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م�ساركة وا�سعة وبطوالت 
متميزة �سهدتها قــرية بـــوذيب

عربي ودويل

التعاون الدويل ل�رشطة دبي يحبط 
عمليات تهريب حملية ودولية للمخدرات

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ماذا وراء تاأكيد ال�سب�سي على 
الهوية البورقيبية حلزب نداء تون�ص؟

•• اأبوظبي-وام:

�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �شهد �شاحب �ل�شمو 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل �شباق �جلولة �لأوىل لتحدي �لعمالقة للقدرة 
مل�شافة 120 ك��م �ل���ذي �أق��ي��م �م�����س يف ق��ري��ة �لإم���ار�ت 
�ل�شيخ   �شمو  م��ن  بتوجيهات  بالوثبة  ل��ل��ق��درة  �لعاملية 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء  من�شور بن ز�يد 
وزير �شئون �لرئا�شة وباإ�شر�ف ودعم من مهرجان �شموه 
هيئة  من  وبتنظيم  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي 
�أبوظبي  ودعم من جمل�س  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي 
�بوظبي  �شركة  و  �لإم����ار�ت  ط��ر�ن  ورع��اي��ة  �لريا�شي 

لال�شتثمار و�شا�س لال�شتثمار وموؤ�ش�شة �لعو�ين.

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �ل�شباق  ح�شر فعاليات 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �ل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لمن �لوطني 
هيئة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 

طر�ن �لرئا�شة.
�شمو  تقدمهم  وفار�شة  فار�شا   84 �ل�شباق  يف  و���ش��ارك 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�جلو�ئز  �إج��م��ايل  وبلغ   . �لرئا�شة  �شئون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
على  توزيعها  �شيتم  دره��م  �أل��ف   500 للفائزين  �ملالية 
باملركز  للفائز  بنتلي  و�شيارة  �ل�شباق  �أكملو�  جميع من 

�لأول يف �ل�شابق �إ�شافة لثالث �شيار�ت ني�شان برتول.
)�لتفا�شيل �س19(

   

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية توزع خم�سة 
اآلف طن من مواد الإغاثة على م�سلمي ميامنار 

•• بورما-وام: 

�ملرحلة  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أنهت 
�لثالثة و�لأخرة من �مل�شاعد�ت �لعاجلة بتقدمي �ألفني و600 طن من 
�ملو�د �لإغاثية �لأ�شا�شية �ىل م�شلمي ميامنار لي�شل حجم �مل�شاعدة �إىل 
خم�شة �آلف و200 طن من �ملو�د �لغاثية ��شتفاد منها حو�يل 850 
�ألف �شخ�س . ومت �شر�ء �مل�شاعد�ت �لتي �أمر بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ملحلي  �ل�شوق  �لدولة حفظه �هلل من  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  خليفة بن 
يف  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �شفارة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  ميامنار  يف 
ميامنار ثم يتم �شحنها بحر� �إىل �أقليم �أر�كان لتوزيعها على �ملت�شررين 
توزيع  بجانب  �لأ�شا�شية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  �مل�����ش��اع��د�ت  و�شملت  ه��ن��اك. 
�آلمهم ومن �لظلم  مالب�س للن�شاء و�لرجال و�لأطفال للتخفيف من 

و�ل�شطهاد �لذي حلق بهم. 
)�لتفا�شيل �س2(

عامل يلقى حتفه ب�سعقة كهربائية 
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

لقي عامل من �جلن�شية �ل�شيوية يدعى )ر( 31 عاما م�شرعه �شباح 
مبنطقة  �ن�شائي  موقع  يف  كهربائية  ل�شعقة  تعر�شه  �ث��ر  �لأول  �أم�س 

�لغب يف ر�أ�س �خليمة . 
بتعر�س  يفيد  بالغا  �لد�رة  تلقت  �نها  �مل��دين  �لدفاع  م�شادر  و�أف���ادت 
عامل ل�شعقة كهربائية عندما كان يقوم بعمله يف موقع حتت �لن�شاء 

مبنطقة �لغب.
)�لتفا�شيل �س4(

حممد بن ر��شد ي�شهد �شباق �جلولة �لأوىل لتحدي �لعمالقة للقدرة بالوثبة )و�م(

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق حتدي العمالقة للقدرة بالوثبة

الفجر........    05:22            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:26  
الع�صاء......   07:56

عنا�شر �جلي�س �حلر خالل ��شتباكات مع قو�ت �لنظام يف مدينة حلب   )رويرتز(

عنا�شر �أمن بزي مدين يعتدون بالهر�و�ت على �ملتظاهرين يف ميد�ن �لتحرير

•• عوا�صم-وكاالت:

بريف  ���ش��ح��ف��ي��ة  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
مقر  ��شتهدفو�  �ل��ث��و�ر  �إن  دم�شق 
هيئة �لأرك�����ان وم��ق��ر�ت �أم��ن��ي��ة يف 

�لعا�شمة دم�شق بعدة �شو�ريخ.
�ملجل�س  ق����ال  �ن  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 
دم�شق  بريف  د�ري���ا  ملدينة  �ملحلي 
�إن رتال ع�شكريا توجه �شباح �م�س 
�مل���زة �لع�شكري  �لأح���د م��ن م��ط��ار 
ب���اجت���اه د�ري�����ا ت��ز�م��ن��ا م���ع ق�شف 
و�ملدفعية  �ل�����ش��و�ري��خ  ب��ر�ج��م��ات 
حالة  و�شط  بري،  وهجوم  �لثقيلة 
�إن�شانية مزرية ونزوح نحو 90% 

من �لأهايل.
�لرئي�س  ن���ظ���ام  ق�����و�ت  وت���و�����ش���ل 
�ل�����ش��وري ب�����ش��ار �لأ����ش���د حم���اولت 
د�ري��ا بريف  �ل�شيطرة على مدينة 
�أ�شهر، و�رتكبت  دم�شق منذ ثالثة 
�شكانها.  ب���ني  �مل���ج���ازر  م���ن  ع�����دد� 
�أدى  و��شعا  دم���ار�  �ملدينة  وت�شهد 
نتيجة  �أحيائها  مالمح  تغر  �إىل 
بكل  ق�شفها  ب��ع��د  �مل���ب���اين  �ن��ه��ي��ار 

�أنو�ع �لأ�شلحة �جلوية و�لأر�شية.
يف �لوقت نف�شه جتددت �ل�شتباكات 
�لنظام  وق���و�ت  �حل��ر  ب��ني �جلي�س 
على عدة حماور يف حي �خلالدية 

بحم�س.
�لنظام  ق���و�ت  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  وق���ال 
�حلربية  �ل��ك��ل��ي��ة  يف  �مل���ت���م���رك���زة 
ق�����ش��ف��ت ح��ي��ْي �خل���ال���دي���ة وج����ورة 
�ل�شياح يف حني طال �لق�شف �أي�شا 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة ن�����ش��رت �لح�����د �نه 
عن  تنحيه  �شحيحا" �ن  كان  "لو 
يقول  ك��م��ا  �لزم����ة  ي��ح��ل  �ل�شلطة 
فمن  �لغربيني،  �مل�شوؤولني  بع�س 
للقتال.  �ن ي�شع حد�  �شاأن رحيله 
�ن هذ�  �لو��شح  "من  ��شاف  لكنه 
�ل�شو�بق يف  تفكر �شخيف، بدليل 

ليبيا و�ليمن وم�شر.
وق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��وري وحدهم 
يقولو�  �ن  مي��ك��ن��ه��م  �ل�������ش���وري���ون 
ل��ل��رئ��ي�����س �ب���ق �و �رح�����ل، ت��ع��ال �و 

�ذهب، ول �حد غرهم.
وجدد �ل�شد ��شتعد�ده للتحاور مع 
م�شتعدون  نحن  وق��ال  �ملعار�شني، 
ل��ل��ت��ف��او���س م����ع �ي ك������ان، مب����ا يف 
ي�شلمون  �ل���ذي���ن  �مل��ق��ات��ل��ون  ذل����ك 
���ش��الح��ه��م، م�����ش��ي��ف��ا مي��ك��ن��ن��ا بدء 
حو�ر مع �ملعار�شة، لكن ل ميكننا 

�قامة حو�ر مع �لرهابيني.
�لدول  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  و�ن��ت��ق��د 
�لتي  بريطانيا  �شيما  ل  �لغربية، 
�ع��ل��ن��ت ت��اأي��ي��ده��ا رف���ع �حل��ظ��ر عن 

ت�شليح �ملعار�شني �ل�شوريني.
معروفة  بريطانيا  ب�شر�حة  وقال 
منطقتنا  يف  ب��ن��اء  غ��ر  دور  بلعب 
عقود،  منذ  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  يف 

و�لبع�س يقول منذ قرون )...(.
�حلكومة  م���ع  �مل�����ش��ك��ل��ة  �ن  و�ك�����د 
خطابها  �ن  ه����ي  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
�ل�����ش��ط��ح��ي وغ����ر �ل��ن��ا���ش��ج يرز 
�لهيمنة  م����ن  �لرث  ه�����ذ�  ف���ق���ط 

و�لعد�ئية

الأ�سد يجدد رف�سه التنحي ويطالب املعار�سة باإلقاء ال�سالح

الثوار يق�سفون هيئة الأركان بدم�سق والنظام يجتاح داريا

التقى مر�سي وتظاهرة ت�ؤخر مغادرته القاهرة

كريي يدعو لتفاهم ال�سلطة واملعار�سة ويعلن عن 190 مليون دولر مل�سر
•• القاهرة-وكاالت:

�لمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
ج����ون ك����ري �م�������س �ن �ل���ولي���ات 
�ملتحدة �شتقدم مل�شر 190 مليون 

دولر لدعم �مليز�نية �حلكومية.
وق��ال كري يف بيان �ثر �جتماعه 
مر�شي  حممد  �مل�شري  بالرئي�س 
تقدم  و����ش��ن��ط��ن  �ن  �ل���ق���اه���رة  يف 
تاأكيد�ت مر�شي  �مل�شاعدة يف �شوء 
�لعملية  ����ش��ت��ك��م��ال  ي���ن���وي  ب���اأن���ه 

�لقائمة مع �شندوق �لنقد.
ودعا كري  �ل�شلطة و�ملعار�شة �ىل 
�ملاأزق  �لبالد من  �لتفاهم لخ��ر�ج 

�ل�شيا�شي و�لزمة �لقت�شادية.
و�لتقي وزير �خلارجية �لمركي 
�جلديد ، وزير �لدفاع عبد �لفتاح 
�ل�شي�شي قبل حمادثات مع مر�شي 
يتوجه بعدها �ىل �لريا�س �ملحطة 
�ل�شابعة يف جولته يف عدد من دول 

�لعامل.
وز�رة  يف  رف���ي���ع  م�������ش���وؤول  وق������ال 
لل�شحفيني  �لمركية  �خلارجية 
�ن��ه �جتمع مع  ل��ك��ري  �مل��ر�ف��ق��ني 
�شاعتني،  م����ن  لك�����ر  �ل���رئ���ي�������س 
�ىل  تطرقت  �ملباحثات  �ن  م�شيفا 
�لو�شط  �ل�شرق  �ل�شالم يف  عملية 
و�شوريا و�ير�ن و�لقت�شاد �مل�شري 
و�همية بناء تو�فق �شيا�شي وحقوق 
�لن�����ش��ان وق���ان���ون �مل��ن��ظ��م��ات غر 

و�ل�شالح  )�مل�����ش��ري(  �حلكومية 
�ل��ق��ان��ون مب��ا يف  ودول���ة  �لق�شائي 
ذلك �همية منع �لتحر�س �جلن�شي 

باملر�أة.
وقد تاأخرت مغادرة وزير �خلارجية 
قطع  ب�شبب  ل��ل��ق��اه��رة  �لم��رك��ي 
ر�بطة  م����ن  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  م���ئ���ات 
م�شجعي �لهلي �ملعروفة بالرت��س 
�هالوي للطريق �لرئي�شية �ملوؤدية 
�ىل مطار �لقاهرة، بح�شب م�شادر 

مالحية.
مطار  يف  مالحية  م�شادر  وق��ال��ت 
�ه�����الوي  �ل����رت������س  �ن  �ل���ق���اه���رة 
��شتمرت  �ل��ت��ي  تظاهرتهم  �ن��ه��و� 
�لطريق  فتح  و�ع��ي��د  �شاعة  ق��ر�ب��ة 
�لمركي  للم�شوؤول  �شي�شمح  م��ا 

بالو�شول �ىل �ملطار.
ج��اء ه��ذ� يف �ل��وق��ت �ل��ذي �ندلعت 
عندما  �لقاهرة  يف  ��شتباكات  فيه 
حاولت قو�ت من �ل�شرطة ترتدي 
ميد�ن  فتح  �ع���ادة  مدنية  مالب�س 
�ل��ت��ح��ري��ر �م���ام ح��رك��ة �مل����رور بعد 
��شهر من �غالقه من جانب  ع��دة 

�ملحتجني.
ي�����رت�����دون زي  ����ش���ب���اط ل  وف����ت����ح 
�ل�شرطة �مليد�ن �مام حركة �ل�شر 
ل��ك��ن ح��دث��ت يف وقت  �ل�����ش��ب��اح  يف 
لحق من �م�س مو�جهات وكر وفر 
بني جمموعات من �ل�شبان �لذين 
و�ل�شرطة  �حل��ج��ارة  يلقون  ك��ان��و� 
بالع�شي  �ملحتجني  ���ش��رب��ت  �ل��ت��ي 

و�لهر�و�ت.

خمابز وحمال جتارية يف حي باب 
�ل�شباع.

للثورة  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وذك������رت 
ق���رى يف جبلي  ع���دة  �أن  �ل�����ش��وري��ة 
�لأكر�د و�لرتكمان بريف �لالذقية 
ت���ت���ع���ر����س ل���ق�������ش���ف ب���ال���ر�م���ي���ل 
�ملروحي  �ل���ط���ر�ن  �مل��ت��ف��ج��رة م��ن 

وبر�جمات �ل�شو�ريخ و�ملدفعية.
كما وقعت ��شتباكات عنيفة يف حي 
�جلي�س  بني  �ل��زور  بدير  �حلويقة 
�شبكة  �لنظام بح�شب  �حلر وقو�ت 

�شام.
ق���و�ت  �أن  ����ش���ام  ���ش��ب��ك��ة  و�أ����ش���اف���ت 

�لثقيلة  باملدفعية  تق�شف  �لنظام 
درعا  بريف  �ل��رم��وك  و�دي  ق��رى 
وحت���ا����ش���ر �جل��ي�����س �حل����ر وت����دور 
�شرية  حم���ي���ط  يف  �ل����ش���ت���ب���اك���ات 
تطور  ويف  جملة.  قرية  يف  �لهاون 
جبهة  م��ن  م��ق��ات��ل��ون  �شيطر  �آخ���ر 
�ل��ن�����ش��رة وغ��ره��م ع��ل��ى �شجن يف 
ب�����ش��م��ايل �شوريا  �ل��رق��ة  حم��اف��ظ��ة 
�أياما،  ����ش��ت��م��رت  ����ش��ت��ب��اك��ات  ب��ع��د 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  بح�شب 

�لإن�شان.
وق����ال �مل��ر���ش��د �إن����ه ج���رى حترير 
�إىل  مئات �ل�شجناء، ونقل بع�شهم 

عر�شهم  ليتم  �أب��ي�����س  ت��ل  م��دي��ن��ة 
على �لهيئة �ل�شرعية.

�ل�شوري  �لرئي�س  �ك��د  جانبه  م��ن 
للتفاو�س  ��شتعد�ده  �ل���ش��د  ب�شار 
ح������ول �ن�����ه�����اء �لزم���������ة يف ب�����الده 
ي�شلمون  �ل���ذي���ن  �مل��ع��ار���ش��ني  م���ع 
�لتنحي  رف�شه  جم��دد�  �شالحهم، 
ت�شتمر  وق�����ت  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة،  ع����ن 
وترتها  على  �لع�شكرية  �لعمليات 
مناطق  �ىل  وتتو�شع  �لت�شعيدية 
عن  ن�شبيا  مب��ن��اأى  ك��ان��ت  ���ش��وري��ة 
مقابلة  يف  �ل���ش��د  ور�أى  �ل��ق��ت��ال. 
تاميز  �����ش����ن����د�ي  ����ش���ح���ي���ف���ة  م�����ع 
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هواتف  من  حتذر  بغداد 
ال�����س��وارع يف  مفخخة 

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قية  �ل�شلطات  ح��ذرت 
م��ن ���ش��و�ح��ن ه��و�ت��ف نقال 
�شو�رع  يف  م��ل��ق��اة  م��ف��خ��خ��ة 
�كد  فيما  ب��غ��د�د،  �لعا�شمة 
�لد�خلية  وز�رة  يف  م�����ش��در 
�����ش���اب���ة ���ش��ت��ة �ط����ف����ال �ثر 
�ن���ف���ج���ار خ��م�����ش��ة م����ن هذه 
عليها  ع���������رو�  �لج������ه������زة 

�م�س.

اأهايل مدينة تالة يطردون الغنو�سي ويه�سمون �سيارته
•• تون�س-الفجر:

قام �أهايل تالة من حمافظة �لق�شرين بطرد كل من �ل�شيخ ر��شد �لغنو�شي 
�لدينية ووليد  �ل�شوؤون  �لدين �خلادمي وزير  �لنه�شة ونور  رئي�س حركة 
�لبناين نائب �ملجل�س �لتاأ�شي�شي عن كتلة �لنه�شة �أثناء ح�شورهم ملر��شم 

دفن �ملنا�شل �حمد �لرحموين.
هذ� وقد رفع �لأهايل �شعار ديغا يف وجه �لغنو�شي، معرين عن �شخطهم 
على حركة �لنه�شة كما تهجمو� على �شيارته وقامو� بته�شيمها مما �ُ�شطر 
لإخر�جه حتت حر��شة �أمنية م�شددة، بح�شب ما ذكرته �ذ�عة موز�ييك �أف 

�أم �لتون�شية.

�سابط اإ�سرائيلي يركل القراآن داخل الأق�سى
•• عوا�صم-وام:

يف  �مل�شاركات  على  �م�س  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  �شرطة  من  �شابط  �عتدى 
حلقة م�شاطب �لعلم للن�شاء د�خل باحات �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك من جهة 
�أثناء  �إنه  �مل�شاركات  �لن�شاء  �إح��دى  وقالت  �ملحتلة.  �لقد�س  �ملغاربة يف  باب 
�مل�شجد  د�خ��ل  �لعلم  م�شاطب  حلقة  �شمن  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  لتعليم  در���س 
�أح��د �شباط �لحتالل �حللقة  �قتحم  �ح��د  ي��وم  �لتي جت��ري كل  �لأق�شى 
�ل�شماح  ع��دم  بهدف  �لأر����س  على  و�أ�شقطه  بقدمه  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  ورك��ل 
لهن بالرباط د�خل �مل�شجد خا�شة من جهة باب �ملغاربة �لذي ت�شتخدمه 

�شلطات �لحتالل لإدخال �مل�شتوطنني و�ل�شياح.
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بدء احتفالت اليوم العاملي للدفاع املدين غدا يف ابوظبي 
�لأجهزة  و�ملجتمعات مبهام  �لأف��ر�د  توعية  هو  �لعاملي  �ليوم  هذ�  باإعالن 
وهي  �أل  �أ�شمائها  �ختالف  على  �مل��دين  �لدفاع  �ملدنية  للحماية  �لوطنية 
�لعام  ه��ذ�  �لح��ت��ف��ال  �أن  �إىل  ول��ف��ت  و�لبيئة.  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  حماية 
يهدف �إىل تعزيز دور �جلمعيات �ملدنية يف ن�شر �لثقافة �لوقائية وتر�شيخ 
�شلوكيات �ل�شالمة يف �ملجتمع ولدى �لأفر�د و�لتعريف بدور �لدفاع �ملدين 
�أجهزة �لإعالم  �لتوعوي و�لوقائي يف خمتلف �لظروف بو��شطة خمتلف 
و�إلقاء �ملحا�شر�ت وتنظيم �مللتقيات و�لندو�ت و�ملناق�شات �لتي توؤكد دور 
�ملعرفة و�لعلوم و�لتقنيات �حلديثة يف تطور خدمات �لدفاع �ملدين و�إ�شد�ر 
�ملطبوعات و�لأفالم �لوقائية �لإر�شادية وتنظيم زيار�ت للجمعيات �ملدنية 
�إىل مر�كز �لدفاع �ملدين لتعريفهم بطبيعة خدمات �لدفاع �ملدين وتعزيز 
�لعالقة بني خمتلف قطاعات �ملجتمع مع �لدفاع �ملدين وتنظيم �ملعار�س 

و�لحتفالت �خلا�شة باليوم �لعاملي يف جميع �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق �ليوم يف �أبوظبي فعاليات �لحتفال �لرئي�شي باليوم �لعاملي للدفاع 
�ملدين  �ل��دف��اع  �شعار  حت��ت  يا�س  بجزيرة  يا�س  بفندق  يقام  �ل��ذي  �مل��دين 

وحت�شر �جلمعيات �ملدنية للوقاية من �لكو�رث.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �لدكتور جا�شم حممد �ملظرب رئي�س  �لعقيد  و�أكد 
لالحتفال باليوم �لعاملي للدفاع �ملدين خالل موؤمتر �شحفي عقده �م�س 

�كتمال كافة �ل�شتعد�د�ت لالحتفال بهذه �ملنا�شبة.
من  �شل�شلة  عقدت  لالحتفال  عليا  جلنة  ت�شكيل  مت  �أن��ه  �ملظرب  و�أو���ش��ح 
متخ�ش�شة  فرعية  فرقا  و�شكلت  �لعمل  ور���س  من  و�لعديد  �لجتماعات 
لالإعد�د للملتقى �لعلمي �مل�شاحب لالحتفال مب�شاركة خمت�شني ميثلون 
و�لكو�رث  �لأزم��ات  لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة 

�لإم����ار�ت  وف��ري��ق  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  وهيئة  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  ووز�رة 
للبحث و�لإنقاذ. و�أ�شار �إىل حر�س �لدفاع �ملدين على تر�شيخ �لتعاون مع 
.. لفتا  �مل�شرتك معها  و�لعمل  �لتن�شيق  �شبل  وتو�شيع  �ملدنية  �جلمعيات 
�إىل �مل�شابقة �لتي جرت خالل يناير �ملا�شي بني �لعاملني يف �لدفاع �ملدين 
�ملهند�شة  بامل�شابقة  وف��ازت  �لعاملي  باليوم  �لدولة  �حتفال  �شعار  لت�شميم 
كما  �لقيوين  �أم  يف  �مل��دين  �لدفاع  �إد�رة  من  جا�شم  �أحمد  �شليمان  عائ�شة 
�أنتجت �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين فيلما وثائقيا باملنا�شبة �شيعر�س يف 
�جلمعية  �أن  وذكر  �لإقليمية.  �لحتفالت  يف  وكذلك  �لرئي�شي  �لحتفال 
�لعامة للمنظمة �لدولية للحماية �ملدنية �عتمدت �لأول من مار�س من كل 
عام لالحتفال باليوم �لعاملي للحماية �ملدنية وي�شادف هذ� �لتاريخ ذكرى 
بدء �لعمل مبيثاق �ملنظمة �لدولية للحماية �ملدنية بو�شفها منظمة بني 
حكومات و�لهدف �لذي تن�شده �جلمعية �لعامة للحماية �ملدنية �لدولية 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س جمل�س هيئة 
رئا�سة البو�سنة والهر�سك بذكرى عيد ا�ستقالل بالده 

•• اأبوظبي-وام:
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س نيبو�شا ر�دمانوفيت�س رئي�س جمل�س 
�ل�شتقالل  عيد  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  و�لهر�شك  �لبو�شنة  رئا�شة  هيئة 

لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل 

فخامة رئي�س جمل�س هيئة رئا�شة �لبو�شنة و�لهر�شك.

هزاع بن زايد ي�سهد حفل تخريج الدفعة ال� 13 من مر�سحي كلية را�سد بن �سعيد اآل مكتوم البحرية

موا�سالت ال�سارقة تن�سئ 22 موقفا لنتظار مركبات الأجرة

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني �سرطة اأبوظبي واأدنوك

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية توزع حوايل خم�سة اآلف طن من مواد الإغاثة على م�سلمي ميامنار

•• اأبوظبي-وام:

�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شهد �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 
�ل���وط���ن���ي نائب  م�����ش��ت�����ش��ار �لأم������ن 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أبوظبي �م�س حفل تخريج �لدفعة 
�ل� 13 من مر�شحي كلية ر��شد بن 
�لذي  �ل��ب��ح��ري��ة  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد 
�ل��ك��ل��ي��ة يف منطقة  م��ق��ر  �أق���ي���م يف 

�لطويلة يف �أبوظبي.
�شعادة  �أي�شا  �لتخريج  و�شهد حفل 
ع���ب���ي���د حممد  �ل�����رك�����ن  �ل����ف����ري����ق 
عبد�هلل �لكعبي وكيل وز�رة �لدفاع 
و�شعادة �لفريق �لركن حمد حممد 
ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت 
�لركن  �ل���ل���و�ء  و����ش���ع���ادة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
بحري �إبر�هيم �شامل حممد �مل�شرخ 
قائد �لقو�ت �لبحرية و�للو�ء ركن 
�آل  �أحمد بن طحنون  �ل�شيخ  طيار 
نهيان مدير �لتفتي�س �لعام للقيادة 

�إنه  كلمته  يف  �لبحرية  مكتوم  �آل 
كلية  حت���ظ���ى  �أن  ع��ظ��ي��م  ل�������ش���رف 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم �لبحرية 
�هتمامكم  ب����ك����رمي  ف���ي���ه���ا  مب�����ن 
حفل  م��ر����ش��م  ب��رع��اي��ة  وتف�شلكم 
من  ع�شرة  �لثالثة  �ل��دورة  تخريج 
دعم  �أن  �إذ  �ل��ب��ح��ري��ني  �مل��ر���ش��ح��ني 
�لفعاليات  ل�شتى  �لر�شيدة  قيادتنا 
�خلا�س  للنمط  ل��دلل��ة  �لوطنية 
�لقيادة  بني  يربط  �ل��ذي  و�لفريد 
و�ملو�طن يف تالحم و�نتماء �شادق 
لهذه �لر�س �لطيبة فاأهال و�شهال 
ب�شموكم  ن���رح���ب  �أن  وي�����ش��ع��دن��ا 

وبال�شيوف �لكر�م .
��شم  ب��اط��الق  �إن��ن��ا نفخر  و�أ���ش��اف 
لدولة  �ملوؤ�ش�شني  �أع���الم  م��ن  علم 
تاريخ  يف  و�ل����ب����ارزي����ن  �لإم����������ار�ت 
�ل��وط��ن �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ر��شد 
�آل م��ك��ت��وم ط��ي��ب �هلل  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
ليكون  �لبحرية  �لكلية  على  ث��ر�ه 
����ش��م��ا ن��ح��م��ل��ه و���ش��ام��ا ع��ل��ى �شدر 
�لعلم  م����ن����ار�ت  م���ن  �مل����ن����ارة  ه����ذه 
�أ�شمى  و�ملعرفة.. نعم فلي�س هناك 
با�شم  ���ش��رح علمي  ي��ق��رتن  �أن  م��ن 

�لعامة للقو�ت �مل�شلحة.
ك���م���ا ����ش���ه���د �لح����ت����ف����ال ع�����دد من 
و�ملعايل  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة 
�لدبلوما�شي  �ل�����ش��ل��ك  و�أع�������ش���اء 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ب��اط  وك���ب���ار 
و�ل�شرطة و�أولياء �أمور �خلريجني 

و�ملدعوين.
�لتحية  �ل���ع���ر����س  ط����اب����ور  و�أدى 
�ل�شالم  وع��زف  ل�شموه  �لع�شكرية 
و��شتاأذن  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني 
قائد �ملر��شم �شموه لتفتي�س طابور 
�خلريجني حيث قام �شموه بتفقد 
�أح���د طالب  ت��ال  �ل��ط��اب��ور وبعدها 
�لذكر  �آي������ات ع���ط���رة م���ن  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لطابور  ق��ائ��د  ل��ي�����ش��ت��اأذن  �حل��ك��ي��م 
من �شموه لبدء �ل�شتعر��س حيث 
عر�شا  �خلريجون  �ملر�شحون  قدم 
ع�شكريا من �لثبات و�مل�شر مرور� 
�لرئي�شية  ب��امل��ن�����ش��ة  ���ش��م��وه  �أم�����ام 
�لتحية  م�����وؤدي�����ن  ل���الح���ت���ف���الت 
�لركن  �لعميد  وق���ال  �لع�شكرية. 
ب����ح����ري ط�������ارق خ���ل���ف���ان ع���ب���د�هلل 
�لزعابي قائد كلية ر��شد بن �شعيد 

نه�شة  يف  �لعظيمة  م��دل��ولت��ه  ل��ه 
وطننا فالآباء �ملوؤ�ش�شون جنحو� يف 
�أح��الم �شعبهم حقيقة ولهذ�  جعل 
�لتي  للم�شوؤولية  م��درك��ون  ف��اإن��ن��ا 

يفر�شها علينا هذ� �لتكرمي .
�إن���ن���ا ما�شون  �ل��ك��ل��ي��ة  وق����ال ق��ائ��د 
لقيادتنا  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���روؤي���ة  وف���ق 
معقودة  و�لآم����ال  كبر  فالطموح 
تقودها  �لإم����������ار�ت  �إن�������ش���ان  ع���ل���ى 
�أروعها من  روؤي��ة دول��ة وقيادة وما 
���ش��ي��دي �شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  م��ق��ول��ة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�إن كلمة  ف��ي��ه��ا    ي��ق��ول  �ل��ت��ي  �هلل 
لها يف قامو�س  م�شتحيل ل وج��ود 
�لإم��ار�ت فامل�شتحيل �لوحيد �أن ل 
�لقيادة  �مل�شتحيل  نعم هي  نحطم 
�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ق��وة �ل��ت��ح��دي وقهر 
�لجناز�ت”.  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل�����ش��ع��اب 
�لذين  �خل���ري���ج���ني  �إن  و������ش����اف 
يقفون �أمامكم مت �إعد�دهم بالعمل 
�ملت�شل و�لتخطيط و�لتنظيم وهم 
و�لتدريب  �لتعليم  من  تلقوه  مبا 

ويندرج  �مل��ج��ت��م��ع،  تنمية  يف  ت�شهم 
�ل�شرت�تيجية  �خل����ط����ة  ����ش���م���ن 
�ل�شارقة  مو��شالت  تنتهجها  �لتي 
و�ملو��شالت  �لنقل  بقطاع  للنهو�س 
يف �لإمارة، مبا يتما�شى مع �مل�شتوى 
�حل�شاري و�لعمر�ين �لذي حققته، 
و�شعياً من �ملوؤ�ش�شة �إىل �إيجاد حلول 
�لتلوث  م���ن  ل��ل��ح��د  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لبيئي و�مل�شاهمة يف معاجلة م�شكلة 
�لزدح��ام �مل��روري من خالل توفر 
ور�قية  ح��دي��ث��ة  خ���دم���ات  م�����ش��ت��وى 

للركاب.
وتف�شيال بني �لزري �أنه قد مت �إن�شاء 
م�شروع 8 مو�قف �نتظار يت�شع كل 

•• ال�صارقة-الفجر:

م���دي���ر عام  �ل������زري  ع��ب��د �هلل  �أك�����د 
�ملوؤ�ش�شة  �أن   ، �ل�شارقة  م��و����ش��الت 
�نتهت من �إجناز 11 موقف �نتظار 
ملركبات �لأجرة من �أ�شل 22 موقف 
موزعة على مدينة �ل�شارقة. و�أ�شاف 
�أن �مل�شروع يهدف �إىل تطوير �لبنية 
�لعامة  �ملو��شالت  لقطاع  �لتحتية 
يتو�فق مع تطبيق  �لإم���ارة، مبا  يف 
للموؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف 
�لنقل  ��شتخد�م  بت�شجيع  و�ملتعلقة 
�ملوؤ�ش�شة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  �جلماعي 
م�شتد�مة  م����و������ش����الت  ب����اإي����ج����اد 

�أمام جمعية  موقف ملركبات �لأجرة 
�ل�شارقة �لتعاونية فرع حلو�ن و�آخر 

م��ن��ه��ا ل��ث��الث م��رك��ب��ات �أج�����رة على 
من  �لإنتهاء  مت  فيما  و��شط،  �شارع 

�ل�شارقة  مل��رور  �لعامة  �لإد�رة  �أم��ام 
يت�شع  �لثقافة”،  دو�ر  ل��دى  ومثله 
ك��ل م��ن��ه��ا خل��م�����س م��رك��ب��ات، مبينا 
�نتظار  م��و�ق��ف  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع  �أن 
�لطرق  �شبكة  �لأج��رة على  مركبات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة على  �إىل ح��ر���س  ي��رج��ع 
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ن��ق��ل �ل���رك���اب مل���ا له 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ة  �أه���م���ي���ة  م���ن 
و�خلدمي  و�لجتماعي  �لقت�شادي 
على �لإم���ارة.  ولفت �ل��زري �إىل �أن 
تخ�شي�س  على  �شي�شاعد  �مل�����ش��روع 
مركبات  ل��ت��وق��ف  حم�����ددة  �أم����اك����ن 
�لأجرة بدل من �حلركة �لع�شو�ئية 
ل��ل��م��رك��ب��ات وم����ا ق���د ي���رتت���ب عليه 

من  �شلبية  ���ش��ل��وك��ي��ات  �رت���ك���اب  م��ن 
مثل  �لأج����رة  م��رك��ب��ات  �شائقي  قبل 
�أو �ملفاجئ ب�شورة  �لتوقف �خلاطئ 
�ل�شالمة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��ف��ق  ل 
حركة  عرقلة  ع��ن  ف�شال  �مل��روري��ة 

�ل�شر.
 ومن ناحية �أخرى بني �ملدير �لعام 
132 نقطة من  �إجن���از  �أن���ه ق��د مت 
ن��ق��اط �ل��ت��وق��ف �خل��ا���ش��ة بحافالت 
 bus Stop �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت 
يف مدينة �ل�شارقة، من �أ�شل 540 
وج����زء من  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة  م��وق��ف 
يتم تركيب  �أن  �لثانية على  �ملرحلة 

170 مظلة خالل �لفرتة �ملقبلة .

•• اأبوظبي- وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�م�����س ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  و�شركة 
خدمات  ت���ق���دمي  ب�������ش���اأن  �أدن�������وك 
�شبكة �لر�ديو �لال�شلكية �لرقمية 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر   . �ل���ت���رت� 
خلريباين  نا�شر  �ل��ل��و�ء  �لتفاهم 

�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�ل�شرت�تيجية  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات 
�لطرفني  م����ن  و���ش��ع��ي��ا  ل���ل���دول���ة 
�لتعاون  �جل��ه��ود يف  ت��ك��ام��ل  ن��ح��و 
�لت�شالت  جم����ال  يف  �مل�����ش��رتك 
�ل���ال����ش���ل���ك���ي���ة وت����ق����دمي خ���دم���ات 
�شبكة �لر�ديو �لال�شلكية �لرقمية 
�شرطة  �لأول  �لطرف  من  �لترت� 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��رف �ل��ث��اين �أدن���وك 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا. وتن�س 
لتحقيق  �آل��ي��ة  و�شع  على  �مل��ذك��رة 
�خلطط  و�إع����د�د  �ل��ت��ع��اون  عملية 

�لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية وعبد�هلل نا�شر�ل�شويدي 

مدير عام �شركة �أدنوك.
وقع �ملذكرة يف ��شرت�حة �ل�شباط 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  مب��ق��ر 
نا�شر  �أح����م����د  �ل����ل����و�ء  �أب���وظ���ب���ي 
�لعمليات  ع����ام  م���دي���ر  �ل��ري�����ش��ي 
�ملركزية ب�شرطة �أبوظبي وعوي�شة 
م��ر���ش��د ع��ل��ي �مل�����رر م���دي���ر د�ئ����رة 
�خل��دم��ات �مل�����ش��رتك��ة يف �أدن����وك«. 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 

باأهد�ف  �خلا�شة  �لعمل  وب��ر�م��ج 
�ملذكرة و�مل�شاركة يف ت�شكيل فريق 
�ل���ذي  و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �ل��ع��م��ل 
و�لعمل  تنفيذها  متابعة  ي��ت��وىل 

على ��شتمر�رها.
خ����ط����ة عمل  ب����و�����ش����ع  وت���ق�������ش���ي 
م�شرتكة لتقييم �آلية �لتعامل كل 
تنفيذها  تاريخ  من  �أ�شهر  ثالثة 
م�شرتكة  ع��م��ل  جل��ن��ة  وت�����ش��ك��ي��ل 
جتتمع دوريا لتنفيذ بنود �ملذكرة 
ودعم �لفر�س وتذليل �ل�شعوبات 
وو�شع �خلطط و�لر�مج �لالزمة 

و�لأن�شطة  �مل������ب������ادر�ت  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
طرف  كل  دور  وحتديد  �مل�شرتكة 
فيها. ح�شر �لتوقيع �لعميد علي 
خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون 
و�لعقيد  �أبوظبي  ل�شرطة  �لقيادة 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�������ش���اع���دي  ����ش���ع���ود 
�لوزير  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب  ���ش��ك��رت��اري��ة 
�إد�رة  �أن����ور �مل���ال م��دي��ر  و�ل��ع��ق��ي��د 
جمال  و�مل���ق���دم  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
�لعوبد مدير �مل�شاريع �لكرى يف 
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة 

ب�شرطة �أبوظبي. 

•• بورما-وام: 

ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن��ه��ت 
�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة و�لأخ������رة من 
�مل�شاعد�ت �لعاجلة بتقدمي �ألفني 
�لإغاثية  �مل��و�د  600 طن من  و 
ميامنار  م�شلمي  �ىل  �لأ�شا�شية 
لي�شل حجم �مل�شاعدة �إىل خم�شة 
�مل�����و�د  م����ن  ط����ن   200 و  �آلف 
�لغ��اث��ي��ة ����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا حو�يل  

و�لرجال  للن�شاء  مالب�س  توزيع 
�آلمهم  من  للتخفيف  و�لأطفال 
وم���ن �ل��ظ��ل��م و�ل���ش��ط��ه��اد �لذي 
حلق بهم. وتركزت عمليات توزيع 
�لثالث  �مل���ر�ح���ل  يف  �مل�����ش��اع��د�ت 
ظروفا  تعاين  �لتي  �ملناطق  على 
تعتر  و�ل��ت��ي  �ل�شعوبة  يف  غ��اي��ة 
من �ملناطق �ملنكوبة وبحاجة �إىل 
موؤ�ش�شة  حر�شت  حيث  �مل�شاعدة 
�ملبا�شر  �ل���و����ش���ول  ع��ل��ى  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ملعونة  ب��ال��دع��م  ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن 

�شر�ء  . ومت  �أل��ف �شخ�س    850
�شاحب  بها  �أم��ر  �لتي  �مل�شاعد�ت 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
ميامنار  �مل��ح��ل��ي يف  �ل�����ش��وق  م���ن 
�شفارة  م��ع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
دولة �لكويت �ل�شقيقة يف ميامنار 
�أقليم  �إىل  بحر�  �شحنها  يتم  ث��م 
�ملت�شررين  لتوزيعها على  �أر�كان 
�ملو�د  �مل�شاعد�ت  و�شملت  هناك. 
بجانب  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

�إمي���ان���ا مب���ا ع��ل��ي��ه��ا م���ن و�جبات 
�ل���ظ���روف. وكانت  ت��ل��ك  م��ث��ل  يف 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
لالأعمال �لإن�شانية �أوفدت فريقا 
�شهر  خالل  ميانيمار  �إىل  �إغاثيا 
�ملرحلة  لتنفيذ  �ملا�شي  �شبتمر 
�لعاجلة  �لإغ����اث����ة  م���ن  �لأوىل 
ووزع �ألفا و 300 طن من �ملو�د 
�لإغاثية على �ملنكوبني لي�شتفيد 
�أل��ف �شخ�س   200 منها ح��و�يل 
�شيار�ت  ث��الث  �شر�ء  �إىل  �إ�شافة 

�ملحلي  �ل���������ش����وق  م�����ن  �إ�����ش����ع����اف 
�ملخت�شة.  ل��ل��ج��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��ا 
�لثانية  �ملرحلة  �ملوؤ�ش�شة  و�أن��ه��ت 
�ألف   250 منها  ����ش��ت��ف��اد  �ل���ذي 
�ملا�شي  �شبتمر   20 يف  �شخ�س 
300 طن  �أل��ف و  ب�شر�ء ح��و�يل 
�لأ�شا�شية  �لإغ���اث���ي���ة  �مل�����و�د  م���ن 
�لعينية وتوزيعها على �ملت�شررين 
يف ولي�������ة �ر�ك����������ان �مل�������ش���ل���م���ة يف 
نحو  منها  ��شتفاد  فيما  ميامنار 

400 �ألف �شخ�س. 

قادرين  بحريني  �شباطا  �أ�شبحو� 
قو�تنا  �أ���ش��ل��ح��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
�إىل  بالتهنئة  وت��ق��دم  �ل��ب��ح��ري��ة.. 
�لويف  و�شعبها  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
ب���ان�������ش���م���ام ه������ذه �ل���ك���وك���ب���ة من 
�لعمل  م��ن��ظ��وم��ة  �إىل  �خل��ري��ج��ني 
�ل����وط����ن����ي.. م���ع���رب���ا ع����ن �ع����ت����ز�زه 
قطر  دولتي  من  خريجني  بوجود 
ممثلني  �ل�����ش��ق��ي��ق��ت��ني  و�ل����ك����وي����ت 

و�أ�شاد  مت��ث��ي��ل.  �أف�����ش��ل  ل��ب��الده��م 
ب��ج��ه��ود �ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ك��ل��ي��ة من 
تنفيذ  يف  وم���دن���ي���ني  ع�����ش��ك��ري��ني 
 .. �ملر�شحني  و�شقل  �إع����د�د  م��ه��ام 
وقال وفق �هلل �جلميع خلدمة هذ� 
�لوطن حتت ظل �لقيادة �حلكيمة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفظه �هلل 

. و�شلم �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�جلو�ئز  �لحتفال  ر�ع��ي  نهيان  �آل 
وجرت  و�ملتفوقني  �لدفعة  لأو�ئ��ل 
و��شتالم  ت�����ش��ل��ي��م  م��ر����ش��م  ب��ع��ده��ا 
�ل��ع��ل��م ب���ني م��ر���ش��ح��ي �ل��ك��ل��ي��ة من 
�ل��دف��ع��ة �خل��ري��ج��ة �إىل �ل��دف��ع��ة �ل� 
�شونها  على  �أق�����ش��م��و�  �ل��ذي��ن   14
و�إبقائها عالية خفاقة و�ل��ذود عن 

حمى �لوطن وحماية تر�به.

و�أدى �خلريجون ق�شم �لولء وهتف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ح��ي��اة  �جل��م��ي��ع 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
فيما  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
��شتئذ�ن  بعد  �خلريجون  �ن�شرف 
�حلفل..  ر�ع��ي  م��ن  �لطابور  قائد 
ثم �لتقطت �شورة تذكارية ل�شموه 
توزيع  مت  وبعدها  �خلريجني  م��ع 

�ل�شهاد�ت عليهم. 

رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة حممد 

خليفة  و���ش��ع��ادة  �ل��ن��اب��ودة  جمعه 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 

بدبي  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
وعدد من �ملر�فقني.

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء لأ�سرة لوتاه
•• دبي-وام:

قدم �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 
حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء 
�ىل �أ�شرة وذوي �لفقيدة �ملرحومة 

زوجة نا�شر لوتاه.
فقد قام �شموه م�شاء �م�س بزيارة 
منطقة  يف  �ملرحومة  �أ�شرة  منزل 
�شموه  وق�����دم  ب���دب���ي  �مل��ح��ي�����ش��ن��ة 
�شادق عز�ئه ومو��شاته �ىل �حلاج 
لوتاه  ونا�شر  لوتاه  �أحمد  �شعيد 
وح�شني نا�شر لوتاه جنل �لفقيدة 
ل��وت��اه ر�ج��ي��ا �هلل  �آل  و�ىل ع��م��وم 

�لعلي �لقدير �ن يتغمدها بو��شع 
رحمته.

بال�شكر  ل���وت���اه  �آل  ت���وج���ه  وق����د 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�لبالغ  وت���ق���دي���ره���م  دب����ي  ح���اك���م 
ل��ه��م يف م�شابهم  ���ش��م��وه  مل��و����ش��اة 
�ن  وج��ل  ع��ز  �هلل  �ىل  ..مبتهلني 
يحفظ ���ش��م��وه وق��ي��ادت��ن��ا م��ن كل 

كرب ومكروه.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ر�ف������ق 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم يف 
�شعادة  �ل�����ع�����ز�ء  و�ج������ب  ت���ق���دمي 
�لفتان  ر�����ش���د  م�����ش��ب��ح  �ل���ف���ري���ق 
مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب 
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امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
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عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
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 دبى
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م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
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التعاون الدويل ل�سرطة دبي يحبط عمليات تهريب حملية ودولية للمخدرات
•• دبي-وام: 

�أك����د �ل���ل���و�ء ع��ب��د�جل��ل��ي��ل مهدي 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �لع�شماوي 
دبي  �شرطة  �مل��خ��در�ت يف  ملكافحة 
نائب رئي�س �للجنة �لعليا ملكافحة 
�ل���دول���ة..�ه���ت���م���ام  �مل����خ����در�ت يف 
بالتو�شع  �لعليا  �لأمنية  �لقياد�ت 
�ل����دويل يف  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى �شعيد 
جمال مكافحة �ملخدر�ت وتكثيف 
جميع  ب�����ني  �جل�����ه�����ود  وت����وح����ي����د 
�ل�شاأن.. بهذ�  �ملخت�شة  �لأج��ه��زة 
��شرت�تيجية  ع��ل��ى  ب���ن���اء  وذل�����ك 
و��شحة �لأهد�ف خلف�س �لطلب 
على �ملخدر�ت وجتفيف م�شادرها 
ي���ق���دم���ون على  وم���الح���ق���ة م����ن 
بها  ي��ت�����ش��ل  ن�����ش��اط  �أي  مم��ار���ش��ة 
جتارة وتهريبا وترويجا وتعاطيا. 
و�أ����ش���ار �إىل جن���اح ���ش��رط��ة دب���ي يف 
لتهريب  ع��م��ل��ي��ات  ع����دة  �إح���ب���اط 
�ملخدر�ت مبوجب تعاونها �لدويل 
ع��م��ل��ي��ة يف مطار  �إح����ب����اط  م��ن��ه��ا 
دب���ي �ل�����دويل �أو�ئ�����ل ���ش��ه��ر يناير 
تلقتها  معلومات  مبوجب  �ملا�شي 
�أفريقية  �إم�������ر�أة  ب�����ش��اأن  �لإد�رة 

يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت .. 
م��ث��م��ن��ا �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ق��ي��م��ة �لتي 
�شت  ح��ول  �إليهم  �لإد�رة  مررتها 
بلغ  ل��ل��م��خ��در�ت  ت��ه��ري��ب  عمليات 
�ل����وزن �لإج���م���ايل ل��ه��ا  13 كيلو 
جر�ما و 727 جر�ما من خمدر 
�ل�شبو  و�ل��ك��ري�����ش��ت��ال  �ل��ك��وك��اي��ني 
دول  �إىل  تهريبها  �ملتهمون  ح��اول 
�أف��ري��ق��ي��ة و�آ���ش��ي��وي��ة ول��ك��ن قب�س 
�لدول  ���ش��ل��ط��ات  ق��ب��ل  م��ن  عليهم 
�لفلبني  وه��ي  لديها  ن��زل��و�  �ل��ت��ي 
�ل��ع��اج وفيتنام  و�أث��ي��وب��ي��ا و���ش��اح��ل 
�لتي  �ملعلومات  بف�شل  ونيجريا 
�إىل  دب��ي  �شرطة  ب�شاأنهم  مررتها 
�ملتهمني  �أن  ي��ذك��ر  �ل�����دول.  ت��ل��ك 
�مل����ق����ب����و�����س ع���ل���ي���ه���م ق�����د جل�������اأو� 
�حرت�فية  ت��ه��ري��ب  و���ش��ائ��ل  �إىل 
ك��الأح�����ش��اء و�مل��خ��اب��ئ �ل�����ش��ري��ة يف 
بحوزتهم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �حل��ق��ائ��ب 
�ث���ن���ان م���ن �ملتهمني  �أق�����دم  ح��ي��ث 
 159 ت����ه����ري����ب ح����������و�يل   ع����ل����ى 
�لكوكايني  خم���در  م���ن  ك��ب�����ش��ول��ة 
توجه  �لأول  �أح�����ش��ائ��ه��م��ا  د�خ�����ل 
�أب��اب��ا و�ل��ث��اين �إىل  �أدي�����س  بها �إىل 
و�ملتهمون  �لعاج  �شاحل  يف  �أب��وج��ا 

للتفتي�س  و�أخ�شعت  دب��ي  �شرطة 
�لتي  �حل��ق��ائ��ب  وتفتي�س  �ل��ذ�ت��ي 
�إح��دى عنا�شر  بحوزتها من قبل 
�أنها  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ف��ت��ب��ني  �ل�����ش��رط��ة 
�لد�خلية  مالب�شها  حت��ت  تخفي 
كمية كبرة من خمدر �لكوكايني 
�ملالب�س  د�خل لفافة خميطة مع 
�لإج��م��ايل ثالثة كيلو  وزن��ه��ا  بلغ 
بقيمة  ج��ر�م��ا   518 و  ج��ر�م��ات 
م��ادي��ة ت��زي��د ع��ل��ى ن�����ش��ف مليون 
دره���م. وق���ال �إن���ه ب�����ش��وؤ�ل �ملتهمة 
ع��م��ا ���ش��ب��ط ب��ح��وزت��ه��ا م���ن مو�د 

ق��ادم��ة م��ن ���ش��او ب��اول��و متوجهة 
جنوب  يف  ج����وه����ان���������ش����رغ  �إىل 
�أفريقيا �أقدمت على تهريب كمية 
ك��ب��رة م���ن �مل����خ����در�ت مم���ا جعل 
قيد  �ملتهمة  ت�شع  �جل��ه��ات  ت��ل��ك 
حطت  �أن  �إىل  و�مل��ت��اب��ع��ة  �ل��ر���ش��د 
�أر�س  ع��ل��ى  تقلها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة 
ب��ع��د �ملطابقة  �أن���ه  دب���ي. و�أ����ش���اف 
ل���الأو����ش���اف و�مل��ع��ل��وم��ات �ل�����و�ردة 
مت  �شحتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  ب�شاأنها 
�ملنافذ  �إىل ق�شم  �ملتهمة  ��شتدعاء 
�جل����وي����ة مل��ك��اف��ح��ة �مل�����خ�����در�ت يف 

تعاونهم  ب���������ش����رورة  وم���ق���ي���م���ني 
ب������الإد�رة ع��ل��ى �لرقم  و�لت�����ش��ال 
�لريد  عر  �لتو��شل  �و  �ملجاين 
�لإلكرتوين يف حال �ل�شتباه باأي 
باملخدر�ت. من جانب  يتعلق  �أمر 
�لعامة ملكافحة  �لإد�رة  �آخر تلقت 
�لرتباط  ���ش��اب��ط  م��ن  �مل���خ���در�ت 
للوليات  �ل��ع��ام��ة  �لقن�شلية  يف 
ر�شائل  دبي  �لأمريكية يف  �ملتحدة 
�شكر وتقدير �أ�شاد خاللها بالدور 
ب��ه �شرطة دبي  �ل��ذي تقوم  �ل��ه��ام 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 

�أقدمت على  باأنها  �أف��ادت  خم��درة 
ذل���ك ب��ع��د حت��ري�����س ���ش��دي��ق لها 
يوؤمن  �أن  منه  �آم��ل��ة  �إل��ي��ه  تعرفت 
ل��ه��ا ع��م��ال وط���ل���ب م��ن��ه��ا �رت�����د�ء 
�إىل  �شعودها  قبل  �مل��الب�����س  ه��ذه 
�ل���ط���ائ���رة . و�أع������رب �ل���ل���و�ء عبد 
�جل���ل���ي���ل م����ه����دي ع����ن �رت���ي���اح���ه 
�لقائمني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ل��ل��ت��ع��اون 
و�لدولية  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ني 
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت يف 
دعوته  �لإم�����ار�ت..جم�����دد�  دول����ة 
لأف�������������ر�د �مل����ج����ت����م����ع م����و�ط����ن����ني 

�لن�شاء  من  فهم  �لباقون  �لأربعة 
�ملخدر�ت  تهريب  �إىل  وقد عمدن 
يحملنها  �لتي  �حلقائب  بو��شطة 
تهريب  ح���اول���ت  م��ن��ه��ن  �لأوىل 
كيلوجر�مني من �لكوكايني د�خل 
�لبوم لل�شور قادمة بها من ريدو 
هو�شي  �إىل  بها  متوجهة  جانرو 
منه يف فيتنام ثم تايلند حيث مت 
�لقب�س عليها يف مطار هو�شي منه 
ومت ت�شليمها لل�شلطات �لتايلندية 
مبوجب �لت�شليم �ملر�قب”..بينما 
�ل��ث��ان��ي��ة ت��ه��ري��ب ثالثة  ح���اول���ت 
�لكوكايني من  كيلو جر�مات من 
ل��ل��ط��اول��ة م�شبعة  �أغ��ط��ي��ة  خ���الل 
بالكوكايني قب�س عليها يف �أبيجان 
�شاحل �لعاج . �أما �ملتهمتان �لثالثة 
و�ل��ر�ب��ع��ة ف��اأق��دم��ت��ا ع��ل��ى تهريب 
ثالثة كيلوجر�مات من كري�شتال 
�ل�������ش���ب���و ل���ك���ل م���ن���ه���م���ا و�أخ���ف���ت���ا 
�شرية  خم���اب���ئ  يف  �ل��ك��م��ي��ة  ه����ذه 
عليهما  قب�س  ول��ك��ن  حلقائبهما 
بفعل  مانيال  متلب�شتني يف مطار 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة �لتي 
قدمتها �شرطة دبي �إىل �ل�شلطات 

�لفلبينية. 

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف مهرجان يوم املرح لل�سحة واللياقة 2013 بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستكمل متطلبات تطبيق املرحلة الثانية لنظام امل�ساريع املايل
•• اأبوظبي-الفجر: 

��شتكمل فطاع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�د�رة �لد�ء ببلدية مدينة �أبوظبي 
متطلبات تطبيق �ملرحلة �لثانية لنظام �مل�شاريع �ملايل �لتابع لد�ئرة �ملالية 
، لت�شبح  باأبوظبي  �ملايل �ملطبق  �أور�ك��ل  �أحد تطبيقات برنامج  �لذي يعد 

�لبلدية يف طليعة �جلهات �حلكومية �لتي حققت �ل�شبق يف هذ� �ملجال .
بنظام  �مل��درج��ة  �مل�شاريع  بيانات  قاعدة  تنظيف  يف  �لنظام  فكرة  تتلخ�س 
�أور�كل �ملايل من خالل تنقيحها وتدقيقها ومر�جعتها عن طريق �ملعنيني 
�لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  قطاع  يف  �مل��ايل  �لتخطيط  ب���اإد�رة 
بالبلدية  و�مل�شاندة  �لدعم  قطاع  �إد�ر�ت  وبع�س  �أبوظبي  مدينة  ببلدية 
د�ئرة  مع  تام  بتن�شيق  �لعملية  هذه  جرت  حيث   ، و�مل�شرتيات  كاحل�شابات 

�ملالية باأبوظبي �لتي �أ�شرفت وب�شكل مبا�شر على هذ� �مل�شروع �حليوي .
يذكر �أن من �ملز�يا �ملهمة لتطبيق نظام �مل�شاريع هو �حل�شول على قو�ئم 
بيانات موحدة للم�شاريع �لتي ت�شرف بلدية مدينة �أبوظبي على تنفيذها 
، ويكون ذلك على �ل�شعيدين �لد�خلي للموؤ�ش�شة و�ل�شعيد �خلارجي لها 
مع �شركاءها �ل�شرت�تيجيني كالأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي ود�ئرة 

�ملالية .
 كما يتيح �لنظام �إعد�د �لتقارير �لتف�شيلية �ملوجزة ملر�كز تكلفة �مل�شاريع 
�جلاري  �مل�شاريع  يف  �لجن��از  ون�شبة  �ملقاولني  و�أ�شماء  �أنو�عها  باختالف 
�إع��د�د �ملو�زنة �ل�شنوية ، ومن �ملتوقع  �أو �لتي �نتهت ، وي�شهم يف  تنفيذها 
�أن يحدث �لنظام بعد تطبيقه نقلة نوعية يف ت�شريع مر�حل �جناز �مل�شاريع 

من خالل توفر �لأدو�ت �ملختلفة �لالزمة ملتخذي �لقر�ر.

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك نادي تر�ث �لمار�ت بجناح تر�ثي مميز يف فعاليات مهرجان 
�أبوظبي  م��رك��ز  ينظمه  �ل���ذي   2013 و�ل��ل��ي��اق��ة  لل�شحة  �مل���رح  ي���وم 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة يف مركز 
هذ�  خالل  من  �حل��دث  يف  �لنادي  م�شاركة  تاأتي  للمعار�س.  �بوظبي 
�رتباط  من  له  ملا  نظر�  �لرت�ثية  �لقرية  عليه  �أ�شرفت  �ل��ذي  �جلناح 
وثيق باأهد�ف ور�شالة �لنادي وفر�شة ثمينة لعر�س جو�نب خمتلفة 
من مفرد�ت �لرت�ث �لوطني للزو�ر و�جلمهور يف �إطار تفعيل �لعمل 
�ملوؤ�ش�شي ما بني �لنادي و�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية وتاأكيد� لدور 

�لتي  و�لن�شاطات  �ملنا�شبات  كافة  فاعلة وحا�شرة يف  �لنادي كموؤ�ش�شة 
و�لتو��شل  لل�شر�كة  مثايل  من��وذج  لتحقيق  �ل��دول��ة  �أر���س  على  تقام 
مع �لبيئة و�ملجتمع �ملحلي يف �إطار توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث  ز�يد 
ت��ر�ث �لإم���ار�ت ركنا لال�شغال �ليدوية  ن��ادي  �لم���ار�ت. وي�شم جناح 
�ل�شعر..  وبيت   .. �لرت�ثية  للقرية  �لتابع  �لن�شائي  �مل�شغل  باإ�شر�ف 
�لنادي  وم�شاريع  خطط  ع��ن  تعريفية  معلومات  �جل��ن��اح  ي��ق��دم  كما 
�ملخ�ش�شة لل�شباب يف �ملجالت �لرت�ثية و�لثقافية و�لفنية و�لريا�شات 
من  من��اذج  و�ل�شباقات  �لأن�شطة  �إد�رة  وتعر�س  �ملختلفة.  و�لرت�ثية 
بال�شباب  �خلا�شة  ن�شاطاتها  حول  و�لبو�شرت�ت  �لي�شاحية  �لو�شائل 
مثل ملتقى �لريا و�لدورة �لر�بعة لبطولة �لدولة لاللعاب �ل�شعبية 

وغرها من �لالأن�شطة و�لفعاليات �لتي تقام على مد�ر �لعام. 

موؤ�س�ستا حممد بن را�سد لالإ�سكان واحلبتور اخلريية تبحثان التعاون يف دعم العمل اخلريي �سالح اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة يحتفل مبرور 46 عاما من الإجنازات
•• دبي-وام:

بحث �شعادة �شامي قرقا�س �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
عبد�ل�شالم  و�ل�����ش��ي��د  ل��الإ���ش��ك��ان 
�مل���رزوق���ي �لأم����ني �لعام  حم��م��ود 
م����دي����ر م���وؤ����ش�������ش���ة خ���ل���ف �أح���م���د 
�حل���ب���ت���ور ل���الأع���م���ال �خل���ري���ة..
�ل��ت��ع��اون ب��ني �جلانبني  �إم��ك��ان��ات 
�لعمل �خلري  دع��م  يف جم���الت 
�أ�شكاله.  مب��خ��ت��ل��ف  و�لإن�������ش���اين 
برهان  �ل��ل��ق��اء..�مل��ه��ن��د���س  ح�شر 
�لتنفيذي  �ملدير  م�شاعد  �حلباي 
و�ملهند�س  �ل��ه��ن��د���ش��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
�ملدير  م�شاعد  بورحيمة  حممد 
وعمر  �لإ�شكان  لقطاع  �لتنفيذي 
و�لقرو�س  �ملنح  �إد�رة  �أهلي مدير 
ور�����ش���د ب���ن دمل����وك م��دي��ر مكتب 
�لتنفيذي..ووفد  �مل��دي��ر  ���ش��ع��ادة 
�حلبتور  �أح���م���د  خ��ل��ف  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لبوفال�شة  ع��ادل  م��ي  �ل��ذي �شم 
م�������ش���وؤول���ة �ل���������ش����وؤون �خل���ري���ة. 
موؤ�ش�شة  وف�����د  زي��������ارة  وت����ه����دف 
�أح���م���د �حل��ب��ت��ور �خلرية  خ��ل��ف 
ر��شد  ب���ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إىل 
تعزيز  �شبل  بحث  لالإ�شكان..�إىل 
�ل���ت���ع���اون ب���ني �جل��ان��ب��ني و�ل����ذي 
ي�شهم يف حت�شني �مل�شتوى �ملعي�شي 
�ملتعففة  �لأ���ش��ر  م��ن  للمحتاجني 

•• اأبوظبي-وام:

�حتفل �شالح �خلدمات �لطبية بالقو�ت �مل�شلحة يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من 
فر�ير �ملا�شي بيوم �لوحدة وذلك تكرميا للمتميزين يف قطاع �خلدمات 

�ل�شحية يف �ملن�شاآت �لع�شكرية.
ويهدف �حلفل � �لذي ح�شره �لعميد �لركن طيار �إ�شحاق �شالح �لبلو�شي 
�لظنحاين  �شبيل  حممد  طبيب  �ل��رك��ن  و�لعميد  �مل�شرتك  �لإم���د�د  قائد 
�خلدمات  دور  �إب��ر�ز  �إىل   � �مل�شلحة  بالقو�ت  �لطبية  �خلدمات  �شالح  قائد 
�ملن�شاآت  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �لرفيع  و�مل�شتوى  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �لطبية 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ب���ال���دول���ة. ومت خ���الل �حل��ف��ل ����ش��ت��ع��ر����س �إجن�����از�ت 
و�لتطور�ت  �ملا�شية  �لأربعة  �لعقود  �مل�شلحة يف  بالقو�ت  �لطبية  �خلدمات 
و�لإجناز�ت �لتي حتققت على �ل�شعيد �ملحلي و�لدويل بعدها مت ��شتعر��س 
م�شاركات �شالح �خلدمات �لطبية يف �ملهام �لإن�شانية د�خل وخارج �لدولة. 
�شالح �خلدمات  وح��د�ت  �ملتميز يف خمتلف  �لأد�ء  �أ�شحاب  تكرمي  وج��رى 
يف  �لكبر  �ل���دور  لهم  ك��ان  �ل���ذي  �ملعلن  �لتفتي�س  يف  و�مل�����ش��ارك��ني  �لطبية 
�إجناح �لتفتي�س على خمتلف وحد�ت �شالح �خلدمات �لطبية وكذلك فئة 
�ملتفوقني يف �لدور�ت و�لدر��شات �لعليا حيث كانت هناك كوكبة ونخبة من 
�لأطباء و�لفنيني �لذين ح�شلو� على �أعلى �ملوؤهالت �لعلمية و�لأكادميية 
يف جمالت تخ�ش�شاتهم بتقدير �متياز. كما مت تكرمي جميع �مل�شاركني يف 
�ملوؤمتر �لثالث ملجموعة �لعمل �لإقليمية �لعربية للطب �لع�شكري و�شمل 
�أع�شاء �للجنة �ملنظمة وروؤ�شاء �للجان و�ملحا�شرين �لذين كان لهم  ذلك 
�لدور �لبارز يف �إجناح هذ� �ملوؤمتر �لعاملي و�لذي �إن دل على �شيء فاإمنا يدل 
على مدى �لإمكانيات و�خلر�ت �لطبية �لع�شكرية �لتي و�شلت �إليها قيادة 
�شالح �خلدمات �لطبية بالقو�ت �مل�شلحة بال�شافة �إىل تكرمي �مل�شاركني يف 

مناف�شات �لتدريب و�حلا�شلني على �ملر�كز �لأوىل يف خمتلف �مل�شابقات.
وقدم �شعادة قائد �شالح �خلدمات �لطبية جو�ئز تقديرية خا�شة ملجموعة 
�لعاملني يف قيادة �شالح �خلدمات �لطبية نظر� جلهودهم  �ملتميزين  من 

�ملخل�شة �لدوؤوبة حيث بلغ عدد �ملكرمني 280 مكرما.
وكان �حلفل قد بد�أ باإلقاء �ل�شوء على تطور �خلدمات �ل�شحية يف قيادة 

و�لإجناز�ت  ح�شلت  �لتي  و�لتطور�ت  و�مل�شاركات  �لطبية  �خلدمات  �شالح 
به  تتميز  ملا  وذلك  و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �ل�شعد  �لتي حتققت على 
�إمكانيات ب�شرية وخدمات طبية عالجية  �ملن�شاآت �ل�شحية �لع�شكرية من 
�لع�شكري  ز�يد  �لعاملية حيث ح�شل م�شت�شفى  �مل�شتويات  ووقائية ت�شاهي 
على �لعتماد �لدويل من قبل �للجنة �لدولية �مل�شرتكة لعتماد منظمات 
جدير بالذكر �أن ن�شبة �لتوطني  �لرعاية �ل�شحية يف يونيو عام 2011. 
51 يف �ملائة وتتمتع �خلدمات �لطبية  يف �لقطاع �ل�شحي �لع�شكري تبلغ 
�ملتميزة  �لطبية  و�لتخ�ش�شات  �لعاملية  �ل�شحية  �ملعاير  باأرقى  �لع�شكرية 
و�لأوعية  �لقلب  ج��ر�ح��ة  ق�شم  ذل��ك  وم��ن  علمية  �إجن����از�ت  و�ل��ت��ي حققت 
�لدموية �لذي �أن�شئ عام 2004 وقام باإجر�ء �أكر من 800 عملية قلب 
و�أوعية دموية ويقوم ق�شم �لقلب باإجر�ء 600 750 عملية ق�شطرة �شنويا 
على �أيدي فريق طبي مو�طن 100 يف �ملائة وكذلك ق�شم �جلهاز �له�شمي 
�لذي قام بعمل 2300 منظار وبدء� باإجر�ء عمليات تدبي�س �ملعدة باملنظار 
كاأول م�شت�شفى حكومي يف �ل�شرق �لأو�شط وعالج �شرطان �ملريء بالأ�شعة 
فوق �لبنف�شجية �إ�شافة �إىل ق�شم جر�حة �لعظام وق�شم �لعيون �لذي يتمتع 
بوجود وحدة متكاملة جلر�حة �لقرنية وعيوب �لب�شر و�أي�شا ق�شم �لرئة 

و��شطر�بات �لتنف�س �أثناء �لنوم.
يف  �لنوم  �أثناء  �لتنف�س  ��شطر�بات  لت�شخي�س  خمتر  �أول  �فتتاح  مت  كما 
�ملتميز بكفاء�ت طبية مو�طنة  2007 وكذلك ق�شم �لأ�شعة  �أبوظبي عام 

و�أحدث �أجهزة �لرنني �ملغناطي�شي و�لتي تعتر �لأعلى مرتبة يف �لعامل.
وبلغ �إجمايل عدد مر�جعي �لعياد�ت �خلارجية للوحد�ت �لطبية �لع�شكرية 
عدد  وبلغ  يوميا  مر�جعا   2618 مبعدل  �أي  مر�جعا  �ألفاو981   651
�أي  مري�شا   8484 �لع�شكرية  �مل�شت�شفيات  يف  �ملدخلني  �ملر�شى  جمموع 
تتميز  �لعالجية  �إىل �خلدمات  بالإ�شافة  يوميا  �إدخ��ال  34 حالة  مبعدل 
�ل�شحية  �مل��ع��اي��ر  ب��اأرق��ى  �ل��ع��ام��ة  و�ل�شحة  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لطبية  �خل��دم��ات 
و�لر�مج �لوقائية ومن �أهم تلك �مل�شاريع �لوقائية م�شروع بر�مج �لوقاية 
من  �لوقاية  وب��ر�م��ج  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  و�ل�شر�يني  �لقلب  �أم��ر����س  م��ن 
فرو�س ومر�س �لأيدز وم�شروع �ملبادرة �لرم�شانية بالإ�شافة �إىل بر�مج 

�لتثقيف �ل�شحي.

�حلبتور  جم��م��وع��ة  وم�����ش��اه��م��ة 
�لتي  �خل������دم������ات  م�����ن  ع�������دد  يف 
تقدمها موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
قرقا�س.. �شامي  و�أك��د  لالإ�شكان. 

حر�س �ملوؤ�ش�شة �لد�ئم على �إقامة 
�ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ه��ادف��ة و�ل��ب��ن��اءة مع 
و�جلمعيات  �لإن�شانية  �ملنظمات 
لرت�شيخ  �لإم����ار�ت����ي����ة  �خل���ري���ة 
�ملجتمع  �أف��������ر�د  ب����ني  �ل�����رو�ب�����ط 
�لتو��شل  ودع��م��ا حل��ال��ة  �ل��و�ح��د 
�لتكافل  م��ظ��ل��ة  حت���ت  �لإن�������ش���اين 
قرقا�س  و��شتعر�س  �لجتماعي. 
خ��الل �لإج��ت��م��اع �خل��دم��ات �لتي 
من  للمو�طنني  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها 
عليها  ت�شرف  و�ل��ت��ي  دب��ي  �أه���ايل 
�ملوؤ�ش�شة مثل �ل�شيانة و�لإ�شافات 
و بناء �ملجمعات �ل�شكنية و�لتو�شعة 
وعدد طلبات �ملو�طنني �ملتقدمني 
للح�شول على �مل�شاعد�ت �ل�شكنية 

وكيفية �لتعامل مع هذه �لطلبات 
. و�أثنى على جهود موؤ�ش�شة خلف 
�أحمد �حلبتور لالأعمال �خلرية 
يف حتقيق �أهد�ف �لعمل �خلري 
موؤكد� حر�س �لطرفني على �إر�شاء 
�ل�شرت�تيجي  �ل���ت���ع���اون  دع���ائ���م 
خمتلف  على  بالفائدة  يعود  مب��ا 
�حل����الت �لإن�����ش��ان��ي��ة. م��ن جانبه 
��شتعر�س �ملهند�س برهان �حلباي 
للقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  م�شاعد 
�ملوؤ�ش�شة..م�شروع  يف  �لهند�شي 
ت�شرف  �ل��ت��ي  �ل�شكنية  �ملجمعات 
كيفية  مو�شحا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  عليها 
توزيع هذه �ملجمعات و��شتخد�مها 
وحر�س  للبيئة  �ل�شديقة  للمو�د 
�ملوؤ�ش�شة على توفر �أف�شل معاير 
�جلودة للم�شتفيد ما يدل على �أن 
�ملوؤ�ش�شة تو�كب �أف�شل �ملو��شفات 

�لعاملية يف جمال �لبناء. 

مناق�سة رقم »2013/9«
تدعو د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �لعني �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة بدولة �لمار�ت و�ملتخ�ش�شة يف جمال �حلا�شب �ليل 

و�لر�مج  لتقدمي عرو�شهم:

وفقا لل�شروط �لتالية: 
�لرئي�شي  �لبلدية  مببنى   133 رقم  مكتب  �لول  بالطابق  و�لعقود  �ملناق�شات  �د�رة  مر�جعة  �ملناق�شة  يف  �ل�شرت�ك  يود  من  1-على 

للح�شول على وثائق �ملناق�شة مقابل دفع مبلغ غر قابل للرد وقدره )1200( درهم )فقط �لف ومئتان درهم ل غر(.
2- تقدم �لعطاء�ت �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف يف �لطابق �لول مببنى �لبلدية  بالعني يف �لطابق �لول مكتب رقم 135 تت�شمن 
كافة �مل�شتند�ت �ملطلوبة و�ملعتمدة للمناق�شة د�خل مظاريف منف�شله )ظرف للعر�س �لفني وظرف للعر�س �ملايل( ومغلقه وخمتومة 

بال�شمع �لحمر ومكتوب عليها من �خلارج رقم �ملناق�شة وعنو�ن �ملناق�شة ومعنونة �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف.
3- يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوما.

�ملظاريف  بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة �لعني قبل موعد فتح  بالعطاء�ت و�لغر م�شجلني �للتز�م  �ملتقدمني  4- ي�شرتط على 
با�شبوع حيث �نه �شيتم ��شتبعاد �لعطاء�ت �ملقدمة للمن�شاآت �لغر م�شجلة و�رجاعها �ليها.

5- تخ�شع هذه �ملناق�شات لقانون �ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.
6- يرجى �ح�شار �شورة عن �لرخ�شة �لتجارية.

7- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.
8- يعتر هذ� �لعالن جزء�ً مكماًل مل�شتند�ت �ملناق�شة.

9- لال�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقام �لتالية: 7127189 03
http://am.abudhabi.ae :لالطالع على �ملزيد من �ملناق�شات �جلديدة يرجى �لتف�شل بزيارة �ملوقع �للكرتونية للد�ئرة

 مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع :�شر�ء رخ�س لر�مج متنوعة
�خر موعد لتقدمي �لعرو�س رقم �ملناق�شة 

موعد فتح �ملظاريف
يف متام �ل�شاعة �لثانية من م�شاء يوم �لحد �ملو�فق 2013/92013/3/24

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/25

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2593  جت  كل- م ت- ب- اأظ

مدعى  �لمار�ت    �جلن�شية:  بيلدكو(   ( �لبناء  ملو�د  �لوطنية  �بوظبي  �شركة  مدعي/ 
حيدر  ح�شن  حيدر  ح�شن  ل�شاحبها  �لعامة  للتجارة  �لهادىء  �لظل  موؤ�ش�شة  عليه: 
�ل�شفر + مطالبة  �مر منع من  تثبيت  �لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  و�خرون �جلن�شية: 
مالية  25550000 + تعوي�س وقدره 500000 + �لفائدة   �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �لظل 
�لهادىء للتجارة �لعامة ل�شاحبها ح�شن حيدر ح�شن حيدر   �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�و  �آل نهيان  �شخ�شيا  �لكائنة مع�شكر   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة 
عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�لفائدة   �ملطلوب �عالنه/ ح�شن علي  مالية  25550000 + تعوي�س وقدره 500000 + 
�ل�شود�ن عنو�نه:  �ملدعى عليها �لوىل �جلن�شية:  �ل�شيخ عبد�لقادر يعمل مدير� لدى 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�و  �آل نهيان  �شخ�شيا  �لكائنة مع�شكر   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة 
عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



اأخبـار الإمـارات

04

االثنني -    4   مارس    2013 م    -    العـدد   10731
Monday   4    March    2013  -  Issue No   10731

عامل يلقى حتفه ب�سعقة كهربائية 
•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

لقي عامل من �جلن�شية �ل�شيوية يدعى ر . 31 عاما م�شرعه �شباح �أم�س �لأول �ثر تعر�شه ل�شعقة 
كهربائية يف موقع �ن�شائي مبنطقة �لغب يف ر�أ�س �خليمة. 

و�أفادت م�شادر �لدفاع �ملدين �نها تلقت �لد�رة بالغا يفيد بتعر�س عامل ل�شعقة كهربائية عندما 
كان يقوم بعمله يف موقع حتت �لن�شاء مبنطقة �لغب ومن ثم هرعت �شيارة ��شعاف �ىل مكان �حلادث 
حيث مت نقل �لعامل �ىل �مل�شت�شفى ولكن بعد �لفح�س �لطبي عليه تبني �نه فارق �حلياة ومن ثم 

�أحالت �حلادث �ىل �جلهات �ملخت�شة يف �شرطة ر�أ�س �خليمة لتخاذ �لجر�ء�ت �لالزمة.
ومن جانبها حذرت �د�رة �لدفاع �ملدين �لعمال �لذين يقومون باأعمال كهربائية �أخذ �حليطة و�حلذر 
وعدم �لقرت�ب من �ل�شالك �لناقلة للتيار �لكهربائي �ل بعد �لتاأكد من �شالمتها و�رتد�ء �لأحذية 

�ملخ�ش�شة للوقاية من �ل�شعقات �لكهربائية. 

ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي ت�سدر اآداب الطالق
غر  ع��ن��د  �ل��ط��الق  م��ف��ه��وم  مو�شحا  و�أن���و�ع���ه  و�شلوكياته 
و�لن�شارى ويف �جلاهلية يف حني حملت  كاليهود  �مل�شلمني 
�لثالثة و�لأخ��رة عنو�ن �حلكم و�لآث��ار �حل�شارية  �لوقفة 

�ملرتتبة على �لتز�م �لآد�ب يف �إنهاء �لعالقة �لزوجية.
ويهدف هذ� �لكتاب �إىل تقليل ن�شبة �لطالق لأنه متى فهم 
مق�شد �حلياة �لزوجية ومعنى �لطالق �لرباين فاإن �لعلم 
�لوعي  ن�شبة  ل��زي��ادة  �ل��ط��الق  ن�شبة  يقلل  �ل�شريعة  ب��اأم��ور 

�ل�شرعي لدى �ملجتمع.
 لذلك كان �لكتاب �إ�شد�ر� متميز� وموجها للحد من ظاهرة 

�لطالق. 

و�أو�شح �أن �لإ�شد�ر يتناول �لآد�ب �لإ�شالمية �لتي يحتاجها 
�مل�شلم لت�شتقيم حياته على منهاج �لنبوة �لكامل و�ل�شريعة 
�لطالق  �أب���و�ب  يف  بالدخول  يهمون  للذين  خا�شة  �ل��غ��ر�ء 
�ل�شيقة �ملخارج ليكون خروجهم من ع�س �لزوجية �ل�شعيد 

غر جارح ول موؤمل.
�ل��ذي طبعت منه  �لكتاب  �أن  �إىل  �جل��اب��ري  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
ومقدمة  وت��ق��دمي  �فتتاحية  على  ��شتمل  ن�شخة   3000
و�أوقاته  �لأدب  معنى  منها  �لأوىل  تناولت  وق��ف��ات  وث��الث 
�لطالق  قبل  تعاملهم  و�آل��ي��ات  �مل�شلمني  �آد�ب  خ��الل  م��ن 
بينما �لوقفة �لثانية جاءت بعنو�ن معنى �لطالق ومفهومه 

•• دبي-وام:

�ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلري يف دبي  �أ�شدرت د�ئرة 
�آد�ب �لطالق للدكتور �شيف بن ر��شد  كتابا جديد� بعنو�ن 

�جلابري مدير �إد�رة �لبحوث بالد�ئرة.
و�أك���د م��وؤل��ف �ل��ك��ت��اب �أن ه��ذ� �لإ����ش���د�ر ي��اأت��ي �شمن خطة 
�لعلم  ن�شر  يف  �لإ�شرت�تيجية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة 
�ملفيد وتر�شيخ �لوعي �لديني لدى جميع �أفر�د �ملجتمع يف 
�لإ�شالمية يف  �ل�شريعة  روؤية  �ل�شخ�شية ليو�شح  �ملعامالت 

كثر من �ملعامالت.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سهد حفل تخريج طلبة جامعة بولتون
•• راأ�س اخليمة-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة �أن قطاع �لتعليم 
يحظى باإهتمام �لقيادة �لر�شيدة يف 
�لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

ج��ام��ع��ة ب��ول��ت��ون ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة يف 
فندق �حلمر�.

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�شاد 
بن �شقر �لقا�شمي بجامعة بولتون 
وعالمة  حقيقيا  �شريكا  تعد  �ل��ت��ي 
فارقة يف ق�شية �لتعاون �ل��دويل يف 
متمنيا  �جل��ام��ع��ي..  �لتعليم  جم��ال 
�شموه �لنجاح و�لتوفيق للخريجني 
�ل����ق����ادم����ة  �مل����ه����ن����ي����ة  ح����ي����ات����ه����م  يف 
دولهم  وت��ط��ور  ت��ق��دم  يف  لي�شاهمو� 

وجمتمعاتهم.

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�أن دولة �لمار�ت حتت�شن  مو�شحا 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  ج��ام��ع��ات 
تعليمية  بيئة  م��ن  ت��وف��ره  مل��ا  ن��ظ��ر� 

متميزة.
جاء ذلك خالل �حلفل �لذي �شهده 
مبنا�شبة  �لول  �أم�����س  م�شاء  �شموه 
54 ط��ال��ب��ا ح��ا���ش��ال على  ت��خ��ري��ج 
و�لدر��شات  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  درج����ة 
وتقنية  �لأع����م����ال  �إد�رة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ه��ن��د���ش��ة �مل��دن��ي��ة من 

بال�شكر  �جل��ام��ع��ة  �د�رة  وت��وج��ه��ت 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
توفر  �ل��ت��ي  للجامعة  دع��م��ه  ع��ل��ى 
عالية  ج����ودة  ذ�ت  تعليمية  ف��ر���ش��ا 
��شرت�تيجي  حتالف  من  متثله  وما 
نحو  �جن����ل����رت�  يف  �لأم  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
�لتعليم �جلامعي يف  �شعيها لتوفر 

جميع �أنحاء �لعامل.
�ل���ك�������ش���ف عن  وخ�������الل �حل����ف����ل مت 
للجامعة  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة  �خل����ط����ة 
مر�فق  وب����ن����اء  ح���رم���ه���ا  ل��ت��ج��دي��د 

ريا�شية وترفيهية وتعزيز �لر�مج 
�لدر��شية �حلالية بطرح تخ�ش�شات 
جديدة تلبي متطلبات �شوق �لعمل.

بن  عبد�مللك  �ل�شيخ  �حلفل  ح�شر 
�خلا�س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي  ك��اي��د 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
و�ل���������ش����ي����خ ����ش���ق���ر ب�����ن حم����م����د بن 
�لإد�ري  و�ل��ط��اق��م  �لقا�شمي  �شقر 
وعدد  بولتون  بجامعة  و�لأك��ادمي��ي 
من �مل�شوؤولني و�أولياء �أمور �لطلبة 

�خلريجني. 

م�ست�سفى خليفة بعجمان ي�ستقبل طبيبني زائرين يف الق�ل�ن وعظام الأطفال

حمد ال�سام�سي: برنامج الأطباء الزائرين ي�ستهدف ا�ست�سافة خرباء عامليني يف خمتلف التخ�س�سات
•• عجمان ـ حممد بدير 

�ل�شيخ  م�شت�شفى  �أم�����س  ��شتقبلت 
طبيينب  بعجمان  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لتعليم  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن  ز�ئ����ري����ن 
��شتقبل  ح��ي��ث   ، �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ط��ب��ي 
ب�شيوين  م����اج����د  �ل����روف����ي���������ش����ور 
بجامعة  �مل��ن��اظ��ر  ج���ر�ح���ة  �أ���ش��ت��اذ 
يزور  �لذي  �ملتحدة  باململكة  �شيفلد 
و�ل���ذي  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  �مل�شت�شفى 
مري�شا   20 نحو  مبعاينة  �شيقوم 
و�مل�شتقيم  �لقولون  م�شاكل  لديهم 
كذلك  �مل�شت�شفى  ��شتقبلت  كما   ،  ،
��شتاذ  ف���ي���ك���ارت  ف��ي��ل��ي��ب  �ل���دك���ت���ور 
ج����ر�ح����ة ع����ظ����ام �لط�����ف�����ال �ل����ذي 
و�إجر�ء  حالة   70 مبعاينة  �شيقوم 
�لتئام  ع��دم  وعمليتان   ، 12عملية 

عظمة �لق�شبة يف �ل�شاق.
م��ن ج��ه��ت��ه �أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور وجيه 
ق�شم  ي����زور  ف��ي��ك��ارت  �أن  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
خليفة  �ل�شيخ  مب�شت�شفى  �ل��ع��ظ��ام 
�لر�بعة  لل�شنة  بعجمان  ز�ي���د  ب��ن 
�لك�شف  �شيتم  حيث   ، �ل��ت��و�يل  على 
على 70 حالة من �لأطفال �لذين 
م�شاعفات  م���ن  م�����ش��اك��ل  ل��دي��ه��م 
�خللع �لولدي ملف�شل �ملدور ، حيث 
لوحظ يف �لفرتة �لأخرة �أن حالت 
�خللع بعد �جلر�حة �أ�شبحت تقريبا 

منعدمة.
�لزيار�ت  نتائج  �أن  �ل�شي�شي  و�أك���د 
�ل�����ش��اب��ق��ة ك��ان��ت مم���ت���ازة ح��ي��ث قام 
22 عملية  باجر�ء  �لز�ئر  �لطبيب 
 19 وك���ذل���ك   2012 ع����ام  خ����الل 
 2011 ع���ام  خ���الل  �أخ����رى  عملية 

�أن  �لز�ئر على  �مل�شت�شفى و�لطبيب 
يف  م��رت��ني  للم�شت�شفى  �ل��زي��ارة  مت 

�لعام.
�أنه مت  �لعظام  ق�شم  رئي�س  و�أ�شاف 
�لعظام  ق�شم  �أط��ب��اء  من   2 تدريب 
باري�س  يف  ب��ن��ك��ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
مل��ج��م��وع��ة جر�حي  ن�����و�ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
و�شيلقي  �لق�شم،  يف  �لأطفال  عظام 
علمية  حم��ا���ش��رة  �ل��ز�ئ��ر  �لطبيب 
م�شت�شفيات  يف  �ل���ع���ظ���ام  لأط����ب����اء 

�لمار�ت �ل�شمالية.
عبد�ملعنم  ه�����ش��ام  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
��شت�شاري جر�حة عامة يف م�شت�شفى 
�ن  بعجمان  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�لبوفي�شور ب�شيوين يزور �مل�شت�شفى 
باجر�ء  �شيقوم  �لثانية حيث  للمرة 
�لعمليات  من  تعد  عمليات   6 نحو 

يف  فائقة  م��ه��ارة  وتتطلب  �ل��ك��رى 
ع��الج��ه��ا . و�أ����ش���اد �ل��دك��ت��ور ماجد 
�لتي  �خل��دم��ات  مب�شتوى  ب�شيوين 
يقدمها م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد بعجمان و�لتفاهم بني �لطباء 
�ملر�شى  خ�شويات  �ح��رت�م  وكذلك 

ول �شيما �لعن�شر �لن�شائي.
و�أو�شح �لدكتور ماجد ب�شيوين �أنه 
�شرطان  ن�شبة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لقولون يف �لم��ار�ت قليلة مقارنة 
�ملتحدة  �ململكة  يف  معروف  هو  مبا 
مرتبطة  �لأم����ر������س  ه����ذه  �أن  �ل 
من  �أن  ثبت  حيث  �لقولون  ب�شحة 
�لم�شاك  �لأم���ر�����س  ه���ذه  �أ���ش��ب��اب 
، وك���ذل���ك �لع���ت���م���اد على  �ل���زم���ن 

�لوجبات �ل�شريعة.
من جانبه �أكد حمد ترمي �ل�شام�شي 

•• دبي-الفجر:

خطة  بتنفيذ  دب���ي  حم��اك��م  ق��ام��ت 
موظفيها  لكافة  �لوهمي  �لأخ��الء 
وم���ر�ج���ع���ي م��ب��ن��ى �ل����د�ئ����رة، وقد 
ناجحة  جت���رب���ة  �خل���ط���ة  ح��ق��ق��ت 
و�لتي �أجريت �لأ�شبوع �ملا�شي حيث 
مت �إخالء 835 موظف وعميل يف 
3 دق���ائ���ق و�ل��ن�����ش��ف وذلك  ح����دود 
�ملدين  �ل��دف��اع  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لإ�شعاف  وم���رك���ز  دب����ي  و����ش���رط���ة 
�إط�������ار �حل����ر�����س على  �مل����وح����د، يف 
�ملوظفني  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 

و�ملتعاملني يف حماكم دبي. 
ق�شم  رئي�س  �لها�شمي  ها�شم  وذك��ر 
�ل���ع���ام���ة وق���ائ���د حملة  �خل����دم����ات 
�لتجربة  �أن  �ل���وه���م���ي،  �لإخ�������الء 
تعامل  ح�شن  من  �لتاأكد  ت�شتهدف 
موظفي �لد�ئرة مع �أي طارئ وفق 
�ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �أنظمة 
و�لأمن، �إذ �شهدت جتاوباً كبر�ً من 
كافة �ملوظفني و�ملدر�ء �لتنفيذيني 
�لذين توجهو� جميعا �إىل 4 نقاط 

جتمع.
�لإخ����الء  ���ش��ي��ن��اري��و  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
حدوث  ب��الغ  بتقدمي  ب��د�أ  �لوهمي 
ح��ري��ق يف ق�����ش��م �لأر���ش��ي��ف مببنى 
 12 �ل�شاعة  دب��ي يف مت��ام  حم��اك��م 
�شافر�ت  �نطلقت  حيث  و�لن�شف، 
�ل�شالمة  م��ر���ش��دو  وق����ام  �لإن������ذ�ر، 
مر�شد�ً   39 ع���دده���م  ب��ل��غ  �ل�����ذي 
�لعاملني  م�����ن  �مل���ب���ن���ى  ب�����اإخ�����الء 
و�ملتعاملني بو�شع لوحة خايل على 
جميع �مل��ك��ات��ب و�لأق�����ش��ام �ل��ت��ي مت 
تفتي�شها من قبل مر�شدي �ل�شالمة 
حل��ني و���ش��ول ف��رق �ل��دف��اع �ملدين 
و�ل�شرطة و�لإ�شعاف، كما مت تنفيذ 

لل�شيناريو  وف���ق���اً  �لإخ������الء  خ��ط��ة 
�ملعنية  �ل�شرطية  �جل��ه��ات  ب��اإب��الغ 
و�ل��دف��اع �مل��دين و�جل��ه��ات �مل�شاندة 
�لتي حتركت على �لفور، وو�شلت يف 
حدود 4 دقائق و�لن�شف، وتعاملت 
بحرفية  �مل�شاركة  �ل�شرطية  �لفرق 
ومهنية عالية مع �حلادث �لوهمي 
�إخ��ر�ج جميع �ملوقوفني  من خالل 
عليهم  و�ل�شيطرة  �ملحاكم  مببنى 
عو�ئق  �أي  ح����دوث  دون  ب��ال��ك��ام��ل 
�إىل توقيف �لنيابة وتوفر با�شات 

�أمنية خا�شة.
�ل�شرطة  �أن  �إىل  �لها�شمي  و�أ�شاف 
على  �أمني  فر�س طوق  �شاهمت يف 
مبنى �لد�ئرة ليتم �لتحكم بجميع 
مد�خل �لد�ئرة ل�شمان عدم دخول 
�أي موظفي ومر�جع �لد�ئرة �إل بعد 
�أخذ �لإ�شارة من قبل قائد �لعملية 
بح�شب  و�أن  �مل�������دين،  �ل����دف����اع  يف 
مع  �لتعامل  مت  �لتمرين  �شيناريو 
6 م�شابني  و�إنقاذ  �لإخ��الء  عملية 
د�خل �ملبنى منهم موظف يف �لق�شم 
�ل�شطح  ع��ل��ى  وم���وظ���ف  �مل���ح���رتق 
و2 من  �ل��ن��ظ��اف��ة  ع���م���ال  م���ن  و2 
�مل�شتخدمني، ومت �إ�شعاف �شخ�شني 

م����ن ق���ب���ل م�����ش��ع��ف��ني م����ن حماكم 
�عتمادهم  مت  م��وظ��ف��ون  فهم  دب��ي 
كم�شعفني من قبل مركز �لإ�شعاف 
�مل���وح���د، ومت �إ���ش��ع��اف �ل��ب��اق��ي من 
�ل�شيطرة  وق��د مت��ت  دوري���ات،  قبل 
�لنتهاء من  و�إع��الن  على �حلريق 
�ل��ع��م��ل��ي��ة يف وق���ت ق�����ش��ر، ورج���وع 

جميع �ملوظفني ملكاتبهم.
تدريب  مت  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أو����ش���ح 
لل�شالمة من خمتلف  39 مر�شد�ً 
�ل��وح��د�ت �لإد�ري����ة يف حماكم دبي 
قبل �إجر�ء عملية �لإخالء للتعرف 
ل�شمان  �ل����ط����و�رئ  خم�����ارج  ع��ل��ى 
وترتيب  �ل����ع����و�ئ����ق،  م����ن  خ���ل���وه���ا 
�لجتماعات مع �ملر�شدين، لتعريف 
كل منهم بدوره، وتو�شيل �ملعلومات 
�لالزمة لبقية �ملوظفني كل ح�شب 
�شرت�ت  ت����وزي����ع  مت  ك���م���ا  �إد�رت����������ه، 
خا�شة لهم من �أجل متييزهم من 

قبل �ملوظفني و�ملتعاملني.
و�أ�شاد رئي�س ق�شم �خلدمات �لعامة 
�لوهمي  �لإخ�������الء  ح��م��ل��ة  وق���ائ���د 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  بجهود 
�لدفاع  و�إد�رة  دب����ي  ���ش��رط��ة  م���ن 

�ملدين مركزي �لدفاع �ملدين.

مدير منطقة عجمان �لطبية على 
�أهمية برنامج �لأطباء �لز�ئرين يف 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
للمر�شى  ملا يقدمه  بعجمان، نظر� 
للبحث  �ل�شفر  عناء  من  للحيلولة 

ع��ن �ل��ع��الج خ���ارج �ل��دول��ة لإج���ر�ء 
ع��م��ل��ي��ات م��ع��ق��دة، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�إيجاد فر�شة �حلو�ر و�لتو��شل بني 
�أط��ب��اء �ل���وز�رة و�لأط��ب��اء �لز�ئرين 
لالطباء  �مل���ح���ا����ش���ر�ت  خ����الل  م���ن 

كفاء�ت  رف����ع  وك���ذل���ك  �ل���ز�ئ���ري���ن 
�أط��ب��اء �ل�����وز�رة، وخ��ت��ام��ا �أو���ش��ح �أن 
برنامج �لطباء �لز�ئرين ي�شتهدف 
��شت�شافة خر�ء عامليني يف خمتلف 

�لأق�شام و�لتخ�ش�شات.

�لعمليات  �ج����ر�ء  م��ع��دل  و�أ���ش��ب��ح   ،
�ل�شنو�ت �لأربع  يف كل زي��ارة خالل 
ن��ت��ج عن  ، ك��م��ا  25 ع��م��ل��ي��ة  ك��ان��ت 
بني  �ت��ف��اق  عقد  �ل�شابقة  �ل��زي��ار�ت 

�سمن احتفالتها باأ�سب�ع الت�سجري 33

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تفتتح �ساحة الرقايب ال�سعبية يف احلميدية

مرور الفجرية يختتم ور�سة التوعية املرورية لطلبة املدار�س

•• عجمان ـ الفجر 

�ف�����ت�����ت�����ح�����ت د�ئ���������������رة �ل����ب����ل����دي����ة 
�شمن  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�لت�شجر  ب��اأ���ش��ب��وع  �ح��ت��ف��الت��ه��ا 
33 �لتي ت�شهدها �لدولة ، �شباح 
�ل�شعبية،  �ل��رق��اي��ب  �شاحة  �أم�����س 
بح�شور  �حل��م��ي��دي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�شعادة حمد بن غليطة �ل�شكرتر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �خل��ا���س 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�لأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  �مل��ج��ل�����س 
�ملهري  �شيف  ،و�أح��م��د  �هلل  رع��اه 
مدير �إد�رة �لزر�عة رئي�س �للجنة 
باأ�شبوع  �لإم��ارة  �لعليا لحتفالت 
�مل�شئولني  م��ن  وع����دد  �ل��ت�����ش��ج��ر 
وط����ل����ب����ة �مل�������د�ر��������س و�ل���ه���ي���ئ���ات 

�لتدري�شية فيها.
ملعباً  �ل�شعبية  �ل�����ش��اح��ة  وت�����ش��م 
�لعاب  من  ،وجمموعة  ق��دم  لكرة 

ترفيهيا  متنف�شا  لتكون  �ل�شعبية 
جهود  وثمن  �لإم���ارة،  يف  لل�شكان 
�لقيم �لوطنية يف  �لد�ئرة يف زرع 
ي�شاركون  �لذين  �لأطفال  نفو�س 
�حتفالت  �شمن  �لزر�عة  باأعمال 
�أ�����ش����ب����وع �ل���ت�������ش���ج���ر و�أك��������د ب����اأن 
�له��ت��م��ام ب��الأر���س وزر�ع��ت��ه��ا هو 
�لعودة لالأر�س  و�جب وطني و�أن 
لروؤية  ت��رج��م��ة  تعتر  و�ل���زر�ع���ة 
�ل��ق��ي��ادة وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حتويل 
�لإمار�ت �إىل رقعة خ�شر�ء توفر 
�لبيئة �ل�شحية و�لأجو�ء �لبيئية 

�ل�شليمة لهم.
و���ش��ارك يف ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح فريق 
م��و�ل��ي��ف �ل��ت��ط��وع��ي ، وق���ام زهاء 
رو�شة  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   65
�أ�شجار  ب��زر�ع��ة  �خلا�شة  �لأم���اين 
�ل���ن���ي���م �ل���ب���ي���ئ���ي���ة ف���ي���م���ا ����ش���ارك 
�حل�������ش���ور ب�����زر�ع�����ة �ل���ن���خ���ي���ل يف 

�ل�شاحة �ل�شعبية.

�لعالية  �مل��و����ش��ف��ات  ذ�ت  �أط���ف���ال 
هذه  لحتياجات  �ملنا�شبة  �جل��ودة 
ريا�شي  مم�شى  وك��ذل��ك   ، �ل��ف��ئ��ة 
وم�شطحات  وم���ق���اع���د  ل���ل���ك���ب���ار، 
خ�������ش���ر�ء جل���ل���و����س �ل����ع����ائ����الت ، 
وتعتر هذه �ل�شاحة �لر�بعة �لتي 
�لثالثة  لل�شنة  �ل��د�ئ��رة  تفتتحها 
على �لتو�يل يف خمتلف مناطقها 
م��ث��ل �ل��ر����ش��دي��ة و�جل����رف وبرزة 
�لز�هر ثم �لرقايب يف �حلميدية.
م���ن ج��ه��ت��ه �أع������رب ����ش���ع���ادة حمد 
�شاحب  ����ش���ك���رت���ر  غ��ل��ي��ط��ة  ب����ن 
�ل�شمو حاكم عجمان عن �شعادته 
�لتي  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة 
�لقادمة  �لأج��ي��ال  ت��زرع يف نفو�س 
ح���ب �لأر������س و�لن���ت���م���اء للوطن 
بحر�س  ،و�أ���ش��اد  للقيادة  و�ل���ولء 
�شمو �ل�شيخ ر��شد �لنعيمي رئي�س 
�لت�شهيالت  توفر  على  �ل��د�ئ��رة 
و�ل�شاحات  �حل�����د�ئ�����ق  لإن���������ش����اء 

م���ن ج��ه��ت��ه �أع������رب �أح���م���د �شيف 
�ل���زر�ع���ة  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ه���ري 
�للجنة  رئي�س  �لعامة  و�حل��د�ئ��ق 
عجمان  �إم���ارة  لح��ت��ف��الت  �لعليا 
عن  ب���الإم���ارة  �لت�شجر  ب��اأ���ش��ب��وع 
على  غليطة  ب��ن  ل�����ش��ع��ادة  ���ش��ك��ره 
�لأطفال  وم�����ش��ارك��ت��ه  م�شاهمته 
زر�عة �لأ�شجار يف �ل�شاحة موؤكد� 
باأن �للجنة �أعدت برنامج متنوعا 
خا�س باأ�شبوع �لت�شجر من �أهمها 
بجائزة  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  �إع���الن 
عجمان للزر�عة يف دورتها �لأوىل 
�لعا�شرة  �ل�����ش��اع��ة  �شيقام  و�ل����ذي 
�لتابع  �ل��ث��ق��ايف  �مل��رك��ز  يف  �شباحا 
وخدمة  و�ل�شباب  �لثقافة  ل��وز�رة 
�جل��رف حتت  �ملجتمع يف منطقة 
رعاية �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لنعيمي رئي�س �لد�ئرة وبح�شور 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر�����ش���د ب���ن فهد 
�لبيئة و�ملياه و�شعادة يحيى  وزير 

وعدد  �لعام  �ملدير  �أحمد  �إبر�هيم 
م���ن ك��ب��ار �مل�����ش��ئ��ول��ني يف �لإم�����ارة 
�أه������ايل عجمان  م���ن  و�جل���م���ه���ور 
�لورقاء  �فتتاح حديقة  باأن  ،لفتاً 
يف منطقة م�شفوت يعتر �حلدث 
كون  �لحتفالت  يف  �لهام  �لثاين 
�ملنطقة  ت��ت��و���ش��ط  ه���ذه �حل��دي��ق��ة 
�لرت�ثية  بت�شاميمها  وم��ت��م��ي��زة 
ملا  فيها  �لإ�شرت�تيجي  وموقعها 
ت�شكله من �نعكا�س لالإرث �ملوروث 
من �لأج��د�د بحلة تر�ثية خا�شة 
لل�شكان  ترفيهية  حديقة  �شمن 
�أعمال  جانب  �إىل  م�شفوت  وزو�ر 
وتوزيع  م�����ش��ات��ل  و�ف��ت��ت��اح  زر�ع����ة 
�مل�شاجد  ع��ل��ى  �ل��ن��خ��ي��ل  �أ����ش���ج���ار 
�لقيادة  لروؤية  ترجمة  فيها  �لتي 
ب�شجرة  �خل���ا����ش���ة  وم���ب���ادر�ت���ه���ا 
�لإحت�������اد وزر�ع�������ة �ل��ن��خ��ي��ل �أم����ام 
�ملبادر�ت  م��ن  وغ��ره��ا  �مل�����ش��اج��د 

�لزر�عية.

•• الفجرية-الفجر:

و�ل����دوري����ات  �مل������رور  �إد�رة  ن���ف���ذت 
ب��ال��ف��ج��رة ب��ال��ت��ع��اون م��ع منطقة 
�لفجرة �لتعليمية ور�شة �لتوعية 
�مل���روري���ة ل��ط��الب �مل���د�ر����س وذلك 
�لأ�شلمية  ����ش���ن���ان  �أم  مب���در����ش���ة 
هدفت  ح��ي��ث  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
�لوعي  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �لور�شة 
�مل�����������روري ل���ل���ط���الب م�����ن خ���الل 
�لعامة  �ل�����ش��الم��ة  م��ف��اه��ي��م  ن�����ش��ر 
و�لتوعية �ملرورية باأ�شلوب تعليمي 

منطقة �لفجرة �لتعليمية �شمن 
�ملرورية  للتوعية  برنامج متكامل 
من منطلق �لتعاون �مل�شرتك بني 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة م����ن خالل 

�ل�شر�كة �ملجتمعية .
وقد ت�شمن برنامج �لور�شة وفقاً 
مل���دي���ر ف�����رع �ل���ت���وع���ي���ة و�لإع�������الم 
�مل�������الزم حم���م���د ح�شن  �مل��������روري 
�لور�شه  على  و�مل�����ش��رف  �لب�شري 
�لتوعوية  �ملحا�شر�ت  من  �شل�شلة 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  م��ف��ه��وم  ح���ول 
�ملرورية  �ملخالفات  جتنب  وكيفية 

�ملرور  �إد�رة  مدير  و�أك��د  وتدريبي 
ر��شد  ع��ل��ي  �ل��ع��ق��ي��د  و�ل����دوري����ات 
�أهمية  على  �ليماحي  ع��و����س  ب��ن 
�لر�مج �لتوعوية �لتي من �شاأنها 
�ملروري  �لوعي  خلق  يف  ت�شهم  �أن 
�ملختلفة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  ل����دى 
مما ي�شاهم يف �حلد من �حلو�دث 
�ل�شالمة  م�شتوى  وزيادة  �ملرورية 
�ليماحي  و�أ����ش���ار  �ل��ط��رق��ات  ع��ل��ى 
تاأتي من �شمن  �لور�شة  ب��اأن هذه 
�لإد�رة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت 
����ش���ن���وي���اً ل��ت�����ش��م��ل ك���اف���ة م���د�ر����س 

وجم�����م�����وع�����ة م������ن �لإر���������ش��������اد�ت 
جتنب  وك���ي���ف���ي���ة  و�ل����ت����وج����ي����ه����ات 
ح�����������و�دث �ل�����ده�����������س م������ن خ����الل 
�مل�شاة  �لإل���ت���ز�م مب��دل��ولت ع��ب��ور 
�مل�شاة  �إ���ش��ار�ت ع��ب��ور  �أو  �لأر���ش��ي��ة 
من  حما�شرين  قدمها  �ل�شوئية 
ف���رع �ل��ت��وع��ي��ة و�لإع�����الم �مل���روري 
�لعملية  �ل��ت��دري��ب��ات  ع���ن  ف�����ش��اًل 
كيفية  ع��ن  للطالب  طبقت  �ل��ت��ي 

عبور �مل�شاة .
�لتوعية  ف�����رع  م���دي���ر  ق�����ال  وق�����د 
�لور�شة  ب����اأن  �مل������روري  و�لإع������الم 

من  ط����ال����ب   250 �����ش���ت���ه���دف���ت 
�لتعليمية  �ل���ف���ج���رة  م��ن��ط��ق��ة 
خ���الل ف���رتة ����ش��ب��وع ح��ي��ث تندرج 
فعاليات  �شمن  م��ن  �لور�شة  ه��ذه 
�لأوىل  �لف�شلية  �ملرورية  �حلملة 
�مل�شاة  ����ش���الم���ة   ( �ل����ع����ام  ل����ه����ذ� 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي   ) م�شوؤوليتنا 
حت��ق��ي��ق �لأم������ن و�ل�������ش���الم���ة لكل 
م�شتخدمي �لطريق و�مل�شاة ب�شكل 
��شرت�تيجية  من  �نطالقاً  خا�س 
�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  �لد�خلية  وز�رة 

ل�شرطة �لفجرة

حماكم دبي تنفذ خطة الإخالء الوهمي ملبناها

حمد ترمي ال�سام�سي
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•• دبي-وام:

�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أحمد  حممد  معايل  بحث 
����ش���ع���ادة كيغام  �م�������س مب��ك��ت��ب��ه يف دب����ي م���ع  �لحت�������ادي 
غريبجانيان �شفر جمهورية �أرمينيا لدى �لدولة �شبل 
تعزيز عالقات �لتعاون بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت 

ل �شيما �لرملانية منها.
بني  �ل��ع��الق��ات  ت��ط��ور  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج���رى 

دول����ة �لإم�������ار�ت وج��م��ه��وري��ة �أرم��ي��ن��ي��ا يف �ل��ع��دي��د من 
به  تتمتع  ملا  و�ل�شتثمارية  �ل�شياحية  �لقطاعات خا�شة 
دولة �لإمار�ت من موقع ��شرت�تيجي للتجارة يف �ل�شرق 
�لبلد�ن م��ن بيئة ج��اذب��ة يف هذين  ومل��ا ميلكه  �لأو���ش��ط 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  بحث  كما  �لقطاعني. 
�لحتادي مع �شعادة �ل�شفر �لأرميني �لتعاون �لرملاين 
.. ورحب بالزيارة �ملقرتحة لنظره �لأرميني لالإمار�ت 
ودول �خلليجي �لعربية �ملجاورة خالل �لأ�شهر �لقادمة 

�لبلدين  بني  �لرملانية  �لتعاون  عالقات  تعزيز  بهدف 
�للجان  �أع���م���ال  ت��ب��ادل �خل����ر�ت يف  �أه��م��ي��ة  .. م���وؤك���د� 
جلان  دور  وتفعيل  �خل��ارج��ي��ة  و�مل�����ش��ارك��ات  و�جل��ل�����ش��ات 

�ل�شد�قة �لرملانية.
له  �ل���ذي و�شلت  �مل��ت��ط��ور  بامل�شتوى  �مل��ر  م��ع��ايل  و�أ���ش��اد 
قيادة  بتوجيهات  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
�لعالقات  بهذه  قدما  �مل�شي  �أهمية  موؤكد�   .. �لبلدين 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ق���ي���ادت���ي  ط���م���وح���ات  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

�لأرميني  �ل�شفر  �شعادة  �أع��رب  �ل�شديقني. من جانبه 
عن تقديره ملا و�شلت له دولة �لمار�ت من تقدم وتطور 
يف خمتلف �ملجالت وبالنه�شة �حل�شارية و�لقت�شادية 
و�ل�شياحية �لتي تزخر بها بف�شل حر�س ودعم ومتابعة 
�لقيادة وت�شخر كل �لإمكانيات لتكون �لإمار�ت منوذجا 
منذ  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  م��وؤك��د�   .. �ملنطقة  يف  يحتذى 
يف  �لكثر  حتقق  �أن  ��شتطاعت  عاما   41 قبل  قيامها 

خمتلف �لقطاعات.

•• ال�صارقة-الفجر:   

مت يف جامعة �ل�شارقة )�أم�س( �لأحد توقيع �تفاقية للتعاون �لأكادميي و�لعلمي 
مديرها  �ل�شارقة  جامعة  ع��ن  وقعها  �لكندية،  وي���ورك  �ل�شارقة  جامعتي  ب��ني 
نائب  �لنعيمي  �لدكتور حميد جمول  �لدكتور �شامي حممود و�لأ�شتاذ  �لأ�شتاذ 
مدير �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية ووقعها عن �جلامعة �لكندية �لأ�شتاذ �لدكتور 
ممدوح �شكري رئي�س �جلامعة و�لدكتورة مارلني لمرت در�ت�شي نائب رئي�س 
�جلامعة �مل�شاعد لل�شوؤون �لدولية، بح�شور �لدكتور عمرو عبد �حلميد م�شت�شار 
ونو�ب  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
مدير جامعة �ل�شارقة، وعمد�ء �لكليات �ملعنية بهذه �لتفاقية، وعدد من �أع�شاء 
�أعرب �لأ�شتاذ �لدكتور �شامي  وفد �جلامعة �لكندية.   وعقب توقيع �لتفاقية 
جامعة  مع  �لتفاقية  هذه  باإجناز  �شعادته  عن  �ل�شارقة  جامعة  مدير  حممود 

يورك �لكندية و�لتي قال باأن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س وموؤ�ش�س جامعة �ل�شارقة 
�جلامعات  بني  ومكانتها  �لكرى  لأهميتها  معها  �لتو��شل  قنو�ت  بفتح  وج��ه 
�لكندية وذلك عقب زيارة �شابقة ل�شموه لها م�شر� �إىل �أنه ومنذ تلك �لزيارة 
م�شوؤوليها  مع  و�لعملي  �لعلمي  �لتو��شل  عمليات  بد�أت  �جلامعة  لهذه  ل�شموه 
تعاون  لعالقات  توؤطر  باأنها  ق��ال  �لتي  �لتفاقية  توقيع  عن  متخ�شت  �أن  �إىل 
و�لت�شميم،  �لفنون �جلميلة  كليات:  دولية وخا�شة مع  باأبعاد  �أكادميي وعلمي 
بالإ�شافة  �ل�شحية  و�لعلوم  و�لقانون  و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�لعلوم  و�لآد�ب 
�إىل �لت�شال. كما �أ�شار �لأ�شتاذ �لدكتور ممدوح �شكري رئي�س جامعة يورك �إىل 
�ل�شارقة جلامعة يورك معربا عن فخره و�عتز�زه  �ل�شمو حاكم  زي��ارة �شاحب 
بهذه �لزيارة �لتي قال باأنها �شكلت �لأ�شا�س �لر��شخ لهذ� �لتعاون �لذي قال باأنه 
�أن �لت�شالت �لو��شعة  بد�أ بالزيارة ليتكلل �ليوم بتوقيع هذه �لتفاقية، وقال 

و�ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي �أج��ري��ت و�جل��ه��ود �ل��ت��ي بذلها �ل��دك��ت��ور �شامي حم��م��ود مدير 
جامعة �ل�شارقة حققت هذه �لتفاقية �لتي قال باأن كثر� من �لتعاون �شبقها.  
وعقب توقيع �لتفاقية جرى تبادل �لهد�يا و�لدروع �لتذكارية بني �جلامعتني.   
وت�شمل جمالت �لتعاون بني �جلامعتني يف �إطار هذه �لتفاقية، تبادل �لطلبة 
على �أ�شا�س �ملعاملة باملثل، وتبادل �لأ�شاتذة �لز�ئرين، و�أع�شاء هيئة �لتدري�س، 
بالإ�شافة �إىل تطوير بر�مج وور�س عمل ق�شرة �لأمد للتطوير �ملهني، وتطوير 
�ملناهج و�لأن�شطة �لالمنهجية، و�لت�شارك و�لتبادل باملو�رد �لتعليمية و�لأبحاث 
و�ملن�شور�ت و�لر�شائل �لعلمية، و�مل�شاريع �مل�شرتكة و�لتعاون يف جمالت �لبحث 
�لعلمي و�لتدري�س وتطوير هيئة �لتدري�س، وكذلك يف جمال �خلدمات. وتق�شي 
�لتفاقية �أن يكون �لدكتور حميد �لنعيمي، نائب مدير جامعة �ل�شارقة لل�شوؤون 
يورك  جامعة  رئي�س  نائب  در�ت�شي،  لمبرت  مارلني  و�لدكتورة  �لأك��ادمي��ي��ة، 

�مل�شاعد لل�شوؤون �لدولية، من�شقا �لتفاقية على نحو مبد�أي. 

توقيع اتفاقية للتعاون الأكادميي والعلمي بني جامعتي ال�سارقة ويورك الكندية

امل���ر يبح����ث تع��زي���ز التع����اون م���ع �سفي����ر اأرمين��ي�����ا

•• دبي-الفجر:

كرمت وز�رة �لرتبية و�لتعليم خالل 
 2013 �ل��وف��اء  ي��وم  �ل�شنوي  حفلها 
للثقافة  ز�ي������د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���رك���ز 
و�لع��الم ، وقدمت له درع��ا تذكارية 
�لتعليم  دع��م  يف  �ملتميزة  لإ�شهاماته 

و�لثقافة و�لرتقاء بهما يف �لدولة.
و�شرح من�شور �شعيد �ملن�شوري مدير 
�لذي  باملركز  و�لع��الم  �لثقافة  �د�رة 
�حلفل  خ����الل  �ل���ت���ك���رمي  درع  ت�����ش��ل��م 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ل�����وز�رة  �ل�����ش��ن��وي 
�لذي �قيم يف دبي �أن �لتكرمي يو�شح 
ب��ه مركز  ي��ق��وم  �ل���ذي  �ملتميز  �ل����دور 
و�لع���الم  للثقافة  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�شمو  �شيدي  من  مبا�شرة  بتوجيهات 
�ل نهيان  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
�لرتقاء  على  �لعمل  يف  �ملركز  رئي�س 

�ي  يف  �وىل  ولبنة  كا�شا�س  بالتعليم 
�أولويات  �شمن  وو���ش��ع��ه  ث��ق��ايف  عمل 
�ه��ت��م��ام �مل��رك��ز وف��ع��ال��ي��ات��ه �مل��ت��ن��وع��ة ، 
م�شدد� على �ن مركز �شلطان بن ز�يد 
للثقافة و�لعالم بالتعاون مع خمتلف 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �شيو��شل ر�شالته 
�لتنوير و�لتثقيف ودع��م كل جهد  يف 
وطني مبا يتو�فق مع طموحات دولة 
مل�شتقبل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

م�شرق .

•• اأبوظبي-وام:

ت��ن��ظ��م ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي مم��ث��ل��ة يف 
بالتعاون  و�لدوريات  �مل��رور  مديرية 
مع �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ل�شيار�ت 
�شاعد  وجمعية  �لنارية  و�ل��در�ج��ات 
للحد من �حلو�دث �ملرورية �حتفالية 
ل��ت��ك��رمي ع���دد م��ن ق��ائ��دي �ملركبات 
و�لنظم  بالقو�نني  �ل��ت��ز�م��ا  �لأك���ر 
�لطرق  على  قيادتهم  �أثناء  �ملرورية 
كل  مبنح  �أبوظبي  مبدينة  �ملختلفة 
منهم جائزة مالية و�شهادة تقديرية 
�لتا�شع  �ملرور  �أ�شبوع  �شمن فعاليات 
�لتعاون  جمل�س  ل���دول  و�لع�شرين 
تنطلق  �لتي  �لعربية  �خلليج  ل��دول 

يف �لعا�شر من مار�س �ملقبل.
و�أو�شح �ملقدم جمال �شامل �لعامري 

رئ��ي�����س ق�����ش��م �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة يف 
ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية 
�أب��وظ��ب��ي �أن ه���ذ� �ل��ت��ك��رمي ي��اأت��ي يف 
�إطار �جلهود �ملبذولة لتعزيز �لوعي 
�ملروري من خالل ت�شجيع �ل�شائقني 
و�ملرور  �ل�شر  بقو�عد  �للتز�م  على 
وعدم �رتكاب �ملخالفات �ملرورية وما 

يرتتب عليها من حو�دث �أليمة.
�ل�شائقني  �أن  �إىل  �ل��ع��ام��ري  و�أ���ش��ار 
�ل��ف��ائ��زي��ن ت��ق��وم ب��اخ��ت��ي��اره��م جلنة 
م������روري������ة م�����ن �مل����دي����ري����ة و�حت������اد 
ومن  �ل�����ش��ي��ار�ت  لريا�شة  �لإم�����ار�ت 
ت�شمل  �مل���ع���اي���ر  م����ن  ع�����دد  خ�����الل 
�ملقررة  بال�شرعات  �لتز�مهم  م��دى 
�ل�شوئية  �لإ������ش�����ار�ت  و�����ش���ت���خ���د�م 
وحز�م �لأمان وجلو�س �لأطفال دون 
�لأطفال يف  كر��شي  �لعا�شرة يف  �شن 

�ملقاعد �خللفية ومدى تعاونهم مع 
ق��ائ��دي �مل��رك��ب��ات �لآخ��ري��ن لتوفر 

بيئة مرورية �آمنة.
من جانبه �أ�شاد �أحمد �ل�شريف مدير 
�ل�شيار�ت  لريا�شة  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
و�لدر�جات �لنارية بالإنابة بال�شر�كة 
و�حتاد  �أبوظبي  م��رور  بني  �لفاعلة 
�لإمار�ت لريا�شة �ل�شيار�ت مبا يعود 
باخلر و�لفائدة على �ملجتمع ب�شكل 
ب�شكل  �ل���ط���رق  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  ع����ام 
ووقايتهم  �شالمتهم  لتوفر  خا�س 
م���ن �حل�����و�دث �مل���روري���ة م���ن خالل 
و�لتقيد  �ملرورية  بالقو�نني  �للتز�م 
حز�م  و��شتخد�م  �ملقررة  بال�شرعات 
�لأم������ان وت����رك م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة بني 
�لهاتف  ����ش��ت��خ��د�م  وع����دم  �مل��رك��ب��ات 

�أثناء �لقيادة.

•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل��ت ����ش���ع���ادة �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لقبي�شي �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س 
�ملجل�س  م��ق��ر  �لحت�����ادي يف  �ل��وط��ن��ي 
برئا�شة  فرن�شيا  وفد�  �م�س  باأبوظبي 
جمل�س  ع�������ش���و  ك���ول���وم���ب  ج��������ر�رد 
ليون  بلدية  رئي�س  �لفرن�شي  �ل�شيوخ 
رئي�س �لتجمع �ل�شكاين لبلدية ليون 
�لقبي�شي  ���ش��ع��ادة  ورح���ب���ت  �ل���ك���رى. 
و�أك������دت عمق   .. �ل��ف��رن�����ش��ي  ب��ال��وف��د 
�لإمار�ت  دول��ة  ب��ني  �لتعاون  ع��الق��ات 
�لتي ت�شهد تطور�  وجمهورية فرن�شا 
و�لقت�شادية  �لثقافية  �لقطاعات  يف 
قبل  م��ن  وت��وج��ي��ه  ب��دع��م  و�ل�شياحية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
بها  م��رت  �ل��ت��ي  �مل��ر�ح��ل  و��شتعر�شت 
�حل��ي��اة �ل��رمل��ان��ي��ة يف �لإم������ار�ت منذ 
1972 متز�منا  تاأ�شي�س �ملجل�س عام 
�أر�شى دعائمها  مع دولة �لحتاد �لتي 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي 
ل�شماع  وج��ود مكان  �أهمية  ي��رى  ك��ان 

�شوت �ل�شعب.

�لإم����ار�ت  ل��دى  �أن  �لقبي�شي  و�أك����دت 
على  تعتمد  ف��ري��دة  ب��رمل��ان��ي��ة  جت��رب��ة 
ن��ه��ج �ل�������ش���ورى �مل��ت��اأ���ش��ل م���ن خالل 
�لتو��شل �ملبا�شر بني �حلكام و�ل�شعب 
ي��ح��ر���س �ملجل�س  �ل����ذي  وه���و �لأم�����ر 
مع  �لتو��شل  خالل  من  تعزيزه  على 

�ملو�طنني يف جميع �إمار�ت �لدولة.
حظيت  �مل��ج��ل�����س  م�����ش��رة  �إن  وق���ال���ت 
ب��رع��اي��ة و�ه��ت��م��ام وت��وج��ي��ه م��ن قبل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
ت��رج��م��ة ل��ل��رن��ام��ج �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لذي 
�أطلقه �شموه عام 2005 وما ت�شمنه 
�أع�شاء  لن�شف  �نتخابات  تنظيم  من 
و2011   2006 ع���ام���ي  �مل��ج��ل�����س 
وم�شاركة �ملر�أة ناخبة وع�شوة وتو�شيع 
�لقاعدة �لنتخابية لتمكني �ملو�طنني 

من �مل�شاركة يف عملية �شنع �لقر�ر.
�ملجل�س و�كب على مدى  �إن  و�أ�شافت 
دولة  تطور  مر�حل  جميع  عاما   41
على  �لقيادة  حر�شت  حيث  �لإم���ار�ت 
عملية  يف  �مل��و�ط��ن��ني  جميع  م�شاركة 
هذ�  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  م����وؤك����دة   .. �ل���ب���ن���اء 
�لدميقر�طية  م��ن  �مل��ت��درج  �ل��ن��م��وذج 
و�مل�شاركة وفق خ�شو�شية ومتطلبات 

جمتمع �لإمار�ت �أثبتت جناحا كبر� 
مقارنة مع �لعديد من �لدول.

و�أ�شارت �إىل �أن �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت 
و�مل�شاو�ة  و�لح�����رت�م  بالثقة  حت��ظ��ى 
وت����ك����اف����وؤ �ل����ف����ر�����س م�����ع �ل�����رج�����ل .. 
يف  �مل���ر�أة  م�شاركة  ن�شب  �أن  مو�شحة 
و�ل�شلك  و�حل��ك��وم��ة  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�لوطني  و�مل���ج���ل�������س  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
�لعمل  ق��ط��اع��ات  �لحت������ادي وج��م��ي��ع 
تعتر من �لن�شب �لعالية عامليا وتدلل 
ع��ل��ى دع���م ق��ي��ادة وجم��ت��م��ع �لإم����ار�ت 
�لذي  �لطبيعي  مكانها  لتاأخذ  للمر�أة 

ت�شتحقه كن�شف �ملجتمع.
وق���ال���ت ن��ح��ن حم���ظ���وظ���ون يف دول���ة 
�لإمار�ت بوجود قيادة د�عمة للمجل�س 
�خت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  م��ن  لتمكينه 
جتاوب  وهناك  و�لرقابية  �لت�شريعية 
يعتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��و���ش��ي��ات  ت��ب��ن��ي  يف 
مو�شوعات  م��ن��اق�����ش��ة  ب��ع��د  �مل��ج��ل�����س 
�لقطاعات  مب��خ��ت��ل��ف  ت��ت��ع��ل��ق  ع���ام���ة 
نهج  تعتمد  �لإم������ار�ت  �أن  م�����ش��رة   ..
�لتنمية �مل�شتد�مة يف خمتلف �ملجالت 
و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�شادية 

من خالل تبني روؤية 2021.
و�أكدت �أن دولة �لإمار�ت حري�شة على 

�إق��ام��ة ���ش��ر�ك��ات ن��اج��ح��ة م��ع خمتلف 
دول �لعامل يف ظل ما متلكه من بيئة 
وحمفزة  و�آم���ن���ة  م��ت��ط��ورة  ت�شريعية 
�لقطاعات  من  �لعديد  يف  لال�شتثمار 
 .. و�لثقافية  و�لقت�شادية  �ل�شياحية 
منوهة �إىل �أهمية �لتعاون �لقائم بني 
فرن�شا يف  �لإم���ار�ت وجمهورية  دول��ة 
خمتلف �لقطاعات و�ملتثمل يف جامعة 

�ل�شوربون ومتحف �للوفر.
و�أ�����ش����ادت ���ش��ع��ادت��ه��ا مب���ا و���ش��ل��ت �ليه 
وت��ط��ور يف خمتلف  ت��ق��دم  فرن�شا م��ن 
ليون  مدينة  ت�شهده  وم��ا  �لقطاعات 
من خ�شو�شية يف فن �لعمارة و�مل�شرح 
�ل���ت���ي ت��ع��ك�����س �ل���ث���ق���اف���ة و�حل�������ش���ارة 

�لفرن�شية �لغنية.
رئي�س  �أعرب جر�رد كولومب  بدوره 
�ل���وف���د �ل��ف��رن�����ش��ي ع���ن �إع���ج���اب���ه مبا 
و�شلت له �لإم��ار�ت من تقدم وتطور 
�ملجالت ومبا ت�شهده من  يف خمتلف 
نه�شة ح�شارية و�قت�شادية و�شياحية 
ت���زخ���ر ب��ه��ا �ل����دول����ة ب��ف�����ش��ل حر�س 
كل  وت�شخر  �لقيادة  ومتابعة  ودع��م 
�أمنوذجا  �لإم��ار�ت  لتكون  �لإمكانيات 
لي�س يف �ملنطقة بل على م�شتوى دول 
�لعامل .. مثمنا ما و�شلت له �ملر�أة من 
�ل�شيا�شي  �لعمل  يف  ناجحة  م�شاركة 
و�ل��ن��ي��اب��ي �لأم����ر �ل���ذي ي��وؤك��د �أهمية 
خمتلف  يف  ف���اع���ل  ك�����ش��ري��ك  دوره�������ا 

�لقطاعات.
م�شروعات  من  يجري  ما  و��شتعر�س 
وتطويرها  �لفرن�شية  ليون  مبدينة 
مب���ا ي���و�ك���ب �ل��ب��ي��ئ��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة وما 
ثقافية  مهرجانات  م��ن  تنظيمه  يتم 
.. موؤكد� حر�س فرن�شا على  متعددة 
بني  �لقائمة  �لعالقات  وتنمية  تعزيز 

�لبلدين �ل�شديقني.
وق����ام �أع�����ش��اء �ل��وف��د ب��ج��ول��ة �شملت 
جل�شات  فيها  تعقد  �ل��ت��ي  ز�ي���د  ق��اع��ة 
�ملجل�س و��شرت�حة �لأع�شاء ومعر�س 
و�لهد�يا  �ل���ف���وت���وغ���ر�ف���ي���ة  �ل�������ش���ور 
�ملجل�س  مل�شرة  ت��وؤرخ  �لتي  �لتذكارية 

منذ �فتتاحه عام 1972.

•• دبي-الفجر:

 وق��ع��ت م��و����ش��الت �لإم����ار�ت و�شركة 
تفاهم  م��ذك��رة  بيئة  للبيئة  �ل�شارقة 
م�شرتكة  وم�شاريع  مبادر�ت  لإط��الق 
�ملتبادلة  ت��ق��دمي �خل��دم��ات  يف جم��ال 
ب����ني �ل����ط����رف����ني، و�ل�����ش����ت����ف����ادة من 
ب��ه��دف تعزيز  �مل��ت��اح��ة  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��م��ا 
�ملجتمعية  ومم��ار���ش��ات��ه��م��ا  �أدو�ره���م���ا 
وت�شويق مبادر�تها م�شاريعهما �لبيئية 
�ملختلفة.  قام بتوقيع �ملذكرة يف مقر 
�ل�شارقة، كل من  بيئة مبدينة  �شركة 
���ش��ع��ادة خ��ال��د �حل��رمي��ل �مل��دي��ر �لعام 
عبد  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  ب��ي��ئ��ة«،  ل�شركة 
مو��شالت  ع���ام  م��دي��ر  �جل��رم��ن  �هلل 
�ملهند�س  �لإم���ار�ت، وبح�شور كل من 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ك��ن��دي  �هلل  ع��ب��د 
مبو��شالت  �لأع��م��ال  تطوير  ل��د�ئ��رة 
�لإم�����������ار�ت، و�مل���ه���ن���د����س ع���ام���ر علي 
لد�ئرة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ه��رم��ودي 
�خلدمات �لفنية باملوؤ�ش�شة. كما ح�شر 
كل  بيئة  ط��رف  م��ن  �لتوقيع  مر��شم 

م��ن جنيب ف��ار���س ن��ائ��ب �مل��دي��ر �لعام 
و�لت�شال  �لأع��م��ال  تطوير  ل�����ش��وؤون 
ق���ب���اين مدير  و�إي�����ف�����اد  و�ل���ت���وع���ي���ة، 

�ل�شيانة �لفنية بال�شركة.
�مل�������ذك�������رة، ميكن  ه�������ذه   ومب�����وج�����ب 
منظومة  من  �ل�شتفادة  بيئة  ل�شركة 
مو��شالت  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
و�ل�شيانة  �لنقل  جم��ال  يف  �لإم����ار�ت 
�لفنية و�إد�رة �ملر�فق، مبا ي�شمل نقل 
�إ�شافة  �لإد�ريني و�لفنيني،  �ملوظفني 
�إىل تقدمي خدمات �ل�شيانة لأ�شطول 

مركبات �لنفايات لدى بيئة«.
 كما تت�شمن �ملذكرة مناق�شة �إمكانية 
بيئة  مركبات  �أ�شطول  حتويل  و�آل��ي��ة 
للعمل بالغاز �لطبيعي �مل�شغوط بدًل 
�شديقة  كمبادرة  �لعادي،  �لوقود  من 
للبيئة، ت�شهم يف تقليل �نبعاثات ثاين 

�أك�شيد �لكربون يف �لهو�ء.
 وتت�شمن �ملذكرة �لتفاهم حول �شبل 
ب��ي��ئ��ة م���ن ح���اف���الت �لنقل  ����ش��ت��ف��ادة 
�إمارة  �ملدر�شي ملو��شالت �لإم��ار�ت يف 
�ل�شارقة، من �لناحية �لإعالنية لن�شر 

للطلبة و�جلمهور  �لتوعوية  �ملفاهيم 
و�لأحد�ث  �ملجتمعية  �حلمالت  حول 
�لإطار،  ه��ذ�  ويف  و�لوطنية.   �ملحلية 
ع���ر ���ش��ع��ادة خ��ال��د �حل���رمي���ل مدير 
�لعميقة  �شعادته  عن  بيئة  �شركة  عام 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت، 
وم��ن��اق�����ش��ة �مل�������ش���اري���ع �جل����دي����دة بني 
بيئة  �شركة  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل��ط��رف��ني، 
تفخر بتقدمي �أف�شل �حللول �ملتكاملة 
�إد�رة �لنفايات و�لتي ت�شمل  يف جمال 
�ل�شو�رع  وت��ن��ظ��ي��ف  �ل��ن��ف��اي��ات  ج��م��ع 
تنظيف،  ق�����ش��م  خ���دم���ات  خ����الل  م���ن 
�ملتخ�ش�شة  بيئة  �شركة  �أق�شام  �إح��دى 
�ل�شو�رع  وت��ن��ظ��ي��ف  �ل��ن��ف��اي��ات  ب��ج��م��ع 
و�ع��ت��ر �حلرميل  �مل��دي��ن��ة.   وجتميل 
توقيع مذكرة �لتفاهم مع مو��شالت 
�ملحطات  �أه�������م  �إح��������دى  �لإم������������ار�ت 
تعزز  و�ل��ت��ي  بيئة  ل�شركة  �لرئي�شية 
�جلهات  بني  و�لت�شال  �لتعاون  �شبل 
يف  ب��ال���ش��ت��م��ر�ر  ملتزمني  �حلكومية 
لدولتنا  �خل����دم����ات  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
وجمتمعنا.«  من جانبه، رحب �شعادة 

م��دي��ر عام  حممد عبد �هلل �جل��رم��ن 
�لتعاون  ب��ه��ذ�  �لإم������ار�ت  م��و����ش��الت 
�لنوعي بني �لطرفني، موؤكد�ً حر�س 
�ملوؤ�ش�شة على تعزيز �لتن�شيق و�لتكامل 
�لفعال مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�شبه 
�لإمار�ت  روؤي���ة  تطبيق  يف  �حلكومية 
2021 �لتي تت�شمن �أهد�فها حتقيق 
�قت�شاد متنوع م�شتد�م، و�لو�شول �إىل 

تنمية متو�زنة وم�شوؤولة يف �لدولة.
 و�شدد �جلرمن على �أن �حلفاظ على 
�لبيئة وتنميتها، ركيزة �أ�شا�شية �شمن 
�خلطط �لإ�شرت�تيجية و�ل�شتثمارية 
�أولوية  و�أن���ه���ا  �لإم�������ار�ت،  مل��و����ش��الت 
منظومة  م����ن����ه����ا  ت���ن���ط���ل���ق  م����ه����م����ة 

خدماتها �ملتنوعة و�ملقدمة ل�شركائها 
�لإ�شرت�تيجيني ونخبة متعامليها.

 و�أو�شح مدير عام مو��شالت �لإمار�ت 
�إح����ر�ز  �أن ه���ذ� �له��ت��م��ام �ن��ع��ك�����س يف 
�لإجناز�ت  ل�شجل حافل من  �ملوؤ�ش�شة 
و�ل�شهاد�ت و�لنجاحات يف هذ� �ملجال، 
من �شمنها �لفوز بدورتني متتاليتني 
ب�����ش��د�رة �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة �ملتميزة 
ل���الأد�ء �حلكومي  �لإم���ار�ت  يف جائزة 
خليفة  �ل�شيخ  برنامج  �شمن  �ملتميز 
�لفوز  وك���ذل���ك  �حل���ك���وم���ي،  ل��ل��ت��م��ي��ز 
بخم�س دور�ت متتالية يف جائزة دبي 
للنقل �مل�شتد�م، و�لفوز بعالمة غرفة 
كاأول  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�شوؤولية  دب���ي 

�إ�شافة  عليها،  حت�شل  حكومية  جهة 
للحفاظ  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  جائزة  �إىل 
من  وغ��ره��ا  �لطبيعية  �مل�����و�رد  ع��ل��ى 
�جلودة  جم��الت  يف  �ملهمة  �ل�شهاد�ت 
�جلرمن  و�أ���ش��اد  و�لأد�ء.   و�ل�شالمة 
�ل�شارقة  �شركة  وم�����ش��وؤول��ي��ات  ب����اأدو�ر 
�ملو�رد  على  للحفاظ  )ب��ي��ئ��ة(  للبيئة 
�ملوؤ�ش�شات  وت�������ش���ج���ي���ع  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
و�ل�شركات يف خمتلف �لقطاعات على 
للبيئة،  �ل�شديقة  �مل���ب���ادر�ت  تطبيق 
�ع����ت����ز�زه ب��ث��ق��ة ���ش��رك��ة بيئة  م���ب���دي���اً 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف جم���ال نقل  يف خ���دم���ات 
م��وظ��ف��ي��ه��ا وت���اأج���ر �مل��رك��ب��ات وعقد 

�لدور�ت �لتدريبية ونحوها.

وزارة الرتبية والتعليم تكّرم مركز �سلطان بن 
زايد للثقافة والعالم يف يوم الوفاء

�سرطة اأبوظبي حتتفي بال�سائقني امللتزمني 
�سمن فعاليات اأ�سبوع املرور اخلليجي

اأمل القبي�سي ت�ستقبل وفدا فرن�سيا 

التفاق على تنفيذ مبادرات بيئية جمتمعية م�سرتكة
مذكرة تفاهم بني موا�سالت الإمارات و�سركة 

بيئة يف املجالني البيئي واخلدمي

•• اأم القيوين-وام: 

ح�شر �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�أم �لقيوين ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها �ملو�طن عبد�هلل خليفة 
بن عنرت �لغفلي مبنطقة �لر��شدية باأم �لقيوين على �شرف 
�شموه. ح�شر �ملاأدبة �إىل جانب �شموه �ل�شيخ �حمد بن �شعود 
�ملعل.  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  و�ل�شيخ حممد  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن 
للتو��شل  �لر��شدية تكري�شا  �شموه �ىل منطقة  زيارة  وتاأتي 

�لد�ئم بني �لقيادة و�ل�شعب يف خمتلف �ملنا�شبات. 

ويل عهد اأم القيوين يح�سر ماأدبة 
غداء يف منطقة الرا�سدية

 

جمعية اأم املوؤمنني 
بعجمان يف 30 �سنة

                           
�جلمعيات  م�شرة  عن  نتحدث  عندما 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لن�شائية 

�ملتحدة ، ينبغي �أن ل نغفل عن ميالد �أول جمعية ن�شائية يف دولة �لإمار�ت 
. ، وهي جمعية �لنه�شة �لظبيانية يف �أبوظبي �لتي �أن�شئت يف عام 1973 

�أن�شئت جميعة �لإحت��اد �لن�شائية يف �ل�شارقة ، ثم جمعية  ويف �لعام نف�شه 
�أم �لقيوين �لن�شائية يف �أم �لقيوين ، ثم جمعية �لنه�شة �لن�شائية يف دبي . 
ويف عام 1974 �أن�شئت جمعية �أم �ملوؤمنني �لن�شائية يف عجمان ، ولنا �ليوم 
�لعلم  ي��وم  �حتفالية  �أي��ام  بعد  ت�شهد  �شوف  �لتي  ه��ذه �جلمعية  مع  وقفة 
�لثالثني.  و�حلديث عن جمعية �أم �ملوؤمنني يف عجمان له نكهة خا�شة ، 
لأنها ترتبط بيوم �لعلم �ل�شنوي ، وبجائزة ر��شد بن حميد للثقافة و�لعلوم 
. وهذ�ن )�ملعلمان( لول �أن ور�ءهما )َعلمان( ملا ��شتطاعا �أن ُيثبتا جناحهما 
يف  و�لجتماعية  �لثقافية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  من  �لكم  ه��ذ�  ِخ�شم  يف 
�ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ف�شاحب   . �لدولة 
بن  ر��شد  جلائزة  �لأعلى  �لرئي�س  ب�شفته  عجمان  حاكم  لالحتاد  �لأعلى 
حميد للثقافة و�لعلوم ، معروف باأريحيته وُحبه لوطنه وبني وطنه ، وهو 
يف �لوقت نف�شه باين نه�شة عجمان �حلديثة مهتم ب�شئون �لثقافة وخدمة 

�ملجتمع.
�آل نهيان حرم �شاحب �ل�شمو حاكم  و�أما �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد 
جناح  ور�ء  هي  �أنها  عنها  فمعروف   ، �ملوؤمنني  �أم  جمعية  رئي�شة  عجمان 
�شخ�شية  تكون  �أن  قبل  تربوية  �شخ�شية  �أنا  كما عرفتها  ، وهي  �جلمعية 
�أم �ملوؤمنني ذ�ت  لذلك فاإن جمعية  مهتمة بالأمور �ملجتمعية .  
عام  �إىل  بنا  تعود   ، �لثالثني  بذكر�ها  حتتفل  عندما   ، �ملتعددة  �لأن�شطة 
1983 ، عندما �حتفلت بيوم �لعلم �ل�شنوي لأول مرة ، وكان يومئذ يطلق 
عليه يوم �ملعلم . ولو ��شتعر�شنا �شنو�ت عمل �جلمعية ، لوجدنا �أنها مرت 
مبر�حل وحمطات عدة ، ��شتطاعت خاللها �أن جتدد نف�شها ، وتطور عملها 
و�أك��ر من جهة   ، و�أك��ر من فئة   ، ن�ش�اط  �أك��ر من  لت�شمل   ، و�أن�شطتها 
�أول  �أن يف  ، لعلمنا  يف �لد�خل و�خل��ارج . ولو تناولنا يوم �لعلم باحلديث 
�حتفال به عام 1983 ، كرم 41 معلماً ومعلمة من منطقة عجمان  ثم 
، و�شمل �لطلبة �ملتفوقني  �أكر من �ملعلمني  تطور �لتكرمي لي�شمل عدد� 
و�لفائز�ت   ، و�لعلوم  للثقافة  ر��شد بن حميد  و�لفائزين بجائزة   ، در��شياً 
بامل�شابقة �لدينية وم�شابقة �لنظافة بني �ملد�ر�س . ثم تو�شع نطاق �لتكرمي 
�لتحكيم  وجلنة   ، �لتعاون  جمل�س  دول  من  باجلائزة  �لفائزين  لي�شمل   ،

و�ملتفوقات من خريجات �جلامعات .
ويف عام 1985 �رتاأت �جلمعية �أن تقيم لتكرمي �ل�شيد�ت حفاًل م�شتقاًل 
، وترعاه �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد حرم �شمو حاكم عجمان بنف�شها 
، ويف هذ� �إ�شارة �إىل �هتمام �شموها بالتكرمي و�ملكرمات  وهكذ� حتى �شمل 
�لتكرمي �بتد�ء من عام 1986 فئة �أ�شحاب �خلدمات �ملجتمعية و�لأطباء 
وحملة �ملاج�شتر و�لدكتور�ة ، ويف هذ� �إ�شارة �أي�شاً �إىل �لتطور �لنوعي يف 
�لتكرمي . وبعد �أن �أثبتت �جلائزة جناحها ، �حتفلت �جلمعية يف عام 1995 
، وقد �شاحب هذه �لإحتفالية  مبنا�شبة مرور ع�شر �شنو�ت على �جلائزة 
�أم�شية  و�إقامة   ، ريا�شي لطالب منطقة عجمان عجمان  مارثون  تنظيم 
معر�س  �أقيم  كما   ، �لتعاون  جمل�س  دول  من  باجلائزة  للفائزين  �شعرية 
�شنة  و�لتميز  �لنجاح  . وظلت �جلائزة ترتقي يف �شالمل  للجائزة  وثائقي 
�إن�شاء  على  �أن �حتفلت �جلمعية مبرور خم�شة ع�شر عاماً  �إىل   ، �شنة  بعد 
�جلائزة ، ويف هذ� �لعام خلدت ذكرى �جلائزة باإ�شد�ر عملة نقدية من فئة 
�لدرهم ، حتمل �شعار جائزة ر��شد بن حميد للثقافة و�لعل�وم . �أما يوم �لعلم 
�ل�شابع ع�شر ، ف�شادف مرور 25 عاماً على �إن�شاء جمعية �أم �ملوؤمنني ، وهي 
�حلا�شنة �لتي �حت�شنت �جلائزة بالرعاية منذ �إن�شائها ، فكان لز�ماً على 
عجمان �أن حتتفل بيوبيل �جلمعية �لف�شي . وقد متيز �لإحتفال بتنظيم 
�أقيمت م�شابقات يف  ، كما  و�آف��اق  � و�قع  �لدولة  �لن�شائي يف  �لعمل  موؤمتر 
�لتلفاز و�ل�شحف ، وبر�مج تدريب للطالبات ، و�أم�شيات ثقافية ، و�إ�شد�ر 
كتاب وثائقي حول م�شرة �جلمعية ، ومت لأول مرة �إطالق موقع �جلمعية 
على �لإنرتنت ، ومت �فتتاح نادي �لفتيات ورباط �ملودة . ومل تكتف �جلمعية 
بر�مج �لحتفال �ملعتادة يف كل عام ، بل تطلعت �إىل �أفق �أعلى من �لتكرمي 
، فكان �أن كرمت يف يوم �لعلم �لثامن ع�شر ، �شاحبة �ل�شمو �مللكي �لأمرة 
�شارة �لفي�شل رئي�شة جمعية �لنه�شة �لن�شائية باململكة �لعربية �ل�شعودية 
. وكانت هذه خطوة متقدمة يف م�شرة �لتكرمي يف �جلمعية ، حيث تتابع 
بعد ذلك تكرمي �لأمر�ت من دول جمل�س �لتعاون ، و�ل�شيخات من د�خل 
دولة �لإم��ار�ت . ومل تن�س �جلمعية يف عام 2008 �أن حتتفل بيوم �لعلم 

�لثاين و�لع�شرين ومبرور 25 عاماً على �إن�شاء �جلائزة .
، وهي  �ُشنَّة ح�شنة  ز�يد  �ل�شيخة فاطمة بنت  �َشنَّت �شمو   2009 ويف عام 
�لتعاون  جمل�س  دول  من  م��ات  �ملُ��َك��رَّ �لحتفال،  كر�عية  �شموها  ��شتقبال 
�خلليجي ، وكذلك �لقياد�ت �لرتبوية ، و�أ�شحاب �خلدمات �ملجتمعية من 
ن�شاء �لإم��ار�ت ، وكانت على ر�أ�س هوؤلء �ل�شيخة عو�شة بنت �شخبوط بن 
�آل خليفة . ثم  ، و�ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد  �آل نهيان  �شلطان 
طروحات  خالل  من  �لعلم  بيوم  �لنوعي  �لإحتفال  تطور  �جلمعية  ب��د�أت 
جديدة ، فطرحت لأول مرة �شعار : �لعلم ُخلق ، ثم �شعار : �لعلم �إح�شان ، 
ثم �شعار : �لعلم �إتقان ، وهو �شعار هذ� �لعام �لذي يحتفل يوم �لعلم مبرور 
30 عاماً على �جلائزة .�إذن لحظنا كيف بد�أت جمعية �أم �ملوؤمنني ن�شاطها 
�أجيال  �أن حتولت �إىل م�شرة  بخطوة ، ثم تتابعت خطو�ت وخطو�ت �إىل 

من �ملكرمني و�ملكرمات يف دولة �لإمار�ت ودول جمل�س �لتعاون .
بيوم  ف��اإن �حتفال �جلمعية  �ملكان  و�أم��ا من حيث   ، �لزمان  هذ� من حيث 
�لعلم بد�أ باملركز �لثقايف بعجمان ، ثم �نتقل �إىل مقر جمعية �أم �ملوؤمنني ، 
ثم �أعدت له قاعة �ملباركية يف �جلمعية ، ثم �نتقلت �إىل ��شرت�حة �ل�شفيا . 
ويف كل عام يقام حفل مهيب يح�شره �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان بنف�شه 
، و�شمو ويل عهده و�أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل و�ل�شعادة و�مللحقات �لثقافية 

لدول جمل�س �لتعاون و�أعيان �لبالد .
ومبا �أنني و�كبت م�شرة هذه �جلمعية وهذه �جلائزة منذ �لبد�ية تقريبا 
، �أ�شتطيع �لقول باأن جمعية �أم �ملوؤمنني من �أو�ئل �جلمعيات ذ�ت �خلدمات 
�لقياد�ت  باإ�شر�ف  بل  برعاية  وه��ي حتظى   ، �لإم���ار�ت  دول��ة  �ملجتمعية يف 

�لعليا �ملبا�شرة يف �إمارة عجمان .
�شر�ئح  بكل  �رتبطت  لذ�   ، و�إن�شاين  و�جتماعي  �إمي��اين  ذ�ت ح�س  �إنها  ثم 
م�شاعر  ودغدغت   ، �لإقليمي  �لنطاق  �إىل  تعدت  بل   ، �لدولة  يف  �ملجتمع 
ة بالقدر �مل�شتطاع ، ذلك بف�شل �هلل تعاىل  �لطبقة �ملثقفة و�لنافعة و�خلررّ
ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �لرفيع  �خللق  �شاحب  م��ن  كرمية  برعاية  ث��م   ،
�لنعيمي ، و�شاحبة �حل�س �لإمياين �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد حرم �شمو 

�حلاكم ، ف�شكر�ً لهما ولكل من �أ�شهم يف خر �ملجتمع .

 بقلم الدكت�ر عارف ال�سيخ
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العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

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

�ل�شرق �لو�شط لتجفيف �لر��شي
 رخ�شة رقم:CN 1161363 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شباركيز ديجيتال لند لالألعاب �لرتفيهية   

رخ�شة رقم:CN 1180610 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامي بن عبد�ملح�شن بن عبد�لعزيز �حلكر من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شامي بن عبد�ملح�شن بن عبد�لعزيز �حلكر من 100% �ىل %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

sparys land amusement toys LLC شافة �شباركيز لند لاللعاب �لرتفيهية ذ.م.م��
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/�شباركيز ديجيتال لند لالألعاب �لرتفيهية
SPARKS DIGITAL LAND AMUSEMENT TOYS

�ىل/�شباركيز ديجيتال لند لالألعاب �لرتفيهية ذ.م.م
SPARKS DIGITAL LAND AMUSEMENT TOYS LLC

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتوديو �ل�شو�مخ

رخ�شة رقم:CN 1039722 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ري�شتا�س حيدر )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�س م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�س م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.10*0.80

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/��شتوديو �ل�شو�مخ

AL SHAWAMIKH STUDIO
�ىل/��شتوديو �ل�شو�مخ ذ.م.م

AL SHAWAMIKH STUDIO LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد �ليا�س غالم لزينة �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1062988 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �ليا�س غالم ح�شني من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد �ليا�س غالم ح�شني من 100% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وليد ر��شد حممد نا�شر علي �مليل �لزعابي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة في�شل �شرد�ر �شرد�ر حممد )%24(
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد ��شماعيل حممد ��شماعيل �لطنيجي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/حممد �ليا�س غالم لزينة �ل�شيار�ت

MOHAMMED ILYAS GHULAM AUTO ACCESSORIES
�ىل/حممد �ليا�س غالم لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

MOHAMMED ILYAS GHULAM AUTO ACCESSORIES LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شله للهد�يا

  رخ�شة رقم:CN 1064152 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ح�شن �حمد ح�شن غريب �حلو�شني من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 ح�شن �حمد ح�شن غريب �حلو�شني من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو عادل للنقليات �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1077223 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�بو عادل للنقليات �لعامة
ABU ADIL GENERAL TRANSPORT
�ىل/ �بو عادل لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة

ABU ADIL PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES
�آل مكتوم بناية  تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد 
 c9 ق   1-4 �س  �لكرت�  �شارع  �بوظبي  �بوظبي جزيرة  �ىل  بن جعفر  جا�شم ح�شن 

طابق 5 مكتب 6 بناية موزة مبارك علي �لقبي�شي
تعديل ن�شاط/��شافة نقل �لركاب باحلافالت �لعامة د�خل �ملدينة )4921001(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية  )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لطور لالن�شاء�ت ذ.م.م  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

رخ�شة رقم:CN 1154363 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 6*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لطور لالن�شاء�ت ذ.م.م
AL TOOR CONSTRUCTIONS LLC

�ىل/ �لطور لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL TOOR GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
ح�شن  عبد�لغفار  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
لت�شليح �لحذية رخ�شة رقم:CN 1066349 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/حمل عبد�لغفار ح�شن لت�شليح �لحذية
ABDUL GHAFFAR FOOTWEAR REPAIRS SHOP

�ىل/ حمل عبد�لغفار ح�شن لبيع �لحذية
ABDUL GAFFAR SHOES SALES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لحذية �ملهنية - بالتجزئة )4771905(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لحذية )9523001(

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

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

رخ�شة رقم:CN 1112432 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شهيل حممود حممد �لن�شاري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

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

CN 1031476:لل�شتائر و�ملفرو�شات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
باتا�شاليل كوجنابو �شليمان من 24.5% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شتار موتيكال �شيد علي 

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �بو�لوليد 

للخياطة رخ�شة رقم:CN 1024158 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة بن مهنا بن حممد �لنوفلي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/في�شتا للقو�طع 

CN 1099895:مل�شتعارة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �تهافا حممد �شريد�ن )%25(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شرمد �ندريه - �شريد�ن من 49% �ىل %24 

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لعقارية  �ل�ش�����ادة/تارجت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1141048 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

MIDEIN INVESTMENT شافة مد�ئن لال�شتثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AQARIYYA LLC شافة عقارية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر �شعود حممد عر�ر �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 MADIEN REALSTATES CO. LLC حذف �شركة مد�ئن �لعقارية ذ.م.م
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1007459 بال�شم �لتجاري �نفنيتي للمقاولت 
و�ل�شيانة �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

تن�يه
 10729 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
 CN 1039689 بتاريخ 2013/3/2 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم

بال�شم �لتجاري: ل�شبونة �شبا ذ.م.م .
�ليه  �مل�شار  �لعالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه 

�عاله ومل تذكر �لتعديالت �لتالية:
هو  و�ل�شحيح  �جلن�شية  �شوري  �خلطيب  علي  و��شافة/جهاد  حذف 

تعديل �ىل مالك
خلفان  ن�شيب  هو  و�ل�شحيح  �ملن�شوري  خريده  حممد  ��شافة/خلفان 

حممد خريده �ملن�شوري
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق

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

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

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

CN 1150938:ل�شحية و�ل�شباغ و�ل�شر�ميك رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لبيت �لر�قي لالعمال �ل�شحية و�ل�شباغ و�ل�شر�ميك

ALBAIT ALRAQI SANITARY & PAINTING & CERAMIC WORKS EST

�ىل/ �لبيت �لر�قي لعمال �ل�شيانة

ALBAIT ALRAQI FOR GENERAL MAINTENANCE

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

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1101753 بال�شم �لتجاري �شركة �لر�مي 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة - ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرملة �حلمر�ء للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1281897 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 40*60 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لرملة �حلمر�ء للمقاولت �لعامة

RED SAND GENERAL CONTRACTING
�ىل/ �لرملة �حلمر�ء لعمال �لطابوق و�لبال�شرت

RED SAND BLOCK WORKS & PLASTERING
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �شليم حممد 

CN 1039294:للمفار�س و�حلقائب رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*4
تعديل ��شم جتاري:من/حمل �شليم حممد للمفار�س و�حلقائب

�ىل/ حمل �شليم حممد للمفار�س
SALEEM MOHAMED FURNISHING

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

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

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�ل���ب���ح���ري( ب����ان �ل�������ش���ادة/ ن���ادي اب��وظ��ب��ي ال��دويل 
ت�شجيل  بطلب  ت��ق��دم��و�  ق��د  البحرية  للريا�سات 

�ل�شفينة �ملذكورة بياناتها 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 خالل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

---- 0007510 �نونيمو�س
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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انطالق فعاليات مهرجان يوم املرح لل�سحة واللياقة
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
ب���ن���ت م����ب����ارك �ل���رئ���ي�������س �لأع���ل���ى 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�فتتحت  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  معايل 
وزيرة �لدولة رئي�شة جمل�س �إد�رة 
�شندوق �لزو�ج فعاليات مهرجان 
يوم �ملرح لل�شحة و�للياقة 2013 
�أبوظبي  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
وي�شتمر  �لأح�������د  �أم���������س  ����ش���ب���اح 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  ي���وم���ني  مل����دة 
 86 للمعار�س مب�شاركة  �لوطني 
ودولية  حملية  و�شركة  موؤ�ش�شة 
ت��ع��م��ل ج��م��ي��ع��ا ل���ش��ت��ق��ط��اب كافة 
�جلميع  وتوعية  �لعمرية  �لفئات 
من  للحياة  �ل�شحية  ب���الأمن���اط 
خ����الل ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة تقدم 
�ملرح  م��ن  �إط���ار  ويف  مبتكر  ب�شكل 
�لهادف �لذي ي�شمن تفاعل كافة 

�أفر�د �ل�شرة.
�ل�شام�شي  �لدكتورة ميثاء  وقالت 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  حر�س  �أن 
ب��ن��ت م��ب��ارك ع��ل��ى دع���م �لر�مج 
مب�شتوى  و�لإرت����ق����اء  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�حلياة �ل�شحية للمجتمع وكذلك 
�لقيم  غر�س  على  �شموها  حر�س 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ن�����ش��اط �ل���ب���دين يف 
�ل��ن�����ش��ئ وم����ن ه��ن��ا ياأتي  ن��ف��و���س 
�لعظيم  �حل����دث  ل��ه��ذ�  رع��اي��ت��ه��ا 
�بوظبي  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
وعلى  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�حلمادي  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  ر�أ���ش��ه 

مدير �ملركز .
و�أكدت �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي 
متطور  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �حل�����دث  �أن 

تنظيم مهرجان يوم �ملرح لل�شحة 
يت�شمن  بحيث  �شنويا  و�ل��ل��ي��اق��ة 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
�لريا�شية و�ل�شحية �لتي تنعك�س 
�أبوظبي  جمتمع  على  �إيجابياتها 

ب�شكل عام و�لأفر�د ب�شكل خا�س.

ال�ساهني للمغامرات
و�ل����ت����ق����ت �ل���ف���ج���ر م�����ع ع���ب���د�هلل 
ب�شركة  �ل��ر�م��ج  من�شق  دروي�����س 
�ل�����ش��اه��ني ل��ل��م��غ��ام��ر�ت ف���اأك���د �أن 
للمغامر�ت  �ل�������ش���اه���ني  ف��ل�����ش��ف��ة 
ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى دم�������ج �لأن�������ش���ط���ة 
�لدر��شي  ف�شل  خ��ارج  �لتعليمية 
م��ن �ج���ل رف���ع �ل��ق��درة ع��ل��ى ربط 
�ملحيطة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل���ن���اه���ج  ب���ني 
ت�شلق  ت�شمل  فاأن�شطتنا  بالطالب 
�جلبال و�مل�شئ يف �جلبال و�ملناطق 
�لوعرة وركوب �لدر�جات �جلبلية 
وق���ي���ادت���ه���ا و�ل���ه���ب���وط م����ن قمم 
باإ�شتخد�م  و�ل��ت��ج��دي��ف  �جل���ب���ال 
�ل�����رح�����الت  �ل������ك������اي������اك  زو�رق 
�لإ�شتك�شفاية �لليلية على �لياب�شة 
متنوعة  �أن�شطة  وكلها  �مل��اء  يف  �أو 
وب��ح��ري��ة وج��ب��ل��ي��ة وهناك  ب��ري��ة 
�أي�������ش���اً م��ع�����ش��ك��ر�ت ت��دري��ب��ي��ة يف 
�ملناطق �جلبلية و�لرية و�إقامتها 
يف �جلزر وهذ� ما يجعل �لطالب 
على  وتعمل  �ملغامر�ت  هذه  يحب 
وتقام هذه  �لإم���ار�ت  ببيئة  ربطه 
�ملع�شكر�ت د�خل �لدولة وخارجها 
للمغامر�ت  �ل�����ش��اه��ني  وت�����ش��ع��ى   .
�ل�������ش���ج���اع���ة و�ل����وع����ي  يف غ����ر�����س 
بالأو�شاع �خلطرة �لذي يتعر�س 
بالنف�س  و�لثقة  دوم��اً  �لإن�شان  له 
كفريق  و�لعمل  �جلماعي  و�لعمل 
و�حد وفن �لتو��شل مع �لأخرين 
وحتويل  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة  وكيفية 

�ملعك�شر مدة  �لطالب يف  وي�شارك 
5 �أي��ام �أك��ان يف �جلبل �أو �ل��ر �أو 
للم�شاركة  �ملادية  و�لر�شوم  �لبحر 

يف متناول �ليد للجميع .

الي�ني�سيف 
من  ������ش�����اح�����وري  رز�ن  وق�����ال�����ت 
مهرجان  يف  ن�شارك  �ليوني�شيف 
�مل���رح م��ع ج��ام��ع��ة ز�ي���د ف���رع دبي 
�شحية  ن�������ش���ائ���ح  ت����ق����دمي  ع�����ر 
ل���ل���ط���الب م����ن خ������الل �لأل����ع����اب 
ل���ي���ت���ع���ل���م �ل����ط����ف����ل ومي��������رح عر 
ممار�شة �لريا�شة و�لأكل �ل�شحي 

و�لإهتمام بالعظام �لقوية .
قامت  ي��ون��ي�����ش��ف  �ن  و�أو����ش���ح���ت 
مب�شروع حتت رعاية �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك وهى مكافحة 
ل���دى �لأط���ف���ال وغر�س  �ل�����ش��م��ن��ة 
و�شطهم  ����ش���ل���ي���م  ����ش���ح���ي  من�����ط 
8 مد�ر�س  �مل�شروع يف  وطبق هذ� 
�لعام  ودب����ي يف  �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 
�ملا�شي ويطبق �لآن يف 4 مد�ر�س 
باإمارتي عجمان و�أم �لقيوين وبد�أ 
هذ� �مل�شروع يف عام 2012 وكانت 
�لنتائج �يجابية فقد قمنا بقيا�س 
�ل���ط���ول و�ل������وزن ل��ك��ل ط��ف��ل قبل 
ب���دء �مل�����ش��روع وب��ع��د �ن��ت��ه��اء �لعام 
�لدر��شي  �لعام  وخ��الل  �لدر��شي 
نقوم مرة يف �لإ�شبوع مبحا�شر�ت 
ودورة  �ل�شحية  �حلياة  منط  عن 
�لأهايل  تثقيف  وكذلك  ريا�شية 
بالتغذية �ل�شحية و�لنمط �حلياة 
�لنف�شية  و�ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

و�لكادر �لتدري�شي .

م�ست�سفى الرحبة 
و����ش���ي���م عربي  �ل���دك���ت���ور  و�أل����ق����ى 
�ل����زوب����ع����ي �����ش���ت�������ش���اري �أم����ر������س 

وي�������ش���م ف���ع���ال���ي���ات ع����دي����دة عر 
باملمار�شات  �مل���ج���ت���م���ع  ت��ث��ق��ي��ف 
وهى  و�حلا�شر  باملا�شي  �ل�شحية 
حم�����اول�����ة �جل����م����ع ب�����ني �ل������رت�ث 
�لرعاية  خ����الل  م���ن  و�حل����د�ث����ة 
�ل�����ش��ح��ي��ة وغ���ر����س �ل��ن�����ش��ئ بهذه 
�ل�شركات  وعدد  �ل�شليمة  �ملفاهيم 
�ل�شنة  ه��ذه  يف  �رت��ف��ع  و�مل�شاهمة 
يعك�س  وهذ�  �لفعاليات  تتنوع  مع 
مدى �أهمية هذه �لفعالية ومدى 
�مل�������ش���وؤول���ي���ة �لإج���ت���م���اع���ي���ة �ل���ذي 
للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��ق��دم��ه 
�ل���ت���ق���ن���ي يف جم���ال  و�ل����ت����دري����ب 
�ملجتمع  نحو  و�لتوعية  �ل��رع��اي��ة 
وهذه �لفعالية عززت �ل�شر�كة بني 
ر�شخ  مما  و�خلا�س  �لعام  �لقطاع 
من مفهوم �مل�شوؤولية �لإجتماعية 
�مل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق �جل��م��ي��ع وهذ� 

ي�شب يف �شالح خدمة � ملو�طن .
�ل�شام�شي  ���ش��ع��ي��د  م���ب���ارك  وق����ال 
�مل���رك���ز رئي�س  ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام 
للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�إن ه��ذ� �حل��دث يعد �لأك���ر على 
من  يتم  و�ل��ذي  �ملنطقة  م�شتوى 
�لثقافة  ن�شر  على  �لعمل  خالله 
��شاها  جديدة  با�شاليب  �ل�شحية 
�بناء  ،د�عيا ً كافة  و�مل��رح  �لفكاهة 
�ملجتمع �ىل �مل�شاركة يف �لفعاليات 
�لتي تقام حتت رعاية �م �لمار�ت 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لقيادة  روؤي������ة  م���ع  ي���ت���و�ف���ق  مب���ا 
�لر�شيدة يف تن�شئة جمتمع �شحي 
يتمتع �أفر�ده باأبد�ن قوية وعقول 
متفتحة ي�شهمون من خاللها يف 
و�لعطاء  �لتنمية  م�شرة  �إك��م��ال 
يف �ل���دول���ة، وم���ن ه��ن��ا ف���ان مركز 
�أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب 
�ل��ت��ق��ن��ي و�مل���ه���ن���ي ي���ح���ر����س على 

�ملهار�ت �إىل جزء مرتبط به دوماً 
يل�شق بالعقل �لباطن .

�أن  و�أ������ش�����اف ع����ب����د�هلل دروي�����������س 
�لإن�������ش���ان ي��ت��ع��ل��م م���ن خ����الل ما 
�ل���رن���ام���ج م�شمم  ي��ف��ع��ل��ه وه����ذ� 
�لتعليمية  �ل��ب��ذرة  ي��ب��ذر  �أن  ع��ل��ى 
�أف���ع���ال  �إىل  �مل�����ه�����ار�ت  وحت����وي����ل 
و�لطالب  �لأطفال  منها  ي�شتفيد 
عاملية  �أنظمة  وهى  �أي�شاً  و�لكبار 
معروفة وتطبق على نطاق و��شع 
�ل���ف���ر�غ وجناحها  م��ن  ت��اأت��ي  ومل 
مهار�ت  وتنمية  �شلوك  تغير  يف 

. �لقيادية م�شمون 100% 
و�أو�شح �أن �لطالب يتعلم �لكيمياء 
�ملدر�شة  يف  و�لأح���ي���اء  و�ل��ف��ي��زي��اء 
نقوم عر �ملع�شكر�ت �لتدريبية يف 
�أن يفح�س �لطالب  �جلبال مثاًل 
�لرتبة و�جلبل و�لأ�شجار و�أ�شباب 
منوها و�شقوطها وي�شتك�شف عر 
�ل��ب��ي��ئ��ة �جلذ�بة  ه���ذه  م��ع��اي�����ش��ت��ه 
لذلك  عليه  جديدة  كونه  لنف�شه 
�لطالب  ت��ف��ي��د  �مل���غ���ام���ر�ت  ه����ذه 
وهى  �لعلمية  درو���ش��ه��م  يف  ك��ث��ر�ً 
وكذلك  وم��ن��ه��ج��ي  ب��ي��ئ��ي  ت��ع��ل��ي��م 
ي��ت��ع��ل��م ك��ي��ف ي��ق��ي�����س ك��م��ي��ة �مل���اء 
�مل�شي  خ�����الل  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل������ذي 
لقطع  معه  يحمل  لكي  �ل��ط��وي��ل 
وي�شاهد  دون عط�س  �مل�شافة  هذه 
خالل تو�جده باجلبال �أو يف �لر 
و�لزو�حف  �ل��ط��ي��ور  م��ن  ن���وع  �أي 
و�لإ�����ش����ج����ار �خل���ا����ش���ة ب����الأدوي����ة 
و�لأ�شجار �ملغذية للطيور ويتعلم 
�لأ�شجار  ل��ه��ذه  �ملحلية  �لأ���ش��م��اء 

و�لطيور .
تتو�جد  دروي�س  عبد�هلل  و�أ�شاف 
هذه �ملعك�شر�ت �أو �ملغامر�ت حول 
ت��ب��د�أ م��ن �بوظبي  �لإم����ار�ت كلها 
�إىل �ل�شلع و�لفجرة و�لعني ودبي 

�لرحبة  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ل��ب��اط��ن��ي��ة 
للجمهور  �مل�شرح  على  حما�شرة 
و�لعو�مل  �ل��ع��ظ��ام  ه�شا�شة  ح��ول 
�مل�������وؤدي�������ة ل�����ه وت�������ش���م���ل �ل����غ����ذ�ء 
و�لريا�شة ومدى �لتعر�س لأ�شعة 
�لأغذية  ع��ن  و�لإب��ت��ع��اد  �ل�شم�س 
�ل����غ����ر �ل�������ش���ح���ي���ة م����ث����ل �مل�������و�د 
و�لأك����الت  و�ل��ت��دخ��ني  �لكحولية 
�لغذ�ء  على  و�لإع��ت��م��اد  �ل�شريعة 
�ل�شحي �ملتو�زن مع �لرتكيز على 
عن  و�لإبتعاد  �ملنتظمة  �لريا�شة 
�خلمول و�لك�شل وه�شا�شة �لعظام 
�لرجل  ي�����ش��ي��ب  ���ش��ام��ت  م���ر����س 
و�ملر�أة و�لوقاية تبد�أ من �لأعمار 
�ل�شغرة وكل ما نبني بناًء �شليماً 

كان �لوقاية �أف�شل .
يون�س معاجلة يف  رب��ا  و�أو���ش��ح��ت 
�لفقري  للعمود  �لأمريكي  مركز 
دي  دي  �أي  جهاز  جلب  �مل��رك��ز  �أن 
حيث ك��ان ه��ذ� �جل��ه��از متوفر يف 
�ل�شابق بالوليات �ملتحدة و�وروبا 
�ملركز  مب��ق��ر  م��ت��وف��ر  �لآن  وه����و 
معاجلة  ت��ق��ن��ي��ة  وت��ع��ت��م��د  ب���دب���ي 

�ل�شد  ع�����ر  �ل����ف����ق����ري  �ل����ع����م����ود 
�لفقرة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
و�لرخو  �ل�����ش��د  بطريقة  �مل�����ش��اب��ة 
25 دق��ي��ق��ة وه���ذ� يغني عن  مل���دة 
�جل���ر�ح���ة �ل��غ��ر �ل�����ش��روري��ة يف 
�لم  هناك  ولي�س  �حل��الت  �أغلب 
ويختلف  �شحية  م�����ش��اع��ف��ات  �أو 
�لأم��ر من مري�س لآخ��ر ويعتمد 
�لنجاح على مدى تفاعل �ملري�س 
بالتمارين  و�لإل��ت��ز�م  �ل��ع��الج  م��ع 

�لريا�شية .
وك�شفت �ل�شيدة ربا يون�س �ملعاجلة 
�لأم���ري���ك���ي  م���رك���ز  �أن  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
���ش��ي��ف��ت��ح فرعاً  �ل��ف��ق��ري  ل��ل��ع��م��ود 
�بوظبي  �لعا�شمة  يف  ل��ه  ج��دي��د�ً 
�ل���ق���ادم وكذلك  �لأ����ش���ب���وع  خ���الل 
�ل�شهرين  خ���الل  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���س 
حو�يل  باملركز  ويتعالج  �لقادمني 
1000 مري�س و�لفئات �لعمرية 
�لتي يتم عالجها ما بني 20 �إىل 
�لأوج����اع  م��ن  و90%  �شنة   60
متعلقة  �لنا�س  منه  ي�شتكي  �لتي 
نعي�شها  �ل��ت��ي  �لع�شرية  ب��احل��ي��اة 

من قلة �حلركة ونق�س فيتامني 
د�ل وقلة �لتعر�س لأ�شعة �ل�شم�س 
�ملكاتب  يف  �ل���ط���وي���ل  و�جل���ل���و����س 
و�ل�شغوط  �لأوج�������اع  م���ن  ت���زي���د 
م�شيفة  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  ع��ل��ى 
م��ن ك��ل 10 ����ش��خ��ا���س ي��وج��د 8 
منهم لديهم �أوجاع و�لآم بالظهر 
�شهر  كل  ز�ئرين  طبيبان  ولدينا 
��شت�شار�تهم  ي��ق��دم��و�  ل��ل��م��رك��ز 
�ملت�شلق  وك�������ش���ف   . ل���ل���م���ر����ش���ى 
�لذي  �مل��ع��م��ري  �شعيد  �لإم���ار�ت���ي 
�يفر�شت  ج��ب��ل  ق��م��ة  �أع��ل��ى  ت�شلق 
�أنه ينوي �لت�شلق من خالل �لقفز 
�حل���ر م��ن �أع��ل��ى ف��ن��دق يف �لعامل 
وهو فندق روز روتانا برج خليفة 
�لوطنية  �ل�شركات  ونا�شد  بدبي 
و�جلهات �حلكومية تقدمي �لدعم 
ل���ه يف رح��ل��ت��ه حتقيق  و�مل�����ش��ان��دة 
�لإجناز�ت لأنه يف �لنهاية ت�شاف 
ل��ر���ش��ي��د �لإم�������ار�ت وح��ت��ى �كمل 
ت�شتهلك  �ملبادرة  لأن هذ�  �مل�شرة 
تكاليف كثرة وهى �أحد �ملعوقات 

�لتي تعيق رحلتي �إىل �لقمة .

اإلقاء ال�س�ء على جتربتها الغنية

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تفتتح جناحًا ترويجيًا يف مطار اأبوظبي الدويل
الوطني للوثائق والبحوث يطلق خطته الإ�سرتاتيجية على �سوء تو�سيات القمة احلكومية الأوىل

•• ابوظبي – الفجر

يف �إطار �لتعاون بني مطار �أبوظبي 
�لدويل وموؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  قامت 
بحملة ترويجية عن �ملوؤ�ش�شة د�خل 
�ملطار يف �ملنطقة �خلا�شة باملغادرة 
مناذج  عر�س  مت  حيث  و�ل��و���ش��ول 
من �لأو�شمة و�لدروع �لتي ح�شلت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  عليها 
– رئي�شة  �هلل  – حفظها  م��ب��ارك 
�لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لرتويجي  �جل��ن��اح  و�ل��ط��ف��ول��ة يف 
بجهود  �لتعريف  �أج���ل  م��ن  وذل���ك 
���ش��م��وه��ا يف �له��ت��م��ام ب���الأ����ش���رة و 

�ملر�أة ب�شفة عامة. 
و�ف��ت��ت��ح��ت ���ش��ع��ادة م����رمي حممد 
موؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���رم���ي���ث���ي 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة و���ش��ع��ادة علي 
ماجد �ملن�شوري �ملعر�س و�حتوى 
���ش��ي�����ش��ت��م��ر حتى  �ل�������ذي  �جل����ن����اح 
�ل��ق��ادم عر�شاً  م��ار���س  م��ن  �لعا�شر 
�خلا�شة  و�لأف������الم  ل���الإ����ش���د�ر�ت 
تنفذها  �لتي  و�لأن�شطة  بالر�مج 
�ملوؤ�ش�شة �إ�شافة �إىل جو�ئز �ملوؤ�ش�شة 
بالذكر  و�جل���دي���ر  وم�����ش��اب��ق��ات��ه��ا. 
مت  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �أن 
�إن�شاوؤها بقر�ر من �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وفق   � �هلل  حفظه   � �ل��دول��ة  رئي�س 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  �أط���ل���ق 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث 
�مل�شتحدثة  �لإ�شرت�تيجية  خطته 
�شوء  ع��ل��ى   )2015-2013(
�لأوىل  �حلكومية  �لقمة  تو�شيات 

ومعطياتها.
�ف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل 
�مللتقى-  �ملركز  ع��ام  مدير  �لري�س 
�ملركز  موظفي  جميع  �شم  �ل���ذي 
فيها عن  �أع���رب  بكلمة  و�إد�ري���ي���ه- 
���ش��ع��ادت��ه ب��ت��ز�م��ن �إط����الق �خلطة 
�لقمة  مع  للمركز  �لإ�شرت�تيجية 
�أن  وم����وؤك����د�ً  �لأوىل؛  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لقمة جاءت يف م�شلحة  تو�شيات 
�خلطة من حيث �جلودة يف تقدمي 
م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �خلدمات 
�أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���ار  �ل���وط���ن، 
ز�يد  �ل�شيخ  لأن  �ملركز ولد مميز�ً 
�هلل  طيب   - نهيان  �آل  �شلطان  بن 
وتر�ث  لتاريخ  حا�شناً  �أر�ده  ث��ره- 
و�شبه  و�خل��ل��ي��ج  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
مركز�ً  و�أر�ده  �لعربية،  �جل��زي��رة 
ي��ع��ن��ى ب��ال��وث��ائ��ق و�ل��ب��ح��وث وهذ� 
ده يف �ل��ع��امل؛ فهو  من �أ���ش��ر�ر ت��ف��ررّ
ث���الث���ة م���ر�ك���ز يف م���رك���ز و�ح����د: 
ومركز  �لوطني،  لالأر�شيف  مركز 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة، ومركز  ل��الأر���ش��ي��ف��ات 
للبحوث. وحثرّ �شعادة �ملدير �لعام 
للمركز على ��شتيعاب كل تفا�شيل 
تعدرّ  لأنها  �لإ�شرت�تيجية  �خلطة 
حمركات حقيقية للعطاء و�لإبد�ع 
�ملركز  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً  و�ل��ت��م��ي��ز، 

�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  وت��ن��اول��ت 
لكل  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت 
و�حد من �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية، 
كما حددت �مل�شاريع �لإ�شرت�تيجية 
�خلا�شة بكل هدف، وقد ��شتعر�س 
�لروؤية  �مل��رك��ز  يف  �لإد�ر�ت  م���در�ء 
ور�شالتها،  �إد�رة  ب��ك��ل  �خل��ا���ش��ة 
و�أه����د�ف����ه����ا �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، و�أه�����م 

م�شاريعها �مل�شتقبلية.
من  ع��دد  بتكرمي  �مللتقى  و�ختتم 
�إجناح  �شاركو� يف  �لذين  �ملوظفني 

فعاليات �ملركز ومتيزها.
�لوطني  �ملركز  �أن  بالذكر  �جلدير 
للوثائق و�لبحوث �لذي تاأ�ش�س عام 
�ملوؤ�ش�شات  �أق��دم  من  يعدرّ   1968
�لتوثيقية يف منطقة �خلليج، وله 
بتاريخ  �ل��ت��ع��ري��ف  يف  ري�����ادي  دور 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  وت�����ر�ث 
على  ويحر�س  وهويتها،  �ملتحدة 
�لعلمي،  و�لبحث  �لإب���د�ع  ت�شجيع 
بتاريخ  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل���ج���الت  يف 
�لإم������ار�ت ومنطقة  دول����ة  وت����ر�ث 

�خلليج. 
يقوم �ملركز بجمع وتوثيق �لتاريخ 
�ل�شفاهي، وُيِعدُّ �لبحوث �لتاريخية 
ن�شرها  على  ويعمل  �ملتخ�ش�شة، 
ويعقد  �ملتخ�ش�شة،  �إ���ش��د�ر�ت��ه  يف 
و�ملعار�س  و�مل����وؤمت����ر�ت  �ل���ن���دو�ت 
وتكمن  و�ل����دول����ي����ة،  �لإق���ل���ي���م���ي���ة 
�لوثائق  �قتناء ماليني  �أهميته يف 
ومنطقة  �ل����دول����ة  ت��خ�����س  �ل���ت���ي 
جمع  ب�����ش��دد  �لآن  وه���و  �خل��ل��ي��ج، 
�ل���وز�ر�ت  �لإد�ري����ة م��ن  �ل�شجالت 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملختلفة.

يفخر مبا و�شل �إليه من تطور يف 
�أد�ء مهامه، ويف �إجناز�ته، و�أ�شاف: 
�هتمامها  �أولتنا  �لتي  �لقيادة  �إن 
وعنايتها تطلب منا �ملزيد، ونحن 
�ملوؤ�ش�شي، وهذ�  �إىل �لتميز  نتطلع 
�لذي يتمتع  باملوظف  �لتميز يبد�أ 

بالطاقة �لإيجابية. 
�لري�س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وط��ال��ب 
كلمات  ت��ك��ون  ب���اأن  �مل��رك��ز  موظفي 
�لأوىل  �لقمة �حلكومية  �لقادة يف 
�لتي حثرّو� فيها على توثيق تاريخ 
�ملبكرة-  م���ر�ح���ل���ه  يف  �لإم���������ار�ت 

خارطة عمل للمرحلة �لقادمة.
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ت�شمنت 
ماجد  ���ش��ع��ادة  ��شتعر�شها  و�ل��ت��ي 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملهري  �شلطان 
يف �مل��رك��ز- روؤي��ة �مل��رك��ز، ور�شالته، 
و�أه����د�ف����ه �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، وقد 
ركزت �لروؤية يف �لريادة يف تقدمي 
خدمات �أر�شيفية ووثائقية وبحثية 
�لر�شالة  �أك������دت  ف��ي��م��ا  م��ت��م��ي��زة، 
�لوثائقي  �ل����رت�ث  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 

لتقدمي �ملعلومات �ملوثقة و�لأمينة 
�لنا�س  وع���ام���ة  �ل����ق����ر�ر  مل��ت��خ��ذي 
و�لهوية  �لن��ت��م��اء  روح  ول��ت��ع��زي��ز 

�لوطنية.
�لإ�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  وج���اءت 
�خل����ا�����ش����ة ب����امل����رك����ز م����ع����رة عن 
�ملوؤ�ش�شي،  �لتميز  ن��ح��و  تطلعاته 
�أر�شيف  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  يف:  ومت��ث��ل��ت 
وت���وف���ر بحوث  وط���ن���ي ح���دي���ث، 
وخدمات معرفية متكاملة، وتعزيز 
و�ملجتمعي،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
وتعزيز  �مل��رك��ز  مقتنيات  وتنمية 
�إت��اح��ت��ه��ا، وت��وف��ر وت��ط��وي��ر بيئة 

عمل متميزة.
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  وح�����ددت 
للمركز  �ملعتمدة  �لأ�شا�شية  �لقيم 
ب���ال�������ش���ري���ة، و�ل���ث���ق���ة، و�لإت�����اح�����ة، 
و�لتميز، وروح �لفريق، وقد ك�شفت 
هذه �لقيم عن حر�س �ملركز على 
دون  ل��ل��ب��اح��ث��ني  مقتنياته  �إت���اح���ة 
ذ�ت  �لوثائق  بع�س  على  �لتجاوز 

�لطابع �ل�شري.

 2006 لعام   )11( رقم  �لقانون 
�لذي يق�شي بتعيني �شمو �ل�شيخة 
�أعلى  رئي�شاً  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
على  �لقانون  ن�س  كما  للموؤ�ش�شة، 
نه�شة  جمعية  حمل  �ملوؤ�ش�شة  حل 
فروعها  ب��ك��ام��ل  �لظبيانية  �مل����ر�أة 
وم��ك��ات��ب��ه��ا و�جل����ه����ات و�لأن����دي����ة 
��م��ت �إل���ي���ه���ا، ل���ت���وؤول �إىل  �ل���ت���ي ���شُ
�ملوؤ�ش�شة جميع �لأ�شول و�ملمتلكات 
بتلك  �خلا�شة  و�ملنقولة  �لعقارية 
كافة  كذلك  �إليها  وتنقل  �جلهات، 
و�لتز�ماتها،  �جل��م��ع��ي��ة  ح���ق���وق 
موؤ�ش�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ع��ت��رت  وق���د 
�شخ�شية  ذ�ت  ربحية،  غ��ر  ع��ام��ة 
بالأهلية  وت���ت���م���ت���ع  �ع����ت����ب����اري����ة، 

�لقانونية �لكاملة، وبال�شتقاللية 
�ملالية و�لإد�رية.

�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  وتهدف 
بوجه  �لأ���ش��رة  وتنمية  رع��اي��ة  �إىل 
عام، و�مل��ر�أة و�لطفل بوجه خا�س، 
���ش��ع��ي��اً ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة ���ش��ام��ل��ة يف 
�مل��ر�أة و�لطفل  �لتعامل مع ق�شايا 
لالأ�شرة،  �مل�����ش��ت��د�م��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�����ش����م����ان����اً خل���ل���ق جم���ت���م���ع ق�����ادر 
وباملعرفة،  بالعلم  �ملناف�شة  ع��ل��ى 
للقدر�ت  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ط��وي��ر  م���ع 
�هتمام  ي��ت��وق��ف  ول  ول��ل��م��ه��ار�ت. 
�لتنمية  ح������دود  ع���ن���د  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
للم�شتقبل،  ���ش��م��ان��اً  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لدينية  بالقيم  كذلك  تهتم  �إمن��ا 

�لأ�شيلة،  �ل��ع��رب��ي��ة  وب��ال��ت��ق��ال��ي��د 
ت��اأ���ش��ي��ل��ه��م��ا لدى  ف��ت��ع��م��ل ع���ل���ى 
�لأ�شر  ل�شتمر�رية  �لأفر�د �شماناً 
�ملر�أة  وت�شاعد  �ملجتمع،  ولتما�شك 
من خالل تعزيز مكانتها لتمكينها 
�ل���ف���اع���ل يف حركة  �لإ����ش���ه���ام  م���ن 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية، 
لتنفيذ  مبتكرة  �أ�شاليب  تبني  كما 
رعاية  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
و�لطفل،  �مل�����ر�أة  وت��اأه��ي��ل  وت��ن��م��ي��ة 
و�خلطط  �لإ�شرت�تيجيات  وت�شع 
ت�شهم  �لتي  �ملتخ�ش�شة  و�لر�مج 
يف تن�شئة �لطفل ووقايته ورعايته، 
وم������ن ث����م �إع�����������د�ده ب�����ش��ك��ل جيد 

للم�شتقبل.       

معايل الدكت�رة ميثاء ال�سام�سي خالل افتتاح املهرجان

رزان �ساح�ري والدكت�رة داليا هارون من الي�ني�سف عبد اهلل دروي�س ربا ي�ن�س الدكت�ر و�سيم الزوبعياملت�سلق �سعيد  املعمري

مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يعقد ور�سة عمل حول التغطية من امليدان
•• اأبوظبي-وام:

عمل  ور���ش��ة  للدولة  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  تن�شيق  مكتب  عقد 
حول �لتغطية من �مليد�ن ��شتمرت يومني وذلك ��شتجابة لطلب 

�جلهات �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية �ملحلية.
وقال �شعادة هز�ع حممد �لقحطاين مدير عام �ملكتب �إن �لور�شة 
دقيقة  معلومات  على  �حل�����ش��ول  �أه��م��ي��ة  على  للرتكيز  ت��ه��دف 
وتف�شيلية من �مليد�ن ويف �لوقت �ملنا�شب يف �لدول �لتي ت�شلها 
�ملمكنة للح�شول على  �لن�شانية �لمار�تية و�لطرق  �مل�شاعد�ت 
�أن  �أمام �لور�شة  هذه �ملعلومات. و�أو�شح �لقحطاين يف كلمة له 
�مليد�ن �شرورية جلميع مر�حل م�شاريع  �ل��و�ردة من  �ملعلومات 
�مل�شاريع  �إجر�ء تعديالت على  وت�شاهم يف  �مل�شاعد�ت �خلارجية 
مبا يتنا�شب مع �لحتياجات �حلقيقية للمجتمع وتتيح �لفر�شة 

و�ملجتمعات  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �ملانحني  �إىل  تقارير  لتقدمي 
�ملتعلقة  �ملعلومات  جمع  �أن  وذك��ر  �لإع���الم.  وو�شائل  �مل�شتفيدة 
ب��ال��و���ش��ع �مل���ي���د�ين ي��ع��د حت��دي��ا ك��ب��ر� ل��ل��ج��ه��ات �مل��ان��ح��ة ب�شكل 
�لتخطيط  عمليتي  يف  �إب��د�ع��ي��ة  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  يتطلب  م��ا  ع��ام 
و�لتنفيذ للح�شول عليها و�لأخذ بعني �لعتبار �لختالفات بني 
�ملجتمعات �ملتلقية للم�شاعد�ت و�لظروف �لتي متر بها وتعاونها 
�جلودة  ذ�ت  �ملعلومات  �أن  �إىل  م�شر�   .. �ملعلومات  تقدمي  على 
من �مليد�ن ت�شاهم يف دعم جهود �ملوؤ�ش�شات يف رفع �لوعي حول 
�لق�شايا �لإن�شانية و�لتنموية �إ�شافة �إىل تقييم �مل�شاريع ملعرفة 

�أنها متثل �أف�شل ��شتخد�م للوقت و�ملو�رد.«
�لالجئني  ملجل�س  �لقطري  �ملدير  حممد  منر  قال  جانبه  من 
�لرنويجي �إن �إيجاد طرق �شهلة ولكن متقدمة يف جمع �ملعلومات 
تغير�  �أن يحدث  باإمكانه  �مليد�ن  �ملوجودين يف  �لأ�شخا�س  من 

ك��ب��ر� ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ب��ر�م��ج �مل�����ش��اع��د�ت �خل��ارج��ي��ة ..ح��ي��ث �أن 
�حل�شول على معلومات ذ�ت جودة ميكن ��شتخد�مها بعدد من 
�لطرق من قبل �شناع �لقر�ر وكذلك �لعاملني يف جمال تقدمي 
�مل�شاعد�ت و�لإعالميني. وقال �إنه من �ملهم على �جلهات �ملانحة 
كيفية  ح��ول  �أنظمة  وو�شع  �ملعلومات  جمع  يف  وقتهم  ��شتثمار 
��شتخد�م هذه �ملعلومات بالإ�شافة �إىل بناء قدر�ت �لعاملني يف 
�لتن�شيق  تعزيز  �لعمل  ور�شة  �مل�شاركون يف  و�ق��رتح  �ملجال.  هذ� 
بني �جلهات �لعاملة يف نف�س �ملجال يف �مليد�ن من �أجل توحيد 
�ملعلومات وت�شكيل جلنة  �أكر قدر من  �جلهود و�حل�شول على 
�ملتطوعني  مع  و�لتعاون  �لطو�رئ  حل��الت  لال�شتجابة  موحدة 
و�لعمل  �ملعلومات  �أكر من  بقدر  تزويدهم  �أجل  �مليد�ن من  يف 
على تطوير �أنظمة متابعة �مل�شاريع �ملنفذة لدى �جلهات �ملانحة 

بهدف تقييمها وتقييم �أثرها على �مل�شتفيدين منها.
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فرن�شا منذ �شبعة ��شابيع للق�شاء على هيمنة �ل�شالميني 
على �شمال مايل. يف �لثناء قتل ما ل يقل عن خم�شني 
�فريقيا،  غرب  يف  و�جلهاد  �لتوحيد  حركة  من  ��شالميا 
�شمال مايل، منذ �جلمعة  �مل�شلحة يف  �ملجموعات  �حدى 
يف معارك �شد جنود ماليني وفرن�شيني قرب غاو . وقال 
هاتفي  �ت�شال  يف  بر�س  لفر�ن�س  م��ايل  ع�شكري  م�شدر 
1200 كلم عن غاو  تبعد  �لتي  باماكو  �ج��ري معه من 
ك��ان��ت م�شتمرة �شباح  �مل��ع��ارك  م��ايل  �شمال  م��دن  ك��رى 
�ل�شالميني  ب��ني  غ��او  �شمال  كلم   60 بعد  على  �لح���د 
ونحن  �لفرن�شي.  �جلي�س  من  �ملدعومة  �ملالية  و�لقو�ت 
ن�شيطر على �لو�شع. قتل ما ل يقل عن 50 ��شالميا من 

حركة �لتوحيد و�جلهاد يف غرب �فريقيا منذ �جلمعة .

•• باماكو-باري�س-وكاالت:

ثالثا  فرن�شيا  جنديا  �ن  �م�س  �لفرن�شية  �حلكومة  قالت 
لقى حتفه �ثناء �لقتال ب�شمال مايل �شد متمردين �ىل 
�لفرن�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت  �فريقية.  ق���و�ت  ج��ان��ب 
متاأخر  وقت  يف  قتل  �شارينتون  �شيدريك  �لكوربور�ل  �ن 
للحدود  �مل��ت��اخ��م��ة  �جل���ب���ال  يف  �لأول  �م�����س  م�����ش��اء  م���ن 
�جلز�ئرية. وقال �جلي�س �لت�شادي هذ� �ل�شبوع �ن قو�ته 
�ملغرب  ببالد  �لقاعدة  بتنظيم  �قليميني  زعيمني  قتلت 
�بو زيد.  �ل�شالمي وهما خمتار بلمختار وعبد �حلميد 
مقاتلني  �مل�شرتكة  �لفريقية  �لفرن�شية  �لقوة  وتالحق 
تقودها  حملة  ب��د�أت  �أن  بعد  �لقاعدة  بتنظيم  مرتبطني 

•• الفجر – تون�س - خا�س

تون�س  ن�������د�ء  ح�����زب  زع����ي����م  دع�����ا 
�إىل   ، �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���اي���د  �ل���ب���اج���ي 
و�ىل  و�حل��و�ر،  �ل�شيا�شي  �لتو�فق 
ت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة �ل��ع��ق��ل م���وؤك���د� عدم 
ُي�شررّ  �أن  ع��ل��ى  ح����زب  �أيرّ  ق�����درة 
مرة  لأول  معلنا  مب��ف��رده،  �لبالد 
وبو�شوح �أنرّ حزب ند�ء تون�س هو 
�لد�شتوري  �حل��ر  للحزب  �م��ت��د�د 
�شه زعيم تون�س  �أ�شرّ �جلديد �لذي 
�ل��ت��اري��خ��ي �حل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة يف 
جميع  د�عيا   ،1934 مار�س   2
�ل��د���ش��ت��وري��ني �ىل �لن�����ش��م��ام �ىل 

حزب حركة ند�ء تون�س.
�ل��دع��وة يف �جتماع  وج����اءت ه���ذه 
 7 �أك����ر م��ن  �شعبي ح��ا���ش��د ���ش��مرّ 
��شتعر��س  �أول  يف  �شخ�س  �آلف 
نر�شحه  �لذي  للحزب  جماهري 
�ل������ر�أي ليكون  ����ش��ت��ط��الع��ات  ك���ل 
�ملناف�س �لرئي�شي حلركة �لنه�شة 
�لإ�شالمية ورمبا بديلها يف �حلكم 

بعد �لنتخابات �لقادمة.
����ة ه���ذ�  �������ا ي����زي����د م����ن �أه����م����يرّ وممرّ
يف  �نعقد  �لج��ت��م��اع  �أنرّ  �حل�����ش��ور 
�لد�خلية  ه����الل  ق�����ش��ر  م��ن��ط��ق��ة 
و�لتي �شهدت ميالد حزب بورقيبة 
م  ويرى بع�س �ملر�قبني �نه لو نظرّ
هذ� �لجتماع يف �لعا�شمة تون�س 

لكان �حل�شور �أ�شعاف �أ�شعاف.
وم���ا  �ل���ت���ظ���اه���رة  ه������ذه  �أنرّ  ك���م���ا 
قايد  �ل���ب���اج���ي  ك��ل��م��ة  ت�����ش��م��ن��ت��ه 
�ل�شب�شي فيها تاأتي يف وقت تتعاىل 
�ملجل�س  �لأ����ش���و�ت لع��ت��م��اد  ف��ي��ه 
�لوطني �لتاأ�شي�شي ملا يطلق عليه 
قانون حت�شني �لثورة �أو �لإق�شاء 
�أ�شا�شا  ي�شتهدف  و�لذي  �ل�شيا�شي 
�حلياة  م��ن  �لد�شتوريني  �إق�����ش��اء 

�ل�شيا�شية يف تون�س.
�ملر�قبون  �����ش���ت���وق���ف  ه���ن���ا  وم�����ن 
و�لك�شف  حلزبه  �لو�ثقة  �للهجة 
دون �لتبا�س عن �ملرجعية �لفكرية 
�ل��د���ش��ت��وري��ة حل���زب���ه �ل���ت���ي ظلت 
عن  �لإع����الن  منذ  عنها  م�شكوتا 
�لتي  تون�س  ن��د�ء  حركة  تاأ�شي�س 
ثالث  ت��ي��ار�ت  �شفوفها  يف  ت�شم 
و�للير�ليني  �ل��د���ش��ت��وري��ني  ه��ي 
مبر�جعات  ق����ام  �ل����ذي  و�ل��ي�����ش��ار 
من  وتخلرّ�س  �لفكرية  ملنطلقاته 

�لنزعة �لعقائدية �لدوغمائيرّة.
�أنرّ نتائج ��شتطالعات �لر�أي  فهل 
�شد�رة  يف  وح���زب���ه  ت�����ش��ع��ه  �ل��ت��ي 
�ل�شيا�شي و�لفائز �ملحتمل  �مل�شهد 
ور�ء  تقف  �ل��ق��ادم��ة  بالنتخابات 
��شتثمار  �ن�����ه  �أم  �ل���ت���ط���ور  ه�����ذ� 
ل��الزم��ة �ل��ت��ي مي���ررّ ب��ه��ا خ�شومه 
حركة  وحت�����دي�����د�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
يف  وتعرهم  �لإ�شالمية  �لنه�شة 

ت�شكيل �حلكومة �جلديدة؟

•• كابول-وكاالت:

�أ����ش���ي���ب 6 ع��ن��ا���ش��ر م����ن �ل���ق���و�ت 
�لأف����غ����ان����ي����ة و�ح�����رتق�����ت �آل���ي���ت���ان 
مقاتلو  ن��ف��ذه  ه��ج��وم  يف  تخ�شهما 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى م��وك��ب �أمني 
�إم��د�د�ت لل�شرطة يف مقاطعة  يقل 
�شمال  يف  ب��اد���ش��ك��ان  ب��اإق��ل��ي��م  ورد�ج 
�شحيفة  ون���ق���ل���ت  �ل����ب����الد.  ����ش���رق 
�ملتحدث  عن  �م�س  �لأفغانية  خاما 
303 لل  ب���ام���ر  م��ن��ط��ق��ة  ب��ا���ش��م 
�ن طالبان  �أح��م��دز�ي قوله  حممد 
موكباً  با�شان،  منطقة  يف  هاجمت 
�لأفغانية  لل�شرطة  �إم���د�د�ت  ينقل 
�إىل  �أح����م����دز�ي  و�أ����ش���ار  ورد�ج.  يف 
�لقاوت  ب��ني  �شجلت  ��شتباكات  �ن 
طالبان  وم���ق���ات���ل���ي  �لأف����غ����ان����ي����ة 
و��شتمرت عدة �شاعات، فيما �أر�شلت 
�مل��ك��ان. فيما  �إىل  �أمنية  ق��و�ت دع��م 
باد�شكان  حاكم  با�شم  �ملتحدث  �أك��د 
وق��وع �حلادث  ر��شخ  �ل���روؤوف  عبد 
 6 �إ�شابة  عن  �أ�شفر  �ن��ه  �إىل  �شر�ً 
�لأفغانية،  �لأم��ن��ي��ة  �لعنا�شر  م��ن 
تخ�شهما  �آل���ي���ت���ان  �أح���رف���ت  ف��ي��م��ا 
بالكامل. من جهتها �أعلنت طالبان 
�نه  م�شوؤوليتها عن �حلادث ز�عمة 
 12 15 وغ�شابة  ��شفر عن مقتل 
من �لقو�ت �لأفغانية، لكن �ل�شلطات 
�أفغان�شتان  �شرق  �شمال  يف  �لأمنية 

�أنرّ  �إىل  �أن ن�شر  �لبد�ية ل بد  يف 
�لباجي قايد �ل�شب�شي هو د�شتوري 
وكان  �لبورقيبية  �ملدر�شة  و�شليل 
ب���ني م���ن زع���ي���م تون�س  �مل���ق���ررّ م���ن 
�ل���ر�ح���ل �حل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة كما 
بقانون  �مل��ع��ن��ي��ني  ����ش���د�رة  �ن���ه يف 
�لإق�����ش��اء ل��ذل��ك ل غ��ر�ب��ة يف �أن 
لذ�ك  �ملعار�شني  ����ش��درّ  م��ن  ي��ك��ون 
�ملو�شوع   ه��ذ�  ي�شكل  و�ن  �لقانون 

حمور خطابه.
هو  "بورقيبة  �أن  �ل�شب�شي  ���ر  ذكرّ
�ملدنية  �ل���ش��ت��ق��الل  دول�����ة  ب����اين 
�ل�������ذي جن����ح يف ت���اأ����ش���ي�������س دول����ة 
مو�طنة ذ�ت موؤ�ش�شات د�شتورية" 
"زعيم  ب���ورق���ي���ب���ة  �أن  م���الح���ظ���ا 
تاريخي �أحب من �أحب وكره من 
كره" يف رد و��شح على ت�شريحات 
قياد�ت حركة �لنه�شة �لإ�شالمية 
�حل���اك���م���ة �ل����ذي����ن ي�����ش��ك��ك��ون يف 
للتون�شيني  �لتي حتققت  �ملكا�شب 
خ���الل ف���رتة ح��ك��م ب��ورق��ي��ب��ة من 
�إن  وق���ال   .1987 �إىل   1956
فكر  ي��ت��ب��ن��ى  م���ن  �أي  �ل���د����ش���ات���رة، 
لي�شو�  بورقيبة،  �ل��ر�ح��ل  �لزعيم 
ك��ر�ي��ة، �أي م��وؤج��ري��ن، و�إمن����ا هم 
باإمكان  �ل��ب��ل��د ول��ي�����س  �أب���ن���اء ه���ذ� 
و�أي  تون�س،  �أبناء  �إق�شاء  �لنه�شة 
يكتب  �أن  ميكن  ل  قادمة  حكومة 
لها �لنجاح ما مل تكن حكومة كل 

�لتون�شيني و�لتون�شيات.
ت�شامن  �����ش����رورة  ع���ل���ى  د  و�����ش����درّ
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني و�ل��ت��ون�����ش��ي��ات خالل 
�ل��ت��ي متر  �لدقيقة  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه 
بها �لبالد، موؤكد� على �أن �خلروج 
�لقيم  ن�شر  ي�شتوجب  �لأزم��ة  من 
�مل�شلحون  �أجلها  من  نا�شل  �لتي 
�مل�شتنرون  و�لفقهاء  و�مل��ف��ك��رون 
�ل���ع���ن���ف  ن����ب����ذ  م����ق����دم����ت����ه����ا  ويف 
و�لفتنة  �لفرقة  وب��ث  و�لتع�شب 
�ملعتدل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �مل��ج��ت��م��ع  يف 

و�ملت�شامح.
�شديدة  ر���ش��ال��ة  �ل�شب�شي  ووج����ه 
�إىل  ي�����ش��ع��ون  م����ن  �إىل  �ل��ل��ه��ج��ة 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  م��ن  �إق�����ش��ائ��ه 
ق��ائ��ال:ن��ح��ن م��وؤم��ن��ون ب���اهلل ول 
نخاف �أحد� ول نخاف �لتهديد�ت 
�شادقة  �إر�دة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  و�إذ� 
ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة مت���ث���ل كل  يف 
ذلك  فاإن  و�لتون�شيات  �لتون�شيني 
لن يتم دون م�شاركة ند�ء تون�س.

لي�س  �ن��ه  على  �ل�شب�شي  د  �شدرّ كما 
�ليوم  ي�شررّ  �أن  ح��زب  �أي  باإمكان 
�لنه�شة  حركة  ل  مبفرده  �لبالد 

�لإعالن  ح��ني  �إىل  �لتكترّم  ��م  حت��ترّ
�لنتخابات  م���وع���د  ع���ن  ��ا  ر���ش��م��يرّ
�ملقبلة. �لجتماع �نطلق يف حدود 
�أي  دقائق  وع�شر  �لثالثة  �ل�شاعة 
بتاأخر �أكر من �شاعة عن �ملوعد 
ز�ر  حيث  �ملنظمون  �أع��ل��ن��ه  �ل���ذي 
�آل ب��ورق��ي��ب��ة يف  �ل��ب��اج��ي م��ق��رة 
�ملن�شتر قبل و�شوله لق�شرهالل. 
وعلى �أنغام �لن�شيد �لوطني بد�أت 
ح�شره  �ل��ذي  �لإجتماع  فعاليات 
عدد كبر من �أبناء �جلهة ف�شال 
ج��اءت خ�شي�شا  �أع���د�د هامة  عن 
م���ن ع���دي���د �ل����ولي����ات �لأخ������رى، 
وقبل �ن ينطلق �لباجي يف كلمته 
رئي�س  �مل���ك�������ش���ي  م����ه����دي  حت�����دث 
و��شعا  ل��ل��ح��رك��ة  �مل��ح��ل��ي  �مل��ك��ت��ب 
�للقاء يف �إطاره ثم  تناول �لرئي�س 
�لباجي  �ل��ك��ل��م��ة.وق��ال  �جل���ه���وي 
�لذي �أطلرّ من �شرفة قاعة �أفر�ح 
�جلماهر  م��ن  كبر  ح�شد  �أم���ام 
عو�  من �أن�شار �لند�ء” �لذين جتمرّ
قال  للقاعة،  �ملقابلة  �ل�شاحة  يف 
هام  “حدث  م��ار���س   2 ت��اري��خ  �أن 
يف تاريخ تون�س ومنعرج فا�شل يف 
موؤكد�  �لوطنية”  �حلركة  تاريخ 
على �لدور �لكبر للزعيم �لر�حل 
حركة  جن��اح  يف  بورقيبة  �حلبيب 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل��وط��ن��ي و�أ����ش���اد بدور 
�أبناء �ملدينة وذكر منهم �لر�حلني 
�حمد عيرّاد وحممد بزويتة، وقال 
�أنرّ على �جلميع �ليوم �أن يتو�فقو� 
م�شتقبل  �أج�����ل  م���ن  وي���ت���ح���اورو� 
تون�س، ول حل �مام �جلميع غر 
�لإق�شاء  �أنرّ  �أكد  لغة �حل��و�ر، كما 
�ل������ذي ي����ن����ادي ب����ه �ل��ب��ع�����س �شد 
تون�س  �أن  تون�س معتر�  م�شلحة 
ومل  �أبنائها  لكل  حاجة  يف  �ل��ي��وم 
ي��خ��ُل �خل��ط��اب م��ن ط��ر�ف��ة حيث 
�أن�شد �لباجي ق�شيد� �شعبيا ختمه 
م��ا ر�شا  و�ل��ه��م  ب��ال��ه��مرّ  ب��� »ر�شينا 

بينا«.
وكان ل� »�ل�شحافة �ليوم«  حديث 
قبل �نطالق �لجتماع مع �ل�شيد 
ح به  ر����ش���ا ب��ل��ح��اج ح����ول م���ا ����ش���ررّ
�لر�مج  �أح��د  م���رزوق يف  حم�شن 
�لتلفزيونية على قناة ن�شمة حيث 
قال �أنرّ �جتماع ق�شرهالل �شيكون 
�لوطنية  ل���ل���ح���رك���ة  »�إن����ط����الق����ا 
�لثانية« وهنا �أكد بلحاج �ن حركة 
ن����د�ء ت��ون�����س »ت�����ش��ر ع��ل��ى خطى 
�لعام  �ل��ت��وج��ه  �أنرّ  رغ���م  ب��ورق��ي��ب��ة 
متاما..«  د�شتوريا  لي�س  للحزب 
�ليوم  تو��شل  »�حلركة  �أنرّ  موؤكد� 

ما بد�أه بورقيبة وباقي �ملنا�شلني 
�لذين طبعو� تلك �ملرحلة �لهامة 
من تاريخ تون�س« م�شيفا �أنرّ على 
و�لتحاور  �لتو�فق  �ليوم  �جلميع 
�لبالد  �إن��ق��اذ  �إىل  �لو�شول  بغاية 

مما هي عليه �ليوم.
ي���ا����ش���ني �ب����ر�ه����ي����م م�����ن �حل�����زب 
�جلمهوري �أكد بدوره على �أهمية 
هذ� �حلدث يف تاريخ تون�س ب�شكل 
ع���ام، وق���ال �أنرّ ح�����ش��وره ي��اأت��ي يف 
�جل  م��ن  تن�شيقية �لحت���اد  �إط���ار 
�ل����ذي ه��و يف ط���ور �لبناء  ت��ون�����س 
�إيقاف  م��ن  لب���د  �أن����ه  وق����ال  �لآن 
نزيف �لعنف يف �لبالد ونرجو �أن 
يف  لننت�شر  ثقته  �ل�شعب  يعطينا 
�لإنتخابات �لقادمة لنو��شل بناء 
ن��رج��و �لنجاح  ت��ون�����س.. و�أ����ش���اف 
لهذه �حلكومة �جلديدة، حكومة 

�لنه�شة 2.
ُيذكر �أي�شا �أنرّه كان لل�شب�شي لقاء 
م�شاء  يوم  �جلمعة مبدينة �شو�شة 
م��ع ع��دد ه��ام م��ن رج��ال �لأعمال 
من خم�س وليات تقريبا، �شددو� 
�لتي  �ملقلقة  �لأزم���ة  على  خ��الل��ه 
ووجوب  �ل��ب��الد  �إقت�شاد  بها  مي��ر 
�لتحرك ب�شرعة وفعالية من �أجل 
�إن��ق��اذ �ل��ب��الد م��ن �ل��غ��رق يف نفق 

�أزمات مالية هي يف غنًى عنها.

ه�ام�س
-�أعد�د كبرة تدفقت على �ل�شاحة 
وقبل  �لجتماع  فيها  �نتظم  �لتي 
�مل����وع����د ب����اأك����ر م����ن ����ش���اع���ة كان 

�ملوجودون بالآلف.
م�شبوقة  غ��ر  �أمنية  ت��ع��زي��ز�ت   -
ف�����ش��اء �لج��ت��م��اع ولعلرّ  ���ش��ه��ده��ا 
توزعت  �ل���ت���ي  �لإ����ش���اع���ات  ب��ع�����س 
ب�شكل كبر على �شبكات �لتو��شل 
تعزيز  يف  ���ش��اه��م��ت  �لإج���ت���م���اع���ي 

�لحتياطات �لأمنية.
- ح�شر �لعلم �ملفدى بكثافة �إىل 
جانب �أعالم �حلركة كما ح�شرت 
�ل���ر�ح���ل �حلبيب  �ل��زع��ي��م  ���ش��ور 

بورقيبة.
-���ش��ج��ل��ن��ا ح�����ش��ور ع����دد ه����ام من 
�ملنا�شلني من �لرعيل �لأول ممن 
م���از�ل���و� ع��ل��ى ق��ي��د �حل��ي��اة �شو�ء 
م��ن �أب��ن��اء م��دي��ن��ة ق�����ش��ره��الل �أو 
�أخ��رى.- ح�شر  من مدن وجهات 
�ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  �لج��ت��م��اع 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �مل���ع���روف���ة م��ث��ل ي�س 
عز�لدين  و�ل����دك����ت����ور  �ب���ر�ه���ي���م 

�شعيد�ن و�لطاهر بن ح�شني..
ر�فقت  �لتي  �خلا�شة  -�حل��ر����ش��ة 
�ل�����ش��ب�����ش��ي كانت  ق���اي���د  �ل���ب���اج���ي 
ب�����اأع�����د�د ك���ب���رة وب��ع�����ش��ه��ا حال 
�أو  وحم��اورت��ه  �إليه  �لو�شول  دون 
غ�شب  �أث����ار  مم��ا  م��ع��ه  �لت�شجيل 

عدد من �لزمالء.

و���ش��ي��و����ش��ل��ون �ل��ن�����ش��ال م��ن �جل 
�مل�شاركة يف بناء تون�س .

يف  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  خطاب 
كان  �قت�شابه،  على  ه��الل،  ق�شر 
حم��م��ال ل��ر���ش��ائ��ل و�����ش���ح���ة لعل 
ها �أنرّ �لد�شتوريني �شيو��شلون  �أهمرّ
ك�����ش��ب معركة  �ل��ع��م��ل م���ن �ج����ل 
للمحافظة  �مل��ق��ب��ل��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لتون�شي  �ل�شعب  مكت�شبات  على 
�ليد  و���ش��ع  عليهم  ي��ت��وج��ب  و�ن���ه 
�ل���ي���د وت���و����ش���ي���ع �جل���ب���ه���ة من  يف 
�ج���ل ���ش��م��ان �ل��ن��ج��اح م��ع تقدمي 
ع���ل���ى جميع  م���ت���ك���ام���ل  م�������ش���روع 
�مل�شتويات يرقى �إىل حتقيق رغبة 
�لتون�شيني �لذين يريدون �لعي�س 

يف �من و��شتقر�ر.
ول��ك��ن �ل�������ش���وؤ�ل �ل����ذي ي����رز من 
م��وق��ف �ل�����ش��ب�����ش��ي، �ل��ق��ا���ش��ي بان 
�شليل  ه����ي  ت���ون�������س  ن������د�ء  ح���رك���ة 
�حل����زب �ل��د���ش��ت��وري �جل��دي��د �أي 
�لد�شتورية  م��رج��ع��ي��ة  حت���دي���د 
�شيلقى  هل  هو  �ل�شوؤ�ل  للحركة، 
ه������ذ� �مل����وق����ف ق����ب����ول وم���و�ف���ق���ة 
�ل��ت��ي يتكون  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل���ت���ي���ار�ت 
منها ند�ء تون�س، �أي هل �شيقبلون 
بان يكون حزب ند�ء تون�س حزبا 
د�شتوريا، كما كان جليا يف خطاب 

زعيمه؟

�لذين  ن��ح��ن  وق����ال  غ���ره���ا.  ول 
حررنا هذه �لبالد من �ل�شتعمار 
ومتى   .. �حلديثة  �ل��دول��ة  وبنينا 
ن�شالنا  يف  ي�شككو�  ح��ت��ى  ج����اوؤو� 
�إىل  ي�شعو�  لتون�س وحتى  وولئنا 

�إق�شائنا من �حلياة �ل�شيا�شية.
ورحب �لباجي قائد �ل�شب�شي بكل 
�إىل حركة  �لن�����ش��م��ام  ي��ري��د  م��ن 
�إن حركته ل  ت��ون�����س، وق���ال  ن���د�ء 
ف��رد �حلق  لكل  و�ن  �أح���د�  تق�شي 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف  �مل�شاركة  يف 
�إىل  �لوقت  نف�س  د�عيا يف  لبالده 

�حلو�ر و�لتو�فق.
�آخ��ر م��ن خطابه  قال  ويف جانب 
�لباجي قائد �ل�شب�شي، �إن حركته 
ج����اءت �إىل م��دي��ن��ة  ق�����ش��ر هالل 
خم�شة   م��ن  تتكون  جبهة  ومعها 
م�شتقبلي  م�����ش��روع  ل��ه��ا  �أح������ز�ب 
و�أ�شاف  جناحها  لتون�س  ي�شمن 
ودعا  حليفها  �شيكون  �لن�شر  ب��اأن 
�حلا�شرين �إىل عدم رفع �ل�شعار�ت 
لأنهم  �لنه�شة  حل��رك��ة  �مل��ع��ادي��ة 
�أن  ومتنى  حمالة  ل  �شينت�شرون 
�أ���ش��ح��اب��ه و�ن  �إىل  �ل��ر���ش��د  ي��ع��ود 
يتم تغليب �مل�شلحة �لوطنية على 
�مل�شالح �حلزبية  وختم قوله باأن 
�لدو�م ينقب �لرخام يف �إ�شارة �إىل 
ي�شت�شلمو�  ل��ن  �ل��د���ش��ت��وري��ني  �أن 

 �أم �أنهم كانو� على بيرّنة م�شبقا باأنرّ 
��شتقطاب  �إىل  �شي�شعى  �ل�شب�شي 
�لر�فد �لد�شتوري �لذي ل ميكن 
جت��اه��ل��ه �أو �ل��ق��ف��ز ع��ل��ي��ه، ب��ل هو 
حملرّ جتاذب �شيا�شي بني �لفرقاء 
و�لتهديد  ب���ال���رته���ي���ب  ������ش�����و�ء 

بالإق�شاء �أو مبغازلته؟
���ش��ي��ك��ون خلطاب  �������ه  �أنرّ �ل���ث���اب���ت، 
حزب  ر�أ�����س  م�شقط  يف  �ل�شب�شي 
ب����ورق����ي����ب����ة م�����ا ب����ع����ده ������ش�����و�ء يف 
�مل�����ش��ه��د �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل��ت��ون�����ش��ي �أو 
تون�س  �ج��ل  م��ن  �لتحالف  د�خ���ل 
ند�ء  د�خ����ل ح��رك��ة  �أو  �خل��م��ا���ش��ي 
�لد�شتورية  ذ�تها، فالهوية  تون�س 
�إقر�ر  �تهام رغم  �أ�شبحت مو�شع 
�جلميع �ل�شمني و�لعلني ب�شعوبة 
�أو  جتاهلها  ��شتحالة  يكن  مل  �إن 
��شتئ�شالها.. بدليل ذ�ك �حل�شور 
�حلا�شد يف ذكرى تاأ�شي�س �حلزب 

�حلر �لد�شتوري..!
قد  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي  �إنرّ 
�شدرّ  �ن��ط��الق حملته  �أع��ل��ن  يكون 
�لقوى  با�شتنفار  �لإق�شاء  قانون 
�ل���د����ش���ت���وري���ة �ل����ت����ي غ����اب����ت عن 
�لوقت  ذ�ت  يف  م��ع��ل��ن��ا  �ل���و�ج���ه���ة 
�شيقوم  ت���ون�������س  ن������د�ء  ح�����زب  �أنرّ 
�حل����زب �حلر  دور  ب��ن��ف�����س  �ل���ي���وم 
بزعامة  �جل����دي����د  �ل����د�����ش����ت����وري 

�أي تقدمي روؤية  �حلبيب بورقيبة 
ل��ب��ن��اء م�����ش��ت��ق��ب��ل جديد  ج���دي���دة 
�حلو�ر  �إمكانية  ي�شتبعد  �أن  دون 
ذل���ك حركة  يف  م��ع خ�شومه مب��ا 
�ل��ن��ه�����ش��ة م���ن �ج���ل وف����اق وطني 
�أ�شرف  �أح����د�.  ي�شتثني  ل  �شامل 
رئي�س  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���اي���د  �ل��ب��اج��ي 
�ل�شبت  ع�شية  تون�س  ن��د�ء  حركة 
�جتماع  مبدينة ق�شر هالل على 
مه �ملكتب �ملحلي  عام دعا �إليه ونظرّ
�لذي  �لباجي  باملدينة.  للحركة 
بد�  كلمته،  يف  ج��دي��د�  ي�شف  مل 
و�ثقا �أكر من �أي وقت م�شى من 
�أنرّ �لرياج جتري يف �شاحله، وكان 
ي��ت��ح��دث ب��ل��غ��ة �مل��ت��اأك��د م��ن جناح 
حزبه يف �شورة مترّ حتديد موعد 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ق��ادم��ة، ورمب���ا كان 
�أجريت  �لتي  �لآر�ء  �شر  لنتائج 
ته دور يف ذلك.  موؤخر� ورجحت كفرّ
�ملتابعني  م���ن  ك��ث��ر  ك���ان  وب��ي��ن��م��ا 
�ل�شب�شي عن  �أن يف�شح  ينتظرون 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��روع  �أوج����ه  ب��ع�����س 
و�لق�����ت�����������ش�����ادي و�لج����ت����م����اع����ي 
�مل��ق��ب��ل��ة، �كتفى  ل���الأي���ام  ل��ل��ح��رك��ة 
ب��احل��دي��ث ب�شكل  زع��ي��م �حل���رك���ة 
�لعامة  �لأه�����د�ف  ع��ن  ف�شفا�س 
�أن يدخل يف تفا�شيل  حلزبه دون 
�لنتخابية  �للعبة  �أنرّ  ي��وؤك��د  مم��ا 

نفت هذه �ملز�عم. من جهة �أخرى، 
عررّ قائد �جلي�س �لإ�شرت�يل �م�س 
�فغانيني  طفلني  ملقتل  �أ���ش��ف��ه  ع��ن 
بنر�ن جنود ��شرت�ليون يف جنوب 
ن��ه��اي��ة �لأ����ش���ب���وع. وقال  �ل��ب��الد يف 
�جلرن�ل ديفيد هاريل ن�شعر باأ�شف 
�لدولية  �ل���ق���وة  مل�����ش��وؤول��ي��ة  ع��م��ي��ق 
�لتابعة حللف �شمال �لطل�شي عن 
م����وت ف��ت��ي��ني �ف��غ��ان��ي��ني ع���ن غر 
�نه  و��شاف  �لعملية.  خ��الل  ق�شد 
�لوقائع  م��ع��رف��ة  ج����د�  �مل��ب��ك��ر  م���ن 
�مل�������ش���وؤول  �و م���ع���رف���ة م����ن  ب���دق���ة 
�ن  ب���ي���ان  �جل�������رن�ل يف  و�و�����ش����ح   .
كانت  �ل�شرت�لية  �خلا�شة  �لقو�ت 
يف  ميد�نية  روتينية  بعملية  تقوم 
�روزغ���ان جنوب عندما وقع  ولي��ة 
�حل����ادث �خل��م��ي�����س �مل��ا���ش��ي. وقال 
�ن �ل��ط��اق��م �ل����ش���رت�يل �ب��ل��غ على 
�لفور م�شوؤويل �حلكومة �لفغانية 
�روزغ����ان.  يف  �لع�شكريني  و�ل��ق��ادة 
وك���ان ح��اك��م ولي���ة �روزغ�����ان �مر 
�لطفلني  �ن  �كد  حممد �خوندز�د� 
�شبعة  �ل��ع��م��ر  م��ن  يبلغان  �ل��ل��ذي��ن 
جنود  بنر�ن  قتال  �ع��و�م  وثمانية 
�خلطاأ.  ط���ري���ق  ع���ن  �����ش���رت�ل���ي���ني 
�لنار  �طلقو�  م�شلحني  �أن  و�أو���ش��ح 
يف �لبد�ية على مروحية كانت تقل 
جانبها  من  �ل�شرت�ليني.  �جلنود 
�عربت �لقوة �لدولية للم�شاعدة يف 

م��ا ه��و ���ش��و�ب جتاه  ف��ع��ل  ب�شمان 
�ل�شرر،  ب��ه��م  �أحل����ق  م���ن  ع���ائ���الت 
يعي�شون  �ل�����ذي  �مل��ج��ت��م��ع  وجت�����اه 
فيه. وقال، نحن نتحمل �مل�شوؤولية 
وقالت   . �مل��ا���ش��اة  ه��ذه  ع��ن  �لكاملة 
�ي�شاف �ن �جلنود فتحو� �لنار على 
�ملتمردين.  من  �نهم  �عتقدو�  من 
و����ش��اف��ت �ن ف��ري��ق��ا م�����ش��رتك��ا من 

�ي�شاف  �فغان�شتان  يف  �لمن  �ر�شاء 
�لطفلني،  ملقتل  �لعميق  ��شفها  عن 
وقالت �نها ل تز�ل ملتزمة بتقليل 
�حلد  �ىل  �ملدنيني  �ل�شحايا  ع��دد 
م �جل������رن�ل ج���وزف  �لدن�������ى. وق������درّ
�لتعازي  �ي�������ش���اف  ق���ائ���د  دن����ف����ورد 
�ل�شبيني  لعائلة  و�عتذ�ر� �شخ�شياً 
�لتز�مه  م�����وؤك�����د�ً  ق���ت���ال  �ل���ل���ذي���ن 

�لقو�ت �لفغانية وقو�ت �ي�شاف ز�ر 
�قليم �شهيدي ح�شا�س يف �وروزغان 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �حل������ادث  �ل�������ش���ب���ت 
�ملحليني  ب���ال���وج���ه���اء  و�لج���ت���م���اع 
و�ل�شهر �ملا�شي قتل ع�شرة مدنيني 
�طفال يف  بينهم خم�شة  �فغان من 
ولية  يف  �حللف  �شنها  جوية  غ��ارة 

كونار.

حتليل اخباري

ماذا وراء تاأكيد ال�سب�سي على الهوية البورقيبية حلزب نداء تون�س؟

اجلي�س الأ�سرتايل ياأ�سف ملقتل طفلني اأفغانيني 

هجوم على موكب اإمدادات لل�سرطة الأفغانية

مقتل ع�سرات امل�سلحني وجندي فرن�سي مبايل

ح�شور جماهري حا�شد فى ذكرى تاأ�شي�س حزب �لد�شتور

بريطانيا تريد الن�سحاب من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان م�سوؤول جديد لالأمن بالكفرة الليبية 
•• طرابل�س-د ب اأ:

باأن  و�ل  �لليبية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  �أف����ادت 
�شو�يل  عا�شور  �لعميد  �لد�خلية  وزي��ر 
ك��ل��ف �ل��ع��ق��ي��د ن�����وري �ل���غ���م���اري بتويل 
من�شب مدير �لأمن �لوطني مبحافظة 
وقال  �ل��ب��الد.  �شرقي  جنوبي  يف  �لكفرة 
�لد�خلية  وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق 
�شو�يل  �إن  �ل��ع��ريف  جم���دي  �أول  �مل����الزم 
كلف �لغماري باملن�شب و�أ�شدر تعليماته 
لالإد�رة �لعامة للتفتي�س و�ملتابعة بوز�رة 

�لزوية.  قبيلة  �أف����ر�د  �أح���د  مقتل  عقب 
م��و�ج��ه��ات بني  �أن  �إىل  ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ر 
�لقبيلتني يف فر�ير-�شباط خلفت �أكر 
�إىل  و�أدت  �جل��ان��ب��ني  قتيل يف  م��ائ��ة  م��ن 
فر�ر ن�شف �شكان �ملدينة �لبالغ عددهم 
نحو �أربعني �ألف ن�شمة. يف غ�شون ذلك، 
لل�شوؤون  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �أ���ش��در 
�لأمنية عمر �خلذر�وي تعليماته باإلغاء 
�لتابعة  �لثانية  �خلا�شة  �لإ�شناد  فرقة 
للجنة �لأمنية �لعليا �ملوؤقتة و�شم جميع 

�أع�شائها �إىل �للجنة �لأمنية �ملركزية.

�لكفرة  مدينة  �إىل  بالنتقال  �لد�خلية 
�ملتغيبني  �ل�������ش���رط���ة  ع��ن��ا���ش��ر  حل�����ش��ر 
وو�جبهم  عملهم  �أد�ء  عن  و�ملتقاع�شني 
و�إعد�د قو�ئم باأ�شمائهم متهيد�ً لتخاذ 
�لإجر�ء�ت �لقانونية و�لعقوبات �لر�دعة 
ب�����ش��اأن��ه��م. وك��ان��ت ق���وة ع�����ش��ك��ري��ة تابعة 
 120 ق��و�م��ه��ا  �لليبية  �ل��دف��اع  ل����وز�رة 
�لكفرة  م��دي��ن��ة  �إىل  ق��د و���ش��ل��ت  ج��ن��دي��ا 
��شتباكات متقطعة  �لأ�شبوع �ملا�شي بعد 
�إثر  �ندلعت  و�ل��زوي��ة  �لتبو  قبائل  ب��ني 
خ���رق �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ه��دئ��ة ب��ني �لطرفني 

•• لندن-يو بي اأي:

حلقوق  �لأوروبية  �ملحكمة  من  لالن�شحاب  بريطانيا  تخطط 
بوعاظ  ت�شفهم  من  ترحيل  بعرقلة  �تهمتها  بعدما  �لإن�شان، 
على  بالبقاء  لهم  و�ل�شماح  �خلطرين  و�ملجرمني  �لكر�هية 
وزيرة  �إن  �م�س  �شندي  �أون  ميل  �شحيفة  وق��ال��ت  �أر��شيها. 
�لد�خلية �لريطانية، تريز� ماي، تريد �شحب ع�شوية بالدها 
من �ملعاهدة �لأوروبية حلقوق �لإن�شان قبل �لنتخابات �لعامة 
�ملقررة عام 2015، بعد ف�شل �ملحاولت �لتي بذلتها حكومة 

بالدها لإدخال تعديالت على �ملعاهدة �لعام �ملا�شي.
لن  م��اي  عنها  �شتعلن  �لتي  �لتاريخية  �خلطوة  �أن  و�أ�شافت 

�لريطانية،  �لعد�لة  �لتدخل يف  �لأجنبية من  �ملحاكم  ن  متكرّ
يف �أعقاب قيام �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�شان مبنع ت�شليم 
رجل �لدين �لأردين �لفل�شطيني �لأ�شل عمر حممود عثمان، 
يف  �حل��ق  �لريطانيني  �ل�شجناء  ومنح   ، قتادة  باأبو  �مل��ع��روف 
ماي  �لد�خلية  وزي��رة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  �لت�شويت. 
�لريطانية  �لأ���ش��م��ى  �ملحكمة  منح  �خل��ط��وة  ور�ء  م��ن  ت��ري��د 
�لكلمة �لف�شل يف �لبت بال�شتئنافات �لنهائية ولي�س �ملحكمة 
رئي�س  نائب  لكن  �شرت��شبورغ،  يف  �لإن�شان  حلقوق  �لأوروب��ي��ة 
�لأح����ر�ر،  �ل��ري��ط��اين وزع��ي��م ح��زب �لدميقر�طيني  �ل����وزر�ء 
�أكد  �لريطانية،  �لئتالفية  �حلكومة  يف  �لأ�شغر  �ل�شريك 

باأنه �شي�شتخدم حق �لنق�س �شد هذه �ملبادرة.
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قالت وكالة �لنا�شول لالنباء �ن مقاتلي حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
يعتزمون �لفر�ج عن جمموعة من �مل�شوؤولني �لتر�ك �ملخطوفني 

خالل �ليام �لع�شرة �لقادمة يف �طار �تفاق �شالم �شامل.
يف  قوله  �ل��رتك��ي  �ل�شيا�شي  كي�شاناك  جولتان  ع��ن  �لوكالة  ونقلت 
هوؤلء  ي��ع��ود  �أن  �أمت��ن��ى  �ل��ع��ر�ق  ب�شمال  �رب��ي��ل  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر 
كي�شاناك  �ن  �لوكالة  وقالت  لذويهم قريبا.  �مل�شوؤولون �حلكوميون 
�لذي ي�شارك يف رئا�شة حزب �ل�شالم و�لدميقر�طية �ملوؤيد لالكر�د 
زع��ي��م حزب  �أوج����الن  �هلل  عبد  م��ن  خ��ط��اب  بتو�شيل  ق��ام  تركيا  يف 
�لعمال �لكرد�شتاين �مل�شجون �لذي يتفاو�س على �أ�ش�س �تفاق �ل�شالم 
و�شلم  �مل��ا���ش��ي.  �لول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  �ل��رتك��ي��ة منذ  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
كي�شاناك �خلطاب �ىل مر�د كار�يالن �لزعيم �لفعلي حلزب �لعمال 
�ن  �ملا�شي  �ل�شبوع  خالل  تركية  �عالم  و�شائل  وقالت  �لكرد�شتاين 
خمطوفا  م�شوؤول   16 نحو  عن  �شيفرج  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب 
�أن  �أوىل نحو �ل�شالم. وذك��رت و�شائل �عالم تركية  قريبا يف خطوة 
�أوجالن �مل�شجون يف جزيرة قرب ��شطنبول منذ عام 1999 يعر�س 
�شحب قو�ته من تركيا بحلول �أغ�شط�س �ب �ذ� م�شت �أنقرة قدما يف 

�جر�ء ��شالحات لنهاء �لتمرد.

ذكرت وكالة �لنباء �ل�شويدية �ن �ل�شرطة تلقت حو�ىل مئة �شهادة 
ب��امل��ة، م��وؤك��دة بذلك  �ول���وف  �ل���وزر�ء  ج��دي��دة تتعلق باغتيال رئي�س 
27 عاما على  ��شر�ر هذه �حلادثة بعد  �نها ما ز�لت ت�شعى لك�شف 
�حلكومة  رئي�س  �غتيال  ذكرى  يف  و�شعت  �ل�شرطة  وكانت  وقوعها. 
خطا هاتفيا خم�ش�شا للتحقيق يف �لغتيال. وقد �ت�شال �كر من 
�لق�شية  �ملكلف  �ل�شرطي  وقال  �لوىل.  للمرة  بع�شهم  �شخ�س  مئة 
�ل�شهاد�ت  من  كبر�  ع��دد�  هناك  �ن  نف�شها  للوكالة  �ندر�شون  د�غ 
�ملعلومات  �ل�شهاد�ت ونحدد  �شندر�س هذه  �ملهمة للتحقيق. و��شاف 
�جلديدة وتلك �لتي مل يتم �لتحقيق فيها من قبل . وكان باملة �لذي 
يف  ر�شيف  على  قتل  �ل�شويديني،  ل��دي  كبرة  مكانة  يحتل  ز�ل  ما 
و�شط ت�شوكهومل عندما كان عائد� مع زوجته من �ل�شينما. ومتكن 
قاتله من �لفر�ر مع �شالح �جلرمية �لذي مل يعر عليه بعد ذلك. 
ويف متوز-يوليو 1989، �دين كري�شرت برت�شون وهو رجل مدمن 
�لوزر�ء  رئي�س  �رملة  باملة  لي�شبيت  متكنت  و�ملخدر�ت  �لكحول  على 
عنه  �ف��رج  ثم  بقتله  عليه،  �لتعرف  من  �لدميوقر�طي  �ل�شرت�كي 
د�خل  �ع��د�ء  لباملة  وك��ان  كافية.  �دل��ة  وج��ود  لعدم  نظر�  ��شهر  بعد 
��شتبه �ملحققون بجهات عدة بينهم  �ل�شويد وخارجها �ي�شا، لذلك 
بع�س دو�ئر �جلي�س و�ل�شرطة �ل�شويدية وحزب �لعمال �لكرد�شتاين 
و��شتخبار�ت جنوب �فريقيا ورجح برنامج تلفزيوين مت بثه بعد عيد 

�مليالد، وقوف �ل�شتخبار�ت �ل�شويدية ور�ء �غتيال باملة.
 

قتل ثمانية �أ�شخا�س ب�شبب �لعو��شف �لثلجية �لتي �شربت هوكايدو 
ومناطق عدة يف �شمايل �ليابان خالل �ليومني �ملا�شيني.

وذكرت وكالة �لأنباء �ليابانية كيودو �أن �شتة من �لقتلى �شقطو� بعد 
�أن �حتجزت �شيار�تهم يف �لثلوج م�شرة �إىل �أن �أربعة منهم ينتمون 

لعائلة و�حدة، هم �أم و�أولدها �لثالثة.
و�أو�شحت �لوكالة �أن �ل�شحايا �لأربعة فارقو� �حلياة بعد �أن �حتجزت 

�شيارتهم يف �لثلوج، وتوفو� �ختناقاً باأحادي �أك�شيد �لكربون.
�ملناطق  �ملرور يف بع�س  �ملت�شاقطة يف �شل حركة  �لثلوج  كما ت�شببت 
وعرقلت حركة �لقطار�ت، حيث تدخلت فرق متعددة لرفع �لثلوج، 
�أح��د �لقطار�ت يف �شمايل �لبالد عن م�شاره، دون وقوع  بعد خ��روج 

�إ�شابات.
وكانت وكالة �لأر�شاد �جلوية �ليابانية قد حذرت من �لرياح �لباردة 
�لتي ت�شرب �شمايل �لبالد و�لتي ت�شل �شرعتها �إىل 135 كيلومرت�ً 

يف �ل�شاعة. 

عوا�صم

ا�سطنبول

طوكيو

�ستوكهومل

جمل�س الأمن يدر�س ا�ستثناء 
ال�سومال من حظر ال�سالح 

•• نيويورك-وكاالت:

يدر�س جمل�س �لأمن �لدويل �لتابع لالأمم �ملتحدة م�شروع قانون ي�شتهدف 
��شتثناء حكومة �ل�شومال من حظر على �لأ�شلحة ملدة عام كي يت�شنى لها 
دعم �جلي�س ملحاربة �جلماعات �مل�شلحة ومن �ملقرر �أن ي�شوت �ملجل�س على 
م�شروع �لقر�ر �لأربعاء �لقادم.  ويقول دبلوما�شيون �إن �حلكومة �ل�شومالية 
طلبت رفع �حلظر على �لأ�شلحة و�إن �لوليات �ملتحدة ت�شغط على جمل�س 
�لأمن كي يو�فق يف حني تبدي كل من بريطانيا وفرن�شا قلقهما من رفع 
�أعدتها  �لتي  �لقر�ر  وم�شودة  بالفعل.  �لأ�شلحة  فيه  تنت�شر  بلد  �حلظر يف 
بريطانيا وح�شلت عليها روي��رتز تقرتح على ما يبدو حال و�شطا ي�شمل 
رفع �حلظر �ملفرو�س على �لأ�شلحة ملدة عام مع �لإبقاء على �لقيود �ملتعلقة 
بالأ�شلحة �لثقيلة مثل �شو�ريخ �أر�س جو و�ملدفعية. وتقول م�شودة �لقر�ر 
و�لعتاد  �لأ�شلحة  م��ن  �أخ���رى  �شحنات  على  يطبق  ل��ن  �لأ�شلحة  حظر  �إن 
ي�شتهدف  �لذي  �لتدريب  �أو  �مل�شاعدة  �أو  �مل�شورة  تقدمي  على  �أو  �لع�شكري 
فقط تطوير قو�ت �لأمن �لتابعة للحكومة �لحتادية يف �ل�شومال وتوفر 
�لأ�شلحة و�ملعد�ت ل  �أن هذه  �مل�شودة  . وت�شيف  �ل�شومايل  �لأمن لل�شعب 
يجوز �إعادة بيعها �أو نقلها �أو �تاحتها لال�شتخد�م لأي فرد �أو كيان �آخر من 
�أفر�د قو�ت �لأمن �لتابعة للحكومة �لحتادية . وكان جمل�س �لأمن  غر 
للملي�شيات  �لأ�شلحة  و���ش��ول  ملنع   1992 ع��ام  يف  �لأ�شلحة  حظر  فر�س 
�ملتحاربة �لتي �أطاحت يف عام 1991 بالرئي�س �ل�شومايل �ل�شابق حممد 
لالأمم  �لعام  �لأم��ني  و�ق��رتح  �أهلية.  ح��رب  �إىل  �لبالد  ودفعت  ب��ري  �شياد 
�ملتحدة ب��ان كي م��ون يف وق��ت �شابق �أن يبحث جمل�س �لأم��ن رف��ع �حلظر 
�ملكا�شب  �ل�شومالية وتعزيز  �لقو�ت  بناء  �إع��ادة  �ل�شالح للم�شاعدة يف  على 
�لع�شكرية �لتي حتققت �شد حركة �ل�شباب �ملجاهدين. لكن بع�س �أع�شاء 
وقال  �حلظر،  رف��ع  يت�شمنها  �لتي  �لأمنية  �ملخاطر  من  يخ�شون  �ملجل�س 

دبلوما�شي يف �ملجل�س �إن �لتحرك �ملقرتح يثر �لفزع .

الحتالل ي�ا�سل اإغالق معرب غزة التجاري

الف�سل العن�سري �سد الفل�سطينيني ي�سمل حافالت النقل 

ت�ساوؤم غربي ب�ساأن اأزمة النووي الإيراين 

•• �صكوبيي-ا ف ب:

�كر  �ن  ر����ش���م���ي  م�������ش���در  �ع���ل���ن 
بينهم  �����ش���خ���ا����س  ع�������ش���رة  م�����ن 
مو�جهات  يف  ج��رح��و�  ���ش��رط��ي��ان 
و�ل�شرطة  �لبان  متظاهرين  بيت 
يف  توتر�  ت�شهد  �لتي  �شكوبيي  يف 
�لي���ام �لخ���رة بعد تعيني زعيم 
وزير�  �لل��ب��ان  للمتمردين  �شابق 

للدفاع.
با�شم  ب����ا�����ش����م  �ل����ن����اط����ق  وق��������ال 
�يفو  �مل��ق��دون��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
من  ك��ب��ر�  ع���دد�  �ن  كوتيف�شكي 
تظاهرة  بعد  �عتقلو�  �ل�شخا�س 
ع��ن��ي��ف�����������������ة ل�����ش��������������ب��ان �ل��ب��������������ان يف 

�شكوبيي .
عندما  �ل�������ش���د�م���ات  و�ن���دل���ع���ت 
�مل�شيل  �لغاز  �ل�شرطة  ��شتخدمت 
للدموع لتفريق مئات �ملتظاهرين 
�لذين جتمعو� لدعم وزير �لدفاع 
�جلديد تاملوت خافري �لذي كان 
�لذين  �لل��ب��ان  للمقاتلني  ق��ائ��د� 
حاربول �لقو�ت �حلكومية يف نز�ع 
 ،2001 يف  ��شهر  �شبعة  ��شتمر 

ح�شب �مل�شدر نف�شه.
للدفاع  وزي�������ر�  خ����اف����ري  وع�����ني 
ق���ب���ل �ح�����د ع�����ش��ر ي���وم���ا و�ح�����رق 

�مل��ت��ظ��اه��رون ع��ل��م م��ق��دون��ي��ا �مام 
�ل�����ش��رط��ة ور���ش��ق��و� عنا�شر  م��ق��ر 

�لمن باحلجارة. 
بينما  ����ش���ي���ار�ت  ع����دة  وت�������ش���ررت 
حت��ط��م زج����اج و�ج���ه���ات ع���دد من 

�ملحالت. وقد �حرقت حافلة.
�لتظاهرة رد� على جتمع  وجاءت 
�حتجاجا  �جل��م��ع��ة  للمقدونيني 
�شهد  خ�������اف�������ري،  ت���ع���ي���ني  ع����ل����ى 
�لعالقات  وت�����ش��ه��د  ع��ن��ف  �ع��م��ال 
ب����ني �مل���ق���دون���ي���ني و�لل������ب������ان يف 

�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ة  ه����ذه 
�لذي  �لنز�ع  منذ  توتر�  �ل�شابقة 
 2001 يف  ����ش��ه��ر  �شبعة  ��شتمر 
و�لتمرد  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  ب��ني 

�للباين يف مقدونيا.
�تفاق  ب��ت��وق��ي��ع  �ل����ن����ز�ع  و�ن���ت���ه���ى 
�ل�شالم يف �وهريد يف �آب �غ�شط�س 
�للبان  منح  على  ين�س   2001
مزيد� من �حلقوق وميثل �للبان 
25 نحو باملئة من مليوين ن�شمة 

يف مقدونيا.

و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ملفاو�شني من �إير�ن و�لدول 
�لكز�خية  �أملا�آتا  يف  يومني  مدة  �لتقو�  �لكرى  �ل�شت 
�لأ�شبوع �ملا�شي، وذلك يف �أول مباحثات مبا�شرة لأزمة 
�أن  م�شيفة  �أ���ش��ه��ر،  ثمانية  م��ن��ذ  �ل��ن��ووي  �ل��رن��ام��ج 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�إىل  �لأم���رك���ي���ة  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن  �أ����ش���ارت �شحيفة 
�مل��ب��اح��ث��ات ب�����ش��اأن �ل��رن��ام��ج �ل��ن��ووي �لإي�����ر�ين يف ما 
بني �إير�ن و�لدول �ل�شت �لكرى، وقالت �إن حكومات 
�لوليات �ملتحدة و�أوروبا تو�جه �شعوبات يف �لطريق 
�إىل عقد �تفاق مع �إي��ر�ن يكبح طموحات �لأخ��رة يف 

�حل�شول على �أ�شلحة نووية.
�أزم���ة ثقة  �أم��رك��ي��ون م��ن  وح��ذر م�شوؤولون وخ���ر�ء 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��م��ي��ق��ة �جل�����ذور ب���ني �جل��ان��ب��ني �لإي�����ر�ين 
وجم��م��وع��ة �ل�����دول �ل���ك���رى، و�ل���ت���ي ت�����ش��م ك���ال من 
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا ورو�شيا وفرن�شا و�ل�شني 
ز�ئد� �أملانيا، مو�شحني �أن هذه �لأزمة قد تهدد بانهيار 
�لأزم���ة  ب�����ش��اأن  م��ت��و����ش��ع رمب���ا مت حتقيقه  ت��ق��دم  �أي 

�لنووية �لإير�نية حتى �لآن.
وقالت �ل�شحيفة �إن هناك ت�شريحات �إير�نية مت�شاربة 
ب�شاأن �لنووي �لإير�ين �شدرت عن م�شوؤولني �إير�نيني 
بعد �أيام قليلة من �ملباحثات �لأخرة، وهي �ملباحثات 
�لأزمة  يف  حت��ول  لنقطة  بالو�شول  تب�شر  كانت  �لتي 
�لنووية، م�شيفة �أن هذه �لت�شريحات �ملت�شاربة ظهر 

بع�شها على �ل�شطح �جلمعة �ملا�شية.

�لإ�شالم  ب��اأن��ه حجة  �إل��ي��ه  �أ���ش��ارت  �أن م��ن  و�أو���ش��ح��ت 
كاظم �شديقي قال يف خطبة �جلمعة �ملا�شية بطهر�ن 
وحقها  �ل��ن��ووي��ة  حقوقها  ع��ن  تتخلى  ل��ن  �إي����ر�ن  �إن 
�لتي  �ملباحثات  �أن  م�شيفا  �ل��ي��ور�ن��ي��وم،  تخ�شيب  يف 
�ملوقف  ث��ب��ات  على  برهنت  �لكز�خية  �أمل��ا�آت��ا  �شهدتها 

�لإير�ين.
�آية  �لأع��ل��ى  �ملر�شد  من  �ملقرب  �شديقي  �أن  و�أ�شافت 
�لقابل  غ��ر  �إي����ر�ن  ح��ق  ع��ن  د�ف���ع  �هلل علي خامنئي 
للتفاو�س يف �لنووي ، م�شيفا �أنه ل ميكن لأي م�شوؤول 
�إير�ين �لتنازل عن هذ� �حلق، وذلك ما يتناق�س مع 
ت�����ش��ري��ح��ات ل��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لإي������ر�ين ع��ل��ي �أكر 
�شاحلي م�شاء �جلمعة، قال فيها �إن �ملفاو�شات ت�شر 

على �لطريق �ل�شحيح .
�إي��ر�ن  �أن  م��ن  �لغربي�����ون  �مل�����ش��������������وؤول��ون  ويح�����ذر 
خا�ش���ة  مماطل����ة،  كاأ�ش����لوب  �لدبلوما�شية  ت�ش�����تخدم 
�أن �مل�شوؤولني �لإير�ني�����ني �ش�����بق �أن وع����دو� منت�ش����ف 
�لدولية  �لوكال�����ة  ملفت�ش���ي  بال�ش���ماح  �ملا�شي  �لع�ام 
�لتي  �لع�شكرية  �ملن�ش����اآت  بزي��ارة  �لذري���ة  للطاق����ة 
�أبحاثا  فيه���ا  �أج�����������رو�  �إي��ر�ن��ي��ني  علماء  �أن  يف  ي�شتبه 
عن  تخل���ت  ما  �ش���رعان  طهر�ن  لكن  �شرية،  نووي����ة 

وعودها.

�ملباحثات �نتهت دون حتقيق �نفر�جة، ولكن �لطرفني 
�لرتكية  �إ�شطنبول  يف  مباحثات  �إج����ر�ء  على  �تفقا 
منت�شف �ل�شهر �جلاري، و�أخرى يف كز�خ�شتان نف�شها 

�ل�شهر �لقادم.

اأوباما يعني من�سقًا جديدًا لل�سرق الأو�سط 
لتن�شيق  �لمثل  و�ل�شخ�س  لوباما  �خلارجية  �ل�شيا�شة 

�ل�شيا�شة �خلارجية للوليات �ملتحدة.
و�����ش���اف دون���ي���ل���ون �ن ع��م��ل��ه م���ع ح��ل��ف��ائ��ن��ا �لوروب���ي���ني 
�ل�شيا�شة  �شياغة  يف  مل�شاعدتنا  ��شا�شيا  ك��ان  و�شركائنا 
و�شوريا  ليبيا  ذل��ك  يف  ميا  �لعامل  يف  �لق�شايا  ومعاجلة 

و�ير�ن .
وتابع م�شت�شار �لمن �لقومي �ن عمل دونيلون يف جمالت 
�لوروبية  و�ل�����ش��وؤون  �ل���دويل  و�لقت�شاد  �ل���دويل  �لم��ن 
لتن�شيق  �لمثل  �ل�شخ�س  منه  يجعل  �لو�شط،  و�ل�شرق 
يف  و�لنفتاح  هذه  �لكرى  �لتحديات  �وق��ات  يف  �شيا�شتنا 
�ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا و�خلليج و�شغل غوردون 

�لوروبية  ل��ل�����ش��وؤون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م�����ش��اع��د  من�شب 
و�لوروبية �ل�شيوية منذ �يار مايو 2009.

خم�شني  يف  �لم��رك��ي��ة  �ل�شيا�شة  م�شوؤولية  ت��وىل  وق��د 
بلد� ��شافة �ىل حلف �شمال �لطل�شي و�لحتاد �لوروبي 
�لبيت  بيان  �وروب��ا، بح�شب  و�لتعاون يف  �لم��ن  ومنظمة 

�لبي�س.
�خلارجية  لل�شيا�شة  لوب��ام��ا  م�شت�شار�  عمل  ذل��ك  وقبل 
خالل حملته �لنتخابية يف 2008 كما �شغل يف �ملا�شي 
من�شب مدير �ل�شوؤون �لوروبية يف جمل�س �لمن �لقومي 
يف عهد بيل كلينتون �لذي توىل رئا�شة �لوليات �ملتحدة 

من 1993 �ىل 2001.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

�وب��ام��ا من�شقا جديد�  ب����ار�ك  �ل��رئ��ي�����س �لم��رك��ي  ع��ني 
�فريقيا و�خلليج، وذلك  �ل�شرق �لو�شط و�شمال  ل�شوؤون 
و��شر�ئيل  �لردن  �ىل  �ملقبلة  زي��ارت��ه  من  ��شبوعني  قبل 

و�لر��شي �لفل�شطينية.
�ل�شيا�شة  �وب���ام���ا ع��ني خ��ب��ر  �ن  �لب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  وق����ال 
�خلارجية يف فريق بار�ك �وباما منذ �ربع �شنو�ت فيليب 
غوردون، مو�شحا �نه �شيتوىل مهامه يف 11 �ذ�ر مار�س.

�لبيت  �ل��ق��وم��ي يف  �لم���ن  دون��ي��ل��ون م�شت�شار  ت���وم  وق���ال 
����ش��ا���ش��ي يف فريق  �لأب��ي�����س �ن ف��ي��ل��ي��ب غ�����وردون ع�����ش��و 

البحرين ت�ستنكر تقرير هيومن رايت�س ب�ساأن حقوق الإن�سان يف اململكةجرحى با�ستباكات األبان مع �سرطة مقدونيا

با�شتمر�ر  �لفل�شطينيني  �أب��ل��غ��ت 
�أب��و �شامل �لذي  �إغ��الق معر كرم 
ي���رب���ط ب����ني ج���ن���وب ق���ط���اع غ����زة، 
و�لأر�������ش�����ي �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، وهو 
للحركة  �ملخ�ش�س  �لوحيد  �ملعر 
لليوم  �لأح������د  �ل���ي���وم  �ل���ت���ج���اري���ة، 
�أ�شباب  ل  �ل��ت��و�يل  على  �ل�����ش��اد���س 

�أمنية .
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �أن  و�أ�شاف 
باإعادة  �آخ�����ر،  ج��ان��ب  م���ن  �أب��ل��غ��ت 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

�مل������و��������ش������الت  وز�رة  ق�������������ررت 
حافالت  تخ�شي�س  �ل�شر�ئيلية 
ل���ن���ق���ل �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �ل���ذي���ن 
�مل����دن  ب���ال���و����ش���ول �ىل  ي���رغ���ب���ون 
�لو�قعة يف و�شط ��شر�ئيل �عتبار� 
م���ن �ل���ي���وم �لإث����ن����ني، ب��ح�����ش��ب ما 
ذكرت �شحيفة يديعوت �أحرونوت 
�بعاد  على  �لقر�ر  ه��ذ�  وينطوي   .
ذ�ت طابع عن�شري، يف وقت ي�شكو 
عمليات  م��ن  �لفل�شطينيون  ف��ي��ه 
ميادين  ت�����ش��م��ل  مم��اث��ل��ة  مت��ي��ي��ز 

�خرى.
وي��ع��ي��د ه���ذ� �ل���ق���ر�ر �ىل �لذه����ان 
�لف�شل  م����ظ����اه����ر  م�����ن  ب���ع�������ش���ا 
متبعة  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ن�����ش��ري 
ع�شر�ت  ق��ب��ل  �ل���ب���ل���د�ن  ب��ع�����س  يف 
�لوليات  يف  وحت���دي���د�  �ل�����ش��ن��ني، 
�لتي  بارك�س،  روز�  وق�شة  �ملتحدة 
�لتوجه   1955 ع�����ام  رف�������ش���ت 
)ذوي  ل��ل�����ش��ود  �ملخ�ش�س  للق�شم 
�ل��ب�����ش��رة �ل�������ش���ود�ء( ورف�����ش��ت �ن 
م���ق���ع���ده���ا يف �حل���اف���ل���ة،  ت���خ���ل���ي 
�ل�شائد،  �ل��ع��رف  ح�شب  ك��ان  �لتي 
ي��خ�����ش�����س �جل�����زء �خل��ل��ف��ي منها 

لل�شود.
يديعوت  بح�شب  �ل�����وز�رة  وت����رر 
�ل��ف�����ش��ل يف �حل���اف���الت ب����اأن ذلك 
ي���خ���ف���ف م�����ن �لح�����ت�����ك�����اك وم����ن 

�ل�شغط بني �لعمال �لفل�شطينيني 
و�ليهود.

����ش���ك���اوى قدمها  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 
تخوفهم  فيها  �أب���دو�  م�شتوطنون 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني معهم  م���ن ���ش��ف��ر 

باحلافالت ذ�تها. 
ل�شائقي  �أق���و�ل  يديعوت  ون�شرت 
�شوف  باأنهم  فيها  �أف����ادو�  با�شات 
ُي�����ن�����زل�����ون �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني من 
�حلافالت غر �ملخ�ش�شة لهم لأن 

هناك تفتي�شا على �ملخالفني .
�لجر�ء  ه��ذ�  �آخ���ر  �شائق  و�ع��ت��ر 
�أنا  م�شكلة  �شيخلق  لأن��ه  خميفا؛ 
يوؤذو�  ل��ن  �لفل�شطينيني  �أن  �أرى 

�أنف�شهم .
�ل��وز�رة �ن ت�شغيل هذه  و�أو�شحت 
�حلافالت مت بالتن�شيق مع جهات 
بح�شب   ، ومبو�فقتها  فل�شطينية 

�ل�شحيفة.
�أع��ل��ن م�شوؤول  م��ن ج��ه��ة �خ����رى، 
فل�شطيني، �إن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
قرر مو��شلة �إغالق معر كرم �أبو 
�شامل �ملخ�ش�س للحركة �لتجارية 
لليوم  �م���������س،  غ������زة،  ق���ط���اع  م����ع 
�أعاد  فيما  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شاد�س 
فتح معر بيت حانون �إيرز �شمال 

�لقطاع، للحالت �لإن�شانية.
وقال رئي�س هيئة �ملعابر و�حلدود 
نظمي   ، �لفل�شطينية  �ل�شلطة  يف 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �إن  مهنا، 

فتح جزئي ملعر بيت حانون �إيرز 
�لإن�شانية  �ملر�شية  �حل��الت  �أم��ام 

�لطارئة فقط.
حانون  ب���ي���ت  م���ع���ر  وي��خ�����ش�����س 
حلركة �لأفر�د بني غزة و�إ�شر�ئيل 
و�ل�شفة، حيث ي�شمح عادة مبرور 
من يحمل ت�شاريح خا�شة للمرور 
ولالأجانب، �إىل جانب �ملر�شى بعد 
لهم،  خ��ا���ش��ة  تن�شيقية  �إج�����ر�ء�ت 
�ل�شلطات  �أن  ي��ذك��ر  و�لأج����ان����ب. 

قطاع  معابر  �أغلقت  �لإ�شر�ئيلية 
�مل����ا�����ش����ي، عقب  �ل����ث����الث����اء  غ������زة 
�لقطاع  �أطلق من  �شاروخ  �شقوط 
وت�شبب  ع�����ش��ق��الن  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
وقوع  دون  �ل�شو�رع  باأحد  باأ�شر�ر 
�شاروخ  �أول  وهو  ب�شرية،  �إ�شابات 
�لذي  �لتهدئة  �تفاق  منذ  ي�شقط 
��شتمرت  ت�شعيد  م��وج��ة  �أع���ق���ب 
نوفمر-ت�شرين  يف  �أي���ام  ثمانية 

�لثاين �ملا�شي.

اإعادة حماكمة مبارك 
والعاديل 13 اأبريل 

•• القاهرة-وكاالت:

�لقاهرة  ��شتئناف  حمكمة  ح��ددت 
�م�������س �لأح������د �ل���ث���ال���ث ع�����ش��ر من 
لبدء  موعد�  �ملقبل  �أبريل-ني�شان 
�مل�شري  �لرئي�س  حماكمة  �إع����ادة 
�مل���خ���ل���وع ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك ووزي����ر 
و�شتة من  �لعاديل  د�خليته حبيب 
ك��ب��ار م�����ش��اع��دي��ه، يف ق�����ش��ي��ة قتل 

�ملتظاهرين.
�ل�شرق  �أن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  وذك���������رت 
�لأو����ش���ط �مل�����ش��ري��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة �أن 
و�شتة  و�ل��ع��اديل  م��ب��ارك  حماكمة 
من كبار م�شاعديه ورجل �لأعمال 
يف  �شتجري  ���ش��امل  ح�شني  �ل��ه��ارب 
متظاهرين  بقتل  تتعلق  �تهامات 
وت�شدير  ي��ن��اي��ر،   25 ث����ورة  �إب����ان 
تف�شيلية،  باأ�شعار  لإ�شر�ئيل  �لغاز 

و�لعدو�ن على �ملال �لعام. 
م�شت�شفى  يف  م�����ب�����ارك  وي�����رق�����د 
�لثاين  يناير-كانون  ويف  ع�شكري، 
باإعادة  ب��ال��ق��اه��رة  حمكمة  ق�شت 
حماكمته بعد �أن �شدر حكم عليه 
بقتل  يت�شل  فيما  �ملوؤبد  بال�شجن 
ق������و�ت �لأم�������ن مل��ح��ت��ج��ني، خالل 
�لتي  �ل����ث����ورة  �إخ����م����اد  حم��اول��ت��ه��ا 

�ندلعت �شده عام 2011.
�ملحكمة  �أخ��رى، ق�شت  ناحية  من 
بعدم  م�شر  يف  �لعليا  �لد�شتورية 
�أمامها  �ملطروحة  �لدعاوى  قبول 
ب�شاأن بطالن قر�ر ت�شكيل �جلمعية 

�لتاأ�شي�شية لو�شع �لد�شتور.

ت�سافيز يدير حكومته من �سرير املر�س
•• كراكا�س-ا ف ب:

�كد نائب �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س مادورو �ن �لرئي�س هوغو ت�شافيز 
يعطي  كر�كا�س  يف  �لع�شكري  �مل�شت�شفى  يف  كيميائي  لعالج  يخ�شع  �ل��ذي 
توجيهات للحكومة من �شريره وقد طلب وثائق لخذ قر�ر�ت �قت�شادية 
و�شيا�شية �شت�شرع �لثورة . وقال مادورو يف مقابلة مع �لتلفزيون �لوطني �ن 
�لرئي�س طلب �شل�شلة وثائق. لقد �ر�شلنا �ليه هذه �لوثائق �لتي ت�شم كل 
�لتوجيهات �لتي ��شدرها �لينا . و��شاف نحن نحرتم عالجه ول نت�شرف 
بطريقة ت�شتعجل عالجه، ولكنه يبقى على �طالع د�ئم ويت�شرف كرئي�س 
ويتخذها  يقيمها  �له��م��ي��ة  بالغة  ق����ر�ر�ت  ه��ن��اك  �ن  على  م�����ش��دد�   ، دول���ة 
�لرئي�س لوحده. وكان مادورو ك�شف للمرة �لوىل �ن ت�شافيز يتلقى عالجا 
كيميائيا للق�شاء على ورم �شرطاين �شبق �ن �جرى �ربع عمليات جر�حية 

يف هافانا ل�شتئ�شاله كان �آخرها يف كانون �لول دي�شمر.

•• املنامة-وام:

�أعربت مملكة �لبحرين عن ��شتغر�بها جتاه بيان منظمة 
مر�قبة حقوق �لن�شان هيومن ر�يت�س ووت�س ب�شاأن حقوق 
�لإن�شان يف �ململكة و�لإ�شالحات �لتي تنفذها وقالت �إن 
وجمافية  �ل�شحة  ع��ن  بعيدة  معلومات  ت�شمن  �لبيان 
للو�قع وفيه حتامل �شديد رغم �لت�شهيالت و�لإجر�ء�ت 
�لإيجابية �لتي قدمتها �لبحرين للمنظمة. ونقلت وكالة 
�لن�شان يف  ���ش��وؤون حقوق  وز�رة  بنا عن  �لبحرين  �أن��ب��اء 
بيان �أ�شدرته �لليلة قبل �ملا�شية..�أنها د�أبت منذ �إن�شائها 
�ملنظمات  م��ع  �جل�شور  وم��د  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  فتح  على 
�حلقوقية �لدولية وذلك تنفيذ� لتو�شية جمل�س حقوق 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  دخ��ول  ت�شهيل  ب�شاأن  �لن�شان 
هذه  ب��اإط��الع  منها  �إمي��ان��ا  و  �لبحرين  ململكة  �ل��دول��ي��ة 
�حلقوقية  �ملكا�شب  و  �لإجن��از�ت  على  �لدولية  �ملنظمات 
�لبحرين ل يوجد لديها ما تخفيه عن  �أن  �إىل  م�شرة 
هذه �ملنظمات و�أن عدد زيار�ت �ملنظمات غر �حلكومية 
منذ �شهر فر�ير عام 2011 بلغ 75 زيارة �أي مبعدل 
�لنفتاح  �شيا�شة  يعك�س  ما  وه��و  �شهريا  منظمات  ث��الث 
و�حلرية �لتي تنتهجها �ململكة جتاه �ملنظمات �حلقوقية. 
و�أ�شافت �أن ما ورد يف بيان �ملنظمة يوم �خلمي�س �ملا�شي 
�ملو�فق 28 فر�ير يف مقر �جلمعية �لبحرينية حلقوق 
وجمافية  �ل�شحة  عن  بعيدة  معلومات  ت�شمن  �لن�شان 
للو�قع وفيه حتامل �شديد رغم �لت�شهيالت و�لإجر�ء�ت 
على  و�طالعها  للمنظمة  تقدميها  مت  �لتي  �لإيجابية 
بوجود  ي��وح��ي  مم��ا  ��شتف�شار�تها  على  و�ل���رد  �حل��ق��ائ��ق 
نية مبيته لدى �ملنظمة جتاه �ململكة. و�أو�شحت �أنه ورد 
�ل�شالحات  تقدم يف  �أي  يوجد  ل  باأنه  �ملنظمة  بيان  يف 
�حلقوقية  و�ملكا�شب  �لجن��از�ت  �حلائط  بعر�س  �شاربة 

�إن�شاء  �أبرزها  �لو�قع وك��ان من  �أر���س  �لتي حتققت على 
�أم���ني عام  و����ش��ت��ح��د�ث من�شب  �لإن�����ش��ان  وز�رة حل��ق��وق 
وجهاز  �لد�خلية  وز�رة  يف  عامني  ومفت�شني  �لتظلمات 
�لأمن �لوطني يخت�شان بتلقي وفح�س �ل�شكاوي �ملقدمة 
�لوطني  �لأم��ن  �لعام وجهاز  �لأم��ن  ق��و�ت  �شد منت�شبي 
�ل��ق��ادة و�مل�����ش��وؤول��ني يف وز�رة  ومت��ت حما�شبة ع��دد م��ن 
�لد�خلية و�إحالة �لبع�س �إىل �ملحاكم..�إ�شافة �إىل تعيني 
و�أ�شارت   2011 ع��ام  منذ  �ل��ع��ام  ل��الأم��ن  ج��دي��د  رئي�س 
و�ل�شباط  لل�شرطة  منتظمة  تدريبية  دور�ت  عقد  �إىل 
يف  بالتحقيق  خا�شة  وح��دة  و�إن�شاء  �لقانون  �إنفاذ  ب�شاأن 
يتمتع  �ل��ذي  �لعام  �لنائب  ملكتب  تابعة  �لتعذيب  دع��اوي 
�لق�شاء  �شعب  م��ن  �شعبة  ب��اإع��ت��ب��اره  ت��ام��ة  با�شتقاللية 
�لتعديالت  �أهمها  �لعقوبات  قانون  مو�د  بع�س  وتعديل 
��شقطت  و�لتي مبوجبها  و�لتعبر  �لر�أي  �ملعنية بحرية 
�لنيابة �لعامة جميع �لتهامات و�لق�شايا �لتي يتد�خل 
�ل����ر�أي ومم��ار���ش��ة ح��ري��ة �لتعبر  �إب����د�ء  معها �حل���ق يف 
وفق  بالتعذيب  �ملتعلقة  �لعقوبات  قانون  م��و�د  وتعديل 
�إد�ري���ا  و  ماليا  �لق�شاء  و��شتقاللية  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ر 
م�شوؤوليات  ���ش��ل��وك حت���دد  وم���دون���ات  ���ش��و�ب��ط  وو���ش��ع 
و�ن�شاء  بتعديل  �مللكي  �لأم���ر  و���ش��دور  �ل�شرطة  رج���ال 
�ملوؤ�ش�شة �لوطنية حلقوق �لن�شان مبا يتو�فق مع مبادئ 
باري�س. ونوهت بتنفيذ 75 يف �ملائة من تو�شيات �للجنة 
�ملائة  يف   90 ن�شبة  وقبول  �حلقائق  لتق�شي  �لبحرينية 
يزيد  م��ا  ووج���ود  �لن�����ش��ان  تو�شيات جمل�س حقوق  م��ن 
�شغر  ن�شبيا  يعتر  ب��ل��د  يف  �أه��ل��ي��ة  منظمة  عن600 
لوجود مثل هذ� �لعدد �ل�شخم من �ملنظمات و�لتي متثل 
�أطياف �ملجتمع كافة ومنها ت�شع جمعيات تعمل يف �ملجال 
زيادة  �شاأنها  �لتي من  �لتغير�ت  �حلقوقي وغرها من 

�حلريات و�حلقوق. 
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بغداد تغلق معرب ربيعة احلدودي مع �س�ريا

ع�سائر عراقية تطالب باإعادة فتح مع�سكر اأ�سرف 
•• بغداد-وكاالت:

نا�شطني  ت�شم  تنظيمات  طالبت 
بيان  يف  عر�قية  ع�شائر  وزع��م��اء 
�م�س باعادة �ملعار�شني �لير�نيني 
ليرتي  م��ع�����ش��ك��ر  يف  �مل���ق���ي���م���ني 
�شباط-فر�ير  يف  تعر�س  �ل��ذي 
لهجوم �شاروخي ��شفر عن مقتل 
��شرف  مع�شكر  �ىل  منهم،  �شبعة 

معترين �نه �كر �مانا لهم.
وكان هوؤلء �ملعار�شون يف منظمة 
حركة  �ك�������ر  خ����ل����ق  جم�����اه�����دي 
م��ع��ار���ش��ة ل��ل��ن��ظ��ام �لي�������ر�ين يف 
�خلارج، نقلو� بطلب من �لعر�ق، 
من مع�شكر ��شرف �لذي �قيم يف 
�ىل  �ق��رب  خميم  �ىل  �لثمانينات 
مع�شكر  ����ش��م  عليه  �ط��ل��ق  ب��غ��د�د 

�حلرية )ليرتي(.
من  �لف  ث����الث����ة  ن���ح���و  ون����ق����ل 
ع��ن��ا���ش��ر جم���اه���دي خ��ل��ق نتيجة 
�ملتحدة  و�لمم  بغد�د  بني  �تفاق 
بلد  �ىل  نقلهم  لغر�س  خطوة  يف 
ث��ال��ث. وق���ال �ل��ب��ي��ان �ل���ذي حمل 
تو�قيع عدد كبر من من زعماء 
نقلو�  ����ش��رف  �شكان  �ن  �لع�شائر 
�ىل ليرتي �شمانا لرعاية حقوق 
يف  وتوطينهم  �ل��الج��ئ��ني  ه����وؤلء 
بعد  لكن  و����ش��اف   . ثالثة  ب��ل��د�ن 
لي�س  ه��ن��اك  �ن  ت��ب��ني  ع���ام  م�شي 
�ل�شكان  لنقل  �آف���اق  �ي  ت��وج��د  ل 

معر ربيعة �حلدودي مع �شوريا 
�ل�شوري  �ليعربية  ملعر  �مل��ق��اب��ل 
�ليومني  خ������الل  ����ش���ه���د  �ل��������ذي 
�مل��ا���ش��ي��ني م���ع���ارك ����ش���اري���ة بني 
�ل�����ش��وري وب���ني �جلي�س  �جل��ي�����س 

�ل�شوري �حلر .
حمافظة  يف  �أم��ن��ي  م�شدر  وق���ال 
�إغالق  �ن  �لعر�ق  ب�شمال  نينوى 
م��ن��ف��ذ رب��ي��ع��ة ج����اء ع��ل��ى خلفية 
�ل�شتباكات �مل�شلحة �لتي �شهدتها 
�ملنطقة �ملحيطة مبنفذ �ليعربية 
�حل����دودي �ل�����ش��وري ب��ني �جلي�س 
�ل�شوري و �جلي�س �ل�شوري �حلر 

خالل �ليومني �ملا�شيني.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر مل ت��وؤك��د �أف����ادت 
�حلر  �ل�شوري  �جلي�س  ب�شيطرة 
ع��ل��ى �مل��ن��ف��ذ �مل���ذك���ور وه����و ثالث 
م��ن��ف��ذ ح�������دودي ي���رب���ط �ل���ع���ر�ق 
تقارير  ذك��رت  بريا،فيما  ب�شوريا 
�أخرى �ن �جلي�س �ل�شوري ��شتعاد 
معارك  ب���ع���د  ع��ل��ي��ه  �ل�������ش���ي���ط���رة 

�شارية .
يذكر �ن وز�رة �لد�خلية �لعر�قية 
مدنيني  �إ�����ش����اب����ة  ع�����ن  �أع����ل����ن����ت 
ع����ر�ق����ي����ني �ث�����ن�����ني م�����ن �أه�������ايل 
ن���اح���ي���ة رب���ي���ع���ة �حل������دودي������ة مع 
نينوى  ملحافظة  و�لتابعة  �شوريا 
ب��ني عنا�شر  �مل��ت��ب��ادل��ة  ب��ال��ن��ر�ن 
و�لقو�ت  �حل��ر  �ل�����ش��وري  �جلي�س 

�ل�شورية �لنظامية.

الحتالل مينع نقل �سجالت 
ناخبي غزة اإىل ال�سفة 

•• غزة-وام:

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  كحيل  ه�شام  ق��ال 
ل��ل��ج��ن��ة �لإن���ت���خ���اب���ات �مل���رك���زي���ة �إن 
منع  يو��شل  �لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 
ن��ق��ل ���ش��ج��الت �ل��ن��اخ��ب��ني م��ن قطاع 
لت�شمينها  �لغربية  �ل�شفة  �إىل  غزة 
للبيانات.  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ق���اع���دة  يف 
�لنتهاء من  منذ  �أنه  و�أو�شح كحيل 
حاولنا  �ل��ن��اخ��ب��ني  ���ش��ج��ل  حت���دي���ث 
مر�ر� وتكر�ر� نقل �شجالت �لناخبني 
�إل �أن �لحتالل منع ذلك يف كل مرة 
منوها باأن �لهدف من نقل �ل�شجالت 
�لبيانات  ق���اع���دة  يف  ت�شمينها  ه���و 
�لرئي�شية. و�أ�شار �إىل �أنه مت �لتو��شل 
مع �جلهات �لر�شمية لبذل كل جهد 
�ل�شجالت  ب��ن��ق��الت  للجنة  لل�شماح 
ت�شفر  �مل��ح��اولت مل  تلك  ك��ل  �أن  �إل 
ع���ن ����ش���يء. و�أ����ش���اف �أن �ل��ل��ج��ن��ة يف 
�لبديلة  باخلطط  �لعمل  �أق��رت  غزة 
وبد�أت  �لبد�ية  منذ  لديها  �ملوجودة 
من د�خل �لقطاع بت�شمني �شجالت 
و�أكد  �لبيانات.  قاعدة  يف  �لناخبني 
كحيل �أن��ه رغ��م حم��اولت �لحتالل 
�أن  �إل  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ع���و�ئ���ق  ل��ف��ر���س 
كل  ل��ت��ج��اوز  �ل��ب��د�ئ��ل  لديها  �للجنة 
�ل��ب��دء يف ت�شمني  ذل��ك وجن��ح��ت يف 
�لتحديثات �لأخرة ل�شجل �لناخبني 

على قاعدة �لبيانات. 

�ن�شئت يف �ل�شتينات للن�شال �شد 
���ش��اه �ي���ر�ن ومت��رك��زت يف �لعر�ق 
�لير�نية  �ل�شالمية  �لثورة  بعد 
بدعم  ح��ظ��ي��ت  وق���د   .1979 يف 
�ل���ر�ح���ل �شد�م  �ل��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام 
ح�شني ل�شن عمليات م�شلحة �شد 
�لير�نية  �حل����رب  خ���الل  �ي�����ر�ن 

�لعر�قية 1988-1980 .
من جهة �أخرى، �أغلقت �ل�شلطات 
�آخر  �إ�شعار  حتى  �م�س  �لعر�قية 

و�إمنا  فح�شب  ث��ال��ث��ة  ب��ل��د�ن  �ىل 
بغية  لت�شريدهم  خطة  هي  كانت 
�ب���ادت���ه���م ج��م��اع��ي��ا  وت���اب���ع���و� �ن 
�لهجوم �ل�شاروخي يف �لتا�شع من 
ليرتي  �ن  �ثبت  �شباط-فر�ير 

جمزرة لي�س �ل .
و��شيب  ����ش��خ��ا���س  ���ش��ب��ع��ة  وق��ت��ل 
�ع�����ش��اء جماهدي  م���ن  ع�����ش��ر�ت 
�ل���ت���ا����ش���ع من  ب����ج����روح يف  خ���ل���ق 
�شباط فر�ير، يف هجوم بقذ�ئف 

��شتهدف  و�ل����ه����اون  ����ش���اروخ���ي���ة 
مع�شكر ليرتي غرب بغد�د.

�لوليات  �ل��ب��ي��ان  موقعو  ون��ا���ش��د 
�نطالقا  �ملتحدة  و�لمم  �ملتحدة 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م جت����اه حماية  م���ن 
�ل�شكان �عادتهم �ىل ��شرف حيث 
بامكان �ملفو�شية �لعليا لالجئني 
متابعة توطني �ل�شكان �لذين قد 
مت مقابلتهم �شابقا باأكر �شهولة  
ومنظمة جماهدي خلق �لي�شارية 

مو�طنيها  م��ق��ت��ل  م��الب�����ش��ات  ك��ل 
�ملعار�شة  نظمتها  ت��ظ��اه��رة  ب��ع��د 
ب�شفافية  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  �لرب����ع����اء 
�لتي  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
�يار   12 يف  �ن جت���رى  ي��ف��رت���س 
�ل���ت���ايل، جرت  �ل���ي���وم  م���اي���و. ويف 

�شد�مات بني �شبان و�ل�شرطة.

عنف. وكان طالب و�شرطي جرحا 
للمعار�شة  ت��ظ��اه��رة  يف  �لرب��ع��اء 
تويف  وق���د  �لم����ن  ق����و�ت  قمعتها 
�لطالب يف �ليوم نف�شه و�ل�شرطي 

�جلمعة.
وكالة  �ع��دت��ه��ا  ح�شيلة  وح�����ش��ب 
ف��ر�ن�����س ب���ر����س، ج����رح �ك����ر من 

�ل�شد�مات  يف  ���ش��خ�����س  م��ئ��ت��ي 
�لغينية  �ل���ع���دل  وز�رة  و�ع��ل��ن��ت 
�ل�شبت �ن 62 �شخ�شا بينهم 13 
قا�شر� و�مر�أتان �عتقلو� و�حيلو� 
�عمال  ب��د�ي��ة  منذ  �لق�شاء  على 

�لعنف.
و�كدت � حلكومة �نها تنوي ك�شف 

الأ�سد يهاجم بريطانيا وعر�س اأممي للحوار 
•• عوا�صم-وكاالت:

باأنها  بريطانيا  �لأ���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  و���ش��ف 
ت�شليح  �إىل  بال�شعي  ، و�تهمها  نا�شجة  قوة �شحلة وغر 
�لأمم  �أعلنت  وبينما  ب��الده.  بالإرهابيني يف  من و�شفهم 
�لنظام  ب���ني  ح����و�ر  ق��ي��ام  لت�شهيل  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  �مل��ت��ح��دة 
وليد  �ل�شوري  �خلارجية  وزير  �أكد  �شوريا،  يف  و�ملعار�شة 
، متهما كاًل  �لعنف  �أن جناح �حل��و�ر يتطلب وقف  �ملعلم 
م��ن ت��رك��ي��ا وق��ط��ر ب��دع��م �ل��ع��ن��ف يف ب����الده. ويف مقابلة 
تلفزيونية مع �شحيفة �شند�ي تاميز بث �شريط فيديو 
تورط  �لأ���ش��د  �ع��ت��ر   ، �لإن��رتن��ت  على  موقعها  على  لها 

و�قعي،  �شاذجا وغر  �أم��ر�  �ل�شورية  �لأزم��ة  بريطانيا يف 
باأنهم يعملون �شدنا ويعملون �شد م�شالح  �أعتقد  وقال 
بريطانيا نف�شها . وت�شاءل �لأ�شد يف ت�شريحات بثتها قناة 
�شكاي �لريطانية كيف ميكن �أن تطلب منهم لعب دور يف 
�أن  ��شتقر�ر�؟، وكيف ميكن  �أكر  �لو�شع وجعله  حت�شني 
تتوقع �أن يقللو� من �لعنف يف وقت يريدون فيه �أن ير�شلو� 
زيادة  بريطانيا  وت��وؤي��د   . لالإرهابيني؟  ع�شكريا  �إم���د�د� 
�لدعم �لعام للمعار�شني، ومل ت�شتبعد تزويدهم باأ�شلحة 
يف مرحلة ما يف �مل�شتقبل �إذ� ��شتمر �لو�شع يف �لتدهور. 
و�أعلنت �لوليات �ملتحدة يوم �خلمي�س �أنها �شتقدم لأول 
مرة م�شاعد�ت غر قتالية للمعار�شة �ل�شورية، وو�شفت 

للمعار�شة.  �ل�شعبي  �لتاأييد  لتعزيز  و�شيلة  باأنها  �ملعونة 
و�شت�شمل �مل�شاعد�ت �إمد�د�ت طبية ومو�د غذ�ئية ملقاتلي 
�ملعار�شة و60 مليون دولر مل�شاعدة �ملعار�شة �ملدنية على 
جهة  من  و�لتعليم.  �لأم��ن  مثل  �أ�شا�شية  خدمات  توفر 
ثانية �أبدت �لأمم �ملتحدة ��شتعد�دها لت�شهيل قيام حو�ر 
بني �لنظام و�ملعار�شة، وذلك عقب لقاء بني �أمينها �لعام 
بان كي مون و�ملوفد �لدويل و�لعربي �إىل �شوريا �لأخ�شر 
�شنوي  �ج��ت��م��اع  �إط���ار  يف  ب�شوي�شر�  �ل�شبت  �لإب��ر�ه��ي��م��ي 
لالأمم  �خلا�شني  و�ملوفدين  و�ملمثلني  �لعام  �لأم��ني  بني 
�ملتحدة يف 30 مهمة دبلوما�شية �أو بعثة حلفظ �ل�شالم 

يف �لعامل.

•• القاهرة-رويرتز:

جتمع �أقارب �شحايا �شينيني حلادث منطاد �أ�شفر عن 
مقتل 19 �شخ�شا يف �لق�شر �ل�شبوع �ملا�شي يف موقع 

�حلادث لتكرمي �ل�شحايا.
ور�فق �شكان قرى باملنطقة وم�شوؤولون �شينيون �أفر�د 
لقو� حتفهم يف  ك��وجن  ه��وجن  م��ن  �شائحني  ت�شعة  �أ���ش��ر 
مكان �حلادث. وو�شع �أفر�د �ل�شر �أكاليل زهور بي�شاء 
به  �ندلعت  �أن  بعد  �ملنطاد  فيه  �شقط  �ل���ذي  �مل��ك��ان  يف 
�أ�شفر ع��ن مقتل ك��ل م��ن ك��ان على متنه  �ل��ن��ر�ن مم��ا 
با�شتثناء قائد �ملنطاد و�أحد �لركاب. وقال نا�شر �ل�شيد 
مل�شوؤول  �ملنطاد  فيها  �شقط  �لتي  �لر���س  ميتلك  �ل��ذي 
من �لقن�شلية �ل�شينية �ن موقع �حلادث �شيظل ن�شبا 
تذكاريا لل�شحايا و�ن �لقارب ميكنهم يف �أي وقت زيارة 
فيديو  وت�شجيل  �ل��ع��ي��ان  �شهود  �أق����و�ل  وت�شر  �مل��ك��ان. 

باملنطاد  �ندلعت  �ل��ن��ر�ن  �أن  �ىل  �ل��ه��و�ة  �ح��د  �لتقطه 
بعد قطع خرطوم �لغاز بينما كان يحاول قائد �ملنطاد 
�لهبوط. بعد ذلك عاد �ملنطاد لل�شماء و�ندلعت به �لنار 
ثم هوى يف نهاية �لمر من على �رتفاع �ألف قدم نحو 
300 مرت على �لر�س. وقال �ل�شيد �أحتدث معه قريب 
�أحد �ل�شحايا عن فكرتنا جلعل هذه �ملنطقة خم�ش�شة 
لل�شحايا وما �ذ� كان يو�فق على هذه �مل�شاألة.. وقلت له 
�ذ� كان هناك �أي �أحد من �ل�شني يرغب يف �ملجيء وروؤية 
مكان �حلادث و�ملنطقة ف�شوف نرحب به. و�شكر ت�شيو 
�حلكومة  �ل�شينية  �لقن�شلية  يف  �مل�شوؤول  ج��ون  �شوي 
�مل�شرية و�شكان �لقرى على م�شاعدتهم ودعمهم وقال 
�نها ماأ�شاة وكان حادثا عار�شا بعد وقوع �حلادث ح�شلنا 
على �مل�شاعدة من �شكان �لقرى ومن �حلكومة �مل�شرية 
ونود �أن نبدي تقديرنا و�شكرنا لكل ما فعلتموه لل�شعب 

�ل�شيني ول�شر �ل�شحايا.

•• وا�صنطن-وكاالت: 

�لأمركية  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان  �شحيفة  قالت 
�إن م�شتقبل �ليمن بعد عام من تويل �لرئي�س �لنتقايل 

لي�س  �ل�شلطة  ربه من�شور هادي  عبد 
قولهم  �إىل حمللني  ون�شبت  و��شحا، 
نف�شه  ه����ادي  ����ش��ت��م��ر�ر  �ح��ت��م��ال  �إن 
يظل  �ملقبلة   2014 �نتخابات  حتى 
ه��و �لآخ����ر غ��ر م���وؤك���د.  و�أو�شحت 
عدن  م��ن  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  يف  �ل�شحيفة 
ُك��ل��ف باحلفاظ على  �ل���ذي  ه���ادي  �أن 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف �ل���ي���م���ن ع���ق���ب ث����ورة 
خالل  �لتقدم  بع�س  حقق   2011
�أن  ب��ي��د  �ل���رئ���ا����ش���ة،  يف  �لأول  ع���ام���ه 
تز�ل  ل  �لكابحة  �ل�شيا�شية  �لعو�مل 
و�أ�شار  �ل���ب���الد.  ع��ل��ى مت��زي��ق  ق�����ادرة 
�جلنوبية  �ل��ق�����ش��ي��ة  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر 
��شتقر�ر  ع���دم  ع��و�م��ل  م��ن  ك���و�ح���دة 

مدينة  يف  م��وؤخ��ر�  ج��رت  ت��وت��ر�ت  ت�شببت  حيث  �ليمن 
يطالبون  �ل��ذي��ن  �ملحتجني  م��ن  خم�شة  مقتل  يف  ع��دن 
�أن  �أي�شا  وذك��ر  �شابقا.  �جلنوبية  �ملحافظات  بانف�شال 
يز�ل  ل  �شالح  �هلل  عبد  علي  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س 
ل�حزب  كرئي�س  بهما  ي�شتهان  ل  و�شلطة  بنفوذ  يتمتع 
�إىل  و�أ�شار  �ل�شريك يف �حلكومة  �لعام  �ل�شعبي  �ملوؤمتر 
�مل��ه��رج��ان �ل���ذي خ��اط��ب��ه ���ش��ال��ح ي���وم �لأرب���ع���اء �ملا�شي 
و�شارك فيه ع�شر�ت �لآلف بالعا�شمة �شنعاء. و�أبرزت 
موؤلف  ج��ون�����ش��ون  غ��ري��غ��وري  �ل��ك��ات��ب  ق���ول  �ل�شحيفة 
كتاب �مل��الذ �لأخ��ر �ل��ذي ُن�شر م��وؤخ��ر� عن �ليمن من 

�لأخرى  �لعربية  �لثور�ت  �ليمن عن  ث��ورة  �أن ما مييز 
يف  يز�لون  ل  �لثورة  قبل  �ل�شيا�شيني  �لالعبني  كل  �أن 
�أن ف�شل هادي  �ل�شاحة حتى �لآن.  وحذر �لتقرير من 
�لطريق  متهيد  يف  تتلخ�س  �لتي  �لرئي�شية  مهمته  يف 
لإجر�ء �نتخابات برملانية ورئا�شية يف 
�نهيار  يعني  �ملقبل  �لعام  مبكر  وقت 
�ملخاوف  وي��ث��ر  �ل�شيا�شية  �لعملية 
من بدء حرب �أهلية. وقال �إن �شقوط 
�ليمن يف �لفو�شى �شيوؤثر �أي�شا على 
تهديد  و�إن  بالنفط،  �لغنية  ج��ار�ت��ه 
تنظيم �لقاعدة بجزيرة �لعرب �لذي 
دفع  �ليمن،  يف  رئي�شي  ب�شكل  يوجد 
�مل�شتقر  �لتغير  تبنى  �إىل  و��شنطن 

يف �ليمن كخيار �أول ورئي�شي. 
ورغم �أن معظم �لنا�س كانو� ينظرون 
ه��ادي كنائب رئي�س �شريف فقط  �إىل 
خالل ع�شر �ل�شنو�ت �ملن�شرمة وغر 
�ل�شعب  �لتغير  �إح����د�ث  على  ق���ادر 
�لذي تن�شده �ليمن، فقد جنح يف جتاوز هذه �لت�شور�ت 
�لتي كانت ت�شكك حتى يف �حتمال بقائه على قيد �حلياة 
�لعام �لذي �نق�شى. ون�شب �لتقرير �إىل �ل�شاب �لنا�شط 
�لبارز حمزة �لكمايل قوله مل يكن �أحد يت�شور �أن هادي 
ذكي �إىل هذ� �حلد. فقد �حتفظ بهدوئه رغم �ل�شغوط 

�لهائلة، لكن ورغم جودة ما �أجنزه، �إل �أنه غر كاف .
و�أورد �لتقرير �أن خطو�ت هادي يف �إعادة هيكلة �جلي�س 
و��شعة قد غطى عليها عدم  �إ�شاد�ت  �لتي ح�شلت على 
�لأقوى  �لع�شكريني  �لقادة  �إز�ء م�شر  �مل�شتمر  �ليقني 

بالبالد.

هل ي�ستطيع هادي احلفاظ على وحدة اليمن؟ مئات ال�سحايا يف موجة العنف بغينيا

•• عوا�صم-وكاالت:

بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  �أوردت 
�لأمركية �أن �ل�شتباكات �لعنيفة 
بني حزب �هلل �للبناين و�ملعار�شة 
�ل�شورية �مل�شلحة �أثارت �لتوتر�ت 
�ل�شورية  �حل�����دود  ج��ان��ب��ْي  ع��ل��ى 
�للبنانية، كما �أثارت �ملخاوف من 
تو�شعها لت�شمل لبنان وتبد�أ حربا 

طائفية جديدة هناك.
تقرير  يف  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
لها من لبنان �أن قتال هو �لأعنف 
منذ �ندلع �حلرب يف �شوريا قبل 
حو�يل عامني قرب بلدة �لق�شر 
�ل�شورية، خلف قتيلني من حزب 
من  قتلى  ع�شرة  م��ن  و�أك���ر  �هلل 

�ملعار�شة �ل�شورية.
�ملعار�شة  ت��ه��دي��د  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
مرة  لأول  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل�������ش���وري���ة 

�لأ�شبوع �ملا�شي بنقل �ل�شتباكات 
لبنان،  د�خ��ل  �إىل  �هلل  ح��زب  �شد 
�لتقرير  و����ش���ف���ه  �ل������ذي  �لأم�������ر 
ب��ال��ت��ط��ور �خل���ط���ر ل��ل�����ش��ر�ع يف 

�ملنطقة.
م�شوؤولني  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
�إن  �ل��ل��ب��ن��اين ق��ول��ه��م  يف �لأم������ن 
يف  �مل�شلحة  �ل�شنية  �مل��ج��م��وع��ات 
لبنان تق�����وم هي �لأخ����رى باإر�شال 
وتدع��م  ����ش���وري���ا،  �إىل  م��ق��ات��ل��ني 
بال�شالح  ه���ن���اك  �مل��ع��ار���ش��������������ني 

و�لتعزيز�ت �للوج�شتية.
�لطائفية  �ل��ت��وت��ر�ت  �إن  وق��ال��ت 
�لوقت  ح��ال��ي��ا يف  ذروت���ه���ا  ب��ل��غ��ت 
�لذي يتعارك فيه �للبنانيون على 
�لأر��شي �ل�شورية، و�أ�شبح �نتقال 
�حلرب �إىل د�خل لبنان �أ�شهل من 

�أي وقت م�شى.
تقرير  �إىل  �أي�شا  �لتقرير  و�أ���ش��ار 

تيمور  وذك�����ر  ���ش��ري��ع��ا.  �ل���و����ش���ع 
�مل�شت�شارين  ك���ب���ر  غ���وك�������ش���ل 
�لأمم  مر�قبي  لفريق  �ل�شابقني 
�مل����ت����ح����دة ب���ل���ب���ن���ان �مل���ح���ا����ش���ر يف 
�أن  ببروت،  �لأمركية  �جلامعة 
�لطرفني �للبنانينْي متورطان يف 
�حلرب �ل�شورية، لكنهما يحاولن 
لكن  لبنان،  د�خل  �إىل  نقلها  عدم 
�ملمكن  �لأم��ر من  �أن هذ�  �مل�شكلة 

�أن ينهار يف �أي حلظة.
م��ن ج��ان��ب��ه �آخ����ر، �أع����رب �لأم���ني 
�لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون 
و�ملمثل �خلا�س �مل�شرتك �لأخ�شر 
�لإبر�هيمي عن �لإحباط �لعميق 
يف  �ل������دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ف�����ش��ل  �إز�ء 
�لتو�فق لإنهاء �ل�شر�ع يف �شوريا.

و���ش��دد ب���ان و�لإب��ر�ه��ي��م��ي خالل 
لقائهما يف �شوي�شر�، على �شرورة 
�لعمل  �ل���دويل يف  �ملجتمع  �حت��اد 

بان  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني 
ك��ي م��ون �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �لذي 
�أعرب فيه عن قلقه �لعميق جر�ء 
حزب  م��ن  م�شلحني  ق��ت��ل  ت��ز�ي��د 
د�خل  �للبنانيني  �ل�شنة  �هلل ومن 
�شوريا، ودعوته للقادة �للبنانيني 
ب����ال����وق����وف ع���ل���ى �حل����ي����اد جت���اه 

�ل�شر�ع ب�شوريا.
رئي�س  �ع�����رت�ف  �إىل  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
بقيام  �هلل  ن�شر  ح�شن  �هلل  ح��زب 
�أع�شاء من حزبه بالقتال يف قرى 
�إن  بالقرب م��ن �حل���دود ، وق��ول��ه 
�ل�شكان هناك لهم �حلق يف �لدفاع 
عن �لنف�س وحتذيره �ل�شديد من 

�رتكاب خطاأ يف �حل�شاب �شدنا .
مر�قبني  ع����ن  �ل���ت���ق���ري���ر  ون���ق���ل 
من  و�ح������دة  خ���ط���وة  �إن  ق��ول��ه��م 
�لأر�����س  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن��ة  �أو  �ل�شيعة 
تدهور  يف  �شتت�شبب  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

�شلمية  �شوريا  �إىل  للو�شول  �أم��ل 
ودمي��ق��ر�ط��ي��ة حت��م��ي ح��ق��وق كل 

جمتمعاتها.
وق������د ت�����ن�����اول �ج����ت����م����اع �لأم������ني 
�ل��ع��ام و�مل��م��ث��ل �خل��ا���س �مل�شرتك 

لتي�شر �إج��ر�ء ح��و�ر وفق جدول 
متفق عليه، بني وفد قوي وممثل 
م�شد�قية  ذي  ووف��د  للمعار�شة 
ب����ال���������ش����الح����ي����ات من  وي���ت���م���ت���ع 

�حلكومة �ل�شورية.

�ل����ت���������ش����ري����ح����ات �لأخ������������رة من 
ت�شر  و�لتي  و�ملعار�شة  �حلكومة 
يف  ل��الن��خ��ر�ط  ��شتعد�دهما  �إىل 

�حلو�ر.
��شتعد�دها  �ملتحدة  �لأمم  و�أك��دت 

لإنهاء �ل�شر�ع يف �شوريا، معرين 
يف  ف�شل  لأم��ن��ه  �إحباطهكما  ع��ن 

ذلك حتى �لآن.
�إىل  ���ش��وري��ا  �لأزم�����ة يف  �أدت  وق���د 
م��ق��ت��ل �أك������ر م����ن ���ش��ب��ع��ني �أل����ف 
عمليات  ع���ن  و�أ����ش���ف���رت  ���ش��خ�����س 
ن���زوح ه��ائ��ل��ة د�خ���ل �ل��ب��الد وعر 

حدودها.
وعر بان و�لإبر�هيمي عن �لأ�شف 
و�ملعار�شة  �لقو�ت �حلكومية  لأن 
�أ���ش��ب��ح��ت غ��ر مبالية  �ل�����ش��وري��ة 
�لنا�س،  ب��ح��ي��اة  م���ت���ز�ي���د  ب�����ش��ك��ل 
�أهمية �ملحا�شبة على  و�شدد� على 
ج���ر�ئ���م �حل����رب و�جل����ر�ئ����م �شد 

�لإن�شانية.
�أن  ب�����ش��رورة  قناعتهما  �أك���د�  كما 
تركيزه  �ل��دويل  �ملجتمع  يو��شل 
�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �إىل  �ل�����ش��ع��ي  ع��ل��ى 
�أف�شل  ي��ع��د  �ل����ذي  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح���ل 

بان والإبراهيمي حمبطان من الف�سل الدويل ب�س�ريا

خماوف من تو�سع احلرب ال�سورية اإىل لبنان

احلزب ال�سيني احلاكم 
يعترب م�ستقبله على املحك 

•• بكني-رويرتز:

قال �شي جني بينغ رئي�س �حلزب �ل�شيوعي �حلاكم يف �ل�شني يف ت�شريحات 
ن�شرت �م�س �ن �حلزب �شيتمكن من �لحتفال مبرور مئة عام على تاأ�شي�شه 
�لذين  �ملا�شي  حكماء  من  م�شوؤولوه  تعلم  �ذ�  فقط  �شنو�ت  ثماين  خ��الل 

�بتعدو� عن �لنانية موجها �شربة �أخرى للف�شاد.
خالل  ت��او  جني  هو  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س  من  �لرئا�شة  �شي  و�شيت�شلم 
من  �شي  وجعل  �ل�شهر  هذ�  تعقد  �لتي  للرملان  �ل�شنوية  �لكاملة  �جلل�شة 
حماربة �لك�شب غر �مل�شروع �ملنت�شر هدفا رئي�شيا منذ توليه رئا�شة �حلزب 

و�جلي�س يف نوفمر ت�شرين �لثاين.

تكرمي �سحايا حادث املنطاد يف الأق�سر 

•• كوناكري-ا ف ب:

�أكر  �أ�شخا�س وجرح  قتل ثالثة 
�لع�شر�ت  و�ع���ت���ق���ل  م��ئ��ت��ني  م���ن 
�ملا�شي يف �شدمات  �لأرب��ع��اء  منذ 
ب���ني م��دن��ي��ني وق������و�ت �لأم������ن يف 
�أدت �ي�شاً �ىل تدمر  كوناك����ري، 
�ش��هرين  قب����ل  وذل���ك  ممتلكات، 
م���ن م��وع��������������د �لإن��ت��خ��اب��������������ات يف 

غينيا. 
بيان  يف  �لغينية  �حلكومة  وقالت 
هذه  مالب�شات  ك�شف  تنوي  �إن��ه��ا 
�حلو�دث �لتي مل توؤد �ىل تدمر 
ممتلكات عامة وخا�شة بل كلفت 
ثالثة من مو�طنينا هم مدنيان 

و�شرطي، حياتهم . 
وكان فتى يف �خلام�شة ع�شرة من 
ع�شكريني  بر�شا�س  قتل  ع��م��ره 
م�شاء  م���ت���وج���ه���ا  ك������ان  ع���ن���دم���ا 
�جلمعة ل�شر�ء خبز، وفق ما �فاد 

�حد �فر�د عائلته .
وحتدث �شهود وم�شدر طبي عن 
للتو  �حدهم  ق�شى  جريحا   13
د�خ�����ل م�����ش��ت�����ش��ف��ى، وذل�����ك غ���د�ة 
دعوة �ىل �لهدوء وجهها �لرئي�س 

�لغيني �لفا كوندي.
وه���و �ل��ق��ت��ي��ل ه���و �ل��ث��ال��ث �ملعلن 
منذ �لربعاء يف �لعا�شمة �لغينية 
�لتي ت�شهد منذ ثالثة �يام �عمال 
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 �هتزت مدينة �إنزكان �ملغربية على وقع جرمية قتل ب�شعة 
ذهبت �شحيتها ر�شيعة حديثة �لولدة. م�شادر �أمنية قالت 
�أم �لر�شيعة حيث عمدت �ىل ذبحها  �إن �جلرمية بطلتها 
بو��شطة �شكني حاد ثم رمتها يف غابة قبل �أن يعر عليها 
ح�شر  �جلرمية  �كت�شاف  وبعد  �شيئة،  حالة  يف  �ملو�طنون 
�لق�شائية  �ل�شابطة  م��ن  عنا�شر  �جل��رمي��ة  م�شرح  �إىل 
�لعلمية  �ل�شرطة  و�أف��ر�د من  �مللكي  �ل��درك  ملركز  �لتابعة 

و�لذين كانو� م�شحوبني بكالب متدربة.

ف��ت��ح حتقيق يف  �أن���ه مت  �مل��ك��ان  وت�شيف م�����ش��ادرم��ن ع��ني 
�لو�قعة للتعرف على مرتكبة �جلرمية و�لفاعل �لرئي�شي، 
و�لتي مت �لهتد�ء �إليها بعد �لتعرف على منزلها بو��شطة 
م��ن طرف  منزلها  �ق��ت��ح��ام  وحينما مت  �مل��درب��ة،  �ل��ك��الب 
�آل���ة ح����ادة، ه��ي �ل��ت��ي نفذت  �ل�شلطة، ع��ر ب��د�خ��ل��ه ع��ل��ى 
وقد  ف��ور�،  �لأم  و�عتقلت  �لر�شيعة،  حق  يف  �جلرمية  بها 
�شرحت �أنها ذبحتها ملنع �نت�شار �لف�شيحة.كونها �جنبتها 

خالل عالقة غر �شرعية

لو �أن و�لدي ��شتمع �إىل .. وتقبل وجهة نظري ملا تزوجت بابنة عمي ولو �أن 
مل �أتزوجها ملا ذهبت �إىل �لفيوم يف �لعيد �ملا�شي ولو �أين مل �أذهب �إليهم ملا 
�شعرت بهم يجثمون فوق �شدري وينت�شرون يف دمائي كال�شرطان ولو �أن �أمها 
مل تكن زوجة عمي وهي �بنة عمي لتخ�شلت منها بالطالق ولو كنت تخل�شت 

منها بالطالق ما وقع ما وقع.
�لآن وق��ع يف  �لأه��ل ل�شيء حتى  ك��ان ي�شر وف��ق رغبات  كل �شيء يف حياتي 
�أعي�س �شد  و�أن��ا  �ل�شنو�ت  �لثالثني طو�ل هذه  �أبلغ  �أي��ام  باإر�دتي بعد  حياتي 
يف  �أم�شي  �أن  �أمتنى  كنت  �لإع��د�دي��ة  على  ح�شلت  حينما  عني  رغما  �إر�دت���ي 
ذلك  دون  �لقت�شادية حالت  �لأب  �إمكانيات  لكن  �آخ��ر مر�حلة  �لتعليم حتى 
و�أ�شرع و�لدي يقدم �أور�قي �إىل �أحد مر�كز �لتدريب �لفني ولكني كنت ر�ف�شا 
رغبتي  ول  حتققت  �أب��ي  رغبة  ل  �أن��ه  �لنتيجة  وك��ان��ت  �لتعليمي  �مل�شار  لهذ� 

حتققت وبقيت يف �لبيت.
�أنه يقف �شد رغبتي فكرهت  �أنني ع�شيته فتجنبني و�أح�ش�شت  �أح�س و�لدي 
�أن ير�ين و�نتابتني موجة من �لكاآبة قبعت معها �لد�ر ل �أني�س يل ول جلي�س 
�شوى �لكتب و�لرو�يات وكانت من �أح�س �لأيام �لتي ق�شيتها مع نف�شي �أحلم 
�ل�شحف و�ملجالت على  �أو كاتبا تتهافت  �شاعر�  �أو  �أدبيا كبر�  �شاأكون  باأنني 
ن�شر ما يكتب �أحالم مر�هق تزخرفها دفعات �لباب يف عروقه وتزينها خيالت 
�لإر�دة �لأخوة يف �أعماقه لكن كل ذلك تبخر حينما حل �لعام �جلديد ودفع 
�أبي باأور�قي من جديد �إىل �أحد مر�كز �لتدريب �لفني ومل �أجد منا�شا من 
�لن�شياع كتمت رغبتي م�شيت على �إر�دتي وتو�لت �لأيام و�أبديت ميال متميز� 
نحو مادة �لر�شم �ل�شناعي فقد كان يتفق وما يحت�شد يف �شدري من �أحالم 
ولكني كنت �أعي�س يف �لنهاية �شد نف�شي �شد رغباتي �حلقيقية وكل ما يحيط 
�مل�شانع  باأحد  و�لتحقت  �لتدريب  مركز  �شنو�ت  �نتهت  ذل��ك  دون  يحول  بي 
�أو�شع  ب�شكل  هو�ياتي  �أمار�س  وب��د�أت  �شهري  ر�ت��ب  �شاحب  و�أ�شبحت  كعامل 
�خلو�طر  وكتابة  �ملو�شيقى  به  �أمار�س  �لذي  �لقدر  بنف�س  مني  متكن  �لر�شم 
باأن�شطة خمتلفة و�أ�شبحت معروفا يف  �أوقات فر�غي  و�لأ�شعار وهكذ� مالأت 
طول حي �ملعادي وعر�شها كان رفاقي �ل�شباب يعرفونني على �أنني جمموعة 
�ملنا�شبات  �ل���زو�ج  �مليالد  �أع��ي��اد  �إليه  ويدعونني  �إل  ف��رح  يتم  ل  �مل��و�ه��ب  من 
�أمالأ  �ملو�شيقى  و�أع��زف  �أغني  �ملنولوجات  �أق��ول  �أ�شبحت جنم هذه �حلفالت 

�لليلة نكاتا وفرحا.

الزواج ح�سب رغبة الأهل
وكان بع�شهم يح�شدونني على حب كل �لنا�س يل ل �أحد ي�شيح عني بوجهه 
ول�شت �أدري ملاذ� بد�أت �أمي تفكر يف زو�جي كانت �ملاأ�شاة هي �أننا يف حمافظة 

ترى يف �لزو�ج �ملبكر �أحد �أركان حياتها و�لركن �لثاين هو 
�لتي ل  وبال�شرورة  �لأق���ارب  �ل��زوج��ة من  تكون  �أن 

مفر منها �أن تكون �لزوجة هي �بنة �لعم فاإن مل 
توجد فالأقرب ثم �لأقرب وهكذ� .

ول��ك��ن �ب��ن��ة ع��م��ي ه���ذه تعي�س ب��ع��ي��دة ع��ن��ا ومل 
�شنو�ت بعيدة منذ  �إل منذ  ر�أيتها  �أن  يحدث 
�أنني ذهبت  �أذك��ر  كنت يف �لإع��د�دي��ة وبعدها 
مع رحلة و�أنا �أعمل بامل�شنع �إىل �لفيوم �لتي 

ر�أيت  ر�أيتها  وهناك  عمي  �أ�شرة  فيها  نقيم 
ومل  و�أولده  وزوج���ت���ه  ع��م��ي 

�أعتقد  م���ا  ف��ي��ه��ا  ي��ك��ن 
يكون  �أن  مي��ك��ن  �أن����ه 

�أ�شا�شا للزو�ج.
و�أبي  لأم��ي  وقلت 

�إذ� كان لبد  �أنه 
م�������ن �ل�����������زو�ج 

�بنة  فلماذ� 
ع������م������ي ؟ 
هلهما  ذ �أ
�أقوله  م��ا 
�أق����������ام����������ا 

�لدنيا ومل يقعد�ها وقرر� �أنه �إذ� مل يكن �لزو�ج من �بنة عمي فال زو�ج و�إذ� 
حدث فال �أنا �أبنهما ول هما و�لد�ي.

ثم تهديد و�إنذ�ر ولوم من كل من يعرفني �أو ل يعرفني ثم �إرغام يف �لنهاية 
على �ملو�فقة على طلبهما وو�فقت مرغما وذهبت معهما خلطبة �بنة عمي.

ومتت �خلطبة وبد�أنا ن�شتعد لإر�شاء قو�عد بيت يجب �أن يقوم وي�شتمر وتكرر 
ذهابي وعودتي وحدي �إىل منزل عمي بالفيوم كنت �أو�جه هناك حماتي وعمي 
دون و�لدي وو�لدتي و�ملو�جهة يف كل مرة مل تكن �شهلة �أ�شعر بكرتهم وهم 
ميلون على ما يريدون ولي�س يل �إل �أن �أقول نعم قالو� نريد �شقة بعيدة عن 
�أمك و�أخوتك حا�شر نريد �شبكة كذ� وكذ� حا�شر ثم �أعود فاأجد نف�شي منفذ� 
لكل ما �أر�ود� وحاولت �أمي وحاول �أبي �أن يعرقال ح�شويل على �شقة لأعي�س 
معهما كما خططا لذلك من قبل فالبنت �بنتهما و�لبن �بناهما ولكن �لعم 
رف�س وركب ر�أ�شه و�عتباره كان �لأكر فقد كان على و�لدي �أن يطيع �أو�مره. 
�إليه  ودفعت يف �ل�شقة ما ��شتطيعه وما �قرت�شته وكان �لزو�ج �لذي دفعاين 
�شببا يف �نف�شايل عنهما ولكني مل �أف�شل نف�شي عنهما نفيا فقد ظللت د�ئب 
هي  �لتي  عمي  �بنة  �أن  �لأم��ر  يف  �لعجيب  لكن  نهار�  �أو  ليال  بهما  �لت�شال 
زوجتي �أخذت من �أمي موقفا ورف�شت �أن ترتدد عليهم بل وباإيحاء من �أمها 
�لتي هي زوجة عمي �فتعلت موقفا �شخيفا جعلت و�ل��د�ي ل ي��رتددون عليرّ 

لزيارتي .

امل�س�ؤولية 
ود�رت �ل�شهور وو�شعت زوجتي بنتا وبد�أت �أ�شعر مع �لأبوة بامل�شوؤولية �حلقيقية 
�لتي �شغلتني عن هو�ياتي و�لتي مل يبق يل منها �شوى �لهو�يات �لتي ميكن �أن 
تعود عليرّ ببع�س �لدخل كعمل �لر�ويز و�للوحات �شو�ء كانت �آيات قر�آنية �أو 
�شور� طبيعية و�ختل�س بع�س �لوقت لإلقاء بع�س �ملنولوجات يف �لأفر�ح مع 
فرق �لهو�ة وكان ذلك يعود عليرّ مب�شروفاتي �ل�شخ�شية �أما ر�تبي فا�شتبقيه 
للبيت �إىل �أن كان �لعيد �لكبر �ملا�شي ذهبنا بناء على دعوة ملحة من حماي 
نيئا فرف�شت و�عترو�  �أن يقدمو� يل كبد �خل��روف  �أر�دو�  وحماتي ويومها 
ذلك عدم رجولة وكاأن �أكل �للحم نيا من �شروط �لرجولة �حلقة ولكن هذ� 
�لكالم م�شى �أو�نه كل ما عرت به عن نف�شي هو �أنني كرهت �للحم كله ومل 

�أقربه طو�ل وجودي عندهم.
وبعد خم�شة ع�شر يوما فوجئت بعمي وزوجته يزور�نني ح�شر� من �لفيوم مل 
�أكن ��شتيقظت من �لنوم �ندفعا بعد دخلوهما �إىل �ملطبخ كان يحمالن حلوما 

ودجاجا و�أ�شياء �أخرى. 
ذهبت �إىل �لعمل عدت منه بعد قيل كانت زوجتي م�شغولة مع �أمها يف �ملطبخ 

�أر�دت  مني  �ملطلوبة  �ل��ر�وي��ز  عمل  يف  هو�تي  �أم��ار���س  جل�شت 
ريثما  لأح��م��ل��ه��ا  �ل��ب��ن��ت  تعطيني  �أن  زوج��ت��ي 

�لعمل  من  تنتهي 

و�إ�شكات �شر�خهم  بالأطفال  �جللو�س  �أتقن فن  ل  �أنني  تعرف  �أنها  لها  قلت 
د�ئما وجعل ذلك  �بنته عن زوجته  �بنها يحمل  �إن  و�لدتها وقالت  ..تدخلت 
عمل  �أنهي  وم�شيت  �لغ�شب  فافتعلت  رف�شت  لكني  بطلبها  تت�شبث  زوجتي 
�لر�ويز لكني مل �لبث �أن تركت �ملنزل ذهبت �إىل بيت �أبي لعلي ذهبت �أ�شكو 
�إذ�  يل  ينت�شر  �أو  �شكو�ي  يف  يحقق  فمن  �شكوت  و�إذ�  �أ�شكو  كنت  متى  ولكني 
�شهرين  �لكرى هناك منذ  �شقيقتي  كانت  ب�شيء  �أحت��دث  فلم  كنت مظلوما 
وقالت يل �أنها �شوف ت�شافر غد� ومل تكن دخلت بيتي من قبل فقلت لها �أنني 
فاأعلنت زوجتي  بيتي  �إىل  و�أخوتي وعدت  و�أب��ي  �أمي  �لع�شاء مع  �أدعوها على 

باأنني دعوت �أهلي على �لع�شاء. 
له من  ولكن لب��د  �ل�شفر  ينوي  �إن��ه  ق��ال  �ل��غ��د�ء  تناول عمي طعام  �أن  وبعد 
ق�شاء بع�س �مل�شالح وعليرّ �أن �أر�فقه حتى ينتهي منها وي�شافر وهبطت معه 
و�كت�شفت �أن �ل�شاعة �أ�شبحت �لثامنة و�أن من دعوتهم على �لع�شاء من �أهلي 
من �ملوؤكد �أنهم �شجرو� �أو �أ�شابهم �ل�شيق غر �أن �ملاآ�شي ن�شجت بيتا و�أر�دت 
يل مزيد� من �حلرج فلم �أ�شل �إىل �حلي �لذي �أ�شكنه �إل يف �لعا�شرة و�أح�ش�شت 

باخلجل و�أنا �أدخل بيتي. 
ماذ� حدث يل وكيف �أ�شبحت عبد� لزوجتي و�أهلها �إىل هذ� �حلد حتى لو كان 
�أهلها هوؤلء هم عمي وزوجته ؟ لبد من وقفة هالني �أن يقع مني ذلك يف حق 
�أختي �لكبرة �لتي ت�شع نفه�شا وزوجها يف خدمتي كلما زرتها )�لأق�شر( ومن 

�أجل �أن �أرى حماي �لذي هو عمي.
من  �كت�شبتها  �لتي  �لغريبة  وجر�ءتها  عليرّ  زوجتي  تطاول  بلة  �لطني  وز�د 
حتري�س و�لدتها و�أ�شبحت ت�شخر من هو�ياتي وت�شخف من عملي وحماولة 
�أمام �لتليفزيون فقط حتى  حتطيم كل رغبة يل تغنيني عن �جللو�س معها 
�أم�شك بكتاب حتى تقول  �أكاد  �أ�شبحت ترى فيها عدو� لدود� لها ل  �لقر�ءة 

�أنني �أغيظها بالقر�ءة لأنا ل تعرفها. 

النفجار
يف  ممثلة  و�شخافاتها  وحماقتها  بتعليماتها  بقيت  ولكنها  و�لدتها  �شافرت 
�بنتها �إىل �أن كان ذلك �ل�شباح �مل�شوؤوم ��شتيقظنا من �لنوم مل �أكن م�شتغرقا 

فيه منذ زيارة و�لدها كان نومي متقطعا تتخلله كو�بي�س غريبة .
ذهبت �إىل �حلمام عدت �أرتدي مالب�شي بكت �لبنت حاولت �إ�شكاتها بال مبالة 
طلبت منها �أن تعد يل كوبا من �ل�شاي غابت يف �ملطبخ ذهبت �إليها كانت تدور 
فيه بال هدف �شاألتها ملاذ� مل تعد �ل�شاي ؟ �أجابت �أن علبة �ل�شاي فارغة ثم يف 
برود غريب قالت يل �أنا عرت على �شحلب فهل ت�شنع يل منه كوبا بنف�شك 
�أعلنتها  فيها  �نفجرت  عندئذ  عملي  عن  تاأخرت  �أنني  تعلم  وهي  ذلك  قالت 
�أنها  بر�أي فيها كزوجة غبية ل ت�شلح للزو�ج �أ�شال قلت لها 
ثم  ودمامتها  جلهلها  تزوجتها  م��ا  عمي  �بنة  �أن��ه��ا  ل��ول 
�إ لى حتري�س و�لدتها لها وفوجئت بها ترد  تطرقت 
وهجمت  �ملطبخ  �شكني  �أم�شكت  �شاعني  �ل�شاع  يل 
عليها �أخ��ر���ش��ه��ا ع��ن �ل��ك��الم �ل��ب��ذيء �ل���ذي ينال 
وهويت  �لننت  فمها  م��ن  وتقذفه  رجولتي  م��ن 
�نبثقت دماء  �ل�شكني يف كتفها  بال�شكني فجاء 
غزيرة لكنها كانت جتري �أمامي متجهة �إىل 
باب �ل�شقة وهي ت�شرخ حلقت بها و�أجهزت 
عليها و�أ�شكت �لطفلة ب�شر�ب كان م�شنوعا 
و�أجرى  �أج���رى  �لبيت  م��ن  وهبطت  لها 
�إىل �أن دخلت ق�شم �ملعادي. دخلت �ألهث 
زوجتي  قتلت  �أن��ا  �لق�شم  مل��اأم��ور  � قول 
وعلى �لفور حترك �جلميع �إىل �ل�شقة 
�أتقتل  وكاأنهم غر م�شدقني قالو� 
بال �شبب �أو �أ�شباب ؟ ف�شكت.. �أل 
�لتي  �لأ���ش��ب��اب  ه���ذه  ك��ل  تكتفي 
ذك��رت��ه��ا م��ن ق��ب��ل ق��ل��ت لنف�شي 
ق��ول��و� �أن��ن��ي رج��ل ك��ان يريد �أن 
يكون نف�شه فف�شل ودخل �ل�شجن 

يق�شي فيه بقية عمره. 

عندما ت�سلب الإرادة
- تزوجها فقط لأنها ابنة عمه

- مل ميار�س اإرادته حتى فيما يت�سل بتعليمه
- تدخلت الأم يف حياة ابنتها فاأف�سدتها

خوفا من الف�سيحة تذبح ر�سيعتها من الوريد اىل الوريد 

11 اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2011/343  عقاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- عرب جولد دي �م �شي �شي جمهويل حمل �لقامة  مبا �ن 
�ع��اله وعليه  �ملذكورة  �ق��ام �لدعوى  �ملدعي/ كا�شبيان ج��ولري م.د.م. �س  قد 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/20 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: �ول: 
بقول �دخال ) مركز دبي لل�شلع( خ�شم مدعى عليه يف �لدعوى �شكال: ثانيا: 
من  �ل���دور  �شاحب  �ملخت�س  �لهند�شي  �خلبر  بندب  �ملو�شوع  يف  ف�شل  وقبل 
�ملقيدين بجدول خر�ء �ملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما 
دره��م على  �آلف  �مانة قدرها ع�شرة  �ي��د�ع  �ملدعي  �ليه وكلفت  يقدم  �ن  ع�شى 
�ملو�فق  �ملحكمة جل�شة يوم �لح��د  لها  �تعاب وم�شاريف �خلبر. وح��ددت  ذمة 

   ch1.B.8 2013/4/7 �ل�شاعة 11.00 �شباحا يف �لقاعة
   ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الطلب رقم 2013/2 اغفال 2012/400 عم كل-م ع- ب- اأظ

طالب �لغفال/ �بر�هيم علي �حمد ح�شن �لغري �جلن�شية: �لمار�ت  �شد: 
�غفال طلبات  �لطلب:  �مل�شت�شفيات �جلن�شية:�لمار�ت  مو�شوع  �شمارت لد�رة 
�مل�شت�شفيات  لد�رة  �عالنه/�شمارت  �ملطلوب  درهم    31040 بقيمة  م�شاريف  يف 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن طالب �لغفال �قام �لطلب �ملذكور 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر �لطلب، 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لطلب بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/18م.
 قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1505  جت  جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة:  املقاولت والنزاعات الن�سائية
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شباغ  لعمال  �لندى  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لهند��شي  ح�شن 
�لهند��شي  ح�شن  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب    %12 قانونية  فائدة  درهم   48.653 مالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �لمار�ت عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي   
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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2390  جت  كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة م�شنع فالكون لل�شقالت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه: 
�جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  و�للكرتوميكانيك  لل�شقالت  كوندور  ريام  �شركة 
�لفائدة  مع  درهم   2150000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
�ل�شركة  يف  �ملدير  �شريك  ب�شفته  و�يت  بايو�س  جون  �عالنه/  �ملطلوب   %12
�جلن�شية: �يرلند�  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4    
 اع�������الن       

 �ملرجع :2013/158 
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
عبد�لفتاح �حمد �شالح عبد�هلل �جل�شمي �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سال�ن الف�سيلة 
لل�سيدات ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
مطر  نا�شر  �ىل/  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )62467(
�لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:   �جتبي  بالعور  غدير 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4    
 اع�������الن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  خالد 
عبد�هلل ر��شد حممد �خلوري �جلن�شية: �لمار�ت و�ل�شيد: �شكر مامو ماد�تيل كانابور�م 
�جلن�شية: �لهند وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته خالد 
عبد�هلل ر��شد حممد �خلوري �لبالغة 70% و�شكر مامو ماد�تيل كانابور�م 30% يف �ل�شم 
�لتجاري   )مالذ الن�اعم خلياطة وتطريز العبايات ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة مهنية رقم 561440 �ل�شادر بتاريخ 2008/3/11 
�ل�شيدة/موزه عبد�هلل حممد خمي�س بن  �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل  يف د�ئرة 
مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �لنقبي  ربيع 
��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  ذوي  بالت�شديق على  �شيقوم  خورفكان  

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4    

 اع�������الن       
 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  
على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �جلابري  عبيد  حممد  علي  حممد 
�لتجاري    �ل�شم  �لبالغة 100% يف  :تنازل يف ح�شته   يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر 
)دانة اخل�ر للخياطة والتطريز ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
 2006/2/12 بتاريخ  �ل�شادر   540093 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف 
نور  حممد  �ل�شيد/حممدعزيز  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
�جلن�شية: �فغاين    ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/13  جت  كل- م ب- ب- اأظ

املتخ�س�سة:  املقاولت والنزاعات الن�سائية
دين  حممد  ح�شني  ميثلها/حممد  و�لزجاج  �لملنيوم  لعمال  طالل  �شركة  مدعي/ 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه: �حليني للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة و�لنقليات �لعامة 
  115000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �قبال  جميل  ميثلها/ 
درهم �ملطلوب �عالنه/�حليني للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة و�لنقليات �لعامة ميثلها/ 
جميل �قبال �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)باحلكم �لتمهيدي( حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2013/3/20 موعد�  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء  �قام �لدعوى 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  يا�س  بني  �لكائنة   - �لبتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  ب� 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                

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

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
        مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                     �ىل �ملدعي عليها/�ملريخي للمقاولت �لعامة جمهول حمل 
�ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  �قامو عليكم  �ملدعيني قد  باأن  نعلنكم  �لقامة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/13  �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
20/2013/13
19/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
نيبو ماند�ل ر�بي ماند�ل

ز�هيد �ل�شالم حممد دني�س علي 

مبلغ �ملطالبة
13412 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13418 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/139 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- توب بوك�س فا�شن �س.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
�لتنفيذ/ خالد جمال عبد�حلميد عبد�لرحمن وميثله:  �ن طالب  مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية  �بر�هيم مو�شى على مر�د �لبلو�شي  قد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6353( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ )402( درهم ر�شوم 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/11  عمايل  كلي                             

�ىل �ملدعى عليهم/1-  �شركة �وريك�س غلوبال ليمتد )فرع جي �ل تي( 2- �شركة هيبكو 
�وريك�س غلوبال  �شركة  �شريك ومدير  �لكيايل-  ذ.م.م 3- مها حممد عبد�لرحيم  بي    3
ذ.م.م   4- غ�شان حلمي حممد  �ل تي(�شريك مدير �شركة هيبكو 3 بي  مليتد )ف��رع جي 
زيد �لكيالين - �شريك يف �شركة �وريك�س غلوبال ليمتد )فرع جي �ل تي(  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / ��شماعيل م�شباح حممد حجر  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
بدفع  و�لتكافل  بالت�شامن  و�لر�بع  و�لثالث  و�لثاين  �لول  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  �ملطالبة 
�شايف مب�شتحقات عمالية وقدرها )393592 درهم(   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/3/17
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل. ويف  حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/117  عمايل  جزئي                             

�ىل �ملدعى عليه/1-  كو�ليتي فور ليف للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد و�جد علي حممد حبيب خان قد �قام 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20200  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �ملرتتبة عليه من تاريخ �ل�شتحقاق 
جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/134596( �ل�شكوى  رقم  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى 
لذ�  �لقا�شي   مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/4 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/15  عمايل  جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �لر�شاد للتنظيف و�خلدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / موكتار م��ي��اه ليلو م��ي��اه   ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20477 درهم( 
�ل�شكوى )2012/134351(.  وحددت لها جل�شة  و�لر�شوم و�مل�شاريف  رقم 
لذ�  �لقا�شي   مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/13 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�يام على �لق��ل. ويف  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/5095  عمايل  جزئي                             

�ىل �ملدعى عليه/1-  ليك�س للنقل بال�شاحنات �لثقيلة و�خلفيفة �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ن��دمي خ��ان باجنا�س ر�شيد خ��ان    قد �ق��ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27946 درهم(وتذكرة 
عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
9% من �ملطالبة �لق�شائية و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم �ل�شكوى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/13  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  )2012/134333(.   وحددت 
8.30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/4765  عمايل  جزئي                             

�ىل �ملدعى عليه/1-  ر��شد حممد لالعمال �لفنية )�س.ذ.م.م(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد ��شماعيل ر�جا حممد �شليمان   قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
   .)2012/132064( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف   و�لر�شوم  دره��م(   6606(
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/3/19  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
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 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5009  عمايل  جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �ماليا لتجارة �لعطور �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شيد مويدوين بوليود�ت بوليود�ت   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )32588 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 
�ل�شكوى  رقم  ��شد�ر �حلكم.  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �ملرتتبة عليها من  �لقانونية 
�ل�شاعة   2013/3/13 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2012/133778(
8.30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�لقل.)علما بان �لدعوى جددت من �ل�شطب(
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1412  جت جز - م ت- ب- اأظ

باك�شتاين  عبد�لو�حد  عبد�لنافع  بوكالة  و�لت�شوير  للطباعة  �لبد�ع  مدعي/ 
�جلن�شية- �جلن�شية �لمار�ت مدعى عليه: و�شيم فلك �شر فلك �شر و�خرون 
�جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20000 درهم    
�ملطلوب �عالنه/ حممد ندمي فلك �شر فلك �شر �جلن�شية: باك�شتان      عنو�نه: 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1370 جتاري كلي  

قد    2013/2/19 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  في�شر  رونالد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�شند خمي�س  / مبارك  ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ه��ذه �حلكمة يف  حكمت عليك 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ول:  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �ملن�شوري 
�لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  4% من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م   125000 مبلغ   للمدعي 
من  �ل�شادر  عري�شة  على  �مر   2012/2098 رقم  �لتحفظي  �حلجز  برف�س  ثانيا:  �ل�شد�د  متام 
قا�شي �لمور �مل�شتعجلة- �بوظبي- بتاريخ 2012/5/17 و�خلا�س بحجز ماللمدين لدى �لغر. 
ثالثا: ب�شحة �حلجز �لتحفظي- حجز �ملنقول لدى �ملدين- �ل�شادر مبوجب �لمر على عري�شة 
رقم 2012/2098 �ل�شادر من قا�شي �لمور �مل�شتعجلة �بوظبي- بتاريخ 2012/5/17 ويف حدود 
�ملبلغ �ملق�شي به. ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليه بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  
.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/2/27 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/د. حممود حممود الطناحي    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية اخلام�سة          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1568 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �ليدي �ملتكاملة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  �لعنو�ن 
هذه  عليك  حكمت  قد    2012/1/30 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
ب��ال��رق��م �ع���اله ل�شالح / ف��وزي��ة نا�شر  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  �حل��ك��م��ة يف 
بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لريامي  �شليمان 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 30.000 دره��م )ثالثون  �ملدعى عليها بان 
�لف درهم( و�لزمتها كذلك بامل�شاريف.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
بتاريخ �ملو�فق 2013/3/3 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين 
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2008/843 )تنفيذ احتادي )

بالن�شر   ع��ن��و�ن��ه:  �مل��رزوق��ي   ع��ب��د�هلل عبد�لرحمن  �ح��م��د  ���ش��ده/  �ملنفذ  �ىل 
و�ل�شتئناف  كلي  جت��اري   2005/368 رقم  �لتنفيذي  �ل�شند  �شدك  �شدر  قد 
 2007/558 رق��م  و�ل�شتئناف   2008/454-90 رق��م  و�لنق�س   2007/558 رق��م 
و�لنق�س رقم 2011/269 ل�شالح/ �حمد م�شلم �حمد بدر ومبا �ن �ملحكوم له 
قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك. وقد تبني �ن 
�ملبلغ �ملنفذ به قدره )2.213.441.40 درهم(    كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 
2013/3/24 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، 
�لقانونية  �لج�����ر�ء�ت  حقك  يف  ف�شتتخذ  �حل�����ش��ور  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف 

�ملنا�شبة.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/28
القا�سي/ ماجد عز الرجال 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/25 ا�سكالت جتاري
مو�شوع �لق�شية: ��شكال يف �لتنفيذ رقم 2008/803 تنفيذ جتاري لوقف 
�مل�شت�شكل �شده/1- م�شر �حمد  �لتنفيذية -�ملطلوب �عالنه  �لج��ر�ء�ت 
نوير   جمهول حمل �لقامة. مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه قد حتددت 
بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2013/3/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اله  �ل���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
�ثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �شي�شدر  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

�لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2013/68 )تنفيذ جتاري )

�ملنفذ �شدها/ علي جول يو�شف خ��ان    عنو�نه : بالن�شر  قد �شدر �شدك من  �ىل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية حكم رقم 2012/665 ل�شالح/�ياز حممد خليل خان   . 
 20.000.00 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملحكمة  حكمت 
له  �ملحكوم  �ن  ذل��ك من طلبات.   ومب��ا  �ل��دع��وى ورف�شت ماعد�  دره��م وم�شاريف 
�لقيام  �ملحدد لذلك، لذ� عليك  �لر�شم  �ملذكور، ودفع  تنفيذ �حلكم  قد تقدم بطلب 
بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/3/20 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2012/2/19
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :284/  2013   
1-  ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /علي �شعيد �شيف ر��شد بن �شويف- �مار�تي 
رخ�شة  مبوجب  �ل���ش��ود-  �جلبل  يف/بقالة   %100 �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  �جلن�شية 
هندي  كونهي  حممد  توتي  بو�شاكاد  عبد�حلميد  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )568840( برقم 
�لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات- تعديالت  �ل�شكل  �جلن�شية ومت تغير 
�خرى. .وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                      �ىل �ملنفذ �شدها: �شركة فاي�شي للمقاولت �لكهربائية   
ذ.م.م مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه- 
تاريخ  به خالل )15( يوما من  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د  وذلك للز�مك 
�لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
333 درهم

143 درهم

33250 درهم

14242 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
منر �بر�هيم �شاه �شركوبي

��شغر علي نور حممد

2013/47 تنفيذ عمايل

2013/48 تنفيذ عمايل

م

1

2
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•• دبي-الفجر:

�ملوؤ�ش�شة  )ج���اف���ز�(،  علي  جلبل  �حل���رة  �ملنطقة  �شهدت 
�لعاملية،  �لقت�شادية  �ملناطق  جمموعة  �شمن  �ل��ر�ئ��دة 
�ل��ع��ام �ملا�شي  ���ش��رك��ة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة يف   454 �ن�����ش��م��ام 
بعدد  % م��ق��ارن��ة   26 ن�����ش��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت  ب��ن��م��و   ،2012
خالل  �حل��رة  �ملنطقة  �إىل  �ملن�شمة  �جل��دي��دة  �ل�شركات 
�ل�شركات  من  كبر  عدد  �ن�شمام  ويعزز  �لأ�شبق.   �لعام 
ت��ع��ت��ر ر�ئ����دة يف جمالتها،  �ل��ت��ي  م��ت��ع��ددة �جل��ن�����ش��ي��ات 
�لنمو �مل�شتمر �لذي حتققه �ملنطقة �حلرة. وبلغت ن�شبة 

�حلرة  للمنطقة  �ملن�شمة  �جلديدة  �لأوروب��ي��ة  �ل�شركات 
�ل�شركات  �إجمايل عدد  % من   27 �ملا�شي  �لعام  خالل 
�جلديدة، وبلغت ن�شبة �ل�شركات من دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي 25 %، ومن منطقة �آ�شيا با�شيفيك 21 %، 
%، فيما   18 �آ�شيا بن�شبة  �أفريقيا وغرب  تلتها منطقة 
�شاهمت �لأمركتني بن�شبة 9 % من �إجمايل �ل�شركات 
�جلديدة يف �ملنطقة �حلرة. و��شتحوذت �لدول �ملتقدمة 

على �حل�شة �لأكر من �ل�شركات �جلديدة. 
% من   11 بن�شبة  وح��ده��ا  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  و�أ���ش��ه��م��ت 
�إجمايل �ل�شركات �جلديدة، فيما كانت ن�شبة �إ�شهام �لهند 

و�أ�شهمت كل من فرن�شا  �ل�شركات،  �إجمايل  من   ،%  9
�إ�شهام  ن�شبة  وو���ش��ل��ت   .%  5 بن�شبة  و�ل�����ش��ني  و�أمل��ان��ي��ا 
�ل�شركات  �إجمايل  % من   18 �إىل  �لعربي  �لربيع  دول 

�جلديدة. 
هاماً يف منو جافز�،  دور�ً  ليلعب  �لتجارة  و��شتمر قطاع 
�إذ ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة ب��ال��ت��ج��ارة 83 % 
�ل�شركات  �إ�شهام  وبلغ  �جل��دي��دة،  �ل�شركات  �إج��م��ايل  من 
ن�شبة  و�شلت  فيما   ،%  9 �خل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  �لعاملة 
�ل�شركات �لعاملة يف �لقطاع �ل�شناعي �إىل 7 %.  وبلغ 
�لعام  بنهاية  جافز�  يف  �لعاملة  �ل�شركات  ع��دد  �إج��م��ايل 

�ملا�شي 6918 �شركة. ويقدر �إجمايل حجم جتارة هذه 
دولر  مليار   82 ب�  �ملا�شي  �لعام  يف  جمتمعة  �ل�شركات 
�إجمايل  % من   25 �أمركي، وهو ما ي�شهم باأكر من 
باأكر  وت�شهم جافز� وحدها  �لنفطية.  دبي غر  جت��ارة 
�لقوي  �لنمو  على  وتعليقاً  دب���ي.   ���ش��ادر�ت  ن�شف  م��ن 
�مل��ا���ش��ي، قال  �ل��ع��ام  �ل��ذي حققته �ملنطقة �حل��رة خ��الل 
�بر�هيم حممد �جلناحي، نائب �ملدير �لتنفيذي جلافز� 
و�ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية يف جمموعة �ملناطق 
�مل�شتثمرين  �هتمام  ��شتمر�ر  �إن  �لعاملية:  �لقت�شادية 
ويعك�س  للغاية  م�شجع  �أمر  جافز�  يف  �أعمالهم  بتاأ�شي�س 

فاإنه  ذ�ت���ه،  �ل��وق��ت  ويف  �لإقليمية.  �لقت�شاديات  ت��ع��ايف 
لدى  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �ملتز�يدة  �لأهمية  يعك�س 
يعزز  �أن��ه  كما  �شو�ء  حد  على  و�لنامية  �ملتقدمة  �ل��دول 
�إقليمي  ومركز  للمنطقة،  جتارية  كبو�بة  جافز�  مكانة 

لقطاعي �لتجارة و�خلدمات �للوج�شتية. 

احلرة للمنطقة  تن�سم  عاملية  �سركة   454

ال�سركات اجلديدة يف جافزا خالل 2012 عدد  % منو   26

املال والأعمال

•• عجمان ـ الفجر :

وقعت غرفة جتارة و�شناعة عجمان مذكرة تفاهم 
، جاء  باإمارة عجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  مع د�ئرة 
ذلك �أثناء زيارة وفد من د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
�ملدير  �لنعيمي  �ح��م��د  في�شل  ���ش��ع��ادة  ���ش��م  �ل���ذي 
�لعام و�ل�شيخة عزة �لنعيمي مدير �د�رة �لتطوير 
�لنقبي مدير  �ل�شياحي و�لدكتور وليد  و�لت�شويق 
مدير  �لنعيمي  و�شلطان  �مل�شاندة  �خلدمات  �د�رة 
�إد�رة �لرت�خي�س و�ملعاير �ل�شياحية وهاين لطفي 

�مل�شت�شار �لقانوين.
وقد كان يف ��شتقبال �لوفد �شعادة �شامل �ل�شويدي 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام ب��ال��غ��رف��ة وحم��م��د �جل��ن��اح��ي �ملدير 
�ل���ش��ت��ث��م��ار و�لعمال  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و��شتقطاب  �لرتويج  �إد�رة  �لنعيمي مدير  و�شيخة 
�د�رة  م���دي���ر  �ل��ك��م��ي��ت��ي  وب�����ش��اي��ر  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�لتخطيط و�لتميز �ملوؤ�ش�شي وخولة �ملهري رئي�س 

ق�شم �لعمليات ونظم �جلودة.
وقد رحب �شامل �ل�شويدي يف بد�ية �للقاء بالوفد 
، موؤكد�ً حر�س غرفة جتارة و�شناعة عجمان على 
 ، �ل�شياحة  د�ئ��رة  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  �آف��اق  فتح 
كما �أكد �أن �لغرفة ت�شعى جاهدة لتعزيز �لعالقات 
�ملهمة معها وذلك بهدف  �لدو�ئر  �لعديد من  مع 
ت��ع��زي��ز �أو�����ش���ر �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ط��رف��ني وحتقيق 
و�شع  خ��الل  من  �ملثمرة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
�إطار �لعمل �مل�شرتك. من جانبه ذكر �شعادة في�شل 

�حمد �لنعيمي باأن هذه �لتفاقية هي تعزيز لأطر 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ول��ب��ن��اء ع��الق��ات ���ش��ر�ك��ة فعالة 
�لإ�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق  �لطرفني  ب��ني 
على  �إيجابية  �نعكا�شات  من  لذلك  مبا  لطرفني، 
�ل�شعيد �لقت�شادي و�لجتماعي لالإمارة و�لدولة 
بوجه عام. وقد مثرّل �شعادة �شامل �ل�شويدي مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف �تفاقية 
�شعادة  مثرّل  جانبه  وم��ن  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
�لتنمية  د�ئ������رة  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �ح���م���د  ف��ي�����ش��ل 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة و�ل���ت���ي ن�����ش��ت ع��ل��ى ع����دد م���ن �لبنود 
للتو��شل  متكامل  ن��ظ��ام  لتنفيذ  ل��ت��ط��وي��ر�آل��ي��ات 

و�خلر�ت،و�إن�شاء  �ملعرفة  وتبادل  �لطرفني،  بني 
قاعدة بيانات موحدة تت�شمن �لبيانات و�ملعلومات 
و�مل�شتند�ت �لتي تتعلق مبو�شوع �لتفاقية، لإيجاد 
�شبل �لتعاون يف خمتلف �ملجالت، و�ل�شتفادة من 

�خلر�ت �لرت�كمية لدى �لطرفني.
�لغرفة �شمن  و�أوىل ثمار هذه �لتفاقية م�شاركة 
ج��ن��اح �م����ارة ع��ج��م��ان يف ���ش��وق �ل�شفر �ل����دويل يف 

برلني و�لذي تنظمه د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية.
دورية  �جتماعات  عقد  على  �ل��ط��رف��ان  �ت��ف��ق  وق��د 
�مل����ذك����رة وتقييم  م�����و�د  ت��ط��ب��ي��ق  ب���ه���دف م��ت��اب��ع��ة 

�لجناز�ت و�ل�شعوبات �إن وجدت.

•• عجمان ـ الفجر: 

�لعقاري  للتنظيم  عجمان  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د  ق��ام 
�لتنفيذي  �ملدير  �لفرج  عيد  يافع  �شعادة  برئا�شة 
ع��ج��م��ان ون  مل�����ش��روع   م��ي��د�ن��ي��ة  ب��زي��ارة  للموؤ�ش�شة 
عقار  ���ش��رك��ة  ت��ق��وم  �ل����ذي   )Ajman One(
بتطويره ، وذلك لالإطالع على �شر �أعمال �لإن�شاء 
درهم.  مليار   1.5 تكاليفه  تبلغ  �ل��ذي  �مل�شروع  يف 
و�شم وفد �ملوؤ�ش�شة �لذي ر�فق �ملدير �لتنفيذي يف 
زيارته �مليد�نية كل من �ملهند�شة ن�شرين �ل�شو�ن، 
و�ل�شيد  و�لفنية  �لهند�شية  �ل�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�س 
ماجد �ملرزوقي رئي�س ق�شم �لت�شال �ملوؤ�ش�شي حيث 
كان يف ��شتقبال �لوفد عدد من موظفي �شركة عقار 

مبا يف ذلك مدير �مل�شروع ومهند�س �مل�شروع.
�أع�شاء �لوفد جولتهم ��شتمعو� �إىل  �أن �نهى  وبعد 
�شرح مف�شل حول �لتقدم �حلايل �ملحرز يف �أعمال 
تزويدهم  ومت   ، ون  ع��ج��م��ان  م�����ش��روع   يف  �ل��ب��ن��اء 
�مل�شروع  يف  �لعمل  �شر  ح��ول  مف�شلة  مبعلومات 

�لذي �شارفت مر�حله �لوىل على �لنتهاء.
برجا  ع�شر  �ثني  من  ون  عجمان  م�شروع  ويتكون 
�لوىل  �ملرحلة  ت�شليم  يجري  �شقة   3646 ت�شم 
�ل�شهر  12 خ��الل  وت��ي   4 ت��ي  و�ملكونة م��ن برجي 
8 ب��ن��ه��اي��ة �شهر  6 و ت���ي  �جل�����اري و�ل���رج���ني ت���ي 
2013 ومن �ملتوقع ت�شليم �ملرحلة �لثانية  �بريل 
وذلك   2013 خ��الل  �ب���ر�ج  ثمانية  م��ن  و�مل��ك��ون��ة 
على مر�حل. وتاأتي زيارة وفد �ملوؤ�ش�شة �لذي �أثنى 
على �لتقدم �ملحرز يف �مل�شروع يف �إطار حر�شها على 
�لتي  �لعقارية  للم�شاريع  تفقدية  ب��زي��ار�ت  �لقيام 
�لتز�م  ل�شمان  عجمان  �إم��ارة  يف  تطويرها  يجري 

�ملطورين باجلدول �لزمني للت�شليم.
وقال يافع �لفرج: ت�شهد �أعمال �لإن�شاء يف �مل�شروع 
�ملطور  جدية  ي��وؤك��د  �ل��ذي  �لأم���ر  ملحوظا  تقدما 
�مل�����ش��روع يف  �ل��زم��ن��ي لت�شليم  ب��اجل��دول  و�ل��ت��ز�م��ه 
للتنظيم  عجمان  موؤ�ش�شة  �أن  �ىل  م�شر�  موعده  
�ل��ع��ق��اري م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ق��دمي �ل��دع��م ل�����ش��رك��ة عقار 
�مللتزمني  �لعقارين  ولكافة �ملطورين و�مل�شتثمرين 
و�لذين  �ل�شلة  ذ�ت  �لمرية  و�ملر��شيم  بالقو�نني 
جتارية  كوجهة  عجمان  مكانة  تعزيز  يف  ي�شهمون 
و��شتثمارية و�شياحية وتعزيز دور �لقطاع �لعقاري 
يف �لم�����ارة م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر م�����ش��اري��ع عقارية 

متنوعة.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدبا�س  ر�م��ي  ق��ال  جانبه  من 
�لفرج  يافع  �شعادة  زي��ارة  ثمن  �ل��ذي  عقار  ل�شركة 
و�لوفد �ملر�فق ملوقع �مل�شروع  �إن �لتز�م �شركة عقار 

باجلدول �لزمني للت�شليم يعزز من ثقة �مل�شتثمرين 
قدر�ت  ويعك�س  عجمان  �م��ارة  يف  �لعقاري  بال�شوق 
و�إمكانات عقار وم�شد�قيتها و�حرت�مها لل�شروط 
وقعت  �لتي  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  لتفاقيات  �لتعاقدية 
�مل�شروع  �ب��ر�ج من  ب��اأن �ربعة  عليها. و�أك��د �لدبا�س 
و�ل�شهر  �جل��اري  �ل�شهر  خ��الل  ت�شليمها  �شيجري 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  ت�����ش��ل��ي��م  ي��ج��ري  �مل��ق��ب��ل، يف ح���ني 

و�ملكونة من ثمانية �بر�ج مع نهاية �لعام �جلاري.
�مل�شاريع  �أه����م  �أح����د  ع��ج��م��ان ون  م�����ش��روع  وي��ع��ت��ر 
عقار  �شركة  تتوىل  �ل��ذي  �حل��ر  للتملك  �لعقارية 
�إم��ارة عجمان  �مل�شروع يف قلب  تطويره، حيث يقع 
�ملوؤلفة من  �ملتنوعة  �خل��ي��ار�ت  م��ن  ع��دد�  ، وميثل 
غ���رف���ة وغ��رف��ت��ني و ث����الث غ����رف ن����وم ك��م��ا ي�شم 
�مل�شروع مركز� �شحيا ومو�قف لل�شيار�ت و�أحو��س 

�شباحة.

غرفة عجمان توقع اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
مع �سياحة عجمان

مراحل ت�سليم م�سروع عجمان ون تبداأ ال�سهر اجلاري

لبنى القا�سمي تبحث تعزيز 
التعاون مع اإيرلندا ال�سمالية

•• اأبوظبي-وام:

�خلارجية  �لتجارة  وزي��رة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  �أك��دت 
�ل�شمالية  �ي��رل��ن��د�  م��ع  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  ق��ن��و�ت  بتعزيز  �لإم����ار�ت  �هتمام 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  �شعيد  على  وب��الأخ�����س  �ل��ت��ع��اون  وم�شامني  �شبل  وتو�شيع 

�لت�شهيالت �ملقدمة يف �لإمار�ت �شو�ء ت�شهيالت ت�شريعية �أو ��شتثمارية.
�لتجارة �خلارجية مع معايل  جاء ذلك خالل جل�شة عقدتها معايل وزيرة 
�يرلند�  حكومة  يف  و�ل�شتثمار  و�ل��ت��ج��ارة  �مل�����ش��اري��ع  وزي���رة  فو�شرت  �أرل���ني 
وز�رة  وكيل  �شالح  �آل  �هلل  عبد  �شعادة  بح�شور  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �ل�شمالية 

�لتجارة �خلارجية و�شعادة �أد هابورت �لقن�شل �لريطاين يف �لإمار�ت.
تناولت  �جلانبني  ب��ني  �ملباحثات  �إن  �م�س  �شحفي  بيان  يف  �ل���وز�رة  وق��ال��ت 
�شبل وقنو�ت دعم �لعالقات �لتجارية و�ل�شتثمارية بني �لإمار�ت و�يرلند� 
تاأ�شي�س  فر�س  وبحث  �مل�شتثمرين  �أم��ام  �لعقبات  تذليل  و�آل��ي��ات  �ل�شمالية 
للقطاعات  نوعية وحتقق قيمة م�شافة  �مل�شرتكة يف قطاعات  �ل�شتثمار�ت 
�لقت�شادية يف كال �لبلدين �إ�شافة �إىل تاأ�شي�س م�شاريع ذ�ت �هتمام م�شرتك 

كم�شاريع �لطاقة �ملتجددة و�ل�شناعات �لتقنية و�ل�شديقة للبيئة.
�ل�شتثمارية  �لت�شريعات  �أن  �لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل  و�أو���ش��ح��ت 
بالإمار�ت تدعم فر�س وموؤ�شر�ت منو �ل�شتثمار�ت �لأجنبية  لفتة �إىل �ملوقع 
�جلغر�يف لالإمار�ت وتوفرها �لت�شهيالت �لالزمة للم�شتثمرين و�ل�شركات 
�ليرلندية �لتي ترغب يف �فتتاح مقار �إقليمية لأعمالها وخدماتها يف دول 
تنظر  �ل�شمالية  �يرلند�  �أن  فو�شرت  �أرل���ني  معايل  �أك���دت  ب��دوره��ا  �ملنطقة. 
حتقيق  يف  وجناحها  �لتنموي  �مل�شمار  يف  �لإم���ار�ت  لتجربة  �لتقدير  ببالغ 
وح�شد موؤ�شر�ت تناف�شية عاملية على �شعيد �قت�شادها �لوطني وخلق بيئة 
�لعامل  منوهة  �لأجنبية من كل دول  ��شتثمارية جاذبة بقوة لال�شتثمار�ت 
�إىل تطلع �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ل�شتثمارية يف �أيرلند� لتعزيز �لعالقات مع 

�لإمار�ت من خالل تو�شيع مظلة �لتفاقيات وزيار�ت �لوفود �ملتبادلة. 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإم��ار�ت لالت�شالت 
�ت�����������ش�����الت �م�����������س ع������ن �إط����الق����ه����ا 
لالإنرتنت  �ل����ذك����ي  �مل����رك����ز  مل��ق�����ش��م 
�شيكون  و�لذي   Smarthub IX
م��رك��ز ن��ق��ٍل وت��ب��ادل حل��رك��ة �لبيانات 
��ن مزودي  مُي��كرّ �إق��ل��ي��م��ي��اً  و�لإن���رتن���ت 
من  و�لعامليني  �لإقليمني  �خل��دم��ات 

�لنفاذ �إىل حمتوى �لإنرتنت. 
 Smarthub و�شوف يربط مركز
�لإقليمية  �ل�شبكات  م��ن  ع���دد�ً   IX
و�ل����دول����ي����ة م����ع م��ق��ا���ش��م �لإن����رتن����ت 
�أم�شرتد�م  �ل��ع��امل يف  ح��ول  �لأخ����رى 
و�شنغافورة  ول���ن���دن  وف���ر�ن���ك���ف���ورت 
ويعتر  �أجنلو�س.  ولو�س  ونيويورك 
م��رك��ز �ت�����ش��الت �ل��ذك��ي �أك���ر مركز 
�إق���ل���ي���م���ي ل��ل��م��ح��ت��وى �لإل�����ك�����رتوين 

و�لربط  �ل�شت�شافة  خ��دم��ات  ي��ق��دم 
لأه�����م �جل���ه���ات �ل��ع��امل��ي��ة م��ث��ل ياهو 
و�أكامي  وبالكبري  ومايكرو�شوفت 
بث  وخ�����دم�����ات  ن���ي���ت���ورك  دي  و�����ش����ي 
�ل���ف���ي���دي���و.  وي�����اأت�����ي ه�����ذ� �لإع������الن 
ت��ب��ادل حزم  �جل��دي��د مكماًل خل��دم��ة 
�لبيانات Smarthub IPX وهي 
�ملعيار �لعاملي لتناظر م�شغلي �شبكات 
ب��اع��ت��م��اد معاير  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف 
�لت�شالت  لنظام  �لدولية  �جلمعية 
نائب  �أم���ري،  علي  وق��ال  �ملتحركة.  
�ل��رئ��ي�����س و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وحدة 
باجلملة  و�ملبيعات  �مل�شغلني  خدمات 
يف �ت�شالت �أن مركز �ت�شالت �لذكي 
ملزودي  �ملنطقة  يف  م��رك��ز  �أك���ر  ي��ع��د 
�لإن����رتن����ت وع���ب���ور حركة  حم���ت���وى 
�لإنرتنت و�ل�شعة �لدولية. وباإ�شافة 
مثل هذ� �ملق�شم للتو��شل �ملتبادل بني 

مكانة  من  �ت�شالت  �شتعزز  �مل�شغلني 
�إقليمي لالت�شالت  �لإم��ار�ت كمركز 
و�ملحتوى و�شوف ميكنرّ مق�شم �ملركز 
 Smarthub ل��الإن��رتن��ت  �ل��ذك��ي 
�ل�شحابية  �حل��و���ش��ب��ة  م����زودي   IX
من  �لإلكرتونية  و�لتجارة  و�لفيديو 

�أن يكونو� �أقرب لعمالئهم. 
م����زودي  �أن  �أم������ري  ع��ل��ي  و�أ�����ش����اف 
و�لو�شول  للنفاذ  يحتاجون  �ملحتوى 
ب�شهولة وب�شكٍل موثوق  �ملحتوى  �إىل 
 Smarthub و�آمن ويوؤمن مق�شم
تطور�ً  وميثل  �لحتياجات  هذه   IX
طبيعياً ملركز �خلدمات �لذكي. كانت 
ي��ق��دم عبور  م��ن  �أول  ه��ي  �ت�����ش��الت 
ب��ي��ان��ات �لإن��رتن��ت م��ن خ��الل مق�شم 
�لإم������ار�ت �ل���ذي ي��ع��د �مل��رف��ق �لأكر 
لعبور  �ملنطقة  و�شعبية يف  ��شتخد�ماً 
ي�شاعد  و����ش���وف  �لن����رتن����ت  ب���ي���ان���ات 

مزودي   Smarthub IX مق�شم 
خدمات �لإنرتنت يف �ملنطقة للو�شول 
�إىل  بالإ�شافة  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  �إىل 

ربط تلك �لأ�شو�ق باملنطقة. 
 Smarthub حول �ملركز �لذكي

�ملركز �لذكي �لتابع لت�شالت هو �أكر 
و�لإنرتنت  و�مل��ح��ت��وى  لل�شعة  م��رك��ز 

ويتيح  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  و�لبيانات 
�إمكانية  �لإقليمني  �خلدمات  مل��زودي 
�ل��و���ش��ول �إىل �ل��ع��امل ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملركز  �ل�شوق �لدويل باملنطقة.  ربط 
�لذكي هو �أول مركز يف �ملنطقة يقدم 
مل�شغلي   IPX �لبيانات  ح��زم  ت��ب��ادل 
�شبكات �لهو�تف �ملتحركة وي�شم �أكر 
�لإنرتنت،  ملحتوى  خدمات  حمفظة 
و�����ش����وف ي���و����ش���ع م��ق�����ش��م �لإن����رتن����ت 
م��ن ن��ط��اق خ��دم��ات �مل��رك��ز �ل��ذك��ي يف 
�ملنطقة. يتم �لربط مع �ملركرز �لذكر 
ومتنوعة  موثوقة  حتتية  بنية  ع��ر 
�لإقليمية  �ل��ك��اب��الت  ب�شبكة  ت�شله 
��شت�شافة  و�لعاملية كما ي�شم مر�فق 
ب��اأع��ل��ى �مل��ع��اي��ر �ل��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
تديره  �ل��ذي  �ت�شالت  بيانات  مركز 
و�ملبيعات  �مل�����ش��غ��ل��ني  خ���دم���ات  وح����دة 

باجلملة يف �ت�شالت . 

يف خط�ة تعزز �سدارة الإمارات كمركز اإقليمي رائد لالت�سالت

 Smarhub IX ات�سالت تطلق مق�سم املركز الذكي لالإنرتنت

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

وق���ع م��ط��ار ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل����دويل ع��ق��د�ً مع 
�إنرجي �لع�شو يف جمموعة  �إي  �إ�س كي  �شركة 
و�إد�رة  وت�شغيل  ل��ب��ن��اء   ، �إي  ك��ي  �إ����س  ���ش��رك��ات 
مر�فق تخزين �لوقود يف �ملطار وذلك ملدة 10 
�شنو�ت، حيث تتمتع �إ�س كي �إي �إنرجي باخلرة 
�ل�شرورية للتعامل مع �لطلب �ملتز�يد لتوريد 

وقود �لطائر�ت يف �ملطار.
وت��و����ش��ل �إم����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ت��ع��زي��ز منوها 
وجاذبيتها على �ل�شعيدين �لتجاري و�ل�شياحي، 
وذلك يف �إطار روؤية وتوجيهات �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س 
�لأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ����س �خل��ي��م��ة. وحت��ت��ل �لإم���ارة 
موقعاً ��شرت�تيجياً على مفرتق طرق �لتجارة 
�لع�شري  ر�أ�س �خليمة  �لدولية، وي�شم مطار 
�أحدث �ملعد�ت و�ملر�فق �ل�شرورية للتعامل مع 
�لعامل ويبلغ طول مدرجه  �أكر �لطائر�ت يف 
�أن يتم تو�شيعه يف  ومن �ملقرر  مرت�ً،   3760
�مل�شتقبل �لقريب لتلبية �لأعد�د �ملتز�يدة من 
�ل�شيخ  �ملهند�س  وق��ال  �لإم����ارة.   على  �ل�شياح 
���ش��امل ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�لطر�ن �ملدين يف ر�أ�س �خليمة: نحن �شعد�ء 
�إنرجي  �إي  �إ�س كي  �شركة  بالتعاون مع  للغاية 

�ل�شعيد  �لوقود على  �لر�ئدة يف توفر حلول 
�ل�����ش��ع��ب��ة م��ث��ل مناطق  �ل��ب��ي��ئ��ات  �ل��ع��امل��ي، ويف 
�حلروب، ونحن نتطلع للح�شول على �مل�شتوى 
�ل��ك��ف��اءة و�خل����رة يف م��ط��ار ر�أ����س  نف�شه م��ن 
�خليمة �لدويل. ونرحب بالنيابة عن حكومة 
ر�أ�س �خليمة ب�شركة �إ�س كي �إي �إنرجي ونتمنى 
لهم �لنجاح و�لتوفيق يف �مل�شروع .  وتعتر �إ�س 
�لوقود  ر�ئ��دة يف توفر حلول  �إن��رج��ي  �إي  كي 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �مل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
و�إفريقيا، وتتمتع بروة من �ملعارف و�خلر�ت 
و�إد�رة  �لوقود  من�شاآت  وت�شغيل  بناء  جمال  يف 

وتوزيع �ملخزونات. 

لبناء وت�سغيل واإدارة مرافق تخزين ال�ق�د يف املطار

مطار راأ�س اخليمة الدويل يوقع عقدًا مدته 10 �سنوات مع اإ�س كي اإي اإنرجي

القت�ساد تطلق فعاليات اليوم اخلليجي الثامن حلماية امل�ستهلك
•• اأبوظبي-وام:

�مل�شتهلك حقوق  �شعار حماية  �مل�شتهلك حتت  �لثامن حلماية  �خلليجي  �ليوم  فعاليات  �م�س  �لقت�شاد  وز�رة  �أطلقت 
وت�شتمر  بالدولة  �لتجارية  و�ملر�كز  �مل�شتهلك  بحماية  �ملخت�شة  و�لحتادية  �ملحلية  �جلهات  مع  بالتن�شيق  و�لتز�مات 
على مدى �شهر مار�س �جلاري. و�أكد معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد �أن دول �خلليج ومن بينها دولة 
�لإمار�ت باتت تويل �أولوية ق�شوى لدعم وحماية حقوق �مل�شتهلك وذلك عر تبنيها لتخطيط �إ�شرت�تيجي ومنهجيات 
فعالة لتعزيز ��شتقر�ر �لأ�شو�ق و�نتظام �حلركة �ل�شتهالكية. و�أو�شح معاليه �أهمية هذ� �حلدث �لذي يحظى باإهتمام 
�ملت�شلة بحماية حقوق  �لأه��د�ف  ل��دول �خلليج كونه ميثل فر�شة لتحقيق جمموعة من  �لتعاون  كافة دول جمل�س 
�ل�شلع  �أ���ش��و�ق  و�شبط  �خلليجيني  �مل�شتهلكني  ب��ني  �ل��وع��ي  ون�شر  �ل�شتهالكي  �ل��ق��ر�ر  وتر�شيد  �خلليجي  �مل�شتهلك 
�ل�شتهالكية ومتكينها من تاأدية دورها �حليوي كو�شيط عادل وكفء بني �ملنتجني من ناحية و�مل�شتهلكني من ناحية 
�أخرى. ولفت معاليه �إىل �أن وز�رة �لقت�شاد تعتر حماية �مل�شتهلك و �حلفاظ على تو�زن �ل�شو�ق و��شتقر�رها �أولوية 
��شرت�تيجية وم�شوؤولية جماعية تقع على عاتق كافة �لطر�ف من جهات وموؤ�ش�شات �حتادية وحملية و�لقطاع �خلا�س 
و�مل�شتهلك ذ�ته �لذي كما �ن له حقوقا يرتتب عليها �أي�شا و�جبات و�لتز�مات من هنا تقام فعاليات �ليوم �خلليجي 
�لثامن حلماية �مل�شتهلك حتت �شعار حماية �مل�شتهلك حقوق و�لتز�مات . و�أ�شاف معاليه �ن وز�رة �لقت�شاد تو��شل 
دورها �حليوي على �شعيد حماية �مل�شتهلك و�لعمل على �شبط �يقاع حركة �ل�شعار مبا يتنا�شب مع م�شلحة �مل�شتهلك 
ويتو�فق مع �لد�ء �لقت�شادي للدولة م�شر� �إىل �أن �للجنة �لعليا حلماية �مل�شتهلك تثابر على بحث م�شتجد�ت حركة 
�ل�شو�ق كما حتر�س �لوز�رة على تعزيز �أطر �لتو��شل و�حلو�ر مع جميع منافذ �لبيع �لرئي�شية يف �لدولة �لتي تعتر 
حمركا رئي�شيا لال�شو�ق �ل�شتهالكية و�لتي تبدي د�ئما تعاونا حقيقيا وملمو�شا مع �لوز�رة لدعم جهودها على �شعيد 
حماية حقوق �مل�شتهلك و�حلفاظ على ��شتقر�ر �ل�شو�ق ويف ذ�ت �لطار تتو��شل �للقاء�ت مع �لتجار و�ملوردين لذ�ت 

�لغاية وحر�شا على توفر جميع �ل�شلع مبختلف ��شو�ق �لدولة وبا�شعار منا�شبة.

اع�����الن تغيري ا�سم 
رقم    �شفر  جو�ز  و�حمل  �جلن�شية  هندي  با�شا،  حمبوب  �أنا، 
 2016/6/10 بتاريخ  دبي  �مارة  من  �ل�شادرة    )F6561589(
�بوظبي-   9022 �لريد  �شندوق  �لمار�ت  حديد  يف  حاليا  و�قيم 
م�شفح، مدينة �يكاد، و�ن �بنتي/ �شفا ناز هندي �جلن�شية حتمل 
بالتاريخ  �لهند  �شيناي-  من  �ل�شادرة   )G9181579( �شفر  جو�ز 
2008/6/26 و�رجو بتعديل ��شمها من /�شفا ناز �ىل �سفا فاطمة 

يف �قرب وقت ممكن.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ خ����ان زمان 
-باك�شتاين  خ�����ان  �����ش����رور 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم  
)5201791(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/9836886

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ �رون بياديا كانتي 
�شودري   بياديا  ر�ت��ان  �شودري 
-بنجالدي�س �جلن�شية - جو�ز 
 )945266( رق����م   ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م���ن  ب��ن��ج��الدي�����س من 
ب�شفارة  �لت�شال  عليه  يجده 
�لدولة.  ل����دى   ب��ن��ج��الدي�����س 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و/ حم��م��د ح�شني 
�جلن�شية  ط������ع������ان-  ع����ل����ي 
�شفره رقم   - ج��و�ز  �لردن    
�����ش����ادر   )L 102524(
من  ف���ع���ل���ى  �لردن.  م�������ن  
مركز  لأق���رب  ت�شليمه  يجده 
على  �لت���������ش����ال  �و  ����ش���رط���ة 
 0567157971 �ل���رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ ج�����ون 
-بريطانيا  بارتلي   كنييت 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم  
)800868952(  فعلى 
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�و  �شرطة  مركز  �ق��رب  �ىل 
م�شكور�    بريطانيا  �ل�شفارة 



•• تغطية رم�صان عطا :

 – �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أعلنت 
�أبوظبي  م��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  ع���ن  �أب��وظ��ب��ي 
، وج������اء هذ�  ل���ه���ا  �ل���ت���اب���ع  ل���الأع���م���ال 
عقد  �ل����ذي  �ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل 
حممد  ���ش��ع��ادة  بح�شور   ، �م�����س  �شباح 
عمر عبد�هلل وكيل �ل��د�ئ��رة وع��دد من 
و�لهيئات  �لدو�ئر  من  �مل�شوؤولني  كبار 

و�ملجال�س �حلكومية يف �أبوظبي.
ور�فق وكيل �لد�ئرة �حل�شور �لر�شمي 
باأبوظبي يف جولة  �مل�شئولني  كبار  من 
تعرفو�  ل���الأع���م���ال  �أب���وظ���ب���ي  مب���رك���ز 
و�أق�شامه  �جل��دي��د  �مل��ق��ر  على  خاللها 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل���ت���ي ت���ق���دم �ل���ع���دي���د من 
�خل���دم���ات ل��ل��ع��م��الء وم���ن �أب���رزه���ا ما 

يقدمه ق�شم �خلدمات �لإلكرتونية من 
�ل��ك��رتون��ي��ة ت��ه��دف �ىل �شرعة  خ��دم��ات 

�جناز كافة معامالت �لرت�خي�س
�لتجارية.

نقلة ن�عية
�مل��ن��ا���ش��ب��ة قال  ب���ه���ذه  ل���ه  ت�����ش��ري��ح  ويف 
رئي�س  �ل�����ش��وي��دي  �أح��م��د  نا�شر  م��ع��ايل 
لالأعمال  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �إن  �ل���د�ئ���رة 
�لتي تبنتها  �ملهمة  �ملبادر�ت  �إحدى  يعد 
تاأ�شي�س  بهدف  �أبوظبي  �إم���ارة  حكومة 
دولية  معاير  وفق  مثالية  �أعمال  بيئة 
�شاملة  ��شرت�تيجية  وذلك �شمن خطة 
�لقطاعات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ت�شتهدف 

�لقت�شادية �ملختلفة.
�ملركز يحقق جانبا مهما  ه��ذ�  �إن  و�أك��د 
من مرتكز�ت روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 
مثالية  �أعمال  بيئة  خلق  وهو   2030
مركز�  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ج��ع��ل  يف  ت�شهم 
مهما يف �ملنطقة وذلك من خالل تبني 
رجال  تطلعات  تلبي  ومبادر�ت  م�شاريع 

�لعمال و�مل�شتثمرين .
بالدعم  �ل�شويدي  نا�شر  م��ع��ايل  ون���وه 
م���ن �شاحب  �ل�����ش��دي��دة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ، ومن �لفريق 
�أول ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�لأثر  كبر  لها  ك��ان  و�ل��ت��ي  �لتنفيذي، 
يف حتقيق �إمارة �أبوظبي نقلة نوعية يف 
توفر �لبيئة و�ملناخ �ملالئمني لالأن�شطة 
تنمية  نحو  بثبات  و�ل�شر  �لقت�شادية 
�قت�شادية م�شتد�مة وفق حمدد�ت روؤية 

�أبوظبي �لقت�شادية 2030.
�أعمال  بيئة  خ��ل��ق  م�����ش��وؤول��ي��ة  �إن  و�أك����د 
على  تقع  ل  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  مثالية 
م���رك���ز �أب���وظ���ب���ي ل���الأع���م���ال وح�����ده بل 
ب��ك��اف��ة �جلهات  م��ن��وط��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �إن 
و�لقطاع  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 
�خلا�س كذلك و�لذين ي�شتوجب عليهم 
جميعا �لتعاون من �أجل حتقيق �لأهد�ف 
�مل�شرتكة �لتي تركز على م�شاهمة كافة 

�لقطاعات يف عملية �لتنمية .
ك��م��ا �أك�����د �ل�����ش��وي��دي ح���ر����س �ل���د�ئ���رة 
�أبوظبي  روؤي�����ة  �أه������د�ف  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة   2030 �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�أبوظبي  �إم����ارة  متكن  خ��ط��و�ت  حتقيق 
من �أن تكون بيئة �أعمال منفتحة وفاعلة 
ومندجمة عامليا، وذلك من خالل تبني 
ميكنها  مبا  و�ملو��شفات  �ملعاير  �أف�شل 
موؤ�شر�ت  يف  �مل��ر�ك��ز  �أف�شل  حتقيق  من 

�لتناف�شية �لقت�شادية لبيئة �لأعمال.
ت�����ش��غ��ي��ل مركز  ب����دء  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ل���الأع���م���ال م���ع م��ط��ل��ع �لعام  �أب���وظ���ب���ي 
مر�كز  يحقق  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن   2013
�شمن  �أب����وظ����ب����ي  لإم�����������ارة  م���ت���ق���دم���ة 
مدن  لأف�شل  �ل��دويل  �لبنك  ت�شنيفات 
���ش��ه��ول��ة ممار�شة  �ل���ع���امل ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
�أن�شطة �لأعمال يف ظل �شعيه نحو توفر 
ح��زم��ة م���ن �ل��ت�����ش��ه��ي��الت و�لإج�������ر�ء�ت 
�لفنية و�لقانونية و�لإجر�ئية يف جمال 
ومنها  و�لأع��م��ال  و�ل�شتثمار  �ل��ت��ج��ارة 
�ل��ن��ظ��ام �لإل���ك���رتوين �خلا�س  ت��ط��وي��ر 
ومتطلبات  �إج����������ر�ء�ت  ك���اف���ة  ب���اإن���ه���اء 

�لرت�خي�س �لتجارية.
�خلطة  �إن  �إىل  �ل�������ش���وي���دي  و�أ�������ش������ار 
-2011 ل����ل����د�ئ����رة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

قاعدة  ت��و���ش��ي��ع  ن��ح��و  ت��ت��ج��ه   2015
و�إن�����ش��اء قطاعات  �ل��ت��ن��وع �لق��ت�����ش��ادي 
�أك���ر �إن��ت��اج��ي��ة وت���و�زن���اً وزي����ادة فعالية 
�لتجارية،  للقطاعات  �لهيكلية  �لبنية 
�لأمر �لذي ��شتدعى �ملزيد من �لتعاون 
و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق �مل�������ش���رتك ب����ني �ل����د�ئ����رة 
و�جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية 
�ملركز  ه��ذ�  �إن�شاء  �إن  �إىل  م�شر�ً  منها، 
�لأهد�ف  �ل�شياق ويحقق  ي�شب يف هذ� 
�لتي  �خلطة  ر�شمتها  �لتي  �مل�شتقبلية 

تتو�فق وتطلعات �أ�شحاب �لأعمال.

فاعلية وكفاءة
ر��شد  �هلل  ع��ب��د  م���ع���ايل  �أك�����د  وب�������دوره 
�لنقل-�أبوظبي  د�ئ���رة  رئي�س  �لعتيبه 
�شياأخذ  ل��الأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �إن 
�لتي  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات  م�شتوى 
ت��ق��دم��ه��ا ح��ك��وم��ة �أب����و ظ��ب��ي �إىل �آف���اق 
جديدة ويرفع من كفاءة وفعالية هذه 
�خلدمات �لتي توفر �لكثر من �لوقت 
�خلدمة  م�شتوى  م��ن  وت��رف��ع  و�جل��ه��د 
�ملقدمة وهو ما ت�شعى �إليه كافة �جلهات 

�حلكومية �لأخرى. 
تكون  ب��اأن  �شعادته  عن  �لعتيبه  و�أع���رب 
�ل�شركاء  �أول  ظ��ب��ي  �ل��ن��ق��ل-�أب��و  د�ئ����رة 
�ملتميز  �مل�شروع  �ل�شرت�تيجيني يف هذ� 
�لذي �أطلقته د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
- �أبو ظبي حيث مل�شت د�ئ��رة �لنقل عن 
�مل�شروع  وكفاءة هذ�  فاعلية  كثب مدى 
�أثناء  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل 
�شبقت تد�شني  �لتي  �لتجريبية  �ملرحلة 

و�إطالق �ملركز للجمهور.
�لكبر  �لإجن��از  بهذ�  نفتخر  �إننا  وق��ال 
كافة  �إن��ه��اء  م��ن  �لعمالء  و�ل���ذي ميكن 
ومنها  �لتجارية  �لرت�خي�س  معامالت 
و�لبحري  )�جل������وي  �ل��ن��ق��ل  ق���ط���اع���ات 
و�ل���ري( وذل��ك عر نافذة و�ح��دة من 
خالل �لربط �للكرتوين �لذي مت بني 
و�لدو�ئر  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة 
�حلكومية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�لأخرى. 

اقت�ساد قائم على املعرفة
وق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��م��ر ع��ب��د �هلل يف 
�لعالم  و���ش��ائ��ل  ممثلي  �أم����ام  ل��ه  كلمة 
�أبوظبي لالأعمال  �إن بدء ت�شغيل مركز 
�ليوم يعك�س حر�س قيادة وحكومة �إمارة 
�أبوظبي �لر�شيدة على �أهمية دعم كافة 

�مل�شرة  �إث����ر�ء  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�لق��ت�����ش��ادي��ة يف �لإم������ارة، ح��ت��ى ت�شبح 
�أبوظبي �لنموذج �لأمثل يف �ملنطقة من 

حيث �لتطور و�لنمو يف �شتى �ملجالت.
ونوه �شعادته بروؤية قياة �إمارة �أبوظبي 
�لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة 
�لفريق  �شمو  �أول  و�لفريق  �هلل  حفظه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �أول 
�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى  ويل عهد 
تنويع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�لقطاعات  وت��ط��وي��ر  �ل���دخ���ل،  م�����ش��ادر 
و�لتوجه  �لنفطية،  غ��ر  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ن��ح��و ب��ن��اء �ق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى �ملعرفة 
�ملو�طنة،  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  وتطوير   ،
وحتقيق �أعلى درجات �لتميز يف �لعمال 

و�ل�شتثمار.
�أبوظبي  �إم���ارة  �إن  �ل��د�ئ��رة  وكيل  و�أك���د 
ح��ق��ق��ت �ل��ع��دي��د م���ن �لجن�������از�ت �لتي 
من  �إن��ط��الق��ا  عميقة  روؤي���ة  �ىل  ترتكز 
م����ب����ادئ �ل����ش���ت���د�م���ة، ومت���ك���ني �أف������ر�د 
ت�شكل  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادئ  �مل���ج���ت���م���ع، وه�����ي 
حمور�ً رئي�شاً من حماور روؤية �أبوظبي 

�لقت�شادية 2030.
�إنه خالل فرتة زمنية ق�شرة  و�أ�شاف 
وتطور�ً  م��ط��رد�ً  من���و�ً  �لإم����ارة  �شهدت 
هائاًل يف خمتلف �لقطاعات، ومت تنفيذ 
�لكرى، كرتجمة  �مل�شاريع  �لعديد من 
ل����روؤي����ة ع��م��ل��ي��ة، ون����ظ����رة ث���اق���ب���ة على 
بيئة  تطوير  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�شتقبل، 
من  و�مل�شاريع  �لأع��م��ال  لتنمية  حيوية 
خالل �إ�شرت�تيجية تعتمد على �لتطوير 
�ملدرو�س و�ملت�شارع، كما جنحت �أبوظبي 
يف تر�شيخ مكانتها كمركز جتاري ومايل 
�ل�شرق  منطقة  يف  حم����وري  و���ش��ي��اح��ي 

�لأو�شط.
�لتنمية  د�ئ���رة  �إن  �إىل  �هلل  عبد  و�أ���ش��ار 
م�شتمرة  ج���ه���ود�ً  ت��ب��ذل  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لقدرة  وتعزيز  �لأعمال،  بيئة  لتح�شني 

زيادة  خ��الل  م��ن  ل���الإم���ارة،  �لتناف�شية 
ت��ق��دم��ه��ا خلدمة  �ل���ت���ي  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، وت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د من 
من  �لتخفيف  يف  ت�شاهم  �لتي  �ملبادر�ت 
�ملطلوب  �ل��وق��ت  وتقلي�س  �لإج�����ر�ء�ت، 
�ن�شيابية  ع��ل��ى  ي�شاعد  مب��ا  لتنفيذها 

��شتخر�ج �لرخ�س �لتجارية.
�أبوظبي  م��رك��ز  ت�شغيل  ب���دء  �إن  و�أف�����اد 
لالأعمال ياأتي يف وقت ت�شهد فيه حركة 
�لعمال  لرجال  �لرت�خي�س  معامالت 
و�ل��ع��م��الء زي���ادة م��ط��ردة وك��ب��رة بلغت 
�أكر من 180 �ألف معاملة خالل عام 
�شي�شكل  �ملركز  �إن  على  موؤكد�   2012
نقلة نوعية يف �أد�ء �لد�ئرة خالل �لفرتة 
�ملقبلة؛ بالنظر �إىل �لدور �لذي �شيلعبه 
�لرت�خي�س  �إ���ش��د�ر  عمليات  تطوير  يف 
�لتجارية، وتقدمي �لعديد من �خلدمات 
وفاعلية  بكفاءة  �لأخ���رى  �للكرتونية 
���ش��ن��ع��م��ل جاهدين  �إن���ن���ا  �أك������ر.  وق�����ال 
لالأعمال  �أبوظبي  مركز  يكون  �أن  على 
خالل �لفرتة �ملقبلة �جلهة �ل�شت�شارية 
�لإم���ارة و�أن  �لأع��م��ال يف  �لوىل لقطاع 
ي�شهم تذليل كافة �ملعوقات و�ل�شعوبات 
�لتي تو�جه �مل�شتثمرين، وذلك بالتعاون 
و�لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية �ملحلية 
و�لحتادية ذ�ت �لعالقة و�لتي �شرتتبط 
�ملعامالت  كافة  �لكرتونيا يف  �ملركز  مع 
و�لجر�ء�ت �ملرتبطة بالن�شاط �لتجاري 

على م�شتوى �لإمارة.
�لتنمية  د�ئ�������رة  وك���ي���ل  ����ش���ع���ادة  وذك������ر 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �إن���ه �إمي���ان���اً ب���ال���دور �ملهم 
ي���ق���وم به  �أن  �ل�����ذي مي��ك��ن  و�مل����ح����وري 
�لقطاع �خلا�س ك�شريك مهم يف حتقيق 
�أه����د�ف �ل��روؤي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 2030، 
حثيثة  ج��ه��ود�ً  �أب��وظ��ب��ي  ب��ذل��ت حكومة 
�ملهم،  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  ت�شجيع  �أج����ل  م��ن 
فعلياً  حم���رك���اً  ل��ي��ك��ون  دوره  وت���ع���زي���ز 
للتنمية �لقت�شادية، من خالل �إ�شد�ر 
ُت�شهل  �ل���ت���ي  و�لأن���ظ���م���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 

�ل��ن�����ش��اط �خل��ا���س، وك��ذل��ك م��ن خالل 
م�شاريع  يف  �شخمة  ��شتثمار�ت  تنفيذ 
�لبنية �لتحتية �لتي ت�شاعد على توفر 
�ملقومات و�لفر�س �لالزمة خللق قطاع 
و�لتطور  �لنمو  على  ق��ادر  ق��وى  خا�س 
�لقطاع �خلا�س  �إن  �شعادته  و�أكد  ذ�تياً. 
�لقت�شاد  يف  متز�يد�ً  دور�ً  يوؤدي  �أ�شبح 
�مل��ح��ل��ي، ح��ي��ث �رت��ف��ع��ت م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
�ل����ن����اجت �مل���ح���ل���ي �لإج�����م�����ايل ل����الإم����ارة 
 2012 �ل�����ع�����ام  يف   6.5% ب��ن�����ش��ب��ة 
بعام  مقارنتا  �لأولية  �لتقدير�ت  ح�شب 

.2011
و�أو�شح �إن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية – 
�ملتز�يدة  �لرغبة  تلك  تلتم�س  �أبوظبي 
لدى �لعديد من �شركات �لقطاع �خلا�س 
�أو  تاأ�شي�س م�شاريع جديدة  �لبدء يف  يف 
زيادة حجم تو�جدها يف �أبوظبي، خا�شًة 
يف ظل �إعالن �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
كرى  مالية  خم�ش�شات  ع��ن  �أبوظبي 
�شت�شخ  دره���م،  مليار   330 نحو  تبلغ 
ر�أ���ش��م��ال��ي��ة خ���الل �لفرتة  م�����ش��اري��ع  يف 

 .)2016 � 2013(
�أن  ت��وؤك��د  �ملخ�ش�شات  ه��ذه  �إن  و�أ���ش��اف 
�قت�شاد �لإمارة مقبل على طفرة كرى 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة، و�أنه قادر على 
خ��ل��ق ف��ر���س مم��ي��زة وم��ت��ن��وع��ة للقطاع 
من  �ل��ع��دي��د  �أن  �إىل  بالنظر  �خل��ا���س، 
بو��شطة  تنفيذها  �شيتم  �مل�شاريع  ه��ذه 
�لقطاع �خلا�س، �أو عن طريق �ل�شر�كة 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
و�شائل  مم��ث��ل��ي  �أم����ام  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
�لعالم �أكد �شعادة حممد عمر عبد �هلل 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �ل��د�ئ��رة  م��ا حققته  �أن 
�لأخرة من جناح على جميع �لأ�شعدة، 
بدء�ً من �خلطط و�مل�شروعات �لطموحة 
�لتي يجري تنفيذها، ومرور�ً باملبادر�ت 
بيئة  وت��ط��وي��ر  حت�شني  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
من  �مل�شتثمرين  مي�����س  وم���ا  �لأع���م���ال، 
خ��دم��ات وت�����ش��ه��ي��الت، �إمن���ا ج���اء بدعم 

وتوجيه من �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة، 
وبالتن�شيق و�لتعاون مع خمتلف �جلهات 

�حلكومية و�لقطاع �خلا�س.

تقليل الزدواج
ر��شد  حممد  �ل�شيد  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  �ل���رم���ي���ث���ي 
بالد�ئرة  ب��الن��اب��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�����ش��ئ��ون 
للربط  ف���ع���ل���ي  ت���ط���ب���ي���ق  ب�������د�أ  �مل�����رك�����ز 
�لل��ك��رتوين م��ع ث��م��ان ج��ه��ات حكومية 
�أبوظبي  �أب��وظ��ب��ي وم��رك��ز  وه���ي غ��رف��ة 
�لعني  بلدية  و�إد�ر�ت  �لنفايات  لإد�رة 
�أبوظبي  و���ش��رك��ة  و�ل��غ��رب��ي��ة  و�ب��وظ��ب��ي 
لل�شرف �ل�شحي ود�ئرة �لنقل و�ملجل�س 

�لعلى للبرتول.
�لعام  ه���ذ�  خ���الل  ن�شتهدف  �إن��ن��ا  وق���ال 
 11 م��ع  �لل��ك��رتوين  �ل��رب��ط  ��شتكمال 
ج���ه���ة ح��ك��وم��ي��ة �أخ�������رى �لم������ر �ل����ذي 
�إجمايل  ن�����ش��ب��ة  ت�����ش��ل  �أن  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م 
م��ع��ام��الت �ل��رت�خ��ي�����س �ل��ت��ج��اري��ة عر 
حو�يل  لالعمال  �أبوظبي  مركز  نافذة 
�لذي �شيقلل من �لوقت  % �لأمر   90
و�جل���ه���د و���ش��ي��ح��ق��ق ل��ل��ع��م��الء ورج����ال 
ل�شتكمال  �خل���دم���ات  �ف�����ش��ل  �لع���م���ال 
�لتجارية  لأن�شطتهم  معامالتهم  كافة 
�لتجارية  ب��ال��رخ�����س  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ����ش���و�ء 
�ل�شلة  ذ�ت  �خل��دم��ات  �أو  �ملعلومات  �أو 
بالن�شاط �لتجاري بالإمارة وذلك حتت 

�شقف و�حد.
مع  �لك��������رتوين  �ل����رب����ط  �إن  و�أو������ش�����ح 
�لعالقة  ذ�ت  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل�����ه�����ات 
و�ملعامالت  �مل��و�ف��ق��ات  على  باحل�شول 
�ملتعلقة بالرت�خي�س �لتجارية �شي�شهل 
على �لعميل �حل�شول على معاملته دون 
يبقى  فيما  �جل��ه��ات  ه��ذه  �إىل  �ل��رج��وع 
�ملركز �لنافذة �لوحيدة له لتقدمي طلب 
�حل�شول على �لرتخي�س �لتجاري يعد 
�ملطلوبة مما  �مل�شتند�ت  كافة  ��شتكماله 
�لأعمال  ي�شهم يف تقليل �لزدو�جية يف 
�لورقية و�خت�شار �لوقت وتوفر �جلهد 

للح�شول على �خلدمة.
و�أ�شاف �لرميثي �إننا ن�شتهدف �أن يعمل 
م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال ع��ل��ى توفر 
قاعدة بيانات �إح�شائية حمدثة ودقيقة 
لالإطالع  �ل��ع��الق��ة  �أ����ش���ح���اب  ت�����ش��اع��د 
و�ل�شروط  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
و�لقر�ر�ت و�لقو�نني و�لإج��ر�ء�ت حول 

�لن�شاط �لقت�شادي �مل�شتهدف. 
�لرميثي  ر����ش��د  حم��م��د  �ل�شيد  و�أ����ش���اد 
�أبدته  �ل���ذي  �ملثمر  �ل��ت��ع��اون  مب�شتوى 
و�لحتادية  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات 

�لتي ج�شدت �شر�كة نوعية مع �لد�ئرة 
بيئة  مب��ع��اي��ر  �لرت����ق����اء  �إىل  ت���ه���دف 
وذلك  عالية،  م�شتويات  �إىل  �لأع��م��ال 
تطوير  باأهمية  �ل��ط��رف��ني  م��ن  �إمي��ان��ا 
وت�����ش��ه��ي��ل �لإج����������ر�ء�ت �ل����الزم����ة ملنح 
كفاءة  ورف���ع  �لقت�شادية  �لرت�خي�س 
�لأد�ء و�شمان �جلودة ومر�عاة �جلو�نب 
بكافة  �لقت�شادية  للرت�خي�س  �لفنية 
�أ����ش���ك���ال���ه���ا.  ك��م��ا ن����وه �ل��رم��ي��ث��ي ب���دور 
�للكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  مركز 
�بوظبي  م��رك��ز  حتقيق  يف  و�مل��ع��ل��وم��ات 
توفر  �ىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أه��د�ف��ه  لالعمال 
حزمة من �ملبادر�ت �للكرتونية و�لتي 
من �أبرزها ��شتكمال �لربط �للكرتوين 
مع �جلهات �حلكومية �ىل جانب جهود 
م�شئولية �حلثيثة يف ��شتحد�ث خدمات 
�أعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  ت�����ش��ت��ه��دف  �خ����رى 

ترتقي �ىل مو��شفات عاملية.

بيئة الأعمال
منيف  حممد  �ل�شيد  ق��ال  جهته  وم��ن 
�ملن�شوري م�شت�شار تطوير �لأد�ء مبركز 
�شيقدم  �مل��رك��ز  �إن  ل��الأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي 
رئي�شة ترتكز يف تقدمي  ثالث خدمات 
بالت�شجيل  �خل��ا���ش��ة  �لأع��م��ال  خ��دم��ات 
�لدعم  وت��ق��دمي  �لتجاري  و�لرتخي�س 
تفاعلية  خدمات  توفر  عر  لالأعمال 
ون�����ش��ائ��ح ل��ل�����ش��رك��ات و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
�أبوظبي بالإ�شافة �إىل توفر معلومات 
�لتي ميكن  �لأع��م��ال  بيئة  للعمالء عن 
�حلكومية  �لهيئات  م��ع  بها  �ل���ش��رت�ك 
و�أخ�������رى م��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��ت��م��ع �لأع���م���ال 
يف �لإم������ارة مل��ت��خ��ذي �ل���ق���ر�ر مب���ا يعزز 
�لإ�شرت�تيجية  �ل����ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  م���ن 

و�ل�شتثمارية لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات. 
برناجما  و���ش��ع��ت  �ل���د�ئ���رة  �إن  و�أو����ش���ح 
زم��ن��ي��ا حم�����دد� خ����الل �ل���ع���ام �جل����اري 
�لربط �للكرتوين  �إجر�ء�ت  ل�شتكمال 
مع 11 جهة حكومية �أخرى يف �أبوظبي 
مركز  �إن  �إىل  م�شر�  و�حت��ادي��ة  حملية 
�أبوظبي لالأعمال �شيعلن خالل �لفرتة 
�لقادمة عن ربطه مع كل جهة حكومية 
ي�شتكمل معها �ملركز �لإج��ر�ء�ت �لفنية 
ل��ذل��ك بحيث يتم  �مل��ط��ل��وب��ة  و�لإد�ري������ة 
فروع  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  تطبيق 
�أو  �ل��ع��ني  �و  �بوظبي  ���ش��و�ء يف  �ل��د�ئ��رة 

�لغربية.

العرو�س والتنزيالت
�لنعيمي  �ل�شيد علي فهد  �ف��اد  وب��دوره 
بقطاع  �لتجارية  �لعالقات  �إد�رة  مدير 
مركز  �إن  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شئون 
�أب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال ب���د�أ م��ن��ذ �أك���ر من 
ثالثة �أ�شهر تطبيق نظام �ل�شتعالم عن 
 G2G معامالت �لرت�خي�س �لتجارية
للجهات �حلكومية وهي �إحدى �ملبادر�ت 
ت�شتهدف  �ل���ت���ي  �مل��ه��م��ة  �لل���ك���رتون���ي���ة 
�للكرتونية  �خل��دم��ات  �ف�����ش��ل  ت��وف��ر 
عن  ت�شتعلم  �ل��ت��ي  �حلكومية  للجهات 

�لرخ�س �لتجارية يف �أبوظبي.
�مل�������ب�������ادر�ت  ب������ني  م������ن  �إن  و���������ش�������اف 
�أبوظبي  مركز  يعمل  �لتي  �للكرتونية 
باقة  �إط���الق  تطويرها  على  ل��الع��م��ال 
�حلكومية  �لإلكرتونية  �خل��دم��ات  م��ن 
�لتجارية  ل��الأن�����ش��ط��ة   GIS �مل��ك��ان��ي��ة 
على م�شتوى �إمارة �أبوظبي و�لتي تاأتي 
يف �إط�����ار ح��ر���س �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى توفر 
�لتجارية  لالأن�شطة  �ملكانية  �لبيانات 
�إن  على م�شتوى �لإم��ارة و�فاد �لنعيمي 
www. مل��وق��ع �لل��ك��رتوين ل��ل��د�ئ��رة�
 6 ي��وف��ر   ded.abudhabi.ae
للرخ�س  �ملكانية  للمو�قع  مهمة  باقات 
�ل��ت��ج��اري��ة وه���ي م��و�ق��ع ف���روع �لد�ئرة 
�لبحث  وخا�شية  �بوظبي  على خريطة 
�خلارطة  على  �لتجارية  �لرخ�س  على 
و�ل�شتعالم  م���و�ق���ع  ع���ن  و�ل���ش��ت��ع��الم 
عن مو�قع �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية 
�ملحلية و�لحت��ادي��ة يف �لم��ارة و�لولوج 
�ل�شلة  ذ�ت  �لل���ك���رتون���ي���ة  ل���ل���م���و�ق���ع 
�لعرو�س  خدمة  توفر  مر�كز  ومو�قع 

و�لتنزيالت. 

•• اأبوظبي -الفجر:

�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شتهلك  �أ�شعار  �أن  لالإح�شاء  �لوطني  �مل��رك��ز  �أع��ل��ن 
يناير  �شهر  % خ��الل   0.13 ق���دره  �رت��ف��اع��ا  �شجلت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لعام  �لقيا�شي  �ل��رق��م  �رت��ف��ع  حيث  �ل�شابق،  بال�شهر  مقارنة   2013
لأ�شعار �مل�شتهلك )�شنة �لأ�شا�س 2007=100( �إىل 117.41 مقارنة 
�رتفاعاً  �شجل  �ملقابل  ويف  �ل�شابق،  دي�شمر  �شهر  خ��الل   117.26 ب��� 
بن�شبة %0.43 خالل يناير 2013 مقارنة مع �شهر يناير من �لعام 
�أ�شعار �لأغذية و�مل�شروبات غر  �شجلت  �لدولة،  م�شتوى  فعلى   .2012

�لكحولية �رتفاعا خالل �شهر يناير مقد�ره 0.29 % مقارنة بال�شهر 
و�لدهون  و�ل��زي��وت  و�ل��دو�ج��ن  �للحوم  �أ�شعار  لرت��ف��اع  نتيجًة  �ل�شابق، 
و�لفو�كه و�لتو�بل و�مللح و�لأغذية �لأخرى بالإ�شافة �ىل �ملياه �ملعدنية 
ومنتجات  �لأ�شماك  �أ�شعار  �نخف�شت  �ملقابل  ويف  �ملرطبة،  و�مل�شروبات 
�لألبان و�لبي�س و�خل�شرو�ت و�ل�شكر و�ملنتجات �ل�شكرية بالإ�شافة �ىل 
�ل�شاي و�لنب و�لكاكاو. �أما بالن�شبة ملجموعة �مل�شروبات �لكحولية و�لتبغ 
% مقارنة   0.17 مقد�ره  �ل�شهر  خالل  �رتفاعا  �أ�شعارها  �شجلت  فقد 

بال�شهر �ل�شابق، نتيجة لرتفاع ��شعار �ل�شيجار و�ل�شجائر. 
�نخفا�شاً  �أ�شعارها  �شجلت  فقد  و�لأحذية  �ملالب�س  جمموعة  �أ�شعار  �أم��ا 

هذ�  ون��ت��ج  �ل�شابق،  بال�شهر  مقارنة   %  0.56 م��ق��د�ره  �ل�شهر  خ��الل 
ب�شورة رئي�شية عن �نخفا�س ��شعار �ملالب�س �جلاهزة وملحقات �ملالب�س، 

بينما �رتفعت �أ�شعار مو�د �ملالب�س و�لأحذية. 
�أما �أ�شعار جمموعة �ل�شكن و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز فقد �شجلت �أ�شعاها 
�رتفاعا خالل �ل�شهر �حلايل مقد�ره 21. 0 %، نتيجًة لرتفاع �أ�شعار 

�يجار�ت �مل�شاكن.
�أ�شعارها  �شجلت  فقد  �ملنزلية  و�مل��ع��د�ت  �لتجهيز�ت  ملجموعة  وبالن�شبة 
�ل�شابق،  بال�شهر  م��ق��ارن��ة  يناير  خ��الل   %  0.15 م��ق��د�ره   �نخفا�شا 
ونتج هذ� ب�شورة رئي�شية عن �نخفا�س �أ�شعار �لأثاث و�ل�شجاد و�لأدو�ت 

و�لتجهيز�ت �لكهربائية و�لأو�ين و�لأدو�ت �ملنزلية، بينما �رتفعت �أ�شعار 
مو�د �لنظافة �ملنزلية و�خلدمات �ملنزلية.

�ل�شهر  خ��الل  �رتفاعاً  �أ�شعارها  �شجلت  فقد  �لنقل  ملجموعة  وبالن�شبة 
ب�شورة  ه��ذ�  ونتج  �ل�شابق  بال�شهر  % مقارنة   0.28 م��ق��د�ره  �حل��ايل 

رئي�شية عن �رتفاع ��شعار �ل�شيار�ت �خلا�شة وقطع �لغيار. 
بينما ��شتقرت �أ�شعار كل من جمموعة �لت�شالت وجمموعة �لتعليم �أما 
خالل  �رتفاعاً  �أ�شعارها  �شجلت  فقد  �ل�شحة  خدمات  ملجموعة  بالن�شبة 
��شعار  �رتفاع  عن  رئي�شية  ب�شورة  هذ�  % ونتج   0.17 مقد�ره  �ل�شهر 

م�شاريف �لتحاليل �لطبية و�لأ�شعة وم�شاريف �لأطباء.

خالل �سهر يناير 2013 مقارنة مع دي�سمرب2012 

الوطني لالإح�ساء: موؤ�سر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإمارات ي�سجل ارتفاعًا مقداره 0.13 %

بهدف ال��س�ل لن�سبة 90 % ملعامالت الرتاخي�س التجارية 

دائرة التنمية القت�سادية تد�سن مركز اأبوظبي لالأعمال 
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يحقق مراكز متقدمة لأبوظبي �ضمن ت�ضنيفات البنك الدويل املركز  ت�ضغيل  ال�ضويدي:  •• نا�رص 
العتيبة: نفتخر بالإجناز الذي ميكن العمالء من اإنهاء معامالتهم عرب منفذ واحد اهلل  •• عبد 

بلغت اأكرث من180األف معاملة مطردة  زيادة  الرتاخي�ص  معامالت  حركة  ت�ضهد  عمر:  •• حممد 
قاعدة بيانات اإح�ضائية حمدثة ودقيقة توفري  املركز  من  ن�ضتهدف  الرميثي:  •• حممد 

القرارات ال�ضرتاتيجية لل�رصكات  اتخاذ  يعزز  املركز  املن�ضوري:  •• حممد 
املكانية للرخ�ص التجارية للمواقع  باقات  يوفر6  الإلكرتوين  املوقع  النعيمي:  •• علي 

حممد عمر عبد اهللعبد اهلل را�سد العتيبةنا�سر اأحمد ال�س�يدي



•• دبي-الفجر: 

)�ينوك(  �لوطنية  �لإم��ار�ت  ب��رتول  �شركة  �شلرّطت 
�ل�������ش���وء ع��ل��ى �ل���ت���ز�م���ه���ا ب��اأف�����ش��ل �مل���م���ار����ش���ات يف 
�لذي  للموظفني  تكرميها  عر  �لعمل  �أخالقيات 
باأخالقيات  �للتز�م  و�أن�شطة  مبادر�ت  يف  �شاهمو� 

�لعمل �لتي نظمتها �ل�شركة يف �لعام 2012. 
و�أخالقيات  �ل��د�خ��ل��ي  �لتدقيق  د�ئ���رة  ق��ام��ت  وق��د 
�لذي  �ل��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  بتنظيم  �ل�����ش��رك��ة  �ل��ع��م��ل يف 
و�لتز�مها  �ل�شركة،  يف  �لرئي�شية  �لقيم  على  ��ز  ركرّ
�لأن�شطة  و�إقامة  �ملهني  �ل�شلوك  بقو�عد  �ملتو��شل 
باأخالقيات  باللتز�م  �ملرتبطة  �مل��ب��ادر�ت  و�إط���الق 

�لعمل. 
وقد �أقيم �حلفل يف �ملقر �لرئي�شي لل�شركة وح�شره 
�إىل  �لتدقيق،  جلنة  رئي�س  �ل�شايغ،  م��رز�  معايل 
�إد�رة  ملجل�س  �لتابعة  �لتدقيق  جلنة  �أع�شاء  جانب 
�ل�شركة،  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة  وجل��ن��ة   ، �ي��ن��وك 
وح�����ش��د م��ن �مل��وظ��ف��ني م��ن جميع �لأق�����ش��ام. وقد 
و�لتن�شيق  �لتعاون  �إىل حفز خطو�ت  هدف �حلفل 

باللتز�م  �ملرتبطة  �مل��ه��ام  يف  �مل��وظ��ف��ني  ك��اف��ة  ب��ني 
باأخالقيات �لعمل، ون�شر ثقافة �لتكرمي و�لتقدير 

لهذه �ملمار�شات لدى فريق �لعمل. 
وبهذه �ملنا�شبة قال �شعيد عبد�هلل خوري، �لرئي�س 
معاير  باأعلى  �لمتثال  يعد   : لينوك  �لتنفيذي 
�للتز�م باأخالقيات �لعمل و�حد�ً من �أهم �جلو�نب 
يف �ل���وق���ت �ل���ر�ه���ن ���ش��م��ن �لأ�����ش����و�ق �ل��ت��ي ت�شهد 
تطور�ً كبر�ً بوترة مت�شارعة ولطاملا كانت �ينوك 
و�لتز�منا  متثرّلها،  �لتي  �لأ�شا�شية  بالقيم  ملتزمة 
ي�شيغ  ما  بالفعل  هو  �ملهني  �ل�شلوك  بقو�عد  ه��ذ� 

�أ�شلوبنا يف �لريادة . 
�لإجناز�ت  من  �لعديد  حققنا  لقد  بقوله:  و�أردف 
�ملتميزة يف هذ� �ل�شياق خالل �لعام �ملا�شي. ونحن 
�أخالقيات  تطبيق  مبعاير  ب��الرت��ق��اء  متم�شكون 
�لعمل، عر تطبيق و�عتماد قو�عد �ل�شلوك �ملهني 
لل�شركة �شمن كافة عملياتها يف جميع �أرجاء �لعامل 
باأخالقيات  لاللتز�م  بالغة  �أهمية  �ينوك  ت��ويل   .
�لعمل، وقد و�شعت �لعديد من �ملعاير و�ل�شيا�شات 
�لتنفيذ يف هذ� �خل�شو�س، مبا  و�لتد�بر مو�شع 

�لعمل.  �أخ��الق��ي��ات  تقييم  عملية  �إط����الق  ي�شمل 
وتتيح  للجميع،  مفتوحة  مقاربة  �ل�شركة  تنتهج 
لكل موظف �ملجال مبعرفة كافة �جلو�نب �ملحيطة 
باملمار�شات �لأخالقية يف �ل�شركة. وي�شمل برنامج 
و�ل�شيا�شات  �ملعاير،  �لعمل:  باأخالقيات  �للتز�م 
و�لإجر�ء�ت، و�إد�رة �لر�مج، و�لت�شالت، و�لتعليم 

و�لتدريب، و�أنظمة �لرقابة �لد�خلية، وغرها. 
وق���د ����ش��ت��م��ل ح��ف��ل �ل��ت��ك��رمي ع��ل��ى 4 ف��ئ��ات، هي: 
�أخالقيات  جمل�س  لأع�����ش��اء  �لح����رت�يف  �لتقييم 
�لعمل للعام 2012، و�لتقييم �لحرت�يف و�لإعالن 
�لعمل  �أخالقيات  ملجل�س  �ملختارين  �لأع�شاء  عن 
��شتطالع  يف  �لق��رت�ح��ات  و�أف�شل   ،2013 للعام 
مو�  قدرّ �ل��ذي  �ملوظفني  وتكرمي  �لعمل،  �أخالقيات 
�إد�رة �حل��الت.  وكانت �ينوك قد �أجرت  �لدعم يف 
مقرتحات  وطلبت  �لعمل،  لأخالقيات  ��شتطالعاً 
�لرقابة  فعالية  م��دى  لقيا�س  �ملوظفني  من  ج��ادة 
�ل��ت��ق��اري��ر، ف�����ش��اًل عن  �لأخ��الق��ي��ة وعملية و���ش��ع 
وممار�شتهم  �مل��وظ��ف��ني  ��شتيعاب  م�شتوى  تقييم 
ل��ق��و�ع��د �ل�����ش��ل��وك �مل��ه��ن��ي خ���الل �أد�ئ���ه���م ملهامهم 

�ليومية �أثناء �لعمل وقد عك�س �ل�شتطالع م�شتوى 
ل منو�ً بن�شبة 9 %،  عاٍل من �لوعي و�لر�شا، و�شجرّ

من 74 % �إىل 82 %. 
تقوم جلنة �للتز�م باأخالقيات �لعمل على تو�شعة 
كافة  ت�شمل  بحيث  �ملهني،  �ل�شلوك  قو�عد  نطاق 

�لبيع  وموؤ�ش�شات  �مل�شرتكة  و�ل�����ش��رك��ات  �ل�شركاء 
وكافة �جلهات �ملعنية باينوك . وكان قد مترّ �إطالق 
�لعام  يف  �ملهني  �ل�شلوك  قو�عد  عن  ر�شمية  ن�شخة 
�لعمل  �أخ��الق��ي��ات  جلنة  تاأ�شي�س  تبعها   ،2010
للحفاظ على بيئة عمل �شفافة وملتزمة �أخالقياً. 

ويف �لعام �ملا�شي، حقق �لرنامج �إجناز�ت ملحوظة 
مبا فيها �إطالق �لرنامج ب�شكله �جلديد، وحتديث 
�أخالقيات  به، و�عتماد  �لإلكرتوين �خلا�س  �ملوقع 
على  �جل��اري��ة  �ل�����ش��رك��ة  عمليات  جميع  يف  �ل��ع��م��ل 

نطاق �لعامل. 

كرمت م�ظفيها على م�ساهمتهم اجلليلة يف اللتزام باأخالقيات العمل

اأينوك ت�سّلط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات يف اأخالقيات العمل
التكرمي ياأتي متا�ضيًا مع مبادرة اأينوك يف اللتزام باأخالقيات العمل بعنوان اأ�ضلوبنا يف الريادة 

15

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �أبوظبي �لتي تدير وت�شغل مو�نئ  وقعت �شركة مر�فئ 
�لبحري  للنقل  �لإيطالية  مي�شينا   و�شركة   �لثالثة  �لتجارية 
�تفاقية تعاون تتيح ملي�شينا تقدمي خدماتها �ملبا�شرة �إىل حمطة 
�حلاويات يف ميناء خليفة من خالل خطوط نقل �ل�شركة �لتي 
تربط جنوب �أوروبا و�لبحر �ملتو�شط مع �خلليج �لعربي. وتقدم 
تربط  �شحن  خ��دم��ات  �لإت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شركة 
ميناء خليفة مع �لعديد من �لوجهات يف �شبكة �لقارة �لهندية 
�لرت�نزيت  �ملحلية   �ل�شحنات  نقل  خدمات  توفر  �إىل  �إ�شافة 

زيارة  �لتفاقية خالل  �لدولة. وقع  و�إم��ار�ت  �أبوظبي  و�إىل  من 
وفد �ل�شركة �لإيطالية حمطة �حلاويات يف ميناء خليفة مارتن 
فان دي ليندي �لرئي�س �لتنفيذي ملر�فئ �أبوظبي وباولو مي�شينا 
�إن  ليندي  ف��ان دي  وق��ال مارتن   . �إد�رة  مي�شينا  رئي�س جمل�س 
يف  �حل��اوي��ات  ملحطة  �ملتز�يدة  لالأهمية  تاأكيد�  تاأتي  �لتفاقية 
ميناء خليفة على �شعيد �ملنطقة و�لعامل و�ملز�يا و�لقيمة �لعاملية 
�لدور  بجانب  �لبحري  و�لنقل  �ل�شحن  ل�شركات  مينحها  �لتي 
�لتنويع  عملية  يف  �لعمالق  �مل�شروع  ب��ه  ينه�س  �ل��ذي  �حل��ي��وي 
�لقت�شادي من خالل ��شتقطاب �لعديد من �خلطوط �ملالحية 
�لقادمة من خارج �لدولة �ملبا�شرة �إىل �إمارة �أبوظبي. و�أ�شاف �أن 

حمطة �حلاويات يف ميناء خليفة لعبت دور� حيويا منذ ت�شدينها 
و�شركات  و�مل�شتوردين  �مل�شدرين  متكني  خا�شة  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�شريعة  رب��ط  خ��دم��ات  على  �حل�شول  �لبحري  و�ل�شحن  �لنقل 
�ملتو�شط  �لبحر  �لقائمة يف  و�مل��دن  �ملو�نئ  مع  وفاعلة  ومبا�شرة 
وجنوبي �أوروبا. وتعد �شركة  مي�شينا  من �ل�شركاء �ملهمني ملر�فئ 
�أبوظبي حيث و�شلت �أوىل �شحنات �ل�شركة �إىل حمطة �حلاويات 
يف ميناء ز�يد يوم 18 فر�ير 1995 ومنذ ذلك �حلني نقلت 
�ل�شركة �لعائلية �أكر من 600 �ألف حاوية منطية يف �أكر من 
بد�أ �أغلبها يف مدينة جنو� �لإيطالية مرور� بقناة  �شحنة    400
�ل�شوي�س ثم بالبحر �لأحمر و�شول �إىل �شبه �جلزيرة �لعربية. 

�سركتا مرافئ اأبوظبي ومي�سينا الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون
املال والأعمال
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•• اأبوظبي-وام:

�أكد �مل�شاركون يف موؤمتر �أدنوك �لأكادميي �لأول لالأبحاث و�لتطوير �شرورة 
�لو�شول �ىل روؤية بعيدة �ملدى تلبي متطلبات قطاعي �لنفط و�لغاز  مطالبني 
�لنفط  �شناعة  حت��دي��ات  ملو�جهة  �ملعنية  �لأط����ر�ف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  م��ن  باملزيد 

و�لغاز.
م�شاركة  �أبوظبي  وي�شنت  ومنتجع  بفندق  �أعماله  �ختتم  �لذي  �ملوؤمتر  و�شهد 
حو�يل �ألف من �شناع �لقر�ر و�خلر�ء و�ملهتمني و�ملخت�شني يف قطاع �لنفط 
و�ل��غ��از �ىل ج��ان��ب �أ���ش��ات��ذة و�ك��ادمي��ي��ني وباحثني وط���الب م��ن �أك���ر م��ن 20 
جامعة من دولة �لم��ار�ت و�لوليات �ملتحدة و�أوروب��ا و�آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط 

��شافة �ىل �شركات �لنفط و�لغاز �ملحلية و�لعاملية. ويهدف �ملوؤمتر �لذي عقد 
خالل �لفرتة من 26 �إىل 28 فر�ير �ملا�شي �إىل �مل�شاهمة يف �لتو�شل لفهم 

�شامل لمكانية م�شاهمة �لبحوث يف تطوير وتقدم �شناعة �لنفط و�لغاز.
ومن �ملتوقع �أن ت�شهم نتائج �ملوؤمتر وتو�شياته يف خلق روؤية بعيدة �ملدى لر�شم 

��شرت�تيجية �شاملة للبحوث و�لتطوير ل�شناعة �لنفط و�لغاز.
�لنفط  �لقر�ر يف قطاع  �أول منتدى يجمع بني �شانعي  يعد  �ملوؤمتر  �أن  يذكر 
و�لغاز و�لأكادمييني و�لباحثني لتبادل �لأر�ء و�لتد�ول حول �لبحوث �ملتقدمة 
ر�شم  بهدف  عال  تاأثر  وذ�ت  فعالة  عمل  �أور�ق  خالل  من  �لتطوير  وتقنيات 

معامل �لطريق فيما يتعلق بالبحوث يف هذ� �ملجال.
�لبحوث  �ملتبعة يف عمل  �لطرق  ومقارنة  وتطوير  لفهم  �ملوؤمتر منر�  ووف��ر 

من  عري�شة  �شل�شلة  �شوء  يف  و�ل��غ��از  �لنفط  �شيا�شات  وتقييم  تطوير  بهدف 
�لأطر �جليو�شيا�شية و�لقت�شادية و�لدميوغر�فية و�لإجتماعية و�لثقافية.

و�شلطت �لأور�ق �لتي طرحت �أثناء �ملوؤمتر �ل�شوء على �لعديد من �ملو�شوعات 
مع �لرتكيز على كيفية �يجاد �آليات و��شرت�تيجيات فعالة تهدف �إىل �لو�شول 
متقدمة  بحوث  خ��الل  من  �لنفط  �شناعة  �أم��ام  �ملاثلة  للتحديات  حلول  �ىل 
وعمليات تطوير مبتكرة. و�شملت حماور �لأبحاث و�لتطوير يف جمال �لعمليات 
�لتحت �شطحية حت�شني ��شتخال�س �لنفط و�لغاز وحت�شني �شخ �ملياه وحماكاة 
�لكربونية  �جليوفيزيائية  و�لتقنيات  وخو��شها  بياناتها  وت�شنيف  �ملكامن 
و�لأنابيب  �ملن�شاآت  وتكامل  �ل�شطحية  �لعمليات  حم��اور  �إىل  �إ�شافة  و�حلفر 
و�أمتتة �حلقول �لذكية وهند�شة نظم �ملعاجلة ومعاجلة �لغاز وحتليته وكفاءة 

و�لكليات  للجامعات  �لفر�شة  و�أتيحت  �مل��ت��ج��ددة.  و�لطاقة  و�لبيئة  �لطاقة 
�ملبتكرة  �عمالهم  و��شتعر��س  ون�شر  لتقدمي  و�لطالب  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات 
و�لإطالع على �أعمال �لآخرين ومقارنة �لتطور�ت �لفنية و�لعلمية يف �شناعة 
�لنفط و�لتعاون يف جمال �لبحوث. ومت على هام�س �ملوؤمتر تنظيم ور�شة عمل 
�ل�شركات �لعاملة و�أقيم حفل لتوزيع �جلو�ئز  حول �لتحديات �لتي تو�جهها 
�أف��ك��ار وم��ع��رف��ة وح��ل��ول ملو�جهة  ت��ق��دي��ر� جل��ه��ود �لباحثني وم��ا ق��دم��وه م��ن 
�أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جل��رو�ن  ر��شد  علي  و�أع��رب  �لتحديات. 
باأن ت�شهم نتائج �ملوؤمتر  �أمله  �أدم��ا �لعاملة  عن  �لعاملة يف �ملناطق �لبحرية  
يف تطوير ��شرت�تيجية طويلة �لأجل ت�شاعد بدورها يف حتديد �لتحديات يف 

�شناعة �لنفط و�لغاز و�يجاد حلول لها.

موؤمتر اأدنوك الأكادميي لالأبحاث والتطوير يدعو اإىل و�سع روؤية بعيدة املدى لقطاعي النفط والغاز 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/30م �ملودعة حتت رقم : 185957 
با�شم:خمابز �ل�شرور     

وعنو�ن:�بوظبي ، م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب:5197 ، هاتف: 0501280727   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

حت�شر �حللوى و�حللويات حت�شر �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها متوين �ملو�د �لغذ�ئية.
�لو�قعة بالفئة :43

و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة عن د�ئرة مزخرفة وبد�خلها خمابز �ل�شرور باللون �لحمر من �لعلى ومن 
�ل�شفل ALsorour bakeries باللون �لحمر وبد�خلها د�ئرة وبد�خلها حريف s باللون �لحمر وحرف 
B باللون �ل�شفر بحدود باللون �ل�شود وعلى ميني وي�شار �ل�شكل غ�شنني من �ل�شنابل �ل�شكل على خلفية 

بي�شاء.
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/2/4م �ملودعة حتت رقم : 186216 
با�شم:�نفينتي خلدمات رجال �لعمال     

وعنو�ن:م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 6021 ، هاتف: 025550000 ، فاك�س: 02555500   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات و��شت�شار�ت �د�رية.
�لو�قعة بالفئة :35

و�ل�شود  �لرمادي  باللونني   )I T( �ل�شود وحرفني  باللون   infinity عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمه:  و�شف 
متد�خلني مع بع�شهما ب�شكل هند�شي متميز وحتت �ل�شكل BUSINESS SERVICES باللون �لرمادي

�ل�شرت�طات: .
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
ادارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/27م �ملودعة حتت رقم : 185666 
با�شم:�ل�شاحل �لخ�شر لال�شتثمار     

وعنو�ن:دبي ، �س.ب:552 ، ت:04/2570222   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

و�د�رتها  وتاأ�شي�شها  �ل�شناعية  �مل�شروعات  �ل�شتثمار يف  و�د�رتها  تاأ�شي�شها  �لتجارية  �مل�شروعات  �ل�شتثمار يف 
�ل�شتثمار يف �مل�شروعات �لزر�عية وتاأ�شي�شها و�د�رتها.

�لو�قعة بالفئة :36
عبارة  ����ش��ف��ل��ه��ا  �لخ�������ش���ر  وب���ال���ل���ون  �لجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة   Green Coast ع���ب���ارة  �ل���ع���الم���ه:  و����ش���ف 
�لرمادي  باللون  �لطرفني  من  رفيع  خط  يحدها  �لرمادي  وباللون  �لجنليزية  باللغة   Investments
�لعربية  باللغة  لال�شتثمار  عبارة  ��شفلها  �لخ�شر  وباللون  �لعربية  باللغة  �لخ�شر  �ل�شاحل  عبارة  ��شفلها 
وباللون �لرمادي يحدها من �لطرفني خط رفيع باللون �لرمادي وحتتها خط باللون �ل�شود وعلى �لي�شار 

�شعار على �شكل مربع باللون �لرمادي وبد�خله ر�شم ل�شكل �شجرة �لغاف باللون �لخ�شر . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/23م �ملودعة حتت رقم : 185656 
با�شم:نورث �شتار للطر�ن ذ.م.م     

وعنو�ن:جزيرة �بوظبي ، �شارع �لكورني�س ، �س.ب: 62127 ، هاتف: 0506151732 ، فاك�س: 026810690   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغر وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 
)ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( .

�لو�قعة بالفئة :35
و���ش��ف �ل��ع��الم��ه: �ل��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن �شكل ن�����س ق��و���س ب��ال��ل��ون �ل���رم���ادي وح����دود ب��ال��د�خ��ل ب��ال���ش��ود ومن 
�ل�شكل  و��شفل  �شكل طائرة  باعاله  �لو�شط  ح��دود يف �حلد  ذو ثالث  �شكل جنمة  �لقو�س  ��شفل يف منت�شف 

NORTHSTAR بخط كبر و��شفله AVIATION باللون �لرمادي و�ل�شكل على خلفية بي�شاء . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �س.�لفطيم ذ.م.م      

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

�ملودعة بالرقم : 51980     
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م      

وعنو�نه :دبي ، �س.ب:152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050  
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 45062(  بتاريخ:2004/2/23 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �س.�لفطيم ذ.م.م      

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

�ملودعة بالرقم : 51979     
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م      

وعنو�نه :دبي ، �س.ب:152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050  
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 43111(  بتاريخ:2003/10/28 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �س.�لفطيم ذ.م.م      

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

�ملودعة بالرقم : 51981     
با�ش��م: �س.�لفطيم ذ.م.م      

وعنو�نه :دبي ، �س.ب:152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050  
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 41771(  بتاريخ:2003/8/13 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/7/31م �ملودعة حتت رقم : 177363 
با�شم:�شركة كونرت�كت ري�شور�شيز للمن�شاآت �لنفطية ذ.م.م     

وعنو�ن:م�شفح �ل�شناعية ، م 41 �يكاد 3 ، �س.ب: 9549 ، هاتف: 02-5504355   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من )معد�ت و�جهزة �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها( لغاية عر�شها 
�ل�شرت�د  وك��الت  خدمات  �لنقل  خدمة  على  ذل��ك  ينطوي  ول  �حلاجة  عند  �مل�شتهلكني  قبل  من  و�شر�ئها 

و�لت�شدير .
�لو�قعة بالفئة :35

و�شف �لعالمه: حرفني CR ب�شكل مميز وكبر باللون �لحمر وكلمة CONTRACT بخط عري�س 
 SETTING بخط كبر باللون �ل�شود وحتتها مكتوب RESOURCES باللون �ل�شود وحتتها كلمة

�لحمر.  باللون  ��شغر  بخط   NEW STANDRADS
�ل�شرت�طات:ل يوجد.

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دول�ة الإمارات العرب�ي�ة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  مار�س 2013 العدد 10731



16 االثنني -    4   مارس    2013 م    -    العـدد   10731
Monday   4    March    2013  -  Issue No   10731

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2826 تنفيذ عمايل
�لعام )����س.ذ.م.م( جمهول  �مللك لنقل �لري  �ملنفذ �شده/1- فر�ز  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ نا�شر ح�شني خادم �حمد  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )20497( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1207( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/45 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- طاهرة �لطاهري للتجارة �لعامة- �س.ذ.م.م جمهول 
)ذ.م.م(  �ي�شت  ب��اك ميدل  ك��ان  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1.359.409( 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 خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/391  جتاري جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �حمد يا�شر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / نور 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �حلق عبد�لها�شم  قد 
�لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   16500( وق��دره  مببلغ   عليه 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/11 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1002  مدين جزئي                             

�ىل �ملدعى عليه/1-  فهد �ف�شل ح�شني يعقوب ها�شمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / ز�هد �شاه مزمل �شاه قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �متام �جر�ء�ت عقد 
 1994 ط��ر�ز  �شيفيك(  ) هوند�  ع  نو  دب��ي  رق��م )C/76909( خ�شو�شي  �ملركبة  بيع 
حمر�ء �للون رقم �لقاعدة مقابل مبلغ �جمايل )4.500 درهم( ونقل ملكية �ملركبة �ىل 
��شمه لدى �جلهات �لر�شمية �ملخت�شة �و متكني �ملدعى من �لقيام بتلك �لجر�ء�ت على 
نفقته و�لز�مه ب�شد�د �ملخالفات �ملرت�شدة  �شد �ل�شيارة �ملذكورة �عاله باجمايل مبلغ 
�لثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف.   و�لر�شوم  دره��م،  دره��م ثمامنائة   )800(
�ملو�فق 2013/3/18 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/5232  عمايل جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/1- هوم ��شن�شيالز ميدل ��شت ليمتد   جمهول حمل �لقامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/2/13 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد كوتي كولكاد�ن بالز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي 
للمدعي مبلغ )62522 درهم( �ثنني و�شتني �لفا وخم�شمائة و�ثنني وع�شرين 
درهما، و�لزمت �ملدعى عليها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبه 
فيها.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4523  عمايل جزئي  
نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  مر�شي  وكافيه  مطعم  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/10 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ �ملهدي �بو طيب بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره 8900 درهم ) ثمانية �لف وت�شعمائة درهم ( وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
�و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى رب عمل �آخر وباملنا�شب من 
طلبات.     من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  �ملدعى  و�عفت  �مل�شاريف، 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/4518  عمايل جزئي  

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م   �لفنية  للخدمات  �ملليونر  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
 2013/1/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
بالز�م  ت��ال��وك��د�ر  �ع��اله ل�شالح/ �لم��ني حممد حبيب  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )8577.33 درهم( )ثمانية �لف 
وخم�شمائة و�شبعه و�شبعني درهم وثالثة وثالثون فل�س( وتذكرة عودة ملوطنه 
على �لدرجة �ل�شياحية �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بعمل �خر و�لزمت 
�ملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبه منها ورف�شت  �ملدعى عليها 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  م��اع��د� 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10731 بتاريخ  2013/3/4      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/4785  عمايل جزئي  

بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  �ك�����ش��ر�  جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1- مقهى ل  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2013/2/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�عاله ل�شالح/ م�شعود حممد �لب�شيوين �حمد ح�شن بالز�م �ملدعى عليها بان 
وثالثة  وثالثة  وت�شعمائة  �آلف  (�شتة   6.963( وق��دره  مبلغ  للمدعي   ت��وؤدي 
و�شتون درهم، وبتذكرة �لعودة عينا �و بقيمتها نقد� مبلغ )1.500 درهم( درهم 
مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر عند تنفيذ �حلكم و�ملنا�شب من �لر�شوم 
و�مل�شاريف. و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.    
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/171  مدين كلي    
�ىل �ملدعى عليه/1- فر�شاد عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ علر�شا عبا�شعلي �شم�س وميثله: �شمرة عبد�هلل علي قرقا�س  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2012/9/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
مبلغ  للمدعيني  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى   ب��ال��ز�م  �شم�س  عبا�شعلي  علر�شا  ل�شالح/ 
بو�قع 9% من  �ملبلغ  و�لفائدة على هذ�  دره��م   �لف  دره��م ثمامنائة وخم�شة   805000
تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2012/2/28 وحتى متام �ل�شد�د وعلى �ل جتاوز ��شل �ملبلغ 
مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  و�لزمت  به  �ملق�شي 
�تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2725  جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة:  املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعى  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  �لمار�ت  حديد  �شركة  مدعي/ 
�شركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية ذ.م.م ميثلها �ملدير �لعام �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لتوريد  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  �لفائدة   + درهم   5120566 وقدره  تعوي�س  �لدعوى: 
و�خلدمات �لفنية ذ.م.م ميثلها �ملدير �لعام �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/6 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
بو��شطة  �و  �آل نهيان �شخ�شيا  �لكائنة مع�شكر   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2810  عم  جز- م ع- ب- اأظ

�لبحر  عليه:  مدعى  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �لعامل  نور  �شليم  حممد  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  و�لنهر 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  و�لنهر  �عالنه/�لبحر  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  �لعمالية  �ملحكمة 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/18
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3507  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  باك�شتان  �جلن�شية:  �حمد  مق�شود  مرز�  علم  حمبوب  مدعي/ 
جنم �لرقيب للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
�لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لرقيب  �عالنه/جنم  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3513  عم  جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�شية:  ح�شني  عدول  حممد  �ل�شالم  �شليم  حممد  مدعي/ 
مدعى عليه: �لرفاعه للمقاولت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
حممد  �ل�شالم  �شليم  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  عدول 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3396  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ غالم باهو لل دين �جلن�شية: باك�شتان  مدعى عليه: �شركة بيت �ليحر 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية:  �ليحر للمقاولت  �ملطلوب �عالنه/�شركة بيت  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
ب� حمكمة �بوظبي  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3253  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  �رزو  حممد  مياه  بازلو  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لف�شي  �لتاج  موؤ�ش�شة  عليه: 
لل�شيانة  �لف�شي  �لتاج  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  �جل(  بالن�شر)كاخر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/47  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ فر��س �شبحي غنيم �جلن�شية: فل�شطني  مدعى عليه: �لعامل �لرقمي 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ماجد  عبد�هلل  ميثلها  �للكرتونية  لالجهزة 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/�لعامل �لرقمي لالجهزة 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ماجد  عبد�هلل  ميثلها  �للكرتونية 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  �لعمالية  �ملحكمة 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     

عن  �ل�شادر  �حلكم  على  بناًء  �مل��رزوق��ي  علي  ح�شن  �حل�شابي/  �خلبر  يعلن 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2012/1961 جتاري كلي بتاريخ 
بحل   2013/2/12 بتاريخ  �ملحكمة  عد�لة  عن  �ل�شادر  و�لكتاب   2012/11/28
�مل�شتعملة  و�لبطاريات  و�لنحا�س  لالملنيوم  د�وود  حممد  �شركة/  وت�شفية 
ذ.م.م- �بوظبي- وتعيينه م�شفي ق�شائي للقيام باعمال �لت�شفية ح�شب حكم 
�ملحكمة فعلى من لديه �ي عرت��شات �و مطالبات على �ل�شركة �ملذكورة �عاله 
�لتقدم بامل�شتند�ت �لثبوتية خالل خم�شة و�ربعون يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن �ىل مكتب �مل�شفي على �لعنو�ن �لتايل- �مارة �بوظبي- �خلالدية- 
خلف �شويرت�م- بناية هادي �ملن�شوري- �مليز�ن- مكتب رقم 3- ��شفل �لبناية 

بقالة �ملدينة �لذهبية تليفون  4445030-050 �س ب : 10441

اعالن
بحل وت�سفية �سركة وتعيني م�سفي

العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     

 يف �لدعوى رقم 2012/264 ق�شاء م�شتعجل
�ل�شادة : موؤ�ش�شة جرين �شيتي للمقاولت �لعامة وميثلها مزمل حق �حمد- 
ب�شفتكم مدعى عليكم من قبل موؤ�ش�شة و�ن تو للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
عنكم  ينوب  م��ن  �و  مكلفون  فانتم  كمدعية  �جل��ه��وري  �شامل  حمد  وميثلها 
يوم  يف  �ل��دع��وى  مو�شوع  �ل�شكنية  �لفيال  م�شروع  معاينة  حل�شور  قانونا 
�مام خبر  �مل�شروع  ووثائق  وم�شتند�تكم  �دلتكم  وتقدمي   2013/3/9 �ل�شبت 
مهمة  مع  �لتعاون  ع��دم  ح��ال  �ن��ه  �لعلم  مع  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  �لدعوى 
�خلبر فيعتر مو�فقة و�قر�ر وتفوي�س منكم ب�شحة �لنتائج- و�شيتم �ل�شر 

يف �لدعوى بدونكم وتتحملون كافة �لعو�قب.
اخلبري املنتدب يف الدع�ى

اعالن اجتماع خربة
العدد  10731 بتاريخ   2013/3/4     

�لد�ئرة  �لبتد�ئية  �بوظبي  �ل�شادر من حمكمة  �لتمهيدي  بناًء على �حلكم 
 2012/1636 رقم  �لدعوى  يف   2012/12/31 بتاريخ  �لثالثة  �لتجارية  �لكلية 
�شعيد  /�شعد  من  �ملرفوعة   2012/7/30 يف  �ملقيدة    : �بوظبي   كلي  جت��اري 
حممد �شامل �ملحرمي �شد/ حممد مادي  و�لذي تقرر مبوجبه تعيني �مل�شفي 
�لق�شاء-  د�ئ���رة  ل��دى  �لق�شائي  �مل�شفي  �ل�شرياين  عبيد  حمد  �لق�شائي/ 
لأعمال  ي��ا���س  بني  ب��رج  موؤ�ش�شة  وت�شفية  بحل  ق�شائيا  م�شفيا  �ب��وظ��ب��ي- 
لها مر�جعة   دي��ون  �و عليه  �ملوؤ�ش�شة  دي��ون ط��رف  له  �لديكور. فعلى كل من 
�مل�شفي �لق�شائي م�شطحبا معه �مل�شتند�ت �لتي تثبيت �شحة �لدين خالل 
)45( خم�شة و�ربعون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن وذلك على �لعنو�ن 

�لتايل: �بوظبي �شارع �ملرور- بناية جابر بتال �شلطان �ملرر ميز�ن رقم 1
هاتف: 4467770-02 فاك�س:  4467774-02 متحرك : 052-9935574

حمد عبيد ال�سرياين

       اعالن حل
موؤ�س�سة برج بني يا�س لعمال الديكور 

العدد  10731 بتاريخ 2013/3/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/701 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- موؤ�ش�شة �لزهر�ء �لعقارية ملالكها �شعيد �حمد يحى علي 
�لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  علي  جمهويل حمل  يحيى  �حمد  �شعيد   -2
باحلكم  نعلنكم  �ل��ب��ح��ر    حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  ترييف  دم��ر  ي���وري 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2010/236 عقاري كلي يوم �لحد بتاريخ 2012/3/25 
للمدعي  توؤديان  بان  بالت�شامن  بالز�مكم   -1  : تنفيذيا وذلك  �شند�  باعتباره 
مبلغ وقدره )1608486 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  و عليه  �لع����الن.  ه��ذ�  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم  خ��الل 15 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

اعالن عن ت�سجيل �سفينة
ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 
�لبحري( بان / مركز غوا�سني المارات قد تقدمو� 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكوره بياناتها بعد وهي:

على كل من له �عرت��س على ت�شجيل �ل�شفينة مر�جعة 
مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة �ق�شاها 60 

يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�أبوظبي

�بوظبي

مركز غو��شني �لمار�ت 1 �شابقا مرو�ن 5

مركز غو��شني �لمار�ت 2 �شابقا مرو�ن 3

ا�سم ال�سفينة 

AP8041/ 202065/قارب نزهة

AP5968/ 201464/قارب نزهة

 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابق

العدد 10731 بتاريخ 2013/3/4   

حل وت�سفية
تعلن بحر �ل�شني �لعاملي لتجارة مو�د �لبناء ذ م م 
�مل�شجلة برقم cn1165950 عن حل وت�شفية 
�ل�شركة �ملذكورة بناء على حكم حمكمة �بو ظبي 

�لبتد�ئية �لتجارية.
د�ئرة  مر�جعة  لعرت�س  حق  له  من  كل  وعلى 
�لتنمية �لقت�شادية �أبو ظبي خالل 45 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�ل فان �شيتم �لت�شفية 

بعد �نق�شاء �ملدة �ملذكورة

اإع������������الن
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/23م �ملودعة حتت رقم : 185657 
با�شم:نورث �شتار للطر�ن ذ.م.م     

وعنو�ن:جزيرة �بوظبي ، �شارع �لكورني�س ، �س.ب: 62127 ، هاتف: 0506151732 ، فاك�س: 026810690   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لتدريب على �لطر�ن .
�لو�قعة بالفئة :41

و���ش��ف �ل��ع��الم��ه: �ل��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن �شكل ن�����س ق��و���س ب��ال��ل��ون �ل���رم���ادي وح����دود ب��ال��د�خ��ل ب��ال���ش��ود ومن 
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كرم �حتاد �لإمار�ت للجولف لعبي �ملنتخب �لوطني 
للنا�شئني لفوزهم باملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية 
على م�شتوى �لفرق خالل م�شاركتهم يف مناف�شات 
جمل�س  ل��دول  ع�شرة  �ل�شابعة  �خلليجية  �لبطولة 
��شت�شافتها  �لتي  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �ل��ت��ع��اون 
�أحمد  �ل��ن��ا���ش��ئ  �ل���الع���ب  وح�����ش��ل  ع���م���ان.  �شلطنة 
 148 مبجموع  �ل��ع��ام  �ملجموع  ذهبية  على  �شكيك 
على  �لقبي�شي  دروي�����س  �هلل  عبد  ح�شل  كما  نقطة 
�لوطني  �ملنتخب  فوز  �إىل  �إ�شافة  �لفردي  برونزية 
�لتكرمي يف  �لحت��اد حفل  للرجال برونزية. نظم 
نادي �لعني للفرو�شية و�ل�شباق و�لرماية و�جلولف 
�حتاد  ع��ام  �أم��ني  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  خالد  بح�شور 
�جلولف ودروي�س �لقبي�شي ور��شد �جلرو�ن ع�شو� 
�لحتاد بجانب عدد من �أقطاب �للعبة منهم حممد 
و�شالح  �ملحرمي  و�شعد  �ملحرمي  وع�شام  �مل�شرخ 
�لعامري ومدربي �ملنتخبني كري�س فلندر وجي�شي 

فروغات و�لعديد من �ملهتمني باللعبة وبع�س من 
�لقبي�شي  دروي�����س  و�أع���رب  �لالعبني.  �أم���ور  �أول��ي��اء 
خ���الل �حل��ف��ل ع��ن �ع���ت���ز�ز �لحت����اد ب��ه��ذ� �لجن���از 
�أع�شاء  ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملخل�شة  ل��ل��ج��ه��ود  وت��ق��دي��ره 
وتريكات  ت��ه��اين  للح�شور  ن��ق��ل  �مل��ن��ت��خ��ب..ف��ي��م��ا 
رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
هذ�  على  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  و�أخ��و�ن��ه  �لحت��اد 
�لجناز �ملتميز خا�شة منتخبنا �لنا�شئ �لذي فاجئ 
و�لالعبني  �ل����دول  م�شتوى  ع��ل��ى  وت��ف��وق  �جل��م��ي��ع 
ب��خ��ر�ت��ه��م و�جن����از�ت����ه����م م���ق���ارن���ة ب�����ش��ن لعبني 
�لأ���ش��غ��ر م��ن ب��ني �مل�����ش��ارك��ني يف �ل��ب��ط��ول��ة. وك�شف 
�لقبي�شي عن �عتز�م �لحتاد �إقامة مع�شكر خارجي 
تثمينا وتقدير� لهم ومنحهم مزيد من  للفائزين 
فر�س �لتدريب و�لحتكاك لالإرتقاء مب�شتوياتهم. 
�إد�رة  �مل�شرخ ع�شو جمل�س  �أ�شاد حممد  من جانبه 
بالإجناز  ���ش��اب��ق��ة  دور�ت  ل��ث��الث  �جل���ول���ف  �حت����اد 

�حلايل  �لحت�����اد  �إد�رة  مل��ج��ل�����س  وت��ق��دي��ره  �ل��ك��ب��ر 
من  �لأول  �عتره  و�ل��ذي  و�لهتمام  �لرعاية  على 
�إعد�د  يف  ينتهجها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  وف��ق  نوعه 
وت��ط��وي��ر �ل��الع��ب��ني وخ��ا���ش��ة �ه��ت��م��ام��ه ب��ال حدود 
وعبد  �أح��م��د  و�ل���د  �مل�شرخ  وت��ط��رق  �للعبة  بقو�عد 
مع  �أبنائه  م�شرة  �إىل  �ملنتخب  جن��وم  وح�شن  �هلل 
على  �إجن��از�ت متميزة  �أ�شحاب  �أنهم  �للعبة خا�شة 
و�لعربية  و�خلليجية  �ملحلية  �مل�شتويات  خمتلف 
ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر  على  لهم  ت�شجيعه  م��وؤك��د� 
�ل��ل��ع��ب��ة . وع���ن �ن��ت��ق��ال جن��ل��ه �أح��م��د �مل�����ش��رخ لفئة 
�للعبة  لحت��اد  مهمة  خطوة  �أنها  �مل��ح��رتف��ني..�أك��د 
�لعالية من  �ملرتبة  به لهذه  بالو�شول  �أ�شهم  �لذي 
�لد�ء و�لتاألق ��شتثمرها جنله �أحمد لتمثيل �لدولة 
�لفئة �جلديدة بني جنوم  حمليا وخارجيا يف هذه 
مونديال  يف  �مل�����ش��ارك��ة  بطموحات  �ل��ع��امل��ني  �للعبة 
�أعرب  2016. من جهته  ع��ام  �ل��ر�زي��ل  �للعبة يف 

خالد �ل�شام�شي عن �شعادته باإجناز �أبنائه �لالعبني 
مبختلف فئاتهم �ل�شنية.. م�شر� �إىل �أن �لالعبني 
عليها  يعول  �لتي  �لأوىل  �للبنة  ميثلون  �لنا�شئني 
و�شيتم  للم�شتقبل  منتخبات  بناء  يف  �للعبة  �حت��اد 
�ملقبلة  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ج��م��ي��ع  يف  عليها  �لع��ت��م��اد 
خا�شة بعد �أن و�شع لعبونا �أقد�مهم على من�شات 
لأ�شحاب  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر  م��وج��ه��ا   .. �ل��ت��ت��وي��ج 
�لأمور  ولأول��ي��اء  �لالعبني  م��ن  �ملخل�شة  �جل��ه��ود 
�ل��ت��ف��وق..م��وؤك��د� حر�س  ه��ذ�  يقفون خلف  �ل��ذي��ن 
�لحت����اد ع��ل��ى ت��ق��دمي م��زي��د م��ن �ل��رع��اي��ة و�لدعم 
�لبطولة  خ���الل  �ملنتخب  وح�����ش��د  �ل��ل��ع��ب��ة.  لأب��ن��اء 
و�شملت  وبرونزيتان  ذهبيتان  منها  ميد�ليات  �أرب��ع 
ق��ائ��م��ة �ل�����ش��رف �ل��ت��ي مت ت��ك��رمي��ه��ا �جل��ه��از �لفني 
للمنتخب..�ملدربني كري�س فلندر وجي�شي غروفات 
�أما �لالعبني فهم �أحمد �شكيك وعبد �هلل �لقبي�شي 
�لنا�شئني  منتخب  م��ن  �ل���ب���دور  �هلل  ع��ب��د  و�أح���م���د 

�أحمد �شكيك  �لنا�شئني بجانب  �حلا�شل على ذهب 
�حلا�شل على ذهبية �ملجموع �لعام وزميله عبد �هلل 
�لنا�شئني  ف��ردي  برونزية  على  �حلا�شل  �لقبي�شي 

ومنتخب �لرجال �حلا�شل على برونزية �لعمومي 
و�ملكون من �لالعبني �شعيد مالك وعبد �هلل �مل�شرخ 

وخالد يو�شف و�شهيل �ملرزوقي.

ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
�لحد  ينطلق  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ملقبل �ملهرجان �خلتامي �ل�شنوي ل�شباقات �لهجن 

يف عا�شمة �مليادين بالوثبة.
مار�س   19 حتى  ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  ويحفل 
�لقيمة  �مل��ف��اج��اآت و�جل��و�ئ��ز  م��ن  بالعديد  �جل���اري 
�ملخ�ش�شة للم�شاركني يف �أ�شو�ط �ل�شباق و�جلماهر 

�لتي حت�شر.
وب��د�أت طالئع �مل�شاركني من �لدولة ودول جمل�س 
�لوثبة وبدء �ل�شتعد�د�ت  �إىل  �لو�شول  �لتعاون يف 
�خلتامية قبل �لنطالقة بينما لب�س ميد�ن �لوثبة 
حلة ز�هية و�كتملت �لتجهيز�ت ل�شت�شافة �ل�شباق 

�لكبر.
ومن �ملتوقع �أن ي�شهد �ل�شباق �لعديد من �ملفاجاآت 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي ل��ل��م��ط��اي��ا �مل�����ش��ارك��ة نظر� 
للم�شتويات �ملميزة �لتي �شهدتها �ل�شباقات �ملا�شية 

يف �لوثبة.
نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  ورف��ع 

م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد 
�شباق �لهجن �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان �إىل مقام 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ر�عي �لرت�ث وثمن جهود 
وحث  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شباقات  مكانة  تعزيز  يف  �شموه 
�ل�شباب و�لأجيال �لقادمة على �لتم�شك بها م�شر� 

�إىل �أن �أيادي �شموه بي�شاء على �ل�شباقات.
�أن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة  �إىل  ولفت معاليه 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  درب  على  ي�شر 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف حث �لأجيال �لقادمة 
يف  �أ�شهم  ما  وممار�شتها  �لرت�ثية  �لريا�شات  على 
بعد  عاما  �لهجن  ب�شباقات  �مل�شاركني  قاعدة  �ت�شاع 
�ملتميزة يف  و�لتجهيز�ت  �لكبر  �لدعم  بف�شل  �آخر 

جميع ميادين �لدولة.
�ل�شمو رئي�س �لدولة  �أن دعم �شاحب  و�أكد معاليه 
يقبل  �شعبية  ريا�شة  �إىل  حولها  �لهجن  ل�شباقات 
عليها �شبابنا ملمار�شتها و�ل�شتمتاع بها حيث �أحدث 
نقلة جوهرية  �ل��ه��ج��ن  ب��ري��ا���ش��ات  ���ش��م��وه  �ه��ت��م��ام 

حدود  وتخطت  ك��ث��ر�  ت��ط��ورت  �ل��ت��ي  �ل�شباقات  يف 
�ملحلية �إىل �لعربية و�خلليجية.

و�أكد معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان �أن 
نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول  �لفريق 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت  ويل ع��ه��د 
�لريا�شات  وت��ع��زي��ز  دع���م  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لرت�ثية كافة وعلى ر�أ�شها �شباقات �لهجن م�شر� 
�شموه  ب��دع��م  �ل��ه��ج��ن حم��ظ��وظ��ة  ���ش��ب��اق��ات  �أن  �إىل 

�ملتو��شل. 
بالكثر  مدينة  �لهجن  �شباقات  ريا�شة  �أن  و�أو�شح 
ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
يتابع  �لرئا�شة حيث  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لوثبة ويقدم  �شموه كل كبرة و�شغرة يف ميد�ن 
�أجل  من  �لريا�شة  ه��ذه  على  للقائمني  توجيهاته 

تطورها و�زدهارها حتى و�شولها �إىل �لعاملية.
�ل�شيخ  �شمو  و�أفكار  توجيهات  �أن  �إىل  معاليه  ون��وه 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان مبثابة قوة دفع �إ�شافية 
على  �لهجن  و�شباقات  عموما  �لرت�ثية  للريا�شات 

وجه �خل�شو�س لفتا �إىل �أنه بف�شل دعم و�هتمام 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  جن��ح��ن��ا  ���ش��م��وه 
لريا�شة �لهجن بالإمار�ت وقدمنا منوذجا م�شرفا 
يف خمتلف �ل�شباقات باملو�شم �لتي حظيت مب�شاركة 

خليجية و��شعة .
�شمو  ومتابعة  و�هتمام  دع��م  �أن  �إىل  معاليه  و��شار 
�شباقات  نهيان تخطت  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�لرت�ث  �أجنحة  على  لتحلق  �ملحلية  ح��دود  �لهجن 

وتعزز مبد�أ تو��شل �لأجيال.
وقال معاليه �إن �ملهرجان �خلتامي ل�شباقات �لهجن 
�ل�شابقة  �مل��و�ع��ي��د  ع��ن  وم�����ش��م��ون��ا  ���ش��ك��ال  يختلف 
�لعليا  �للجنة  ويحفل �خلتام بالإثارة لذلك قررت 
�لفائزين  لكل  �شيار�ت  تقدمي  للمهرجان  �ملنظمة 
�لنامو�س  �أ���ش��ح��اب  ب��دل ع��ن ح�شول  �لأ���ش��و�ط  يف 
يف �لأ�شو�ط �لأوىل على �شيار�ت ثم �لآخرين على 
�لأ�شو�ط  ك��ل  يف  �ل��ف��ائ��زون  و�شينال  نقدية  ج��و�ئ��ز 
�شيار�ت بالإ�شافة �إىل جو�ئز نقدية قيمة للحائزين 

على �ملر�كز من �لثاين وحتى �لعا�شر يف كل �شوط.

و�أ���ش��اف معاليه م��ن �ل��وث��ب��ة ن��وؤك��د م��ن ج��دي��د �أن 
بها  نعتز  تر�ثنا  م��ن  �أ�شيل  ج��زء  �لهجن  �شباقات 
كثر� ونحر�س على تطويرها �شنويا بهدف �إعالء 

�شاأنها وتو�شيع قاعدة �لهتمام بها .
�شيا�شة  قيامها  منذ  �نتهجت  �لإم���ار�ت  �أن  و�أو���ش��ح 
و�حلا�شر  �ملا�شي  بني  �لتوفيق  على  تقوم  حكيمة 
و�حل���د�ث���ة و�مل����وروث����ات وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لتقدم 
�لكبر �لذي �شهدته �لبالد يف خمتلف �أوجه �حلياة 
من بنية حتتية حديثة وخدمات تعليمية و�شحية 
وما�شيها  لرت�ثها  تتنكر  مل  �أن��ه��ا  �إل  و�جتماعية 

وعاد�تها وتقاليدها.
نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وذك��ر 
مرت  �لأ�شيلة  �لعربية  �لهجن  �شباقات  ريا�شة  �أن 
�لكثر  و�كت�شبت  و�لتطور�ت  �ملر�حل  من  بالعديد 
م��ن �لإم��ك��ان��ات م��ن خ��الل �ل��دع��م �مل���ادي و�ملعنوي 
�إقامة  وذل��ك عر  �ل�شعبي  �ل��رت�ث  �إحياء  �شبيل  يف 
م�����ش��ام��ر �ل�����ش��ب��اق �ل�����ذي ���ش��م��م��ت ع��ل��ى �أح����دث 
�لتي  �لتقنية  �لأج��ه��زة  ب��اأح��دث  وزودت  �ملو��شفات 

�أ�شهمت يف تطوير هذه �لريا�شة �لعربية �لأ�شيلة.
ي��زد�د ر�شيد  �آخ��ر  �أن��ه يوما بعد  �إىل  و�أ�شار معاليه 
هذه �لريا�شة �لرت�ثية عر �حلو�فز و�لدعم �لذي 
نفو�س  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للمبادئ  تثبيتا  تلقاه 
�أع��د�د حمبي  ف��ازد�دت  �لنا�شئة و�لأجيال �جلديدة 
ريا�شة �شباقات �لهجن لي�س على �مل�شتوى �لوطني 
�لعربية  �جل��ال��ي��ات  م��ن  �لكثر  ط��ال��ت  ب��ل  فح�شب 

و�لأجنبية �ملقيمة يف �لدولة.
�ل�شنوي  �ل��رت�ث��ي  �مل��ه��رج��ان  �أن  �إىل  معاليه  ولفت 
يعتر عر�شا تر�ثيا يلتقي فيه �لإخوة من �لدولة 
�ملهرجان  ه��ذ�  ي��اأخ��ذ  حيث  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 

�هتماما كبر� من �مل�شاركني.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أك��م��ل��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �ملنظمة 
�لأحد  ي��وم  �ل��ب��د�ي��ة  ل�شربة  ��شتعد�د�تها  لل�شباق 
�ملو��شفات  �أع��ل��ى  وف���ق  �مل��ي��د�ن  جتهيز  ومت  �مل��ق��ب��ل 
�للجنة  وعقدت  �ل�شباقات  ختام  م�شك  ل�شت�شافة 
�ل���ع���دي���د م���ن �لج���ت���م���اع���ات م���ع �للجان  �مل��ن��ظ��م��ة 

�لفرعية �ملخت�شة لرتتيب كافة �لأور�ق. 

حتت رعاية رئي�س الدولة 

امله���رج���ان اخلت���ام���ي ل�سباق���ات الهج����ن ينطل���ق يف الوثب����ة الأح����د املقب������ل

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ملجل�س  �ل���وط���ن���ي  م�����ش��ت�����ش��ار �لأم������ن 
�لفخري لحتاد  �لرئي�س  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�لقدم يحتفي �لحت��اد غ��د� يف نادي  �لإم���ار�ت لكرة 
�شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف �أبوظبي باأبطال منتخبنا 
�لوطني لكرة �لقدم �لفائز بلقب دورة كاأ�س �خلليج 
�لعربي خليجي 21 �لتي �أقيمت خالل �لفرتة من 5 

وحتى 18 يناير �ملا�شي مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
�ل��ذي حققه  ل��الإجن��از  تقدير�  �لتكرمي  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ملهمة  �لبطولة  هذه  يف  بتتويجه  �لوطني  منتخبنا 
وعودته �إىل �أر�س �لوطن ظافر� باللقب �لذهبي وهو 
ما كان له �أكر �لأثر �شعبيا ور�شميا �إذ حظيت �لبعثة 
�لتي كانت بحجم �لتحدي خالل فعاليات �لبطولة 

بتكرمي قيادتنا �حلكيمة وتقديرها.

�ل�شارقة- تدريب  ومركز  �لريا�شي  �بوظبي  ف��رق  حققت 
�ل�شرقية و�لفجرة و�أم �لقيوين نتائج مميزة يف مناف�شات 
�لقدم  لكرة  و�لنا�شئات  �لفتيات  ل���دوري  �لر�بعة  �جل��ول��ة 
ملجل�س  �لتابعة  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة  تنظمه  �ل��ذي 
�بوظبي �لريا�شي بالتعاون مع �حتاد �لكرة ووز�رة �لرتبية 

و�لتعليم وبالتن�شيق مع �حتاد �لريا�شة �ملدر�شية.
فوز  �لفتيات عن  دوري  �لر�بعة يف  نتائج �جلولة  و�أ�شفرت 
مركز  فريق  على  �ل�شارقة-�ل�شرقية  ت��دري��ب  مركز  ف��رق 
تدريب  وم��رك��ز  مقابل  دون  ب��ه��دف  �خليمة  ر�أ����س  ت��دري��ب 
عجمان على مركز تدريب �ل�شارقة بهدفني مقابل هدف.. 

فيما حقق فريق مركز تدريب �م �لقيوين �لفوز على فريق 
مركز تدريب �بوظبي بثالثة �أهد�ف لهدف.

وجنح مركز تدريب �لفجرة يف ت�شجيل �نت�شار مميز على 
�لقمة  م��ب��ار�ة  و�نتهت   .. رد  دون  بهدفني  �لأه��ل��ي  �ل��ن��ادي 
بالتعادل  �لريا�شي  �بوظبي  ون��ادي  بني مركز تدريب دبي 

�ل�شلبي.
فوز�  �لريا�شي  �بوظبي  فريق  حقق  �لنا�شئات  دوري  ويف 
�أهد�ف  بخم�شة  �ل�شارقة  تدريب  مركز  فريق  على  كبر� 
�شباك  �أب��وظ��ب��ي  ت��دري��ب  م��رك��ز  ف��ري��ق  و�كت�شح   .. رد  دون 
فريق مركز تدريب عجمان بت�شعة �أهد�ف مقابل هدف .. 

وجنح مركز تدريب �أم �لقيوين من �لفوز على فريق مركز 
تدريب ر�أ�س �خليمة بهدف دون رد .. و��شتطاع فريق مركز 
تدريب �لفجرة حتقيق نتيجة مميزة بانت�شاره على مركز 
وفاز  نظيفة..  �أه��د�ف  بثالثة  �ل�شارقة-�ل�شرقية  تدريب 

مركز تدريب دبي على �لنادي �لهلي بثالثية نظيفة.
وت�شدر دوري �لفتيات يف ختام �جلولة �لر�بعة فريق مركز 
حل  فيما  نقطة   12 بر�شيد  �ل�شارقة-�ل�شرقية  ت��دري��ب 
دبي  تدريب  مركز  فريق  �لنا�شئات  دوري  يف  �لول  باملركز 
 10 منهما  لكل  �لريا�شي  �بوظبي  فريق  م��ع  بالت�شاوي 

نقاط. 

حتت رعاية هزاع بن زايد 

احتاد الكرة يحتفي باأبطال خليجي 21 اليوم باأبوظبي
نتائج مميزة يف اجلولة الرابعة لدوري الفتيات والنا�سئات لكرة القدم 

�ختتمت م�شاء �أم�س �لول مناف�شات بطولة �لإمار�ت للقو�رب 
�لتي نظمها نادي تر�ث �لإمار�ت   2013 �ل�شر�عية �حلديثة 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لنادي  وك���رم  �ل��ن��ادي.  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
يف  �أبوظبي  م�شرح  على  �أق��ي��م  حفل  خ��الل  �لول  �أم�����س  م�شاء 
فئات  �لفائزين يف خمتلف  �أبوظبي  �لأم��و�ج يف  كا�شر  منطقة 
�لبطولة..حيث فاز �شعيد �شامل �شعيد �لزيدي من نادي تر�ث 
�لإمار�ت باملركز �لأول يف  فئة �لليزر ر�ديل  وحل جنتل هاين 
�لأول يف فئة  �مل��رك��ز  دب��ي يف  زو�رق  �شو�طئ  ن��ادي  م��ن  مايجر 
�شويطر  جا�شم  �شمر  �إبر�هيم  وف��از   . مبتدئني  �لأوبتم�شت  
�لأول يف  باملركز  �ل�شر�عية  للريا�شات  �لبحريني  �لحت��اد  من 
فئة  �لليزر 4.7  ويف فئة �لليزر ر�ديل  نال �شعيد �شامل �شعيد 
ت��ر�ث �لإم��ار�ت �ملركز �لأول..بينما جاء يف  ن��ادي  �لزيدي من 
من  فولكوك  ج��وون  �شتاند�رد  �لليزر  فئة  �شمن  �لأول  �ملركز 
�لقبي�شي  م��ال  �أح��م��د  ح�شل  دبي..فيما  زو�رق  �شو�طئ  ن��ادي 
�ملركز  على  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  نادي  من 
�لأول يف فئة  �لكامتار�ن . وفال باملركز �لأول يف فئة  �لكروز  
�أيديفيك�س يف من جمعية �أبوظبي للكروزر..بينما ح�شل بيرت 
تونكن من نادي �أبوظبي لل�شر�ع على �ملركز �لأول يف فئة  قارب 
�لزوجي . �أ�شرف على تنظيم �لبطولة مدر�شة �لإمار�ت لل�شر�ع 
مل�شافة  ق��ارب��ا   75 مب�شاركة  �أي���ام  ثالثة  و��شتمرت  �ل��ن��ادي  يف 
ثالثة �أميال بحرية ومب�شاركة كل �أندية �ل�شر�ع و�ليخوت يف 
�ل�شعودية  �مل�شاركة �خلليجية من مملكتي  �إىل  �إ�شافة  �لدولة 
و�لبحرين. و�شارك يف �لبطولة �أندية �ل�شر�ع �حلديث �ملحلية 
�لدويل  ودب��ي  �ل�شارقة  يف  �حلمرية  ن���و�دي  ومنها  �ل��دول��ة  يف 
للريا�شات �ل�شر�عية و�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت 
و�شو�طئ دبي و�أبوظبي لل�شر�ع بجانب نخبة من جنوم �ل�شر�ع 
�حلديث يف �لدولة و�آخرين ميثلون بع�س �جلاليات �لأجنبية 
فئات  م�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شمنت  �ل��دول��ة..ف��ي��م��ا  يف  �ملقيمة 
�لأوبتم�شت  م��ن  ك��ل  يف  �ملتمثلة  �حلديثة  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب 
�لليزر  و  ر4   7 �لليزر  و  �لعام  �ملعدل  و�لأوبتم�شت  مبتدئني 
ريديال و�لليزر �شتاندرد و�لقارب �لزوجي �ملفتوح و�لكامتر�ن 
و�لكروزر. ح�شر �حلفل �شعيد علي �ملناعي مدير �إد�رة �لأن�شطة 
بالإنابة يف �لنادي وعبد�هلل �لعبيديل مدير مدر�شة �لإمار�ت 
رئي�س  خليفة  �آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  لل�شر�ع 
للريا�شات  �لبحريني  �لحت��اد  رئي�س  لل�شر�ع  �لعربي  �لحت��اد 

�ل�����ش��ر�ع��ي��ة وع��ب��د�مل��ح�����ش��ن �ل��دو���ش��ري �لأم����ني �ل��ع��ام �مل�شاعد 
عام  �أم��ني  �لنا�شر  ونا�شر  بالدولة  و�لريا�شة  �ل�شباب  لهيئة 
�لحتاد �لعربي �ل�شعودي للريا�شات �لبحرية وحكام �لبطولة 
و�مل�شاركون وجمهور غفر من ع�شاق هذه �لريا�شة �حلديثة. 
بال�شكر  �حل��ف��ل  خ���الل  كلمته  �ل��ع��ب��ي��ديل يف  ع��ب��د�هلل  وت��ق��دم 
و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة  حفظه �هلل  جلهوده ودعمه �ملتو��شل لن�شاطات 
�لنادي بوجه عام وللريا�شات �لرت�ثية �لبحرية بوجه خا�س 
و��شتغالل  �ل�����ش��ب��اب  ق����در�ت  تنمية  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وت��وج��ي��ه��ات 
ومنفعتهم.  ملجتمعهم  �خل���ر  ف��ي��ه  مب��ا  و�أوق��ات��ه��م  ط��اق��ات��ه��م 
�لريا�شة  هذه  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �مل�شتوى  �إن  �لعبيديل  وق��ال 
�آل نهيان  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �إمن��ا هو ثمرة متابعة 
ولكل ما له عالقة بالريا�شات �لبحرية يف �لدولة و�لعمل على 
تطويرها و�لو�شول بها �إىل �مل�شتويات �لعاملية. من جانبه وجه 
معايل �ل�شيخ خليفة بن خالد �آل خليفة �ل�شكر و�لتقدير �إىل 
�مللمو�شة  على جهوده  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
خمتلف  على  وتطويرها  �ل�شر�ع  ريا�شة  رعاية  يف  و�ل�شادقة 
�لإم����ار�ت  بطولة  ت�شهده  �ل���ذي  بالتطور  �لأ���ش��ع��دة..و�أ���ش��اد 
و�لتنظيم  �لإع����د�د  ناحية  م��ن  �حلديثة  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب 
وزيادة عدد �مل�شاركات فيها مما يوؤهلها لأن تكون بطولة دولية 
يف �مل�شتقبل. و�أ�شاف �أن هذه �لريا�شة تربي �لأجيال و�ل�شباب 
نحو  �مل�شوؤولية  حتمل  وعلى  �لعالية  و�ل��ق��در�ت  �مل��ه��ار�ت  على 
�أن  �إىل  .. م�شر�  �ل�شعاب  �شبابا يتحدون  لي�شبحو�  �مل�شتقبل 
�لبطولة قد حققت ما ي�شبو �إليه �ل�شباب �لريا�شي يف �لدولة 
ويف منطقة �خلليج �لعربي من حيث تعزيز فكرة �حلو�ر وتبادل 
�خلر�ت و�لعمل �مل�شرتك لتطوير ريا�شة �ل�شر�ع �حلديث مما 
�لكبرة  �لريا�شية  �لأح��د�ث  �أبوظبي يف �حت�شان  ري��ادة  يوؤكد 
�هتماما  تلقى  �لتي  �حلديث  �ل�شر�ع  بريا�شة  �ملتعلقة  خا�شة 
متز�يد� من �شمو رئي�س �لنادي. من جهته �أ�شاد نا�شر �لنا�شر 
بالبطولة �لتي ت�شت�شيفها دولة �لإمار�ت �لتي �أ�شبحت حتتل 
مكانة على خريطة �شباقات �ل�شر�ع يف �ملنطقة ملا تتميز به من 
مكانة  تتبو�أ  يجعلها  م��ا  و�لتحكيم  و�لتنظيم  �لإع���د�د  ح�شن 
�أندية �ل�شر�ع �خلليجية للم�شاركة فيها �شنويا  متفردة ت�شعى 
لتبادل �خلر�ت فيما بينهم ملو��شلة �للقاء�ت كل عام يف دولة 
�حلكم  ك��رو���ش��ك��وك��ت  ب��ي��ر  ج��ني  �أ���ش��اد  ك��م��ا  �شقيقة.  خليجية 
�إعد�د� وتنظيما وم�شاركة.. �لبطولة  �لفرن�شي بتميز  �لدويل 

للبطولة  �ملنظمة  لل�شر�ع  �لإم����ار�ت  م��در���ش��ة  �أن  �إىل  م�شر� 
درجة  �إىل  وو�شلت  �لبطولة  يف  ملحوظا  تطور�  �كت�شبت  قد 
و�أندية  بالتنظيم مما يجعلها يف م�شاف مد�ر�س  �لحرت�فية 
�خلليجية  �أو  �ملحلية  كانت  �شو�ء  �لطيبة  �ل�شمعة  ذ�ت  �ل�شر�ع 
وحتى �لدولية. و�أكد �شعيد �شامل �شعيد �لزيدي �لفائز باملركز 
�لأول يف  فئة �لليزر ر�ديل  من نادي تر�ث �لإمار�ت �أن م�شاركة 
�خلليجي حفز  �لتعاون  دول جمل�س  كافة ومن  �لدولة  �أندية 
�لالعبني مل�شاعفة �جلهود للفوز باملر�كز �ملتقدمة يف �لبطولة. 
�لفائز باملركز �لأول يف فئة �لأوبتم�شت  �أع��رب هاري بون نيل 
بالفوز  �شعادته  نادي �شو�طىء زو�رق دبي.. عن  مبتدئني من 
�ل����ذي ���ش��ي��ح��ف��زه ل��ب��ذل �جل��ه��ود ل��ل��م�����ش��ارك��ة �مل��ق��ب��ل��ة وحتقيق 
مر�كز متقدمة يف �لبطولة.. فيما �أ�شاد �إبر�هيم �شمر جا�شم 
�شويطر �لفائز باملركز �لأول يف فئة  �لليزر4.7  من �لحتاد 
و�ملناف�شة  �لبطولة  بتنظيم  �ل�شر�عية  للريا�شات  �لبحريني 
بني �لأندية وذلك بف�شل تنظيم نادي تر�ث �لإمار�ت للبطولة 
�ل�شنوية وجهوده �ملبذولة لإجناحها. ومت �إد�رة �لبطولة وفقا 
و�لتجديف  �ل�����ش��ر�ع  لل�شر�ع و�حت���اد  �ل���دويل  ل��ل��و�ئ��ح �لحت���اد 
ولو�ئح  و�لتجديف  لل�شر�ع  �لإم���ار�ت  و�حت��اد  �لفئات  ول��و�ئ��ح 
بير  وه��م  جني  �لدوليني  وباإ�شر�ف عدد من �حلكام  �لفئات 
كرو�شكوكت  �أوك ز�بي من فرن�شا  ليو فيكام�س وجي �آر روبرت 
ليكلرج  جني ب��روت  من بلجيكا  باملر �آج��ي كيمر من �لهند  
�ليونان.. من  باندل�س  بيول  �شكيليزي  و  فليو  �شري  �إمييلو 
�لأن�شطة  �إد�رة  نظمته  �ل��ذي  �ل�شور  معر�س  �حل�شور  وز�ر 
و�ل�شباقات �لبحرية يف �لنادي يف �لقرية �لرت�ثية على هام�س 
بالريا�شات  �لنادي  �هتمامات  عك�شت  �شور�  ت�شمن  �لبطولة 
�لبحرية و�لرية ف�شال عن �شور �لأن�شطة �لرت�ثية �لأخرى 
�ل�شمالية وملتقيات  �لنادي من خالل ملتقيات  ينظمها  �لتي 
وذلك  �لدولة  �إم���ار�ت  جت��وب  �لتي  �لرت�ثية  و�لقو�فل  �لريا 
باهتمامات  �لدولة  خ��ارج  من  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  لتعريف 
�لعبيديل  عبد�هلل  وك��رم  كافة.  �لرت�ثية  بالريا�شات  �ل��ن��ادي 
بح�شور روؤ�شاء �لوفود �خلليجية �مل�شاركة ..�لفائزين باملر�كز 
تكرمي  بجانب  �لبطولة  فئات  من  فئة  كل  يف  �لأوىل  �لثالثة 
رئي�شي �لوفودين �خلليجيني و�أع�شاء جلنة حتكيم �لبطولة..

وقدم �لعبيديل درعني �لأول لأف�شل فريق يف �لبطولة ح�شل 
تذكاري  و�آخ��ر  �ل�شر�عية  للريا�شات  �لبحريني  �لحت��اد  عليه 

لالحتاد �لعربي �ل�شعودي للريا�شات �لبحرية.

اختتام مناف�سات بطولة الإمارات للقوارب ال�سراعية احلديثة 2013

�أ����ش���ف���رت ن��ت��ائ��ج �جل���ول���ة �ل���ر�ب���ع���ة ل��ب��ط��ول��ة �لإم�������ار�ت 
�أقيمت  �ل��ت��ي   2013-2012 م��و���ش��م  ل��الأوت��وك��رو���س 
موؤخر� باإ�شر�ف وتنظيم �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ل�شيار�ت 
فادي  �لأردين  �ملت�شابق  ف��وز  ع��ن   ، �ل��ن��اري��ة  و�ل���در�ج���ات 
بيكاوي باملركز �لأول ، وحل ثانيا �ملت�شابق �لأردين �أحمد 
عرفات فيما جاء ثالثا �ملت�شابق �مل�شري د�نييل حنا، فئة 
�شيار�ت �لدفع �لرباعي �لكامل �ملعدلة و�ملجهزة خ�شي�شا 
لل�شباقات ، بينما فاز �ملت�شابق �لإمار�تي مبارك �ملن�شوري 
ب��دون تعديل على منت   ، �لرباعي  يف فئة �شيار�ت �لدفع 
�لر�بعة  ، وقد �شارك يف �جلولة  �أر  �شيارة ني�شان جي تي 
لل�شباق ، ح�شب ما ذكر حممد �لفال�شي مدير عام موتور 
�شبورت �شوليو�شنز ، نخبة من �لأبطال �لقد�مى جنبا �إىل 
�ملتحم�س  �ملو�طنني  �شباب  من   ، �جلديدة  �ملو�هب  جنب 
للمناف�شة و�لفوز ، �لكل ي�شعى لتحقيق �أف�شل زمن بدون 

�أية �أخطاء وباأكر قدر من �ل�شالمة و�لأمان.
وفيما يخ�س فئة �شيار�ت �لدفع �خللفي �لكامل و�ملجهزة 
باملركز  م�شر  من  ط��ارق  �أحمد  �ملت�شابق  حل   ، لل�شباقات 
�لأول ب�شيار�ته مبدبليو ، كما حل �أحمد �لعايدي باملركز 
�إي  �لأول يف فئة �شيار�ت �لدفع �خللفي �ملعدلة مبدبليو 
36، بينما قام �لإمار�تي �أحمد �ملال بالفوز باملركز �لأول 
يف ف��ئ��ة ���ش��ي��ار�ت �ل��دف��ع �خل��ل��ف��ي ب���دون ت��ع��دي��ل ب�شيارته 
�ملركز  تايه  ر�وي  �ملت�شابق  �أح��رز  فيما   ،92 �إي  مبدبليو 
تعديل،  ب����دون  �لأم���ام���ي  �ل��دف��ع  ���ش��ي��ار�ت  ف��ئ��ة  �لأول يف 

ب�شيارته �لرينولت كليو.
�لدفع  ���ش��ي��ار�ت  فئة  يف  ���ش��دي��دة  مناف�شة  �ل�شباق  و�شهد 
�لرباعي �لكامل و�ملجهزة خ�شي�شا لل�شباقات ، حيث قام 
�ملت�شابقان �لأردنيان فادي بيكاوي على منت �شيارة تن�شاي 

ثاوزند  ون  �شيارة  منت  على  عرفات  و�أحمد  �يفوليو�شن 
ديونز- �شام برفورمن�س �يفوليو�شن بتبادل �لأدو�ر كر� 
وفر� �ىل �أن �نهو� �ل�شباق بفارق ع�شرة �أجز�ء من �لثانية 
 1:05:60 قدره  بزمن  بيكاوي  فادي  �ملت�شابق  مل�شلحة 
بينما �أنهى �ملت�شابق �أحمد عرفات جولته �لأخرة بزمن 

.1:05:70
ويف ختام فعاليات �ل�شباق قام حممد �لفال�شي مديرعام 
�ل�شباق  مدير  ح�شني  وعلي   ، �شوليو�شنز  �شبورت  موتور 
كافة  يف  �لأوىل  للمر�كز  �لكوؤو�س  بت�شليم  علي  وم�شعود 
�لفئات �مل�شاركة ، وحظي �ملت�شابقني �جلدد بهد�يا تذكارية 
 ، �لر�بعة  �جلولة  يف  �مل�شاركني  لكافة  تقدير  و�شهاد�ت   ،
موؤكد� على �جلميع �أن يحر�شو� د�ئما على �ملو�ظبة على 
�ملت�شابقني  باأ�شحاب �خلرة من  ، مهيبا  �ل�شباقات  هذه 
بوجوه  �ل�شباقات  هذه  باإثر�ء  عنهم  غنى  ول   ، �لقد�مى 
تلك  ، يف  �ل�شاحة  �جل��دد حديثي  �ملت�شابقني  جديدة من 
حتظى  و�أن   ، �لطويلة  خرتهم  �إليهم  ينقلو�  �ل�شباقات 
هذ�  حمبي  �جلمهور  م��ن  ز�ئ��د  باهتمام  �ل�شباقات  ه��ذه 

�لنوع من �ل�شباقات ، وكذ� كافة �جلهات �ملعنية .
�جلولة  ت�شهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  �أن���ه  �لفال�شي  و�أ���ش��اف 
معر�س  يف  �شتقام  �لتي  و  مار�س   15 �جلمعة  �خلام�شة 
�ل�شارقة،  �أك�شبو  يف  �ملعدلة  لل�شيار�ت  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
ع��دد من  �أك��ر  للح�شول على  للبطولة  �لأك��ر  �لتحدي 
�لذين مل يحالفهم �حلظ  �ملت�شابقني  �لنقاط بعد عودة 
للم�شاركة يف �جلولة �لر�بعة، هذ� �إىل جانب �لوقت �لكايف 
لتجهيز �ل�شيار�ت على �أكمل وجه و�لإعد�د �جليد خلو�س 
موقع  خ��الل  م��ن  �لت�شجيل  ميكن  للت�شجيل  �ملناف�شة. 

. www.uaeautox.com لبطولة�

مناف�سة قوية ونتاج طيب للجولة الرابعة لبطولة 
اأوتوكرو�س الإمارات على حلبة جبل علي
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تقام �ليوم �لثنني مبار�تني يف مناف�شات دور �ل16 يف �لن�شخة 
�لثانية لبطولة �لعني لالأحياء �ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم 
�لدور  وتنمية  �ملجتمعية  �لريا�شة  تفعيل  تنظم بهدف  و�لتي 
�ل�شبابي على م�شتوى �لقطاعات �ل�شكنية و�ل�شعي لن�شر �لوعي 
و�لثقافة �لريا�شية جلميع فئات �ملجتمع ، وذلك حتت ��شر�ف 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي بالتعاون و�ل�شر�كة مع بلدية �لعني 

قطاع و�شط �ملدينة ونادي �لعني �لريا�شي.
 ، �لثاين  �ل��دور  مو�جهات  �ل���و�دي  حديقة  ملعب  وي�شت�شيف 
حيث يخو�س �ليوم فريق �ل�شيخ ز�يد بن طحنون مبار�ته يف 

هذ� �لدور �مام فريق �ملقام يف �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء ، وتعقبها 
، وت�شتكمل  �ليحر ونعمة  ��شود  ب�شاعة ون�شف مبار�ة فريقي 
�ىل  ثمانية فرق  ليتاأهل  �جل��اري  مار�س   12 �ملو�جهات حتى 

دور �لربع �لنهائي من �لبطولة بنظام خروج �ملغلوب .
�ل�شكنية  لالأحياء  �لعني  لبطولة  �لثاين  �ل��دور  قرعة  وكانت 
ل�����ش��ب��اع��ي��ات ك���رة �ل��ق��دم ق��د �أ���ش��ف��رت ع��ن م��و�ج��ه��ات �شاخنة 
�لبطولة بن�شختها  �ملر�شحة لنيل لقب  �لفرق  وحمتدمة بني 
مناف�شات  م��ن   16 �ل  دور  م��ب��اري��ات  ���ش��ت��ق��ام  ح��ي��ث  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�لبطولة �بتد�ء من �ليوم وعلى مدى �أ�شبوعني بو�قع كل يوم 

�ثنني و�أربعاء يف �ل�شبوع على ملعب حديقة �لو�دي يف مدينة 
�لعني .

علما بان �لبطولة �شجلت منذ �نطالقها وحتى و�شولها للدور 
�شاركت  �لتي  �ل�شبابية  للفرق  ومهمة  لفتة  جناحات  �لثاين 
�أ�شهمت  ومكت�شبات كبرة  فو�ئد  فيها من  ملا  �حل��دث  و�أث��رت 
�لتجمع  يف  �مل�شاركة  �لفرق  بني  و�لأو����ش��ر  �ل��رو�ب��ط  بتعزيز 
�لريا�شي �لهادف و�لذي عمق �لروح �لريا�شية وحقق �أف�شل 
�ملمار�شات يف �أوقات �لفر�غ بعيد� عن �خلطو�ت �ل�شلبية �لتي 

توؤدي بال�شباب �ىل �إتباع �أ�شاليب خاطئة. 

اليوم.. مباراتان يف دور ال� 16 ببطولة العني لالأحياء 
ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم

�شهدت قرية بوذيب �لدولية للقدرة لليوم �لر�بع علي �لتو�يل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  فعاليات 
�لدويل للفرو�شية 2013 �لذي ينظمه نادي تر�ث �لإمار�ت 
وحتى   2013-2-28 م���ن  �ع���ت���ب���ار�  ���ش��م��وه  رع���اي���ة  حت���ت 
�لدولية  بوذيب  قرية  يف  �جل��اري،  مار�س  من  ع�شر  �ل�شاد�س 
للقدرة مبنطقة �خلتم . و��شتملت فعاليات �م�س �لأحد علي 
عر�س  يف  �ملتناف�شون  تبارى  حيث  �خليول  تروي�س  م�شابقة 
ت��روي�����س �خل��ي��ل مب�شاركة كبرة  وم��ق��درت��ه��م يف  م��ه��ار�ت��ه��م 
�لإمار�ت،  تر�ث  نادي  و�إ�شطبالت  ور�شان،  �إ�شطبالت  كل من 
و�لعديد من �ل�شطبالت من خارج �لدولة وبخا�شة من كبار 
مالك ومربي �خليول من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.           
ح�شر م�شابقة تروي�س �خليول �شعادة علي عبد �هلل �لرميثي 
�لتنفيذي لالأن�شطة يف نادي تر�ث �لم��ار�ت، وعدنان  �ملدير 
عبد �حلميد �حلو�شني، من�شق عام �ل�شباقات، وحممد مهر 
ل��ل��ق��درة، وعدد  �ل��دول��ي��ة  ب��وذي��ب  �د�رة قرية  �مل��زروع��ي مدير 
ك��ب��ار م��الك وم��رب��ي �خل��ي��ول م��ن دول جمل�س �لتعاون  م��ن 

�خلليجية وجمهور كبر.            
و�شارك يف �مل�شابقة �لتي �أقيمت يف �شالة �شمو �ل�شيخ �شلطان 
من  متناف�شني   110 للفرو�شية  �لكرى  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أحد ع�شر �شوطا، ح�شل فيها  جميع �لأعمار، و��شتملت على 
�لفائزون باملر�كز �لأول و�لثاين و�لثالث على درع وو�شاح لكل 
فائز، بينما ح�شل �لفائز�ن �لر�بع و�خلام�س على درع فقط 
لكل منهما، وخ�ش�س �ل�شوط �لأول من �مل�شابقة للم�شاركني 
حتت �شن 18 عاما وفازت باملركز �لأول فيه �لفار�شة جا�شمني 
هان�شون على �شهوة جو�دها نازك وح�شلت على 478 نقطة، 
�جلو�د  �شهوة  على  ترو�شلني  هيلينا  �لثاين  �ملركز  يف  وحلت 

�ملجال�س ور�شان وح�شلت على 470 نقطة. 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  ����ش���ع���ادة  وت�����وج 
�ل�شوط  م��ن  �لأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزين   ، لالن�شطة 
�ملركز  على  ح��ازت  حيث  �لعربية،  للخيول  �ملخ�ش�س  �لثالث 
�شوء  �لفر�س  �شهوة  على  ��شتيو�رد  ك��اري��ن  �لفار�شة  �لأول 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  وج���اءت  نقطة،   68 على  وح�شلت  �لقمر 
�لثالث  �ملركز  64 نقطة، ويف  ��شتول ونالت  �لفار�شة ليتيتيا 
فاز  ، كما  ور�شان  نيني هيلوفك�شت على ظهر �جل��و�د مطيع 
�خلا�شة  �ل�شباق  فئة  �لعبار، يف  ملالكته رمي  وب�شرت  �حل�شان 
برتوي�س �خليول. وقال حممد مهر �ملزروعي، مدير قرية 
بوذيب �لدولية للقدرة، �ن مهرجان هذ� �لعام �كت�شب �أهمية 
�لدولة  خ��ارج  م��ن  �ملهتمني  م��ن  كبر  ع��دد  مب�شاركة  خا�شة 
وباحلما�س منقطع �لنظر من �ملو�طنني، �شو�ء يف �ملناف�شات 
�أو �لت�شجيع، �أو متابعة �لفعاليات �ملختلفة، كما �أ�شفت �ملتابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �ملهرجان  لر�عي  �مل�شتمرة 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل ���ش��اح��ب �ل�شمو رئ��ي�����س �ل���دول���ة، رئ��ي�����س نادي 
�ألقا  تر�ث �لإمار�ت، وح�شور �شموه لكافة فعاليات �ملهرجان 
ت�شجيع  على  وحر�شه  للخيول  �شموه  ح��ب  و�أك���دت  وبهجة، 
�ملهتمني بهذه �لريا�شة ون�شرها بني �أكر عدد من �ملو�طنني، 
�ملتناف�شني  من  كبرة  ن�شبة  �شكلو�  �لذين  �ل�شباب  وبخا�شة 

هذ� �لعام .             
رمي  ��شطبالت  مالكة  �لعبار  ح�شن  رمي  ع��رت  جانبها  من 
�شعادتها  ع��ن  �لبطولة،  ه��ذه  ف��ى  �مل�����ش��ارك��ات  و�إح���دى  �لعبار 
هذه  بتميز  م�شيدة  ور���ش��ان،  �إ�شطبالت  حققته  �ل��ذي  بالفوز 
�لقيمة،  جو�ئزها  �إيل  �إ�شافة  �لدقيق،  وتنظيمها  �لبطولة 
ما ي�شعها يف م�شاف �لبطولت �لدولية �شو�ء على م�شتوى 

�ملناف�شات  برنامج  توزيع  م�شتوى  على  �أو  و�لتنظيم  �لع��د�د 
وعن  و�ل��دول��ي��ة.  �ملحلية  �ل��ق��و�ن��ني  وف��ق  �لتحكيم  و�شفافية 
�لثانية  م�شاركتي  هذه  �لعبار:  قالت  �ملهرجان  يف  م�شاركتها 
غر  للقدرة،  �لدولية  بوذيب  قرية  يف  �ملحلي  �مل�شتوي  علي 
. وعن  و�ل�شالة جوها غر  �ل�شنة خمتلف  �لتنظيم هذه  �أن 
يف  �أرغ��ب  مو�طنة  �أن��ا   : �لعبار  �أ�شافت  �مل�شتقبلية  تطلعاتها 
�لكامل  و�لتفرغ  لالحرت�ف  ،بال�شعي  بلدي  �لم��ار�ت  متثيل 
مهرجان  يف  و�شاأ�شارك  �لدولية  �ملحافل  يف  و�مل�شاركة  للخيل 
دول��ة قطر  ويف   ،  2014 يف  كوريا �جلنوبية  �آ�شيا يف  �أل��ع��اب 
، و�أ�شعي �لآن لختيار و�نتقاء   2015 �آر�ب  يف مهرجان بان 
ثالث مو�طنات �أخريات لنكون فريقاً ميثل دولة �لمار�ت يف 

هذه �لريا�شة �ملحببة . 
ي�شجعون  �لذين  ب�شيوخنا  ف��خ��ورون  نحن  �لعبار:  و�أ�شافت 
ونحن  تر�ثهم،  يف  وحتببهم  �ل�شباب  جتذب  �لتي  �لريا�شات 
�شمعة  على  جميعاً  ونحر�س  خطاهم،  ونتبع  خلفهم  ن�شر 
دول��ت��ن��ا، ون���ق���در �جل���ه���ود �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ح��ك��ام��ن��ا، �أط�����ال �هلل 
�أعمارهم، لرفع ��شمها عاليا يف جميع �مليادين و�ملحافل .                              

رئي�س جمعية مربي اخلي�ل امل�سرية
ب��ن ز�ي���د رق��م مهم ومم��ي��ز يف رع��اي��ة ودع���م �لرت�ث  �شلطان 

وحفظ �شاللت �خليول �لعربية �لأ�شلية 
رئي�س جمعية مربي �خليول  �ل��ر�زق  �شعادة �حمد عبد  �أ�شاد 
�لعربية �مل�شرية ، بالهتمام �لكبر �لذي يوليه �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، 
رئي�س ن���ادي ت���ر�ث �لإم����ار�ت ، حلفظ �ل���رت�ث �ل��ع��رب��ي، من 
خالل دعم ورعاية �شموه �ملتميزة للخيول �لعربية �ل�شيلة، 

لي�س على م�شتوى �لمار�ت فح�شب بل على �مل�شتويني �لعربي 
و�لعاملي ، م�شر� يف هذ� �ل�شدد �ىل �ن مربط ور�شان �لتابع 
�لهتمام  عامليا من حيث  �ملر�بط  �ف�شل  �أحد  يعتر  ل�شموه، 

باخليول ورعايتها و�نتاجها �ملميز لل�شاللت �لنادرة.
وقال �ن هذ� �لهتمام يجعل من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
، رقما مهما ومميز�، و��شافة قيمة، ملنظومة حفظ �شاللت 

�خليول �لعربية �لأ�شلية ، وبالتايل حفظ تر�ثنا �ل�شيل.
�ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �ن  �ل��ر�زق على  و�شدد عبد 
نهيان وجه ب�شرورة �لهتمام مبربي �خليول خالل �ملهرجان 
 ، باملربيني  وب��اأن تكون هذه بطولة موجهه ومعنية  �حل��ايل، 
و�ن   ، �لأ�شيلة  �خليول  �نتاج  �همية  على  �شموه  من  حر�شا 
ك��اف��ة دول  م��ن  �مل�شاركة  �مل��ر�ب��ط  م��ن خ��الل  �لتناف�س  ي��ك��ون 
�ملجال  �ت��اح��ة  ذل��ك  ���ش��ان  م��ن  �ن  مو�شحا   ، �لعربية  �خلليج 

للمربيني للتناف�س على جودة �نتاجهم ومتيز مر�بطهم.
و�و�شح رئي�س جمعية مربي �خليول �مل�شرية، �أن �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �ل نهيان، و�شمو �لمر عبد �لعزيز بن �حمد 
�ل �شعود رئي�س منظمة �جلو�د �لعربي، �تفقا خالل لقائهما 
للقدرة  �لدولية  ذي��ب  ب��و  قرية  يف  �خل��ي��ول  جمال  بطولة  يف 
�شموه، ومنظمة  على تعاون م�شرتك وتو��شل بني مهرجان 
�جل����و�د �ل��ع��رب��ي يف �لإع������د�د لإق���ام���ة ب��ط��ول��ة ل��ك��اأ���س خا�س 
لت�شكل  �لعربي  �لوطن  م�شتوى  على  تكون  �لعرب،  باملربيني 
وت�شرتك  ، وجمال �خليول،  �لفرو�شية  �كر بطولت  �حدى 
فيها جميع �ملر�بط �لعربية، ويتم، من خالل �لتناف�س بينها، 
�ختيار �ف�شل مربط ومنتج عربي، للخيول �لعربية �ل�شيلة، 
تاأكيد� من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد، على �شرورة �لهتمام 
بالعن�شر �لعربي ، يف هذه �ملجال حفظا للرت�ث ، �لأمر �لذي 

، لدفع �ملربيني  يرتتب عليه �ثر كبر و�يجابي يف �مل�شتقبل 
وحتفيزهم للتناف�س على �جود ما تنتجه مر�بطهم.

برنامج الي�م اخلام�س 
ريا�شة  ع��رو���س  م�شابقة  مناف�شات  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  ت�شتاأنف 
برعاية  ����ش��و�ط  �ربعة  �شمن  �ل��رك��وب(  )م��ه��ار�ت  �لفرو�شية 
�لفرو�شية  �ألعاب  م�شابقة  ذلك  ويلي  فت�شتاد،  فورتي  مربط 

�ملخ�ش�شة للفر�شان �ل�شغار. 
كما يت�شمن برنامج �ملهرجان يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملقبلني 
ب��ط��ول��ة ق��ف��ز �حل���و�ج���ز، وم�����ش��اب��ق��ة �إل��ت��ق��اط �لوت�����اد �شمن 
مناف�شات  �مل��ه��رج��ان  يت�شدر  فيما  ونهائي  تاأهيلي  �شوطني 
�ل��دويل للقدرة  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ �شلطان بن  كاأ�س �شمو 
بثالث  دوليا  و�مل�شنف  مر�حل،  ث��الث  على  240كم  مل�شافة 
فما  �شنو�ت  �شبع  �أع��م��ار  م��ن  للخيول  وه��و خم�ش�س  جن��وم. 
فوق، ويبد�أ �ملتناف�شون م�شاركتهم باملرحلة �لوىل ذ�ت �للون 
14 مار�س  �ل�شفر �لتي �شتنطلق فجر يوم �خلمي�س �ملقبل 
مل�شافة 80 كم ، ومن ثم ي�شتكملون بقية �جلولت و�لأ�شو�ط 

على مد�ر يومني �آخرين لإمتام �مل�شافة كاملة .
كما يت�شمن برنامج �ملناف�شات �شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان 
بن ز�يد �آل نهيان �لدويل للقدرة للخيول ذ�ت �مللكية �خلا�شة 
مل�شافة 120 كم ، و�شباق �لقدرة �لدويل لل�شباب و�لنا�شئني 
�لقدرة  و�شباق  بنجمتني،  دوليا  �مل�شنف   ، كم   120 مل�شافة 
�لن�شائي �ملحلي �ملفتوح مل�شافة 120 كم �شمن خم�س مر�حل 
�لطويلة، �ىل جانب  �مل�شافة  بهذه  �ل�شباق لأول مرة  ويقام   ،
جملة من �ل�شباقات �لتاأهيلية مل�شافات ما بني 40 كم و 80 

كم.

يف الي�م الرابع من مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية

م�سارك���ة وا�سع����ة وبط����ولت متمي����زة �سه���دته���ا ق��ري����ة ب���وذي����ب

�ل�شباح  �حل����م����ود  ���ش��ل��م��ان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  ������ش����اد 
�لكويت  بدولة  لل�شباب  ووزير�لدولة  وزي��ر�لع��الم 
�ل�شقيقة بالعمل و�لجناز�ت �لكبرة لفريق منطاد 
خا�شة  و�لدولية  �خلليجية  �ل�شاحة  على  �لم��ار�ت 
مل��ا ق��دم��ه ف��ري��ق م��ن��ط��اد �لم�����ار�ت م��ن مت��ي��ز خالل 
م�����ش��ارك��ت��ه ب��الح��ت��ف��الت �ل��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة �لكويت 
�ل�شقيقة يف ذكرى �ليوم �لوطني �لثانية و�خلم�شني 

وذكرى �لتحرير �لثانية و�لع�شرون .
وز�رة  معاليه مبكتبه يف  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لع���الم ب��دول��ة �ل��ك��وي��ت ي��وم �م�����س �لول لع�شاء 
برئا�شة  ب��الح��ت��ف��الت  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل���ف���رق 
رئي�س  �ملن�شوري  نا�شر  عبد�لعزيز  طيار  �لكابنت 

فريق منطاد �لمار�ت.
و�كد �ل�شيخ �شلمان �حلمود �ل�شباح على دور �لعالم 

�لتعاون  ق��ادة دول جمل�س  روؤي��ة  �لهادف يف جت�شيد 
�خلليجي على �ل�شاحة �لدولية من خالل ��شتثمار 
�لتعريف  خ��ا���ش��ة يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  ج��م��ي��ع 
ملا لها  ل��دول �ملجل�س وذل��ك  ب��الجن��از�ت �حل�شارية 
من �يجابية يف ��شتمر�رية م�شرة �لنه�شة و�لتقدم 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�كد �ل�شباح على 
�لم���ار�ت  منطاد  ف��ري��ق  يلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  �همية 
من خالل م�شاركاته �لدولية و�لتي تكللت بالنجاح 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  بف�شل  �لكبر 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل ورعاه �ميان من �شموه بالدور �لفعال و�لكبر 
مل�شاركة �شباب �لمار�ت يف م�شرة �لتنمية و�لتقدم 
م��ن خ���الل غ��ر���س ���ش��م��وه �ل��ث��ق��ة و�لمي�����ان بالعمل 
�ل��ن��اج��ح يف ق��ل��وب ���ش��ب��اب �لم������ار�ت و�ل���ت���ي �ثمرت 

لفريق  �ل�شعد  بجميع  �ل��ك��ب��ر  و�ل��ن��ج��اح  بالتميز 
منطاد �لمار�ت.

ح�شر �للقاء كل من �لكابنت ح�شن نا�شر �ملن�شوري 
�مني عام منطاد �لمار�ت و�حمد �حمد �ل�شهالوي 
�لفريق  �ع�شاء  �ل�شام�شي  �شنا�شي  ح�شن  وعبد�هلل 
�لعالقات  م���ال �هلل م��دي��ر  ت��رك��ي  و���ش��ع��ادة م��و���ش��ى 

�لعامة بوز�رة �لعالم �لكويتية.
رئي�س  �ملعال  نا�شر  بن  �حمد  �ل�شيخ  ب��دوره  وتقدم 
�ل��دويل للمناطيد  �لعليا ملهرجان �لم��ار�ت  �للجنة 
ب�شكره �لعميق حل�شرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
�لحمد �جلابر �ل�شباح �مر دولة �لكويت �ل�شقيقة 
وتقدير  كبرة  ثقة  م��ن  �شمو  قدمه  مل��ا  �هلل  حفظه 
ع��ايل لبناء �لم���ار�ت يف �ط��الق منطاد �م��ر دولة 
�ملتوج  �ل�شكر  ومنطاد  �شموه  ب�شورة  �ملتوج  �لكويت 

�لكويت  حترير  يف  �مل�شاركة  �لتحالف  دول  ب��اع��الم 
جميع  يف  �ملوحد  �خلليج  �لعمل  على  ب��دوره  موؤكد� 

�ملحافل �ملحلية و�لدولية .
و�ك���د �مل��ع��ال ع��ل��ى �له��ت��م��ام و�ل��دع��م �ل��ك��ب��ر �لذي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �لم���ار�ت  �شباب  يالقيه 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل ورع��اه و�خيه �شاحب 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد 
�ل�شبل  �يجاد �شتى  دب��ي رع��اه �هلل يف  �ل���وزر�ء حاكم 
لجناح م�شرة �بناء �لمار�ت وبالخ�س بامل�شاركات 
�لعميق  و�لهتمام  �لتوجه  متثل  و�لتي  �خلليجية 
�ل�شف �خلليجي  وح��دة  �لم���ار�ت يف  و�شعب  لقيادة 
�لرعاية  بف�شل  وم�شيد�  �مل��ج��الت  �شتى  يف  ورق��ي��ه 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول  �ل��ف��ري��ق  ل�شمو  �ل��ك��رمي��ة 

�لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
�لنجاحات  ور�ء  كانت  �لتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى 
�لدولية ومتكن �لفريق من �متالك عدد كبر من 
�لتقنية عالية �جلودة �هلته ليكون من �مهر �لفرق 

�ل��ع��امل��ي��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال ك��م��ا �ن ����ش��ر�ر �ل��ف��ري��ق يف 
مو�كبتة �لتقدم �لتقني �لذي ي�شهده هذ� �لنوع من 
�لريا�شات �لدولية كان ور�ء متثيل منطاد �لمار�ت 

لعدد من �لدول على �ل�شاحة �لدولية.

كرة  دوري  مل�شابقة  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  �أختتم 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  لأن����دي����ة  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة  �ل���ق���دم 
بعدما  وذل���ك   ،2013-2012 مو�شم  �مل��ت��ح��دة 
 5-10 بنتيجة  �لو�شل  على  �لفوز  �لأهلي  حقق 
�شاطئ  �أقيمت على ملعب حديقة  �لتي  �ملبار�ة  يف 
�ملمزر بدبي ليلحق بالن�شر�لذي تغلب بدوره على 

عجمان بنتيجة 3-10.
�لثانية  للمرة  و�لهلي  �لن�شر  �شيتو�جه  وبذلك 
على �لتو�يل بعد �أن تو�جها يف نهائي كاأ�س �ل�شوبر 
، فيما �شيو�جه �لو�شل عجمان  يف �ملو�شم �ملا�شي 
�ل�شبت  ي���وم  و�ل���ر�ب���ع  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��زي��ن  لتحديد 
�ملقبل )9 مار�س( على ملعب حديقة �شاطئ �ملمزر 
باأن �للجنة  ، علما  بدبي يف �ل�شاعة �لثالثة م�شاء 
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك���رة  دوري  مل�شابقات  �ملنظمة 
بتوزيع  ق��ام��ت  ق��د  ك��ان��ت  �لريا�شي  دب��ي  مبجل�س 
�لأوىل  �شمت  جمموعتني،  �إىل  �مل�شاركة  �ل��ف��رق 
�حل�شن،  ودب��ا  عجمان  �ل�شباب،  �لأهلي،  من:  كل 
فيما �شمت �لثانية: �لن�شر، �لو�شل، �حتاد كلباء 
فرق  تو�جهت  �مل�شابقة  نظام  وبح�شب  و�لفجرة، 
كل جمموعة بنظام �ل��دوري من مرحلتني ذهاب 
�لأول  �مل��رك��زي��ن  �شاحبي  يتاأهل  �أن  على  و�إي����اب، 
و�لثاين من كل جمموعة �إىل �لدور ن�شف �لنهائي 

�لذي يقام بنظام خروج �ملغلوب من مرة و�حدة و 
يتاأهل �لفائز�ن �إىل �ملبار�ة �لنهائية.

�لأهلي يهزم �لو�شل.
وجن���ح �لأه���ل���ي يف ك�����ش��ب ن��ت��ي��ج��ة �مل��و�ج��ه��ة �أم���ام 
بنتيجة  للم�شابقة  �لنهائية  �ملبار�ة  وبلوغ  �لو�شل 

�لأول  �ل�شوط  �لو�شل خالل  10-5 رغم �شمود 
�لو�شل  بد�ية  ورغ��م   2-2 بالتعادل  �نتهى  �ل��ذي 
�لت�شجيل  عبا�س  حيدر  �فتتح  حيث  �لت�شجيل  يف 
للو�شل يف �لدقيقة �لثالثة ، فيما جاء رد �لهلي 
 ، فيتور  ج��و�و  �شجلها  �لر�بعه  �لدقيقة  �شريعا يف 
يد  على  �لثامنه  �لدقيقة  يف  �لو�شل  تقدم  وج��اء 

عادل �شامبيه ، فيما �درك �لهلي �لتعادل بعدها 
�ل�شوط  �ح��د�ث  لتنتهي  مادجر،  �حرزها  بدقيقه 
�ل�شوط  �شهد  فيما  ب��ه��دف��ني،  بتعادلهما  �لول 
�شجلها  �أه��د�ف   3 بت�شجيله  �لو�شل  تقدم  �لثاين 
�أحمد وع��ادل �شامبيه  �أحمد وع��ادل  كل من بطي 
، م��ق��اب��ل ه��دف��ني ل��اله��ل��ي ل��ك��ل م��ن ج���و�و فيتور 
بنتيجة  �لثاين  �ل�شوط  لينتهي  �مل�شعبي  ور�م��ي 
5-4 ل�شالح �لو�شل ، لكن �لأهلي مل ي�شت�شلم يف 
�ل�شوط �لثالث فاأمطر �شباك �لو�شل ب 6 �أهد�ف 
�حرزها كل من مادجز �لدقيقة �لثانية ، و�شهدت 
جلو�و  �لدقيقة  بنف�س  هدفني  �ل�شابعة  �لدقيقة 
فيتور ومن ثم وكمال علي ور�مي �مل�شعبي ، فيما 
�ختتم �لت�شجيل �حمد حممد يف �لدقيقة �لعا�شرة 

، لتنتهي �ملبار�ة بفوز �لهلي بنتيجة 5-10.

�لن�شر يوؤكد تو�جده على ح�شاب عجمان
ملو�جهة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  مكانا  �لن�شر  حجز 
�لأهلي وذلك بفوزه على عجمان بنتيجة 3-10 
يف م���ب���ار�ة �م��ت��ع ف��ي��ه��ا ج��م��اه��ره ب���اد�ئ���ه طو�ل 
�لت�شجيل  �لن�شر  �فتتح  حيث   ، �لثالثة  �أ�شو�طها 
يف �ل�شوط �لول �شجلها عادل �لر�هي يف �لدقيقة 
بعدة ثو�ين  بعدها  رد عجمان ج��اء  �ن  �ل  �لوىل 

 ، �ل��ت��ع��ادل  لي�شجل ع��دن��ان ع��ب��د�ل��رح��م��ن ه���دف 
لينتهي �ل�شوط �لول بنتيجة 1-1 و�شهد �ل�شوط 
�لثاين تفوق �لن�شر حيث �فتتح علي ح�شن كرمي 
حممد  و�خ��ت��ت��م   ، �ل�شابعة  �لدقيقة  يف  �لت�شجل 
عقيل �ل�شوط بهدف يف �لثو�ين �لخره من زمن 

�ل�شوط �لثاين لينتهي بنتيجة 1-3 .
و����ش��ل �ل��ن�����ش��رت��ف��وق��ه يف �ل�����ش��وط �ل��ث��ال��ث حيث 
�شجل علي ح�شن كرمي يف �لدقيقة �لر�بعة ليتبعه 
بالت�شجيل ح�شن �أحمد يف �لدقيقة �ل�شاد�شة وز�د 

�لدقيقة  يف  هدفني  بت�شجيله  �لفارق  فتال  هيثم 
تقلي�س  ذ�ته حاول عجمان  �لوقت  ، ويف  �ل�شابعة 
ب�شر  ول��ي��د  �ل��ث��ام��ن��ه �شجلها  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ف��ارق يف 
حممد  �شجلها  بدقيقة  بعدها  �لن�شر  رد  لياأتي 
لكال  هدفني  �لخ���ره  �لدقيقة  و�شهدت   ، عقيل 
�ل��ف��ري��ق��ني ف�����ش��ج��ل �أح���م���د ب�����ش��ر �ل���ه���دف �لخر 
بت�شجيله  �ل�����ش��وط  ف��ت��ال  هيثم  و�خ��ت��ت��م  لعجمان 
بنتيجة  لتنتهي  و�مل��ب��ار�ة  للن�شر  �لخ��ر  �لهدف 

10-3 بفوز �لن�شر.  

وزير الإعالم وال�سباب الك�يتي ا�ستقبل فريق منطاد الإمارات

�سلمان ال�سباح : جناحات منطاد الإمارات نتاج لغر�س خليفة

الن�سر والأهلي اإىل نهائي دوري الكرة ال�ساطئية يف تكرار ملواجهة كاأ�س ال�سوبر 
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حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
دب��ي رع��اه �هلل �شباق �جل��ول��ة �لأوىل 
مل�شافة  ل��ل��ق��درة  �ل��ع��م��ال��ق��ة  ل��ت��ح��دي 
قرية  �م�س يف  �أقيم  �ل��ذي  كم   120
بالوثبة  ل��ل��ق��درة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم������ار�ت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لرئا�شة  جمل�س �لوزر�ء وزير �شئون 
�شموه  مهرجان  من  ودعم  وباإ�شر�ف 
�لأ�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  �ل��ع��امل��ي 
وبتنظيم من هيئة �بوظبي لل�شياحة 
�أبوظبي  ودع��م من جمل�س  و�لثقافة 
�لإم���ار�ت  ط���ر�ن  ورع��اي��ة  �لريا�شي 
و�شا�س  لال�شتثمار  �بوظبي  �شركة  و 

لال�شتثمار وموؤ�ش�شة �لعو�ين.
�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  فعاليات  ح�شر 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد  بن 
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  �ملالية  وزي��ر 
ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لمن �لوطني 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ ط��ح��ن��ون  و���ش��م��و 
�لرئا�شة.  طر�ن  هيئة  رئي�س  نهيان 
و�شارك يف �ل�شباق 84 فار�شا وفار�شة 
تقدمهم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�إجمايل  وبلغ   . �لرئا�شة  �شئون  وزي��ر 
�ألف   500 للفائزين  �ملالية  �جلو�ئز 
توزيعها على جميع من  �شيتم  درهم 
للفائز  بنتلي  و�شيارة  �ل�شباق  �أكملو� 
�إ�شافة  �ل�����ش��اب��ق  يف  �لأول  ب���امل���رك���ز 

لثالث �شيار�ت ني�شان برتول.
وت����وج ب��ط��ال ل��ل�����ش��ب��اق �ل��ف��ار���س علي 
�إم  �جلهوري على �شهوة �جل��و�د جي 
نافيد�د من �إ�شطبالت �لوثبة وقطع 
�مل�����ش��اف��ة �لج��م��ال��ي��ة يف زم���ن وقدره 
�شرعة  مب��ع��دل  ���ش��اع��ة   4.37.29

�إجمايل 25.94 كم يف �ل�شاعة.
�لفار�س  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف  وج������اء 
�جلو�د  �شهوة  على  �لبلو�شي  يو�شف 

��شطبالت  م���ن  در�ف������رت  ري���ف���رج���م 
�لريف وحل يف �ملركز �لثالث �لفار�س 
�شهوة  على  �شانتو  دييجو  �لأ�شباين 
��شطبالت  م����ن  �ل��ق��ي�����ش��ر  �جل�������و�د 
قام  �ل�شباق  ختام  وعقب   . �لإم���ار�ت 
نادي  مدير  �لنعيمي  �شلطان  عدنان 
�شو�يا  ولر�  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي 
مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
للخيول  �ل��ع��امل��ي  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�س  �لعربية 
�خليول  ل�شباقات  �ل���دويل  ب��الحت��اد 
�ل�����ع�����و�ين ممثل  �ل���ع���رب���ي���ة و����ش���ي���ف 
�لفائزين  بتتويج  �ل��ع��و�ين  موؤ�ش�شة 

�لثالثة.
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وق��رر 
�آل نهيان �لن�شحاب من �ل�شباق بعد 
كو�د  ب��اجل��و�د  ر�أف����ة  �لوىل  �مل��رح��ل��ة 
وكان  �ل��وث��ب��ة  ��شطبالت  م��ن  فوللي 
�جلولة  ه��ذه  نهاية  يف  �شموه  ترتيب 

يف �ملركز �لثاين.
و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 

للفرو�شية  �أب���وظ���ب���ي  ن������ادي  �إد�رة 
يبد�أ  �أن  ق��ب��ل  للقرية  ت��ف��ق��ده  خ���الل 
بني  �ملختلفة  �لوز�ن  �أن  �م�س  �شباق 
�لفر�شان يف مهرجان �ل�شيخ ر��شد بن 
و�شباق  مكتوم  �أل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن 
خفيفة  تعتر  �لتي  �لعمالقة  حتدي 
�إىل حد كبر يف �ل�شباق �لأول ت�شهم 
�ل�شرعة  تر�جع معدلت  بالتاأكيد يف 
كلما  خفيفا  �لفار�س  وزن  كان  فكلما 
كان معدل �شرعة �جلو�د �أعلى بدليل 
�أن معدل �ل�شرعة يف مهرجان �ل�شيخ 
ر�����ش���د ب���ن ح���م���د�ن ب���ن ر�����ش���د كان 
وبالتاأكيد  �ل�شاعة  يف  م��رت  كلم   26

يرت�جع يف �شباق حتدي �لعمالقة.
وعن �أهمية �ختيار �خليل �ملنا�شب يف 
�خليل  �ختيار  �ن  �شموه  قال  �ل�شباق 
م��ه��م وجت���ري���ب���ه ق��ب��ل �ل�����ش��ب��اق �أه���م 
�لعالقة  ت��ك��ون  �أن  �ل����الزم  م��ن  لأن���ه 
ودية بني �لفار�س وج��و�ده و�أن يكون 
�شيء  و�أه��م  بينهما  موجود�  �لتفاهم 
كل  جت��م��ع  ه��و  جميعا  ل��ن��ا  بالن�شبة 
ه��وؤلء �لفر�شان يف ح��دث و�ح��د بعد 
متتالية  �أ�شهر  �ربعة  مل��دة  ت��درب��و�  �أن 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل ه����ذه �لح�����د�ث 
�أن �جلمع  ن���ظ���ري  وج���ه���ة  م���ن  و�أن�����ا 
ه����ذ� و�مل�������ش���ارك���ة �ل���ك���ب���رة ت��ل��ك هي 
�لجن������از �حل��ق��ي��ق��ي ف���ال ن��ه��ت��م مبن 
يك�شب لأن كل من ي�شارك يف �ل�شباق 
ملجرد  ر�ب��ح  فاأنا  يل  وبالن�شيبة  ر�ب��ح 
�لأول  �مل��رك��ز  يف  كنت  ���ش��و�ء  �مل�شاركة 
�أو يف �لو�شط �أو حتى عندما �أن�شحب 

ر�أفة باحل�شان.
مل�شافة  �ل���ع���م���ال���ق���ة  ����ش���ب���اق���ات  وع�����ن 
فيها  �ل����ف����وز  وم���ع���اي���ر  ك���ل���م   120
ف��ار���س له  ك��ل  �أن  �أع��ت��ق��د  ق��ال �شموه 
يبد�أ  فالبع�س  ب��ه  �خل��ا���س  تكنيكه 
�لنهائية  �مل���ر�ح���ل  يف  وي�����ش��رع  ه��ادئ��ا 
ثابت  مبعدل  ي�شر  �لأخ��ر  و�لبع�س 
تقريبا من �لبد�ية للنهاية و�لبع�س 
ومن  هادئا  وينهي  قويا  يبد�أ  �لخ��ر 
ه��ن��ا ف��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��خ��ت��ل��ف من 
�لذي  فار�س لخر كل ح�شب �جل��و�د 

ميتطيه .
�أك��دت لر� �شو�يا مديرة  من جهتها 
م��ه��رج��ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
للخيول  �ل���ع���امل���ي  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 

�شباقات  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شيد�ت يف �لحتاد �لدويل ل�شباقات 
�لقبال  �أن  �ف��ه��ار  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ي��ول 
�لكبر يف �مل�شاركة يعك�س قوة وقيمة 
كل  تنتظره  �أ�شبحت  �ل���ذي  �ل�شباق 
حجم  �ختبار  �أج��ل  م��ن  �ل�شطبالت 
�ملميز  �حل�شور  �أن  وذك��رت  تطورها. 
�إثارة  �أك�شبه  �ل�شباق  به  حظي  �ل��ذي 
ك��ب��ري��ن و�أع��ط��ى للجميع  وح��م��ا���ش��ا 
موؤ�شر� و��شحا على �لهتمام �لكبر 
ب���ه ريا�شة  �أ���ش��ب��ح��ت حت��ظ��ى  �ل����ذي 
على  و�ل��ق��درة  ع��ام  ب�شكل  �لفرو�شية 
�ل��ت��ح��دي��د ون���ح���ن م���ن جهتنا  وج����ه 
�ل�شيخ من�شور  كاد�رة مهرجان �شمو 
للخيول  �ل��ع��امل��ي  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
بال�شكر  ن��ت��ق��دم  �ل���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  و�شمو 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 

و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �أل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 

�لذي �كمل فرحتنا جميعا.
�ل�شباق قالت كان �حلدث قويا  وعن 
ل��ل��غ��اي��ة و�ل����ف����روق����ات �ل��زم��ن��ي��ة بني 
�لمر  وه���و  ج���د�  ق��ري��ب��ة  �ملتناف�شني 
�لتي  �ل�شتعد�د�ت  ق��وة  يعك�س  �ل��ذي 
قامو� بها ونحن على ثقة باأن متثيل 
مثل هذه �ل�شباقات �لقوية هو �لذي 
م�شتوى  ع���ل���ى  ب���الي���ج���اب  ي��ن��ع��ك�����س 
م�شاركاتهم  يف  �ل�����دول�����ة  ف���ر����ش���ان 

�لدولية مبختلف �ملحافل .
�أم�����ني �ل�شر  �مل���ه���رى  و�أك������د ط���ال���ب 
�أن  و�ل�شباق  �لفرو�شية  لحت��اد  �لعام 
ت�شريف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
و�شمو  �هلل  رع��اه  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �ل 
هز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل�شباق  �أع��ط��ى  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 

قيمة معنوية.

وقال �أن م�شاركة �شمو �ل�شيخ من�شور 
�أعطاه  �ل�شابق  نهيان يف  �آل  ز�ي��د  بن 
لتقدمي  للفر�شان  ح��اف��ز�  وك���ان  ق��وة 
للفوز  ت��ط��ل��ع��ا  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م  �أف�����ش��ل 
و�ل�شتمر�ر يف �ملناف�شة على لقب هذه 
�ل�شباق متيز بقوة  �أن  و�أكد  �لبطولة 
�ملناف�شة بني �لفر�شان وب�شورة عامة 
�لناحيتني  م��ن  ر�ئ��ع��ة  ب�����ش��ورة  ج���اء 
�لتنظيمية و�لفنية ليوؤكد ذلك قدرة 
خمتلف  تنظيم  على  �لم����ارت  �أب��ن��اء 
م�شاركة  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  �لح�����د�ث 
ه���ذ� �ل���ع���دد �ل��ك��ب��ر م���ن �خل���ي���ول يف 
�لفر�شان  قاعدة  �ت�شاع  يوؤكد  �ل�شباق 
وجاهزية �خليول يف جميع �إ�شطبالت 
�لدولة . ويف �ل�شياق نف�شه �أكد عدنان 
ن����ادى �بوظبي  ���ش��ل��ط��ان م��دي��ر ع���ام 
للفرو�شية �أن ت�شريف �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
رعاه �هلل وح�شوره �ل�شباق ومتابعته 
�لفر�شان  على  و�لطمئنان  ملجرياته 
وت�شجيعهم يوؤكد حر�س �شموه على 
�بنائه بهدف ت�شجيعهم على ممار�شة 
تلك �لريا�شة �لنبيلة و�لرتقاء فيها 

ملو��شل �حلفاظ على �لجناز�ت �لتي 
حققها فر�شان �لمار�ت يف �لبطولت 
�شمو  �أن ح�����ش��ور  �أك����د  ك��م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
وروعة  رونقا  �ل�شباق  �أعطى  �ل�شيوخ 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  م�شاركة  وكانت 
بن ز�يد �ل نهيان فيه ر�شالة لل�شباب 
و�لتم�شك  �ل�����ش��اب��ق��ات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

برت�ث �لآباء و�لجد�د.
�لنعيمي  �أك�����د  ل��ل�����ش��ب��اق  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أن���ه خ��رج ب�شورة ر�ئ��ع��ة رغ��م حر�رة 
�ل��ط��ق�����س �ل���ي���وم و���ش��اع��د ع��ل��ى ذلك 
و�للو�ئح  ب��ال��ن��ظ��م  �ل��ف��ر���ش��ان  �ل���ت���ز�م 
و�أكد �ن �ملناف�شة كانت قوية وجنحت 
�ل�شمود  يف  جاهزية  �لأك��ر  �خليول 
وحت��ق��ي��ق �ل���ف���وز ووج����ه �ل�����ش��ك��ر �إىل 
�ل�شركات �لر�عية و�لتهنئة للفائزين 
متمنيا حظا �وفر للذين مل يحالفهم 

�حلظ يف �ل�شباقات �ملقبلة.
�ل�شابق  بطل  علي �جلهوري  و�أه��دى 
�جنازه ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان عرفانا وتقدير� بدعم �شموه 
ل��ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة ع��ام��ة وحر�س 
�لإمكانيات  كافة  توفر  على  �شموه 

ل�شطبالت �لوثبة.
�ل�شباق  يف  �شموه  م�شاركة  �أن  و�أك���د 
ود�فعا  قويا  حافز�  �لفر�شان  �أعطي 
ف�شل  �شموه  �أن  �ىل  م�شر�  معنيويا 
باخليل  ر�أف��ة  �ل�شباق  من  �لن�شحاب 
لفتا �ىل �أن �ل�شباق كان قويا ومثر� 
�لفر�شان  �أوز�ن  وث���ق���ل  ل��ن��وع��ي��ت��ه 
�مل�شاركني فيه مما كان لذلك تاثره 
ع��ل��ى �خل��ي��ول و�ي�����ش��ا �رت���ف���اع درجة 
�لعو�مل  م��ن  ك��ان��ت  �لطق�س  ح���ر�رة 

�لتي �شعبت �ل�شابق.
�لثالثة  �ملرحلة  يف  تاأخره  �ىل  ولفت 
ب��ف��ارق 7 دق��ائ��ق ل��ذل��ك ح��ر���س على 
تقليل ذلك �لفارق يف �ملرحلة �لر�بعة 
وجنح يف تعوي�س ذلك �لفارق لينهي 
�أن  و�أك���د  منا�شب  توقيت  يف  �ل�شباق 
�أ�شعب �ملر�حل كانت �ملرحلة �لر�بعة 
لرتفاع درجة �حلر�رة وزيادة �ملناف�شة 

بني �لفر�شان.

م�ح�م����د ب����ن را�س���د ي��س�ه���د �سب����اق ت�ح����دي العم��الق���ة لل��ق���درة بال�وثب����ة
علي اجله�ري يت�ج بطاًل لل�سباق وي��سف البل��سي يحل ثانيًا ودييج� �سانت� يف املركز الثالث

�عتمد �لحتاد �لدويل لل�شطرجن نتائج دورتي �إعد�د مدربي 
�لأ�شيوي  �لحت����اد  �أك��ادمي��ي��ة  نظمتهما  �ل��ل��ت��ان  �ل�����ش��ط��رجن 
برنامج  م��ن  ودع���م  رع��اي��ة  حت��ت  �ل��ع��ني  مبدينة  لل�شطرجن 
�لرعاية �لريا�شية مبجل�س �أبوظبي �لريا�شي مب�شاركة 60 
د�ر�شا من 35 دول��ة ، وقد ح�شل 43 د�ر���س من 17 دولة 
على �شهادة ولقب مدرب معتمد من �لحتاد �لدويل وهذه 
و�أوك��ر�ن��ي��ا و�شربيا و�لإم����ار�ت  ه��ي فرن�شا ورو���ش��ي��ا  �ل���دول 
و�ل�شعودية و�لفلبني و�لهند وباك�شتان و�إير�ن وبنجالدي�س 

و�شوريا و�لعر�ق و�لبحرين وم�شر و�ملغرب و�أوغند�.
لأكادميية  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل��ط��اه��ر  ه�شام  ت��وج��ه  م��ن جانبه 
حمد  ع���ارف  �إىل  بال�شكر   ، لل�شطرجن  �لأ���ش��ي��وي  �لحت����اد 
�لعو�ين مدير برنامج �لرعاية �لريا�شية مبجل�س �أبوظبي 
�لريا�شي مثمنا �لرعاية �ملتميز لهاتني �لدورتني �لعامليتني 
�شاهم يف  �لعامل مما  �لتدريب على م�شتوى  خل��ر�ء جمال 

تاأهيل 43 مدربا من 17 دولة �أ�شيوية وعربية و�أوروبية .
ب��ط��ل �لحتاد  �ل����دويل  �مل��ح��ا���ش��ر  �ل����دورة �لأويل  ح��ا���ش��ر يف 

و�أر�شاك  بلياف�شكي  �ألك�شندر  �ل��ع��امل��ي  و�مل����درب  �ل�شوفيتي 
برتو�شيان �أحد �أف�شل مدربي �لعامل و�ملدير �لفني ملنتخب 
�أرمينيا �لفائز بذهبية �لأوملبياد �لعاملي لل�شطرجن 3 مر�ت 
وبطولة �لعامل للفرق يف ن�شختها �لأخرة بينما حا�شر يف 
�لدورة �لثانية �خلبر �لعاملي �أدريان ميخائيل�شي�شن رئي�س 
جلنة �ملدربني بالحتاد �لدويل و�ملحا�شر �لدويل �ليوناين 
بالحتاد  �ملدربني  جلنة  �شكرتر  جريفا�س  �إيف�شرت�تيو�س 

�لدويل.

ت�شنف  �ل��دويل  بالحتاد  �ملدربني  �أن جلنة  بالذكر  �جلدير 
درج����ات �مل���درب���ني �مل��ع��ت��م��دي��ن �إىل خ��م�����س ف��ئ��ات ه��ي مدرب 
�حتادي كبر -مدرب �حتادي -ُمعلم �حتادي – ُمعلم حملي 

– ُمعلم مبتدئني .
بالحتاد  �مل��درب��ني  جلنة  رئي�س  ميخائيل�شي�شن  �أ���ش��اد  وق��د 
�أك���ادمي���ي���ة �لحت�����اد �لأ����ش���ي���وي لل�شطرجن  ب��ج��ه��ود  �ل�����دويل 
 ، �لريا�شي  �أبوظبي  مبجل�س  �لريا�شية  �لرعاية  وبرنامج 
و�أو�شح �أن هذه �لدورة �لعاملية �شهدت ح�شور� قيا�شيا لعدد 

�لر�غبني  �للعبة  �أ���ش��ات��ذة  م��ن  د�ر���ش��ا   16 �ل��د�ر���ش��ني منهم 
�لأجيال  �إىل  خر�تهم  وتو�شيل  �لتدريب  غمار  خو�س  يف 
كبار  �أ�شاتذة  �شتة  م�شاركة  مثمنا   ، �لنا�شئني  من  �جلديدة 
�أ�شاتذة دوليني يف دورة و�ح��دة وهو ما مل يحدث يف  و�شتة 
تاريخ �لدور�ت �لتي نظمها �لحتاد �لدويل وجلنة �ملدربني 

على مد�ر �ل�شنو�ت �ل�شابقة .
وق��د جن��ح يف �ل��دورت��ني ع��دد 30 م���درب ع��رب��ي م��ن م�شر 
و�ل�شعودية و�لإمار�ت و�شوريا و�لبحرين و�لعر�ق و�ملغرب . 

ه�سام الطاهر ي�سيد بدعم برنامج الرعاية الريا�سية مبجل�س اأب�ظبي الريا�سي

الحت���اد الدول����ي لل�سطرن����ج مين���ح األق���ابًا دولي����ة معتم�����دة للمدرب�������ني



فتاة ت�سبه مادلني ماكني �سوهدت يف قرب�س 
بعد �كر من خم�س �شنو�ت على �ختفاء �لطفلة �لريطانية مادلني ماكني 
يف �لرتغال، قالت �ل�شرطة �لقر�شية �لحد �نها �خطرت �لنرتبول بان 
رجال قال �نه �شاهد �لفتاة يف منتجع �يا نابا �ل�شياحي �ل�شهر يف جنوب 
�جلزيرة. وقال �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �ندريا�س �نغيليد�س لفر�ن�س بر�س 
�ن بريطانيا �بلغ �ل�شرطة يف 20 �شباط فر�ير �ملا�شي �نه �شاهد مع زوجني 

بريطانيني فتاة ت�شبه مادلني بني ثالثة �طفال قال �نهم �بناوؤهم.
�ل�شلطات �لوروبية وطلبت من �لنرتبول  �لقر�شية  �ل�شرطة  و�خطرت 
غادرت  �مل��ذك��ورة  �ل���ش��رة  �ن  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  مو�شحة  �مل�شالة،  مالحقة 
قر�س على �لرجح. وقد تلقت �ل�شرطة يف وقت �شابق من �ل�شهر �ملا�شي 
�شكوى �شد هذه �ل�شرة نف�شها تتهمها ب�شرقة ��شياء من �ل�شقة �لتي كانت 
ت�شتاجرها. وكانت مادلني يف �لر�بعة من �لعمر عندما فقدت �لعام 2007 
�ل��رت��غ��ال( حيث كانت يف عطلة  ل��وز )ج��ن��وب  د�  ب��ر�ي��ا  م��ن �شقة يف منتج 
للطفلة  �شورة  �ملحققون  ون�شر  �نها خطفت.  و�لد�ها  ويوؤكد  ��شرتها.  مع 

�لريطانية معدلة بو��شطة �لكومبيوتر لتبدو وهي يف �شن �لتا�شعة.

خطط ملنع التدخني يف �سجون انكلرتا وويلز 
يف  وويلز،  �نكلرت�  �شجون  يف  �لتدخني  ملنع  �لريطانية  �ل�شلطات  تخطط 
�ء  �إطار خطوة تهدف �إىل منع موظفيها من �ملطالبة بتعوي�شات مالية جررّ
تعر�شهم ملخاطر �لتدخني �ل�شلبي. وقالت �شحيفة )�شندي بيبول( �م�س 
وويلز  �نكلرت�  يف  �ل�شجون  جميع  من  حظرها  �شيتم  �ل�شجائر  �إن  �لأح��د، 
�أث���ار خم��اوف من  م��ا  �ملقبلني،  �لعامني  خ��الل  �شجناً   132 ع��دده��ا  �لبالغ 
�أن  و�أ�شافت  ذل��ك.  نتيجة  �ل�شجون  ه��ذه  د�خ��ل  ��شطر�بات  وق��وع  �حتمال 
على  رد�ً  �ل�شجون  يف  �لتدخني  تريد حظر  �لريطانية  �ل�شجون  م�شلحة 
كونه  �لتدخني  على  �حتجاجاً  �مل��وظ��ف��ون  نظمها  �ل��ت��ي  �لطويلة  �حلملة 

�س حياتهم للخطر، ويجعلهم يتنف�شون دخان �شجائر �ل�شجناء. يعررّ
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن م�شلحة �ل�شجون �شتعر�س على �ل�شجناء �شجائر 
�إلكرتونية �أو ل�شقات نيكوتني بدًل من �لتبغ لإر�شاء �شهو�تهم، لكن هناك 
خماوف من �أن ذلك قد ل يكون كافياً و�شيدفع بع�س �ل�شجناء للرد بعنف 
يف  �ل�شجون  ن��زلء  من   10 كل  من   8 �أن  و�أو�شحت  �لتدخني.  حظر  على 
بة �شت�شبح  �نكلرت� وويلز يدخنون، ما يثر �ملخاوف من �أن �ل�شجائر �ملهررّ
م�شلحة  يف  م�شدر  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت  �لق�شبان.  ور�ء  قيرّمة  عملة 
م�شروع  تطبيق  و�شيتم  �شيحدث،  �حلظر  �إن  قوله  �لريطانية  �ل�شجون 
جتريبي �أوًل قبل تنفيذه يف جميع �شجون �نكلرت� وويلز، لأن هذه �خلطوة 
كانت د�ئماً هدف �حلكومة منذ �أن �أدخلت ت�شريع حظر �لتدخني �إىل حيرّز 

�لتنفيذ عام 2007.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ريهانا تريد ال�سعادة وال�سحة 
قالت �لنجمة ريهانا �ن كل ما تريده 
عن  وع���رت  و�ل�شحة،  �ل�شعادة  ه��و 
�قتناعها بعالقتها باملغني �لأمركي 
كري�س بر�ون وعن رغبتها بالإجناب 
�شوؤ�ل  على  ورد�ً  ���ش��ن��و�ت.  ع��دة  بعد 
عما تتوقعه بعد 5 �شنو�ت من �لآن، 
ق��ال��ت ري��ه��ان��ا يف م��ق��اب��ل��ة م��ع جملة 
�أن �أجنب طفاًل  �أود  �إيل �لريطانية 
على �لأرج��ح، و�أ�شلي كي �أمتكن من 
�لذهاب يف �إجازة ملدة �شهر كامل، و�أن 
�أوؤمن كل ما �أحتاجه حتى ل �أ�شطر 
ل��ل��ق��ي��ام ب���ج���ولت ط����و�ل ح��ي��ات��ي مع 
�أنني �أحب ذلك . و�أ�شافت ريهانا 25 
خالل  و�ل�شعادة  �ل�شحة  �أري���د  �شنة 
�شعيدة  �أك�����ون  �ن  �أري�����د  ����ش���ن���و�ت،   5
وب�شحة جيدة. وعرت عن �قتناعها 
�شبق  �ل�������ذي  ب����������ر�ون،  ب���ع���الق���ت���ه���ا 
عليها  �عتدى  بعدما  عنه  و�نف�شلت 
�ل�شخ�س  �نه  بال�شرب، م�شددة على 
ت�شر  �أن  وت���وق���ع���ت  ل���ه���ا.  �مل��ن��ا���ش��ب 
�لأمور بينهما هذه �ملرة على ما ير�م، 
عازية �شبب قدرتهما على �إعادة بناء 
�شديقني  ك��ون��ه��م��ا  �إىل  ع��الق��ت��ه��م��ا 
جيدين، معرة عن �متنانها �ل�شديد 
لأنهما حظيا بفر�شة �حل�شول على 

بد�ية جديدة .

يهرب من ال�سجن داخل حقيبة
�أح��ب��ط��ت �شرطة ف��ن��زوي��ال حم���اولت ق��ات��ل ل��ل��ه��روب من 
فريدة  �شابقة  وه��ي  �شديقته،  �شفر  حقيبة  يف  �ل�شجن 
من نوعها تعد �لأوىل يف تاريخ �لطرق �ملبتكرة للهروب 
�ل�شجن فتاة  �ل�شجون. ولحظت قو�ت �لأمن د�خل  من 
�رتباك �شديد،  جتر حقيبة �شفر ب�شعوبة وهي يف حالة 
ما �أثار �ل�شبهات حولها ودفع قو�ت �لأمن لطلب تفتي�س 
�حلقيبة، ليكت�شفو� �أن �ل�شجني �لذي يبلغ طوله 5 �أقد�م 

و3 بو�شات قد متكن من طي نف�شه د�خل �حلقيبة.
قد  �ل�شجني  �شديقة  ب��اأن  �لتحقيق  خ��الل  �لك�شف  ومت 
بع�س من  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�شجن  م��ن  ل��ه��روب��ه  خططت 
4000 دولر،  �ل�شجناء مقابل مبلغ مايل قدره  زمالئه 
�نتظار  �لآن يف  وه���ي  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ق��ب�����س  ق���د مت  �أن����ه  غ���ر 

�ملحاكمة لتلحق ب�شديقها خلف �لأ�شو�ر.

ينتحر ب�سبب عالمته يف املدر�سة
 ��شتيقظ �للبنانيون على رو�ية حزينة لي�شت مقتل م�شوؤول 
�شيا�شي �أو �نفجار�ً �أوحادث �شيارة، �إنها حكاية �لطفل جان 
بيار حد�د، �بن �لثالثة ع�شرة عاماً �لذي �نتحر يف ظروف 

غام�شة مبنطقة كفر زبد يف �لبقاع. 
�إن  �ملدر�شة  يف  و�أ�شدقائه  بيار  عائلة  من  �ملقربون  يقول 
�لطفل عاد �إىل �ملنزل قبل ثالثة �أيام ومعه عالمة متدنية 
يف �إحدى �ملو�د �لدر��شية ومل يكن يعلم �أنها �شتكون �مل�شابقة 
�ل�شعيفة  �لنتيجة  من  و�ل��ده  غ�شب  حياته،  يف  �خلتامية 
باأنه �شيقتل نف�شه،  �إل تهديد و�لده  ووبخه، فما كان منه 
ومل ي�شدقه �أحد، ومل يتوقعو� �أن طفاًل يف عمره قادر على 
تنفيذ تهديده، �إل �أن جان فاجاأ �جلميع، حيث دخلت �أمه 
�إىل غرفته بعد توبيخ �أبيه بقليل لتجده م�شنوقاً بحز�مه. 
�أن وفاة  �لثانية �لتي تناقلها �لبع�س حتدثت عن  �لرو�ية 
جان مل تكن �نتحار�ً، �إذ قالو� �إن �ل�شبي كان يلعب باحلز�م 
�لرو�ية بعيدة عن  �أن هذه  �إل  ب��دون ق�شد وم��ات،  فخنقه 
�لإدر�ك ما يكفي حتى  �ملنطق، فطفل يف �شنه ميتلك من 
ل يختنق بحز�م، وو�شط هذ� �لغمو�س و�لرو�يات �لكثرة، 

غاب �لطفل �ل�شغر عن هذه �لدنيا باكر�ً.

دودة تتحول اإىل ثعبان 
�شبحان �خلالق.. يهب ملن ي�شاء �لإمكانيات �لتي جتعله 
يتخفى من �لأعد�ء تارة، ويهرب تارة، ويتحول من �شكل 
�إل بالبقاء  لآخر خالل �شر�ع �لبقاء يف غابة ل تعرتف 
 Hemeroplanes �لالأقوى. �لدودة �ملقنعة �أو �مل�شماه ب
خالل  م��ن  ث��ع��ب��ان  ���ش��ك��ل  �إىل  ت��ت��ح��ول   triptolemus
�لثعبانية  ر�أ�شها  لتظهر  �لأم��ام  تتفتح من  �لتي  يرقاتها 
�ل��ت��ي ت��خ��ي��ف م���ن ي��ه��اج��م��ه��ا، وجت��ع��ل��ه ي���ه���رول بعيد�ً. 
 Trifida �وتتغذى �لهيموريبالن�س على جزيئات نبات �ل
Massechutes وتعد كو�شتاريكا، و�ملك�شيك، وغو�تيمال 
�إىل  بالإ�شافة  للهيموريبالن�س،  �لأ���ش��ل��ي  �مل��وط��ن  هما 
مثل:كولومبيا  �ل��و���ش��ط��ى  �أم��رك��ا  �أن��ح��اء  يف  �ن��ت�����ش��اره��ا 

و�لإكو�دور وبوليفيا و�لأرجنتني وفنزويال.

كائنات ف�سائية فجرت نيزك رو�سيا!
زعمت بع�س �لتقارير �لرو�شية �أن �لنيزك �لذي �شرب مدينة ت�شيليابين�شك يف جبال �لأور�ل مت تفجره بو��شطة 
كائنات ف�شائية جمهولة، قبل �أن ي�شطدم بالأر�س، وهو ما جعل �لرو�س يقولون �إن هذه �لكائنات �أنقذت �لرو�س 

من كارثة . 
وح�شب �شحيفة �شيبريان تاميز �لرو�شية، فاإنه مت بث فيديو على موقع يوتيوب ، يك�شف حلظة �نفجار �لنيزك، 
ويقول �ملتحم�شون للكائنات �لف�شائية �إن �لفيديو يظهر ج�شماً �شغر�ً ي�شطدم بالنيزك، وي�شر يف م�شاره، رغم 

�أنه ل توجد تقارير عن �إطالق رو�شيا �شو�ريخ لتفجر �لنيزك. 
�لبع�س  �إع��الن  بعد  رو�شيا، خا�شة  ثار جدل يف  فقد  �لرو�شية:  تاميز  �شيبريان  بح�شب �شحيفة  �لأنباء  وذك��رت 
للكائنات  �لرو�شية  �جلمعية  من�شق  عن  �ل�شحيفة  ونقلت    . �لنيزك  من  �أنقذتنا  من  هي  �لف�شائية  �لكائنات  �أن 
�لف�شائية، �ألك�شندر كومانيف، قوله: �إن ��شطد�م �جل�شم �لطائر بالنيزك وتفجره ظهر يف ثالثة �أفالم �لُتقطت 

من زو�يا خمتلفة، وجميعها �شجلت تلك �للحظة . 
و�أ�شاف هناك تقارير عن طبقني طائرين �شوهد� يف �ل�شماء فوق قرية ت�شابري يف �لليلة �ل�شابقة ل�شقوط �لنيزك ، 

ويقول كومانيف: كل هذ� يدعونا للقول �إن كائناً ف�شائياً هو من �أنقذ رو�شيا بتفجر هذ� �لنيزك .  
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كامريا تك�سف عن املحا�سرين بالنريان
�لإطفاء  رج��ال  ن  متكرّ خا�شة  كامر�  �إيطاليون،  باحثون  طور 
من روؤية �لأج�شام �حلية �ملحا�شرة يف �حلر�ئق بو�شوح، وهو ما 

�شي�شمح ب�شرعة �لو�شول �إليها و�إنقاذها قبل فو�ت �لأو�ن.
للت�شوير  خا�شة  عد�شة  با�شتخد�م  تعمل  �جلديدة  و�لكامر� 
�إىل  وترجمتها  �ملرئية  غ��ر  �مل��وج��ات  وتلتقط  �لأب��ع��اد،  ثالثي 
�لدخان  بو�شوح عر  روؤيتها  �لأبعاد ميكن  3D ثالثية  �شورة 
�أو �لغبار �أو �لنار، وذلك بعك�س �لكامر�ت �لقدمية و�لتي كانت 
�لأج�شام  ي�شت�شعر  �لذي  �لت�شوير �حلر�ري فقط،  تعتمد على 

�حلارة و�لتي ي�شعب روؤيتها.
ن رجال �لإطفاء من حتديد  وهذه �لتكنولوجيا �جلديدة، �شتمكرّ

مكان �حلادث وروؤية هوية �ل�شحية �شريعاً من دون عو�ئق.
�لأنفاق  د�خ��ل  �ل��ك��ام��ر�ت  وتثبت  ت��درج  �أن  �مل�شممون  وي��اأم��ل 
�أك��ر عدد  ت��ف��ادي  �ملغلقة، كخطوة ت�شمن  و�لأم��اك��ن  و�مل��ب��اين 
�ل�شحايا  روؤي��ة  �لإطفاء من  رج��ال  ن  �لأرو�ح. كامر� متكرّ من 

�لعالقني خلف �لنر�ن.

طفلة ت�سمم ف�ستانًا يوؤكل
قالب  ت�شميم  يف  �لعمر  م��ن  �ل�6  يف  بريطانية  طفلة  جنحت 
حلوى على �شكل ف�شتان �لزفاف �لذي �رتدته و�لدتها يف �لعام 

.2004
 6 د�ي  ميلينغتون  هانا  �ن  �لريطانية  �شن  �شحيفة  و�أف���ادت 
�شنو�ت �شممت قالب حلوى مميز م�شتندة �إىل ف�شتان �رتدته 

و�لدتها يوم زفافها.
�ألفي  يطعم  �أن  ميكن  ي��وؤك��ل  �ل���ذي  �لف�شتان  �ن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�شخ�س، �إذ يزيد �رتفاعه عن182 �شنتمرت�ً فيما قطر قاعدته 

�أكر من 72 �شنتمرت�ً.
لبيع �حللوى،�نها  م��ت��ج��ر�ً  ت��دي��ر  �ل��ت��ي  �ل��و�ل��دة دون���ا،  وق��ال��ت 
ح�����ش��رت ق��ال��ب �حل��ل��وى، �ل���ذي ي��ب��اع ب��ح��و�يل 9 �آلف دولر، 
م�شتخدمة 22 كيلوغر�ماً من �ل�شكر و�آلف حبوب �ل�شكر على 

�شكل لوؤلوؤة.
معر�س  يف  لنقدمه  مم��ي��ز�ً  �شيئاً  نح�شر  �أن  �أردن����ا  و�أ���ش��اف��ت 
�شور  على  �لط��الع  عند  تقرتح  بهانا  و�إذ  للزفاف،  خم�ش�س 

زفايف �أن ن�شنع قالباً على �شكل �لف�شتان �لذي �رتديته .
وتابعت وجدت �ن �لفكرة جيدة، وقد جنحنا يف ت�شميم قالب 
�حللوى لكنه لي�س ن�شخة طبق �لأ�شل عن �لف�شتان �لأ�شلي بل 

�أحدثنا عدة تغير�ت بناء على �قرت�حات �لفتاة �ل�شغرة.

ن�سي مفتاح �سقته فت�سلق 14 طابقًا
 دفع �شاب يف �أملانيا ثمن ن�شيانه مفتاح �شقته، وثمن )رومان�شيته( 
�لذي  �ملرتفع،  �ل��رج  من  طابقاً   14 لت�شلق  و��شطر  �ل��ز�ئ��دة، 

ي�شكن فيه.
غر �أن �ل�شاب �أخطاأ على ما يبدو يف عد �أرقام �لطو�بق، لينتهي 
به �حلال يف �شرفة جاره. �لذي لحظ هذه )�ملغامرة �ملجنونة(، 
و�أبلغ قو�ت �لإطفاء. لكن �ل�شاب �لذي كان خممور�ً قال لرجال 
�لإطفاء �إن لديه �شبباً وجيهاً لت�شلق �ملبنى، وهو �أنه مل يرغب 

�ملر� عبدر�ز�كوفو� تهبط �شلم خ�شبة �مل�شرح خالل �لحتفال �ل�شنوي لختيار ملكة جمال رو�شيا بقرية بارفيكا خارج مو�شكو.. وبعد تتويجها �شوف متثل يف �إيقاظ زوجته، �لتي كانت نائمة يف �ل�شقة. 
�ملر� رو�شيا يف م�شابقة ملكة جمال �لعامل وملكة جمال �لكون 2013. )رويرتز(

مالب�س جنيفر تباع
 ب���  12 األف دولر 

�لتي  �ملالب�س  من  جمموعة  بيعت 
جنيفر  �لأمركية  �ملمثلة  �رتدتها 
�ل����ذي فازت  �ل��ف��ي��ل��م  ل��ور�ن�����س، يف 
ممثلة  �أف�شل  �أو�شكار  بجائزة  فيه 
�أجنل�س  ب��ل��و���س  ع��ل��ن��ي  م�����ز�د  يف   ،
موقع  وذك�����ر  دولر.  �أل�����ف   12 ب���� 
�نه  �لأم��رك��ي  و�ي���ز  �إنرتتينمنت 
بعد �أيام فقط على فوزها باأو�شكار 
�لأرملة  دور  ع���ن  مم��ث��ل��ة  �أف�����ش��ل 
�ل�����ذي ج�����ش��دت��ه يف فيلم   ت��ي��ف��اين 
 ،  Silver Linings Playbook
عر�شت د�ر نايت �شاندرز للمز�د�ت 
يف لو�س �أجنل�س بع�س �لأزياء �لتي 
علني  م��ز�د  يف  للبيع  فيه  �رتدتها 
وقد جمعت 12 �ألف دولر. و�أ�شار 
مما  ب��اأك��ر  بيعت  �ملالب�س  �ن  �إىل 
كان متوقعاً، و�أبرزها معطف �أ�شود 
كتب على �أزر�ره ��شم تيفاين �لذي 
بيع ب�4652 دولر. وبد�أ �ملز�د على 
دولر  ب�100  معرو�شة  قطعة  كل 
و����ش��ت��م��ر 3 �أي����ام وك����ان ي��ت��وق��ع �أن 
يجني ما بني 500 و1500 دولر.

�سوارزينغر يعود 
اإىل كمال الأج�سام 

�ل�شابق  �حل�����اك�����م  ي����ع����ود 
ل�������ولي�������ة ك����ال����ي����ف����ورن����ي����ا 
و�ل�����ن�����ج�����م �ل����ه����ول����ي����ودي 
�أرن���ول���د ���ش��و�رزي��ن��غ��ر �إىل 
�إىل  �أي  �نطالقته،  نقطة 
ريا�شة كمال �لأج�شام بعد 
مدير  م��ن�����ش��ب  ت�����ش��ل��م  �أن 
�ل���ت���ح���ري���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

جملتيرّ �لع�شالت و�للياقة و فليك�س . ونقل موقع 
)�إي( عن �شو�رزينغر )65 عاماً( قوله  لطاملا كان 
كمال �لأج�شام جزء�ً من حياتي ، م�شر�ً �إىل ثقته 
باأن �ملجلتني �شت�شتمر�ن يف حتفيز �لريا�شيني كما 
حفزتاه. يذكر �أن �ملمثل ظهر على غالف �ملجلتني 
�إىل  وبالإ�شافة  �ملهنية.  م�شرته  خ��الل  م��رةرّ   60
�لأفكار،  و�ق�����رت�ح  �مل��ج��ل��ت��ني  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع 
�شي�شاهم �شو�رزينغر من خالل مقالت �شهرية يف 

�لن�شختني �لورقية و�للكرتونية.

ل  �أن��ه  �لعيون  لأطباء  �لأملانية  �لر�بطة  �أك��دت 
مُيكن عالج �لعيوب �لب�شرية لدى �لأطفال �إل 
ل��ذ� جند  �لأوىل من عمرهم،  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�لكثر من �لأطفال يف �لوقت �حلايل يرتدون 
نظار�ت وهم يف مرحلة عمرية �شغرة للغاية.

و�أو���ش��ح��ت �ل��ر�ب��ط��ة �لأمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي تتخذ من 
ه��ن��اك فرتة  �أن  لها  م��ق��ر�ً  دو���ش��ل��دورف  مدينة 
�لإب�شار  على  �ل��ق��درة  تطور  لكتمال  حم��ددة 
�لعيوب  بد من ت�شحيح  لذ� ل  �لأطفال،  لدى 
ن��ظ��ارة يف  �رت���د�ء  �لب�شرية لديهم م��ن خ��الل 
�ملرحلة �لعمرية �ملرت�وحة بني عامني وثالثة 
لإ�شابتهم  جتنباً  ت��ق��دي��ر،  �أق�����ش��ى  على  �أع����و�م 
بعيوب ب�شرية ت�شتمر معهم طو�ل حياتهم ول 

ي�شتطيعون عالجها فيما بعد.
لدى  �لب�شرية  بالعيوب  �لإ���ش��اب��ة  ولكت�شاف 
�لأطفال ب�شكل مبكر، �أو�شت �لر�بطة �لأملانية 

طبيب  على  �أطفالهم  ع��ر���س  ب�����ش��رورة  �لآب���اء 
عيون خمت�س يف �ملرحلة �لعمرية، �لتي ترت�وح 

بني ثالثني و42 �شهر�ً.
�لإ�شابة  �أن  �إىل  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  و�أ����ش���ارت 
ب��ع��ي��وب �لن��ك�����ش��ار �ل�����ش��وئ��ي ع��ل��ى �ل��ع��ني مُتثل 
�لأطفال  �ل�����ش��ائ��ع��ة لرت������د�ء  �لأ����ش���ب���اب  �أك�����ر 
�ل�شغار �لنظار�ت. ونظر�ً لأن هذ� �خللل يتغر 
�شددت  �لإب�����ش��ار،  على  �لطفل  ق��درة  مع تطور 
�لأطفال  يخ�شع  �أن  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ط��ة 

لفحو�شات دورية على �لعني.
وعن مو��شفات �لنظارة �ملنا�شبة للطفل، �أكدت 
يتنا�شب  �أن  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة 
�لنظارة مع �لطفل، بحيث يكون �شغر�ً  �إطار 
وم�شتقر�ً على وجه �لطفل ولي�س �أعر�س منه، 
�أمام  �لعد�شات  ب��وؤرة  �أن تقع  �إىل �شرورة  لفتًة 

بوؤرة حدقة �لعني مبا�شرة.

عيوب الأطفال الب�سرية ت�ستلزم العالج املبكر 

�ستيوارت تتم�سك ب�سداقتها بباتين�سون 
بالرغم من كل ما �شهدته عالقتهما من م�شاكل، ل تز�ل �لنجمة �لأمركية كري�شنت �شتيو�رت حتر�س على 

�أن تربط بينها وبني �ملمثل �لريطاين روبرت باتين�شون عالقة �شد�قة قوية.
و�أفاد موقع هوليوود ليف �لأمركي �ن �شتيو�رت تبذل كل ما يف و�شعها لتبقى بينها وبني باتين�شون 

عالقة �شد�قة متينة.
لكن  �أ�شرت�ليا،  يف  فيلماً  �ل�شابق  ي�شور حبيبها  فيما  نف�شها  ت�شغل  �أن  �شتيو�رت حتاول  �ن  و�أ�شاف 

عالقتها به ما ز�لت �أولوية �أوىل لديها، وهي م�شتعدة لالنتظار طوياًل حتى تعود �لأمور بينهما 
�إىل جماريها.

ونقل �ملوقع عن �شديق مقرب من �شتيو�رت قوله �ن كري�شنت تفتقد روبرت فعاًل، وبغ�س �لنظر 
عن عالقتهما �لعاطفية فهما ل يز�لن �شديقني مقربني، وهذ� �أمر لن يتغر وكري�شنت م�شتعدة 

لبذل كل جهد ممكن حتى تنجح �لأمور بينهما .
ي�شار �إىل �ن �شتيو�رت وباتين�شون �نف�شال بعد �كت�شاف خيانتها له مع خمرج فيلم كانت ت�شوره.


