ�شاع  �لأمنية، وجرى طلب  للجهات  نف�شه  �لأب  و�شلم  وفاته.  
�جل��ث��ة للك�شف م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة �ل��ط��ب �ل�����ش��رع��ي، وحت��دي��د �شبب 
و�أُحيل  �لق�شية،  يف  �لتحقيق  �أجياد  �شرطة  مركز  وت��وىل  �لوفاة، 

املمثلة �سلمى ح�يك يف متحف الفن بلو�س اجنلي�س حل�سور مهرج�ن الفن ال�سينم�ئي. )رويرتز(�لأب لهيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام بحكم �لخت�شا�س. 

هاري�شون فورد يثقب 
اأذن جيمي فالون 

هاري�شون  �لهوليودي  �لنجم  قبل 
ف�������ورد �ل���ت���ح���دي خ�����ال م��ق��اب��ل��ة 
تلفزيونية وثقب �أذن �ملقدم جيمي 

فالون مبا�شرة على �لهو�ء.
و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
�لأمريكية �ن حديثاً د�ر بني فالون 
وه��اري�����ش��ون ف����ورد ع��ن �ل��رج��ول��ة، 

وكيفية �إثباتها.
فورد عن  �شاأل  فالون  �ن  و�أ�شافت 
�ل��ق��رط �مل��وج��ود يف �أذن���ه منذ 15 
�شنة، فاأو�شح �نه كان يف عيد مياد 
�أ���ش��دق��ائ��ه عندما لح��ظ �ن  �أح���د 
�شديقني له ي�شعان �أقر�طاً و�إذ به 

ي�شري على خطاهما ويثقب �ذنه.
�أن يثقب  ف����ورد،  ف��ال��ون،  وحت���دى 
�إث��ب��ات��اً  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على  �أذن���ه 
لقوته ورجولته، فقبل بالرغم من 
�ن �ملقدم تردد بع�س �ل�شيء، وفعل 

ذلك بعد �رتد�ء �شرتة طبيب .
و�أنهى �لثنان �حللقة بو�شع قرط 
�شورة  و�لتقطا  حمر�ء  ري�شة  فيه 

معاً.

زواج املغني كري�ض 
كيلباتريك 

خ�����رج �مل���غ���ن���ي �لأم�����ريك�����ي ك��ري�����س 
�لعزوبية  ع��امل  ع��ن  كيلبارتريك 
وت�����������زوج م������ن خ���ط���ي���ب���ت���ه ك������اريل 
�شكاد�ين بعد عاقة عمرها �أكرث 

من 3 �شنو�ت.
و�أف�������اد م���وق���ع ب��ي��ب��ول �لأم���ريك���ي 
�ل��ذي   ، �شنة   42 كيلبارتريك  �ن 
ك����ان �مل��غ��ن��ي �ل��رئ��ي�����ش��ي يف ف��رق��ة  
�لعزوبية  ح��ي��اة  ودع   ،  NSYNC

وتزوج ب�شكاد�ين يف فلوريد�.
فرقة  �ع�����ش��اء  ك��ل  �ن  �إىل  و�أ����ش���ار 
م��وج��ودي��ن يف  ك��ان��و�    NSYNC
تيمربليك  جا�شنت  وه��م  �حل��ف��ل 
وجاي �شي ت�شا�شي وجوي فاتوين 

ولن�س با�س.
ك���ي���ل���ب���ارت���ري���ك  �ن  �إىل  ي���������ش����ار 
عاقة  على  �شنة   28 و���ش��ك��اد�ين 

منذ �أكرث من 3 �شنو�ت.

يف حني يدور جدل يف م�شر حول هوية �لباد يف م�شروع 
�ملفكر  على  �أ�شو�ء  م�شرية  جملة  تلقي  �جلديد  �لد�شتور 
 90 �لذي حذر قبل  و�لدبلوما�شي حممود عزمي  �مل�شري 
عاما من ��شتغال �لدين يف �ل�شيا�شة ثم تويف يف مقر �لأمم 
�ملتحدة يف �لثالث من نوفمرب ت�شرين �لثاين 1954 ونك�شت 
ملوته �لأعام. ويقول �ل�شاعر �مل�شري �أ�شامة عفيفي رئي�س 
حترير جملة )�ملجلة( �إن عزمي تويف وهو و�قف على منرب 
�ل�شعب  م��ع��ان��اة  ع��ن  م�شر  با�شم  متحدثا  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لفل�شطيني حتت �لحتال... �إذ فاجاأته �أزمة قلبية حادة 
وهو يتحدث منفعا. كانت �ل�شبب �ملبا�شر يف وفاته فنك�شت 
�أعام )دول( �لعامل يف مقر �لأمم �ملتحدة ثاثة �أيام حد�د� 
على رحيله.  وي�شيف يف �لعدد �جلديد �لذي ي�شدر �ليوم 
�لثنني حتت عنو�ن )�شهيد �حلرية �لنبيل( �أن عزمي عرف 
بعد�ئه لاحتال �لربيطاين مل�شر و�أنه �شافر �إىل �لعر�ق 
عقب �عرت��شه على معاهدة 1936 -بني �شلطة �لحتال 
يف  و�أ�شهم  �لنحا�س-  م�شطفى  �آن��ذ�ك  �لوفد  حزب  وزعيم 
تاأ�شي�س كلية �حلقوق يف بغد�د و�أ�شبح عميد� لها. وجملة 
�شهريا  للكتاب  �لعامة  �مل�شرية  �لهيئة  ت�شدرها  )�ملجلة( 
40 عاما حيث  �أك��رث من  �لعام �ملا�شي بعد توقف د�م  منذ 
�شدرت عددها �لأول يف يناير كانون �لثاين 1957 برئا�شة 
حترير حممد عو�س حممد ثم تو�ىل على رئا�شة حتريرها 

�ل��ر�ع��ي ويحيى حقي وعبد  ف���وزي وع��ل��ي  ك��ل م��ن ح�شني 
 .1971 �لأول  ت�شرين  �أكتوبر  يف  �أغلقت  ثم  �لقط  �ل��ق��ادر 
�ملو�شوعي  للمثقف  1889 من��وذج  ع��ام  ول��د  �ل��ذي  وعزمي 
�أكرث من جمال فهو حقوقي ودبلوما�شي  �لذين ي�شهم يف 
�أ�شدر �شحيفتي  �إذ  �لعربي  �لعامل  ومن رو�د �ل�شحافة يف 
)�ملحرو�شة( و)�ل�شتقال( يف م�شر وتوىل رئا�شة حترير 
�إ�شهاماته �لنظرية يف جمال �لإعام  )روز �ليو�شف( ومن 
كتاب )ملخ�س مبادئ �ل�شحافة(. ويقول عفيفي �إن عزمي 
�أن له  �ملن�شيني م�شيفا  �ل���رو�د  �إجن��از�ت��ه م���از�ل م��ن  رغ��م 
�إع��د�ده  �أثناء  م�شر  يف   1923 د�شتور  من  د�شتوريا  موقفا 
جلنة  يف  �لدينية  )�لعقيدة  عنو�نه  مقال  يف  �نتقد  حيث 
ب�شبغة  د���ش��ت��ور م�شر  �شبغ  ي��ح��اول��ون  �ل��ذي��ن  �ل��د���ش��ت��ور( 
كلمات  �شبع  ويف  م��ادة   170 ي�شم   1923 ود�شتور  دينية.  
�ل��دول��ة و�للغة  149 �لإ���ش��ام دي��ن  �مل��ادة  فقط يقول ن�س 
كتب  عزمي  �أن  عفيفي  وي�شجل  �لر�شمية.   لغتها  �لعربية 
�لذي  ر�شميا... هو  دينا  للدولة  �ملقرر  �لن�س  �إن  يف مقاله 
�إىل �شر م�شتطري...  �رتباكا قد ينقلب  �شيجر على �لباد 
�ل��ق��رن �ل�شعرين  ���ش��ك��ان م�شر يف ه���ذ�  ���ش��ي��اأت��ي وق���ت ع��ل��ى 
فتقطع �لأي��دي و�لأرج��ل من خ��اف... نحن نلفت �لنظر 
�لذي  بنا  �ملحدق  �خلطر  �إىل  �لنظر  لفت  على  و�شن�شتمر 

يجيء عن طريق هذ� �لن�شر. 

املفكر امل�شري الذي نك�شت ملوته الأعالم

جونز و دوغال�ض معًا من جديد 
�ن زو�جهما  �لنجمني كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغا�س ويبدو  �إىل جماريها بني  �لأم��ور  عادت 

جونز  زيتا  زو�ج  �ن  �لربيطانية  م��ريور  ديلي  �شحيفة  و�أف��ادت  �أ�شهر.   6 د�م  �نف�شال  بعد  �شي�شتمر 
ودوغا�س تخطى كل �مل�شاعب و�شي�شتمر، و�لدليل هو �ن �لنجمة �لويلزية عادت �إىل منزلها �لزوجي 

يف نيويورك، وهما يحر�شان ويبذلن كل جهد ممكن للحفاظ على عاقتهما.
ي�شار �إىل �ن هذه �مل�شتجد�ت تاأتي بعد قر�بة �لأ�شبوعني على �إعان دوغا�س )69 �شنة( عن تفاوؤله ب�شاأن 

م�شتقبل زو�جه �مل�شتمر منذ 13 �شنة بزيتا جونز )44 �شنة(، قائًا �ن �لأمور بينهما ر�ئعة و تتقدم .
وكانت تقارير حتدثت عن �ن زو�ج دوغا�س وزيتا جونز و�شل �إىل نهايته، فيما ذكرت تقارير �أخرى 

�نهما قرر� �أخذ وقت بعيد�ً عن بع�شهما �أمًا يف �إنقاذ عاقتهما.
فيما   ،2011 بالعام  �حللق  �شرطان  �شد  معركته  خ��ال  زوجها  جانب  �إىل  وقفت  جونز  �ن  يذكر 
�شاعدها هو بعد دخولها �إىل مركز �إعادة �لتاأهيل لتلقي �لعاج من ��شطر�ب ثنائي �لقطب �لذي 

�شخ�شت معاناتها منه.


