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مونديال ال�شطرجن ي�شهد م�شاركة 
1700العب والعبة من 106 دول

عربي ودويل

حاكم عجمان ي�شتقبل امل�شرية الطالبية 
لليوم الوطني ويفتتح معر�شا لل�شور

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

فرن�شا ت�شتعد للتدخل
 ع�شكريّا يف اإفريقيا الو�شطى

•• ابوظبي-دبي-وام:

اأجرى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ات�شاال هاتفيا باأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل هناأه خالله 
بفوز دبي با�شت�شافة اك�شبو 2020 . واكد �شموه ان فرحتنا يف االمارات 
ت�شاعفت بهذا الفوز الذي يتزامن مع احتفاالتنا باليوم الوطني لدولة 
النجاحات  ل�شل�شلة  تتويج  هو  الفوز  ه��ذا  ان  اىل  �شموه  االم��ارات..ون��وه 
واالجنازات الكبرية التي حتققها دولتنا ب�شكل متوا�شل منذ قيامها قبل 
42 عاما مما جعلها حتتل مواقع ال�شدارة يف املجاالت كافة. وقال �شموه 
لقد كنا على ثقة منذ اليوم االول لتقدمنا با�شت�شافة اك�شبو 2020 بان 
دبي جديرة بالفوز وان بالدنا متتلك كل مقومات النجاح لتنظيم معر�س 

فريد ي�شفي ب�شمة جديدة ومميزة على معار�س اك�شبو الدولية.
وقد اأهدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الفوز الغايل اإىل اأخيه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
�شاحب الف�شل االأول يف حتقيق هذا االإجناز غري امل�شبوق على م�شتوى 
املنطقة... واإىل اإخوانه اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات واإىل ال�شعب 
االإماراتي الكرمي الذي �شارك يف �شنع ملحمة وطنية م�شرفة بالتفافه 

حول املبادرة وموؤازرتها بكافة �شور الدعم املمكنة. 
)التفا�شيل �س24-23(

   

مبن��سبة احتف�الت اليوم الوطني والفوز ب�إك�سبو الدويل 2020 
حممد بن را�شد ي�أمر مبنح 

املوؤ�ش�ش�ت التعليمية عطلة اليوم 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
املوؤ�ش�شات  رع��اه اهلل مبنح  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
املوافق  اخلمي�س  اليوم  عطلة  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  التعليمية 
االحتفاالت  مبنا�شبة  وذلك  واحد-  يوم  ملدة  -عطلة  نوفمرب   28
باليوم الوطني والن�شر الغايل الذي حققته دولة االإمارات بفوز دبي 

با�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل 2020.
ويف �شوء اأوامر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأعلنت وزارة الرتبية 
والتعليم عن تعطيل الدرا�شة يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�شة 
غدا ليكون يوم ذكرى مميز يف وج��دان الطلبة . كما قررت الوزارة 
 28 اخلمي�س  اليوم  امل��ق��ررة  ع�شر  الثاين  ال�شف  امتحانات  تاأجيل 
نوفمرب اجلاري اإىل يوم الثالثاء املقبل املوافق الثالث من دي�شمرب 
يف  عادي  دوام  يوم  هو  اخلمي�س  اليوم  اأن  الوزارة  ونوهت   .2013

ديوانيها اأبوظبي ودبي واملناطق التعليمية . 
الرتبية  وزي���ر  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن  حميد  م��ع��ايل  رف��ع  وق��د 
ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  والتعليم 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات مبنا�شبة فوز االإمارات 
معاليه  اأعلن  فيما   ..  2020 اك�شبو  بتنظيم  دبي  ممثلة يف مدينة 
اليوم  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���س  جميع  يف  الدرا�شة  تعطيل  عن 

اخلمي�س مبنا�شبة الفوز امل�شتحق.

رئي�س الدولة يهنىء حممد بن را�سد بفوز دبي ب��ست�س�فة اك�سبو 2020 

خليفة: فرحتن� يف الإم�رات ت�ش�عفت وفوز دبي تتويج ل�شل�شلة جن�ح�ت واإجن�زات دولتن� 
حممد بن را�سد: نب�رك الفوز للإم�رات ورئي�سه� و�سعبه� وجميع املقيمني ونعد ب�إبه�ر الع�مل يف 2020
احلك�م وحممد بن زايد يهنئون رئي�س الدولة ون�ئبه و�سعب االم�رات ب��ست�س�فة اك�سبو 

الداخلية ت�شرع برتكيب اأجهزة 
اإنع��ش القلب يف الأم�كن الع�مة

•• اأبوظبي-وام:

اأمر الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية وزارته برتكيب اأجهزة االإنعا�س القلبي يف خمتلف املرافق 

العامة التي يوؤمها اجلمهور وذلك يف خمتلف اإمارات الدولة.
)التفا�شيل �س5(

دمار هائل نتيجة الق�شف امل�شتمر على حم�س )رويرتز(

ع�شرات القتلى يف يوم دام ب�لعراق

�سوري� تعلن ر�سمي� م�س�ركته� يف جنيف  2 

ا�شتمرار املع�رك الط�حنة يف القلمون والغوطة ال�شرقية بريف دم�شق 
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�شتمر املعارك الطاحنة يف منطقتي 
ريف  يف  ال�شرقية  والغوطة  القلمون 
هجمات  ت�������ش���ه���دان  ال���ل���ت���ن  دم�������ش���ق 
وه����ج����م����ات م���������ش����ادة م�����ن ال����ق����وات 
لها  امل��وال��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ات  النظامية 
بح�شب  ال�شورية،  املعار�شة  ومقاتلي 
م���ا ذك����ر امل���ر����ش���د ال�������ش���وري حلقوق 

االن�شان. 
وق�������ال م����دي����ر امل���ر����ش���د رام�������ي عبد 
منطقة  يف  املعارك  تتوا�شل  الرحمن 
امل���رج ال��ت��ي ت�شم ق��رى وب��ل��دات عدة 
فيها  قتل  وق��د  ال�شرقية،  الغوطة  يف 
�شوريا   12 هم  17 مقاتال معار�شا 

وخم�شة اجانب.
النظامية  ال����ق����وات  ان  اىل  وا�����ش����ار 
م��دع��وم��ة م��ن ح��زب اهلل متكنت من 
املعار�شة  جم���م���وع���ات  ت���ق���دم  وق����ف 
امل�����ش��ل��ح��ة ال���ت���ي ك���ان���ت حت�����اول ك�شر 
م��ن قوات  امل��ف��رو���س عليها  احل�����ش��ار 
ان  بعد  ال�شرقية  الغوطة  يف  النظام 
بداأت ام�س االول هجوما م�شادا على 
مقاتلو  عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  ال��ق��رى 

املعار�شة يف الغوطة.
القرى  ه��ذه  النظام  ق��وات  وحتا�شر 
والبلدات منذ اكرث من �شنة. وبداأت 
املعار�شة امل�شلحة عملية وا�شعة لك�شر 
ه���ذا احل�����ش��ار م��ن��ذ اجل��م��ع��ة املا�شي 
ومت��ك��ن��ت م��ن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى بع�س 

مواقع وحواجز قوات النظام.
لوكالة  دم�شق  امني يف  وق��ال م�شدر 
ف��ران�����س ب��ر���س ال���ط���وق حم��ك��م على 
م��ن��ط��ق��ة ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة حلجب 
اي �شكل من االم��داد ال��ذي ميكن ان 
حت�شل عليه املجموعات امل�شلحة التي 
ما تزال هناك. وبالتايل، فان املنطقة 

م�شرح عمليات.
وا�شار اىل ان اجلي�س يحاول ت�شييق 
معينة،  خ���ط���ة  خ�����الل  م����ن  ال����ط����وق 
الطوق  ف��ك  امل�شلحون  ي��ح��اول  بينما 
خ�شائر  تكبدهم  بائ�شة  حم��اول��ة  يف 
اىل  لالنكفاء  ي�شطرهم  م��ا  ف��ادح��ة 

جحورهم.

اي�شا  امل��ع��ارك  ت�شتمر  ال�����ش��م��ال،  اىل 
منطقة  يف  النبك  مدينة  حميط  يف 
ال���ق���ل���م���ون، وت��ت��ع��ر���س امل���دي���ن���ة منذ 
ل��ق�����ش��ف ج����وي ومدفعي  ام�����س  ي����وم 
التي حتاول  النظام  ق��وات  عنيف من 
ل��ك��ن��ه��ا مل حترز  ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، 
منذ  ب��داأت��ه  ال���ذي  الهجوم  يف  تقدما 

حواىل ا�شبوع.
�شيا�شيا اكدت دم�شق ام�س م�شاركتها 
جنيف  م�����وؤمت�����ر  يف  ر����ش���م���ي  ب����وف����د 
الثاين  ك��ان��ون   22 ع��ق��ده يف  امل��زم��ع 
وزارة  اف���ادت  ح�شبما   ،2014 يناير 
اخلارجية يف بيان، م�شرية اىل انها ال 

تفعل ذلك من اجل ت�شليم ال�شلطة.
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اأهل بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

املوقع االلكرتوينالربيد االلكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم واالأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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الن�ئب الع�م يط�لب قطر واالنرتبول ب�لقب�س على اأحمد من�سور 
الداخلية امل�شرية توافق على تظ�هرة 

لالحتج�ح على ق�نون التظ�هر 
•• القاهرة-وكاالت:

اعلنت وزارة الداخلية االربعاء انها وافقت على طلب تقدم 
به بع�س الن�شطاء لتنظيم تظاهرة يف القاهرة احتجاجا 
على قانون تنظيم التظاهر الذي ا�شدره الرئي�س املوؤقت 

عديل من�شور االحد املا�شي.
ع��دد من  على طلب  وافقت  انها  بيان  ال���وزارة يف  وقالت 
مبيدان  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  ال�شيا�شين  الن�شطاء 
على  لالعرتا�س  القاهرة،  و�شط  مبنطقة  ح��رب  طلعت 
عليهم  املقبو�س  عن  باالإفراج  واملطالبة  التظاهر  قانون 
يف اأحداث جمل�س ال�شورى دون ان تذكر هوية الن�شطاء 

الذين تقدموا بالطلب.
واأ�شافت الوزارة ان التظاهرة �شتكون من ال�شاعة الرابعة 
ع�شرا اإىل ال�شاعة العا�شرة م�شاء االأربعاء" مو�شحة انها 
�شتقوم بتاأمن الوقفة االحتجاجية، وت�شيري حركة املرور 
التظاهر اجلديد يتعن على  املنطقة. وطبقا لقانون  يف 
الداخلية قبل  ار�شال اخطار لوزارة  منظمي اي تظاهرة 
ي��ح��ددون فيه  االق��ل  اي��ام على  لها بثالثة  املحدد  املوعد 

الهدف منها وال�شعارات التي �شرتفع خاللها.
وامرت النيابة العامة �شباح االربعاء بحب�س 24 نا�شطا 
ذمة  على  اي��ام  اربعة  مل��دة  الثالثاء  عليهم  القب�س  القي 
التحقيقات ملخالفتهم قانون تنظيم التظاهر. كما امرت 
واحمد  الفتاح  عبد  ع��الء  البارزين  النا�شطن  بتوقيف 

ماهر.
على �شعيد اخر طلب النائب العام امل�شري، ام�س نظريه 
على  بالقب�س  االن��رتب��ول  الدولية  وال�شرطة  القطري، 
معه  للتحقيق  اجل��زي��رة  بف�شائية  املذيع  من�شور  اأحمد 
يف اتهامه بتعذيب مواطن بو�شط القاهرة خالل اأحداث 

ثورة 25 يناير 2011.

•• بغداد-وكاالت:

عائلة  اف��راد  من  خم�شة  بينهم  �شخ�شا  ثالثون  قتل 
واحدة و14 عرث على جثثهم بعد �شاعات على قتلهم 
بالر�شا�س ام�س يف العراق، كما افادت م�شادر امنية 
الداخلية  وزارة  يف  م�شدر  ق��ال  ب��غ��داد،  ففي  وطبية. 
خم�شة  ام�����س  فجر  اغ��ت��ال��وا  جمهولن  م�شلحن  ان 
لل�شوت  كامتة  با�شلحة  واح���دة  عائلة  م��ن  ا�شخا�س 

داخل منزلهم يف منطقة احلرية �شمال بغداد.
وا�شاف ان ال�شحايا هم ثالثة رج��ال وام��راأت��ان من 

عائلة امل�شاهدة ال�شنية.
لكن م�شدرا طبيا يف م�شت�شفى الكاظمية )�شمال( قال 
واح��دة ق�شوا  عائلة  قتلى من  �شبعة  ت�شلم جثث  انه 
 14 يف هذا الهجوم. وعرثت قوات االمن على جثث 
رجال جمهويل الهوية قتلوا بالر�شا�س يف منطقتي 

ال�شعلة وعرب جبور، �شمال وجنوب بغداد.
وقالت م�شادر امنية عرثنا على ثماين جثث لرجال 
ومقتولن  االع������ن  م��ع�����ش��وب��ي  ال���ه���وي���ة  جم���ه���ويل 
بالر�شا�س يف منطقة عرب جبور الواقعة جنوب من 

بغداد. وا�شاف عرثنا على �شت جثث لرجال جمهويل 
الهوية اي�شا مقتولن بالر�شا�س ملقاة يف نهر �شغري 
على اطراف منطقة ال�شعلة" الواقعة يف �شمال بغداد. 

واكدت امل�شادر ان ال�شحايا قتلوا منذ �شاعات قليلة.
تلقي جثث  ال��ع��ديل  ال��ط��ب  يف  واك���دت م�شادر طبية 

ال�شحايا الذين فارقوا احلياة قبل وقت ق�شري.
وا�شارت اىل ان اعمارهم بن 25 اىل 35 عاما.

�شخ�شن  ان  الداخلية  م�شدر  ق��ال  اخ��ر،  هجوم  ويف 
قتال وا���ش��ي��ب ث��الث��ة اخ���رون ب��ج��روح ج���راء انفجار 
ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة ع��ن��د حم���ل ل��ب��ي��ع اخل�����ش��ر يف منطقة 

الدورة جنوب بغداد.
م��ن جهة اخ���رى اع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون اأم��ن��ي��ون وم�شادر 
رجال   14 جثث  على  العثور  االرب��ع��اء  عراقية  طبية 
�شمال وجنوب  بالر�شا�س يف  قتلوا  الهوية  جمهويل 

بغداد.
وقالت م�شادر امنية عرثنا على ثماين جثث لرجال 
ومقتولن  االع������ن  م��ع�����ش��وب��ي  ال���ه���وي���ة  جم���ه���ويل 
الواقعة  الواقعة  جبور  ع��رب  منطقة  يف  بالر�شا�س 

جنوب من بغداد.

مقتل خم�شة ع�شكريني ليبيني 
والإ�شراب م�شتمر يف بنغ�زي 

•• بنغازي-ا.ف.ب:

اعلنت م�شادر امنية وطبية مقتل خم�شة ع�شكرين يف 
بليغة يف عمليات  الليبي وا�شيب اخر بجروح  اجلي�س 
وبنغازي  درن��ة  يف  واالرب��ع��اء  الثالثاء  متفرقة  اغتيال 
التي ت�شهد ا�شرابا م�شتمرا ام�س غداة مواجها عنيفة 

بن اجلي�س وجماعة �شلفية جهادية.
اجلالء  م�شت�شفى  يف  االع����الم  مكتب  م��دي��رة  وق��ال��ت 
ف��ادي��ا الربغثي لوكالة  جل��راح��ة احل���روق واحل����وادث 
االربعاء  �شباح  ا�شتقبل  امل�شت�شفى  ان  ب��ر���س  فران�س 
بالر�شا�س وع�شكري  قتلوا  جثامن ثالثة ع�شكرين 
امل�شت�شفى  ان  واو���ش��ح��ت  بليغة.  ب��ج��روح  م�شاب  اخ��ر 
ب��رت��ب��ة رئي�س  ال�����ش��ف  ا���ش��ت��ق��ب��ل اوال ج��ث��م��ان ���ش��اب��ط 
ع���ادل حممد  البحرية  م�شاة  ق���وات  وح���دة يف  ع��رف��اء 
علي ال�شيخي الذي مت االعتداء عليه امام بيته خالل 
توجهه للعمل. وا�شافت ان ال�شاعات االوىل من �شباح 
من  اثنن  جثماين  اي�شا  امل�شت�شفى  ا�شتقبل  االربعاء 

افراد من القوات اخلا�شة وال�شاعقة يف اجلي�س.

مـع العــــدد 
ملحق خ��ش مبن��شبة فوز 

الإم�رات بتنظيم اك�شبو 2020
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نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات

اإىل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

واإىل اأ�سحاب ال�سمو

 اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل
واإىل اأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود الأمناء حفظهم اهلل

واإىل �سعب المارات الكرمي 
مبنا�سبة

فوز دبي مبعر�س اك�سبو العاملي للعام 2020
متمنني لدولة المارات العربية املتحدة املزيد من التقدم والنماء والزدهار

حميد بن �شلط�ن بن مويزه واولده
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اأخبـار الإمـارات

03

اأخبار الإمارات

�شلط�ن بن زايد يعزي يف العو�شي املنه�يل 
•• العني-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شحب ال�شمو رئي�س الدولة واجب العزاء اإىل اللواء 
�شرطة  يف  الب�شرية  امل��وارد  عام  مدير  املنهايل  العو�شي  بن  حممد  واللواء  املنهايل  العو�شي  نا�شر 
اأبوظبي يف وفاة املغفور له والدهما العو�شي املنهايل .. وذلك خالل الزيارة التي قام بها �شموه ام�س 
اإىل خيمة العزاء التي ن�شبت يف منطقة ال�شاد يف مدينة العن. واأعرب �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان لل�شقيقن واأقارب الفقيد واحل�شور عن �شادق العزاء واملوا�شاة يف م�شابهم اجللل �شائال اهلل 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهمهم ال�شرب وال�شلوان . وعربت 
اأ�شرة الفقيد واأقاربه عن خال�س �شكرهم وتقديرهم ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان على هذه 
اللفتة االإن�شانية التي اأظهرت �شدق م�شاعره وحر�س �شموه على م�شاركة اإخوانه واأبنائه املواطنن 

اأحزانهم متمنن ل�شموه طول العمر وموفور ال�شحة. 

وزارة اخل�رجية تبحث العالق�ت 
الثن�ئية مع قرب�ش واألب�ني�

•• اأبوظبي-وام:

ال�شوؤون  اإدارة  م��دي��ر  املطرو�شي  �شعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��در  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
وزارة اخلارجية كال على حدة  ع��ام  ب��دي��وان  باالإنابة يف مكتبه  االأوروب��ي��ة 
�شفري  بيكو  بيهار  و�شعادة  قرب�س  �شفري  ايكونومو  البيدوفورو�س  �شعادة 

األبانيا لدى الدولة.
وبحث  امل�شرتك  االإهتمام  ذات  املوا�شيع  مناق�شة  اللقاءين  خ��الل  وج��رى 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل 

امل�شالح امل�شرتكة بن االمارات وكل من قرب�س واألبانيا. 

من�شور بن زايد يطلق املوقع الإلكرتوين لرئي�ش الدولة بحلته اجلديدة
•• ابوظبي-وام:

اأط���ل���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة املوقع 
االإلكرتوين ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل بحلته اجلديدة 
االحتفاالت  م����ع  ت���زام���ن���ا  وذل������ك 
واالأربعن  الثاين  الوطني  باليوم 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
وت�شفح �شموه املوقع الذي يت�شمن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ع���ن ح���ي���اة  ن���ب���ذة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وكلماته 
ال��ر���ش��م��ي��ة واأق���وال���ه واأخ���ب���اره كما 
الدولة  رئي�س  روؤي���ة  على  يحتوي 
والتنمية  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  ب�����ش��اأن 
اإ�شافة  امل����راأة  و���ش��وؤون  امل�شتدامة 
وال�شحية  التعليمية  الق�شايا  اإىل 
واقت�شاد املعرفة .. وحر�س �شموه 
اأع��ل��ى املعايري  ع��ل��ى ت��وف��ريه وف���ق 
والعمل على تطويرها با�شتمرار.. 
وي�شلط املوقع ال�شوء على اهتمام 
�شموه بالثقافة والرتاث لدورهما 
ال�شخ�شية  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف 

الوطنية.
ح�شر حفل االإطالق معايل اأحمد 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة 

الذي يعك�س مكانة �شاحب  املوقع 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
كقائد يحر�س على توفري احلياة 
م�شتقبل  وبناء  للمواطن  الكرمية 
واأعرب  القادمة..  لالأجيال  زاه��ر 
���ش��م��وه ع��ن ���ش��ك��ره ل��ف��ري��ق العمل 
على جهودهم التي اأخرجت املوقع 
بحلته اجلديدة وطالبهم مبتابعة 
اإىل  ي�شل  حتى  للموقع  التطوير 
كل مكان وال�شيما اأن املوقع انطلق 

باللغتن العربية واالإجنليزية.
اأحمد  م���ع���ايل  اأ�����ش����اد  م����ن ج��ه��ت��ه 
احل���م���ريي االأم�����ن ال���ع���ام ل����وزارة 
اجلديدة  باحللة  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
االإلكرتوين  املوقع  بها  ظهر  التي 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
بذلت  التي  وباجلهود  اهلل  حفظه 
الإخراجه بامل�شتوى الالئق م�شريا 
ثمرة جهد  هو  املوقع  ه��ذا  اأن  اإىل 
م�شرتك بن عدة اأق�شام يف الوزارة. 
املوقع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  معاليه  واأك����د 
ال��ب��ال��غ��ة خ��ا���ش��ة واأن����ه ي��ق��دم مادة 
تف�شيلية موثقة بالكلمة وال�شورة 
عن اجلوانب املتعددة ل�شموه التي 
والهوايات  والتعليم  الن�شاأة  ت�شمل 
�شموه  اه���ت���م���ام���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
يتطرق  كما  وال��ري��ا���ش��ي��ة  البيئية 
التي  الوطيدة  العالقة  اإىل  املوقع 

رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  رب���ط���ت 
امل��وؤ���ش�����س املغفور  ب��ال��وال��د  ال��دول��ة 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
املنا�شب  وي��ع��دد  اهلل  رحمه  نهيان 
اأن اختاره  اإىل  التي تقلدها �شموه 
ل��الحت��اد رئي�شا  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
ك��م��ا اأك���د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن 
ق��ارئ ومتابع  اإىل كل  املوقع  ي�شل 
معلومات  من  يت�شمنه  ملا  وباحث 
قيمة خا�شة ب�شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ودولة االإمارات 
الدور  وال�شيما  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�شيا�شية  وروؤاه  ل�شموه  االإن�شاين 

واالقت�شادية والتعليمية.

اجلديد  ب��ح��ل��ت��ه  امل����وق����ع  وي�������ش���م 
باملعلومات  غنيا  ج��دي��دا  حم��ت��وى 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا جعل 
امل����وق����ع م���رج���ع���ا ل���ل���ب���اح���ث���ن عن 
يت�شدر  حيث  الدقيقة  املعلومات 
القائد  خليفة  ق�شم  املوقع  اأق�شام 
ال�شمو  �شاحب  �شرية  يقدم  ال��ذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
وحياته  اهلل  حفظة  الدولة  رئي�س 
مبادرات  على  ي��رك��ز  كما  العملية 
توفري  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  ���ش��م��وه 
احلياة الكرمية للمواطنن ويربز 
املوقع التالحم الدائم بن القيادة 
وحر�شه  وامل���واط���ن���ن  ال��ر���ش��ي��دة 
امل�شاريع  اأحدث  وتوجيهه بتطوير 

والتعليمية  وال�شحية  االإ�شكانية 
ال��دول��ة وذلك  اإم����ارات  يف خمتلف 
ل�������ش���م���ان اال�����ش����ت����ق����رار االأ�����ش����ري 

واالجتماعي للمواطنن.
�شاحب  م���وق���ع  ت���ط���وي���ر  وي����اأت����ي 
تبني  بهدف  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
املتبعة يف جمال  املمار�شات  اأح��دث 
حيث  االإلكرتونية  املواقع  ت�شميم 
مت اإع�����داد درا����ش���ة م��ت��ك��ام��ل��ة حول 
تطوير  يف  امل�شتخدمة  التقنيات 
امل�شتوين  على  الرئا�شية  امل��واق��ع 
امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي واالع���ت���م���اد على 
اآلية متطورة توفر �شهولة و�شرعة 
احلماية  ت����وف����ري  م����ع  ال��ت�����ش��ف��ح 

ومعايري االأمان العايل.

ال�شوء  ت�شليط  يف  ودوره  امل��وق��ع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
وفكره  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الر�شيدة  وقيادته  وحكمته  املنري 
ال�����ت�����ي ع����������ززت م���������ش����رية ال���ن���م���و 
بدولة  واالن�����ط�����الق  وال���ت���ط���وي���ر 
ال�����دول  م�������ش���اف  اإىل  االإم�����������ارات 
اأن هذا  ���ش��م��وه  امل��ت��ق��دم��ة.. وق����ال 
املوقع بحلته اجلديدة من �شاأنه اأن 
يوفر معلومات دقيقة عن �شاحب 
ال����دول����ة حفظه  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 

ال��رئ��ا���ش��ة وم���ع���ايل اأح���م���د حممد 
احل���م���ريي االأم�����ن ال���ع���ام ل����وزارة 
بن  علي  وم��ع��ايل  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
وزير  مكتب  م��دي��ر  الكعبي  ���ش��امل 
�����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة وم���ع���ايل حمد 
العام  االأم��ن  املدفع  عبد الرحمن 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ل�����ش��وؤون 
ب�����وزارة ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ووك���الء 
امل�شت�شارين  م���ن  وع����دد  ال�������وزارة 

واملوظفن.
مبحتويات  اإعجابه  �شموه  واأب��دى 

واملتابعن  ال��ب��اح��ث��ن  ت��خ��دم  اهلل 
بدولة  واملعنية  الر�شمية  واجلهات 
االإمارات العربية املتحدة واأدوارها 
ال�شيا�شية واالإن�شانية واالقت�شادية 
االإقليمية  امل�شتويات  على  امل��وؤث��رة 
وال��ق��وم��ي��ة وال���دول���ي���ة خ��ا���ش��ة اأن 
ال�شيا�شة  م���ع���امل  ي�����ربز  امل����وق����ع 
اخلارجية التي تنتهجها الدولة يف 
تعزيز ال�شلم واال�شتقرار الدولين. 
واأث���ن���ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ت�شميم  ع���ل���ى  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 

من�شور بن زايد ي�شهد احتف�لت مدار�ش الإم�رات الوطنية يف اأبوظبي ب�ليوم الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأم�س 
االإمارات  احتفاالت مدار�س  االول 
الوطنية يف اأبوظبي باليوم الوطني 
املبنى  ر�شميا  �شموه  واف��ت��ت��ح   42
اجل��دي��د ل��ف��رع م��دار���س االإم����ارات 

تطبيقها الأ�شاليب وطرق تدري�س 
ح��دي��ث��ة ت��ع��زز م��ن ق���درة الطالب 
واكت�شاب  املو�شوعي  التفكري  على 
والوظيفية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ه�����ارات 
..م�شيدا  املعرفة  القت�شاد  املوؤهلة 
يف  التعليم  باإ�شرتاتيجية  �شموه 
التي  الوطنية  االإم����ارات  م��دار���س 
تركز على تلبية احتياجات اأجندة 
امارة  حلكومة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة 

املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
االأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم����ارات 
الفريق  من  كبريا  اهتماما  ويجد 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
للتعليم.  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س 
واأ����ش���ار ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
االإم������ارات  م���دار����س  اأن  اإىل  زاي����د 

وطالبات  ط�����الب  ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
املدر�شة وقدموا من خالل �شورة 
الوطني  ال�������رتاث  ح�����ول  ���ش��ام��ل��ة 
وح��ي��اة االأج������داد يف امل��ا���ش��ي. كما 
التجهيزات  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  اط���ل���ع 
واملخترب  املدر�شية  ملكتبة  احلديثة 
ع���ر����س لطالب  وع���ل���ى  ال���ع���ل���م���ي 
�شموه  ووا���ش��ل   . ال��ب��ي��ارق  برنامج 
الريا�شية  ال�������ش���ال���ة  يف  ج���ول���ت���ه 

باأبوظبي.  املنا�شري  يف  الوطنية 
واأكد �شموه على اأن التعليم يحظى 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  دب���ي  ح��اك��م 

اأبوظبي ودعم روؤيتها االقت�شادية 
االح���ت���ف���االت  وب���������داأت   .2030
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بو�شول 
مبنى مدار�س  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د 
املنا�شري  � فرع  الوطنية  االإم��ارات 
ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��وه ف��ري��ق من 
حاملن  املدر�شة  وطالبات  ط��الب 
االأع������الم ..واط����ل����ع ���ش��م��وه خالل 
الرتاثي  امل���ع���ر����س  ع��ل��ى  اجل���ول���ة 

تاأ�شي�شها يف  الوطنية جنحت منذ 
العام 2002 يف اأن تقدم منوذجا 
الهوية  ي��ر���ش��خ  ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ت��م��ي��زا 
الوطنية واالنتماء للوطن ويوؤهل 
للتفاعل  ال��وق��ت  ذات  يف  ال��ط��الب 
مع ما ي�شهده الع�شر من تطورات 
املجاالت  جميع  يف  وتقنية  علمية 
م��ن متيز  �شجلته  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي وجم��ت��م��ع��ي م����ن خالل 

املرافق  باأحدث  جتهيزها  مت  التي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة ك��م��ا �شهد 
���ش��م��وه ج��ان��ب��ا م��ن االح��ت��ف��االت يف 
امل���در����ش���ة. ح�����ش��ر اجلولة  م�����ش��رح 
اأح���م���د حم��م��د احلمريي  م��ع��ايل 
االأم��������ن ال����ع����ام ل����������وزارة �����ش����وؤون 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���رئ���ا����ش���ة 
وعدد  الوطنية  االإم���ارات  مدار�س 

من اأع�شاء جمل�س االإدارة. 

هزاع بن زايد ي�شهد جل�شة ت�ش�ورية مل�شروع حتديث خطة الع��شمة 2030  
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
الوطني  االأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
الثانية  الت�شاورية  للجل�شة  الرابع 
العا�شمة  خ��ط��ة  حت��دي��ث  مل�����ش��روع 
جمل�س  ينظمها  وال���ت���ي   2030
العمراين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  اأب���وظ���ب���ي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
���ش��م��وه جانبا  اأب���وظ���ب���ي. وح�����ش��ر 
بفندق  املنعقدة  العمل  ور����س  م��ن 
ومنتجع املنغروف ال�شرقي برئا�شة 
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
التوجيهية  اللجنة  رئي�س  نهيان 
 2030 العا�شمة  خطة  لتحديث 
وم�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ي اأك����رث م��ن 47 

واأهميته  ال��ت��ع��اون  ����ش���رورة  واأك����د 
النتائج  اأف�������ش���ل  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
وت��وح��ي��د اجل��ه��ود يف ه��ذا امل�شروع 
احل���ي���وي ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف روؤي����ة 
اأطلقت  وقال �شموه لقد   .2030
ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة روؤي����ة 2030 
واحلياة  الرفاهية  حتقيق  بهدف 
ومن  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  الكرمية 
ال�شروري اأن ي�شارك اأبناء الوطن 
يف كافة عمليات التخطيط وتوجيه 

النمو الأبوظبي م�شتقبال.
العا�شمة  خطة  حتديث  اأن  يذكر 
على  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  ي���ق���وم   2030
جتمع  �شاملة  ا�شرتاتيجيات  اتباع 
والتخطيط  العام  اال�شتثمار  بن 
االقت�شادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل���ك���اين 
اإ�شافة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اإىل درا�شات مكثفة لكافة املوؤ�شرات 

ال��ت��ي ي��ت��م ت��ق��ي��ي��م خ���ي���ارات النمو 
التنمية  توجيه  بهدف  عليها  بناء 
خطط  توافق  و�شمان  امل�شتقبلية 
واحل�شري  االق��ت�����ش��ادي  االإط������ار 
يف االإم��������ارة. جت����در االإ�����ش����ارة اإىل 
اأن��ه ق��د مت حتديد م��راح��ل تنفيذ 
امل�����ش��روع ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ط��ة ت�شمل 

ت�������ش���اوري���ة تغطي  ع���ق���د ج��ل�����ش��ات 
اال�شرتاتيجية  امل�����ش��روع  م��راح��ل 
الت�شاورية  اجلل�شة  ع��ق��دت  حيث 
املا�شي  �شبتمرب  �شهر  يف  االأوىل 
ال�شركاء  تعريف  ح��ول  ومت��ح��ورت 
واإع���داد  مراحله  وب��ح��ث  بامل�شروع 
ال��و���ش��ع احل����ايل وفر�س  ت��ق��اري��ر 

املقرر  وم��ن  امل�شتقبلية.  التطوير 
يف  نهائية  ت�شاورية  جل�شة  اإق��ام��ة 
العام املقبل بهدف موا�شلة  اأوائ��ل 
املعنية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  التعاون 
ت��ن��ف��ي��ذ اخلطة  اآل����ي����ة  وم��ن��اق�����ش��ة 
اال�شرتاتيجية التي �شيتم اإعدادها 

يف اجلل�شة احلالية. 

والتي  وخ���ا����ش���ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ة 
اأ�شا�شية  م��وا���ش��ي��ع  ���ش��ب��ع��ة  غ��ط��ت 
وهي ا�شتخدامات االأرا�شي والنقل 

واملرافق املجتمعية والبنية التحتية 
االقت�شادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
وال��ن��م��و ال�����ش��ك��اين ب��ه��دف حتديد 

التو�شيات  ورف���ع  ال��ن��م��و  خ���ي���ارات 
املالئمة ب�شاأنها. واأثنى �شموه على 
اجلهات  لكافة  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة 

الهالل الحمر يقدم م�ش�عدات ان�ش�نية ع�جلة اىل �شك�ن املن�طق املنكوبة من الع�ش�ر يف الفلبني 
•• الفلبني -وام:

حاليا  الفلبن  امل��وج��ود يف  االم��ارات��ي  االحمر  الهالل  هيئة  فريق  ق��دم 
الفلبن  و�شط  املنكوبة يف  املناطق  �شكان  اىل  ان�شانية عاجلة  م�شاعدات 
والتي دمر جزءا كبريا منها اع�شار هايان الذي اجتاح و�شط البالد قبل 
ال�شويدي  برئا�شة خمي�س حممد  الهيئة  وقد و�شل فريق  اي��ام.  ع�شرة 
ال�شاحلية  تاكلوبان  مدينة  ايل  بال�شارقة  االح��م��ر  ال��ه��الل  ف��رع  مدير 
واعمال  االن�شانية  امل�شاعدات  لتقدمي  بالغة  ب�شعوبة  الفلبن  و�شط  يف 
اع�شار  ج���راء  م��ن  بالكامل  دم���رت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  ل�شكان  االغ��اث��ة 

ا�شاد  جانبه  من  الطارئة.  ظروفها  تخطي  على  وم�شاعدتها  املحتاجة 
الذي  الفلبيني  االحمر  ال�شليب  رئي�س  ج���وردون  ريت�شارد  ال�شيناتور 
هيئة  بجهود  الفلبن  و�شط  املنكوبة  املناطق  اىل  ال��ه��الل  فريق  راف��ق 
االن�شانية  ال�شاحات  ال��دائ��م يف  وت��واج��ده��ا  االم��ارات��ي  االح��م��ر  ال��ه��الل 
لتقدمي يد العون للمحتاجن �شواء يف الفلبن او غريها. وقدم ال�شكر 
للهالل االحمر االماراتي على هذه اللفتة االن�شانية التي وجهتها اىل 
العاجلة.  االغاثية  امل�شاعدات  تقدمي  خالل  من  املنكوبة  املناطق  �شكان 
انباء  وكالة  ملندوب  ت�شريح  يف  الفلبيني  االحمر  ال�شليب  رئي�س  وق��در 
االم��ارات املرافق لوفد الهالل عدد اال�شخا�س الذين لقوا حتفهم من 

هايان او كما يطلق عليه الفلبينيون اع�شار يولندا. وا�شتخدم الفريق 
الطائرات املروحية للو�شول اىل املدينة املنكوبة يف رحلة �شاقة ا�شتغرقت 

اكرث من �شاعة ون�شف ال�شاعة.
ياأتي من  الفلبن  يف  الفريق  وج��ود  اأن  ال�شويدي  واأك��د خمي�س حممد 
دوافع ان�شانية مل�شاعدة ال�شعب الفلبيني يف حمنته والتخفيف من اثار 

الكارثة على �شكان املناطق التي �شربها االع�شار اخريا.
املنكوبة  لل�شعوب  العون  تقدم  االماراتي  االحمر  الهالل  ان هيئة  وقال 
نابع من  وه��ذا  القا�شية  والظروف احلياتية  واملحن  الكوارث  اوق��ات  يف 
ال�شعوب  جانب  اىل  بالوقوف  االحمر  بالهالل  العليا  القيادة  �شيا�شة 

جراء االع�شار بنحو ع�شرة االف قتيل وت�شريد اأكرث من اربعة مالين 
�شخ�س . .م�شريا اىل ان االع�شار ادى ايل دمار كامل يف البني التحتية 

وهدم املباين واحدث انهيارات ار�شية يف كثري من املناطق املنكوبة.
ت�شرب  التي  االعا�شري  اعتى  م��ن  يعترب  ه��اي��ان  اع�شار  ان  اىل  وا���ش��ار 
اع�شار من  ان��ه  االع�شار على  ه��ذا  االط��الق حيث �شنف  الياب�شة علي 
 315 من  �شرعتها  تقرتب  برياح  الياب�شة  على  وهبط  اخلام�شة  الفئة 
الفلبن..  تاريخ  يف  طبيعية  كارثة  ا���ش��واأ  لي�شبح  ال�شاعة  يف  كيلومرتا 
ت�شررا  االك��رث  املناطق  من  وتعترب  ليتي  اأقليم  عا�شمة  هي  وتاكلوبان 

باالع�شار.
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•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
ب��ن را���ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
ام�س  �شباح  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ي 
ال��دي��وان االأم���ريي بح�شور �شمو  يف 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان..امل�شرية الطالبية التي 
التعليمية  عجمان  منطقة  نظمتها 
باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  مبنا�شبة 
طلبة  مب�����ش��ارك��ة   42 ال�����  ال���وط���ن���ي 
مدار�س االإمارة احلكومية واخلا�شة. 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
لدى  امل�شرية  م�شتقبلي  مقدمة  يف 
اأن  بعد  االأم��ريي  و�شولها..الديوان 
االإم�����ارة مب�شاركة  ك��ورن��ي�����س  ج��اب��ت 
دوري��������ات ال�������ش���رط���ة وف������رق ال���دف���اع 
الع�شكرية  املو�شيقى  وف��رق��ة  امل��دين 
يف  التدري�شية  الهيئات  اإىل  اإ�شافة 
اأولياء  امل���دار����س و ج��م��ع غ��ف��ري م��ن 
االأمور. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم 
يلم�شه  مل��ا  ���ش��روره  بالغ  ع��ن  عجمان 

وي�����ش��اه��ده م���ن ح���ب و ت��ق��دي��ر من 
اأبناء الدولة لوطنهم الغايل. واأ�شار 
وغريها  امل�شرية  ه��ذه  اأن  اىل  �شموه 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن�����ش��اه��ده��ا يف 
اأرج��اء الوطن كافة احتفاال بذكرى 

ق���ي���ام دول���ت���ن���ا امل���ج���ي���دة..ت���ع���رب عن 
وتدل  لوطنهم  وبناتنا  اأبنائنا  ح��ب 
ع��ل��ى ت��الح��م��ه��م جم�����ش��دي��ن ملحمة 
وتاأتي  ل���الأج���ي���ال.  ودر����ش���ا  ل��ل��ع��ط��اء 
وزارة  اح���ت���ف���االت  ���ش��م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

الوطني  ب��ال��ي��وم  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
وت�شارك  ال�������وزارة  اع��ت��م��دت��ه  ال����ذي 
فيها املنطقة بعدد من الفعاليات يف 
كافة ارجاء عجمان مب�شاركة طالب 
م���دار����س امل��ن��ط��ق��ة. ب��ع��د ذل���ك افتتح 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  النعيمي 
بن حميد النعيمي معر�س �شور من 
االإمارات �شارك فيه 12 من املواهب 
ال�����ش��اب��ة االم���ارات���ي���ة وال����ذي نظمته 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
الوطني.  ال���ي���وم  ف���ع���االي���ات  ���ش��م��ن 
وا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
املختلفة  امل��ع��ر���س  اأج��ن��ح��ة  ع��ج��م��ان 
للم�شاركن  12 جناحا  واملكونة من 
من خمتلف انحاء االإم��ارات عر�شوا 
�شورهم التي تو�شح تراث وتاريخ و 
اأبرز معامل االإمارات. وهدف املعر�س 
من خالل عر�شه للمواهب الوطنية 
ل��ل��م�����ش��ارك��ن م��ن ك��اف��ة ان��ح��اء دولة 
االم��ارات اىل تبني املواهب الوطنية 
ال�شابة ودعمها وت�شجيعها كي ي�شتد 
كمواهب  وج����وده����ا  وت��ث��ب��ت  ع���وده���ا 
قادرة على االإبداع وامل�شاركة الفعالة 
االإماراتي  الثقايف  امل�شهد  ت�شكيل  يف 
واإبراز  واخت�شا�شاته  مكوناته  بكل 
ل�شعب  واالإن�شاين  احل�شاري  الوجه 

واالأفكار  بالطاقات  الزاخر  االإمارات 
امل��ي��ادي��ن. وقدمت  اخل��الق��ة يف �شتى 
خالل  عجمان  م��دار���س  م��ن  العديد 
امل���ع���ر����س ع���رو����ش���ا ���ش��ع��ب��ي��ة اب�����رزت 
ال��وج��ه احل�����ش��اري للدولة  خ��الل��ه��ا 
وعر�س  لل�شعر  ال���ق���اء  اىل  ا���ش��اف��ة 
ع�������ش���ك���ري ق�����دم�����ه جم����م����وع����ة من 
االطفال. ح�شر اال�شتقبال واملعر�س 

النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  اح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
امل��ال��ي��ة واالإداري�����ة وال�شيخ  ل��ل�����ش��وؤون 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائ����رة 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
ال�شيخ  ومعايل  والتخطيط  البلدية 
النعيمي  �شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 

االأم����ريي بعجمان  ال���دي���وان  رئ��ي�����س 
ومدراء الدوائر املحلية و االحتادية 
وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن و�شعادة 
ع��ل��ي ح�����ش��ن حم��م��د م��دي��ر منطقة 
عجمان التعليمية وموظفي املنطقة 
�شيف  ���ش��ع��ي��د  امل���ه���ن���د����س  ����ش���ع���ادة  و 
ال��ع��ام للمجل�س  االأم����ن  امل��ط��رو���ش��ي 

التنفيذي وموظفي املجل�س.

•• عجمان ـ الفجر 

نظم املكتب االإعالمي لالأمانة العامة للمجل�س 
عجمان  كمبن�شكي  بفندق  بعجمان  التنفيذي 
وال�شركاء  االإع���الم���ي���ن  م���ع  ل��ق��اء  اأم�������س،  اأول 
االإع���الم  ادارات  خمتلف  م��ن  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ن 
يف  اأ�شهموا  الذين  لالإمارة  احلكومية  بالدوائر 
فاعل،  ب�شكل  االأم��ان��ة  واأخ��ب��ار  فعاليات  تغطية 
لبحث �شبل التعاون وتعزيز العالقات، ومناق�شة 
تغطية فعاليات اإمارة عجمان ب�شكل عام واأخبار 
وجهت  اللقاء  بداية  ويف  خا�س.  ب�شكل  االأم��ان��ة 
االإعالمي  املكتب  مديرة  ال�شوم  اإمي��ان  االأ�شتاذة 
�شكر  لتنفيذي عجمان، كلمة  العامة  االأمانة  يف 
للمدعوين على جمهودهم الكبري واملثمر الذي 

املختلفة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتغطية  خ���الل  م��ن  ب���ذل 
واإفراد امل�شاحات لفعاليات االأمانة يف موؤ�ش�شاتهم 
االإعالمية املختلفة، م�شريًة اىل ان االإعالمين 
كانوا ج�شر العبور والنهو�س واالإرتقاء لالإمارة 
املوؤ�ش�شات  خ��الل  م��ن  لها  ب��ال��رتوي��ج  لالأف�شل 
بجزيل  اأي�����ش��اً  وت��ق��دم��ت  املختلفة،  االإع��الم��ي��ة 
عجمان  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ل���الإع���الم���ي���ن  ال�����ش��ك��ر 
و   ، اإ�شرتاتيجيون  �شركاء  انهم  احلكومية حيث 
العامة من  باالأمانة  ي�شعون لتوطيد عالقاتهم 

خالل تعاونهم الدائم معها.
ا�شتف�شار  الإي  اأب��واب��ه��ا  تفتح  االأم��ان��ة  ان  وق��ال��ت 
م����واده  ال�����ش��ح��ف��ي يف  ي��ح��ت��اج��ه��ا  م��ع��ل��وم��ات  اأو 
االإعالمية، فاملكتب االإعالمي �شين�شق احلوارات 
ال��ت��ي ي���ود ال�����ش��ح��ف��ي اج���رائ���ه���ا، و���ش��ي��وف��ر لهم 

املعلومات املختلفة ذات العالقة بعمل املوؤ�ش�شة.
وهدف اللقاء للتعرف على اإحتياجات ال�شحفين 
وم��ط��ال��ب��ه��م م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ظل 
مطالبهم  على  وال��ت��ع��رف  عنها،  ممثلن  وج��ود 
لتعزيز  خ��ا���س  ب�شكل  العامة  االأم��ان��ة  قبل  م��ن 
بن  العمل  لت�شيري  الرتابط  وتعميق  التوا�شل 
واملوؤ�ش�شات  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة 
خالل  االأمانة  و�شعت  كما  املختلفة،  االإعالمية 
على  تواجههم  التي  العقبات  تذليل  اىل  اللقاء 
ك��اف��ة االأ���ش��ع��دة، ف���االإع���الم ه��و ج���زء م��ن روؤية 
واملوؤ�ش�شة  فبال�شحفي  االأم��ان��ة،  وا�شرتاتيجية 
يكون هناك بناء متكامل ي�شب يف توجيه اجلهود 
املعلومة  اي�شال  وه��و  االأ�شمى  الهدف  لتحقيق 
يف  والتحديات  ال�شعوبات  ظ��ل  يف  ال��ق��ارئ،  اىل 

االأحيان  بع�س  يف  وج��ود  بعدم  وخا�شة  عملهم 
قواعد بيانات دقيقة، واأرقام متوفرة باملوؤ�ش�شات 
ال�شحفي،  امل��و���ش��وع  خدمة  اأج��ل  م��ن  املختلفة، 
ال�شحفي عند  وهو ما يفر�س عبئا ثقيال على 
ال��ب��ح��ث، وه���ي ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى ال��و���ش��ول اإىل 
قبل  م��ن  التحفظ  ب�شبب  وال��وث��ائ��ق،  املعلومات 
اأو  املختلفة،  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  امل�شئولن  بع�س 

لالن�شغال الدائم من قبلهم.
ويف نهاية اللقاء كرم ال�شيد اأحمد �شطاف بالنيابة 
عن املدير العام لالأمانة العامة، ال�شحفين من 
و�شائل االإعالم املختلفة باالإ�شافة اىل ال�شركاء 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن 
املختلفة  ع��ل��ى جم��ه��ودات��ه��م  ت��ق��دي��ر  ب�����ش��ه��ادات 

واملثمرة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثاين  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اأطلق  ل���دول���ة االإم�������ارات،  واالأرب����ع����ن 
ال�������ش���ن���دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
حبارى  ط��ائ��ر   42 ال���ي���وم  احل���ب���ارى 
املجموعة  وت��رم��ز  ال���دول���ة.  ���ش��م��اء  يف 
�شنوات االحتاد  اإىل  اإطالقها  التي مت 
تاأ�ش�س يف عام  باالإجنازات منذ  املكللة 
1971م واإىل النجاحات التي حققها 
ب���رن���ام���ج اإك����ث����ار واإط�������الق احل���ب���ارى، 
والذي انبثق من روؤية الوالد املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
رحمه اهلل، وي�شتمر اليوم بف�شل دعم 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورعاية 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
املنا�شبة،  لهذه  وتخليداً  اهلل.  حفظه 
باألوان  خا�شة  حلقات  الطيور  حتمل 

علم دولة االإمارات العربية املتحدة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال حم��م��د �شالح 
ال�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال��ب��ي�����ش��اين، 
ال�������دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى احل����ب����ارى، 
احلبارى  ط��ي��ور  م��ن   42 اإط����الق  اإن 
ال����رتاث الوطني،  اإل��ي��ه يف  ت��رم��ز  مب��ا 
ينظمها  التي  االأن�شطة  اإط��ار  يف  ياأتي 
ال�������ش���ن���دوق ال������دويل اح���ت���ف���ااًل ب���روح 
االحت�����اد وت��ر���ش��ي��خ��اً مل��ع��ان��ي��ه يف اإط���ار 
جهوده لتنفيذ برنامج املحافظة على 
�شمان  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  احل���ب���ارى 
اأهم  اأح��د  باعتباره  الطائر  ه��ذا  بقاء 

الوطنية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ه��وي��ة  م��ك��ون��ات 
امل�شتقبل  الأج���ي���ال  ع��ل��ي��ه  وامل��ح��اف��ظ��ة 
هذه  تنفيذ  اأن  البي�شاين  واأو���ش��ح   .
برنامج  و���ش��ع  وم��وا���ش��ل��ت��ه��ا  ال���روؤي���ة 
اإكثار احلبارى الذي تنفذه الدولة يف 
االأنواع  على  احلفاظ  برامج  مقدمة 
احل���ي���ة يف ال����ع����امل، وذل�����ك يف اإجن����از 
ا�شتثنائي يحق لكل مواطني االإمارات 
التي  الطيور  وحتمل  ب��ه.  يفخروا  اأن 
خا�شة  ح��ل��ق��ات  ال���ي���وم  اإط���الق���ه���ا  مت 
)باملعنى  ترفع  اأنها  اأي  العلم،  باألوان 
االإم���ارات  دول��ة  علم  للكلمة(  احل��ريف 
طفاًل   30 ���ش��ارك   . املتحدة  العربية 
اإطالق  االإم���ارات يف عملية  من طلبة 
���ش��وي��ح��ان يف  احل��ب��ارى ق���رب منطقة 

اأبوظبي، حيث �شهد 15 تلميذاً و15 
تلميذة من ال�شف اخلام�س مبدر�شتي 
للبنات  ال��ع��ال��ي��ة  و  للبنن  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اإطالق هذه الطيور اإىل بيئتها الربية 
على  االأطفال  تعّرف  وقد  الطبيعية. 
لطائر  والثقافية  العلمية  االأه��م��ي��ة 
ممتعة  م�شابقة  يف  و�شاركوا  احلبارى 
ُقدمت  كما  عنه.  معلوماتهم  الختبار 
لهم جمموعة من الوجبات الرتاثية 

وال�شعبية احتفااًل بهذه املنا�شبة.
اإىل  البي�شاين  اأ���ش��ار  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
االإم������ارات يف هذا  اأب���ن���اء  م�����ش��ارك��ة  اأن 
ال���ن���وع م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة هو 
ميثلون  الأن���ه���م  للم�شتقبل،  ِغ���را����س 
جيل الغد الذي ي�شتلهم نهج �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
و����ش���رية ال�����ش��ي��خ زاي�����د رح���م���ه اهلل يف 
ح��م��اي��ة امل���ك���ون���ات ال���رتاث���ي���ة وامل�����وارد 
عليها  واملحافظة  للوطن  الطبيعية 
لالأجيال القادمة .  وكان قد مت اإنتاج 
االإكثار  م��ن�����ش��اآت  يف  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه 
ال��وط��ن��ي لبحوث  امل���رك���ز  ب��االأ���ش��ر يف 
التابعة  االأربعة  املراكز  اأحد   ، الطيور 
لل�شندوق حول العامل، والتي يديرها 
ال����دويل للحفاظ  ب��رن��اجم��ه  اإط����ار  يف 
ع��ل��ى احل���ب���ارى. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
والدولية  املحلية  القيا�شية  النتائج 
على  ال��دويل  ال�شندوق  التي يحققها 
واإطالقها،  احل��ب��ارى  اإك��ث��ار  م�شتوى 
ت�شع دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة 

حيث  م����ن  ال����ع����امل  دول  م���ق���دم���ة  يف 
احلفاظ على االأنواع احلية وا�شتدامة 
اأعدادها يف الربية. وت�شكل جمموعة 

الطيور التي مت اإطالقها اليوم جزءاً 
م���ن م�����ش��روع ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة الإع����ادة 
ت��وط��ن احل���ب���ارى ال����ذي ي��ه��دف اإىل 

هذا  م��ن  امل�شتدامة  االأع���داد  ا�شتعادة 
الطائر الذي يحتل موقعاً متميزاً يف 

الرتاث والتقاليد االإماراتية.

••اأبوظبي-الفجر: 

فعاليات  اأب���وظ���ب���ي  م���ط���ارات  ُت��ن��ظ��م 
اأبوظبي  مطار  يف  متنوعة  احتفالية 
مبنا�شبة  فرحتها  ل��ت�����ش��ارك  ال����دويل 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���اين واالأرب����ع����ن 
للدولة مع كافة املوظفن يف ال�شركة 
امل�شتخدمن  وامل�����ش��اف��ري��ن  وال������زوار 
والتعريف  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة  ملطار 
الثقايف  وامل�����وروث  ال��ع��ري��ق  ب��ال��ت��اري��خ 
مبا  للدولة  االأ�شيلة  والعادات  الغني 
ُي��ج�����ّش��د م��ع��اين ���ش��ع��ار روح االحت����اد ، 
لل�شركة  امل�����ش��ت��م��ر  االل���ت���زام  وي��ع��ك�����س 
املهمة  الوطنية  باملنا�شبات  لالحتفال 

والغالية يف االإمارات.
بتزين  اأب���وظ���ب���ي  م����ط����ارات  وق���ام���ت 
خمتلف مباين مطار اأبوظبي الدويل 
رمزاً  ميثل  ال��ذي  الدولة  علم  باألوان 
قامت  كما  واالنتماء.  للوطنية  مهماً 
االأن�شطة  م��ن  ع��دد  بتنظيم  ال�شركة 
امل���ط���ار  االأخ�����������رى يف  االح���ت���ف���ال���ي���ة 
�شركائها  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
من  امل�����ط�����ار  يف  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ن 
واجلمارك  املطار  و�شرطة  اجل��وازات، 

وعرو�شات  ترفيهية  فعاليات  ت�شم 
باحلناء،  ال��ر���ش��م  وف��ع��ال��ي��ة  ���ش��ع��ب��ي��ة، 
واحلرف اليدوية الرتاثية، باالإ�شافة 
املو�شيقية  ال�����ش��رط��ة  ف��رق��ة  ل��ع��ر���س 
ما�شي  حتكي  ت��راث��ي��ة  خيمة  ون�شب 
القادمن  ق��اع��ة  ال��دول��ة يف  وح��ا���ش��ر 
ال��دويل. كما  اأبوظبي  اجلديدة ملطار 
ت��ذك��اري��ة خمتلفة  ت��ق��دمي ه��داي��ا  يتم 
املطار  امل���غ���ادري���ن ع���رب  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 

واأو����ش���ح���ة وغريها  م��الب�����س  ت�����ش��م��ل 
ال��ت��ي حت��م��ل م�شامن  ال��ه��داي��ا  م���ن 
للدولة،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
وذلك على مدى الفرتة االحتفالية. 

الن�شوري،  م��اج��د  علي  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي: 
ب�شفتها  اأب���وظ���ب���ي  م���ط���ارات  ُت�����درك 
اجل����ه����ة امل�������ش���غ���ل ل���ل���ب���واب���ة اجل���وي���ة 
يف  م�شوؤوليتها  للعا�شمة،  الرئي�شية 

امل�شتخدمن  امل�شافرين  كافة  تعريف 
مل��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل ب��ت��اري��خ دولة 
وعاداتها  الغنية  وثقافتها  االإم����ارات 
املنا�شبة  ه��ذه  حتمله  ومب��ا  االأ�شيلة، 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ه��م��ة م��ن م��ع��اين الفخر 
واالع��ت��زاز . واأ���ش��اف: تفخر مطارات 
اأبوظبي مب�شاهماتها يف تعزيز حركة 
وال��ع��امل مع  املنطقة  ورب���ط  ت��وا���ش��ل 
دولة االإم��ارات، وتتطلع مل�شاركة كافة 

خمتلف  ع��رب  وامل�شافرين  موظفيها 
اأب��وظ��ب��ي، باالحتفال  اإم���ارة  م��ط��ارات 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين واالأرب���ع���ن 

الغايل على قلوبنا جميعاً . 
نظمت  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  اأن  ي��ذك��ر 
فعاليتها  اجل���اري،  نوفمرب   27 ي��وم 
الوطني  باليوم  ال�شنوية  االحتفالية 
لدولة االإمارات يف مقر ال�شركة لكافة 
اال�شرتاتيجين،  و�شركائها  املوظفن 
و���ش��ه��دت االح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ر���س ملظليي 
منت�شف  يف  هبطوا  اللذين  االإم���ارات 
احلفل الذي تنظمه مطارات اأبوظبي. 
ك��م��ا ���ش��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات اق���ام���ة حفل 
ت��ك��رمي ل��ل��م��وظ��ف��ن ال���ذي���ن جت���اوزت 
من  اأك��رث  ال�شركة  يف  خدمتهم  ف��رتة 
20 و30 عاماً، لالحتفاء مب�شريتهم 
املهنية املميزة واملتفانية طيلة العقود 
امل��ا���ش��ي��ة. وق���دم���ت عرو�س  ال��ث��الث��ة 
ومدر�شة  زاي��د  دار  م��ن  رائ��ع��ة  �شعبية 
مبارك بن حممد، وطرحت م�شابقات 
العاملن  املوظفن  لت�شجيع  متنوعة 
اجلن�شيات  ك���اف���ة  م����ن  ال�������ش���رك���ة  يف 
للتعبري عن فخرهم واعتزازهم بهذه 

املنا�شبة الوطنية الغالية.

•• دبي-وام:

تتعاون موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة � التابعة لدائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري مع جمموعة الزرعوين لتنظيم عرو�س األعاب 
�شاطئ جمريا يف  املقبل على  والثاين من دي�شمرب  االأول  نارية يف 
الثاين  الوطني  باليوم  احتفاالتهما  �شمن  �شقيم/2  اأم  منطقة 
ترعاها  التي  النارية  االألعاب  عرو�س  وحتظى  للدولة.  واالأربعن 
وت�شتهوي  اجلميع  قبل  من  وا�شعة  ب�شعبية  ال��زرع��وين  جمموعة 
تقدمي  على  املجموعة  حتر�س  اإذ  �شواء  حد  على  وال�شغار  الكبار 
البع�س  بع�شها  م��ع  متتزج  التي  النارية  االأل��ع��اب  تقنيات  اأح���دث 

رائعة  فنية  لوحات  وت�شكل  ورائعة  زاهية  باألوان  ال�شماء  لت�شيء 
باليوم  االح��ت��ف��االت  خ���الل  دب���ي  زوار  يعي�شها  م��ف��رح��ة  واأج������واء 
الوطني. وقالت �شعادة ليلى حممد �شهيل املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ايف ل��ه��ا ام�����س اأن 
�شريكها   � الزرعوين  جمموعة  مع  التعاون  على  حري�شة  املوؤ�ش�شة 
خالل  دب��ي  زوار  نفو�س  اإىل  البهجة  اإدخ���ال  على   � اال�شرتاتيجي 
داأبت  حيث  الوطني  عر�شها  الدولة  فيها  تعي�س  التي  الفرتة  هذه 
املهرجانات  خالل  النارية  االألعاب  عرو�س  تنظيم  على  املجموعة 
التي تنظمها املوؤ�ش�شة مثل مهرجان دبي للت�شوق و مفاجاآت �شيف 

دبي و العيد يف دبي . 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
تنظم  واالأرب��ع��ن  الثاين  الوطني  باليوم  لالحتفال  العليا  اللجنة  رئي�س  املجتمع 
الوزارة اأوبريت غنائي يحيه نخبة من الفنانن من جمهورية م�شر العربية وذلك 
يوم االحد القادم املوافق االول من دي�شمرب على امل�شرح الوطني يف ابوظبي يف متام 

ال�شاعة ال�شابعة والن�شف م�شاء.
الفنانن  من  م�شاركة  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  وق��ال 
امل�شرين الحتفاالتنا بالدولة باليوم الوطني وتهدف باملقام االأول اإىل رغبة االأخوة 
كما  االإم��ارات��ي��ن..  اإخوانهم  اإىل  ووف��اء  حب  ر�شالة  تقدمي  يف  امل�شرين  الفنانن 
تهدف اإىل تعزيز اأوا�شر االإخوة بن ال�شعبن ال�شقيقن وتر�شيخ العالقات االأخوية 

االإمارات  بها  التي حتظى  املكانة  تعبريا ملدى  تاأتي  املبادرة  اأن  الدولتن حيث  بن 
الداعمة  ومبادراتها  االإم���ارات  مواقف  يقدرون  والذين  امل�شري  ال�شعب  قلوب  يف 

لل�شقيقة م�شر.
ال�شقيق على م�شاركتنا يف احتفاالتهذا  امل�شري  ال�شعب  اإن حر�س  واأ�شاف معاليه 
االإماراتين جميعا واملقيمن حيث يوؤكد عما تكنه م�شر  الغايل على قلوب  اليوم 
دعم  يف  جهدا  تدخر  ال  االإم����ارات  اأن  اإىل  م�شريا  االإم����ارات  ل��دول��ة  و�شعبا  حكومة 
العربية  ال��دول  جميع  مع  العالقات  تطوير  اإىل  ت�شعى  كما  عامة  العرب  اأ�شقائها 

واالأجنبية.
وعرب معاليه عن �شكره مل�شاركة وفد الفنانن امل�شرين الذين يحملون ر�شالة حب 
ال�شعبن  بن  القوية  العالقة  للتعبري عن مدى عمق  امل�شري  ال�شعب  ووف��اء من 

ال�شقيقن وت�شاهم يف مزيد من التقارب الفكري والثقايف والفني.

دبي للمهرج�ن�ت وجمموعة الزرعوين تنظم�ن 
عرو�ش� لالألع�ب الن�رية مبن��شبة اليوم الوطني

اوبريت غن�ئي لفن�نني م�شريني على امل�شرح الوطني الحد املقبل �شمن فع�لي�ت الحتف�لت ب�ليوم الوطني 

ح�كم عجم�ن ي�شتقبل امل�شرية الطالبية لليوم الوطني ويفتتح معر�ش� لل�شور

اأم�نة تنفيذي عجم�ن تنظم لق�ء مع الإعالميني وال�شرك�ء الإ�شرتاتيجيني لبحث �شبل تعزيز التع�ون

يف احتف�ٍل فريٍد من نوعه بروح االحت�د، ومب�س�ركة الطلب والط�لب�ت

حب�رى حتّلق ب�ألوان العلم ع�ليً� يف �شم�ء الإم�رات   42

تزيني مط�ر الع��سمة ب�ألوان العلم وتقدمي هداي� تذك�رية للم�س�فرين

 مط�رات اأبوظبي ت�ش�رك امل�ش�فرين فرحة الحتف�ل ب�ليوم الوطني الث�ين والأربعني 
•• دبي-وام:

�شمن  االأول  باملركز  االول  اأم�����س  ال��رب  دار  جمعية  ف���ازت 
االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائرة  املوؤ�ش�شات اخلريية بجائزة  فئة 
ال��ث��ام��ن��ة لعام  ب��دب��ي للتميز يف دورت��ه��ا  وال��ع��م��ل اخل���ريي 

.2013
و�شلم �شعادة الدكتور حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين مدير 
عام الدائرة جمعية دار الرب اجلائزة ل�شعادة عبداهلل علي 
التنفيذي  املدير  االإدارة  جمل�س  ع�شو  الفال�شي  زاي��د  بن 
جلمعية دار الرب وذلك خالل حفل ختام برنامج اجلائزة 
ال���ذي اأق��ي��م ل��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ق��اع��ة ال��ك��ربى مببنى 

الدائرة بدبي.
الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  باجلمعية  ال��رب  م�شروع  وح���از 
التحفيظ  مركز  جلائزة  اأي�شا  االأول  املركز  االإن��اث  �شعبة 

املتميز.
اإن جائزة التميز يف دورتها  ال�شيباين  وقال الدكتور حمد 
الثامنة تتوج جهود املتميزين امل�شاركن يف برنامج الدائرة 
للتميز واملر�شحن جلوائزها والذين اأ�شهموا ب�شكل بارز يف 

ارتقاء االأداء يف كافة املحافل.
دبي  برنامج  من  م�شغرة  ن�شخة  هي  اجلائزة  ان  واأ���ش��اف 
ف��ارق��ة يف  نقطة  يعترب  وال���ذي  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����الأداء 
بكافة  الفائزين  ..مهنئا  دب��ي  اإم��ارة  ت�شهده  ال��ذي  التميز 
ن�شر  �شاأنها  من  والتي  ال��دوائ��ر  خمتلف  يف  التميز  جوائز 
روح املناف�شة والتميز يف كافة الوحدات التنظيمية ..ودعا 
باالأمن  االإم������ارات  ع��ل��ى دول����ة  دائ��م��ا  ت��ع��اىل  اأن مي��ن اهلل 
الر�شيدة  قيادتها  وع��ل��ى  واالط��م��ئ��ن��ان  وال��رخ��اء  واالأم����ان 

عونا  لنا  يدميهم  واأن  العمر  وط���ول  والعافية  بال�شحة 
وذخرا يف التقدم والتميز والعطاء والرقي على امل�شتوين 

املحلي والدويل.
امل���زروع���ي رئي�س  ���ش��ع��ادة خ��ل��ف��ان خليفة  م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم 
اإىل  وتقدير اجلمعية  �شكر  الرب  دار  اإدارة جمعية  جمل�س 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
وتاأ�شي�س هذا  دع��م  �شموه يف  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  الكبري  ل��ل��دور 
ج��زءا من منظومة  باعتبارها  الرب  دار  املتمثل يف  ال�شرح 
وحتقيقها  االإم����ارات  دول���ة  تدعمها  ال��ت��ي  اخل���ريي  العمل 
تقدما يف م�شرية العمل اخلريي بالدولة لي�شبح منوذجا 
حيا يف الو�شول اإىل العاملية يف العمل االإن�شاين واالإغاثي.

واأع����رب امل���زروع���ي ع��ن ���ش��ك��ره ل�����ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د بن 
ال�شيخ اأحمد ال�شيباين لدور �شعادته يف متيز قطاع العمل 
ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل  باإ�شراف دائرة  اخلريي بدبي 
جناح  على  واأثنى  املرجوة.  اأهدافه  وبلوغه  عليه  اخل��ريي 
�شعادته  وتكرمي  للتميز  ال��دائ��رة  جلائزة  الثامنة  ال���دورة 
وتكرمي  خريية  موؤ�ش�شة  اأف�شل  بجائزة  الرب  دار  جلمعية 
م�شروع الرب لتحفيظ القراآن الكرمي �شعبة االإناث التابع 

للجمعية بجائزة املركز االأول كاأف�شل مركز حتفيظ.
ب��ن زاي���د الفال�شي  ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل علي  اأ���ش��اد  م��ن جهته 
التميز  ال���رب يف جم���ال  دار  ال���ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور 
امل��وؤ���ش�����ش��ي ع��ل��ى م����دار اأك����رث م��ن ث���الث ع��ق��ود م��ن العمل 
الدولة وحتقيق اجلودة  وخارج  داخل  واالإن�شاين  اخلريي 
املوؤ�ش�شي  والتطوير  اإدارة اجلودة  اإن�شائها  اأعمالها منذ  يف 

باجلمعية عام 2004 وحتى االآن.

جمعية دار الرب تفوز بج�ئزة التميز ك�أف�شل موؤ�ش�شة خريية بدبي
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بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ احتف�لته� ب�ليوم الوطني الث�ين والأربعني

الداخلية ت�شرع تركيب اأجهزة اإنع��ش القلب يف الأم�كن الع�مة

•• ابوظبي-الفجر: 

ام�س  اأبوظبي  بلدية مدينة  ب��داأت 
الثاين  الوطني  باليوم  احتفاالتها 
واالرب������ع������ن ب���ح���ف���ل ت���ع���ب���ريا عن 
الغالية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  االع���ت���زاز 
علي  م����اج����د  م����ع����ايل  ح�������ش���ره   ،
ال�شئون  دائ����رة  رئ��ي�����س  امل��ن�����ش��وري 
ال��ب��ل��دي��ة و���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة حممد 
مدينة  بلدية  عام  مدير  املزروعي 
التنفيذيون  وامل���دي���رون  اأب��وظ��ب��ي 
وروؤ�شاء االأق�شام و املوظفون وذلك 
الرئي�شي  باملقر  الكبري  امل�شرح  يف 

للبلدية. 
رفع  احل���ف���ل  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
التهاين  اآي������ات  اأ���ش��م��ى  امل����زروع����ي 
�شاحب  ح�شرة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

وللوطن.
احل�شارية  ال��ن��ه�����ش��ة  اأن  وق������ال 
ال���ع���م���الق���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة 
خالل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
املجاالت  �شتى  يف  االحت���اد  �شنوات 
االقت�شادية والثقافية واحل�شارية 
ثمرة  ت��زال  وم��ا  كانت  واالإن�شانية 
امل����ب����دع واالإ�������ش������رار على  ال���ف���ك���ر 
ُقدماً  وال�شري  والتمكن  النهو�س 

على طريق االزدهار والنماء.
وق���ال اأن��ن��ا يف دول���ة االحت���اد ن�شعر 
ج���م���ي���ع���اً ب����االع����ت����زاز وال����ف����خ����ر.. 
التي  احل�������ش���اري���ة  ل������الإجن������ازات 
حت���ق���ق���ت الأب�������ن�������اء االإم����������������ارات.. 
الكبرية  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  نتيجة 
..وال�����ع�����ط�����اءات ال������زاخ������رة.. من 
مقدمتهم  ويف  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

بلدية مدينة  ع��ام  م��دي��ر  واخ��ت��ت��م 
اأن  م�����وؤك�����دا   ، ك���ل���م���ت���ه  اأب����وظ����ب����ي 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  احتفالنا 
واالأرب����ع����ن م��ن��ا���ش��ب��ة ع���زي���زة تبث 
وم����ع����اين  م���������ش����اع����ر  ق����ل����وب����ن����ا  يف 
ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز ك��ون��ه��ا اأجن���ح 
عربية..  وح��دوي��ة  جتربة  واأن�شع 
املباركة  امل�������ش���رية  ه����ذه  وت�����ش��ت��م��ر 
احل�شاري  والعطاء  الوهج  بنف�س 
االحتاد  قيم  ..و�شتبقى  املتنامي 
وم��ب��ادئ��ه ال��ت��ي جت���ذرت يف نفو�س 
اأب��ن��اء االإم����ارات ه��ي امل��ن��ارات التي 
ن�شتهدي بها على طريق التطوير 
و�شيبقى   .. احل�����ش��اري  وال��ت��ق��دم 
االحتاد ال�شمانة االأكيدة مل�شتقبل 

اأكرث اإ�شراقا ومناء وعطاء .
ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  ت�شمن احل��ف��ل 
التي  والفنية  الوطنية  ال��ف��ق��رات 

اهلل..  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي.. رعاه اهلل .. واأ�شحاب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل   ..
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�شمو  واأ����ش���ح���اب   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأول���ي���اء ال��ع��ه��ود.. ونواب  ال�����ش��ي��وخ 
االإم������ارات  ���ش��ع��ب  واإىل  احل����ك����ام.. 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��ك��رمي 
ال���ث���اين واالأرب�����ع�����ن ل��ق��ي��ام دول���ة 
االإمارات العربية املتحدة ..جمددا 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال������والء  ع��ه��د 

الرتفيه  و�شبل  واخلدمات  العي�س 
البلدية  .. كما ركزت  واال�شتجمام 
املواطن  ال��ب�����ش��ري  ال��ع��ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
الفاعل والقادر واملوؤهل لقيادة دفة 
خالل  م��ن  وال��ت��ط��وي��ر..  التنمية 

تاأهيله وتطوير قدراته .
مدينة  ب���ل���دي���ة  ا����ش���ت���ط���اع���ت  ك���م���ا 
اأب�����وظ�����ب�����ي م�����ن خ�������الل ب���رن���ام���ج 
حتقق  اأن  امل�������ش���ت���م���ر  ال���ت���ط���وي���ر 
م�����ع�����دالت م���رت���ف���ع���ة وم�������ش���ه���ودة 
االأداء  يف  واجل�������ودة  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 
واالأق�شام  االإدارات  م�شتوى  على 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وا�شتثمار 
االنتقال  يف  التميز  ذل��ك  وجت�شد 
املت�شاعد يف وترية االإجناز وتنفيذ 
 .. ذاتها  امل�شتمرة  التحديث  روؤي��ة 
ر�شا  درج��ات  اأعلى  اإىل  والو�شول 

املجتمع والعمالء عن اخلدمات.

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
تر�شيخ  على  وحر�شه  اهلل  حفظه 
احلياة  يحقق  اأن  �شاأنه  ما من  كل 
احل�شارية  وامل��ع��ي�����ش��ة  ال���ك���رمي���ة 
باأبناء االإمارات وتر�شي  التي تليق 
قواعد االأمن واالأمان واال�شتقرار 
دولة  ت���راب  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن  ل��ك��ل 
االحت��اد. واك��د امل��زروع��ي اأن بلدية 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ك��ان��ت وم���ا تزال 
امل�شاركة  يف  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��رف  ل��ه��ا 
بدايات  ومنذ  والفعالة  احلقيقية 
ن�شوء الدولة برفد م�شرية التنمية 
ال�شاملة من خالل اإر�شاء م�شاريع 
واإطالق  العمالقة  التحتية  البنى 
منظومة خدمية كبرية ومتطورة 
واالأنفاق  الطرقات واجل�شور  ومد 
املناطق  اأق��ا���ش��ي  اإىل  وال���و����ش���ول 
وتطويرها وتوفري كل م�شتلزمات 

تغنت بحب الوطن والقائد خليفة 
فيلم  عر�س  على  ا�شتملت  حيث   ،
وث����ائ����ق����ي ث����الث����ي االب�����ع�����اد ح���ول 
م�شرية التطور واالزده��ار يف دولة 
االم���ارات منذ اع��الن االحت��اد من 
خ���الل روؤي����ة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ونهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
ال�شري  على  وح��ر���ش��ه  اهلل  حفظه 
قدما يف م�شرية االحتاد نحو مزيد 

من التقدم واالزدهار.
الفنان في�شل اجلا�شم  كما قدم  و 
عددا من االنا�شيد الوطنية �شاركه 
ختام  ويف   ، البلدية  موظفي  فيها 
�شورة  للح�شور  التقطت  احل��ف��ل 
الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري��ة 

الغالية

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأم��ر 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��������وزراء وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة وزارت�����ه 
يف  القلبي  االإنعا�س  اأجهزة  برتكيب 
يوؤمها  التي  العامة  املرافق  خمتلف 
اإمارات  خمتلف  يف  وذل��ك  اجلمهور 

الدولة.
امل���ب���ادرة تاأتي  اأن ه���ذه  ���ش��م��وه  واأك����د 
الرحيم  االأب����������وي  ال���ن���ه���ج  ����ش���م���ن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رب  واهتمام  حلر�س  وجت�شيدا  اهلل 
االأ�شرة االإماراتية ورعايته الل�شيقة 
ل���ك���ل ف�����رد ي��ع��ي�����س ف�����وق ث�����رى هذا 
اأمن  واح���ة  ليبقى  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 

و�شالمة للجميع.
وال�شالمة  ال���ط���وارئ  اإدارة  وب����داأت 
ال��ع��ام��ة اع��ت��ب��ارا م��ن ام�����س برتكيب 
املارينا  م���رك���ز  يف  اأج���ه���زت���ه���ا  اأوىل 
ال��ت��ج��اري ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��زام��ن مع 

العامة  االإدارة  يف  العامة  وال�شالمة 
العامة  بالقيادة  املركزية  للعمليات 
مزيل  ج��ه��از  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
الرجفان االآيل جهاز االإنعا�س القلبي 
اأهمية  ح���ول  ���ش��رح  اإىل  ..وا���ش��ت��م��ع 
اجلهاز ودوره يف امل�شاهمة يف خف�س 
توقف  ح�����االت  ال���وف���ي���ات يف  ن�����ش��ب��ة 

القلب املفاجئ خارج امل�شت�شفى.
واأم��������ر ����ش���م���وه ب���ت���وف���ري ال���ت���دري���ب 
املجاين للعامة على ا�شتعمال اجلهاز 
احلديث الذي ميتاز ب�شروط �شالمة 
عالية و�شهولة ا�شتعمال بالغة وذلك 
عرب دورات تدريبية مب�شطة ومكثفة 
ت��ع��ق��ده��ا ال������وزارة ل��ل��راغ��ب��ن بذلك 

و�شيتم االإعالن مواقيتها الحقا.
واأك���د ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأح��م��د نا�شر 
العمليات  ع������ام  م����دي����ر  ال���ري�������ش���ي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية 
الطوارئ  اإدارة  ج��اه��زي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الكوادر  لتدريب  العامة  وال�شالمة 
ا�شتخدام  على  واملقيمن  املواطنن 
ا�شتخدامه  م��ن  لتمكينهم  اجل��ه��از 

على ن�شاط الدورة الدموية.
من جانبه ذكر املقدم حممد اإبراهيم 
ال���ط���وارئ  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري 
وال�شالمة العامة اأن ما مييز اجلهاز 
والدرجة  ا�شتعماله  �شهولة  اجلديد 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن االأم�����ان ال��ت��ي مينحها 
اإنه اليعطي �شدمة كهربائية  حيث 
اإال ب��ع��د حت��ل��ي��ل��ه ل��ن��ب�����س واإ�����ش����ارات 
الرجفان  ح���اج���ة  ووج�������ود  ال���ق���ل���ب 
اإعطاء  ت�����ش��ت��دع��ي  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ي��ن��ي 

ال�شدمة.
حال  يف  الي�شتعمل  اجلهاز  اإن  وق��ال 
ب�شكل  يتنف�س  اأو  واعيا  املري�س  كان 
اأو  حم�شو�س  نب�س  لديه  اأو  طبيعي 
تظهر عليه عالمات تدل على عمل 
با�شتعماله  وي�شمح  الدموية  ال��دورة 
م���ن ق��ب��ل االأف��������راد امل���وؤه���ل���ن ممن 
تلقوا تدريبا كافيا على التعامل مع 
االإ�شعافات  ت��ق��دمي  على  اأو  اجل��ه��از 
االأ�شا�شية اأو املتقدمة اأو على ممار�شة 
االإجراءات الطبية املعتمدة للتعامل 
م��ع ح���االت ال��رج��ف��ان ال��ق��ل��ب��ي التي 

املركز  يف  العاملن  بتدريب  القيام 
على كيفية ا�شتخدام اجلهاز لو�شعه 
قيد العمل يف خدمة الزائرين ..كما 
ت��رك��ي��ب اجل��ه��از يف  غ���دا يف  �شت�شرع 
عليه  العاملن  وتدريب  خليفة  برج 
و���ش��وال لباقي امل��راف��ق احل��ي��وي��ة يف 

الدولة.
واأكدت االإح�شائيات املحلية اأن ن�شبة 
من  الرئوي  القلبي  التوقف  وفيات 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الوفيات  اإج��م��ايل 
بلغت 45ر 61 باملائة للعام2010 
لت�شل   2011 ال����ع����ام  يف  وزادت 
مقابل  باملائة  ر66   95 ن�شبة  اإىل 
املا�شي  ل���ل���ع���ام  ب���امل���ائ���ة   63.45
ب��اأن اجل��ه��از ق��د حقق  2012 علما 
خف�س  يف  اأ�شهم  حيث  عاملية  نتائج 
اإىل  باملائة   90 م��ن  ال��وف��ي��ات  ن�شبة 
االأماكن  يف  تركيبه  بعد  باملائة   30

العامة ويف متناول يد اجلمهور.
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وك��ان 
تف�شيلي  اطلع على عر�س  زايد قد 
الطوارئ  اإدارة  م���ن  ف��ري��ق  ق��دم��ه 

ن�شبة  خف�س  اإىل  اأدى  اجل��ه��از  ه��ذ 
الوفيات ما دون 30 باملائة.

اجلهاز  ا�شتخدام  �شرورة  اإىل  ولفت 
ب�شرعة يف اأقل من خم�س دقائق بعد 
و�شول  حلن  املفاجئ  القلب  توقف 
���ش��ي��ارة االإ���ش��ع��اف وال��ت��ي حت��ت��اج اىل 
فر�س  تت�شاءل  حيث  دق��ائ��ق  ب�شع 
كل  يف  ب��امل��ائ��ة   10 بن�شبة  االإن��ع��ا���س 
اأو  اجل��ه��از  فيها  ي�شتخدم  ال  دقيقة 
امل�شاب  ال��ط��ب��ي مم���ا مي��ن��ح  ال���ع���ون 
ف��ر���ش��ا اأوف�����ر ب��ال��ن��ج��اة ك��م��ا يجنبه 
االأع����را�����س اخل���ط���رة ال���ن���اجت���ة عن 
ان��ق��ط��اع ال��رتوي��ة ال��دم��وي��ة للدماغ 
ي�شعب  ت��ل��ف  م��ن  ذل���ك  ي�شببه  وم���ا 

تاليا معاجلته.
الرجفان  م��زي��ل  ج��ه��از  وي�����ش��ت��خ��دم 
اأعرا�س  االآيل عند ظهور  اخلارجي 
ال���دم���وي���ة على  ال�������دورة  ق�����ش��ور يف 
�شخ�س ي�شتبه اإ�شابته ب�شكته قلبية 
الوعي  ف���ق���دان   : ه���ي  واالأع�����را������س 
وتوقف  الطبيعي  التنف�س  وت��وق��ف 
تدل  ع��الم��ات  اأي��ة  غياب  اأو  النب�س 

ن�شبة  وذل���ك خلف�س  احل��اج��ة  ع��ن��د 
القلب  ت��وق��ف  ح����االت  ال���وف���ي���ات يف 
التوعية  وزي���ادة  امل�شت�شفيات  خ���ارج 
اجلمهور  ب��ن  االأول��ي��ة  باالإ�شعافات 
االإ�شعافات  ب���خ���دم���ات  واالرت�����ق�����اء 

االأولية وفق املعايري العاملية.
واالإدراك  ب���امل���ب���ادرة  ���ش��ع��ار  وحت����ت 
اإدارة  ���ش��ت��ق��وم  االإن����ق����اذ  يف  ن�����ش��اه��م 
االإع����الم االأم��ن��ي ب��دوره��ا يف توعية 
اجل���م���ه���ور ب���اأه���م���ي���ة ه������ذا اجل���ه���از 
توفره  واأم��اك��ن  ا�شتخدامه  وكيفية 
املتنوعة  االإع��الم��ي��ة  �شبكتها  ع��رب 

خالل االأيام املقبلة.
وقال اللواء الري�شي اإن االإمارات من 
�شت�شتخدم  التي  املنطقة  دول  اأوائ��ل 
�شعبي  امل��ه��م على نحو  اجل��ه��از  ه��ذا 
خف�س  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه  اأث���ب���ت  اأن  ب��ع��د 
ن�شبة وفيات توقف القلب يف الدول 
اأن  اإىل  امل�شتخدمة للجهاز ..م�شريا 
القلب  توقف  نتيجة  الوفيات  ن�شبة 
املفاجئ يف العامل تتجاوز 90 باملائة 
وا�شتخدام  احل�����االت  اإج���م���ايل  م���ن 

يعاين منها امل�شابون بتوقف القلب. 
واأ�شار اإىل اأن االإدارة هي مركز دويل 
معتمد من جمعية القلب االأمريكية 
الرئوي  االإن���ع���ا����س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 
وا���ش��ت��ع��م��ال ج��ه��از االإن��ع��ا���س القلبي 
ال���ط���وارئ  اإدارة  ا����ش���ت���ع���داد  م��ب��دي��ا 
وتاأهيل  لتدريب  العامة  وال�شالمة 
املذكور.  اجلهاز  ال�شتخدام  ال��ك��وادر 
مدير  ال�شحي  علي  ثمن  املقابل  يف 
املارينا  االم���ن وال�����ش��الم��ة يف م��رك��ز 
ال�شامية  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ال���ت���ج���اري 
ع���ن احل���ر����س احلقيقي  ت��ن��م  ال��ت��ي 
ابنائهم  �شالمة  على  الوطن  لقيادة 
�شيوف  ك���اف���ة  وم��ع��ه��م  امل���واط���ن���ن 
ان  اىل  الف��ت��ا  و�شفه  ح�شب  ال��وط��ن 
العام املا�شي �شهد املركز وفاة �شيدة 
بريطانية اجلن�شية بعد ان تعر�شت 
توفر  اأهمية  ..م��وؤك��دا  قلبية  الأزم��ة 
هذا اجلهاز يف كافة االماكن العامة 
وتدريب اكرب قدر ممكن من النا�س 
جندة  يف  لالإ�شهام  ا�شتخدامه  على 

املحتاجن اليه.

مرور اأبوظبي : تكرار خم�لف�ت اليوم الوطني يوؤدي اإىل �شحب الرخ�شة
•• ابوظبي-وام:

اأكملت مديرية املرور والدوريات يف �شرطة اأبوظبي اال�شتعدادات كافة 
املرورية  ال�شالمة  لتوفري  للدولة  ال�42  الوطني  باليوم  لالحتفال 
امل��روري��ة على  ال��دوري��ات  امل��روري��ة م��ن خ��الل ن�شر  وان�شيابية احل��رك��ة 
جميع مناطق االحتفاالت يف كل من اأبوظبي والعن واملنطقة الغربية 
التعبري عن فرحتهم عن هذه  املجتمع من  �شرائح  مبا ميكن خمتلف 

املنا�شبة الوطنية الغالية.
واالأ�شبقيات  املخالفات  فرع  مدير  القبي�شي  فرج  �شهيل  النقيب  وحث 
بهذه  فرحتهم  عن  التعبري  على  املركبات  قائدي  املديرية  يف  باالإنابة 
املنا�شبة الوطنية بروح ح�شارية من دون ارتكاب اأي خمالفات لقواعد 

بح�شب ما ن�س عليه القانون وهو كالتايل.. �شحب رخ�شة القيادة ووقف 
العمل بها ثالثة�شهور فى ال�شابقة االأوىل وحجز رخ�شة القيادة ووقف 
العمل بها ملدة �شته �شهور فى ال�شابقة املرورية الثانية وحجزها ملدة �شنة 

والتعاد ل�شاحبها اإال بعد اجتيازه دورة تدريبية بعد ال�شابقة الثالثة.
وا�شاف انه بالن�شبة حلاملي رخ�س القيادة املوؤقتة حتجز الرخ�شة اإذا 
بلغ ال�شائق احلد الرتاكمي 24 نقطة ويوقف العمل بها ملدة �شتة �شهور 
وال تعاد اإليه اإال بعد اجتيازه دورة تاأهيلية واإذا تكرر بلوغ ال�شائق احلد 
الرتاكمي خالل فرتة التجربة تلغى رخ�شة قيادته وال يجوز له التقدم 

للفح�س اإال بعد مرور �شنة.
و�شدد القبي�شي على �شرورة االلتزام ب�شروط التزين التي مت ن�شرها يف 
و�شائل االإعالم كافة وعدم ارتكاب املخالفات التي مت حتديدها وتتمثل 

ال�شري واملرور وذلك حتت �شعار لنحتفل جميعا بروح االحتاد من دون 
خمالفات .

وحذر القبي�شي قائدي املركبات غري امللتزمن ب�شوابط االحتفال من 
تعر�شهم ل�شحب رخ�س قيادتهم يف حال تكرار املخالفات اأو ارتكاب اأكرث 
من خمالفة خالل اليوم الوطني مبا يوؤدي الإكمالهم النقاط املرورية 
التي يتم مبوجبها �شحب الرخ�شة وذلك الكتمال جمموع النقاط 24 

من خالل تكرار املخالفات املرورية �شواء للعام ال�شابق اأو احلايل.
املخالفات خالل  وارت��ك��اب  التزين  ب�شروط  االل��ت��زام  ع��دم  اأن  واأو���ش��ح 
اليوم الوطني خمالفة ت�شل عقوبتها اإىل الغرامة املالية 2000 درهم 
تطبيق  اأن  اإىل  ..الف��ت��ا  مرتكبيها  بحق  م��روري��ة  نقطة   12 وت�شجيل 
�شحربخ�شة القيادة ياأتي من خالل جمموع النقاط 24 نقطة ويكون 

يف القيادة بتهور وب�شكل فو�شوي مما ي�شكل اإزعاجا لالآخرين وتعطيل 
حركة ال�شري واملرور واإغالق الطريق على االآخرين وا�شتخدام بخاخات 

الر�س اال�شربيه والنزول من املركبات على الطرق العامة.
كما تت�شمن خمالفات اليوم الوطني طم�س االأرقام االأمامية واخللفية 
للمركبة والقيام بحركات بهلوانية وا�شتعرا�شية على الطرق وتعطيل 
حركة ال�شري واملرور واإغالق الطريق على االآخرين وغريها من االأمور 
التي تن�شر الفو�شى واالإزع��اج على الطرق بجانب عدم تزويد ال�شيارة 
اآلة  وا�شتخدام  واالإزع���اج  ال�شجيج  ح��دوث  يف  تت�شبب  التي  بالو�شائل 
التنبيه ب�شورة تثري االإزعاج خ�شو�شا يف املناطق ال�شكنية وتغيري لون 
بعدد  املركبة  وحتميل  ال�شارع  يف  ا�شتعرا�شية  بحركات  والقيام  املركبة 

كبري من االأفراد يزيد على العدد امل�شموح به .

هزاع وي��ش بن حمدان بن زايد ي�ش�رك�ن يف حملة النظ�فة العربية 2013
•• اأبوظبي-وام:

بن  بن حمدان  ه��زاع  ال�شيخ  �شارك 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��خ ي��ا���س بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان يف تنظيف 
ميناء ال�شيادين يف اأبوظبي..�شمن 
العربية  ال��ن��ظ��اف��ة  حملة  ف��ع��ال��ي��ات 
2013 حتت �شعار ميكن اأن حتدث 
فرقا . تنظم احلملة �شنويا منذ عام 
هزاع  ال�شيخ  رع��اي��ة  حت��ت   1995
بن حمدان بن زايد اآل نهيان �شمن 
لتنظيف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ظ��اف��ة  حملة 
واأماكن  الغط�س  ال�شواطئ ومواقع 
مواقع  يف  املرجانية  ال�شعب  انت�شار 
حماية  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  خمتلفة 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة واحل���ف���اظ على 
ن��ظ��م احلملة   . ال�����ش��واط��ئ  ن��ظ��اف��ة 
جمعية االإمارات للغو�س يف الثاين 
والع�شرين و الثالث والع�شرين من 
نوفمرب اجلاري يف كل من اأبوظبي 
ودبي ومدينة دبا باإمارة الفجرية..

االإقليمي  امل��ك��ت��ب  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
لالأمم  لربنامج  التابع  اآ�شيا  لغرب 
البيئة  وه���ي���ئ���ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة 
الفجرية.  دب���ا  ب��ل��دي��ة  و  اأب����و ظ��ب��ي 
العربية  ال��ن��ظ��اف��ة  ح��م��ل��ة  وت��غ��ط��ي 
االإمارات  دول��ة  �شواطئ   ..  2013
العربية  اململكة  و  عمان  �شلطنة  و 
ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
الغو�س  وم��واق��ع  ال�شواطئ  نظافة 
البحرية  املخلفات  م��ن  الرئي�شية 
الوعي  وزي��ادة  البحرية  املناطق  يف 

باأهمية احلفاظ على �شالمة البيئة 
البحرية ومنع التلوث الذي يت�شبب 
الطبيعية  مل��ك��ون��ات��ه��ا  ف��ق��دان��ه��ا  يف 
وت�شويه منظرها وي�شاحبها تنظيم 
عدد من الفعاليات الرامية اىل رفع 
م�شتويات الوعي البيئي. كما تهدف 
يف  ال�شواطيء  تنظيف  اإىل  احلملة 
مواقع  اإىل  اإ�شافة  االإم����ارات  دول��ة 
الدول  و  بالدولة  املختلفة  الغو�س 
التقاط  طريق  عن  وذل��ك  امل�شاركة 
وجتميعها  للبيئة  امللوثة  املخلفات 
اإعادة ت�شنيعها مع الرتكيز  بهدف 
ابوظبي  م��ن  ك��ل  يف  املغا�شات  على 
ودب�����ي وال���ف���ج���رية ك��م��ا مت اإط����الق 

العام اجلماهريي بالق�شايا البيئية 
ومتنحهم  ب��ه��م  املحيطة  املختلفة 
من  متكنهم  التي  العملية  احللول 
للتغلب على  اإيجابي  اإحداث تغيري 
امل�شكالت التي تهدد �شالمة بيئتهم 
املحلية كما قامت احلملة بالرتويج 
مللف اك�شبو2020 و ذلك م�شاهمة 
م����ن اجل���م���ع���ي���ة يف ه�����ذا ال����واج����ب 
للم�شاركن  ال�شكر  ووج��ه  الوطني 
مل�شاهمتهم  احل����م����ل����ة  يف  ك�����اف�����ة 
18 من  الن�شخة  الكبرية يف جن��اح 
 2013 العربية  النظافة  احلملة 
خا�س  وب�شكل  املتطوعن  وجلهود 
الذين  م��ن��ه��م  اجل����دي����دة  ال����وج����وه 

الوطنية  االإم����ارات  ب��رتول  و�شركة 
للغو�س  امل����ح����ارة  وم���رك���ز  اي���ن���وك 
و�شركة جا�شكو وقرية احلمرا على 
راأ������س اخليمة  احل��م��ل��ة يف  ت��ن��ظ��ي��م 
احلملة  لتنظيم  ال���ف���ردان  وع��ائ��ل��ة 
لتنظيم  ن����وم����اد  وم����رك����ز  دب�����ي  يف 
احلملة يف �شلطنة عمان وجمموعة 
ال���غ���وا����ش���ن ل��ت��ن��ظ��ي��م احل���م���ل���ة يف 
تعتمد  اأن احلملة  اىل  واأ���ش��ار  قطر 
املتطوعن  االأف�����راد  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
يبلغ  ال��ذي  و  اجلمعية  اع�شاء  من 
ع���دده���م اأك����رث م���ن األ���ف���ي ع�����ش��و..

اإطالق  املئات يف  الفتا اىل م�شاركة 
احل���م���ل���ة يف م���دي���ن���ة دب������ا ب����اإم����ارة 

احلملة يف نف�س التاريخ يف كل من 
اململكة  و  م�شندم  منطقة  يف  عمان 
له  تعليق  ويف  ال�شعودية.  العربية 
اأه�����داف احل��م��ل��ة ق���ال ال�شيد  ع��ل��ى 
نائب  ال��غ��ري��ر  ع��ب��داهلل  ب��ن  عي�شى 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات 
للغو�س..اإن حملة النظافة العربية 
تعترب فر�شة مثالية خلدمة البيئة 
اإيجابي  تغيري  واإح����داث  و  املحلية 
للدولة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ي���خ���دم 
اإزالة  خ��الل  من  العربية  واملنطقة 
التي تف�شد جمالها وتوؤثر  امللوثات 
احلملة  تخدم  حن  يف  �شلبا  عليها 
كجهد نوعي ي�شهم يف زيادة الوعي 

حماية  ج��ه��ود  يف  دائ��م��ا  ي�شاهمون 
احلملة  اإن  وق��ال  البحرية.  البيئة 
ب���دع���م م���ن ح��م��ل��ة نظفوا  حت��ظ��ى 
ال��ع��امل وم��ق��ره��ا ا���ش��رتال��ي��ا وحملة 
معا من اأجل �شواحل عاملية نظيفة 
ومقرها الواليات املتحدة وم�شروع 
الدولية  بادي  ملوؤ�ش�شة  التابع  ادرك 
الغو�س  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
م���ن �شركة  ل��ك��ل  ال�����ش��ك��ر  م��وج��ه��ا 
الرئي�شي  الراعي  القاب�شة  ارابتك 
االمارات  وبنك  ك��وال  كوكا  و�شركة 
دب����ي ال��وط��ن��ي و����ش���وق دب����ي احلرة 
ف��ن��دق ومنتجع  و  اي��ن��وك  و���ش��رك��ة 
بالفجرية  العقة  �شاطيء  مريديان 

ب�شئون  امل��ه��ت��م��ن  م����ن  ال���ف���ج���رية 
البيئي  احل���ف���اظ  وق�����ش��اي��ا  ال��ب��ي��ئ��ة 
االأدوات  بكافة  اإم��داده��م  مت  الذين 
التنظيف  بعمليات  للقيام  الالزمة 
والتقاط املخلفات . وتولت جميعة 
ت�شجيل  مهمة  للغو�س  االإم�����ارات 
وح�شر  املجمعة  امل��خ��ل��ف��ات  ك��م��ي��ات 
ر�شد  اأج��ل  م��ن  املختلفة  نوعياتها 
ك��م��ي��ة ال��ت��ل��وث ال��ن��اج��م��ة ع���ن تلك 
امل��خ��ل��ف��ات يف ح���ن ���ش��ي��ت��م اإر����ش���ال 
املخلفات التي ميكن اإعادة تدويرها 
اأجل  م��ن  املتخ�ش�شة  امل��واق��ع  اإىل 
اال���ش��ت��ف��ادة منها م��ن خ���الل اإع���ادة 

الت�شنيع.
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طالب مدر�شة فيكتوري� الدولية يف ال�ش�رقة يتحدون لت�شكيل علم ب�شري احتف�ل ب�لعيد الوطني
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ق���ال ال��دك��ت��ور رودري�����ك ك��راوت�����س، مدير 
االإم��ارات من  دول��ة  اإن  ال�شارقة  الدولية يف  مدر�شة فكتوريا 
اأن  يجب  الناجحن  من  تكون  ولكي  ج��داً،  الناجحة  ال��دول 
وقدرٍة  وال��ه��دف،  للوجهة  وفهٍم  وا�شحة  روؤي��ة  لديك  يكون 
على التوا�شل، ومن ثم الطاقة واملهارة لتحقيق هذا الهدف. 
اأ�شحاب  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  وموؤ�ش�شي  اإن حكام 
روؤي��ة حقيقية وا�شحة، واإجن��ازات هذا البلد دليل على هذه 

الروؤية. 
وقام ا�شتاذة املدر�شة �شمن ال�شفوف بتح�شري جمموعة من 
ور�شات العمل واجلل�شات حول ثقافة دولة االإمارات العربية 
اليوم  تاريخ  عن  املزيد  الطالب  ليتعلم  وتاريخها،  املتحدة 
ت�شكيل  واأك��د  للمجتمع.  بالن�شبة  احلقيقي  ومعناه  الوطني 

العلم الب�شري تركيز املدر�شة على العمل اجلماعي والتعاون، 
البع�س  بع�شهم  م��ع  بجهد  العمل  على  ال�شغار  وت�شجيع 

للو�شول اىل اأهدافهم. 
وقد عرب احل�شور من اهايل وطلبة و�شيوف عن �شعادتهم 
البالغة مب�شاركتهم بفعاليات هذا اليوم يف املدر�شة واعربوا 
املدر�شة  بذلته  الذي  الطيب  املجهود  التام على  عن ر�شاهم 

الجناح هذا العر�س الوطني.
غالبيتهم من  ت�شم مدر�شن  التي  املدر�شة  ب��اأن  يذكر  ومما 
تزينوا  قد  اجلن�شيات  كافة  من  وطلبة  اال�شرتالية  اجلالية 
اعتزازهم  ع��ن  واع��رب��وا  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ري��ق  ال��وط��ن��ي  باللبا�س 
وعراقة  ا�شالة  ع��ن  يعرب  ال��ذي  الوطني  ال��زي  بهذا  البالغ 

�شعب االمارت الغايل.

••  ال�صارقة-الفجر: 

فيكتوريا  م��در���ش��ة  م��ن  ط��ال��ب   1،000 م��ن  اأك����رث  اج��ت��م��ع 
الدولية يف ال�شارقة ام�س لت�شكيل علم ب�شري يف مقر املدر�شة 
ال��وط��ن��ي الحت���اد دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة، دولة  ل��الح��ت��ف��ال بالعيد 

االمارات العربية املتحدة.
و���ش��ه��دت االح��ت��ف��االت اأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات م��ت��ع��ددة للطالب 
فعاليات  على  واأ�شتملت  اخل��ا���س،  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  لالإ�شتمتاع 
تنوعت من الركوب على اجلمال واخليل واخليمة الرتاثية 
الوجه  على  الر�شم  اىل  اليوله،  مثل  التقليدية  والرق�شات 
وعرو�س االأزياء. كما �شهد اليوم جمموعة من الن�شاطات من 

بينها الر�شم باحلناء والفرق ال�شعبية واملعار�س الثقافية.

نهي�ن يفتتح املوؤمتر الدويل للتعليم والتدريب التقني واملهني

الري�س: االآب�ء املوؤ�س�سون ن�سجوا من خيوط ال�سم�س م�ستقبل الوطن و�سموخه

الوطني للوث�ئق والبحوث يحتفي ب�لعيد الوطني الث�ين والأربعني ب�لعديد من الفع�لي�ت الوطنية

وزارة ال�شغ�ل حتتفل ب�ليوم الوطني 42 يف م�شروع م�شت�شفى المل بدبي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل 
القيادة  امل����ج����ت����م����ع..اأن  وت���ن���م���ي���ة 
ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل تعمل  رئ��ي�����س 
االأف�شل  امل�شتقبل  اأج��ل  م��ن  دائ��م��ا 
ل����الأج����ي����ال ال����ق����ادم����ة م����ن خ���الل 
االإماراتية  الب�شرية  ال��رثوة  تنمية 
الوطن.  ث����روات  اأغ��ل��ى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
مل��ع��ال��ي��ه افتتح  ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة 
التكنولوجيا  جممع  يف  ام�����س  بها 
بن  حم��م��د  م��دي��ن��ة  يف  التطبيقية 
امل��وؤمت��ر الدويل  اأب��وظ��ب��ي  زاي���د يف 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 

وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا االأم����������ر ال�����ذي 
ال��ق��ي��ادة نحو  ي��ت��واف��ق م��ع تطلعات 
التنمية  متطلبات  يلبي  م�شتقبل 
ال�شناعية  وال��ط��ف��رة  االقت�شادية 
االأمل  . وع��رب يف خ��ت��ام كلمته ع��ن 
النتائج  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ي��ت��م  اأن  يف 
وال�����ش��راك��ات وال��ربام��ج ال��ت��ي تلبي 
م�شتوى طموحات القيادة الر�شيدة 
ومتخ�ش�س  خبري  مئتا  و���ش��ارك   .
والغاز  النفط  �شناعة  �شركات  من 
املوؤمتر  العاملية يف ثالثن دولة يف 
امل���ه���ن���د����س ح�شن  ال������ذي ح�������ش���ره 
جمل�س  رئي�س  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
اأمناء املعهد والدكتور عبداللطيف 
املعهد  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ش���ام�������ش���ي 
ال��ع��ام��ري املدير  وال��دك��ت��ور ع����ادل 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ملعهد  التنفيذي 

العملية التعليمية من خالل العمل 
ما  الوثيق  االإرت��ب��اط  حتقيق  على 
بن برامج البوليتكنك واملوؤ�ش�شات 
م���ن جانبه   . ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
املوؤمتر  اإن  ال�شام�شي  الدكتور  قال 
اإ�شرتاتيجية  تطوير  يف  �شي�شاهم 
وا�شتحداث  اأب��وظ��ب��ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
اجلديدة  والتخ�ش�شات  ال��ربام��ج 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ����ش���وق ال��ع��م��ل يف 
ومن  وال��ب��ع��ي��د  ال��ق��ري��ب  امل�شتقبل 
ل��ت��اأه��ي��ل الكوادر  امل��ب��ك��ر  ال��ع��م��ل  ث��م 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة ل��ت��ك��ون ق����ادرة 
التنمية  متطلبات  ا���ش��ت��ي��ف��اء  ع��ل��ى 
ال�شناعية  وال��ط��ف��رة  االقت�شادية 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اأم����ا   . ال���دول���ة  يف 
على  احلر�س  اإىل  اأ�شار  فقد  العور 
اال�شتفادة من اخلرباء وامل�شوؤولن 

ي�شت�شيفه على مدى ثالثة  ال��ذي 
التابع  اأب���وظ���ب���ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  اأي�����ام 
التطبيقية.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د 
اأنه  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأ���ش��اف 
موؤ�ش�شات  ف������اإن  ذل�����ك  ع���ل���ى  ب���ن���اء 
ال������دول������ة ك����اف����ة ت����ب����ذل ق�������ش���ارى 
الوطنية  ال��ك��وادر  ل�شناعة  جهدها 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت 
ول��ي�����س ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ف��ق��ط وذلك 
الذكية  وال�شراكة  الوثيق  بالتعاون 
ال���ع���امل مب���ا يحقق  ك��اف��ة دول  م���ع 
غد  نحو  والوطن  القيادة  تطلعات 
وم�شتقبل م�شرق . ولفت اإىل الدور 
بوليتكنك  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  املتميز 
اأب��وظ��ب��ي م��ن اأج���ل ت��خ��ري��ج اأجيال 
اإماراتية من ال�شباب املتخ�ش�س يف 
والهند�شة  العلوم  جم��االت  اأح��دث 

اأحمد  وال��دك��ت��ور  املهني  وال��ت��دري��ب 
 . اأبوظبي  بوليتكنك  مدير  ال��ع��ور 
ويهدف املوؤمتر اإىل اإن�شاء ال�شراكات 
املوؤ�ش�شات التعليمية املعنية  ما بن 
وتنفيذ  البتكار  العاملية  وال�شركات 
واملهنية  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة  ال�����ربام�����ج 
ال�����الزم�����ة ل��ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي���اج���ات 
الهام  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف 
اأعرب  ب����دوره   . وم�شتقبال  ح��ال��ي��ا 
احلمادي  اإبراهيم  ح�شن  املهند�س 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء امل��ع��ه��د عن 
ت���ق���دي���ره ل����ل����دور ال������ذي ي���ق���وم به 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
واإ�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
املوؤمتر ل�شمان التطوير الدائم يف 

•• ابوظبي-الفجر:

الثاين  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���اء 
الوطني  امل���رك���ز  اأط���ل���ق  واالأرب����ع����ن 
ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
������ش�����وؤون ال����رئ����ا�����ش����ة ع���������دداً ك���ب���رياً 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��ت��م��ث��ل ب���ع���دد من 
ومبعار�س  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ح��ا���ش��رات 
لل�شور التاريخية التي توثق لن�شوء 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
افتتح  امليمون، وق��د  وق��ي��ام احت��اده��ا 
�شعادة  األقاها  بكلمة  فعالياته  املركز 
الري�س مدير عام  الدكتور عبد اهلل 
والبحوث،  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز 
االإبداعي: ق�شة وطن  العمل  تالها 
تاريخ  م���ن  ع���ر����س ج���وان���ب  ال�����ذي 
ال���وط���ن، وح��ا���ش��ره، وج��ه��ود قادته 
اإىل ما هو  به  الذين و�شلوا  العظام 

عليه من اال�شتقرار واالزدهار.
األ���ق���اه���ا �شعادة  ب��ك��ل��م��ة  ب����داأ احل��ف��ل 
م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز ا���ش��ت��ذك��ر فيها 
وم�����ش��ات م��ن ت��اري��خ ق��ي��ام االحت���اد، 

بن  زاي���د  ال�شيخ  اإرادة  ال��ت��ق��ت  ح��ن 
اهلل  ط���ي���ب   - ن���ه���ي���ان  اآل  ����ش���ل���ط���ان 
ثراه- واإرادة اإخوانه حكام االإمارات، 
ال��ك��رمي��ة من  اأي��ادي��ه��م  ن�شجت  فقد 
م�شرقاً  م�شتقباًل  ال�شم�س  خ��ي��وط 
املركز:  ع��ام  واأ���ش��اف مدير  للوطن، 
اإال  العظيمة ال ي�شنعها  االأعمال  اإن 
ال��رج��ال ال��ع��ظ��م��اء، وك��ل االإجن����ازات 
دليل  الغالية  اأماراتنا  �شهدتها  التي 
التي  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  عظمة  على 

دولة  م��ا جعل  وه��ذا  بها،  اهلل  حبانا 
دول  اأف�شل  من  الع�شرية  االإم���ارات 

العامل ازدهاراً وا�شتقراراً واأماناً.
واأك���د ال��دك��ت��ور ال��ري�����س اأن زاي���د بن 
اآل نهيان، واإن كان قد رحل  �شلطان 
بروحه  ب����اٍق  اأن����ه  اإال  ع��ن��ا،  ب��ج�����ش��ده 

م�شرية  يتابعون  الذين  وه��م  يديه، 
ع��ط��ائ��ه ال���ت���ي ت���زي���د ال���ب���الد رفعة 

و�شموخاً. 
ورفع �شعادة مدير عام املركز الوطني 
للوثائق والبحوث اإىل مقام �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ماثلة  العظيمة  ودرو���ش��ه  الطاهرة، 
���ش��ريت��ه العطرة  ن��ت��ع��ل��م م���ن  ب��ي��ن��ن��ا، 

ع�شق الوطن واالإن�شانية جمعاء.
واأ�شار �شعادة املدير العام اإىل اأن اأكرث 
النا�س تاأُثراً بزايد –طيب اهلل ثراه- 
هم اأبناوؤه الكرام الذين تعلموا على 

العامة  اال����ش���غ���ال  وزارة  اق����ام����ت 
الثاين  الوطني  مبنا�شبة  احتفاال 
واالأربعن لدولة االإمارات العربية 
املنا�شبه  ب���ه���ذه  اح��ت��ف��اال  امل��ت��ح��دة 
االربعاء  املباركة على مدى يومن 
اليوم  ، واق��ي��م احل��ف��ل  واخل��م��ي�����س 
يف   2013-11-27 االرب�����ع�����اء 
م�شروع  يف  ب��دب��ي  ال��روي��ه  منطقة 

م�شت�شفى االمل اجلديد .
وح�شر االحتفاالت �شعادة املهند�شه 
زهره العبودي وكيل وزارة اال�شغال 
العامة باالنابه و الوكالء امل�شاعدين 
ومدير م�شروع امل�شت�شفى املهند�شه 
مدراء  من  وع��دد  حماد  بن  عفيفه 
وموظفي ال��وزارة وعدد من مدراء 

ال�شركة املنفذه للم�شروع.
وا�شتهل االحتفال بال�شالم الوطني 
تقدمي  ت������اله  االإم������������ارات  ل����دول����ة 

االل��ت��زام ب��االجت��اه��ات احل��دي��ث��ة يف 
النف�شية  ال�شحة  م��راف��ق  ت�شميم 
�شحية  ب���ي���ئ���ة  ت��ه��ي��ئ��ة  اأج�������ل  م����ن 
و�شوال  للمر�شى،  مثالية  ونف�شية 
وحتقيق  امل���ج���ت���م���ع  يف  ل���دجم���ه���م 
والتعليمية  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
م�شت�شفى  وي��ت��م��ي��ز  للم�شت�شفى. 
االأمل باحتوائه على اأق�شام خلدمة 
املر�شى  جانب  اىل  املحلي  املجتمع 
اأبوابه  ف��ت��ح  واإم��ك��ان��ي��ة  النف�شين، 
بور�شات  للقيام  واملهتمن  للطالب 
عمل  وور���س  وحما�شرات  تدريبية 
امل�شروع  امل�شت�شفى.وينفذ  داخ����ل 
األ��ف مرت   54 على م�شاحة قدرها 
�شريرا   272 ت��ب��ل��غ  ب�شعة  م��رب��ع، 
دبي،  يف  الثالثة  الروية  منطقة  يف 
ح��ي��ث ي��ن��ف��ذ امل�����ش��روع وف���ق اف�شل 
للطب  العاملية  واملمار�شات  املعايري 

وكذلك  ال�شعبية،  للفرقة  عرو�س 
مت ع��م��ل ق��ال��ب ح��ل��وى ب��ارت��ف��اع 2 
كما   ، �شعبية  اك��الت  ،وتقدمي  مرت 
مت ت�شكيل قبعات االمن وال�شالمه 
العلم  ب��ال��وان  هيلمت  للمهند�شن 
مقا�س   42 ال����رق����م  ���ش��ك��ل  وع���ل���ى 
ال��ع��ر���س 3 م��رت وال���ط���ول 6 مرت 
 2 بارتفاع  ال�شيوخ  وبخلفية ل�شور 
م��رت وع��ر���س 2 م��رت ، وق��د قامت 
وك���ي���ل ال���������وزارة امل��ه��ن��د���ش��ه زه����ره 
احللوى  ق���ال���ب  ب��ق��ط��ع  ال���ع���ب���ودي 
فرحة  وو���ش��ط  امل��دع��وي��ن  بح�شور 

اجلميع.
تنفذ  ال�������وزارة  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اجلديد  االم���ل  م�شت�شفى  م�شروع 
وينفذ   ، ال��ن��ف�����ش��ي��ه  ل����الم����را�����س 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  وف���ق 
ال����ع����امل����ي����ة ل���ل���ط���ب ال���ن���ف�������ش���ي مع 

يف  م��رة  الأول  تطبيقها  �شيتم  التي 
باالجتاهات  االل��ت��زام  م��ع  املنطقة 

احلديثة يف ت�شميم مرافق ال�شحة 
النف�شية. 

النف�شي ومعايري العمارة اخل�شراء 
 LEED HC للمن�شاآت ال�شحية

املوؤمتر ل�شمان جناح  امل�شاركن يف 
املناهج  ت��دري�����س  يف  ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
امل���ت���ط���ورة وال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه��ا مبا 
وخيارات  فر�شا  للخريجن  يتيح 

الدكتور  ق��دم  م��ن جهته   . ع��دي��دة 
للتعاون  ال��ع��ام��ري من��وذج��ا  ع���ادل 
مع �شركة اأبوظبي للبرتول اأدنوك 
وخمتلف ال�شركات التابعة لها حيث 

متخ�ش�شا  ب��رن��اجم��ا  امل��ع��ه��د  ينفذ 
الالزمة  الوطنية  الكوادر  ل�شناعة 
للعمل الفوري يف خمتلف املهام يف 

حقول النفط والغاز . 

اهلل-  –حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
مقام  واإىل  احلكيمة،  ال��ق��ي��ادة  واإىل 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ الكرام حكام 
االإم��ارات، واإىل �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة، رئي�س 
التهاين  اأح��ّر  املركز–  اإدارة  جمل�س 
اأبناء  وه���ن���اأ  ال���ت���ربي���ك���ات،  واأط����ي����ب 
اأر�شها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ن  االإم�������ارات 
اأن  �شبحانه  امل���وىل  ���ش��ائ��اًل  ج��م��ي��ع��اً، 
ي���دمي دول���ة االإم������ارات ت��رف��ل بالعز 

وتنعم بال�شالم.
املركز  فعاليات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

ال���وط���ن���ي ل���ل���وث���ائ���ق وال���ب���ح���وث مل 
داخل  يف  االح��ت��ف��االت  ع��ل��ى  تقت�شر 
بع�س  مل�شاركة  امتدت  واإمن��ا  املركز، 
اجلهات الر�شمية داخل الدولة، فقد 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  املركز  �شارك 
ال�شارقة مبعر�س لل�شور التاريخية 
ال��ت��ي ت��وث��ق ل��ق��ي��ام االحت����اد، ولبناء 
الوطن وتطوره يف االحتفالية التي 

نظمتها مبقرها يوم اأم�س.
الثاين  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د  واح���ت���ف���اء 
تنظيم  امل���رك���ز  ي��ع��ت��زم  واالأرب�����ع�����ن 
م����ع����ار�����س ل���ل�������ش���ور ال���ت���اري���خ���ي���ة، 
يف  وطنية  موا�شيع  يف  وحما�شرات 

كل من: بلدية دبي، ودائرة ال�شوؤون 
االإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي، 
�شوؤون  وب���وزارة  اأبوظبي،  بلدية  ويف 
االإم�����ارات، ويف  ال��رئ��ا���ش��ة، ويف ق�شر 
جهاز  ومب���ق���ر  اخل����ارج����ي����ة،  وزارة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��رق��اب��ة ال���غ���ذائ���ي���ة، ويف 
مركز املقطع ال�شحي، ويف عدد من 
اأكرب  و�شتكون  واجلامعات،  املدار�س 
ال��وط��ن��ي للوثائق  امل��رك��ز  م�����ش��ارك��ات 
حيث  الوثبة  مهرجان  يف  والبحوث 
يعر�س اإ�شداراته، وي�شارك مبعر�س 
ح���ول ت��اري��خ االإم�������ارات، وب��ع��دد من 

املحا�شرات الوطنية. 
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اأخبـار الإمـارات
ح�كم ال�ش�رقة يوقع على وثيقة البيت متوحد 

•• ال�صارقة-وام: 

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ع 
�شباح  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
بجامعة  ال�شحية  والعلوم  الطب  كليات  �شاحة  يف  ام�س 
املواطن  اأطلقها  التي  البيت متوحد  ال�شارقة على وثيقة 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  املن�شوري  ربيع  اآل  عبدالرحمن 

ال�42 للدولة.
وتعد الوثيقة التي تقوم على جمع تواقيع اأ�شحاب ال�شمو 
ر�شمية  وثيقة  يف  االإم���ارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء 
�شاحب  املباركة  امل�شرية  لقائد  ووالء  حب  ر�شالة  واح��دة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

حفظه اهلل . وع���رب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف 
كلمة بهذه املنا�شبة عن �شعادته مب�شاركة اإخوانه اأ�شحاب 
ال�شمو حكام االإمارات التوقيع على وثيقة البيت متوحد 
التالحم واالنتماء للوطن والوالء ل�شاحب  التي جت�شد 

ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل.
هذا  وعلى  الفكرة  ه��ذه  على  ال�شباب  ن�شكر  �شموه  وق��ال 
اجل��ه��د واإن���ه���ا ل��ف��ك��رة رائ���ع���ة اأن ت��ك��ون ال��وث��ي��ق��ة حتمل 
هلل  واحل��م��د  متوحد  بالفعل  وه��و  متوحد  البيت  ع��ن��وان 
اأكرب  ب�شكل  التوحد  ي��ربزوا ذلك  اأن  اأرادوا  ال�شباب  ولكن 
نتمنى  كما  التوفيق  لهم  ونتمنى  ذل��ك  على  ون�شكرهم 
منهم يف كل �شنة اأن ي�شلون لنا لنتذكر التوحد �شويا مرة 
املن�شوري عن  اأع��رب �شاحب الفكرة  اأخ��رى . من جانبه 

�شعادته باإ�شادة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على املبادرة 
توجيهاته  اأن  ل�شموه  م��وؤك��دا  فيها  بامل�شاركة  وتف�شله 

�شتكون نربا�س لهم يف كافة جماالت حياتهم.
واأو�شح املن�شوري باأن املبادرة التي فكر فيها منذ خم�شة 
ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  ا�شمها من مقولة  ا�شتقى  اأ�شهر 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة حن عرب عن مدى تالحم اأبناء 

االإمارات مع قيادتها الر�شيدة بعبارة البيت متوحد .
وان��ط��ل��ق��ت م�����ش��رية م��ب��ادرة وث��ي��ق��ة ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د �شريا 
على االأقدام من الفجرية اإىل راأ�س اخليمة واأم القيوين 
وعجمان واليوم ال�شارقة ومن ثم اإىل دبي حتى ت�شل يف 

االأول من دي�شمرب اإىل العا�شمة اأبوظبي.

ح�كم ال�ش�رقة ي�شهد افتت�ح موؤمتر التخطيط الرتبوي

ويل عهد ال�ش�رقة ي�شهد فع�لية العر�ش اجلوي لفر�ش�ن الإم�رات

•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�شباح  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
كليات  يف  ال��������رازي  ب���ق���اع���ة  ام�������س 
انطالق  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  الطب 
التخطيط  الثاين  ال��دويل  املوؤمتر 
القرن احلادي  الرتبوي وحتديات 
ي��ق��ام بتنظيم  وال����ذي  وال��ع�����ش��ري��ن 
للتخطيط  االق��ل��ي��م��ي  امل��رك��ز  م��ن 
ا�شراف  وحتت  بال�شارقة  الرتبوي 

اليون�شكو.
ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  ق��د  وك���ان 
ك�شفية  ب���ع���رو����س  احل���ف���ل  راع������ي 
زهرات  قدمها  ترحيبية  وك��ل��م��ات 
واأ���ش��ب��ال مدر�شة  اأ���ش��م��اء  م��در���ش��ة 

�شعيد م�شبح الكعبي مدير منطقة 
ال�شارقة التعليمية.

امل��وؤمت��ر بعزف  وب��داأ حفل انطالق 
االإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�شالم 
ب��ي��ن��ات م���ن الذكر  اآي������ات  وت������الوة 
ت�شجيلي  فيلم  عر�س  ث��م  احلكيم 
ق�شري عن اجنازات امارة ال�شارقة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالدب���ي���ة 
ثقافية  واح�����ة  ال�����ش��ارق��ة  ب��ع��ن��وان 

علمية.«
وع���ق���ب ذل����ك ك��ل��م��ة مل���ع���ايل حميد 
الرتبية  وزي����ر  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د 
والتعليم رئي�س جمل�س اإدارة املركز 
الرتبوي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  االق��ل��ي��م��ي 
م�شتهلها  يف  ه��ن��اأ  امل���وؤمت���ر  رئ��ي�����س 
ق��ادة و�شعب دول��ة االإم��ارات باليوم 
ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة راج���ي���ا م���ن اهلل 
هذه  ي��ع��ي��د  اأن  ال���ق���دي���ر  ال���ع���زي���ز 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  م���ع���ايل 
ح������ول اأه����م����ي����ة ت�����ب�����ادل اخل������ربات 
قاعدة  وت��و���ش��ي��ع  للجميع  ون��ق��ل��ه��ا 
امل�شاركة يف عملية تطوير املنظومة 

التعليمية.
م��ه��رة هالل  ع��ر���ش��ت  م��ن جانبها 
االقليمي  امل��رك��ز  م��دي��ر  املطيوعي 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال����رتب����وي اأم�����ن عام 
نبذة  املوؤمتر  افتتاح  خالل  املوؤمتر 
اأه��داف��ه وخططه  واأه��م  املركز  عن 
وم�شاريعه امل�شتقبلية. ويتم خالل 
املوؤمتر الذي يقام على مدى يومي 
يف الفرتة من 27 اإىل 28 نوفمرب 
عمل  اأوراق  ثالثة  عر�س  اجل��اري 
يف ك��ل حم��ور م��ن امل��ح��اور االأربعة 
للموؤمتر والتي تناق�س يف جمملها 
دون  حت��ول  ظلت  ال��ت��ي  التحديات 
حتقيق اأهداف ال�شيا�شات الرتبوية 

ا�شتقبال  يف  ك����ان  ك��م��ا  ال��رم��اق��ي��ة 
���ش��م��وه م���ع���ايل ح��م��ي��د ب���ن حممد 
الرتبية  وزي�����ر  ال��ق��ط��ام��ي  ع��ب��ي��د 
والتعليم و�شعادة عبد الرحمن بن 
بالديوان  امل�شت�شار  اجل���روان  علي 
االأم����ريي و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبيد 
الهاجري رئي�س املجل�س اال�شت�شاري 
ب��ال�����ش��ارق��ة و����ش���ع���ادة ج��م��ال �شامل 
�شمو  مبكتب  امل�شت�شار  الطريفي 
اهلل  عبد  الدكتور  و�شعادة  احلاكم 
���ش��ال��ح ال�����ش��وي��ج��ي رئ��ي�����س جمل�س 
حممد  و���ش��ع��ادة  للتعليم  ال�شارقة 
بالديوان  امل�شت�شار  امل��و���ش��ى  ذي���اب 
االأم������ريي وال���دك���ت���ور ع���م���رو عبد 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  احلميد 
التعليم  ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ال��ع��ايل وال��دك��ت��ور ���ش��ام��ي حممود 
و�شعادة  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

وهي  احلبيبة  دولتنا  على  املنا�شبة 
تزخر مبزيد من التقدم واالإزدهار. 
اأن  اأك��د من خ��الل كلمته على  كما 
التعلم  بيئة  ليناق�س  ياأتي  املوؤمتر 
التي تتطلبها االألفية الثالثة وكيف 
يبدو املتعلم يف هذا القرن واقرتاح 
احللول والتو�شيات الالزمة لدفع 
غايات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���م 
التخطيط  دور  يف  تتمثل  اأ�شا�شية 
املعرفة  عاملية  الرتبوي من خالل 
ون�شاأة وانبثاق االبتكار ودرا�شة اثر 
التكنولوجيا يف العالقات االن�شانية 

وغريها من االأمور االأخرى.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  ك��ل��م��ة  وج�������اءت 
ح��م��د ب���ن ���ش��ي��ف ال��ه��م��ام��ي مدير 
م��ك��ت��ب ال��ي��ون�����ش��ك��و االإق���ل���ي���م���ي يف 
العام ملنظمة  املدير  بريوت وممثل 
ذكره  م��ا  ع��ل��ى  ل��ت��وؤك��د  اليوني�شكو 

•• ال�صارقة-وام: 

�شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�شارقة بح�شور �شمو 
القا�شمي  �شامل  بن  ال�شيخ عبداهلل 
ام�س  �شباح  ال�شارقة  حاكم  نائب 
منطقة  يف  اجلوية  اال�شتعرا�شات 
والتي  باخلان  احلكومية  ال��دوائ��ر 
اإمارة  تاأتي �شمن فعاليات احتفال 
ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 42 
للدولة بتنظيم من دائرة الت�شجيل 
ال��ع��ق��اري وجل��ن��ة اح��ت��ف��االت اليوم 

الوطني بال�شارقة.
ب����داأت م��را���ش��م االح��ت��ف��ال بو�شول 
ال�شالم  ع����زف  ث���م  احل���ف���ل  راع�����ي 
بكلمة  احلفل  ا�شتهل  ث��م  الوطني 
ل���الإع���الم���ي حم���م���د خ���ل���ف رحب 
ال���ك���رمي تالها  ب��احل�����ش��ور  ف��ي��ه��ا 
رئي�س  ال��ن��وم��ان  علي  ملحمد  كلمة 
وال�شياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة 
اليوم  اح����ت����ف����االت  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 

رئي�س الدولة حفظه اهلل يوا�شلون 
على  باحلفاظ  املوؤ�ش�شن  م�شرية 
اأرك��������ان االحت�������اد واحل����ف����اظ على 
اأ�شا�شه املتن املتمثل  موارده وعلى 

باأبناء هذا الوطن. 
امل��زروع مدير  األقى حمد �شامل  ثم 
عام دائرة الت�شجيل العقاري كلمة 
ع���ام مرت   42 ق���ال فيها  ال���دائ���رة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  قيام  على 
االأعوام  تلك  م��ن  ع��ام  ك��ل  املتحدة 
ك������ان ����ش���اه���دا ع���ل���ى ع����ط����اء كبري 
وج��ه��د ع��ظ��ي��م ب��ذل��ة ب��ن��اة الوطن 
بكل  ع�شرية  دول���ة  اإىل  لتحويله 
م��ع��ان �شادقة  م���ن  ال��ك��ل��م��ة  م���ا يف 
وكان االإن�شان ركيزة البناء وحمور 
ال�شنوات  ومت��ر  لقادتها  االه��ت��م��ام 
تلو ال�شنوات واحتادنا اأبقى وتتعدد 
امل��ك��ا���ش��ب واالجن���������ازات واحت���ادن���ا 
ا�شخى ..42 عام هي اأقل ما ميكن 
ففيها  املعجزات  من  اأنها  يقال  اأن 
ا�شمى  اإىل  االماراتي  احللم  ارتقى 
االحتاد  اأب��ن��اء  وبلغ طموح  امل��رات��ب 

رف��ع��ت��ه ومت��ي��زه ي��دف��ع��ه ن��ح��و ذلك 
مل  وحلمه  �شادقن  وان��ت��م��اء  والء 
ويوم  االأوط�����ان مثيال  ل��ه��ا  ت��ع��رف 
وللفخر  الوطن  مبا�شي  لالعتزاز 
بحا�شره اجلميل ولتجديد العهد 
ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و االأه����داف 
ال�����ش��ام��ي��ة ع��ل��ى اأ���ش�����س وث���واب���ت ال 
ت��ت��زع��زع واإمي����ان �شعب و���ش��ع بن 
وااللتفاف حول  عينيه حب وطنه 

قيادته. 
واأو���ش��ح حمد ���ش��امل امل����زروع نحن 
ه��ن��ا م���ن اأر�������س ال�������ش���ارق���ة ونحن 
العلم  و����ش���ل���ط���ان  ���ش��ل��ط��ان  اأب����ن����اء 
وال�شموخ  ال��ع��ز  و���ش��ل��ط��ان  وال��ع��ال 
ونتطلع  العلياء  اإىل  دائ��م��ا  ون��رن��و 
ب�شماء  م��ع��ل��ق��ة  ..ع��ي��ون��ن��ا  ل��ل�����ش��م��و 
اأن نقدم  وارت��اأي��ن��ا  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا 
عر�شا جويا يليق باآملنا وتطلعاتنا 
اجلوية  ق���وت���ن���ا  ل��ف��خ��ر  وع���ر����ش���ا 
اأر�شا  للوطن  واحل��ام��ن  البا�شلة 
االإماراتي  الفر�شان  فريق  و�شماء 
املتكون  اجل���وي���ة  ل��ال���ش��ت��ع��را���ش��ات 

ب��ال�����ش��ارق��ة ..ق�����ال فيها  ال��وط��ن��ي 
بذكرى  ل��ن��ح��ت��ف��ل  ال���ي���وم  جن��ت��م��ع 
���ش��ط��ر ح��روف��ه��ا ور���ش��م مالحمها 
ال��ف��ري��د رج���ال كان  و���ش��اغ عقدها 
ب��ع��د اهلل ع���ز وجل  ال��ف�����ش��ل  ل��ه��م 
فيما نحن فيه اليوم من نعمه وما 
نحن عليه من خري وبركه .. رجال 
وج�����دوا يف وح����دة ال�����ش��ف ووح���دة 
لتحقيق  االأن�����ش��ب  اخل��ي��ار  الكلمة 
والرفعة  وال��ع��زة  وال��ت��ق��دم  ال�شمو 
واالزده���������ار الأب����ن����اء ه����ذه االأر������س 
والنفي�س  ال��غ��ايل  �شخروا  ..رج���ال 
اآمنوا بروؤية  ..رج��ال  الوطن  لبناء 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س 
فكانواله  ثراه  اهلل  نهيان طيب  اآل 
خ���ري ع����ون وك�����ان ل��ه��م خ���ري �شند 
واأول��ئ��ك هم بناة االحت��اد غفر اهلل 
لهم واأ�شكنهم ف�شيح جناته واليوم 
ها هم اأبناء اأولئك ال�شلف اأ�شحاب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��وخ ح��ك��ام االإم������ارات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  راأ����ش���ه���م  وع���ل���ى 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

فمن  مب�شماه  الطموح  يفوق  ح��دا 
اأثبت  ب��احت��اد  يتغنى  اأن  اأح���ق  م��ن��ا 
الزمان  ه��ذا  اأن��ه حكاية من  للمالأ 
والبوؤ�س  اجل��ف��اء  زم���ن  يف  ورواي����ة 
واحلرمان اإنه احتاد العطاء املمتد 

بروح االإيثار واالإعمار. 
واأ�شاف اأن اأربعة عقود وعامن من 
ال��دول وال�شعوب قد ال تذكر  عمر 
لكن ما حدث  التاريخ  يف �شفحات 
ويحدث على هذه االأر�س �شي�شجله 
التاريخ يف �شفحات نا�شعة البيا�س 
لالإمارات وهي تقدم درو�شا يف فن 
باالإن�شان  والعناية  والعطاء  العمل 
هاج�س  ورخ���اوؤه  اأمنه  يكون  وكيف 
الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  واإن  قيادته 
ليوم  �����ش����ادق  ل��ت��ج�����ش��ي��د  ل���ل���دول���ة 
اجتهت فيه اأنظار العامل نحو اأمة 
لي�شعها  وفرقة  �شتتا  بعد  توحدت 
وط����ن ج��م��ع ���ش��ت��ات اأط����راف����ه فعم 
االأم���ن واالأم����ان وال��ن��م��اء والرخاء 
واال�����ش����ت����ق����رار ل���ي���ب���ذل ك����ل واح����د 
اأجل  م��ن  والنفي�س  ال��غ��ايل  منهم 

غاياتها.  اإىل  ب���ه���ا  وال����و�����ش����ول 
الثاين  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  وي�����ش��ك��ل 
وحتديات  ال����رتب����وي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
فر�شة  والع�شرين  احل��ادي  القرن 
التخطيط  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي  ل��ب��ث 

الرتبوية  والثقافة  املعرفة  ون�شر 
وحت��ق��ي��ق االن��ف��ت��اح ع��ل��ى اخل���ربات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وتف�شل  ال��ع��امل��ي. 
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
املعر�س  بافتتاح  القا�شمي  حممد 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال���وط���ن���ي امل����ق����ام على 
بع�س  �شموه  وتابع  املوؤمتر  هام�س 
املو�شيقية  االب���داع���ي���ة  ال���ل���وح���ات 
ب��ع��ن��وان االم����ارات ب���الدي م��ن اداء 

زهرات مدر�شة رابعة العدوية. 

من الطيارين من االأ�شراب املقاتلة 
الفريق  وق��دم  القوات اجلوية.   يف 
اجلوية  لال�شتعرا�شات  ال��وط��ن��ي 
ت�شمن  ج���وي���ا  ع��ر���ش��ا  ال���ف���ر����ش���ان 
ت�شكيالت متنوعة ر�شمت يف �شماء 
علم  ب��األ��وان  فنية  لوحات  ال�شارقة 
اجلمهور  ا�شتح�شان  نال  االإم���ارات 
الفعالية  مل�����ش��اه��دة  ح�����ش��ر  ال�����ذي 

واعتزاهم  فخرهم  عن  ..معربين 
ب��ف��ري��ق ف���ر����ش���ان االم�������ارات ال���ذي 
ي��ن��م ع��ن كفاءتهم  ق��دم��وا ع��ر���ش��ا 
وح�شن تدريبهم. كما �شهد احلفل 
بجانب �شموه كل من ال�شيخ خالد 
بن عبد اهلل القا�شمي رئي�س دائرة 
املوانئ البحرية واجلمارك وال�شيخ 
رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان 

موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم وال�شيخ 
القا�شمي  الرحمن  عبد  ب��ن  �شامل 
���ش��م��و احلاكم  م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب 
الهاجري  ع��ب��دال��رح��م��ن  و���ش��ع��ادة 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
بن  اأح��م��د  را���ش��د  و�شعادة  ال�شارقة 
االأم���ريي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ال�شيخ 

وكبار امل�شوؤولن يف االإمارة.

احتف�اًل ب�ليوم الوطني الـ42 لدولة االإم�رات العربية املتحدة

اإدارة مت�حف ال�ش�رقة تك�شف النق�ب عن برن�مج ممّيز من الفع�لي�ت والأن�شطة
•• ال�صارقة-الفجر:

ك�شفت اإدارة متاحف ال�شارقة النقاب 
اأعدته  الذي  عن برناجمها اخلا�س 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�42 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
ب��اق��ة فعاليات  م���ن  ي��ت��األ��ف  وال�����ذي 
����ش���ت���ق���ام �شمن  واأن�������ش���ط���ة مم����ّي����زة 
مدى  على  ل���الإدارة  التابعة  املتاحف 
اأ�شبوع كامل، من 27 نوفمرب اإىل 2 
دي�شمرب.  �شتنطلق الفعاليات بتاريخ 
الَعلَم‘،  ’م�شرية  م��ع  ن��وف��م��رب   27
وهي عبارة عن م�شرية ي�شارك فيها 
مدر�شة  ط����الب  م���ن   3000 ن��ح��و 
ال�شارقة  ومعهد  التعلمية  ال�شارقة 

العظيمة التي حققتها الدولة. 
اإدارة  �شتقيم  نوفمرب،   28 وبتاريخ 
متاحف ال�شارقة عر�س اأزياء يحمل 
مب�شاركة  بلدي،  من  �شروح  عنوان 
اأعمارهم  )ت���رتاوح  طفاًل   80 نحو 
م��ن طالب  ع���ام���اً(   12 اإىل   4 ب��ن 
املدار�س العامة واخلا�شة يف االإمارة، 
مدينة  م�������ش���ارك���ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�شارقة للخدمات االإن�شانية؛ حيث 
�شريتدي االأطفال مالب�س م�شنوعة 
التدوير  الإع������ادة  ق��اب��ل��ة  م�����ّواد  م���ن 
م��ث��ل ال�����ش��ح��ف، وامل���ج���الت، وال���ورق 
امل���ق���ّوى، واالأق��م�����ش��ة، وذل����ك بهدف 
على  احلفاظ  باأهمية  الوعي  تعزيز 
الفعالية  اأن هذه  اإىل  البيئة. وي�شار 

ال�شارقة البحري يف هذه الفعاليات 
ع���رب ت���ق���دمي جم��م��وع��ة م���ن ور����س 
ال��ي��وم��ي��ة التي  ال��ع��م��ل االإب���داع���ي���ة 
وت�شمل  نوفمرب،   28 بتاريخ  ت��ب��داأ 
جمموعة متنوعة من االأن�شطة مثل 
�شناعة اإطارات �شور واأقالم واأ�شاور، 
بدولة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت��رت��ب��ط  وت���ي���ج���ان 
و�شيتم  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات 
ور�شة  باإقامة  الربنامج  هذا  اختتام 
بتاريخ  اليدوية تقام  عمل لالأ�شغال 
ال�شارقة  متحف  اأّم���ا  دي�����ش��م��رب.    2
للرتاث، ف�شيتعاون مع اإدارة ال�شارقة 
الإقامة  م�����ش��روع  ���ش��م��ن  التعليمية 
خم��ّي��م رب��ي��ع��ي ل��ل��رتاث حت��ت �شعار 
’تراثي هويتي‘، والذي �شيقام ب�شكل 

بينما  املنتجة‘.  العائالت  و’معر�س 
موا�شيع  ال���ع���م���ل  ور�������س  ���ش��ت��غ��ط��ي 
ت��راث��ي��ة )م��ث��ل ال��ت��ّل��ي وال��ربق��ع وال���
اجل�شّية،  وامل�شنوعات   ،)Saviac
الرملية،  وامل��ن��ح��وت��ات  واخل��زف��ي��ات، 
والطهي، واإطارات ال�شور امل�شنوعة 
كما  النخيل.  اأ���ش��ج��ار  منتجات  م��ن 
عرو�س  ع��ل��ى  االأن�����ش��ط��ة  �شت�شتمل 
اأداء فنّية يتم تقدميها بالتعاون مع 
املدار�س املحلية، اإىل جانب عدد من 

املناف�شات الثقافية والرتاثية.
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��ام  و�شيتم 
بتاريخ  خ���ا����ش���ة  ب���ح���ري���ة  مب�������ش���رية 
املوكب  ينطلق  ح��ي��ث  دي�����ش��م��رب؛   2
ال�شارقة  متحف  م��ن  اال�شتعرا�شي 

و�شرطة  وال��ك�����ّش��اف��ة،  للتكنولوجيا، 
واإدارة  االإن���ق���اذ،  وف��ري��ق  ال�����ش��ارق��ة، 
املو�شيقية  والفرقة  امل���دين،  ال��دف��اع 
اإدارة  طاقم  ع��ن  ف�شاًل  الع�شكرية، 
متاحف ال�شارقة. و�شتنطلق امل�شرية 
ال�شارقة،  متاحف  اإدارة  مبنى  م��ن 
لتنتهي يف منطقة املباين احلكومية 
الربنامج  اإط��ار هذا  بال�شارقة.  ويف 
االعتزاز  ع��ن  التعبري  اإىل  ال��ه��ادف 
باالنتماء اإىل دولة االإمارات، �شينّظم 
ومربى  ال��ب��ح��ري  ال�����ش��ارق��ة  متحف 
جمموعة  املائية  لالأحياء  ال�شارقة 
واالأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
التاريخ  وع��راق��ة  بغنى  حتتفي  التي 
وال���رتاث االإم��ارات��ي��ن، واالإجن����ازات 

���ش��ت��ت�����ش��م��ن اأي���������ش����اً ع���ر����س اأزي������اء 
�شعيد  ال�شهري  االإم��ارات��ي  للم�شمم 

املر�شدي. 
ومي���ّث���ل ال��ربن��ام��ج امل�����ش��رح��ي ج���زءاً 
مهماً من باقة االأن�شطة االحتفالية 
التي تنظمها اإدارة متاحف ال�شارقة؛ 
االأغ����اين  م���ن  ت�شكيلة  ي��ت�����ش��م��ن  اإذ 
ال��رتاث��ي��ة ال�����ش��ه��رية م��ن االإم�����ارات، 
وفرقة  مو�شيقية  لفرقة  وح��ف��الت 
النوبان،  وفرقة  ع�شكرية  مو�شيقية 
وك����رن����ف����ااًل ب���ح���ري���اً، وح���ف���ل زف����اف 
اإماراتي تقليدي، والك�ّشار، باالإ�شافة 
بّرية،  وم�شرية  بحرية  م�شرية  اإىل 
املناف�شات  م��ن  متنوعة  وجم��م��وع��ة 
وي�شاهم متحف  ب��ال��رتاث.   املتعلقة 

العا�شرة  ال�شاعة  من  اعتباراً  يومي 
���ش��ب��اح��اً خ���الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة من 
اإىل  وي��ه��دف  نوفمرب،   28 اإىل   25
ت���ع���ري���ف ال����ط����الب ال����ق����ادم����ن من 
موؤ�ش�شات تعليمية خمتلفة على اأهم 

العادات والتقاليد االإماراتية. 
ي�شارك  ����ش���ب���ق،  م����ا  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
م���ت���ح���ف ب���ي���ت ال�������ش���ي���خ ����ش���ع���ي���د بن 
ح��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي يف ال��ربن��ام��ج عرب 
املعار�س  م��ن  جم��م��وع��ة  ا�شت�شافة 
معر�س  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  العمل،  وور����س 
نوفمرب.   28 ب����ت����اري����خ  ل���ل���ك���ت���اب 
ا�شت�شافة  وتت�شمن قائمة فعالياته 
تراثياً،  ومعر�شاً  املندو�س،  غالريي 
الفوتوغرايف،  للت�شوير  وم��ع��ر���ش��اً 

البحري عابراً قناة الق�شباء و�شواًل 
على  و���ش��ي��ع��ّرج  خ���ال���د،  ب��ح��رية  اإىل 
ج���زي���رة ال��ع��ل��م ل��ي��ع��ود جم�����دداً اإىل 
البحري.  ال�����ش��ارق��ة  متحف  مر�شى 
وي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه امل�����ش��رية -التي 
التوايل  على  اخلام�شة  لل�شنة  تقام 
هذا العام- من قبل متحف ال�شارقة 
لالأحياء  ال�شارقة  ومربى  البحري 
�شرطة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  امل��ائ��ي��ة، 
الفعاليات،  برنامج  وحول  ال�شارقة. 
اإدارة  عام  مدير  عطايا،  منال  قالت 
اليوم  مي���ّث���ل  ال�������ش���ارق���ة:  م���ت���اح���ف 
الوطني بالن�شبة لنا منا�شبة لتاأكيد 
التزامنا بالوحدة وال�شالم، وجتديد 

والئنا لقادتنا العظام. 
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العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   569 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
االمارات مدعي  العامة اجلن�شية:  وال�شيانة  للمقاوالت  مدعي/ موؤ�ش�شة تريبويل   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه: 
�شعيد  بخيت  حممد  �شعيد  اعالنه/  املطلوب  درهم    2.391.008 مالية  مطالبة 
املن�شوري اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر)بورود التقرير(   حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1756 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ �شركة النخلة العربية للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    مدعي 
الدعوى: مطالبة  العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع  لل�شيانة  املا�شي  عليه: بريق 
املا�شي  بريق  اعالنه/   املطلوب    %12 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   556.551 مالية 
وبتجديد  ال�شحيفة  عنوانه:بالن�شر)باأ�شل  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة 
الدعوى من ال�شطب (   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/9 موعدا  املوافق  االثنن  يوم 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�شاًء   6.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

ويل عهد راأ�ش اخليمة يت�شلم علم الدولة من حممد بن حمد ال�شرقي �شمن مب�درة م�شرية علم

بعد رف�س اأولي�ء الدم التن�زل

جن�ي�ت راأ�ش اخليمة حتكم على ق�تلي �شديقهم� ب�لعدام ق�ش��ش�

تزامن� مع احتف�لت اليوم الوطني 42

طبية راأ�ش اخليمة تفتح مبنى ادارة الأمومة والطفولة وعي�دتي الربو والفح�ش م� قبل الزواج 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�شيخ حممد بن �شعود  ت�شلم �شمو 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
اخليمة علم الدولة من �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
وذل���ك �شمن  ال��ف��ج��رية..  ويل عهد 
مبادرة م�شرية علم التي تقام حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
احتفاالت  مبنا�شبة   .. اهلل  حفظه 
ال����دول����ة ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال����� 42 

مرية  وقدمت  وامل�شوؤولن.  اخليمة 
العجماين رئي�شة اللجنة االإعالمية 
.. �شرحا عن  ل� مبادرة م�شرية علم 
املبادرة واأهدافها التي جت�شد تعزيز 
نفو�س  يف  الوطني  واحل�����س  الهوية 
والرتابط  والتالحم  املجتمع  اأف��راد 
التي  ال�شعب والقيادة الر�شيدة  بن 
ت��وف��ري احلياة  ت��دخ��ر ج��ه��دا يف  مل 
االإمارات..واأقامت  ل�شعب  الكرمية 
بنجاح  العامل  ي�شهد  دولة ح�شارية 
احت���اده���ا ال����ذي اأ���ش�����ش��ه امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

راأ�س  لالحتاد. وقام �شمو ويل عهد 
ويل  وم��ن  العلم  ت�شلم  بعد  اخليمة 
عهد الفجرية يف الديوان االأمريي يف 
راأ�س اخليمة..بتوقيع وثيقة م�شرية 
ع��ل��م ال���ت���ي ت���راف���ق امل�������ش���رية ط���وال 
اأبوظبي  العا�شمة  نحو  م�����ش��واره��ا 
اأف�����راد و���ش��ب��اط مرا�شم  مب�����ش��ارك��ة 
العلم التابع حلر�س الرئا�شة. ح�شر 
ال�شيخ �شقر بن حممد بن  املرا�شم 
بن  �شلطان  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر 
جمال بن �شقر القا�شمي وعدد من 
�شباط القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 

حكام  لهم  واملغفور  ث��راه  اهلل  طيب 
االإم���������ارات امل���وؤ����ش�������ش���ون. ي���ذك���ر اأن 
امل�شرية انطلقت من اإمارة الفجرية 
اأيام  اأم�����س جت��وب خ��الل �شبعة  ي��وم 
اإم��ارات الدولة ال�شبع م��رورا براأ�س 
وعجمان  ال���ق���ي���وي���ن  واأم  اخل���ي���م���ة 
اىل  ت�شل  اأن  اىل  ودب���ي  وال�����ش��ارق��ة 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي يف ال��ث��اين من 
يحمل  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل  دي�شمرب  �شهر 
الدولة  ع��ل��م  اإم������ارة  ع��ه��د  ويل  ك���ل 
االإم�����ارة  ع��ه��د  ل���ويل  ي�شلمه  ع��ه��دة 
ت�شتغرق  تليها يف رحلة زمنية  التي 

نهاية  يف  ت�شل  اأن  اإىل  اأي����ام  �شبعة 
املطاف اإىل عا�شمة االحتاد اأبوظبي 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  ي�شلم  حيث   ..
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد 
عهد دبي العلم اإىل الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شموه  امل�����ش��ل��ح��ة..ل��ريف��ع  ل��ل��ق��وات 
العلم على ال�شارية يف منطقة كا�شر 
االثنن  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  االأم������واج يف 
�شمو  بح�شور  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين 

اأولياء العهود .

•• راأ�س اخليمة ـ الفجر

راأ�س  ق�شت حمكمة اجلنايات يف 
ق�شا�شا  ب��االإع��دام  اأم�س  اخليمة 
اأ.اأ  و  عاما   28 ن.ع  للمواطنن 
بالتهم  ادان��ت��ه��م��ا  بعد  ع��ام��ا   37
�شديقهما  بقتل  اإليهما  املن�شوبة 
ب . ب 34 عاماً ال يحمل اأوراقاً 

ثبوتية.
اجلرمية  حيثيات  تفا�شيل  ويف 
عليه  املجني  بقتل  املتهمان  ق��ام 

اآثار  التي كانت  ال�شيارة  من قبل 
املكان،  يف  م���ت���واج���دة  اإط���ارات���ه���ا 
م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه اإ���ش��اب��ت��ه ب��ك�����ش��ور يف 
والقدمن  وال�������ش���در  االأ�����ش����الع 
ال�شخ�شن  مواجهة  اأع��ق��اب  ويف 
ال���ع���زب  اإح��������دى  امل����ذك����وري����ن يف 
اإليها  ال��و���ش��ول  التي مت  ب��االأدل��ة 
اأنه  اأح��ده��م��ا وه���و ن.ع   اع���رتف 
قتل  على  اأ   . اأ  �شديقه  م��ع  اتفق 
املجني عليه الذي كانت تربطهما 
نتيجة  به عالقة �شداقة طويلة 

يف �شهر فرباير من العام املا�شي 
الإبعاد  ال��ب��ح��ر  يف  ج��ث��ت��ه  واأل��ق��ي��ا 
ال�شرطة  ل��ك��ن  ع��ن��ه��م��ا  ال�����ش��ب��ه��ة 
الك�شف عن مالب�شات  جنحت يف 
اجلرمية بعد ركزت اال�شتباه على 
يرتبطان  لكونهما  ال�شخ�شن 
باملجني  ق��وي��ة  ���ش��داق��ة  ب��ع��الق��ة 

عليه .
 ووفقا لتقرير الطبيب ال�شرعي 
جل���ث���ة امل���ج���ن���ي ع��ل��ي��ه ت���ب���ن انه 
ب�����ش��ك��ل متكرر  ل��ل��ده�����س  ت��ع��ر���س 

قيامه بالت�شهري به على امل�شتوى 
املكان  اإىل  وت��وج��ه��ا  االأخ����الق����ي 
فيه  التجمع  على  ت��ع��ودوا  ال���ذي 
ووج����دا امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه ن��ائ��م��اً ويف 
مكنهما  مم��ا  �شديدة  �شكر  ح��ال��ة 

من ده�شه بال�شيارة عدة مرات.
اأحد  برفقة  ال�شرطة  قيام  ولدى 
املتهمن مبعاينة مكان اجلرمية 
ع�����رث ع����ل����ى اجل����ه����ة االأم����ام����ي����ة 
ده�س  يف  امل�شتخدمة  ب��ال�����ش��ي��ارة 
وبقايا  �شدمة  على  عليه  املجني 

ب��اال���ش��اف��ة اىل دم�����اء ويف  ���ش��ع��ر 
اأحالت  التحقيقات  نتائج  ���ش��وء 
النيابة  اإىل  اجل��رمي��ة  ال�����ش��رط��ة 
للمتهمن  وج��ه��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
ت��ه��م��ة ال���ق���ت���ل ال���ع���م���د م����ع �شبق 

االإ�شرار والرت�شد.
جميع  ال�������دم  اأول������ي������اء  ورف�����������س 
على  واأ����ش���روا  ال�شلح  حم���اوالت 
ع���دم ال��ت��ن��ازل ع��ن دم اب��ن��ه��م مما 
دفع املحكمة الإيقاع حكم االإعداد 

ق�شا�شا باملتهمن .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

���ش��م��ن اح���ت���ف���االت م��ن��ط��ق��ة را�����س 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة   42 ال���� 
يا�شر  ال����دك����ت����ور  اف���ت���ت���ح  امل���ت���ح���دة 
عي�شى النعيمي مدير منطقة راأ�س 
املبنى  اأم�س  �شباح  الطبية  اخليمة 
والطفولة  االأمومة  الإدارة  اجلديد 
ب��ح�����ش��ور ك����ل م����ن ال���دك���ت���ور عبد 
املنطقة،  مدير  نائب  النعيمي  اهلل 
ك���ل���ي���ب مدير  ج���ا����ش���م  وال����دك����ت����ور 
االأولية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  اإدارة 
العوبد  �شهري  والدكتورة  باملنطقة، 
والطفولة،  االأم���وم���ة  اإدارة  م��دي��ر 
وال�شيد حممد را�شد ال�شحي مدير 
كبار  ل��ع��الج  اهلل  العبيد  م�شت�شفى 
وعدد  ال�شيخوخة  واأم��را���س  ال�شن 
من موظفي املنطقة الطبية وعدد 

من احل�شور.
وقال الدكتور يا�شر عي�شى النعيمي 
ن��ع��ي�����س ودول���ت���ن���ا احل��ب��ي��ب��ة يف هذه 
اح��ت��ف��ال��ي��ة مييزها  اأج������واء  االأي������ام 
ومن   ، اإليه  واالنتماء  الوطن  حب 
لقيادتنا  ال��ع��ه��د  ف��اإن��ن��ا جن���دد  ه��ن��ا 
ال��ر���ش��ي��دة يف م��وا���ش��ل��ة ج��ه��ودن��ا يف 
املزيد  وب��ذل  والتقدم  البناء  طريق 
م����ن اجل���ه���د ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى هذه 
م�شرية  يف  واال���ش��ت��م��رار  امل��ن��ج��زات 
ونفي�س  غ���اٍل  ك��ل  وت��ق��دمي  التنمية 

والطفولة  االأمومة  الإدارة  اجلديد 
ال���ي���وم ي�شم  اف��ت��ت��اح��ه  وال������ذي مت 
اأق�شام يتم من خاللها تقدمي  عدة 
خ�����دم�����ات االأم������وم������ة وال���ط���ف���ول���ة 
ومتابعة الربامج الوقائية الوطنية 
ال��وط��ن��ي لفح�س  ال��ربن��ام��ج  م��ث��ل 
حديثي الوالدة والربنامج الوطني 
لالكت�شاف املبكر ملر�س الثال�شيميا 
لالكت�شاف  ال��وط��ن��ي  وال���ربن���ام���ج 
جانب  اإىل  ال��ث��دي  ل�شرطان  املبكر 
الر�شاعة  ل��دع��م  ع��ي��ادة  تخ�شي�س 
مبعدل  خدماتها  ت��ق��دم  الطبيعية 

م��ن اأج���ل رف��ع��ة ومن���اء ه��ذا الوطن 
الغايل .

وتابع اإنها منا�شبة للتاأمل يف كل ما 
ال�شابقة  �شنة   42 ال���  خ��الل  حتقق 
التي  املجيدة  لالأعمال  وا�شتذكاراً 
وال�شعي  املوؤ�ش�شون،  االب��اء  �شنعها 
وتطويرها،  عليها  املحافظة  نحو 
وب��ال��ت��زام��ن مع  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
منطقة  اف��ت��ت��ح��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه 
املن�شاآت  ه��ذه  الطبية  اخليمة  راأ���س 
لهذا  الوفاء  اجن��ازات  لتكون �شمن 
املبنى  اأن  واأ���ش��اف  العظيم   الوطن 

م�شاعدة  بهدف  االأ�شبوع  يف  يومن 
واال�شتمرار  ال��ب��دء  ع��ل��ى  االأم���ه���ات 
ح�شب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���ر����ش���اع���ة  يف 
فريق  اأن  كما   ، العاملية  التو�شيات 
العمل ب��االإدارة قد وفر عدة و�شائل 
ال�شاخن  ف��ي��ه��ا اخل���ط  ات�����ش��ال مب��ا 
من  االجتماعي  التوا�شل  وم��واق��ع 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  عملية  ت�شهيل  اأج���ل 
يف  املجتمع  دور  وت��ع��زي��ز  اجل��م��ه��ور 
والطفولة.  االأم���وم���ة  ب��رام��ج  دع���م 
املنطقة  اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ����ش���ار 
افتتحت  اأي�������ش���اً  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 

املعمورة  مبركز  الربو  ع��الج  عيادة 
تفعيل  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ًة  ال�����ش��ح��ي، 
عيادة مبركز راأ�س اخليمة ال�شحي 
خدمات  ت���ق���دم  وال����ت����ي  ال�������ش���ك���ري 
العناية ال�شحية لهذا املر�س الذي 
اأ�شبح ي�شهد انت�شاراً عالياً يف العامل 
ن�شبة  اأن  خ�شو�شاً  ع��ام��ة،  ب�شورة 
االإ�شابة يف الدولة تقدر بربع عدد 
ال�شكان ح�شب اآخر درا�شة اإح�شائية 
�شاملة لهذا املر�س. ومن هنا تاأتي 
اأه��م��ي��ة اإن�����ش��اء وت��ف��ع��ي��ل م��ث��ل هذه 
ال���وح���دات م��ن اأج����ل ال��ق�����ش��اء على 
اإىل  ه��ذا  وم�شاعفاته.  املر�س  ه��ذا 
جانب افتتاح عيادة الفح�س ما قبل 
الزواج مبركز جلفار ال�شحي والتي 
مت اف��ت��ت��اح��ه��ا ك��ف��رع ث���اين الإج����راء 
للمقبلن  ال���الزم���ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
ع��ل��ى ال�����زواج ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 
التي  وال��وراث��ي��ة  املعدية  االأم��را���س 
امل�شتقبل  جيل  على  توؤثر  اأن  ميكن 
ولتخفيف التزاحم على الفرع االأول 
القائم مبركز راأ�س اخليمة ال�شحي. 
فقرات  االحتفال  برامج  وت�شمنت 
اإ�شافة  املدار�س  ا�شتعرا�شية لطلبة 
البولي�شية  ال���ك���الب  ع���ر����س  اإىل 
واخليمة الرتاثية وال�شوق الرتاثي 
واالأكالت ال�شعبية. كما مت احتفال 
من  مب���ج���م���وع���ات  امل��ن��ط��ق��ة  اإدارة 
الفعاليات بالعيد الوطني يف مبني 

املنطقة.

�شعود بن �شقر الق��شمي ي�شتقبل وفدا من الني�بة الع�مة براأ�ش اخليمة 
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شموه  بق�شر  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س وفدا من دائرة النيابة العامة يف راأ�س اخليمة برئا�شة امل�شت�شار ح�شن �شعيد حميمد النائب العام الإمارة راأ�س 

اخليمة وذلك لعر�س كتاب لك يا خليفة .
العامة عرفانا ل�شاحب  النيابة  دائرة  اأعدته  الذي  الكتاب  بالتوقيع على  را�س اخليمة  ال�شمو حاكم  وقام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظة اهلل مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 للدولة حيث مت جمع 
42 األف كلمة �شكر وعرفان ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة من كافة �شرائح املجتمع يف االإمارة. وعرب �شاحب ال�شمو 
حاكم راأ�س اخليمة عن �شعادته باإجناز هذا العمل الذي ج�شد حب االنتماء للوطن والوالء لقائد م�شرية االحتاد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واخوانه ا�شحاب ال�شمو حكام االمارات. 

وثمن �شموه جهود جميع موظفي الدائرة وخا�شة املوظفتن حمبة الطنيجي و�شما امل�شافري �شاحبتا الفكرة. 

راأ�ش اخليمة للطب والعلوم حتتفل ب�ليوم الوطني 42 

موؤ�ش�شة ال�ش�رقة لالإعالم تطلق م�ش�بقة روح الحت�د

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ال�شحية  والعلوم  للطب  اخليمة  را���س  جامعة  نظمت 
لليوم   42 الذكرى  احتفاال مبنا�شبة  فعاليات متنوعة 

الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة. 
وجاء احتفال اجلامعة �شمن االطار العام الذي اعلنته 
وال��رف��ع من  العلم ومتجيده  ال��دول��ة من خ��الل حملة 
قدره و�شاأنه. وذلك حتت �شعار اإرفعُه عالياً ليبق �شاخماً 
َعلمنا ، رم��ُز ال��وح��دِة و ال��ق��وِة و امل��ج��ِد . ِليبَق دوم���اً يف 
، ِلريفرَف خفاقاً  ترقبُه االأح��داق  ِعزاً  ِليعلو   ، االأعماق 
يف االآفاق . وقد ازدانت مباين اجلامعة و�شاحاتها بعلم 
العالية رونقا  الزاهية وا�شفت االعالم  بالوانه  الدولة 

لروعة وبهجة االحتفال. 
وح�����ش��ر احل��ف��ل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ج��م��ال ب��ن �شقر 
الديوان  يف  امل��واط��ن��ن  ����ش���وؤون  ادارة  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي 
االأم����ريي يف راأ����س اخل��ي��م��ة. و ق��د ب���داأ احل��ف��ل بافتتاح 
اخليمة الرتاثية والتي عربت عن تاريخ وتراث وثقافة 
افتتاح  مت  ذل��ك  وبعد  املتحدة  العربية  االم����ارات  دول��ة 
فنية  اع��م��ال  على  ا�شتملت  وال��ت��ي  امل�شاحبة  امل��ع��ار���س 
اع��داد طالب  وت�شميم من  ور�شم  وتلوين  ت�شوير  من 

جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية. 
وا�شتمل احلفل على العديد من الفقرات ال�شيقة التي 
عك�شت احتفاء الطالب باليوم الوطني لدولة االمارات 
العربية املتحدة ، حيث ا�شتمل احلفل على م�شاركات من 
طالب اجلامعة من القاء �شعري ونرثي يف حب الدولة 
فقرة  على  ا�شتملت  امل��دار���س  ط��الب  من  وم�شاركات   ..
واوب��ري��ت غنائي عرب عن حب  االزي��اء الرتاثي  عر�س 

وعزة الدولة و�شط ابنائها من الطالب. 
رئي�س  ن��ائ��ب  راو  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  احل��ف��ل  م�شتهل  ويف 
و�شيوخ  حلكام  والتهنئة  بالتحية  فيها  تقدم  اجلامعة 
اليوم  املتحدة مبنا�شبة  العربية  االم��ارات  دول��ة  و�شعب 
الوطني. واعترب اليوم الوطني للدولة منوذجا ايجابيا 
تقدمه االمارات للعامل لتعك�س جتربة الدولة الرائدة 
يف توفري احلياة الكرمية للكل مواطنا ومقيما متمنيا 
والتنمية  وال�شالم  باال�شتقرار  دوم��ا  تنعم  ان  للدولة 

وال�شوؤدد.
كما مت تكرمي اجلهات امل�شاركة يف االحتفال ، وكذلك مت 
للفائزين يف بطولة اجلامعات  تكرمي وتوزيع اجلوائز 
الثالثة التي نظمتها اجلامعة لعدد ثماين من الكليات 

واجلامعات يف راأ�س اخليمة. 

•• ال�صارقة-وام:

بعنوان  جديدة  م�شابقة  ام�س  ال�شارقة  اإذاع���ة  اأطلقت 
روح االحتاد تدعو فيه امل�شاركن للبحث يف كتاب حديث 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ذاك��رة 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ال����ذي األ���ف���ه ���ش��م��وه وا���ش��ت��ع��ر���س خ��الل��ه ال��ع��دي��د من 
اأن�شطة  اإ�شافة اىل  االأح��داث التي رافقت قيام االحت��اد 
و�شيتم  ال��دول��ة  وخ���ارج  داخ��ل  املختلفة  �شموه  وزي���ارات 
للتعليم  ال�شارقة  بالتعاون مع جمل�س  اجلوائز  تقدمي 

وجلنة االحتفال باليوم الوطني بال�شارقة.
ياأتي اإطالق اجلائزة �شمن الربنامج االحتفايل الكبري 
اأثري  على  من  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأعدته  ال��ذي 
 42 ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ال�����ش��ارق��ة وذل���ك مبنا�شبة  اإذاع�����ة 
لذكرى قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة رغبة 
الدولة  اإم��ارات  التي ت�شود  الفرحة  باإ�شاعة  امل�شاركة  يف 
وحر�شا منها على دعم اجلانب التثقيفي الفراد املجتمع 
قيام  رافقت  التي  التاريخية  الظروف  حول  واجلمهور 
املوؤ�ش�شن فيه من خالل موؤلفات  القادة  االحت��اد ودور 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.

اإنه  ال�شارقة  اإذاع��ة وتلفزيون  وقال حممد خلف مدير 
م��ن امل��ه��م ان ي��ت��ع��رف اجل��م��ي��ع اىل ت��اري��خ ق��ي��ام دولتنا 
العظيمة واجلهود التي بذلها القادة املوؤ�ش�شون الإجناح 
ابنائها  ب�شواعد  وتفوق  اليه من عز  قيامها وماو�شلت 
الربرة فقد كان يف كتب �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
املرحلة وقد  ت�شتعر�س تلك  ال�شارقة �شفحات م�شرقة 
الثالث  امل�شابقة يف اجلزء  �شوؤال  يكون  ان  حر�شنا على 
من كتاب �شموه حديث الذاكرة دعما لقراءتها وتعريف 
ونتوقع  اجل��دي��دة  االأج��ي��ال  ال�شيما  بتاريخنا  اجلميع 

م�شاركة متميزة وجناحا الفتا للم�شابقة.
وتت�شمن م�شابقة روح االحتاد �شوؤاال واحدا وهو ينتهي 
باجلزء الثالث من كتاب حديث الذاكرة ل�شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة عند حدث مهم يف دولة االإمارات العربية 
 20 وتبلغ قيمة اجلائزة  ه��ذا احل��دث  املتحدة فما هو 
الف درهم و�شيتم طرحه يف جميع برامج املوؤ�ش�شة وعلى 
االجتماعي  التوا�شل  و�شفحات  االإل��ك��رتوين  موقعها 
واآخ����ر ي���وم ال���ش��ت��ق��ب��ال االإج���اب���ات اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 5 
يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ل��ى  ال�شحب  و���ش��ي��ك��ون  امل��ق��ب��ل  دي�شمرب 

برنامج اخلط املبا�شر.

ن�دي تراث الإم�رات يختتم فع�لي�ت مهرج�ن ال�شمحة
بالنادي  العامة  العالقات  ق�شم  رئي�س  النعيمي  وعو�س 
اأع���رب احل��م��ادي عن  وح�شد كبري م��ن اجل��م��ه��ور . وق��د 
املنظمن  ج��ه��ود  علي  واأث��ن��ي  امل��ه��رج��ان،  بنجاح  �شعادته 
ال��ن�����ش��اط��ات وحجم  وت��ن��وي��ع  والتنظيم  االإع�����داد  وح�����ش��ن 
والداعمن  للرعاة  والتقدير  بال�شكر  متوجها  امل�شاركة، 
للمهرجان، حيث خ�س بال�شكر �شركة االإمارات لالأملنيوم 
اأبوظبي، و�شركة  ، و�شركة كيزاد، و�شركة مواينء  اإميال 
مرايفء اأبوظبي، كما تقدم بال�شكر لبلدية اأبوظبي مركز 
ب��ال��رح��ب��ة، وال�شرطة  ال�����ش��ه��ام��ة، وم��ت��ح��ف زاي����د اخل���ري 
اإجن���اح  واأ���ش��ه��م يف  ب��ال��رح��ب��ة، وك���ل م��ن دع���م  املجتمعية 
بتكرمي  احلمادي  قام  املهرجان  ختام  وعقب   . املهرجان 

الفائزين وكافة امل�شاركن تقديرا مل�شاهمتهم.

، وكانت فعاليات املهرجان  يف نفو�شهم البهجة وال�شرور 
:م�شابقات  علي  اإ�شتملت  ق��د  وال��ث��اين،  االأول  ي��وم��ه  يف 
تراثية وعرو�س من الفنون ال�شعبية مثل اليولة، ال�شعر 
واأخري  امل��دين،  ال��دف��اع  واالأه��ازي��ج، وحما�شرات قدمها 

قدمتها مدر�شة ال�شراع لقيادة ال�شيارات 
ب�شرطة  وال�����ش��الم��ة  ال���ط���واريء  اإدارة  م��ن  ك��ب��ري  ودع���م 

اأبوظبي، ايل جانب الدفاع املدين بال�شمحة
ح�����ش��ر ح��ف��ل خ��ت��ام امل��ه��رج��ان يف ي��وم��ه ال��ث��ال��ث وال���ذي 
ال��ي��ول��ة واالألعاب  ب���ط���والت  وت�����ش��م��ن  ل��ل��ن�����ش��اء  خ�����ش�����س 
طبخ  واأف�شل  ت��راث��ي،  زي  الأج��م��ل  وم�شابقات  ال�شعبية، 
الثقافية، كل  الن�شاطات  �شعبي مب�شاحبة جمموعة من 
من ال�شيد اأحمد اإبراهيم احلمادي مدير مركز ال�شمحة، 

•• ابوظبي-الفجر:

ال�شمحة  مهرجان  فعاليات  االأول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
ال���رتاث���ي ال����ذي ن��ظ��م��ه م��رك��ز ال�����ش��م��ح��ة ال��ت��اب��ع الإدارة 
اأيام  م��دار ثالثة  على  االإم����ارات  ت��راث  ب��ن��ادي  االأن�شطة 
م�شتويات  من  وطالبة  طالب   400 من  اأك��رث  مب�شاركة 
عمرية خمتلفة وبرعاية كرمية من �شمو ال�شيخ �شلطان 
الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س نادي تراث االإم��ارات، وبدعم لي�س قليل من عدد 

من الرعاة .     
وقد اأعرب اأبناء منطقة ال�شمحة عن �شعادتهم ملا اإحتواه 
املهرجان من فعاليات، غطت جميع اإحتياجاتهم واأ�شاعت 

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 57302
با�ش������م : م نا�شر بن عبد اهلل ال�شركال

وعنوان����ه :   �س.ب 1219 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  48227  (    بتاريخ : 14/ 8 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف :29 /11/ 2013

" مبعزل عن   TYRE  " اال�شرتاطات: عدم املطالبة بحق خا�س عن ا�شتخدام كلمة 
العالمة.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 59714
با�ش������م :   �س.   زيجزهاو يوتوجن با�س ،كو، األ تي دي .

وعنوان����ه :  ييتوجن رود ، جيانت�شينج دي�شرتيكت ، زهينجزهاو ، ال�شن.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  49272 (    بتاريخ : 27 / 11  / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 29 / 3 / 2014

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية :

 
املودعة بالرق�م : 59715

با�ش������م :   �س.   زيجزهاو يوتوجن با�س ،كو، األ تي دي .
وعنوان����ه :  ييتوجن رود ، جيانت�شينج دي�شرتيكت ، زهينجزهاو ، ال�شن.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  49285 (    بتاريخ : 27 / 11  / 2004
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 29 / 3 / 2014
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 4303
با�ش������م : �س.   �س.   تكنيكا جروب اإ�س. بي. اأيه

وعنوان����ه:فيا فانتي دا اإيطاليا 56 – 31040 جيافريا ديل مونتيلو )تي يف( -  اإيطاليا
وامل�شجلة حتت رقم :  )  4722 (    بتاريخ : 13 / 5  / 1996

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 5 / 1/ 2014

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

اأخبـار الإمـارات
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-العنب-الفجر:

للعلوم  ال���ع���ن  ج��ام��ع��ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
اأبوظبي  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
باليوم  االح���ت���ف���ال  ف��ع��ال��ي��ات  وال���ع���ن 
لتاأ�شي�س  واالأرب��ع��ن  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي 
دولة االمارات العربية املتحدة ، والتي 
ت�شتمرعلى مدار ثالثة اأيام وتت�شمن 
اأن�شطة ترفيهية م�شتوحاة من الرتاث 
عرو�شاً  وك��ذل��ك  االإم���ارات���ي،  ال�شعبي 
احتفالية  وه��داي��ا  وترفيهية  تفاعلية 
،وقد ح�شر افتتاح الفعاليات الرئي�س 
امل�شت�شار للجامعة الدكتور نور الدين 
اال�شتاذ  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  و  ع��ط��اط��رة 
ونائب  ال����رف����اع����ي  غ���ال���ب  ال����دك����ت����ور 
عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س 
احل��ف��ي��ظ ب��ل��ع��رب��ي وع�����دد ك��ب��ري من 

ال�شيوف والطالب والطالبات.
اأ�شتهل احلفل بالن�شيد الوطني وقراءة 
اآياٌت مباركة من القراأن الكرمي ، كما 
قدم عدد من طالب اجلامعة ق�شائد 
�شعرية وفقرات تراثية واأهازيج وطنية 
الرق�شات  من  العديد  اإىل  باالإ�شافة 
الغالية.  باملنا�شبة  اح��ت��ف��اء  ال��رتاث��ي��ة 
وبهذه املنا�شبة قال الدكتور نور الدين 
عطاطرة الرئي�س امل�شت�شار للجامعة ، 
الوطنية  والفعاليات  االح��ت��ف��االت  اإن 
ب���ع���ي���د االحت��������اد ال����ث����اين واالأرب�����ع�����ن 

لها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
واخلالدة،  الرائدة  ودالالتها  معانيها 
عظيمة  لتحوالت  احلية  الذاكرة  اإنها 
والعزمية  ال�شلبة  االإرادة  �شنعتها 
باإذن  له  املغفور  يف  املتمثلة  امل�شتدمية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اهلل 
طيب اهلل ثراه موؤ�ش�س االحتاد بدولة 
االإم������ارات واإخ���وان���ه ح��ك��ام االإم�����ارات، 
احلا�شر  ب���اإ����ش���راق���ة  ت��ت��ج��ل��ى  وال���ت���ي 
واآفاق امل�شتقبل الزاهر. واأكد الدكتور 
دي�شمرب  م���ن  ال���ث���اين  اأن  ع���ط���اط���رة 

ارتبط  حيث  تاريخية  منا�شبة  �شيظل 
هذا اليوم بتد�شن النموذج االحتادي 
موؤ�ش�س  دعائمه  اأر���ش��ى  ال��ذي  الفريد 
ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
وق��دم م��ن خالله ���ش��ورة ح�شارية يف 
بناء دولة على اأ�ش�س علمية وع�شرية، 
دولة ت�شرب بجذورها يف عمق التاريخ 
العربية  و  الوطنية  بثوابتها  متم�شكة 
واال�شالمية. ومن جانبة اأ�شاد االأ�شتاذ 
برعاية  ال���رف���اع���ي  غ���ال���ب  ال���دك���ت���ور 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  األ  زاي��د 
التي  ال��ت��ق��دم واالزده������ار  مل�����ش��رية  اهلل 
املجاالت  جميع  يف  ال���دول���ة  ت�شهدها 
م�شريا اىل اأن جامعة العن متثل اأحد 
احل�شارية  التعليمية  النه�شة  ركائز 
اجلامعة  ت��ت��ح��م��ل  ح��ي��ث  ال����دول����ة  يف 
بناء  يف  ك���ب���رية  وط���ن���ي���ة  م�������ش���وؤول���ي���ة 
وفق  الب�شرية  امل��وارد  وتنمية  االأجيال 
تاأخذ  التي  العلمية  االأ�شاليب  اأح��دث 
اأ�شاد  ك��م��ا  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ع��امل  دول  ب��ه��ا 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا 
االأعلى لالحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء 
الوطنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�����ش��رية  االم������ارات 
وح���ر����س اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ع��ل��ى دعم 
قطاع التعليم ملا فيه م�شلحة الوطن 
الكبري  بالدعم  واأ���ش��اد  وامل��واط��ن. كما 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  يوليه  ال��ذي 
اآل ن��ه��ي��ان ويل عهد  حم��م��د ب��ن زاي���د 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل�����ش��ل��ح��ة 
للتعليم لدوراجلامعات وا�شرتاتيجية 
برعاية  تنفيذها  يتم  التي  تطويرها 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  معايل 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  نهيان 
االأ�شتاذ  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  وم���ن  ال��ع��ل��م��ي. 
نائب  بلعربي  ال��دك��ت��ورع��ب��داحل��ف��ي��ظ 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ج��ه��ود طالب 
حولوا  الذين  العن  جامعة  وطالبات 
ابتهاجا  ل��ل��ف��رح  ���ش��اح��ة  اىل  اجل��ام��ع��ة 
ازدانت  حيث  الوطنية  املنا�شبة  بهذه 
ال�شاحة  ال��دول��ة يف  ب��اأع��الم  اجل��ام��ع��ة 
اخلارجية وداخل القاعات واملختربات 
الدرا�شية وكان لتفاعل الطالب اطيب 
االثر على جناح هذه املنا�شبة العزيزة 

على قلوب اجلميع.

•• دبي –الفجر:

القطامي  حممد  حميد  معايل  �شهد 
وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س 
فعاليات  االإم�����ارات  م��وا���ش��الت  اإدارة 
املوؤ�ش�شة  الح��ت��ف��االت  اخلتامي  ال��ي��وم 
الحتاد  واالأرب��ع��ن  الثانية  ب��ال��ذك��رى 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
�شعادة حممد عبداهلل  وذلك بح�شور 
واملدراء  املوؤ�ش�شة،  عام  اجلرمن مدير 
واملراكز  االإدارات  وم��دراء  التنفيذين 
وال������ف������روع وامل����وظ����ف����ن وامل���وظ���ف���ات 

واأبنائهم.
ت�شمنت فعاليات االحتفال الذي نظم 
في�شتيفال  االإنرتكونتننتال  فندق  يف 
ا�شتعرا�شية  ف����ق����رة  دب�������ي،  ���ش��ي��ت��ي 
الزهراء  ف��اط��م��ة  م��در���ش��ة  ل��ط��ال��ب��ات 
وكانت  ب��ع��ج��م��ان،  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
عبارة عن اأوبريت وطني غنائي يحكي 
ارت��ب��اط االإن�����ش��ان االإم���ارات���ي بهويته، 
واعتزازه بقيمه، وتالحمه مع القيادة 

الر�شيدة.
م�شاركة  على  القطامي  معايل  واأثنى 

الطالبات يف احلفل وتغنيهن مبعاين 
التي  والقيادة  للوطن  والوفاء  احلب 
املغفور  والقائد  املوؤ�ش�س  فكر  ت�شتلهم 
زاي���د بن  ال�شيخ  ت��ع��اىل  ب����اإذن اهلل  ل��ه 

�شلطان اآل نهيان، وا�شتطاعت الو�شول 
م�شتويات  اأعلى  اإىل  االإم��ارات  باإن�شان 
وال�شعادة  الكرمية  واحلياة  احل�شارة 
من  وجعلت  امل�شتقر،  االآم��ن  والعي�س 

ف���ارق���ة ومثااًل  ال���دول���ة ع��الم��ة  ا���ش��م 
يحتذى بن �شعوب واأمم االأر�س.

وبهذه املنا�شبة، توجه معاليه باأ�شمى 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 

اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
العربية  االم��ارات  دولة  رئي�س  نهيان 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  واأخ����ي����ه  امل���ت���ح���دة، 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��وزراء حاكم دبي - رع��اه اهلل، واإىل 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��ّو  اأ����ش���ح���اب 
اأولياء  واإىل  االإم���ارات،  االأع��ل��ى حكام 
العهود وال�شيوخ، واإىل �شعِب االإمارات 
ها الطيِّبة،  وجميِع املقيمن على اأر�شِ
عليها  اخل����ري  ي����دمي  اأن  اهلل  داع���ي���اً 
و�شعبها  واأر����ش���ه���ا  ق��ادت��ه��ا  وي��ح��ف��ظ 

ومنجزاتها.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، اأث���ن���ى ����ش���ع���ادة حممد 
املوؤ�ش�شة  عبداهلل اجلرمن مدير عام 
يف كلمة له يف احلفل على ما ن�شهده 
قيادتنا  ي��ج��م��ع  ف���ري���د  ت���الح���م  م���ن 
الر�شيدة باأبناء االإمارات، معترباً ذلك 
منوذجاً نفتخر به جميعاً، مبا يحمله 
العطاء  م���ن  م��ت��وا���ش��ل��ة  ع���ق���وٍد  م���ن 
واالإجن��از، مما اأهل الدولة الأن تتبواأ 
اأعلى املن�شات على م�شتوى العامل يف 
كثري من املجاالت كمعدالت التنمية، 

والرتابط املجتمعي، والقيم، و�شعادة 
اخلدمات  وكفاءة  ال�شعب،  وا�شتقرار 
التحتية،  البنى  وت��ط��ور  احلكومية، 
وقوة االقت�شاد الوطني، وغريها من 
االإجنازات. ويف االحتفال اأي�شاً قام كل 
من الطفالن اإ�شحاق العبيديل وهيا 
املازمي ب��اأداء ق�شم ال��والء، معاهدين 
اهلل تعاىل اأن يبذلوا الغايل والنفي�س 
يف خدمة هذا الوطن الغايل، تال ذلك 
اأن�شودة بالد اخلري، واإجراء امل�شابقة 

املوظفن  بن  االإلكرتونية  الثقافية 
عدد  ا�شتعرا�س  جانب  اإىل   ، ح��روف 

من الفقرات الرتفيهية واملرئية.
ق��ام م��ع��ايل حميد  ويف نهاية احل��ف��ل 
ال��ق��ط��ام��ي ي���راف���ق���ه ����ش���ع���ادة حممد 
مدر�شة  اإدارة  ب���ت���ك���رمي  اجل����رم����ن 
ف��اط��م��ة ال���زه���راء ب��ع��ج��م��ان، ك��م��ا مت 
مب�شابقات  ال��ف��ائ��زة  ال���ف���رق  ت��ك��رمي 
فاز  املوؤ�ش�شة، حيث  الوطني يف  اليوم 
امل��وا���ش��الت احلكومية  م��رك��ز  ف��ري��ق 

كما مت  الكنز،  بجائزة م�شابقة  بدبي 
اأف�شل  مب�شابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
�شيارة،  تزين  واأف�شل  �شعبي،  طبق 
وال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ائ��زي��ن ب��اأف�����ش��ل لوحة 
واملوظفات،  املوظفن  اأبناء  من  فنية 
حروف،  مب�شابقة  ال��ف��ائ��ز  وال��ف��ري��ق 
والفروع  االإدارات  تكرمي  جانب  اإىل 
ال��ف��ائ��زة مب�شابقة  وم��راك��ز االأع��م��ال 
وتوزيعات  داخ����ل����ي  ت���زي���ن  اأف�������ش���ل 

الهدايا. 

•• ابوظبي –الفجر:

ال��ع��ن جم��م��وع��ة من  غ��اف��ة مب��دي��ن��ة  اأم  امل��ق��اب��ي��ل يف منطقة  قبيلة  ت��ن��ظ��م 
 42 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  املختلفة  وال��رتاث��ي��ة  الوطنية  الفعاليات 
العام  امل�شرف  املقبايل  �شعيد عبيد  وق��ال  املتحدة.  العربية  االم��ارات  لدولة 
على احتفاالت قبيلة املقابيل : مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 للدولة، قررنا 
الغالية  املنا�شبة  بهذه  والرتاثية  الوطنية  الفعاليات  من  جمموعة  تنظيم 
والعزيزة على قلوب ابناء االمارات ، وان تنظيم هذه الفعاليات يوؤكد انتماءنا 
لهذا الوطن ووالئنا للقيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  – و ل�شاحب  اهلل  – حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – 
رعاه اهلل- واخوانهما اع�شاء املجل�س االعلى حكام االم��ارات و الفريق اول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى 
للقوات امل�شلحة. وا�شاف املقبايل: �شتكون االحتفاالت هذا العام اأكرث متيزا 
حيث ا�شفنا عليها فعاليات جديدة ومنها تقدمي اوبريت احتاد العز الذي 
ا�شرف عليه علي را�شد املقبايل ويتكون من خم�س لوحات ، وتت�شمن اللوحة 
االوىل فن التغرودة وتوؤدى على ظهر الهجن ، اأما اللوحة الثانية تت�شمن فن 
الطارق وتوؤدى ب�شكل تراثي من قبل �شاعرين، اأما اللوحة الثالثة تت�شمن 

تت�شمن  بينما  املقبايل،  قبيلة  ابناء  �شعراء من   7 قبل  ق�شائد من  تقدمي 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور  م�شور  مقطع  عر�س  الرابعة  اللوحة 
– ترافقه فقرة درامية لطفلن يتحاوران مع  ث��راه  اآل نهيان - طيب اهلل 
والدهما ، اما اللوحة اخلام�شة تت�شمن تقدمي اغنية االوبريت من كلمات 
– واحلان  ث��راه  – طيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
االوبريت  ت��وزي��ع  ج��رى  وق��د  املقابيل،  �شقور  ف��رق��ة  واداء  املقبايل  حممد 
مو�شيقيا بالكامل مبا فيها الق�شائد مع خمتلف املوؤثرات ال�شوتية وجميع 
لفنون  احياء  الفعاليات  و�شت�شهد  م�شرحي.  اخراجي  طابع  ذات  اللوحات 
ومنها:  القبيلة  وابناء  �شباب  يقدمها جمموعة من  والتقاليد  العادات  من 

عر�شة الهجن، عر�شة اخليول، عرو�س ال�شقارة، و عرو�س لفرقة مو�شيقى 
الع�شكرية التي �شتتوىل تقدمي جمموعة من املعزوفات الوطنية.

وذكر املقبايل ان الفعاليات تت�شمن اإقامة كرنفال ترفيهي ي�شم عدة اأن�شطة 
منها امل�شابقات وتوزيع االإعالم وال�شاالت الوطنية والهدايا على االطفال ، 

والر�شم على الوجه، وااللعاب املطاطية وعرو�س اخرى .
واأفاد املقبايل اأن الفعاليات �شتت�شمن اأي�شا م�شرية تراثية يف مدينة العن 
مبنطقة اأم غافة. ودعا املقبايل خمتلف ابناء الوطن اىل التوافد اىل موقع 
العر�س  ه��ذا  يف  للم�شاركه  املقبل  اجلمعة  ي��وم  العن  مدينة  يف  الفعاليات 

الوطني العزيز على قلب كل اأبناء االإمارات.

تت�سمن اوبريت احت�د العز 

قبيلـــة املق�بيــــل تنظـــــم فع�ليـــــــ�ت متنوعـــــــة مبن��شبــــــة اليـــــــوم الوطنـــــي الـ42

اأوبريت يف حب الوطن �سمن الفع�لي�ت

القط�مي ي�شهد خت�م احتف�لت موا�شالت الإم�رات ب�ليوم الوطني 42

•• ابوظبي-وام: 

ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  تقيم 
ل��الع��م��ال االن�����ش��ان��ي��ة �شوقا  ن��ه��ي��ان 
دعما  حم����ل   200 ي�����ش��م  ���ش��ع��ب��ي��ا 
ال�شيخ  مهرجان  يف  املواطنة  لالأ�شر 
الرابعة  ن�شخته  يف  ال���رتاث���ي  زاي����د 
الفرتة  يف  الوثبة  منطقة  يف  وذل��ك 

من 2 حتى 14 دي�شمرب املقبل.
تزامنا  العام  ه��ذا  املهرجان  و�شيقام 
مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني 
ل��ي��ك��ون فر�شة  واالرب����ع����ن  ال���ث���اين 

املغفور  االحت��اد  مبوؤ�ش�س  لالحتفاء 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان 

طيب اهلل ثراه.
مبوؤ�ش�شة  م�������ش���وؤول  م�����ش��در  وق�����ال 
دعم  ان  االن�شانية  لالعمال  خليفة 
املهرجان  ه���ذا  يف  امل��واط��ن��ة  اال����ش���ر 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ي��اأت��ي  ال���رتاث���ي 
ال�شيخ  �شمو  ودع���م  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
الرئا�شة لتعزيز الكثري من العوامل 
امل�������ش���اع���دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

االإمارات وحتقيق عدد من االأهداف 
املنتجة  امل���واط���ن���ة  االأ�����ش����ر  خل���دم���ة 
كعنا�شر  ال��ع��ي�����س  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

منتجة يف املجتمع.
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ان  امل�����ش��در  واك����د 
ل��الع��م��ال االإن�����ش��ان��ي��ة ت��دع��م حوايل 
مهرجان  يف  م��واط��ن��ة  اأ����ش���رة   200
ال�شيخ زايد الرتاثي من خالل اإقامة 
للمهرجان  م�����ش��اح��ب  �شعبي  ���ش��وق 
امل���ن���ت���وج���ات التي  ي��ع��ر���س خم��ت��ل��ف 
امل����واط����ن����ة مثل  ت�����ش��ن��ع��ه��ا االأ������ش�����ر 
تراثية  وق��ط��ع  وال���دخ���ون  ال��ع��ط��ور 

ومفار�س و�شنط وال�شمن والبهارات 
العربية واملواعن والعبايات وال�شيل 
وامل����الب���������س ال����رتاث����ي����ة ل���الأط���ف���ال 
وامل�شغوالت الرتاثية واالإك�ش�شوارات 
ومفار�شها  ال�����دالل  ع��ل��ى  وال���ر����ش���م 
باالإ�شافة  التجميل  وم�شتح�شرات 
يقدم  ال�������ش���وق  يف  خ���ا����س  رك����ن  اىل 

املاأكوالت ال�شعبية.
وياأتي دعم االأ�شر املواطنة كم�شروع 
اجتماعي بالتعاون مع اأحد ال�شركاء 
�شيدات  جم��ل�����س  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ن 
اأع����م����ال اأب���وظ���ب���ي ل��ت��ن��م��ي��ة امل������وارد 

ا�شتغالل  ط����ري����ق  ع����ن  ال���ب�������ش���ري���ة 
اأف��راده��ا من خالل  طاقات وق��درات 
و�شناعات  مهن  من  به  يقومون  ما 

منزلية وتراثية وغريها.
واو����ش���ح امل�����ش��در ان م���ن االأه�����داف 
االأ�شا�شية التي ت�شعى اليها موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
االأ�شر  دع���م  ي��ت��ح��ول  ان  االإن�����ش��ان��ي��ة 
املواطنة اىل م�شروع وطني اجتماعى 
اإىل  ي���ه���دف  اق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��ب��غ��ة  ذو 
حتويل  ف��ى  االأ���ش��رة  جهود  ا�شتثمار 
اأو  اإنتاج �شغرية  وح��دات  اإىل  الدخل املنازل  زي��ادة  ت�شاعد على  متو�شطة 

ال�شهرى و�شغل وقت الفراغ وتاأهيل 
م�شروعات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  االأ�����ش����ر  ت���ل���ك 
واإك��ت�����ش��اب امل��ه��ارات ال��ي��دوي��ة للعمل 
اإ�شايف يرف��ع م��ن  على حتقيق دخل 

م�شتواها االقت�شادى.
وقال امل�شدر امل�شوؤول اأن دعم االأ�شر 
عوائد  حتقيق  ف��ى  ي�شاهم  املواطنة 
ومعنوية  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
االقت�شادى  ال��ع��ائ��د  ويتمثل  اي�����ش��ا 
مثل  املواطنة  االأ�شر  م�شروعات  فى 
وم�شروع  ال�����ش��ائ��م  اإف���ط���ار  م�����ش��روع 
امل���ق���ا����ش���ف امل���در����ش���ي���ة وغ����ريه����ا.. 
ا�شتثمار طاقات  وكذلك ي�شاهم فى 
ثابتة  اأعمال  فى  وامكاناتها  االأ�شر 
بالنفع  ع��ل��ي��ه��ا  ت���ع���ود  وم�������ش���ت���م���رة 
وامل�شاركة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  وت���وف���ري 
الفرد  دخ�����ل  وزي���������ادة  االإي���ج���اب���ي���ة 
امل�شروع  لتنفيذ  ن��ت��ي��ج��ة  واالأ�����ش����رة 
لالأ�شرة  ي���وف���ر  ل��ل��دخ��ل مم���ا  امل�����در 
دخ���ال اإ���ش��اف��ي��ا ي�����ش��ه��م ف���ى تغطية 
احلياة  نوعية  وتطوير  احتياجاتها 
وا�شتغالل  ل���الأ����ش���رة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

اخل���ام���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة واحل���ف���اظ على 
الإحياء  امل��ت��وارث��ة  ال�شناعات  بع�س 
ال��رتاث االإم��ارات��ي االأ�شيل وتوفري 
اخلامات االأولية واالإحتياجات التى 
باأ�شعار  امل��واط��ن��ة  االأ����ش���ر  حت��ت��اج��ه��ا 
م�شروع  يف  ح����دث  ك��م��ا  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
اإفطار ال�شائم حيث وفرت املوؤ�ش�شة 
املواد االأولية والغاز الإعداد وجتهيز 
باأ�شعار  لل�شائمن  االإفطار  وجبات 

منخف�شة.
املواطنة  االأ����ش���ر  دع���م  ان  واأ����ش���اف 
اإج��ت��ذب امل��ئ��ات م��ن االأ���ش��ر املواطنة 
لدى  الت�شجيل  على  حر�شت  التي 
م�شاريع  اأي���ة  يف  للتواجد  املوؤ�ش�شة 
ل���ه���ن كما  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��خ�����ش�����ش��ه��ا 
ال�شائم  اإف��ط��ار  م�����ش��روع  يف  ح�شل 
واإك�شبو  ب���دب���ي  ال��ع��امل��ي��ة  وال���ق���ري���ة 
ومعر�س  الرطب  ومزاينة  ال�شارقة 
املنتجة  امل���واط���ن���ة  ل���الأ����ش���ر  ال���ع���ن 
دملا مول  ال�شعبي يف  و�شوق رم�شان 

ومعر�س الهالل لل�شيارات.

ج�معة العني للعلوم والتكنولوجي� حتتفل ب�ليوم الوطني الث�ين والربعني

موؤ�ش�شة خليفة لالأعم�ل الإن�ش�نية تدعم 200 اأ�شرة مواطنة يف مهرج�ن ال�شيخ زايد الرتاثي ب�لوثبة

•• الفجرية-الفجر:

يف اإطار احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثاين واالأربعن 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  اأق��ام��ت 
ال��ف��رف��ار املختلطة  ال��ف��ج��رية وذل����ك مب�����ش��ارك��ة م��در���ش��ة 
العقيد  �شعادة  بح�شور  وطنياً  ح��ف��اًل  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
اأحمد  العقيد  و�شعادة  االإدارة  عوا�س مدير  بن  را�شد  علي 
حممد بن كا�شب مدير اإدارة ترخي�س االآليات وال�شائقن 
واالأف�����راد من  ال�شف  و���ش��ب��اط  ال�شباط  م��ن  وجم��م��وع��ة 

االإدارت��ن وقد بداأ احلفل باأوبريت ) حب ووالء ( قدمها 
املدر�شة وفقرات وطنية وق�شائد �شعرية  طالب وطالبات 
قام  اأ�شعدت اجلمهور واحل�شور ويف ختام احلفل  متميزة 
واملعلمات  املدر�شة  بتكرمي  ع��وا���س  ب��ن  را���ش��د  علي  العقيد 

امل�شرفات على احلفل .
ومن جهته قام �شعادة العقيد علي را�شد بن عوا�س بزيارات 
لتقدمي  وذل���ك  ب��ال��ق��ي��ادة  االإدارات  م��ن  للعديد  م��ي��دان��ي��ة 
حتمل  والتي  الغالية  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

الكثري من معاين احلب والوالء لهذا الوطن الغايل

اأوبريت ) حب وولء ( مبن��شبة اليوم الوطني الث�ين والأربعني

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  771/ 2013 -�سخ�سية - م ر-�س - اأظ

امل�شتاأنف : �شباح بنت وحيد جابري اجلن�شية: الهند  امل�شتاأنف عليه: حممد 
بن �شالم اجلايدي اجلن�شية: الهند مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف     
املطلوب اعالنه/  حممد بن �شالم اجلايدي اجلن�شية: الهند   العنوان: بالن�شر 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/371 ح نف�س- م 
ر-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/15 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   569 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
االمارات مدعي  العامة اجلن�شية:  وال�شيانة  للمقاوالت  مدعي/ موؤ�ش�شة تريبويل   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه: 
�شعيد  بخيت  حممد  �شعيد  اعالنه/  املطلوب  درهم    2.391.008 مالية  مطالبة 
املن�شوري اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر)بورود التقرير(   حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1756 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ �شركة النخلة العربية للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    مدعي 
الدعوى: مطالبة  العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع  لل�شيانة  املا�شي  عليه: بريق 
املا�شي  بريق  اعالنه/   املطلوب    %12 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   556.551 مالية 
وبتجديد  ال�شحيفة  عنوانه:بالن�شر)باأ�شل  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة 
الدعوى من ال�شطب (   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/9 موعدا  املوافق  االثنن  يوم 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�شاًء   6.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

مريكل تتو�شل لتف�ق مع احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي لت�شكيل حكومة ائتالفية 
•• برلني-اأ ف ب:

انغيال  االملانية  امل�شت�شارة  تو�شلت 
مع  ات�����ف�����اق  اىل  ام���������س  م����ريك����ل 
الدميوقراطي  اال�شرتاكي  احلزب 
وذلك  ائتالفية  حكومة  لت�شكيل 
بعد �شهرين على فوزها لكن بدون 
االنتخابات  يف  م��ط��ل��ق��ة  غ��ال��ب��ي��ة 
م�شوؤولون  �شرح  كما  الت�شريعية، 

من خمتلف االحزاب.
وه������������ذا االت��������ف��������اق ب�������ن ح����زب����ي 
امل�شيحي  )االحت�������اد  امل��ح��اف��ظ��ن 
امل�شيحي  واالحت��اد  الدميوقراطي 
اال�شرتاكي  واحل��زب  االجتماعي( 
فجرا  اعلن  ال��ذي  الدميوقراطي، 
ماراتونية  حم��ادث��ات  جل�شة  ب��ع��د 
اخرية ا�شتمرت �شبع ع�شرة �شاعة، 
اقرته جمموعة مو�شعة ت�شم 75 

مفاو�شا من االحزاب الثالثة.
عليه  ي���واف���ق  ان  االن  وي��ف��رت���س 
ن���ا����ش���ط���و احل���������زب اال�����ش����رتاك����ي 
مطلع  ا�شتفتاء  يف  الدميوقراطي 
تبقى  االول-دي���������ش����م����رب  ك����ان����ون 

نتائجه غري وا�شحة.
ويف ح���ال م��واف��ق��ة ق��اع��دة احلزب 
يتوقع  الدميوقراطي  اال�شرتاكي 
كانون   17 يف  م��ريك��ل  تنتخب  ان 
م��ن قبل جمل�س  االول-دي�����ش��م��رب 
ال���ن���واب )ب��ون��د���ش��ت��اغ( ع��ل��ى راأ����س 
لوالية  ك���ب���ري  ائ����ت����الف  ح���ك���وم���ة 
ث��ال��ث��ة م���ن ارب����ع ���ش��ن��وات. وقالت 

من   17% اي  ���ش��خ�����س،  م��ل��ي��ون 
يك�شبون  االمل���ان،  االج���ور  ا�شحاب 

حاليا اقل من 8،50 يورو.
وهذه الزيادة يف الرواتب �شتذهب 
موؤخرا  طلبته  م��ا  اجت��اه  يف  اي�شا 
والتنمية  ال�����ت�����ع�����اون  م���ن���ظ���م���ة 
النقد  و����ش���ن���دوق  االق���ت�������ش���ادي���ة 
الدويل لتحفيز ا�شتهالك اال�شر يف 
املانيا. كما ابدى االحتاد االوروبي 
قلقا  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  وفرن�شا 
املقيدة  االج���ور  �شيا�شة  م��ن  اي�شا 
التناف�شية  القدرة  تزيد  التي  جدا 

الملانيا على ح�شاب �شركائها.
فبعد اكرث من �شهر من املحادثات 
ويف ختام جل�شة مفاو�شات ا�شتمرت 
���ش��ب��ع ع�������ش���رة ����ش���اع���ة ان���ت���ه���ت مع 
اال�شرتاكي  احل��زب  متكن  الفجر، 
احل�شول  م����ن  ال����دمي����وق����راط����ي 
اي�شا على خطة لتح�شن معا�شات 
التقاعد ال�شحاب االجور املتدنية 
امكانية  وك���ذل���ك  ال��ب��ي��وت  ورب�����ات 
وال�شتن  الثالثة  �شن  يف  التقاعد 
عملوا  ل��ل��ذي��ن   )67 م���ن  )ب�����دال 
45 عاما. و�شتمثل كافة التدابري 
االجتماعية واال�شتثمارات املرتقبة 
والبنى  التعليم  جمال  يف  )خا�شة 
االئتالف  م�����ش��روع  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة( 
�شيتم  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   23 ال��ك��ب��ري 
متويلها بدون زيادات يف ال�شرائب 
او امل�س بهدف خف�س الدين العام 

بح�شب املفاو�شن.

هذا االجراء اال�شا�شي يف برناجمه 
االن��ت��خ��اب��ي ���ش��رط��ا ���ش��روري��ا الي 
االدنى  وه��ذا احلد  ائتاليف.  اتفاق 
لالجور يعد �شابقة يف املانيا حيث 
ال�شركاء  اىل  ح�����ش��را  ي��ع��ود  ك����ان 
امل�شائل  ت�����ش��وي��ة  االج���ت���م���اع���ي���ن 
هذا  ���ش��اأن  وم��ن  ب��االج��ور  املتعلقة 
ال�شرائية  القدرة  حت�شن  التدبري 

ملالين من ا�شحاب االجور.
لالبحاث  االمل��اين  املعهد  وبح�شب 
االقت�شادية )دي اي يف( فان 5،6 

االمينة العامة للحزب اال�شرتاكي 
ردا  نال�س  ان��دري��ا  ال��دمي��وق��راط��ي 
اعقاب  ال�شحافين يف  ا�شئلة  على 
مت  ال��ت��ي  ال�شفقة  ان  امل��ف��او���ش��ات 
امل�شيحين  م��ع  ب�شاأنها  التفاو�س 
حزمة  ه�����ي  ال����دمي����وق����راط����ي����ن 
)ت����داب����ري( مي��ك��ن��ن��ا ع��ر���ش��ه��ا على 
عليها  املوافقة  وبامكاننا  ن�شطائنا 
تقدمي  وافقت مريكل على  وقد   .
ت����ن����ازالت ك���ب���رية م����ن ����ش���اأن���ه���ا ان 
ت�شاعد على ازالة حتفظات نا�شطي 

الدميوقراطي  اال�شرتاكي  احلزب 
يف التحالف مع حزب من اليمن.

واكدت نال�س التو�شل اىل موافقة 
ع��ل��ى و���ش��ع ح��د ادن����ى ل��الج��ور يف 
املانيا يبلغ 8،50 يورو يف ال�شاعة 
اعتبارا من العام 2015، على ان 
يطبق على كافة القطاعات اعتبارا 
تفا�شيل  ث��م��ة  ل��ك��ن   .2017 م��ن 

عديدة تبقى بحاجة للتو�شيح.
وك������������ان احل������������زب اال�������ش������رتاك������ي 
ال���دمي���وق���راط���ي ج��ع��ل م���ن تبني 

•• نيويورك-وام:

اأعربت �شلطنة عمان الليلة قبل املا�شية عن بالغ قلقها اإزاء الو�شع املاأ�شاوي 
على  االإ�شرائيلي  احل�شار  ا�شتمرار  ج��راء  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف 
االإن�شانية  غري  واالأع��م��ال  املكثفة  احلملة  بجانب   .. غ��زة  قطاع  يف  املدنين 
وغري القانونية التي تنتهجها �شلطات االحتالل من خالل تغيري الرتكيبة 
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة ل��ل�����ش��ك��ان واإل���غ���اء ال��ه��وي��ات وال��ت�����ش��ري��د ال��ق�����ش��ري لل�شكان 
االأ�شلين..م�شرية اإىل املمار�شات التي تقوم بها �شلطات االحتالل يف القد�س 
املقد�شات  ال�شريف وما حوله من  االأق�شى  ال�شر�شة على  والهجمة  ال�شريف 
جتاه  قلقها  ال�شلطنة  عن  العمانية  العمانية  االأنباء  وكالة  ونقلت  الدينية. 
ذلك  يف  مب��ا  اال�شتيطانية  اأن�شطتها  تكثيف  االإ�شرائيلية  احلكومة  اإع���الن 
تقوم  عقابية  ك��اإج��راءات  ال�شرقية  القد�س  يف  ال�شكنية  ال��وح��دات  اآالف  بناء 

دول��ة ع�شو  و  اليون�شكو  كامل يف منظمة  فل�شطن ع�شو  لقبول  نتيجة  بها 
مراقب يف االأمم املتحدة. وقالت �شعادة ال�شفرية ليوثا بنت �شلطان املغريية 
مندوبة ال�شلطنة الدائمة لدى االأمم املتحدة يف نيويورك يف بيان بالدها اأمام 
اجتماع اجلمعية العامة حول ق�شية فل�شطن واحلالة يف ال�شرق االأو�شط..

اإن الق�شية الفل�شطينية التي طال اأمد حلها من قبل املجتمع الدويل والتي 
بعد  يوما  �شوءا  اأحوالها  وت��زداد  االإ�شرائيلي  االحتالل  اأرا�شيها حتت  تعي�س 
باالحتالل..ال ميكن  القائمة  القوة  املمنهجة من قبل  املمار�شات  اآخر جراء 
هذا  على  ت�شتمر  اأن  القوة  لهذه  وال�شماح  دوم��ا  ال�شكوت  ال��دويل  للمجتمع 
والت�شريد  وال��ق��ت��ل  االح��ت��الل  م��ن  ال�����ش��اد���س  العقد  ان��ه��ا يف  وخ��ا���ش��ة  النحو 
ال�شعب  ي��ث��ن  وال����ذي مل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة م�شتمر  ول��ل��ب��ن��ى  ل��الإن�����ش��ان  وال��ت��دم��ري 
دولته  اإقامة  يف  املتمثلة  امل�شروعة  بحقوقه  املطالبة  عن  االأب��ي  الفل�شطيني 
الفل�شطيني  ال�شعب  ال�شلطنة  وهناأت  ال�شريف.  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة 

على االإجناز الكبري الذي حققه بح�شول دولة فل�شطن على ع�شوية دولة 
منظمة  يف  كاملة  ع�شوية  على  ح�شولها  وقبلها  املتحدة  االأمم  يف  م��راق��ب 
الع�شوية  يف  حقها  ال��دول��ة  ه��ذه  تاأخذ  اأن  ال��دويل  املجتمع  داعية  اليون�شكو 
االأي��ام ت�شادف  اأن هذه  ال�شفرية  �شعادة  واأ�شافت  املتحدة.   الكاملة يف االأمم 
الذكرى ال� 36  لليوم العاملي للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني الذي ج�شد 
منذ عام 1977 ..وقفة دولية رائعة مع ن�شال هذا ال�شعب يف �شعيه احلثيث 
لنيل حقوقه امل�شروعة وغري القابلة للت�شرف كما ي�شادف هذا اليوم الذكرى 
ال� 66  الإ�شدار االأمم املتحدة القرار  181القا�شي بتق�شيم اأر�س فل�شطن 
الفل�شطيني حمروما من ممار�شة  ال�شعب  وم��ازال   1947 اإىل دولتن عام 
و  امل�شري  تقرير  الوطنية..ويف مقدمتها حقه يف  و�شيادته  ال�شرعية  حقوقه 
اأربعة  اأدى اإىل وجود اأكرث من  اأر�شه االأمر الذي  اإقامة دولته امل�شتقلة على 

مالين الجئ فل�شطيني يعانون ويالت الغربة واحلرمان وال�شتات. 

ُعم�ن تعرب اأم�م الأمم املتحدة عن قلقه� اإزاء الأو�ش�ء امل�أ�ش�وية يف الأرا�شي الفل�شطينية

حمتجون يحرقون مقر حركة النه�شة 
الإ�شالمية يف مدينة قف�شة التون�شية 

اعتق�ل 14 عن�شرًا مرتبطني ب�لق�عدة يف مو�شكو رئي�ش وزراء اأ�شرتالي� ي�شعى حلوار اأمني مع اأندوني�شي� 
•• مو�صكو-ا ف ب:

بالقاعدة  املرتبطة  اال�شالمية  والهجرة  التكفري  جماعة  من  مفرت�شا  عن�شرا   14 رو�شيا  اعتقلت 
ال�شلطات  اعلنت  ما  وفق  منازلهم،  يف  واملتفجرات  اال�شلحة  من  كبرية  كميات  و�شادرت  مو�شكو  يف 
الرو�شية االربعاء. وا�شارت وزارة الداخلية الرو�شية يف معلومات نقلتها وكالة انرتفاك�س اىل ان 14 
عن�شرا من جمموعة التكفري والهجرة اال�شالمية املت�شددة اعتقلوا خالل عملية يف �شرق مو�شكو ليل 
الثالثاء االربعاء يف اطار ق�شية جنائية . واو�شحت الوزارة انه خالل عمليات التفتي�س التي جرت 
لدى امل�شتبه بهم، �شادر ال�شرطيون ثالث عبوات نا�شفة يدوية ال�شنع بينها حزام نا�شف و�شواعق 
وا�شالك وم�شد�شات وقنابل يدوية وطلقات نارية وموؤلفات ذات طابع مت�شدد . وا�شافت ان امل�شتبه 
ت�شرين   5 . ويف  ان�شطة اجرامية  ال�شادرة من  االم��وال  بوا�شطة  املنظمة  كانوا ميولون هذه  فيهم 
ي�شتبه يف  اال�شالمية  املنظمة  اخر يف هذه  ال�شلطات قرب مو�شكو عن�شرا  اعتقلت  الثاين-نوفمرب، 

جتنيده �شابات، بح�شب الوزارة.

وردت جاكرتا بوقف التعاون الع�شكري وال�شرطي اىل ان تتلقى تف�شريا من 
كانبريا احلليف الوثيق للواليات املتحدة مما األقى ب�شكوك على ال�شراكة 
تهريب  و�شبكات  مت�شددين  ا�شالمين  �شد  اجن��ازات  التي حققت  االمنية 

اال�شخا�س.
وقال يودويونو اأم�س االول انه �شيعن مبعوثا خا�شا اأو رمبا وزير خارجيته 
حلل ق�شايا رئي�شية فيما يتعلق بتبادل معلومات املخابرات �شيبحث بعدها 

بنف�شه مدونة جديدة لقواعد ال�شلوك ب�شان هذه الق�شية.
وق��ال اب��وت ان��ه يريد ان يخرج ب�شيء ايجابي من ه��ذا ال��ن��زاع ال��ذي هدد 
يتعلق  فيما  االم��ن��ي  ال��ت��ع��اون  تعليق  اىل  واأدى  واال���ش��ت��ث��م��ارات  ال��ت��ج��ارة 
بالق�شية احل�شا�شة اخلا�شة بطالبي اللجوء الذين ي�شتخدمون االرا�شي 

االندوني�شية يف االبحار اىل ا�شرتاليا.

•• �صيدين-رويرتز:

قال رئي�س الوزراء اال�شرتايل توين اأبوت ام�س االربعاء اأنه ياأمل ان يجري 
حوار مائدة م�شتديرة ب�شاأن االمن مع اإندوني�شيا يف اطار م�شاعيه العادة 
بناء عالقة ا�شرتاتيجية مع جار ا�شيوي رئي�شي دمرتها مزاعم جت�ش�س من 

جانب كانبريا.
وكانت تقارير يف اال�شبوع املا�شي باأن اأجهزة املخابرات اال�شرتالية حاولت 
االندوني�شي  بالرئي�س  اخلا�س  املحمول  الهاتف  حمادثات  على  التن�شت 
العالقات  دفعت  قد  م�شوؤوليه  وكبار  وزوجته  يودويونو  بامباجن  �شو�شيلو 
امل�شطربة يف بع�س االحيان بن اجلارين اىل اأدنى م�شتوياتها منذ اأواخر 

الت�شعينات.

•• بريوت-رويرتز:

ي��دع��و للثورة  ك���ان ع��ب��د اهلل  ح��ن 
على  وطنه  اأبناء  ويحث  �شوريا  يف 
ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  االن��ت��ف��ا���س 
اال�شد كان يخ�شى ان يطرق رجال 
الليل  منت�شف  يف  بابه  امل��خ��اب��رات 
االنتفا�شة  اندلعت  ان  بعد  واالن 
يفارق  مل  ح��ل��ب  ق����رب  ب��ل��دت��ه  يف 
املطالبن  ال���ن���ا����ش���ط���ن  اخل������وف 
الليل  زوار  لكن  بالدميقراطية.. 
هذه املرة ال يكلفون اأنف�شهم حتى 

عبء الطرق على االأبواب.
م���ن���ذ ع���ام���ن ح����ن ان���ق���ط���ع عبد 
حملة  ل���ي���ق���ود  درا����ش���ت���ه  ع����ن  اهلل 
التوا�شل  و�شائل  على  اال�شد  �شد 
االمن  رج��ال  احتجزه  االجتماعي 
وعذبوه. وتكرر نف�س احلدث هذا 
م�شلحن  جانب  من  لكن  ال�شيف 
للقاعدة  م�����وال�����ن  ا����ش���الم���ي���ن 
وحطموا  اأ���ش��رت��ه  م��ن��زل  اقتحموا 
زنزانة  واقتادوه اىل  �شيء فيه  كل 
اخرى  م���رة  ع��ي��ن��اه  ع�شبت  ح��ي��ث 

وتعر�س لل�شرب.
ل��روي��رتز يف تركيا  وق��ال عبد اهلل 
التي فر اليها بعد حمنته االخرية 
املوؤ�شف ان من يفعلون هذا لي�شوا 
من �شرطة اال�شد بل مقاتلون من 
اأجل  م��ن  يقاتلون  انهم  املفرت�س 

احلرية.. حريتنا.
 وق��ت��ه��ا و���ش��ف��وين ب��اخل��ائ��ن الأين 
اأط��ال��ب ب��احل��ري��ة وع��ذب��ن��ي هوؤالء 
اأطالب  الأين  اأي�������ش���ا  امل�����ش��ل��ح��ون 

باحلرية. 
ماألوفة  ال�����رواي�����ة  ه�����ذه  وب����ات����ت 
تهيمن  ح��ي��ث  ����ش���وري���ا  ���ش��م��ال  يف 
متناحرة  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  جم��م��وع��ة 
ال�شاعدة  والقوة  اأجزاء منه.  على 
هي روؤية مت�شددة لالإ�شالم ورجال 

ي�����رون ال���دمي���ق���راط���ي���ة م���ن عمل 
ال�شيطان او من �شنع الغرب الذي 
ي��ت��ع��ار���س ن��ظ��ام��ه م���ع اآم��ال��ه��م يف 

دولة يحكمها الدين.
وت��ك�����ش��ف اأي�����ش��ا جت��رب��ة ع��ب��د اهلل 
تعانيها  ال���ت���ي  ال���ت�������ش���رذم  ح���ال���ة 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة وال��ت��ي تعقد 
النهاء  اجل��دي��دة  الدولية  اجلهود 
اأكرث  ال��ت��ي قتلت  احل���رب االه��ل��ي��ة 

من مئة الف �شخ�س.
19 �شوريا  وحت��دث��ت روي���رتز م��ع 
نا�شطون  باأنهم  اأنف�شهم  ي�شفون 
وكلهم  بالدميقراطية.  مطالبون 
مماثلة  جت���������ارب  ع�����ن  حت�����دث�����وا 
الع���م���ال ع��ن��ف وت����روي����ع ع��ل��ى يد 
مناطق  يف  مت�شددين  ا�شالمين 
خا�شعة  ت��ع��د  مل  ���ش��وري��ا  ب�����ش��م��ال 

الأجهزة خمابرات اال�شد.
اندلعت  كان غالبيتهم طلبة حن 
اح���ت���ج���اج���ات ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي يف 
�شوريا يف مار�س اآذار عام 2011. 
وك���ل���ه���م ����ش���ارك���وا يف ن�����ش��ر اأن���ب���اء 
له  تعر�شوا  ما  وتوثيق  املظاهرات 
ق���وات اال�شد  اأي���دي  م��ن قمع على 
على و�شائل التوا�شل االجتماعي. 
ومع انت�شار احلرب باتوا ين�شرون 
عليها  ل��ي��ط��ل��ع  وت���ق���اري���ر  �����ش����ورا 
ال���������ش����وري����ون وو�����ش����ائ����ل االع������الم 

العاملية.
اىل  ا�شطر  اهلل  عبد  مثل  البع�س 

الفرار كي ينجو بروحه.
�شوريا  بقوا يف  وم��ن  ويقولون هم 
بداأوا  املت�شددين  اال�شالمين  ان 
حرية  وا���ش��ك��ات  الخرا�شهم  حملة 
ال�شهر  ويف  ع����ام.  ب�شكل  ال��ت��ع��ب��ري 
اعالميان  ن��ا���ش��ط��ان  ق��ت��ل  امل��ا���ش��ي 
بالر�شا�س يف و�شح النهار يف حلب 
واعتقل  ال�����ش��وري��ة.  امل����دن  ك����ربى 

البع�س واختفى اآخرون.

ارت���داء احلجاب(  واأج��ربوه��ا على 
كانوا  الذين  اال�شالميون  واتهمه 
باالإحلاد  االن��رتن��ت  ي�شتخدمون 

ور�شدوا جائزة ملن ياأتي براأ�شه.
ال�شحفيون  ي���واج���ه  م���ا  وك���ث���ريا 
���ش��ك��وك��ا وم�����ش��اي��ق��ات م���ن جانب 
يجربونهم  وم�����ش��ل��ح��ن  م��ق��ات��ل��ن 
وي�شادرون  الت�شوير  وق���ف  ع��ل��ى 
يهاجمون  او  م��ع��دات��ه��م  اأح���ي���ان���ا 
�شققا او مقاهي اأن�شاأوا فيها مراكز 
التقارير  وت��وزي��ع  لن�شر  اعالمية 

والت�شجيالت امل�شورة.
املا�شية  القليلة  اال���ش��ه��ر  يف  ل��ك��ن 
اأخطر..  اأخ��ذت االأح��داث منعطفا 
ب��ع�����س م���ن يعملون  ف��ق��د اخ��ت��ف��ى 
عرث  احل���االت  بع�س  ويف  حلب  يف 
على جثثهم ملقاة يف ال�شوارع وبها 
ر�شا�س  وطلقات  تعذيب  عالمات 
ن�شطاء  واأق������ارب  اأ����ش���دق���اء  وق����ال 
ان  اأبلغوهم  مت�شددين  ان  اآخرين 

ذويهم اعتقلوا.
وي�����ش��ف ح���ازم داك���ل م��ن اإدل����ب ما 
قد يعنيه ه��ذا وب��داأت حمنة داكل 
االآن  تركيا  يف  اأي�شا  يعي�س  ال��ذي 
ي�شتقالن  رج�������الن  اأرغ��������م  ح����ن 
التوقف  �شيارته على  نارية  دراجة 
منطقة  يف  ي�������ش���ور  ك������ان  ب��ي��ن��م��ا 
ت���دي���ره���ا ال����دول����ة اال���ش��الم��ي��ة يف 
احتجزوه يف منزل  وال�شام  العراق 
كان  اال���ش��الم  مبناه�شة  وات��ه��م��وه 
الفرار  م��ن  ومت��ك��ن  احل���ظ  �شعيد 

من نافذة.
تبدد اأي �شك فيما كان �شيحدث له 
لو مل يهرب بعد ات�شال هاتفي بن 
مازال  له  وقريب  حمتجزيه  اأح��د 
يعتزمون  ك���ان���وا  ق���ال  ���ش��وري��ا.  يف 
اعدامي يف نف�س الليلة التي هربت 
فيها. كانوا �شيقتادوين اىل م�شنع 
مهجور كانوا يعدمون النا�س فيه. 

اخلوف من الق�عدة
الذي  البع�س حت��دث عن اخل��وف 
تبثه الدولة اال�شالمية يف العراق 
اخل�شو�س.  وج����ه  ع��ل��ى  وال�������ش���ام 
ي��ه��ي��م��ن عليه  ال���ت���ي  ف���اجل���م���اع���ة 
م��ق��ات��ل��ون اأج��ان��ب خ��ا���ش��وا حروبا 
ال���ع���راق  ل��ي��ب��ي��ا اىل  اأخ��������رى م����ن 
ي��ت��غ��ا���ش��ون عن  واأف���غ���ان�������ش���ت���ان ال 

االنتقاد.
وقال رامي جراح الذي اأدار حمطة 
اذاعية يف مدينة الرقة حتى اوائل 
حن  االول  ت�شرين  اك��ت��وب��ر  �شهر 
اأغلقها م�شلحو الدولة اال�شالمية 
اأحد  واعتقلوا  وال�����ش��ام  ال��ع��راق  يف 
زمالئه م�شتحيل اأن اأذهب ل�شوريا 
االن. اأنا مطلوب من النظام ومن 
ال���ق���اع���دة.  ي��ع��ي�����س ج����راح االن يف 
)اأنا(  حمطة  توا�شل  حيث  تركيا 
جراح  وا���ش��ت��ه��ر  ���ش��وري��ا.  اىل  بثها 
 2011 ع�����ام  اع����الم����ي  ك��ن��ا���ش��ط 
باالجنليزية  درا�شته  من  وا�شتفاد 
من  ك��م��دون  دول��ي��ة  �شهرة  ليحقق 
داخل دم�شق حيث تقيد ال�شلطات 
االنباء  وك�����االت  دخ����ول  ال�����ش��وري��ة 
االجنبية. كان يكتب با�شم م�شتعار 
ف�شل  وح��ن  الك�شندر  �شفحة  ه��و 
ذلك يف اخفاء هويته فر من البالد 
لكنه عاد الحقا اىل مناطق حمررة 
يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا ح��ي��ث ���ش��اه��م يف 

ان�شاء حمطة اذاعية يف الرقة.
اأخ����ط����اأت حن  امل��ح��ط��ة  وق�����ال ان 
فتحت اأمواج االثري اأمام املت�شلن 
جام  ي�شبون  كانوا  الذين  هاتفيا 

غ�شبهم على اال�شالمين.
وم�شى قائال كان النا�س يت�شلون 
اال�شالمية  ال��دول��ة  ان  وي��ق��ول��ون 
ف��ع��ل��ت هذا  وال�������ش���ام  ال����ع����راق  يف 
اغلقوا  )ل����ق����د  ي����ق����ول����ون  وذاك 
زوجتي  على  )ت��ع��دوا  او  متجري( 

ان  اإ�شالمية  دول��ة  وج��ود  �شخ�شيا 
لعمليات  االن���رتن���ت  ع��ل��ى  ادان���ت���ه 
مدنيون  لها  تعر�س  طائفية  قتل 
ينتمي  التي  العلوية  الطائفة  من 
اليها اال�شد قوبلت بتحذيرات من 
باأن  طالبوه  مت�شددين  ا�شالمين 

ي�شمت.
االمن  اأج��ه��زة  تفعل  كانت  ومثلما 
احل���ك���وم���ي���ة ت���ت���اب���ع اجل���م���اع���ات 
اال���ش��الم��ي��ة ع���ن ك��ث��ب م���ا يقوله 

النا�شطون على االنرتنت.
وقال نا�شط من دير الزور يعرفون 
���ش��يء. كلمة واح���دة ميكن ان  ك��ل 
اختفائك..  او  لقتلك  �شببا  تكون 
نقوله  وفيما  ا�شمائنا  يف  ينظرون 
املجلة.  ت��ل��ك  او  ال�شحيفة  ل��ه��ذه 
وبعدها  ك��ال�����ش��ق��ور  ي���راق���ب���ون���ن���ا 

يتحركون. 
ونا�شطون  ج�����راح  رام�����ي  واأدي�������ن 
على  م�����وق�����ع  يف  ع���ل���ن���ا  اآخ������������رون 
ع����ن����وان عمالء  االن����رتن����ت حت����ت 
الغرب يف الرقة و�شوريا عموما اأم 

مبنى  اأم����ام  ال�شهر  ه���ذا  نظموها 
ال���دول���ة  ان  ي���ع���ت���ق���دون  ح���ل���ب  يف 
وال�شام  ال����ع����راق  يف  اال����ش���الم���ي���ة 
ل��ه��م واأظهر  حت��ت��ج��ز ف��ي��ه زم����الء 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب نحو 
للعار  يا  يرددون  وهم  نا�شطا   30
الثوار..  باأر�س  خمطوف  للعار  يا 
باأر�س  خمطوف  للعار  يا  للعار  يا 

االأحرار .
معار�شيه  اال����ش���د  ي��ت��ه��م  وم��ث��ل��م��ا 
يقول  اجنبية  لقوى  بانهم عمالء 
�شوريا  يف  م��ت�����ش��ددون  ا���ش��الم��ي��ون 
انهم لن ي�شتمعوا ل�شكاوى خونة .

ون��ف��ى م����دون ����ش���وري م��ق��رب من 
جبهة الن�شرة وهي جماعة اأخرى 
م��رت��ب��ط��ة ب���ال���ق���اع���دة م����ا ي�����ردده 
نا�شطون عن حدوث قمع وترويع 
ويقولون انها تنطوي على مبالغة 
والق�شد منها ار�شاء الغرب بالنيل 
من اال�شالمين وقال من يتهمون 
انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  اال���ش��الم��ي��ن 

يتبعون اأجندة غربية. 

الفرق  وه��ل  دميقراطين  ن�شطاء 
معترب �شرعا؟ 

تنح�شر  اأهلية ال  ح��رب  ويف خ�شم 
رغم اخلطط الدولية لعقد موؤمتر 
كانون  يناير  يف  جنيف  يف  لل�شالم 
�شبيال  ال�شوريون  يجد  ال  ال��ث��اين 

للت�شدي للجماعات امل�شلحة.
ويقول ج��راح ان من دع��وا حلرية 
قدرا  يتحملوا  ان  ي��ج��ب  التعبري 
من اللوم. وي�شيف كنا نقول ح�شنا 
على  ويقاتلون  باهلل  يوؤمنون  انهم 
االنتهاكات  وجت��اه��ل��ن��ا  اجل��ب��ه��ة.. 

التي ارتكبوها. 
الذي  ال��ن��ا���ش��ط  ع��ب��د اهلل  وي���ق���ول 
ان جتربة  م��ن حمافظة حلب  ف��ر 
اال�شد  ع��ائ��ل��ة  وج����ه  يف  ال����وق����وف 
�شتجعل  القمع  40 عاما من  بعد 
ال�شورين يحطمون �شريعا حاجز 
معار�شتهم  وي���ع���ل���ن���ون  اخل������وف 
ل��ل��ق��اع��دة وظ��ه��رت م��وؤ���ش��رات على 
مظاهرات مناه�شة لال�شالمين.

م�شرية  النا�شطن  بع�س  و���ش��ور 

حتت املراقبة
جن��ح اال���ش��الم��ي��ون امل��ت�����ش��ددون يف 
ال�شورين يف �شمال  اح��رتام  ك�شب 
حلما�شهم  اإم������ا  ب�����ش��ب��ب  ال����ب����الد 
ع��ل��ى فر�س  ل��ق��درت��ه��م  اأو  ل��ل��ق��ت��ال 
بن  �شراعات  ان���دالع  بعد  النظام 
ميلي�شيات متناحرة واإما لقدرتهم 
على توفري االم��دادات من الغذاء 
ي����ربر  ل����ك����ن ه�������ذا ال  وال���������������دواء. 
النا�شطن  اأع����ن  يف  اخ��ف��اق��ات��ه��م 

املطالبن بالدميقراطية.
معهم  م�������ش���ك���ل���ت���ن���ا  ج���������راح  ق�������ال 
فر�س  ي�����ري�����دون  اي���دي���ول���وج���ي���ة 
ي�شاألونا  ان  دون  ايديولوجيتهم 

عن راأينا. 
حرية  من  حرمنا  النظام  واأ�شاف 
التعبري وهم يفعلون نف�س ال�شيء 
ي���رون���ه  ال  م����ن  او  ل����ي����ربايل  اأي 
مع  تتفق  ال��ت��ي  ب��ال��درج��ة  م�شلما 
م��ع��اي��ريه��م ���ش��ي��ع��ت��ق��ل. ي���ري���دون 
من  املحلية  االذاع����ات  ك��ل  تبث  ان 
مركز ي�شيطرون عليه وقال جراح 
60 نا�شطا  ان��ه يعرف على االق��ل 
اع��ت��ق��ل��ه��م م�����ش��ل��ح��و ال���ق���اع���دة اأو 

اختفوا يف ظروف غام�شة.
وو�����ش����ف رج�����ل م�������ازال ي��ع��ي�����س يف 
املقاتلون  عليها  ي�شيطر  منطقة 
قرب مدينة حماة يف و�شط �شوريا 
حالة اخلوف التي مازالت تتملكه 
مثلما  هويته  اخفاء  على  وجت��ربه 
اال�شد  كان نظام  كان يحدث حن 

ي�شيطر على املنطقة.
اأع��ي�����س يف م��ن��ط��ق��ة حمررة  وق����ال 
من البالد قرب حماة.. اأ�شري واأنا 
كاأننا  الوقت..  اأتلفت حويل طوال 
ع��دن��ا اىل االأي�����ام ال��ت��ي ك��ن��ا نهرب 
االن  لكننا  امل���خ���اب���رات.  م��ن  ف��ي��ه��ا 

نهرب من اخواننا امل�شلمن. 
ال����ذي يف�شل هو  ال��ن��ا���ش��ط  وق����ال 

اخلوف من الق�عدة يتملك ن�شط�ء �شوري� يف املن�طق املحررة

•• تون�س-رويرتز:

ق��ال �شهود ع��ي��ان ل��روي��رتز ام�����س االرب��ع��اء ان حمتجن 
التي  اال�شالمية  النه�شة  حركة  مقر  اح��رق��وا  غا�شبن 
تقود احلكومة يف تون�س وحاولوا اقتحام مقر الوالية يف 
البالد.  احتجاجات �شد احلكومة يف عدة مدن من  يوم 
وخ��رج��ت ام�����س االأرب���ع���اء ع��دة م�����ش��ريات يف م��دن قف�شة 
وقاب�س و�شليانة احتجاجا على �شيا�شات احلكومة ونق�س 
وهو  العي�شاوي  احمد  وق��ال  البطالة.  وتف�شي  التنمية 
�شاهد من قف�شة لرويرتز ان اعدادا كبرية من املتظاهرين 
اطلقت  ال�شرطة  لكن  قف�شة  والي��ة  اقتحام مقر  حاولوا 
الغاز لتفرقيهم قبل ان يتوجهوا اىل مقر النه�شة الذي 

ق���ال ان���ه اح���رق ب��ال��ك��ام��ل. وا���ش��اف ال��ع��ي�����ش��اوي ان النار 
املحتويات  كل  اتلفت  بينما  النه�شة  مبنى  من  يت�شاعد 
والقيت يف ال�شارع قبل احراقها. وتواجه حركة النه�شة 
التي تقود احلكومة مع حزبن علمانين �شغوطا كبرية 
من املعار�شة العلمانية الجبارها على التنحي من احلكم. 
وعربت النه�شة عن قبولها التخلي عن احلكومة يف اطار 
لكن احلوار  ال�شيا�شين.  ال��ف��رق��اء  ك��ل  م��ع  وط��ن��ي  ح���وار 
ال�شيا�شي الذي بداأ قبل ثالثة ا�شهر مل يف�س اىل اتفاق 
على مر�شح جديد يراأ�س حكومة غري حزبية تقود البالد 
الذكرى  تقرتب  بينما  االحتجاجات  وتاأتي  لالنتخابات. 
الثالثة الندالع �شرارة االنتفا�شة ال�شعبية التون�شية التي 

الهبت املنطقة وانتقلت اىل باقي الدول املنطقة.
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عربي ودويل

اأن عدد �شحايا االإع�شار  اأعلنت ال�شلطات الفليبينية ام�س االأربعاء 
الفليبينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  قتياًل   5500 اإىل  ارت��ف��ع  ه��اي��ان 
عن املجل�س الوطني لتقلي�س خماطر الكوارث واإدارتها اأن ح�شيلة 
�شحايا االع�شار هايان ارتفعت اإىل 5500 قتياًل و26 األف و136 

جريحاً، فيما ال يزال 1757 �شخ�شاً يف عداد املفقودين.
انت�شال  اإىل  رو�شاريو  ديل  اإدواردو  للمجل�س  التنفيذي  املدير  واأ�شار 
اإىل ان ع��دد املنازل  ع��دد كبري من اجلثث يف االأي���ام االأخ���رية ولفت 
ان  اإىل  وي�شار  1.1 مليون منزل  بلغ  االإع�شار  ب�شبب  التي تدمرت 
هذا االإع�شار هو االأق��وى هذه ال�شنة، ويرتدد انه قد يكون االأقوى 
على االإطالق واأحلق اأ�شراراً كبرية يف مناطق وا�شعة من الفيليبن 

وخا�شة يف مقاطعة لييتي.
 

االمريكي  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  يف  ال�شابق  العميل  اأ�شبح 
�شنوات  �شت  قبل  غام�س  ب�شكل  اأث��ره  فقد  ال��ذي  ليفن�شون  روب��رت 
اي��ران، الثالثاء الرهينة املحتجز الط��ول فرتة يف  خالل زي��ارة اىل 
تاريخ الواليات املتحدة. ويف هذه املنا�شبة جددت عائلته وال�شلطات 
عليه  العثور  يف  امل�شاعدة  االيرانية  ال�شلطات  منا�شدتها  االمريكية 
65 عاما تقاعد  وحتريره. وليفن�شون الذي يبلغ من العمر حاليا 
من ال�شرطة الفدرالية قبل اكرث من ع�شر �شنوات، وفقد اثره ب�شكل 
زي���ارة اىل ج��زي��رة كي�س  2007 خ��الل  اآذار-م���ار����س   9 غام�س يف 
االيرانية حيث كان يحقق، ب�شفته حمققا خا�شا، يف ق�شية تهريب 

�شجائر.
ليفن�شون  ب��وب  هيلب  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  ن�شرت  ر���ش��ال��ة  ويف   
دوت كوم الذي ان�شاأته عائلة روبرت ليفن�شون للم�شاعدة يف اطالق 
ا�شاألكم  ب��وب  يحتجزون  م��ن  اىل  كري�شتن  زوج��ت��ه  قالت  ���ش��راح��ه، 

جمددا الرحمة من ف�شلكم دعوه يغادر ويعود اىل عائلته .
وا�شافت مل يكن احد يتوقع هذه اللحظات الرهيبة عندما اختفى 

بوب قبل �شتة اعوام ون�شف.
بوب  ب��دون  ال�شابعة  للمرة  ال�شكر  عيد  مبنا�شبة  �شتجتمع  عائلتنا   

واالمل �شي�شبح اكرث من ان يطاق .
وحتتفل الواليات املتحدة بعيد ال�شكر اخلمي�س وبدوره طالب البيت 
االبي�س يف بيان الثالثاء بكل احرتام حكومة اجلمهورية اال�شالمية 
وعودته  وراحته  ليفن�شون  �شالمة  �شمان  على  امل�شاعدة  االيرانية 
. والثالثاء ا�شبحت مدة احتجاز ليفن�شون االطول لرهينة  �شليما 
امريكي على االطالق بعدما تخطت تلك التي ق�شاها املدير ال�شابق 
ملكتب وكالة ا�شو�شيتد بر�س يف بريوت تريي اأندر�شون الذي اختطف 
يف لبنان يف 1985 واحتجز رهينة لدى عنا�شر من حزب اهلل طيلة 
اليها  2454 يوما. وتعززت امال عائلة ليفن�شون بامكانية عودته 
العالقات االمريكية-االيرانية،  الذي �شهدته  بعد االنفراج االخري 
وقد كان م�شريه، وكذلك اي�شا م�شري امريكين اآخرين حتتجزهما 
اأوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س  بن  البحث  موا�شيع  احد  اي��ران، 
التاريخية  الهاتفية  املكاملة  االي��راين ح�شن روح��اين خالل  ونظريه 
التي جرت بينهما يف نهاية ايلول-�شبتمرب وكانت اول ات�شال مبا�شر 

بن رئي�شي البلدين منذ 30 عاما.
 

 اأعلنت املحكمة اجلنائية الدولية ان الرئي�س الكيني اوهورو كينياتا 
بتهم  يالحق  حيث  امامها  حماكمته  جل�شات  ح�شور  على  جم��رب 
له  ت�شمح  ان  انها ميكن  اىل  االن�شانية، م�شرية  ارتكاب جرائم �شد 
بالتغيب يف حاالت حمددة ينظر يف كل منها على حدة وقالت املحكمة 
يف بيان ان القاعدة العامة هي انه يجب على كينياتا ح�شور املحاكمة 
، م�شيفة ان كل الطلبات املقبلة لل�شماح الطراف املحاكمة بالتغيب 

�شيتم النظر يف كل منها على حدة .
ويتعار�س هذا القرار نوعا ما مع قرار �شابق كانت املحكمة ا�شدرته 
يف 18 ت�شرين االول-اكتوبر و�شمحت فيه للرئي�س الكيني بالتغيب 
عن كل جل�شات املحاكمة بدعوى متكينه من اداء مهامه وحماكمة 

كينياتا التي ارجئت مرارا يفرت�س ان تبداأ يف 5 �شباط-فرباير.

عوا�صم

مانيال

الهاي

وا�شنطن

ممثلية كوب� يف وا�شنطن تعلق اأن�شطته� 
القن�شلية لعدم وجود م�شرف يتع�مل معه� 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

اآخر  اإ�شعار  انه علق حتى  الكوبية يف وا�شنطن  امل�شالح  اعلن مكتب رعاية 
جميع ان�شطته القن�شلية ب�شبب عدم عثوره على اي م�شرف يف الواليات 
املتحدة يوافق على تويل ح�شاباته بعدما قطع امل�شرف ال�شابق تعامالته 
معه. وقال املكتب يف بالغ ر�شمي انه مل يجد م�شرفا امريكيا او م�شرفا 
احل�شابات  ت��ويل  على  ي��واف��ق  املتحدة  ال��والي��ات  يف  م��ق��ره  اآخ���ر  لبلد  تابعا 
متنع  امل�شكلة  هذه  ان  وا�شاف   . الكوبية  الدبلوما�شية  للبعثات  امل�شرفية 
با�شدار  املرتبطة  اخل��دم��ات  ت��اأم��ن  يف  اال���ش��ت��م��رار  م��ن  القن�شلي  الق�شم 
 ، اخل��دم��ات  وبقية  الوثائق  على  وامل�شادقة  وال��ت��اأ���ش��ريات  ال�شفر  ج���وازات 
وبالتايل فان الق�شم لن يتمكن واحلال هذه اال من تاأمن خدمات حمدودة 
اأم اند  تتعلق خ�شو�شا باحلاالت االن�شانية . وبح�شب البالغ فان م�شرف 
تي الذي كان يتوىل ح�شابات املكتب الكوبي ابلغ عميله يف 12 متوز-يوليو 
بانه �شيتوقف عن تقدمي اخلدمات للبعثات الدبلوما�شية االجنبية وامهله 
وا�شاف  بديل.  م�شرف  على  والعثور  ح�شاباته  كل  الغ��الق  ق�شرية  فرتة 
العثور  من  يتمكن  مل  تاريخه  وحتى  اال�شعار  هذا  ت�شلمه  منذ  انه  املكتب 
على اي م�شرف اآخر يحل حمل ام اند تي . واو�شح ان هذا االجراء مرده 
القيود املعمول بها املرتبطة ب�شيا�شة احلظر االمريكي املفرو�س على كوبا. 
وا�شاف املكتب ان عدم العثور على م�شرف يت�شبب اي�شا مب�شاكل كربى يف 
ح�شن �شري عمل مكتب رعاية امل�شالح الكوبية يف البعثة الكوبية الدائمة 
قانونيا يف �شمان  واجبا  بان عليها  وا�شنطن  ، مذكرا  املتحدة  لدى االمم 

احرتام معاهدة فيينا حول العالقات الدبلوما�شية .

امل�لكي يتعّهد مبوا�شلة احلرب على الإره�ب وحتقيق ال�شلم الأهلي 

حمتجون ت�يالنديون يزحفون نحو وزارات وموؤ�ش�ش�ت حكومية
•• بانكوك-رويرتز:

امل����ت����ظ����اه����ري����ن  االف  اح����ت���������ش����د 
وزارات  اأرب���ع  خ���ارج  التايالندين 
وجم������م������ع رئ����ي���������ش����ي ل���ل���م���ك���ات���ب 
ملجال�س  ب��ن��اي��ة  و19  احل��ك��وم��ي��ة 
ب��ل��دي��ة حم��ل��ي��ة ام�����س االرب���ع���اء يف 
احلكومة  الع����اق����ة  ج���ه���ود  اط������ار 
واالط������اح������ة ب���رئ���ي�������ش���ة ال���������وزراء 

ينجلوك �شيناواترا.
التحقيقات  اإدارة  اخ������الء  ومت 
اخل��ا���ش��ة يف ت��اي��الن��د ال��ت��ي تعادل 
م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات االحت�������ادي 
ان ح��ا���ش��ر نحو  ب��ع��د  االم���ري���ك���ي 
حكوميا  موقعا  متظاهر   2000
يف احدى �شواحي بانكوك. وكانوا 
و�شقيقها  ينجلوك  �شد  يحتجون 
الوزراء  رئي�س  بنفوذ  يتمتع  ال��ذي 

ال�شابق تاك�شن �شيناواترا.
وخف�س البنك املركزي يف تايالند 
الفائدة  اأ�شعار  متوقع  غري  ب�شكل 
بواقع 25 نقطة اأ�شا�س وهو اجراء 
ادى اىل زيادة خ�شائر البات عملة 
اىل  امل��ئ��ة  يف   0.3 بن�شبة  تايالند 
واأظهرت  الدوالر  مقابل   32.08
بقي  االقت�شاد  ان  التجارة  بيانات 
ال�شادرات  تراجعت  حيث  �شعيفا 
اكتوبر  يف  امل���ئ���ة  يف   0.7 ب��ن�����ش��ب��ة 
بالعام  م���ق���ارن���ة  االول  ت�����ش��ري��ن 

ال�شابق على عك�س التوقعات.

ب��ت��اأي��ي��د فقراء  ت��اي��الن��د. وف����از  يف 
ل�شاحله  ���ش��وت��وا  ال���ذي���ن  ال���ري���ف 
مرتن يف عامي 2001 و2005 
ق��ب��ل االط��اح��ة ب��ه يف ان��ق��الب عام 
موالون  موؤيدوه  ومازال   2006
ينجلوك  �شقيقته  ودفعوا  بقوة  له 
���ش��اح��ق يف  ف����وز  ال�����ش��ل��ط��ة يف  اىل 

االنتخابات عام 2011 .
املناه�شون  امل����ح����ت����ج����ون  وردد 
�شوتيب  ب�����زع�����ام�����ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
توج�شوبان نائب رئي�س الوزراء يف 
م�شيئة  هتافات  ال�شابقة  احلكومة 
عند اإدارة التحقيقات اخلا�شة فيما 
تدافع ع�شرات من �شرطة مكافحة 
ال�شغب الرتداء اخلوذات واأم�شكوا 
ت��داف��ع��ت احل�شود  ف��ي��م��ا  ب���ال���دروع 
نحو �شور منخف�س وت�شرتك اإدارة 
التحقيقات اخلا�شة يف املجمع مع 
بينها  م��ن  مهمة  حكومية  ادارات 
والهجرة  واالي������رادات  ال�����ش��رائ��ب 
بع�س  و������ش�����وه�����د  واالرا����������ش���������ي. 
مكاتبهم  ي��غ��ادرون  وه��م  املوظفن 
وي��ن�����ش��م��ون ل��ل��م��ظ��اه��رات وب����داأت 
ال�شهر  يف  احل��ك��وم��ة  �شد  احلملة 
ب���ع���د ان ح������اول احل����زب  امل���ا����ش���ي 
ينجلوك  ت��ت��زع��م��ه  ال����ذي  احل��اك��م 
منتقدون  ق��ال  عفو  قانون  ا�شدار 
ان����ه ���ش��م��م ل��ت��ربئ��ة ت��اك�����ش��ن من 
ادانته يف تهمة الك�شب غري امل�شروع 

عام 2008 .

تخللها  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  يف  الخ����ر 
جتمعات يف ال�شوارع و�شدور احكام 
وتدخل  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية  ق�شائية 
م��ن اجل��ي�����س ك���ان ت��اك�����ش��ن يف كل 
اال�شطرابات  ق��ل��ب  يف  منها  م���رة 
ال��ف��رار ل��الق��ام��ة يف املنفى  ورغ���م 
للتهرب من حكم بال�شجن ال�شاءة 
 2008 عام  �شلطاته يف  ا�شتخدام 
ظهر تاك�شن ملياردير االت�شاالت 
ال�شيا�شية  ال�����ش��اح��ة  يف  ال�����ش��اب��ق 

النمو  ت���وق���ع���ات  ال��ب��ن��ك  وخ��ف�����س 
االقت�شادي لعام 2013 اىل ثالثة 
باملئة وقال ان التوترات ال�شيا�شية 
مثلما  امل�شتثمرين  ثقة  على  توؤثر 
ظهر يف مبيعات االجانب لال�شهم 

وال�شندات التايالندية.
ا�شابيع  منذ  م�شتمرة  واملظاهرات 
دافعة  ق��وة  وتكت�شب  تت�شع  لكنها 
يف  وزارات  خ���م�������س  اخ�������الء  ومت 
املا�شين  ال��ي��وم��ن  يف  ال��ع��ا���ش��م��ة 

ع��ل��ى وزارة  امل��ح��ت��ج��ون  وي�����ش��ي��ط��ر 
امل��ال��ي��ة. وجتمعت جم��م��وع��ات من 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ام�����س االرب���ع���اء اأمام 
وال�شحة  والطاقة  العمل  وزارات 
والتجارة يف بانكوك ووفقا مل�شوؤول 
ال��داخ��ل��ي��ة جتمعوا  ب������وزارة  ك��ب��ري 
ام���ام م��ك��ات��ب ح��ك��وم��ي��ة حملية يف 

اإقليما.  19
تايالند  يف  �شائعة  واالحتجاجات 
وقت  من  ا�شطرابات  �شهدت  التي 

•• روما-اأ ف ب:
االيطايل  احلكومة  رئي�س  ي�شتعد 
ال�شابق �شيلفيو برلو�شكوين الذي 
ي��ع��ت��رب م���ن اب����رز ال�����ش��خ�����ش��ي��ات يف 
منذ  االيطالية  ال�شيا�شية  احلياة 
لت�شويت  االرب��ع��اء  عاما،  ع�شرين 
�شيوؤدي اىل طرده من الربملان، لكن 
على  مبا�شرة  عواقب  توقع  ب��دون 
احل��ك��وم��ة. و���ش��ع��ى ان�����ش��اره ب�شتى 
الت�شويت  موعد  تاأخري  الو�شائل 
ع���ل���ى ع�����زل ب���رل���و����ش���ك���وين ال����ذي 
ال�شاعة  عند  ي��ب��داأ  ان  املتوقع  م��ن 
18،00 بتوقيت غرينت�س. وتبدو 
ان  اذ  حم�شومة  الت�شويت  نتيجة 
ال��ي�����ش��ار وح��رك��ة ال��ن��ج��وم اخلم�س 
التي يقودها جنم الكوميديا بيبه 
ا�شواتهما موحدة  ان  اك��دا  غريلو 

حيال هذا املو�شوع.
الت�شويت  ه���ذا  ان  ي��ب��دو  ال  ل��ك��ن 
���ش��ي��وؤث��ر ع��ل��ى ع��م��ل احل��ك��وم��ة الأن 
الي�شار  ب��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�شلطة 
واليمن بقيادة انريكو ليتا ميكنها 
اليمن  وزراء  والء  على  االعتماد 
اجنيلينو  ذل����ك  يف  مب���ا  اخل��م�����ش��ة 
األ����ف����ان����و ال������ذي ك�����ان م���ق���رب���ا من 
برلو�شكوين، وجتمع جديد ليمن 
 50 ع��ن  يقل  م��ا ال  الو�شط ي�شم 
الثالثاء  م�شاء  ليتا  ووج��ه   . نائبا 
�شيا�شي  و���ش��ع  واىل  للتعقل  ن���داء 

، موؤكدا خالل  بعيد عن الفو�شى 
الرو�شي  ب��ال��رئ��ي�����س  جمعته  ق��م��ة 
ف��الدمي��ري ب��وت��ن ان اإي��ط��ال��ي��ا يف 
وهي  �شنتن،  منذ  انكما�س  ح��ال��ة 
للنمو وخلق فر�س  بحاجة كبرية 
العمل . من جانبهم، دعا ال�شقور 
الذين  ب���رل���و����ش���ك���وين  ح�����زب  م����ن 
اىل  املعار�شة،  اىل  ر�شميا  انتقلوا 
ال��ت�����ش��وي��ت ���ش��د ق���ان���ون امل���وازن���ة 
والتي  اال����ش���ب���وع،  م��ط��ل��ع  ال��ع��ام��ة 
احلكومة  ط���رح���ت  خ���الل���ه���ا  م����ن 
على  ليال  فح�شلت  الثقة،  م�شاألة 
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ان�شار  ودع���ا  ال�����ش��ي��وخ.  جمل�س  يف 
زعيم اليمن الو�شط برلو�شكوين 
ب��ع��د ظهر  ت�����ش��ام��ن  ت��ظ��اه��رة  اىل 
ام��ام منزل بطلهم  االرب��ع��اء  ام�س 
ال��ف��خ��م يف روم����ا ح��ي��ث اع��ل��ن عن 
حن  يف  منهم  االف   10 م�شاركة 
اىل  ت�شددا  االك��رث  معار�شوه  دع��ا 
من  ب��ال��ق��رب  ب�شقوطه  االح��ت��ف��ال 
م��ق��ر جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ب��ع��د ظهر 

ام�س اي�شا.
ايطاليا  يف  ي��ت��ك��رر  ت�����ش��اوؤل  وث��م��ة 

حول امكانية توقيف برلو�شكوين 
احل�شانة  م�����ن  ح����رم����ان����ه  ب����ع����د 
ال��ربمل��ان��ي��ة، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال يف 
نابويل  يف  ق�شائية  ق�شية  اط���ار 
ع�شو  ���ش��وت  ���ش��راء  ب  فيها  يتهم 
يف جمل�س ال�شيوخ يف عام 2006 

ال�شقاط حكومة برودي.
اح��د حمامي  ك��وب��ي  وق���ال فرانكو 
الفر�شية  ه��ذه  ان  االع���الم  قطب 
الراهن،  الو�شع  يف  وهي  �شخيفة، 
اىل  ا�شارة  ، يف  واقعية متاما  غري 

من�شبه كزعيم ليمن الو�شط.

البحرين جتدد وقوفه� ودعمه� لل�شعب الفل�شطيني لنيل ك�مل حقوقه
العاهل  وجه  فقد  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن  العاملي 
البحريني امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة كلمته اإىل اللجنة 
القابلة  غري  حلقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  مبمار�شة  املعنية 
تبقى  الأن  ال��دول��ي��ة  االأ���ش��رة  خاللها  م��ن  دع��ا  التي  للت�شرف 
يقظة وتراقب الو�شع عن كثب بهدف وقف اأية اأعمال متار�س 
التفاو�شي  للم�شار  جتنيبا  املحتلة  الفل�شطينية  االأر���س  على 
اأية ممار�شات والكف عن عمليات اال�شتيطان  اأن تقو�شه  من 
غري ال�شرعية يف االأر�س الفل�شطينية املحتلة وال �شيما القد�س 
ال�شريف ووقف االعتداءات املتكررة على االأماكن املقد�شة ويف 
مقدمتها امل�شجد االأق�شى املبارك واإنهاء احل�شار على قطاع 
على  واملن�شود  ال��ع��ادل  ال�شالم  ل�شنع  املتكافئ  والتعامل  غ��زة 

قرارها  �شاحقة  وباأغلبية  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
التاريخي الذي منح فل�شطن مركز دولة غري ع�شو مراقب 

يف االأمم املتحدة .
اجلمعية  اأم���ام  املعرو�س  ال��ع��ام  االأم���ن  بتقرير  يتعلق  وفيما 
دفتيه  ب��ن  ي�شم  التقرير  اأن  اإىل  ال��روي��ع��ي  اأ���ش��ار   .. ال��ع��ام��ة 
معلومات وافية تعك�س يف حمتواها تدهور احلالة يف االأر�س 
امل�شتقاة  املعلومات  تلك  من  ي�شت�شف  اإذ  املحتلة  الفل�شطينية 
اال�شطراد  نحو  يتجه  ال��و���ش��ع  يف  ال���رتدي  اإن  التقرير  م��ن 
يوما بعد يوم نتيجة اال�شتمرار يف فر�س القيود على التنقل 
مد  يف  واال�شتمرار  غ��زة  ح�شار  وموا�شلة  امل��ط��ول  واالإغ���الق 

اجلدار العازل.

•• نيويورك-وام: 

وم�شاندتها  ودعمها  وقوفها  جم��ددا  البحرين  مملكة  اأك��دت 
نيل  اأج��ل  من  العادل  ن�شاله  م�شرية  يف  الفل�شطيني  لل�شعب 
دولته  اإق��ام��ة  مقدمتها  ويف  للت�شرف  القابلة  غ��ري  حقوقه 
القد�س  وعا�شمتها  ال��وط��ن��ي  وت���راب���ه  اأر����ش���ه  ع��ل��ى  امل�شتقلة 
ال�����ش��ري��ف اأ����ش���وة ب��غ��ريه م��ن ال�����ش��ع��وب ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأنباء 
البحرينية عن ال�شفري جمال فار�س الرويعي املندوب الدائم 
اأمام  األقاها  التي  الكلمة  خالل  املتحدة  االأمم  لدى  للمملكة 
  68 ال���   احلالية  دورت��ه��ا  املتحدة يف  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
حتت البند 36  املعنى بق�شية فل�شطن .. اأنه مبنا�شبة اليوم 

النبي  امل�شيح وم�شرى  ال�شيد  ال�شماوية مهد  الر�شاالت  اأر�س 
 . ال�شالم  عليهم  االأنبياء  اأب��ى  اإبراهيم  �شيدنا  ومثوى  حممد 
واأ�شاف مندوب البحرين الدائم اأن امللك حمد اأكد يف كلمته 
لتحقيق  ثمينة  فر�شة  ت��ق��دم  احل��ال��ي��ة  امل��ف��او���ش��ات  ج��ول��ة  اأن 
العادل والدائم وعلى املجتمع الدويل تكثيف جهوده  ال�شالم 
امل��رح��ل��ة م���ن املفاو�شات  اإجن�����اح ه���ذه  اأج����ل  امل��ت�����ش��اف��رة م���ن 
التو�شل  يتم  اأن  وناأمل �شادقن   .. االإ�شرائيلية  الفل�شطينية 
روؤية  اأن  موؤكدا  ال�شراع  الإنهاء هذا  تفاو�شي  اإىل حل  �شريعا 
البقاء  مقومات  لها  تتوافر  م�شتقلة  فل�شطينية  دول��ة  قيام 
تعي�س جنبا اإىل جنب مع جارتها اإ�شرائيل �شمن حدود اآمنة 
اعتماد  بعد  للتطبيق  وقابلة  ملحة  اليوم  باتت  بها  ومعرتف 

برل�شكوين ق�ب قو�شني من طرده من الربمل�ن 

دياىل �شمال �شرق بغداد قبل اأيام، 
فيما �شّدد على اأن ال�شمت على ما 
خورماتو  ط���وز  ق�����ش��اء  يف  ي��ج��ري 

�شرق تكريت مل يعد ممكناً.
يف  االأمنية  االأج��ه��زة  وّجهنا  وق��ال 
واعتقال  ب�شرب  دي���اىل  حمافظة 
مب�شرية  ق��ام��وا  ملي�شيا  ع��ن��ا���ش��ر 
امل��ح��اف��ظ��ة م���ن دون  م�����ش��ل��ح��ة يف 
ت�شميات  اأو  خلفيات  الأي  اع��ت��ب��ار 
االأمنية  االأج���ه���زة  اأن  اىل  الف��ت��اً   ،
ال�شارع  يف  ظهر  م��ن  ك��ل  �شتعتقل 

خالل امل�شرية امل�شّلحة.
ب�شرورة  وّج����ه����ت  ك���م���ا  واأ������ش�����اف 
مدينة  بق�شية  ال��ف��ائ��ق  االه��ت��م��ام 
اليوم  توّجهت  وقد  طوزخورماتو، 
االأمنية اىل  االأج��ه��زة  ق��ي��ادات من 
امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ت���ع���اين م����ن حتكم 

االإرهاب .
واأعرب عن اأمله باأن يتفاعل القادة 
الق�شاء  مكونات  كل  مع  االأمنين 
الإي��ج��اد ح��ل��ول ل��الزم��ة ال��ت��ي متر 

بها مدينتهم.

•• بغداد-يو بي اأي:

العراقي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ت��ع��ّه��د 
االإرهاب  مبالحقة  املالكي،  ن��وري 
واإ�شالح  امل�����ش��ّل��ح��ة  وامل��ج��م��وع��ات 
ال�شلم  ودع���م  ال�شيا�شية  العملية 
اال�شتجابة  اأع���ل���ن  ك��م��ا  االأه����ل����ي، 
حمافظة  م���ت���ظ���اه���ري  مل���ط���ال���ب 

االأنبار.
االأ�شبوعية،  املالكي يف كلمته  واأكد 
حكومته  ا�شتمرار  االأرب��ع��اء،  ام�س 
مب���الح���ق���ة االإره������������اب واإ������ش�����الح 
ال�شلم  ودع���م  ال�شيا�شية  العملية 
االأه���ل���ي وع����دم اإف�����ش��اح امل��ج��ال ملن 
حماواًل  ال�شورية  االأزم���ة  ي�شتغل 
ب��اإره��اب��ه وطائفيته  ال��ع��راق  اإث����ارة 

املقيتة .
الكتل  اإع����ادة  و���ش��ّدد على ���ش��رورة 
ال�شيا�شية ح�شاباتها لنكون �شركاء 
ال�شالم  و�شناعة  ال��ع��راق  ب��ن��اء  يف 

االإقليمي .
اأن العراق بات يواجه يف  ونّبه اىل 

االآون����ة االأخ����رية خم��اط��ر داخلية 
الطائفية  ال��ف��ت��ة  اإث����ارة  ت�شتهدف 
وت���وّع���د مب��الح��ق��ة امل���ت���وّرط���ن يف 
اث���ن���ن م���ن �شيوخ  ق�����ش��ي��ة م��ق��ت��ل 
الع�شائر مبحافظتي الب�شرة وذي 
اإىل  ي�شعون  قتلتهم  اأن  واأك��د  ق��ار، 
الفتنة الطائفية ، ودعا اإىل �شبط 
ال��ن��ف�����س وال���ت���ع���اون م���ع االأج���ه���زة 

لتحقيق اال�شتقرار.
وع������ن م���ط���ال���ب امل���ت���ظ���اه���ري���ن يف 
االأنبار، قال املالكي �شنتعاون معهم 
يف هذا املجال و�شن�شتجيب ملطالب 
املجل�س )جمل�س حمافظة االأنبار( 
امل�����ش��روع��ة ح��ت��ى ال ن��ع��ط��ي جمااًل 
ب���ان يتخذوا  ل���الإره���اب وال��ق��اع��دة 
خالل  من  باملحافظة  لهم  مواقع 
اأو قناة ف�شائية  خطيب منرب هنا 

هناك .
اأ�شدر  اأن�����ه  ع���ن  امل���ال���ك���ي  وك�����ش��ف 
اأم��راً اىل االأجهزة االأمنية ب�شرب 
امل�شرية  يف  ����ش���ارك  م���ن  واع���ت���ق���ال 
مبحافظة  ج����رت  ال���ت���ي  امل�����ش��ّل��ح��ة 

للمنطقة  ج��دي��دة  ملرحلة  يوؤ�ش�س 
ملواجهة االإرهاب والطائفية ولدعم 

حركات التوافق واالعتدال .

امل���ال���ك���ي يف ك��ل��م��ت��ه اىل  وت����ط����ّرق 
والدولية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأو�����ش����اع 
على  تعتا�س  دواًل  هنالك  اأن  وراأى 

باالتفاق  ت����رّح����ب  مل  االأزم����������ات، 
الدويل مع اإيران بخ�شو�س ملفها 
باأنه  االت���ف���اق  وا����ش���ف���اً   ، ال���ن���ووي 

الق�ش�ء الأمريكي يرف�ش اإ�شق�ط 
تهمة الت�آمر عن �شهر ابن لدن 

•• نيويورك-رويرتز: 

املوجهة  اأمريكين  لقتل  التاآمر  تهمة  ا�شقاط  االمريكي  الق�شاء  رف�س 
ا�شامة بن الدن الذي كان يوما متحدثا  القاعدة الراحل  اىل �شهر زعيم 
املتهم  طلب  االول  اأم�����س  اأمريكية  حمكمة  رف�شت  كما  التنظيم.  با�شم 
اأثناء حتقيق مكتب  بها  اأدىل  التي  باالقوال  ابو غيث عدم االخ��ذ  �شليمان 
التحقيقات االحتادي )اف.بي.اي( معه قبل حوايل ت�شعة اأ�شهر اأثناء نقله 
ورف�س  التاآمر.  تهمة  ملواجهة  املتحدة  الواليات  اىل  االردن  بالطائرة من 
اأب��و غيث من  املحكمة اجلزئية يف مانهاتن ما قاله  لوي�س كابالن قا�شي 
ان االدعاء تاأخر جدا يف رفع الدعوى وانتهك حقوقه فيما يتعلق باتخاذ 
اأدلة يعتد بها  االإج��راءات القانونية يف الوقت املنا�شب. ومل يجد القا�شي 
على ان االدع��اء كان بو�شعه توجيه االتهام البو غيث قبل ذلك واإنهاء ما 
و�شفه املتهم باحتجازه امل�شتمر يف اإيران من عام 2002 اإىل يناير كانون 
كما   . تكتيكية  ميزة  على  ليح�شل  االن��ت��ظ��ار  تعمد  لكنه   2013 ال��ث��اين 
رف�س القا�شي دفاع ابو غيث باأنه مل يتم اإطالعه على حقوقه القانونية 
ومنها حق التزام ال�شمت وح�شور حمام اىل جواره اأثناء التحقيق وذلك 
اإىل اأن بداأ ا�شتجوابه بوقت لي�س بالقليل كما رف�س ما قاله من ان رجال 
مكتب التحقيقات جتاهلوا طلبه التحدث مع حمام وان كل االقوال التي 

اأدىل بها مل تكن طواعية. 
املحققن  ا�شئلة  على  للرد  دفعا  دف��ع  موكلهم  ان  غيث  اب��و  حمامو  وق��ال 
الت�شو�س  منها  ع��وام��ل  لعدة  مواتية  غ��ري  ومعنوية  بدنية  حالة  يف  وه��و 
واخلوف والعزلة واالجهاد.  لكن القا�شي كابالن قال ان ابو غيث عومل 
ب�شكل ان�شاين خالل الرحلة اجلوية حيث اأجري له فح�س طبي وقدم له 
الطعام وال�شراب بانتظام و�شمح له بال�شالة والتمدد واال�شتحمام والنوم. 
واأبو غيث من اأكرب اأع�شاء القاعدة الذين يواجهون املحاكمة يف الواليات 
عام  ايلول  �شبتمرب   11 بهجمات  �شلة  لها  مزعومة  جرائم  عن  املتحدة 
2001. ورف�س اأبو غيث التهم املن�شوبة له ومن املقرر ان تبداأ حماكمته 

يف 21 يناير كانون الثاين عام 2014.

ا�شتق�لة رئي�ش وزراء 
لتفي� بعد م�أ�ش�ة ريغ� 

•• ريغا-ا ف ب:

فالدي�س  التفيا  وزراء  رئي�س  قدم 
دومربوف�شكي�س االربعاء ا�شتقالته 
البالد  �شهدتها  التي  الكارثة  اث��ر 
انهيار  يف  �شخ�شا   54 مقتل  م��ع 
وفق  ري��غ��ا،  يف  �شوبرماركت  �شقف 

ما اعلن املتحدث با�شمه.
بانكي  م��ارت��ي��ن��ز  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
احلكومة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
عن  ال�شيا�شية  امل�شوؤولية  تتحمل 
رئي�س  ان  اىل  م�����ش��ريا   ، امل���اأ����ش���اة 
الوزراء اعلن هذا القرار بعد لقاء 

مع الرئي�س اندري�س برزين�س.
ومل يرتدد رئي�س التفيا ال�شبت يف 
التحدث عن جرمية قتل يف ا�شارة 
اىل حادث االنهيار املاأ�شوي، طارحا 
الب�شرية يف هذه  امل�شوؤولية  ق�شية 
املاأ�شاة  ه���ذه  واذه���ل���ت  ال��ف��اج��ع��ة. 
وهي من اخطر احلوادث الناجمة 
ال��ع��امل منذ  ان��ه��ي��ار �شقف يف  ع��ن 
ال�شغري  البلد  ه��ذا  عاما،  ثالثن 
ال����ذي ي��ب��ل��غ ع���دد ���ش��ك��ان��ه مليوين 
الع�شو  الت��ف��ي��ا  واح��ت��ف��ل��ت  ن�شمة. 
يف االحت��اد االوروب��ي منذ 2004 
والتي �شتن�شم اىل منطقة اليورو 
الثاين-يناير  كانون  من  االول  يف 
الثاين- ت�شرين   18 يف   ،2014
نوفمرب بعيد اال�شتقالل يف اجواء 
ريغا  ت�شتعد  فيما  ال��ت��ف��اوؤل،  م��ن 
لت�شبح عا�شمة الثقافة االوروبية 

العام املقبل.
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عربي ودويل

ن�شف الرو�ش يرون اأن ل ح�جة ملجل�ش الدوم� م�شوؤولون اأمريكيون ي�شتبعدون مق��ش�ة وا�شنطن لأ�ش�جن بتهمة ن�شر معلوم�ت �شرية
•• مو�صكو-يو بي اأي:

الدوما  ملجل�س  ب��اأن ال حاجة  اعتقادهم  ع��ن  ال��رو���س  ن�شف  ح��وايل  اأع���رب 
ان  االأرب��ع��اء،  ام�س  )نوفو�شتي(  الرو�شية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف���ادت  الرو�شي 
ا�شتطالعاً للراأي اأجراه مركز ليفادا لال�شتطالعات و�شمل 1600 �شخ�س 
يف 45 منطقة رو�شية، اأظهر ان قرابة ن�شف الرو�س يعتقدون ان املجل�س 
االأدنى يف الربملان الدوما يلعب دوراً ب�شيطاً يف العملية ال�شيا�شية بالبالد، 
واأن ال حاجة له. وذكر 39 % من امل�شتطلعن ان البالد ال ميكن اأن تعمل 

ب�شكل طبيعي من دون الدوما، يف تراجع يقدر ب�%8 عن العام 2011.
فيما قال 16 % من امل�شتطلعن ان م�شاعرهم اإيجابية جتاه الدوما، يف 
تراجع ن�شبته 4 % عن نتائج العام 2011 وي�شار اإىل ان هام�س اخلطاأ يف 

اال�شتطالع هو 3.4 %.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

نقلت �شحيفة وا�شنطن بو�شت عن م�شوؤولن امريكين 
تقا�شي  ان  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  ان���ه  ه��وي��ات��ه��م  تك�شف  مل 
جوليان  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س  االمريكية  ال�شلطات 
باري  ان  اال  ال�شرية  الوثائق  االف  مئات  لن�شره  ا�شاجن 
بان  بر�س  فران�س  لوكالة  �شرح  ا���ش��اجن  حمامي  ب��والك 

وزارة العدل مل ت�شدر بيانا ر�شميا بذلك.
وقال ان ا�شاجن �شريحب ببيان ر�شمي ووا�شح من وزارة 
با�شم  متحدث  ورف�����س  ل��ه  التهم  توجه  ل��ن  انها  ال��ع��دل 

وزارة العدل التعليق على ذلك.

حملفن �شكلت لذلك الغر�س، يف هذه الق�شية.
وا�شافت ال�شحيفة ان حمامي احلكومة يعتقدون انهم 
ال ي�شتطيعون مقا�شاة ا�شاجن بدون مقا�شاة ال�شحافين 
االم��ريك��ي��ن وو���ش��ائ��ل االع���الم االم��ريك��ي��ة على ن�شرها 

الت�شريبات، وهو االمر الذي لن تقدم عليه احلكومة.
ميلر  ماثيو  العدل  وزارة  با�شم  ال�شابق  املتحدث  و�شرح 
لوكالة فران�س بر�س انه �شيتعن على احلكومة مقا�شاة 
ا�شاجن على امر غري ن�شر املعلومات مثل قر�شنة �شبكة 
انرتنت . وا�شاف يبدو انهم )احلكومة( مل يخل�شوا اىل 
تلك النتيجة رغم التحقيق الذي تقوم به جلنة املحلفن 

منذ ثالث �شنوات.

ويتواجد ا�شاجن يف �شفارة االكوادور يف لندن منذ جلوئه 
اىل  ترحيله  لتجنب   2012 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف  اليها 
اعتداء  ق�شيتي  يف  معه  التحقيق  يواجه  حيث  ال�شويد 
اىل  ترحيله  يتم  ان  يخ�شى  ان��ه  ي��ق��ول  ان��ه  اال  جن�شي. 
ع�شكرية  وثائق  ن�شره  على  ومقا�شاته  املتحدة  الواليات 

ودبلوما�شية امريكية �شرية.
عاما   35 بال�شجن  ماننغ  ب���راديل  اجل��ن��دي  على  وحكم 
بت�شليم  ادانته  بعد  املتحدة يف اب-اغ�شط�س  الواليات  يف 

ويكيليك�س. ملوقع  �شرية  وثيقة  الف   700
انها  العدل خل�شت اىل  ان وزارة  ال�شحيفة قالت  ان  اال 
لن توجه التهم اىل ا�شاجن رغم ا�شتمرار حتقيقات جلنة 

•• مدريد-اأ ف ب:

فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  يقوم 
ه��والن��د ب��زي��ارة اىل م��دري��د اآمال 
رئي�س  م����ع  امل�����واق�����ف  ت���وح���ي���د  يف 
راخوي  ماريانو  االإ�شباين  ال��وزراء 
اوروبية  ا�شتحقاقات  اق���رتاب  م��ع 
امل�شريف  االحت������اد  ح����ول  ح��ا���ش��م��ة 
ي����دراأ خماطر  اأن  ي��ف��رت���س  ال���ذي 

اأزمة م�شرفية جديدة يف اأوروبا.
وي����راف����ق ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي يف 
اال�شبانية  العا�شمة  اىل  زي��ارت��ه 
رئي�س وزرائ��ه جان م��ارك ايرولت 
احلكومة  اأع�������ش���اء  م���ن  وث��م��ان��ي��ة 
الفرن�شية. و�شيلتقي اع�شاء الوفد 
بنظرائهم  م���دري���د  يف  ال��ف��رن�����ش��ي 
اال�شبان على ماأدبة غداء عمل عند 
حواىل ال�شاعة 14،50 بالتوقيت 
القمة  عقد  قبل  اال�شباين  املحلي 
ال23  اال����ش���ب���ان���ي���ة  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 

واملوؤمتر ال�شحفي امل�شرتك.
الرئي�س  ي��ج��دد  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ه���والن���د خ���الل ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ما 
لروما  زي��ارت��ه  خ��الل  واعلنه  �شبق 
ول��ق��ائ��ه رئي�س  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع 
ال�����وزراء االي���ط���ايل ان��ري��ك��و ليتا ، 
ب�شاأن رغبته ان تكون زيادة فر�س 
العمل واال�شتقرار يف �شلب قرارات 
يف  �شتعقد  التي  االأوروب��ي��ة  القمة 

كانون االول-دي�شمرب املقبل .
ب���ال ك��ل��ل لو�شع  وت���دع���و ف��رن�����ش��ا 
البنوك  اإخ��ف��اق��ات  ل��ت�����ش��وي��ة  اآل��ي��ة 
واعتمادها اإعادة الر�شملة املبا�شرة 
للموؤ�ش�شات املتعرثة مع نهاية هذا 
العام من قبل الثمانية والع�شرين. 
انريكو  دع���م  ع��ل��ى  ح�شوله  وب��ع��د 
هوالند  ف���رن�������ش���وا  ي�����ش��ع��ى  ل���ي���ت���ا، 
اإىل احل�����ش��ول ع��ل��ى دعم  ب��ال��ت��ايل 
املحافظ  اال�شباين  ال��وزراء  رئي�س 

ماريانو راخوي .
فكرة  ان  االل���ي���زي���ه  ق�����ش��ر  وق�����ال 
االحت��اد امل�شريف ولدت حتديدا يف 

ــرورة  ــد �ــش ــوؤك ــون ي ــش ــ�� ــي اإل
ل�شم�ن  الــعــ�جــل  الــتــحــرك 
الو�شطى  اأفريقي�  ا�شتقرار 

•• االأمم املتحدة-يو بي اأي:

ح���ذر ن��ائ��ب االأم����ن ال��ع��ام لالأمم 
خماطر  من  اإليا�شون  يان  املتحدة 
اأف���ري���ق���ي���ا  ال����و�����ش����ع يف  ت�����ده�����ور 
الو�شطى، موؤكداً �شرورة التحرك 
ال��ع��اج��ل ل�����ش��م��ان ا���ش��ت��ق��رار هذه 

اجلمهورية.
وقدم اإليا�شون تقريراً اإىل جمل�س 
امل�شاعدة  االأمن الدويل من فريق 
ال���ف���ن���ي���ة، ال��������ذي ع������اد ل���ل���ت���و من 
جمهورية اأفريقيا الو�شطى، وحذر 
الو�شع  تدهور  خماطر  من  بعده 
موؤكداً  ف��و���ش��وي��اً،  لي�شبح  ه��ن��اك 
على احلاجة لن�شر اال�شتقرار من 

اخلارج يف الوقت الراهن.
على  ت���واف���ق���اً  ه���ن���اك  ان  واأ�����ش����اف 
احل��اج��ة ل��وج��ود ق��وة حفظ �شالم 
البالد،  امل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  ت��اب��ع��ة 
ولكن ال�����ش��وؤال ي��دور ح��ول توقيت 

ن�شر مثل تلك القوة.
وب����ع����د اجل���ل�������ش���ة ق�����ال اإل���ي���ا����ش���ون 
اال�شتقرار  ن�شر  ان  لل�شحافين 
العنف  انت�شار  وق��ف  م��ع  ملح  اأم��ر 
وت���ق���ل���ي�������س ال����ن����ف����وذ اخل�����ارج�����ي 
واإتاحة  املدنين  حماية  وبالطبع 
املجال للم�شاعدات االإن�شانية التي 

ت�شتد احلاجة اإليها .
واأ�شاف اأمتنى اأن نرى عما قريب 
حاًل للق�شية ووجوداً على االأر�س 
ال���ش��ت��ق��رار ال��و���ش��ع وم��ن��ع خروج 

ال�شراع عن نطاق ال�شيطرة. 
ال����وق����ت  اإن  اإل�����ي�����ا������ش�����ون  وق���������ال 
لبعثة  ت��ع��زي��زاً  �شي�شهد  ال���راه���ن 
اأفريقية  ب��ق��ي��ادة  ال��دول��ي��ة  ال��دع��م 
االأع�شاء  ال���دول  م��ن  وم�شاهمات 
���ش��ل��ط��ات جمهورية  م��ع  ب��االت��ف��اق 

اأفريقيا الو�شطى.

نتيجة   2012 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و 
الو�شع يف ا�شبانيا الغارقة يف دوامة 
�شلبية لديونها ال�شيادية واحلاجة 
اإىل اإعادة هيكلة قطاعها امل�شريف. 
وامل��و���ش��وع االأوروب�����ي ال��ث��اين على 
ج���دول االأع��م��ال ه��و ال��ن��م��و. وكان 
هوالند قد دعا قبل اأ�شبوع يف روما 
ملنطقة  املالية  ال��ق��درة  توفري  اىل 
اال�شتثمار  دع���م  اج���ل  م��ن  ال��ي��ورو 
النمو  و�شيا�شات  وا�شع  نطاق  على 
اإ�شبانيا  ف�����اأن  ب���اري�������س،  وب��ح�����ش��ب 
التي بداأت ت�شحيحا �شعبا للغاية 
العامة على ح�شاب بطالة  ملاليتها 
ت��ت��وق��ع م��واج��ه��ة م�شكلة  م��زم��ن��ة، 
امل����دى الطويل،  ك��ب��رية ع��ل��ى  من��و 
وعليه يفرت�س اأن تكون مهتمة يف 
امكانية ا�شتثمار ا�شايف يف منطقة 
رابع  ا�شبانيا،  ان  وي��ب��دو   . ال��ي��ورو 
اقت�شاد يف منطقة اليورو، خرجت 
ال��رك��ود مع  لتوها من عامن من 
باملائة   0،1 بن�شبة  النمو  ا�شتعادة 
يف الربع الثالث، مرتددة يف ال�شماح 

الهجرة  م��وا���ش��ي��ع  اي�����ش��ا  ال��ق��م��ة 
ال�����ش��رع��ي��ة وال����دف����اع ف�شال  غ���ري 
وال�شكك  االإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  ع���ن 
البحري  وال�����رب�����ط  احل����دي����دي����ة 
وال��ط��اق��ة وم���ن امل��ف��رت���س ان يتم 
ال�شرعة  الفائق  القطار  خط  فتح 
وب���ر����ش���ل���ون���ة عند  ب����اري���������س  ب�����ن 
االول-دي�شمرب  ك��ان��ون  منت�شف 
�شت  الرحلة  م��دة  ب��ق��اء  م��ع  املقبل 
����ش���اع���ات وع�������ش���ري���ن دق���ي���ق���ة دون 
انها�س  وزي����ر  و���ش��ي��ب��ح��ث  ت��غ��ي��ري. 
مونتبورغ  ارن��و  الفرن�شي  االن��ت��اج 
م�شنع  م�����ش��ري  ال�����زي�����ارة  خ�����الل 
االدوات الكهربائية املنزلية فاغور 
ملجموعة  الفرن�شي  الفرع  براندت 
يخ�شع  وال���ذي  اال�شبانية  ف��اغ��ور 
للحماية الق�شائية وا�شار االليزيه 
اىل انه من املمكن اي�شا ان يبحث 
راخوي  وماريانو  هوالند  فرن�شوا 
يف م�شري هذا امل�شنع الذي يوظف 
1800 يف  7500 �شخ�س منهم 

فرن�شا.

بعودة خلق فر�س العمل يف حن ال 
وقد  قيا�شية  البطالة  ن�شبة  ت��زال 

بلغت 25،98 % باملائة .
ومن اجل االنتهاء من هذه امللفات 
وا�شبانيا  فرن�شا  ق��ادة  على  يتعن 
حول  الفرن�شي  االق��رتاح  مناق�شة 
اقت�شادية  حكومة  اقامة  امكانية 
ملنطقة اليورو يراأ�شها رئي�س دائم 
يف مل��ج��م��وع��ة ال���ي���ورو وت��ك��ون احد 
ال�شيا�شات  تن�شيق  �شمان  مهامها 

االقت�شادية للدول االأع�شاء .
البطالة  م����و�����ش����وع  و�����ش����ي����ك����ون 
خ�شو�شا بن ال�شباب يف �شلب هذه 
املباحثات مع وجود مبادرة اوروبية 
بتخ�شي�س �شتة مليارات يورو لهذا 
اقل من  امللف وملدة عامن يذهب 
ثلثها اىل ا�شبانيا وبح�شب باري�س 
ف����ان اأك�����رث م���ن واح�����د م���ن اثنن 
 54.39( اال�شباين  ال�شباب  م��ن 
وعلى  البطالة.  من  يعانون   ) %
الفرن�شية  القمة  اجتماعات  غ��رار 
هذه  �شتبحث  ال��ع��ادي��ة  اال�شبانية 

هولند يزور مدريد �شعيً� ملواقف موحدة اإزاء الق�ش�ي� الأوروبية 

الرئي�ش الأوكراين: ننتظر ظروفً� اأف�شل لتوقيع �شراكة مع الحت�د الأوروبي
•• كييف-ا ف ب:

اعلن الرئي�س االوكراين فيكتور يانوكوفيت�س ان بالده 
�شتنتظر ظروفا اف�شل لتوقيع اتفاق �شراكة مع االحتاد 
ال��ت��ي تتظاهر يف  املعار�شة  ام���ال  اح��ب��ط  م��ا  االوروب����ي، 

كييف مطالبة بتوقيع هذا االتفاق التاريخي.
تلفزيونية  ق��ن��وات  م��ع  مقابلة  يف  يانوكوفيت�س  وق���ال 
االوروبين(  مع  املفاو�شات  )يف  نبلغ  عندما  اوكرانية 
م�شاحلنا،  مع  ين�شجم  الينا  بالن�شبة  مريحا  م�شتوى 
ميكننا  طبيعية،  ���ش��روط  على  التوافق  ن�شتطيع  ح��ن 

التحدث عن توقيع هذا االتفاق.
او ال، �شرنى.  وا�شاف حن يح�شل ذلك، �شواء �شريعا 
بخيارنا  قمنا  لقد  وق��ت  ا���ش��رع  يف  االم���ر  يتم  ان  اري���د 
يتعلق  ما  يف  ولكن  ال�شدد،  هذا  يف  ا�شئلة  لدينا  ولي�س 

بال�شروط انها م�شالة مبداأ .
ال��وزراء االوكراين  اقر رئي�س  املوقف بعدما  وجاء هذا 
ميكوال ازاروف للمرة االوىل الثالثاء بان رو�شيا اقنعت 
اوكرانيا بعدم توقيع االتفاق مع االحتاد االوروبي على 
االوروبي  االحت��اد  انتقادات  من  مو�شكو  ا�شتياء  خلفية 
بوتن  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  ودعا  كييف.  خليار 
االوروبين  القادة  اليطاليا  ر�شمية  بزيارة  يقوم  ال��ذي 
اىل الكف عن تعليقاتهم حول اوكرانيا، معتربا ان اتفاقا 
بن اجلمهورية ال�شوفياتية ال�شابقة واالحتاد االوروبي 

الرو�شي.  االقت�شاد  �شيكون مبثابة خيانة كربى حيال 
من جانبها، اعربت اخلارجية الرو�شية عن خيبة املها 
بازاء ت�شريحات االوروبين حول �شغوط مو�شكو على 
اوكرانيا. وارتفعت حدة اخلطاب بن االحتاد االوروبي 
تعليق  الفائت  اال�شبوع  اوكرانيا  اعلنت  منذ  ومو�شكو 
حت�����ش��ريات��ه��ا يف ���ش��ان ه���ذا االت���ف���اق ال���ذي ك���ان مقررا 
توقيعه خالل قمة ال�شراكة ال�شرقية لالحتاد االوروبي 

التي تعقد اخلمي�س واجلمعة يف فيلنيو�س.
رئي�شة  غروزينييني  لوريتا  ان�شمت  الثالثاء،  وم�شاء 
لالحتاد  الدورية  الرئا�شة  تتوىل  التي  ليتوانيا  برملان 
يف  اوك����راين  متظاهر  االف  �شبعة  نحو  اىل  االوروب����ي 
لالتفاق،  اوكرانيا  رف�س  على  احتجاجا  كييف  و�شط 

موؤكدة ان اوكرانيا جزء من اوروبا .
وهذه التظاهرات التي تنظمها املعار�شة االوكرانية يف 
الثورة الربتقالية  الثالث هي االكرب منذ  كييف لليوم 
يف 2004. واوردت �شحيفة غازيتا فيبور�شا البولندية 
ان القادة االوروبين ينوون يف قمة فيلنيو�س تبني بيان 

يحذر رو�شيا من تدخلها يف �شوؤون جريانها.
تكون  ان  تريد  اوك��ران��ي��ا ال  ان  ال��ث��الث��اء  ازاروف  وق��ال 
وانتقد  االوروب����ي  واالحت���اد  رو�شيا  ب��ن  معركة  �شاحة 
اي�شا االحتاد االوروبي و�شندوق النقد الدويل معتربا 
لل�شماح  ال���الزم  ال��دع��م  اوك��ران��ي��ا  اىل  يقدما  مل  انهما 

بتوقيع االتفاق.

االأمم املتحدة تدعو بكني وطوكيو للتف�و�س حول املنطقة املتن�زع عليه� 

ق�ذف�ت بي52- اأمريكية حتلق فوق منطقة الدف�ع اجلوي ال�شينية
•• وا�صنطن-ا ف ب:

حلقت قاذفتان امريكيتان من طراز بي52- فوق منطقة متنازع 
افاد  ب��ك��ن، بح�شب م��ا  اب���الغ  ب���دون  ال�����ش��ن  ب��ح��ر  ���ش��رق  عليها يف 
دفاع  منطقة  اإن�شاء  ال�شن  مل�شاعي  حتد  يف  امريكيون  م�شوؤولون 
جوي وا�شعة، و�شرح امل�شوؤولون ان الطائرتن غري امل�شلحتن اقلعتا 
من قاعدة غ��وام االثنن يف رحلة مقررة م�شبقا يف اط��ار تدريبات 
منتظمة يف املنطقة. و�شرح الكولونيل �شتيفن وارن املتحدث با�شم 
الدفاع لل�شحافين اجرينا تدريبات كانت مقررة منذ وقت  وزارة 
غوام  اىل  وعادتا  غ��وام  من  حلقتا  طائرتان  فيها  و�شاركت  طويل. 
ال�شينين،  اىل  م�شبقة  تقدمي خطة حتليق  يتم  انه مل  وا�شاف   .
م�شيفا ان املهمة اجنزت بدون حوادث حيث ام�شت الطائرتان اقل 
من �شاعة يف منطقة الدفاع اجلوي التي حددتها ال�شن من طرف 

واحد، ومل تواجها طائرات �شينية.
واكد م�شوؤول امريكي يف وزارة الدفاع طلب عدم ك�شف هويته لوكالة 
فران�س بر�س ان الطائرتن االمريكيتن هما قاذفتان من طراز بي-

52. واعلنت ال�شن منطقتها الوا�شعة للدفاع اجلوي و�شط تزايد 
خالفاتها مع اليابان حول �شل�شلة من اجلزر يف �شرق بحر ال�شن. 
اجلنوبية  وكوريا  تايوان  من  كل  تزعم  مياها  املنطقة  تلك  وت�شم 
ال�شينية.  اخل��ط��وة  م��ن  ا�شتيائهما  ع��ن  واع��رب��ت��ا  فيها،  احقيتهما 
التي  الطائرات  على  فان  ال�شن  اعلنتها  التي  القوانن  ومبوجب 
بو�شوح  والك�شف  رحالتها  خطط  تقدمي  املنطقة  تلك  فوق  حتلق 
عن جن�شيتها والبقاء على ات�شال عرب الال�شلكي لل�شماح لها بالرد 
على طلب ال�شلطات ال�شينية منها حتديد هويتها. وانتقدت اليابان 
وا�شتدعت  ال�شن  ق��رار  احلكومات  م��ن  وع��دد  املتحدة  وال��والي��ات 
طوكيو  دع��ت  كما  معار�شتها،  البالغه  ال�شيني  ال�شفري  ا�شرتاليا 
االلتزام  ال�شينية  باملطالب  القبول  رف�س  اىل  ال��ط��ريان  خطوط 
بالقوانن اجلديدة عند التحليق فوق تلك املنطقة. وقال م�شوؤولون 
يف البنتاغون ان الواليات املتحدة تعترب تلك املنطقة جماال جويا 
دوليا، وان الطائرات الع�شكرية االمريكية �شتعمل يف تلك املنطقة 
م�شبقا.  ال�شن  اىل  التحليق  خطط  تقدمي  ب��دون  ال�شابق  يف  كما 
ويدور اخلالف حول هذه اجلزر منذ عقود، ولكن يف ايلول-�شبتمرب 

2012، قامت اليابان بتاميم ثالث من اجلزر. اال ان بكن تتهم 
طوكيو بزعزعة الو�شع الراهن، وار�شلت �شفنا وطائرات اىل اجلزر 
ما  �شفنا وطائرات  اليابان  ار�شلت  ذلك  وردا على  للقوة.  يف عر�س 
ت�شادم عر�شي.  التوترات اىل ح��دوث  ت��وؤدي  ان  اث��ار خم��اوف من 
ودعت االمم املتحدة كال من ال�شن واليابان اىل اعتماد املفاو�شات 
�شبيال حلل النزاع احلدودي الدائر بينهما وذلك اثر ت�شاعد وترية 
ه��ذا ال��ن��زاع يف �شوء ق��رار بكن ان�شاء منطقة دف��اع ج��وي يف �شرق 
بحر ال�شن. وقال املتحدث با�شم املنظمة الدولية مارتن ني�شريكي 
هناك كثري من اخلالفات احلدودية يف منطقة اآ�شيا-املحيط الهادئ 
واالمن العام )لالمم املتحدة بان كي مون( يعترب ان حلها يجب 
املفاو�شات ومبا يحرتم القوانن  ان يتم بطريقة ودية عن طريق 
ت��ت��ن��اول هذه  ان  املعنية  االط����راف  يتعن على  وا���ش��اف   . ال��دول��ي��ة 
تزعم  مياها  املنطقة  تلك  وت�شم  بناءة  وروح  ب��ارادة ح�شنة  امل�شائل 
عن  اعربتا  وق��د  فيها،  احقيتهما  اجلنوبية  وكوريا  تايوان  من  كل 
ا�شتيائهما من اخلطوة ال�شينية وانتقدت اليابان والواليات املتحدة 

وعدد من احلكومات قرار ال�شن.

•• الفجر –عبد املجيد بن عمر:

م���رة اأخ�����رى، جت��د ف��رن�����ش��ا، القوة 
نف�شها  ال�����ش��اب��ق��ة،  اال���ش��ت��ع��م��اري��ة 
الع�شكري  ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى  جم���ربة 
امل�شطرب  االإف���ري���ق���ي  امل�����ش��رح  يف 
فا�شلة  دولة  دون ميالد  للحيلولة 

جديدة يف منطقة ه�ّشة اأ�شال.
وع��ل��ى غ����رار ك���ل اأ����ش���الف���ه ، دخل 
واعدا  االل��ي��زي��ه  ه��والن��د  فران�شوا 
ظاهرة  ع���ل���ى  ال�������ش���ت���ار  ب����اإ�����ش����دال 
�شرطي  ودور  الفرن�شية،  اإفريقيا 
القارة املوكول لفرن�شا منذ عهود. 
�شهرا،  ع�شر  ثمانية  وب��ع��د  ول��ك��ن، 
الفرن�شي الإعطاء  الرئي�س  ي�شتعّد 
ال���ث���ان���ي���ة بعد  ل���ل���م���رة  االأوام�����������ر، 
يف  الفرن�شي  اجلي�س  لن�شر  م��ايل، 
اأفريقيا. فب�شعة اآالف من اجلنود 
يف  ل��ل��ن��زول  ي��ت��اأه��ب��ون  الفرن�شين 
اآالف  الثالثة  اإىل   اإ���ش��اف��ة  بانغي 
ونادرا  م��ايل.  رم��ال  يف  املنت�شرين 
منا�شبتن  يف  فرن�شا  ت��دخ��ل��ت  م��ا 

يف ح��ّي��ز زم��ن��ي ق�شري ومب��ث��ل هذا 
التطّور،  ل��ه��ذا  ون��ت��ي��ج��ة  احل��ج��م. 
اأ���ش��ب��ح��ت ال��ق��ط��ي��ع��ة امل��ع��ل��ن��ة مع 
جتاه  التقليدية  ب��اري�����س  �شيا�شة 
ملتب�شة  ال��ق��دمي��ة،  م�شتعمراتها 
اإلغاء  وحتى  الغمو�س.  ويعرتيها 
اإفريقيا  التعاون، قناع وزارة  وزارة 
ط��ي��ل��ة اجل��م��ه��وري��ة اخل��ام�����ش��ة، ال 
ي��غ��رّي ���ش��ي��ئ��ا، مت��ام��ا م��ث��ل جتميل 
التدخل الفرن�شي مب�شاحيق االأمم 

املتحدة.
الدفع  حم��اول��ت��ه��ا  �شعوبة  واأم����ام 
ال��ت��زام��ات فرن�شا  ن�����ش��ي��ان  ب��اجت��اه 
ال�ّشمراء،  ال���ق���ارة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
التدخل  طلب  اأّن  حقيقة  وجتاهل 
البلدان  ع����ن  ي�������ش���در  م����ا  غ���ال���ب���ا 
االأف��ري��ق��ي��ة ذات��ه��ا ول��ي�����س ترجمة 
االإليزيه  ي��ج��د  ف��رن�����ش��ي��ة،  الإرادة 

نف�شه يف موقف ال يح�شد عليه .
وم�شت�شاريه  هوالند  فران�شوا  ان   
ي����درك����ان ه�����ذه احل���ق���ي���ق���ة، ورمب����ا 
واالرتباك،  ال���رتدد  �شبب  ه��و  ه��ذا 

عقيد �شابق يف املخابرات الفرن�شية 
جمهورية  ربيع  مان�شيون،  يدعى 
خلف  و�شتاءها  الو�شطى  اإفريقيا 

�شتار الرئي�س كولينغبا .
رائحة  اأّن  اجل����زم  ه��ن��ا مي��ك��ن  م��ن 
جمهورية  من  تفوح  قوّية  كريهة 
اأن  درج���ة  اإىل  الو�شطى،  اإفريقيا 
عام  رف�س  �شرياك  ج��اك  الرئي�س 
فرن�شية  ق����وات  اإر����ش���ال   2003
ك���ان يرتكبها  ال��ت��ي  امل���ج���ازر  رغ���م 
اأقدم يف  انه  الكونغو،غري  متمّردو 
وقت الحق على ن�شر عدد حمدود 
الرئي�س  ك���ان  رمّب����ا  ال���ق���وات.  م��ن 
الفرن�شي احلايل فران�شوا هوالند 
ولكن  ال�شيا�شة،  ذات  انتهاج  ينوي 
خطر انفجار حرب دينية يف البالد 
العملّية  اأّن  رغم  للتدخل  ا�شطّره 
تتوّفر  لعّلها  ب��ل  �شهلة،  تكون  ل��ن 

على جميع عنا�شر الفّخ . 
لن  الع�شكري  اجل��ان��ب  اأن  �شّك  ال 
ي�شّكل م�شكلة ، لكن الباحث روالند 
مار�شال يحذر من اأّن هذا التدخل 

ال�شيا�شة   ، العام  ال��ذي طبع طيلة 
جمهورّية  يخ�ّس  ما  يف  الفرن�شية 
الكاي  ك��ان  اإذ  الو�شطى،  اأفريقيا 
يت�شاءل  ي��ب��دو،  م��ا  على  دور���ش��ي��ه، 
فرن�شا  ت�����ت�����ف�����ادى  ك����ي����ف  ح��������ول 
الو�شطى  اإفريقيا  الّن  ال��ت��دخ��ل؟، 
فوحده  ال���دول،  ككل  دول���ة  لي�شت 
الرئي�س اأندريه كولينغبا ، جنا من 
عملّية انقالب ، بل اأّن ديفيد داكو 

تعّر�س ملحاولتن!
دول��ة م��ايل احلكيمة،  وعلى عك�س 
ت��ع��ت��رب اإف��ري��ق��ي��ا ال��و���ش��ط��ى رم���زا 
اجلديد  اال���ش��ت��ع��م��ار  الن���ح���راف���ات 
ق����ي ن�����ش��خ��ت��ه ال���ف���رن�������ش���ي���ة: فهي 
وط��ن االإم���رباط���ور امل��ث��ري للجدل 
ب نف�شه بتواطوؤ  بوكا�شا، الذي ن�شّ
الرئي�س الفرن�شي االأ�شبق فالريي 
جي�شكار دي�شتان، الذي كان يناديه 
التي  باراكودا  اأبي، وميدان عملّية 
الفرن�شين  املظلين  اإنزال  �شهدت 
بوكا�شا  ب�����االأب  ل���الإط���اح���ة  ف��ج��را 
ذاته، اأخريا، املكان الذي ي�شنع فيه 

املجتمع  �شيقبل  فهل  العبء.  هذا 
ال�����دويل دف����ع ه����ذه ال���ف���ات���ورة؟ ال 
����ش���يء ي����وؤّك����د ذل�����ك، ول���ك���ن يف كل 
االأحوال ، فان هذه العملية ، التي 
، �شوف  باأّنها �شتكون ق�شرية  ُوعد 
الفرن�شي  اجلي�س  واإق��ام��ة  تطول، 
، كما هو احل��ال يف مايل ، �شتكون 
لفرتة طويلة، مبا يعني اأّن فرن�شا 
فرن�شوا  اال����ش���رتاك���ي  ورئ��ي�����ش��ه��ا   ،

ولعّل  ج���دي���دة.  اف��ري��ق��ي��ة  �شيا�شة 
انعقاد قمة حول م�شالة الدفاع يف 
اإفريقيا التي �شيحت�شنها االليزيه 
القادم  دي�����ش��م��رب  م���ن  ال�����ّش��اب��ع  يف 
�شتكون اأوىل ثمار هذا الت�شخي�س، 
ي�شّميه  ملا  ا�شتمرارا  ت�شّكل  اأن  دون 
البع�س بالنزعة االأبوّية الفرن�شّية 
ال�ّشمراء حتى ال يقولوا  القارة  يف 

و�شاية.!

مرة  اإفريقيا  جذبتهما   ، ه��والن��د 
اأخرى اإىل مدارها.

مع  ال��ق��ط��ع  يف  ال���ّن���ّي���ة  ح�����ش��ن  اإّن 
توفري  ف���ك���رة  وك���ذل���ك   ، امل���ا����ش���ي 
االإفريقية  ال�����ق�����وات  م����ن  ح������زام 
وقوات حفظ ال�شالم االأممّية غري 
ال�شيناريو  هذا  ولتجّنب  كافيتن، 
امل���ت���ك���ّرر، ي���ق���رتح ب��ع�����س اخل����رباء 
فرن�شا  ت���خ���رتع  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ن 

لن ُيثمر يف غياب م�شروع �شيا�شي 
جّدي داعم. ويرى حمللون انه اإذا 
تقت�شر  اأن  تريد  ال  باري�س  كانت 
جديد  رئي�س  تثبيت  على  مهمتها 
موؤ�ّش�شات  اإر�شاء  عليها  فان  فقط، 

يف دولة تفتقر كّلّيا اإليها. 
كّل  قبل  تخ�شى  ال��ت��ي  فرن�شا،  اإّن 
امللك،  نائب  بّزة  ت�شتعيد  اأن  �شيء، 
تراهن على االأمم املتحدة لتتحّمل 

ت�ستعد للتدخل ع�سكرّي� يف اإفريقي� الو�سطى:

فرن�ش� املنزعجة من دور ال�شرطي يف الق�ّرة ال�ّشمراء.!

ابت�شامات ال تخفي املاأزق الفرن�شي اجلديد
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املال والأعمال
موؤ�ش�شة الإم�رات للط�قة النووية ت�شهم يف تنويع اإمدادات و�شم�ن م�شتقبل اأمن الط�قة 

الحتياجات  �شامل  تقييم  بعد  ال�شلمية  النووية  للطاقة  املتحدة  العربية 
ال��دول��ة امل��ت��زاي��دة م��ن ال��ط��اق��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة م��ع االأخذ 
التنمية  واإمكانات  االإم��دادات  واأمن  والبيئة  الن�شبية  التكاليف  باالعتبار 
االقت�شادية على املدى الطويل. ويف 23 من دي�شمرب عام 2009 اأ�شدر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
مر�شوما بان�شاء موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية . وتعود ملكية املوؤ�ش�شة 
للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  لقوانن  وتخ�شع  اأبوظبي  حلكومة  بالكامل 
وزارة  اإىل  تقاريرها  ترفع  رقابية وتنظيمية م�شتقلة  النووية وهي هيئة 
وتخت�س  اأع�شاء.  ت�شعة  من  املوؤلف  اإدارتها  جمل�س  عرب  الرئا�شة  �شوؤون 
املوؤ�ش�شة يف امتالك حمطات الطاقة النووية وت�شغيلها يف دولة االإمارات 
ويف نف�س الوقت القيام با�شتثمارات ا�شرتاتيجية يف القطاع النووي على 
اآمن  طاقة  م�شدر  بتوفري  املوؤ�ش�شة  وتلتزم  والعاملي.  املحلي  ال�شعيدين 

•• اأبوظبي-وام:

�شمان  مع  الدولة  يف  الطاقة  اإم���دادات  تنويع  يف  النووية  الطاقة  ت�شهم 
التنمية  املجال  ه��ذا  يف  اال�شتثمارات  تعزز  كما  امل�شتقبل  يف  الطاقة  اأم��ن 
االإمارات  دول��ة  ملواطني  العمل  فر�س  م��ن  العديد  وت��وف��ري  االقت�شادية 
العربية املتحدة.. فيما تعد الطاقة النووية اخليار االأمثل للدولة الأنها 
ت�شتخدم تكنولوجيا اآمنة و�شديقة للبيئة وموثوقة اإ�شافة اإىل جدواها 
موؤ�ش�شة  وتفخر  الكهرباء.  كبرية من  كميات  اإنتاج  على  وقدرتها  جتاريا 
االإمارات للطاقة النووية باأن تكون اإحدى برامج اإنتاج الطاقة الرئي�شية 
العهد خلدمة  وه��ي على  �شعبها  و  االإم���ارات  دول��ة  املدعومة من حكومة 
الرخاء  ملا فيه حتقيق  والتنمية  التطور  ودف��ع عجلة  الغايل  الوطن  هذا 
االجتماعي واال�شتقرار االقت�شادي. وجاء اإطالق برنامج دولة االإمارات 

وتتمثل  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  للبيئة  و�شديق  واق��ت�����ش��ادي 
مهمتها يف توفري طاقة نووية اآمنة واقت�شادية وفعالة وموثوقة و�شديقة 
..فيما   2017 ع��ام  بحلول  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  ل�شبكة  للبيئة 
تعترب املوؤ�ش�شة حاليا امل�شغل الوحيد وامل�شوؤول عن انتاج الطاقة النووية 
الرقابية  الهيئة  لتنظيم  املوؤ�ش�شة  اأع��م��ال  وتخ�شع  االإم�����ارات.  دول���ة  يف 
النووية امل�شتقلة يف دولة االإمارات وهي الهيئة االحتادية للرقابة النووية 
وم�شوؤول  النووي  التنظيم  عاملية مرموقة يف جمال  �شخ�شية  ويرتاأ�شها 
نخبة  الهيئة  ل��دى  ويعمل  االأمريكية.  النووية  الرقابة  هيئة  يف  �شابق 
النووية.  والرقابة  وال�شالمة  الطاقة  جم��ال  يف  الدولين  اخل��رباء  من 
تطبيق  ع��ل��ى  وي�شجع  ع��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري  ال��رق��اب��ي  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  و�شيفر�س 
اأف�شل املمار�شات الدولية واال�شتفادة  عمليات الت�شحيح الذاتي وتطبيق 
من اخلربات العاملية ملوؤ�ش�شات الطاقة والرقابة النووية. ومن املتوقع اأن 

تبداأ املحطة االأوىل عملياتها الت�شغيلية يف عام 2017 يف حن من املقرر 
بدء ت�شغيل املحطات الثالث االأخرى يف 2018 و2019 و 2020 على 
االإم���ارات للطاقة  ..اخ��ت��ارت موؤ�ش�شة   2009 اأب��ري��ل  �شهر  ال��ت��وايل. ويف 
ال�شلمية يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  امل��وق��ع املف�شل الإن�����ش��اء حم��ط��ات  ال��ن��ووي��ة 
اإمارة  من  الغربية  املنطقة  يف  براكة  على  االختيار  االإمارات..ليقع  دولة 
الغرب  اإىل  53 كيلومرتا  بعد حوايل  العربي على  اأبوظبي على اخلليج 
اإىل  ا�شتنادا  براكة  واختري موقع  الروي�س.  الغربي من مدينة  واجلنوب 
اأجراها  �شاملة  تقييم  عملية  بعد  وذل��ك  وجت��اري��ة  وتقنية  بيئية  عوامل 
موقع  اختيار  عملية  يف  املوؤ�ش�شة  واتبعت  ودولين.  حملين  خ��رباء  عدة 
كل  و�شعتها  التي  واملعايري  التوجيهات  جميع  النووية  للمحطات  براكة 
من الهيئة االحتادية للرقابة النووية ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية 

ومفو�شية الرقابة النووية االأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 ال�شعدي�ت للتربيد تنجز اأول حمطة تربيد يف ال�شعدي�ت 

وزارة امل�لية تنظم ور�شة تعريفية حول املحفظة ال�شخ�شية لط�لب�ت مدار�ش منطقة الفجرية التعليمية

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �شركة التطوير واال�شتثمار 
الرئي�شي الأبرز  املطور  ال�شياحي، 
والثقافية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اأب���وظ���ب���ي، ع���ن اأن  وال�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
امل�����ش��رتك م��ع دالكيا  م�����ش��اروع��ه��ا 
للمرافق والذي يحمل ا�شم �شركة 
ال�����ش��ع��دي��ات ل��ل��ت��ربي��د ، جن���ح يف 
البدء بت�شغيل اأول حمطة تربيد 
جزيرة  ���ش��اط��ئ  منطقة  خل��دم��ة 
ال�شعديات. ومتتلك املحطة، التي 
تقدم حالياً خدمات التربيد لكل 
من منتجع �شانت ريجي�س جزيرة 
اأبوظبي،  حياة  وب��ارك  ال�شعديات 
قدرة تبلغ 10.000 طن تربيد، 
اإىل  اإم��ك��ان��ي��ة زي��ادت��ه��ا لت�شل  م��ع 
12.500 طن تربيد عند اإمتام 
اجلديدة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ش��اري��ع 

تربيد  ط�����ن  األ��������ف   35 ل���غ���اي���ة 
كري�شتوفر  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن    .
م���اك���وت، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
تندرج   : للمرافق  دال��ك��ي��ا  �شركة 
امل���ن���اط���ق �شمن  ت���ربي���د  ع��م��ل��ي��ة 
طويلة  م�شتدامة  اإ�شرتاتيجيات 
يف  �شيما  ال  بالبيئة  تعنى  االأم���د 
واإننا  االأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  منطقة 
ن��ف��خ��ر ب��خ��ربة دال��ك��ي��ا يف جمال 
اإدارة الطاقة املتكاملة التي ت�شهم 
بالفعل يف احلد من االأثر البيئي 
وانبعاثات غاز الكربون يف جزيرة 

ال�شعديات . 
دالكيا  ت��دي��ر  ب��ال��ذك��ر،  واجل���دي���ر 
الطاقة  الإدارة  800 نظام  حالياً 
يف 35 دولة و�شوف توؤدي اأعمال 
الهند�شة، واإدارة ت�شييد املحطات، 
و���ش��ت��ك��ون م�������ش���وؤول���ة ع���ن جميع 

العمليات خالل فرتة االمتياز. 

ال�شعديات.  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
ثالث  ت�شييد  امل�شروع  ويت�شمن 
حمطات، مما يجعلها اإحدى اأكرب 
عمليات تربيد املناطق يف ال�شرق 
االأو�شط. وعند اإمتامها بالكامل، 
قدرة  الثالثة  املحطات  �شتوؤّمن 
األ������ف طن   70 ت���ت���ج���اوز  ت���ربي���د 

تربيد )246 ميغا واط(. 
وق�����ال ج��ا���ش��م احل����م����ادي، نائب 
يف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
واال�شتثمار  ال���ت���ط���وي���ر  ����ش���رك���ة 
ال�����ش��ي��اح��ي: ي��ع��د اإجن�����از حمطة 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق خ��ط��وة مهمة يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  عملية 
اأنها  ك��م��ا  ال�����ش��ع��دي��ات،  جل���زي���رة 
ال�شعديات  ل�شركة  فارقة  عالمة 
بناء  يف  ب��������داأت  ال����ت����ي  ل���ل���ت���ربي���د 
حم��ط��ة ال��ت��ربي��د ال��ث��ان��ي��ة ل��ه��ا يف 
�شتوفر  وال��ت��ي  الثقافية  املنطقة 

اأبوظبي  ك��ران��ل��ي  م��در���ش��ة  ومنها 
. وي��ن��درج ه��ذا االإجن���از الرئي�شي 
البنية  ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��م��ن 
التحتية جلزيرة ال�شعديات والتي 
ا���ش��ت��ع��داد اجلزيرة  م���ع  ت��ت��زام��ن 
املنطقة  م��ت��اح��ف  اأول  الف���ت���ت���اح 

الثقافية يف العام 2015.
املوقع يف  ومبوجب عقد االمتياز 
عاماً،   29 ومدته   2010 العام 
للتربيد  ال�������ش���ع���دي���ات  ���ش��ت��ت��وىل 
وت�شييد  ت�����ش��م��ي��م  م�������ش���وؤول���ي���ة 
ثالث  و�شيانة  وت�شغيل  ومتويل 
ج����زي����رة  يف  ت�����ربي�����د  حم�����ط�����ات 
�شتقدم خدمات  ال�شعديات، حيث 
�شاطئ  منطقة  من  لكل  التربيد 
الثقافية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ع��دي��ات 
هذا  ويعد  ال�شعديات.  جزيرة  يف 
ال�شراكة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  االم��ت��ي��از 
والعام  ال��ق��ط��اع��ن اخل��ا���س  ب��ن 

ع��ل��ى االإط������الق.  وك����ان ق��د جرى 
تعريف  اأي�شاً  العمل  ور�شة  خالل 
الدرهم  بنظام  امل�شاركن  الطلبة 
االلكرتوين، حيث عر�شت الوزارة 
نبذة عامة عن النظام، التحديات 
تطبيقه،  يف  ال���وزارة  واجهت  التي 
خدمات  لتنفيذ  امل��ع��ت��م��دة  االآل��ي��ة 
الدفع  ن��وع��ي��ة خ���دم���ات  ال���ن���ظ���ام، 
و�شائل  ال���ن���ظ���ام،  ع���رب  وال�������ش���داد 
ال��ر���ش��وم اخلا�شة  ال��دف��ع،  ق��ن��وات 
الدفع  وقنوات  النظام  با�شتخدام 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ف�����ش��اًل ع���ن تعريف 
من  ال�����وزارة  حققته  مب��ا  الطلبة 
الدرهم  ب��ن��ظ��ام  اإجن�����ازات خ��ا���ش��ة 
ال�شنوات  خ������الل  االإل������ك������رتوين 
جتدر    .2013 اإىل   2010
كانت  املالية  وزارة  اأن  اإىل  االإ�شارة 
�شابق من هذا  قد نظمت يف وقت 
عنوان  حت��ت  ت��وع��ي��ة  حملة  ال��ع��ام 
ال��ت��خ��ط��ي��ط امل������ايل ال�����ش��ل��ي��م لك 
اأبنائك  م�شتقبل  يوؤمن  ولعائلتك 
موؤ�ش�شة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك   ،
موا�شالت االإم��ارات، حيث حملت 
احلافالت املدر�شية ر�شالة توعوية 
التزاماً  املجتمع، وذلك  اأفراد  تهم 
من الوزارة نحو حتقيق الريادة يف 

اإدارة املوارد املالية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت������ا�������ش������ي������اً م���������ع ت����وج����ه����ات����ه����ا 
دعم  اإىل  الهادفة  اال�شرتاتيجية 
وحت�������ش���ن م�����ش��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ة يف 
االإم���ارات،  ل��دول��ة  املحلي  املجتمع 
ب�������ش���رورة ن�شر  م��ن��ه��ا  وال����ت����زام����اً 
الق�شايا  خم��ت��ل��ف  ح���ول  امل��ع��رف��ة 
خا�س  وب�شكل  ال�شخ�شية  املالية 
املالية  وزارة  ن��ظ��م��ت  ؛  االدخ������ار 
م�����وؤخ�����راً ور�����ش����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة حول 
املحفظة ال�شخ�شية لطالبات عدد 
منطقة  يف  الثانوية  امل��دار���س  م��ن 
ال���ف���ج���رية ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.  وت���راأ����س 
ال�شويدي،  حممد  م�شبح  �شعادة 
اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
املالية  وزارة  وف������د  امل���������ش����ان����دة، 
الذي  التعريفية  للور�شة  املنظم 
م����دراء وم�شوؤويل  م��ن  ع���دد  ���ش��م 
ال������وزارة، وذل����ك ب��ح�����ش��ور حممد 
را�شد الزحمي، رئي�س ق�شم البيئة 
مبنطقة  امل���در����ش���ي���ة  واالأن�������ش���ط���ة 
�شارك  حيث  التعليمية،  الفجرية 
يف الور�شة طالبات كل من مدر�شة 
مدر�شة  للبنات،  الثانوية  م�شب 
اأم  الثانوية للبنات، مدر�شة  مربح 

املوؤمنن الثانوية للبنات.

ب�شورة  امل���ال���ي���ة  م�����وارده�����م  م����ن 
حتقق لهم حياة كرمية يف الوقت 
بدعم  ف���ي���ه  ي�������ش���اه���م���ون  ال��������ذي 
كما  ل��ل��دول��ة.   الوطني  االقت�شاد 
خالل  امل��ال��ي��ة  وزارة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
املقارنات  م��ن  ال��ور���ش��ة جم��م��وع��ة 
االدخار  م��ع��دالت  �شملت  الدولية 
ال�شخ�شي  االدخ��������ار  االأ�������ش������ري، 
كن�شبة من الدخل ال�شخ�شي املتاح 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
الناجت  م��ن  كن�شبة  االأ���ش��ر  ودي���ون 
ك��م��ا قدمت  امل��ح��ل��ي االإج�����م�����ايل. 
الوزارة نتائج درا�شة اأجرتها وكالة 
ي��وغ��وف ���ش��رياج ل��الأب��ح��اث حول 
النظرة لالدخار على م�شتوى دولة 
 83% اأن  بينت  والتي  االإم���ارات، 
باأّن  يعتقدون  املجتمع  اأف���راد  م��ن 
مدخراتهم تكفي ل�شمان م�شتقبل 
اآمن، %74 ال يّدخرون بانتظام، 
اأن  يعتربون  ال�شكان  من   27%
البيئة لي�شت منا�شبة لالّدخار، يف 
 25% اأن  الدرا�شة  اأظهرت  حن 
م����ن االإم�����ارات�����ي�����ن ال ي���دخ���رون 

وانطلقت فعاليات الور�شة بعر�س 
ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي ق�����ش��ري ع��ن وزارة 
التي  املالية والفعاليات املجتمعية 
تو�شيحي  ع��ر���س  ت���اله  ت��ن��ف��ذه��ا، 
ن���اق�������س اخ���ت�������ش���ا����ش���ات ال��������وزارة 
وقدمت  ه����ذا  واإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا. 
املحفظة  ح����ول  ع���ر����ش���اً  ال��������وزارة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وث���ق���اف���ة االدخ�������ار، 
ناق�شت خالله عدة حماور رئي�شية 
ك��ت��و���ش��ي��ح ال����ف����رق ب����ن االدخ������ار 
حول  وحقائق  مفاهيم  واالكتناز، 
االأ�شرة  دور  ذل��ك  االدخ����ار مب��ا يف 
عليه،  ال��ت�����ش��ج��ي��ع  يف  وال�����دول�����ة 
االقت�شاد  تنمية  يف  االدخ��ار  ودور 

الوطني والناجت القومي. 
تعريف  ال��وزارة على  كما حر�شت 
االقت�شادية  ال���دورة  على  الطلبة 
ل��ل��دخ��ل و����ش���رورة خ��ل��ق ت����وازن يف 
االأربعة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ن  االن��ف��اق 
اال�شتهالكي،  االإنفاق  ت�شمل  التي 
االإن����ف����اق اال���ش��ت��ث��م��اري، االإن���ف���اق 
احلكومي واالإنفاق على الواردات، 
اأي�������ش���اً بع�س  ل���ه���م  ك���م���ا ق���دم���ت 

مناطق  خمتلف  يف  اللقاءات  ه��ذه 
على  قدرتها  تعزز  بحيث  الدولة، 
م�شتدامة  ���ش��راك��ة  ع��الق��ات  ب��ن��اء 
وتقدم  املحلي،  املجتمع  اأف��راد  مع 
اال�شتفادة  كيفية  يف  ال��دع��م  ل��ه��م 

تعزيز  باأهمية  املالية  وزارة  توؤمن 
واجلامعات  املدار�س  معرفة طلبة 
ب��اأه��م��ي��ة ث��ق��اف��ة االدخ��������ار، حيث 
كامل  ت��ق��دمي  اإىل  ال����وزارة  ت�شعى 
ال���دع���م ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ه��ام��ة من 

ت�شجع  التي  االر���ش��ادي��ة  الن�شائح 
اعتماد ثقافة االدخار. 

هذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
الور�شة، قال �شعادة يون�س حاجي 
املالية:  وزارة  وك���ي���ل  اخل�������وري، 

�شت�شكل  ال���ت���ي  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
للمجتمع  املنتج  الرئي�شي  املحور 

االإماراتي يف امل�شتقبل القريب. 
وزارة  �شتوا�شل  �شعادته:  واأ�شاف 
امل��ال��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م مثل 

احت�د الغرف اخلليجية: اإن�ش�ء �شبك�ت طرق وموانئ 
ومط�رات ومن�فذ حديثة التحدي الأكرب لدول التع�ون 
املجل�س  ب��دول  الرئي�شية  امل��دن  بن  اجلوية  ال��رح��الت 
لطائرات  م�����ش��رتك��ة  ت���اأم���ن  ب��ول��ي�����ش��ة  يف  وال����دخ����ول 
من  الكثري  توفري  م��ن  ميكن  مم��ا  الوطنية  الناقالت 
االأموال و ال�شراء امل�شرتك لوقود الطائرات يف عدد من 
املحطات يف اإنحاء العامل. واأ�شار اإىل اأن االأمانة العامة 
قامت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  غ���رف  الحت���اد 
وبدعم من غرفة ال�شرقية باململكة العربية ال�شعودية 
باإعداد درا�شة حول النقل بن دول املجل�س تناولت اأهم 
جمل�س  دول  بن  النقل  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
بن  النقل  حركة  بت�شهيل  االإ���ش��راع  اإىل  داعيا  التعاون 

دول املجل�س واالكتفاء بالنقطة احلدودية الواحدة.
وقال اإن الدرا�شة اأكدت احلاجة اىل بناء �شراكة اأقوى 
بناء  يف  اخلليجين  واخل���ا����س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  ب��ن 
م�شاريع هذا القطاع احليوي واإعطاء االأولوية للقطاع 
اخلا�س يف تنفيذ م�شاريع النقل امل�شتقبلية مبا يف ذلك 
والربية  البحرية  وال��ط��رق  احل��دي��دة  ال�شكك  م�شروع 
اخلا�س  القطاع  دور  يعزز  مب��ا  منها  ال�شريعة  خا�شة 
وامل�شتدامة  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�شوق اخلليجية  دوره يف جعل  وتقوية  املجل�س  لدول 
التكاملية  العالقة  اإب��راز  مع  ملمو�شا  واقعا  امل�شرتكة 
بن القطاعن العام واخلا�س يف خلق قطاع نقل قوي 

قادر على املناف�شة.

•• الدمام-وام:

التعاون  دول جم��ل�����س  غ����رف  احت�����اد  ع����ام  اأم�����ن  اأك�����د 
الذي  االأك��رب  التحدي  اأن  نقي  عبدالرحيم  اخلليجي 
تواجهه دول املجل�س يف الوقت الراهن يكمن يف اإن�شاء 
قادرة  حديثة  ومنافذ  ومطارات  وموانئ  طرق  �شبكات 
حولنا  م��ن  اجل���اري  ال��ت��ط��ور  وا�شتيعاب  م��واك��ب��ة  على 
القطاع  هذا  اإدارة  على  ق��ادرة  اقت�شادية  كيانات  وخلق 
ال�شركات  مناف�شة  االعتبار  بعن  االأخ��ذ  مع  وتوجيهه 
يف  نقي  وعرب  العمالقة.  والعاملية  املحلية  واملوؤ�ش�شات 
الدويل  اأمام موؤمتر ومعر�س قطر  ام�س  األقاها  كلمة 
للنقل وال�شكك احلديدية واخلدمات اللوج�شتية الذي 
يختتم فعالياته غدا اخلمي�س بالدوحة عن تطلعه اىل 
ا�شتكمال منظومة الطرق البحرية والربية اخلليجية 
امل�شرتكة مثل االإ�شراع يف اجل�شر البحري الذي يربط 
���ش��ري خ��ط��وط بحرية  ب��امل��ن��ام��ة اىل ج��ان��ب  ال���دوح���ة 

لتخفي�س ال�شغط على الطرق الربية.
واأكد نقي /وفق بيان الحتاد الغرف اخلليجية احلاجة 
اأمام  النقل  قطاع  لفتح  حثيثة  خطوات  التخاذ  املا�شة 
ك��ال�����ش��م��اح للناقالت  امل�����ش��رتك  اال���ش��ت��ث��م��ار اخل��ل��ي��ج��ي 
احلاجة  دون  ال�شفر  لتذاكر  املبا�شر  بالبيع  الوطنية 
اأو كفيل حملي يف دول املجل�س وتكثيف  اإىل وكيل عام 

مزارع العني ت�شتعد لت�شويق 
و ت�شدير ا�شكرمي لنب النوق 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شتعد �شركة مزارع العن لالإنتاج 
احليواين لت�شويق منتجها اجلديد 
االأ�شواق  يف  ال��ن��وق  ل��ن  ا���ش��ك��رمي 
ال�شيف  م����ن  اإع����ت����ب����ارا  امل���ح���ل���ي���ة 
الع�شائر  ت�شدير  املقبل..بجانب 
ب��اأن��واع��ه��ا واحل��ل��ي��ب ط��وي��ل االأمد 
ال���دول العربية. ج��اء ذل��ك يف  اإىل 
حديث اأجرته وكالة اأنباء االإمارات 
�شيف  ع����ب����داهلل  ال�����ش��ي��د  م����ع  وام 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  الدرمكي 
ل��الإن��ت��اج احليواين  ال��ع��ن  م����زارع 
خالل تواجده يف جناح ال�شركة يف 
مهرجان االإمارات الدويل للنخيل 
فعالياته  اختتمت  ال���ذي  وال��ت��م��ر 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  اأم�����س يف م��رك��ز 

للمعار�س.
اال�شكرمي  هذا  اإن  الدرمكي  وق��ال 
قيمة  ذو  ط��ب��ي��ع��ي  ���ش��ح��ي  م��ن��ت��ج 
يجعله  م��ا  اجل���ودة  عالية  غذائية 
لال�شكرميات  ق����وي����ا  م���ن���اف�������ش���ا 
االأخ������رى ح��ي��ث ان م��ك��ون��ات��ه من 
ق�شطة  ومن  الطازج  النوق  حليب 
البودرة  ال��ن��وق  حليب  وم�����ش��ح��وق 
اأن  ال��ف��رك��ت��وز . واأ�����ش����اف  و���ش��ك��ر 
خمربية  لفحو�شات  خ�شع  املنتج 
النكهات  م��ت��ع��دد  وه���و  ال���دول���ة  يف 
الطبيعية املكونة من التمر والهيل 
باأنواعها  وامل��ك�����ش��رات  وال��زع��ف��ران 
كبريا  جن��اح��ا  ي��الق��ي  اأن  وت���وق���ع 
لدى حمبي اال�شكرمي. واأ�شار اإىل 
اأن لدى ال�شركة اآلة حديثة ت�شرع 
كثرية  بكميات  االإن��ت��اج  عملية  من 
مل��واج��ه��ة ط��ل��ب��ات اجل��م��ه��ور الذي 
ت����ذوق اال���ش��ك��رمي ب��امل��ج��ان خالل 
اأيام املهرجان التي بداأت يف الرابع 

والع�شرين من ال�شهر اجلاري .

ال�شويدي: القط�ع امل�شريف يف الم�رات الو�شع والقوى اقليمي� وا�شوله جت�وزت 1.9 تريليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

نا�شر  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���ع���ادة  اك����د 
ال�شويدي حمافظ البنك املركزي 
دول�����ة  يف  امل���������ش����ريف  ال����ن����ظ����ام  ان 
االم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة هو 
ال�شعيد  ع��ل��ى  واالق�����وى  االو����ش���ع 
االق��ل��ي��م��ي ..م�����ش��ريا ايل ان���ه بعد 
ق��ي��ام احتاد  42 ع��ام��ا علي  م���رور 
مو�شع  الدولة  ا�شبحت  االم��ارات 
وروؤو����س  االجنبية  للبنوك  ج��ذب 
االقليمية  واال�شتثمارات  االم��وال 

واالجنبية.
وذكر يف لقاء عقد يف فندق دو�شت 
ث���اين ب��اب��وظ��ب��ي ���ش��ب��اح ام�����س مع 
م��ائ��ة ���ش��ح��ايف واع���الم���ي ميثلون 
 42 م���ن  اع��الم��ي��ة  و���ش��ي��ل��ة   77
ي�شت�شيفهم  واجنبية  عربية  دولة 
حاليا  ل��الع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الوطني  اليوم  احتفاالت  مبنا�شبة 
النظام  ان  واالرب������ع������ن  ال����ث����اين 
حاليا  ي�شم  االم���ارات  يف  امل�شريف 
و  وطنيا   23 منها  م�شرفا   55
28 اجنبيا ا�شافة اىل اربع بنوك 
املنطقة  يف  اعمالها  تدير  اجنبية 
919 فرعا  االم��ارات ولديها  من 
لبنوك وطنية و137 فرعا لبنوك 
مكتبا   117 اىل  ا���ش��اف��ة  اجنبية 
متثيليا كما ي�شم القطاع امل�شريف 
�شركة  و23  مت��وي��ل  ���ش��رك��ة   25
�شرافة  ���ش��رك��ة  و131  ا���ش��ت��ث��م��ار 

و4665 جهاز �شراف ايل.
امل�شريف  ال��ق��ط��اع  ا���ش��ول  ان  وق���ال 
زادت خالل ال�شهور الت�شعة االوىل 
من هذا العام بن�شبة 6.5 يف املائة 
وجتاوزت 1.907 تريليون درهم 
فيما   2013 �شبتمرب  نهاية  م��ع 
من  املقدمة  القروو�س  حجم  زاد 
املائة  يف   7.2 بن�شبة  القطاع  ه��ذا 

ح��ق��ي��ق��ي. واك����د ال�����ش��وي��دي ان���ه ال 
امام  ع���وائ���ق مت��وي��ل��ي��ة  اأي  ت��وج��د 
البنوك �شواء يف الداخل او اخلارج 
ان�شياب  ح��ري��ة  ل��دي��ه��ا  واالم�����ارات 
حركة االموال وهي توؤمن بذلك.. 
و قال ان لدينا قانون ملوجهة غ�شل 
االم���وال ومت��وي��ل االره���اب ونحن 
واالتفاقيات  بالقواعد  ملتزمون 
وحققنا  اخل�شو�س  بهذا  الدولية 
جناحات يف مواجهة غ�شل االموال 
م���ن خ���الل ت���ع���اون ك��اف��ة اجلهات 

املعنية يف الدولة.
وا�شاف ان االمارات لديها اخلربة 
احداث  ا�شت�شافة  يف  واالمكانيات 
ح�شل  ك���م���ا  ال�����ك�����ربى  ال���ع���امل���ي���ة 
�شندوق  اج��ت��م��اع��ات  وا���ش��ت�����ش��ف��ن��ا 
ال��دول��ي��ن يف وقت  وال��ب��ن��ك  النقد 
���ش��اب��ق .. ل����ذا ف��ان��ن��ا يف االم�����ارات 
املعر�س  ال����ش���ت�������ش���اف���ة  م��ه��ي��ئ��ن 
ان  ونامل   2020 اك�شبو  ال��دويل 
التي  اال���ش��ت�����ش��اف��ة  ه���ذه  يف  ننجح 
�شيكون لها انعكا�شات ايجابية على 
دولة  يف  امل��ت��زاي��دة  ال��دول��ي��ة  الثقة 
الن�شاط  ت���زاي���د  وع��ل��ى  االم������ارات 
االقت�شادي يف خمتلف القطاعات.

تراجع  ع����ن  ال�������ش���وي���دي  وك�������ش���ف 
ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م���ا بن 
العقوبات  االمارات وايران ب�ش�شب 
ال��دول��ي��ة على اي����ران.. وق���ال لقد 
ت��راج��ع��ت ه���ذه ال��ت��ج��ارة م���ن 45 
دوالر  مليار   4 اىل  دروالر  مليار 
وان التقدم يف تنفيذ اتفاق جنيف 
االيراين  ال��ن��ووي  الربنامج  ح��ول 
العاملي  وال�����ش��الم  االم����ن  وت��ع��زي��ز 
واالقليمي رحبت به دولة االمارات 
يف  ال��ن��ج��اح��ات  حتقيق  ان  ونعتقد 
تنفيذ االتفاق من �شانه ان يح�شن 
م��ن ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن ايران 

واالمارات.

الدرهم  االم��ارات��ي��ة  العملة  رب���ط 
و�شت�شتمر  قائمة  م��ازل  ب��ال��دوالر 
ن�شبة  ان  مو�شحا  ال��رب��ط  عملية 
ل���دى  ال������ودائ������ع  اىل  ال����ق����رو�����س 
واعلى  عالية  هي  امل�شريف  اجلهاز 
النظام  ان  اال  الدولية  املعاير  من 
امل�����ش��ريف ق���وي يف دول����ة االم����ارات 
حتديا  الن�شبة  ه��ذه  ل��ه  ت�شكل  وال 
لديه  وان  خا�شة  م�شكلة  ولي�شت 
قوية  واحتياطيات  را�شمال  قادعة 

ت�شل اىل 73 مليار دوالر.
وا�شاف ان االمارات مرت كغريها 
املالية  ب���االزم���ة  ال���ع���امل  دول  م���ن 
لكن   2008 ع���ام  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
التاثريات  مما  اقل  كان  تاثرياتها 
ال���ت���ي ا����ش���اب���ت ال���ع���دي���د م���ن دول 
االج����راءات  بف�شل  وذل���ك  ال��ع��امل 
ال�شريعة والتي اتخذتها احلكومة 
والدعم الذي قدم للقطاع امل�شريف 
ووزارة  امل��رك��زي  البنك  خ��الل  من 
املالية م�شريا اىل ان القطاع املايل 
كان  الغربية  ال���دول  يف  وامل�����ش��ريف 
ق��د ت��اث��را ك��ث��ريا ب���االزم���ة نتيجة 
ا����ش���ت���خ���دام���ة وب����ك����رثة ل�������الوراق 
ان  حن  يف  املالية  امل�شتقات  املالية 
تعامالت البنوك يف دولة االمارات 
ت��ع��ام��الت ومت��وي��ل��ت ال�شول  ه���ي 
اقت�شادي  مت���وي���ل  اأي  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

تريليون   1.178 م��ن  اك���رث  اىل 
درهم كما ان حجم الودائع ارتفاع 
8.8 يف املائة اىل 1.27 تريليون 
درهم وان حجم رووؤ�س االموال او 
االحتياطيات بلغت 267.3 مليار 

درهم مع نهاية �شبتمرب 2013.
اجلهاز  ان  ال�������ش���وي���دي  وا�����ش����اف 
ا�شالمية  بنوك   8 ي�شم  امل�شريف 
مالية  م��وؤ���ش�����ش��ة   24 اىل  ا���ش��اف��ة 
ا�����ش����ام����ي����ة ب������ن �����ش����رك����ة مت���وي���ل 
ا���ش��الم��ي��ة وق���د ارتفع  وا���ش��ت��ث��م��ار 
اال�شالمية  البنوك  قرو�س  حجم 
اىل  دوالر  مليار   47 من  ارتفعت 
 191 ح���وايل  دوالر  م��ل��ي��ار   52
ا�شولها  زادت  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار 
 87 اىل  دوالر  م���ل���ي���ار   77 م����ن 
مليار دوالر حوايل 319.5 مليار 
ردره��م وان حجم رووؤ����س االموال 
مليار   12 بلغت  واالح��ت��ي��اط��ي��ات 
44 مليار درهم مع  دوالر حوايل 

نهاية �شبتمرب 2013.
ا�شئلة  ع����ل����ى  رده  يف  واأو��������ش�������ح 
االع��الم��ن ح��ول االحت��اد النقدي 
والعملة  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ل����دول 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل���وح���دة ان االم����ارات 
النقدي  االحت������اد  م���ن  ان�����ش��ح��ب��ت 
ن���ظ���را الن���ه���ا ت����رى ان����ه الب����د من 
لالحتاد  �شحيحة  ا�شا�شيات  و�شع 
اخلليجية  وال���ع���م���ل���ة  ال����ن����ق����دي 
االن����ط����الق بذلك  ق��ب��ل  امل����وح����دة 
ال�شوق  وتكامل  اكتمال  من  والب��د 
وتهيئة  امل�������ش���رتك���ة  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
الظروف االقت�شادية والت�شريعية 
تكون  بحيث  املجل�س  دول  ب��ن  م��ا 
و�شع  اك���ت���م���ال  وب����ع����د  م���ت���ق���ارب���ة 
الت�شريعي  وال��ت��ق��ارب  اال�شا�شيات 
واالقت�شادي ميكن ان نتحدث عن 
االحتاد النقدي والعملة اخلليجية 
ان  على  ال�شويدي  و�شدد  املوحدة. 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة رويال جاردن

رخ�شة رقم:CN 1017471 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي ح�شن علي جا�شم مكي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل نا�شر حممد علي اللهام الظاهري
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2.55*1

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شبغة رويال جاردن 
ROYAL GARDEN LAUNDRY

اىل/م�شبغة العافية  
AL AFIYA LAUNDRY

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزان املاهر االلكرتوين 

رخ�شة رقم:CN 1025528 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ميزان املاهر االلكرتوين 
AL MAHER ELECTRONIC WHEEL BALANCE

اىل/الربيع للكمبيوتر  
AL RUBAYA COMPUTERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع اجهزة احلا�شب االيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين( )4520008(

تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شالح االطارات )4520007(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كال�شيك كويف 

�شوب رخ�شة رقم:CN 1126340 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كال�شيك كويف �شوب 
CLASIC CAFE SHOP

اىل/كال�شيك كويف �شوب  
CLASIC CAFFEE SHOP

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

الفخامة للحالقة
 رخ�شة رقم:CN 1025759 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شاي �شاردا لتجارة مواد البناء ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1155736 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

ونا�شة للرجال - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1258479-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/م�شغل  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

فري ليدي لل�شيلة والعباية
 رخ�شة رقم:CN 1188234 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/خمبز بختيار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1656238 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد نا�شر عبداهلل احمد امل�شعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى ا�شعيد بن مطر املن�شوري
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيك�شا لل�شيانة 

CN 1141360:والنقليات العامة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بخيته حميد علي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد علي ربيع هالل املزروعي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الرزان 

اجلديد رخ�شة رقم:CN 1080545 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نايف علي يو�شف عبداهلل ال علي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل م�شلم �شامل ال�شيابي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم برميافريا 
 CN 1426812:لالطعمة االمريكية وااليطالية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد غريب عبدالرحمن احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد زكي ح�شنن

تعديل وكيل خدمات
حذف وليد عبدالرحيم حممد نور حممد خوري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اب�شوليوت للحلول 

CN 1253549:االلكرتونية املتكاملة ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
FIREST GULIF SUPPORT LIMTED ا�شافة فري�شت جلف �شبورت ليمتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
CAPITAL SUPPORT LIMITED حذف كابيتال �شابورت ليمتد

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شركة �شكاي دايف  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1536236:خلدمات التنظيف ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
FIREST GULIF SUPPORT LIMTED ا�شافة فري�شت جلف �شبورت ليمتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
CAPITAL SUPPORT LIMITED حذف كابيتال �شابورت ليمتد

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميغا بو�س كمبيوترز 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1490194 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

كو�شي جوزيف بي كيه جوزيف من 49% اىل %25
تعديل ن�شب ال�شركاء

ا�شافة جوزيف ماتيو بالمتوتاتيل )%24(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الدجاج 

اللذيذ رخ�شة رقم:CN 1111685 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك احمد هالل اخليلي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ها�شل �شعيد ها�شل املرزوقي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون كحيل 

CN 1390377:العن لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منى عبداهلل عبادي ثابت ال�شعدي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل �شعيد حممد ال�شام�شي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
مزيد  ال�ش�����ادة/واحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1253751:لتجارة الدراجات الهوائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عمار حممد ها�شل النيادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل را�شد حلي�س النعيمي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــالن
  �سركة كلوفر الإمارات لو�سطاء التاأمني

تقدمت �شركة كلوفر االإمارات لو�شطاء التاأمن ذ.م.م واملقيدة يف �شجل 
تغيري  بطلب   2008/5/28 بتاريخ   )225( رقم  حتت  التاأمن  و�شطاء 
اال�شم التجاري من ال�شادة/ كلوفر االإمارات لو�شطاء التاأمن ذ.م.م اإىل 
ال�شادة / �شركة كلوفر ال�شرق االأو�شط لو�شاطة التاأمن ذ.م.م ونقل املقر 

الرئي�شي من اأبوظبي اإىل دبي.
اأعاله  املذكور  التغيري  على  اعرتا�س  له  كل من  تدعو  الهيئة  فاإن  لذا 
بتقدمي اعرتا�شاتهم بكتب م�شجلة اإىل الهيئة يف ميعاد اأق�شاه ثالثون 

يوما من تاريخ االإعالن على العنوان التايل:
هيئة الت�أمني

�س.ب:113332 اأبوظبي
ف�ك�س:025572111 اأبوظبي 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فون كوم لتجارة الهواتف

رخ�شة رقم:CN 1100372 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شني من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شني من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بهرام نا�شر خفاجي )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 2*9 اىل 1*5

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/فون كوم لتجارة الهواتف 
PHONE COM MOBILE TRADING

اىل/جموهرات انوار املدينة ذ.م.م  
ANWAR ALMADINA JEWELLERY LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املجوهرات وامل�شوغات من االملا�س واالحجار الكرمية - بالتجزئة )4773202(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شياغة احللي من الذهب واملعادن النفي�شه )3211007(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10957 بتاريخ 2013/11/28   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا وايت ويف

رخ�شة رقم:CN 1180836 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد �شامل فرج �شامل بن ما�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابو الكالم �شراج احلق )%24(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداملالك �شرياج احلق من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداملالك �شرياج احلق من 100% اىل %25
تعديل وكيل خدمات/حذف عو�س ي�شلم عو�س م�شلم مق�شم ال�شيعري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 0.10*5.50 اىل 0.60*0.30

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا وايت ويف 
WHITE WAVE CAFETERIA

اىل/ابو الكالم �شرياج احلق لل�شيانة العامة ذ.م.م  
ABUL KALAM SIRAJUL HUQ GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل عنوان/ من ابوظبي م�شفح م 36 حمل رقم 11 قطعة 55-56 اىل املنطقة الغربية ليوا 

مي�شم حمل رقم 4 قطعة رقم 5
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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املال والأعمال
الإم�رات ت�ش�رك يف املوؤمتر الوزاري الت��شع ملنظمة التج�رة الع�ملية يف ب�يل بوفد يراأ�شه املن�شوري

عالقات  متتلك  االإم�����ارات  دول���ة  اإن 
وث��ي��ق��ة م���ع ب�����الده ت�����ش��م��ل خمتلف 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��االت 
وال��ت��ج��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ك��م��ا ميتلك 
ب�شاأن  م�����ش��رتك��ة  ن���ظ���رة  ال���ب���ل���دان 
ال��ت��ي ي�شعى  ال��ق�����ش��اي��ا اجل���وه���ري���ة 
واأ�شار   . ملعاجلتها  ال���دويل  املجتمع 
�شيا�شة  ب��ف�����ش��ل  اأن�����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
تنتهجها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  ج�شور  م��د 
قيادتا وحكومتا البلدين ال�شديقن 
بالنمو  ال����ع����الق����ات  ه�����ذه  ت�����ش��ت��م��ر 
والتطور يف اأجواء ت�شودها ال�شداقة 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  املتبادلن  واالح����رتام 
الو�شائل  اأه��م  اأح��د  امللتقى يعد  ه��ذا 
التي يتبنها اجلانبان يف �شبيل بحث 
�شبل تعزيز التعاون وحتقيق التقدم 
واأبدى   . البلدين  م�شلحة  فيه  مل��ا 
اه��ت��م��ام وحر�س  ال��ي��اب��اين  ال���وزي���ر 
التعاون  عالقات  تعزيز  على  ب��الده 
مع دولة االإم��ارات التي باتت ت�شهد 
تطورا ومنوا ملحوظا..متمنيا لهذا 
اأو�شع  اآف��اق  اأن ي�شهم يف فتح  امللتقى 
م��ن ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك وخ��ا���ش��ة يف 
من  واال�شتفادة  اال�شتثماري  املجال 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ك���ربى التي 

تنفذها دولة االإمارات.

••اأبوظبي -وام:

فعاليات  االول  اأم���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
اأبوظبي واليابان لال�شتثمار  ملتقى 
ال���ث���اين مب�����ش��ارك��ة وفد  يف ط��وك��ي��و 
اأبوظبي يرتاأ�شه معايل نا�شر اأحمد 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
ح�شر   . اأب���وظ���ب���ي   � االق���ت�������ش���ادي���ة 
اأوهاتا  اأك��ي��ه��ريو  م��ع��ايل  الفعاليات 
وال�شناعة  التجارة واالقت�شاد  وزير 
 150 من  اأك��رث  مب�شاركة  الياباين 
ورجال  امل�شوؤولن  كبار  من  �شخ�شا 
اليابانين.  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
ورحب معايل نا�شر اأحمد ال�شويدي 
يف كلمة له خالل امللتقى بامل�شاركن 
ال���ذي يجمع �شناع  ه��ذا احل���دث  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة واأ�����ش����ح����اب ال�����ق�����رار يف 
اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ب���رج���ال االأع���م���ال 
يف  امل�����ش��وؤول��ن  وك��ب��ار  وامل�شتثمرين 
الكفيلة  ال��و���ش��ائ��ل  ملناق�شة  ال��ي��اب��ان 
القائمة  الثنائية  العالقات  بتعزيز 
الروابط  وتعزيز  طويلة  ف��رتة  منذ 
ال�شديقن  البلدين  ب��ن  التجارية 
املتبادلة  االقت�شادية  املنافع  وزي��ادة 
مللتقى  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  اإن  وق����ال   .
متثل  لال�شتثمار  واليابان  اأبوظبي 
اإم����ت����دادا وت���وا����ش���ال ل��ل��ج��ه��ود التي 
يف  البلدين  وحكومتا  قيادتا  تبذلها 
�شبيل ا�شتثمار الفر�س اال�شتثمارية 
املتاحة التي تتمتع بها اإمارة اأبوظبي 
اأهمها  وم��ن  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
والطاقة  واالأع��م��ال  وامل��ال  ال�شناعة 
وغريها..وذلك  والتعليم  وال�شحة 
توليه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  يف ظ��ل 
دور  لتعزيز  اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة 
الناجت  يف  النفطية  غ��ري  القطاعات 
املحلي االج��م��ايل ل��الإم��ارة وف��ق ما 
االقت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  ح��ددت��ه 
 . اإ�شرتاتيجية  اأهداف  من   2030
اأمام  وا�شتعر�س ال�شويدي يف كلمته 
امل�شاركن بامللتقى اأبرز التطورات يف 
ال�شاحة االقت�شادية الإمارة اأبوظبي 
موؤكدا مدى التح�شن امللحوظ الذي 

طراأ على بيئة االأعمال التجارية يف 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ع���زم  يعك�س  مم��ا 
الطموحة  االأه������داف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���ت���دام���ة م����ن خالل 
الب�شرية  املوارد  اال�شتثمار يف  تعزيز 
للتحديات  وال���ت�������ش���دي  واالب���ت���ك���ار 
وتذليل ال�شعوبات وتي�شري االنتقال 
نحو االقت�شاد القائم على املعرفة . 
اأبوظبي  ال��ت��زام حكومة  اأن  واأ���ش��اف 
مع  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  بتعزيز 
ال�شركاء وال �شيما مع اليابان عن�شر 
اأ�شا�شي يف حتقيق روؤيتها امل�شتقبلية 
مم���ا ي��ك��ر���س ���ش��ي��ا���ش��ة االإم������ارة نحو 
االن��ف��ت��اح وحت��ري��ر ال��ت��ج��ارة وجذب 
وتو�شيع  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
م�شاركة القطاع اخلا�س يف التنمية 
حماورا  العنا�شر  ه��ذه  ت�شكل  حيث 
االقت�شادية  ال����روؤي����ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
والتوجه   2030 اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
االقت�شادي  ال���ن���م���و  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و 
واالزده����������ار. واأ�����ش����ار رئ��ي�����س دائ����رة 
اليابان  اإن  اإىل  االقت�شادية  التنمية 
هي اأحد ال�شركاء الرئي�شين لدولة 
االإمارات العربية املتحدة يف كل من 
النفط والتجارة غري النفطية حيث 
لليابان  اخل��ام  النفط  واردات  �شكلت 
من االإمارات حوايل 22 يف املائة من 
النفط  من  اليابان  واردات  اإج��م��ايل 
اخلام يف عام 2012 وهذه ال�شراكة 
يف جمال الطاقة متثل نقطة ارتكاز 

هامة يف العالقات التجارية.
واأو�����ش����ح اأن�����ه م���ع ذل����ك ف�����اإن عمق 
واليابان  االإم������ارات  ب��ن  ال��ع��الق��ات 
الطاقة  جم������ال  ب���ك���ث���ري  ي����ت����ج����اوز 
والنفط لي�شمل العديد من املجاالت 
التجارة  حجم  ارتفع  حيث  املختلفة 
53 مليار  اإىل ح��وايل  البلدين  بن 
ت�شل  ب����زي����ادة   2012 ع����ام  دره�����م 
عام  م��ع  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  يف  �شتة  اإىل 

.2011
تعد  االإم���������ارات  دول�����ة  اأن  واأ�����ش����اف 
اأك���رب ���ش��ري��ك جت���اري لليابان  ث���اين 

احلقيقي  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
ر5   6 بن�شبة  من���وا  ح��ق��ق  ل���الإم���ارة 
اأن  2012 . واأ���ش��اف  يف امل��ائ��ة ع��ام 
اأبوظبي  يف  النفطية  غري  االأن�شطة 
منذ  وم�شتمرا  م�شتقرا  منو  �شهدت 
م��ع��دالت منو  2005 وحققت  ع��ام 
يف  ت�شعة  و  خم�شة  ب��ن  م��ا  ت����رتاوح 
املائة خالل تلك الفرتة فيما ارتفعت 
م�شاهمة االأن�شطة االقت�شادية غري 
النفطية يف الناجت املحلي االإجمايل 
41 عام  م���ن  اأق�����ل  م���ن  احل��ق��ي��ق��ي 
عام  امل��ائ��ة  يف   48 اإىل..   2005
اأبوظبي  حكومة  اأن  واأكد   .  2012
م�شاريع  تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  تعكف 
التحتية وال�شناعة  البنية  كبرية يف 
وال�����ط�����اق�����ة وامل��������وان��������ئ وال�������ش���ح���ة 
�شوف  وال��ت��ي  التعليمية  واخل��دم��ات 
توفر �شمن م�شروعات اأخرى كثرية 
اال�شتثمارية  الفر�س  من  جمموعة 
يف ال���ق���ط���اع���ات غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ال 
التي  امل�شتهدفة  القطاعات  يف  �شيما 
�شت�شهم يف دفع م�شرية اأبوظبي نحو 
واأ�شار   . واملتنوع  امل��ت��وازن  االقت�شاد 
اإىل اأن ال�شناعات التحويلية كاإحدى 
خطوات  خطت  ق��د  التنويع  ق��ن��وات 
للت�شنيع  االأول��ي��ة  املرحلة  يف  كبرية 
يف  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  �شاعدت  حيث 
ت��ط��وي��ر ال�����ش��ن��اع��ات ال��ك��ب��رية التي 
كمواد  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  تعتمد 
الرئي�شة  امل�شب  الأن�شطة  و�شيطة 
ال�شويدي  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  واأو����ش���ح   .
اإىل  االآن  تنتقل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اإن 
الت�شنيع  م����ن  ال����ث����اين  امل�������ش���ت���وى 
�شوف  التي  اال�شرتاتيجيات  وو�شع 
واال�شتدامة  التنوع  بناء  يف  ت�شاعد 
القطاع  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  ال�شناعة  يف 
ع����ن طريق  ذل������ك  وي����ت����م  اخل����ا�����س 
ال�شيا�شات التي تهدف اإىل احلد من 
وتهيئة  اأعمال  كرجل  احلكومة  دور 
املوؤ�ش�شية  والهياكل  املنا�شبة  البيئة 
لالنخراط  اخل��ا���س  القطاع  وحفز 

يف برامج التنويع.  
ال�شويدي  اأحمد  نا�شر  معايل  ون��وه 

امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ا���ش��ت��ح��وذت على  يف 
التجارة  اإجمايل  من  املائة  يف   27
االأو�شط  ال�شرق  ودول  اليابان  ب��ن 
هي  ال����دول����ة  ان  ك��م��ا   2012 ع����ام 
اليابانية  ل���ل�������ش���ادرات  ����ش���وق  اأك�����رب 
حيث  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  اإىل 
ا�شتحوذت على ثلث �شادرات اليابان 
تعد  فيما   2012 ع��ام  املنطقة  اإىل 
يف  لليابان  م�شدر  اأك��رب  ث��اين  اأي�شا 
 6 على  م�شتحوذة  االأو���ش��ط  ال�شرق 
�شادرات  اإجمايل  من  املائة  يف  ر25 

املنطقة اإىل اليابان يف العام نف�شه.
ال�شويدي  ن���ا����ش���ر  م����ع����ايل  واأك��������د 
موا�شلة منو التجارة غري النفطية 
حوايل  لتبلغ  واليابان  اأبوظبي  بن 
ث��الث��ة م��ل��ي��ارات دره���م ع��ام 2012 
مما يعك�س ت�شاعف �شادرات اأبوظبي 
االأربع  ال�شنوات  خ��الل  اليابان  اإىل 
�شادرات  ارت��ف��ع��ت  ب��ي��ن��م��ا  االأخ������رية 
12 يف  بن�شبة  االإم����ارة  اإىل  ال��ي��اب��ان 
واحتلت  ال��ف��رتة  نف�س  خ��الل  امل��ائ��ة 
اأكرب  ب��ن  اخلام�شة  املرتبة  اليابان 
الدول امل�شدرة اإىل اأبوظبي يف العام 
باال�شتثمارات  يتعلق  وفيما  نف�شه. 
اإن  االأجنبية املبا�شرة .. ذكر معاليه 
ال��راب��ع��ة يف  املرتبة  ال��ي��اب��ان حلت يف 
 2011 ع��ام  اأبوظبي  يف  اال�شتثمار 
حيث اأن ا�شتماراتها �شكلت 5 ر5 يف 
املائة من اإجمايل تدفقات اال�شتثمار 

االأجنبي املبا�شر اإىل االإمارة.
�شركات  ان  ال�شويدي  ذكر  وباملقابل 
امل�شتثمرين  م���ن  ت��ع��ت��رب  اأب���وظ���ب���ي 
وت�شمل  ال���ي���اب���ان  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ن 
و�شركة  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
الدولية  ال��ب��رتول��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  و���ش��رك��ة 
اأبوظبي لال�شتثمار  �شركة  و  اأدن��وك 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��ث��م��ار  و����ش���رك���ة 
املتطور . واأو�شح اأن اقت�شاد اأبوظبي 
ح���ال���ي���ا م����ن االق���ت�������ش���ادات االأك�����رث 
وهو  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ديناميكية 
يف و�شع عاملي جيد من حيث االإنتاج 
والتكامل االقت�شادي م�شريا اإىل اأن 

والتطوير التكنولوجي ونقل قدرات 
املعرفة والنهو�س بها موؤكدا حر�س 
من  اال�شتفادة  على  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����ش��ه��ده ال��ي��اب��ان يف 
جمال البحوث والتكنولوجيا والتي 
ال��رك��ائ��ز االأ���ش��ا���ش��ي��ة لقوة  اأح���د  تعد 

االقت�شاد يف اليابان . 
ا���ش��ت��ث��م��ار م���ا �شهده  اأه���م���ي���ة  واأك������د 
لال�شتثمار  اأبوظبي-اليابان  ملتقى 
العام  يف  اأب���وظ���ب���ي  يف  ع��ق��د  ال�����ذي 
 10 ت����وق����ي����ع  مت  ح����ي����ث  امل�����ا������ش�����ي 
عدد  بن  تفاهم  وم��ذك��رات  اإتفاقات 
و�شبه  احل���ك���وم���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن 
واليابان  اأب���وظ���ب���ي  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
يف م���ي���ادي���ن ال���ب���ح���وث وال���درا����ش���ات 
املوارد  وتنمية  وال�شحة  والتعليم 
الب�شرية والطاقة واال�شتثمار وغري 
تو�شيع  ي�شتدعي  ال��ذي  االأم���ر  ذل��ك 
ه���ذه ال�����ش��راك��ة ب��زي��ادة ال��ت��ع��اون مع 
ال�������ش���رك���ات ال���ي���اب���ان���ي���ة يف جم����االت 
وتقا�شم  وت��ب��ادل  والبحوث  التعليم 
املعرفة وتعظيم املنافع املتبادلة. من 
جانبه قال �شعادة �شعيد على يو�شف 
اليابان  لدى  الدولة  �شفري  النوي�س 
امللتقى.. افتتاح  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف 
واالقت�شادية  ال�شيا�شة  العالقات  اإن 

دولة  بن  واال�شتثمارية  والتجارية 
االإم�������ارات وال���ي���اب���ان ���ش��ه��دت خالل 
ال��ع��ق��ود امل��ا���ش��ي��ة ت��ط��ورا ك��ب��ريا مما 
اإ�شرتاتيجية  عالقة  خلق  عن  اأثمر 
يف �شتى املجاالت . واأ�شاف اأن تطور 
واليابان  االإم������ارات  ب��ن  ال��ع��الق��ات 
ي���اأت���ي م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س قيادتي 
تبادل  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ن  وح���ك���وم���ت���ي 
االأر�شية  وتوفري  والزيارات  الوفود 
اخلا�س  للقطاع  واملنا�شبة  املالئمة 
وامل�شتثمرين من كال اجلانبن نحو 
وامل�شاريع  اال�شتثمارات  اآفاق  تو�شيع 
التنموية املتاحة وذلك يف ظل حزمة 
متكنهم  التي  والت�شهيالت  احلوافز 
من حتقيق النتائج املرجوة . واأعرب 
���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري ع��ن مت��ن��ي��ات��ه لهذا 
وحتقيق  والنجاح  بالتوفيق  امللتقى 
اأه���داف���ه يف ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات بن 
من  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعن 
كال البلدين واأن ي�شاهم يف الرتويج 
اال�شتثمارية  واحل����واف����ز  ل��ل��ف��ر���س 
اأبوظبي  اإمارة  التي توفرها حكومة 
كربى  تنموية  م�شاريع  خ��الل  م��ن 
ب��دوره قال   . املقبلة  ال�شنوات  خالل 
معايل اأكيهريو اأوهاتا وزير التجارة 
الياباين  وال�����ش��ن��اع��ة  واالق���ت�������ش���اد 

االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
ال�شياق..باأهمية  ه��ذا  يف  اأب��وظ��ب��ي   �
اإن�شاء مكتب التنمية ال�شناعية حتت 
االقت�شادية يف  التنمية  دائرة  مظلة 
فرباير عام 2013 لتنظيم عمليات 
يف  ال�شناعية  ال��رتاخ��ي�����س  اإ����ش���دار 
والقيام  ل��الأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
للتنمية  م��رج��ع��ي��ة  ك��ن��ق��ط��ة  ب�����دوره 
ال�شناعية يف االإمارة وت�شمل مهامه 
االإ�شراف على تنفيذ اال�شرتاتيجية 
اأداء  ور���ش��د  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شناعية 
التنمية  وح��ف��ز  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
تنفيذ  خ������الل  م����ن  االق���ت�������ش���ادي���ة 
ذات  والربامج  واخلطط  ال�شيا�شات 
اىل  باالإ�شافة  القطاع  بهذا  ال�شلة 
للقطاع  التناف�شية  ال��ق��درة  ت��ع��زي��ز 
وحت�شن  ب���خ���ف�������س  ال���������ش����ن����اع����ي 
االإجراءات احلكومية والعمل كجهة 
اخلدمات  جلميع  مرجعية  اإت�����ش��ال 
ال�شناعية  والتطبيقات  واملعلومات 
ك��ل��م��ت��ه اجلانب  م��ع��ال��ي��ه يف  ودع����ا   .
اإم������ارة  دع�����م ج���ه���ود  اإىل  ال���ي���اب���اين 
نحو  التوجه  اإىل  الرامية  اأبوظبي 
املعرفة  على  القائم  االقت�شاد  بناء 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  خ��الل  من 
البحث  جم������االت  يف  ال����ي����اب����ان  م����ع 

انطالق فع�لي�ت ملتقى اأبوظبي طوكيو لال�شتثم�ر 

حول م�شتقبل املفاو�شات بن الدول االأع�شاء على بقية اأجندة الدوحة 
لتح�شريات  موجزا  الأع�شائها  الوطنية  اللجنة  و�شتعر�س   . للتنمية 
للمنظمة.  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  انعقاد  خ��الل  التفاو�شية  االإم����ارات  دول��ة 
املوؤمتر  اجتماعات  اإىل  امل�شتوى  رفيع  بوفد  االإقت�شاد  وزارة  وت�شارك 
�شعادة عبد اهلل  العاملية ي�شم كل من  التجارة  التا�شع ملنظمة  ال��وزاري 
بن اأحمد اآل �شالح وكيل وزارة قطاع التجارة اخلارجية و�شعادة جمعة 
حممد الكيت الوكيل امل�شاعد لقطاع �شوؤون التجارة اخلارجية و�شلطان 
دروي�س مدير اإدارة املفاو�شات التجارية ومنظمة التجارة العاملية وبدر 
امل�شرخ مدير مكتب متثيل الدولة لدى منظمة التجارة العاملية وفخري 
هزامية خبري يف �شوؤون منظمة التجارة العاملية و�شيف احلمراين اإداري. 
اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير  الرقباين  �شعيد  فهد  �شعادة  الوفد  وي�شم 
لقطاع  التنفيذي  املدير  ال��ب��واردي  دميا  و�شعادة  االإقت�شادي  للتطوير 

•• دبي -وام: 

ملنظمة  التا�شع  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  ت�شارك 
التجارة العاملية الذي �شيعقد يف جزيرة بايل االإندوني�شية يف الثالث من 
ال�شهر املقبل بوفد كبري رفيع امل�شتوى برئا�شة معايل املهند�س �شلطان 
ملنظمة  الوطنية  اللجنة  وتعقد   . االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن 
مكتب  يف  املن�شوري  معايل  برئا�شة  الثاين  اجتماعها  العاملية  التجارة 
وزارة االإقت�شاد يف دبي اليوم اخلمي�س للتح�شري للموؤمتر الدويل الذي 
متتد اأعماله اأربعة اأيام. وتناق�س اللجنة الوطنية املو�شوعات التي من 
اآراء ب�شاأنها بن الدول االأع�شاء يف  اإىل توافق  اأن يتم التو�شل  املتوقع 
عليها  يطلق  �شفقة  �شمن  بينها  جرت  �شابقة  مفاو�شات  بعد  املنظمة 
احل�شاد املبكر . كما تناق�س م�شاألة التوجيه نحو ما بعد موؤمتر بايل 

اإخباري  ومندوب  واملقايي�س  للموا�شفات  االإم��ارات  هيئة  يف  اخلارجية 
يف  العاملية  التجارة  منظمة  وتاأ�ش�شت  ل��الإع��الم.  الوطني  املجل�س  عن 
عام 1995 � ومقرها مدينة جنيف ال�شوي�شرية � بهدف �شمان ان�شياب 
التجارة باأكرب قدر من ال�شال�شة والي�شر واحلرية وهي املنظمة العاملية 
االأمم  بن  ما  بالتجارة  املعنية  الدولية  بالقوانن  املخت�شة  الوحيدة 
العاملية  التجارة  منظمة  وتعد  ال��ع��امل.  دول  م��ن  ع�شوا   159 وت�شم 
واحدة من اأ�شغر املنظمات الدولية عمرا وهي خليفة االتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة اجلات التي اأن�شئت يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية 
االأط��راف. وتعقد منظمة  التجاري متعدد  بالنظام  وو�شعت ما ي�شمى 
التجارة العاملية موؤمترها الوزاري التا�شع بح�شور الدول االأع�شاء كافة 
والدول التي اعطيت لها �شفة مراقب باالإ�شافة اىل كثري من املنظمات 

غري احلكومية. 

و�شعادة  االإقت�شادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  يف  املوؤ�ش�شي  االإت�شال 
االإت�شاالت لقطاع  امل�شمار نائب مدير عام هيئة تنظيم  ماجد �شلطان 
الهيئة  يف  الدولية  العالقات  اإدارة  مدير  العقروبي  و�شعود  االإت�شاالت 
االإحتادية للجمارك ؟؟؟؟؟. وي�شارك يف الوفد االإماراتي كذلك �شعادة 
الدكتور اأمن االأمريي الوكيل امل�شاعد للممار�شات الطبية والرتاخي�س 
يف  واملنظمات  الدولية  العالقات  ق�شم  رئي�س  النوخذا  اأحمد  وحممد 
هيئة االأوراق املالية وال�شلع ؟؟؟؟. كما ي�شم الوفد ممثلن عن دائرة 
التنمية االإقت�شادية يف ابوظبي من كل من خالد حممد الكعبي مدير 
مدير  الن�شيبي  �شويد  و�شعيد  القانونية  وال�شيا�شات  االإتفاقيات  اإدارة 
حكومي  من�شق  الرميثي  دروي�س  وغ��امن  االإقت�شادية  ال�شيا�شات  اإدارة 
باالإ�شافة اإىل عبد الفهيم ال�شتار اأخ�شائي رئي�شي يف م�شرف االإمارات 
العربية املتحدة املركزي ويو�شف حممد املرزوقي رئي�س ق�شم املطابقة 

توقيع مذكرة تف�هم بني دولفني للط�قة املحدودة ونورد �شرتمي

م�شدر ت�شتعر�ش م�شروع�ته� للط�قة املتجددة ام�م الوفد العالمي

قيمة تداولت �شوق دبي امل�يل تقفز اإىل 1.1 ملي�ر درهم 
وموؤ�شره يرتفع بن�شبة 0.5 % يف خت�م جل�شة ام�ش

هيئة اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة تبحث جم�لت 
التع�ون مع املكتب الوطني لل�شي�حة يف املغرب

ن�شاطا من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 248.9 مليون 
درهم با�شتحواذ ما ن�شبته 22.8 يف املائة من قيمة تداوالت 
ال�شوق مرتفعا �شعره ثمانية فلو�س من الدرهم ليغلق على 
6.30 درهم. وت�شدر قطاع العقارات واالإن�شاءات الهند�شية 
باقي القطاعات املتداول اأ�شهمها من حيث قيمة التداول يف 
ال�شوق مببلغ 449.3 مليون درهم اأي ما ن�شبته 41.1 يف 
املائة. وفيما يتعلق باال�شتثمار االأجنبي يف �شوق دبي املايل 
فقد بلغ اإجمايل قيمة م�شرتيات االأجانب من االأ�شهم ام�س 
نحو 585.7 مليون درهم لت�شكل ما ن�شبته 53.5 يف املائة 
اإج��م��ايل قيمة  امل�����ش��رتي��ات يف ح��ن بلغ  اإج��م��ايل قيمة  م��ن 
املائة  يف   51.4 بن�شبة  دره���م  مليون   562.1 مبيعاتهم 
اال�شتثمار  �شايف  بذلك  لي�شل  املبيعات  قيمة  اإج��م��ايل  من 

االأجنبي اإىل 23.6 مليون درهم كمح�شلة �شراء.

ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف اأب��وظ��ب��ي..ب��ح��ث �شبل 
تبادل اخلربات والكوادر والتجارب ال�شياحية الناجحة 
املغربي  اجلانب  الت�شويقية..واأبدى  اجلهود  وتن�شيق 
اإهتماما بالتعرف على اآليات نظام الت�شنيف الفندقي 
طورته  وال���ذي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الفندقية  للمن�شاآت 
هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة وت�شرف على تطبيقه 
االإمارة  ال�شيافة يف  ن��زالء مرافق  مبا ي�شمن ح�شول 

على اأرقى م�شتويات اخلدمة .

•• دبي-وام: 

قفزت قيمة ت��داوالت �شوق دبي املايل ام�س اإىل 1.1 مليار 
درهم حيث ارتفع موؤ�شر ال�شوق بن�شبة 0.5 يف املائة رابحا 
14.4 نقطة ليغلق على 2899 نقطة و�شط ارتفاع اأ�شعار 
اأ�شعار  وثبات  �شركات   12 اأ�شهم  وهبوط  �شركة   15 اأ�شهم 
ارتفاعا من  ال�شركات  اأكرث  اأجيليتي  �شركات. وكانت  ثالث 
بن�شبة  دره���م   11.25 ب��اإغ��الق  اأ���ش��ع��اره��ا  يف  التغري  حيث 
تغري بلغت 14.9 يف املائة بينما كانت تكافل االمارات اأكرث 
ال�شركات انخفا�شا يف اأ�شعارها باإغالق 0.76 درهم بن�شبة 
تغري �شالب 3.4 يف املائة. يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به 
يف �شوق دبي املايل هو 15 يف املائة �شعودا كحد اأق�شى و 10 
يف املائة هبوطا كحد اأدنى. وكان �شهم اإعمار العقارية اأكرث 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة م��ب��ارك ح��م��د امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام هيئة 
و�شعادة  االول  اأم�������س  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  اأب��وظ��ب��ي 
عبدالرفيع زوينت مدير عام املكتب الوطني لل�شياحة 
يف املغرب..جماالت التعاون امل�شرتك يف املجال ال�شياحي 
مبا يج�شد عمق العالقات التاريخية بن دولة االإمارات 
اللقاء  خ��الل  ومت   . املغربية  واململكة  املتحدة  العربية 

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  دول����ف����ن  ���ش��رك��ت��ا  وق���ع���ت 
امل���ح���دودة و ن���ورد ���ش��رتمي اإي���ه جي 
امل�����ش��وؤول��ة ع���ن اإن�����ش��اء خ���ط اإم����داد 
رو�شيا  من  الطبيعي  بالغاز  جديد 
تفاهم.  م��ذك��رة  اأوروب��ا..ام�����س  اإىل 
ح�������ش���ر ت���وق���ي���ع امل�����ذك�����رة امل�������دراء 
ال����ع����ام����ون ل����دول����ف����ن ل���ل���ط���اق���ة..

اإب��راه��ي��م اأح��م��د االأن�����ش��اري مدير 
ع���ام دول��ف��ن ل��ل��ط��اق��ة امل���ح���دودة يف 
وعادل  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
اأحمد البوعينن مدير عام دولفن 
امل���ح���دودة يف ق��ط��ر ورورد  ل��ل��ط��اق��ة 
املديران  ك��وث  وهينينغ  هوك�شرتا 
. وتتيح مذكرة  ن��ورد �شرتمي  ل��دى 
خم�س  م��دة  ت�شتمر  ال��ت��ي  التفاهم 
املعارف  ل��ل��ط��رف��ن..ت��ب��ادل  ���ش��ن��وات 
املتعلقة باأعمال الت�شغيل وال�شيانة 
ب�شاأن  واخل�����ربات  ال�����روؤى  وت���ب���ادل 
التي  ال�شغط  عالية  ال��غ��از  �شبكات 
فيما  وك��ذل��ك  منهما  ك��ل  ت��دي��ره��ا 
االأنابيب  خ��ط��وط  ب��اأن��ظ��م��ة  يتعلق 
املذكرة  تت�شمن  كما   . البحر  حتت 

•• اأبوظبي-وام:

قال م�شوؤوالن من م�شدر ان دولة 
االم��ارات حققت جناحا كبريا يف 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة حمليا 

واقليميا وعامليا.
ام�س  ع���ق���د  ل���ق���اء  ذل�����ك يف  ج�����اء 
ث���اين يف ابوظبي  ب��ف��ن��دق دو���ش��ت 
�شحايف  م����ائ����ة  م�����ن  اأك��������رث  م�����ع 
و�شيلة   77 مي��ث��ل��ون  واع���الم���ي 
دول����ة عربية   42 م���ن  اع��الم��ي��ة 
املجل�س  ي�شت�شيفهم  واج��ن��ب��ي��ة 
مبنا�شبة  ل�����الع�����الم  ال����وط����ن����ي 
احتفاالت اليوم الوطني ال� 42 . 
واأكدت م�شدر يف اللقاء مع الوفد 
اأن االم����ارات  ال��ع��امل��ي  االإع���الم���ي 
ما�شية يف طريق حتقيق اأهدافها 
يف االعتماد على الطاقة املتجددة 
ح��ي��ث ق���دم امل��ه��ن��د���س ب���در �شعيد 

ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ب��امل��ن��ف��ع��ة على 
رورد  اأو�شح  جانبه  من   . الطرفن 
ن������ورد �شرتمي  دواف�������ع  ه���وك�������ش���رتا 
اأن  بالقول  االإتفاقية  ه��ذه  لتوقيع 
امل���ح���دودة ت�شغل  ل��ل��ط��اق��ة  دول��ف��ن 
اإ�شرتاتيجي  اأنابيب  خطوط  نظام 
..2007 ال�����ع�����ام  م����ن����ذ  ب����ن����ج����اح 

من  اال�شتفادة  لنا  تتيح  واالتفاقية 
اجل�����دد وحتقيق  ���ش��رك��ائ��ن��ا  خ����ربة 
املتبادلة  امل��ن��ف��ع��ة  م���ن  ق����در  اأع���ل���ى 
نتيجة ت�شابه العديد من العمليات 
ل���دي���ن���ا . واأ������ش�����اف ت��ت��ط��ل��ع ن����ورد 
املحدودة  للطاقة  ودولفن  �شرتمي 
فيما  بينهما  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل 
واالأمتتة  الغاز  نقل  بعمليات  يتعلق 
اجلوانب  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال��ف��ح�����س 
املتعلقة ب�شالمة خطوط االأنابيب..
ال�شريع  الو�شول  حتقيق  يف  وناأمل 
اأف�شل  اإىل  وامل�����وث�����وق  وال����ف����ع����ال 
م�شكالت  ملعاجلة  املنا�شبة  احللول 
خ��ط��وط االأن���اب���ي���ب ال��ب��ح��ري��ة ذات 
اأوجه  ظل  بو�شة..ويف   48 القطر 
العديدة يف عملياتنا متثل  الت�شابه 

هذه ال�شراكة خطوة طبيعية .

والت�شميم الذكي والدمج الناجح 
واإدارة  والتنمية  التخطيط  ب��ن 
املدن بهدف اال�شتجابة لتحديات 
ظ��اه��رة تغري امل��ن��اخ وت��وف��ري بيئة 

ح�شرية م�شتدامة. 

توقيع هذه املذكرة مع نورد �شرتمي 
اال�شتجابة  على  قدرتنا  تعزز  الأنها 
التي قد تتعر�س  الطوارئ  حلاالت 
يغطي  اأنابيبنا..فيما  خطوط  لها 
اأربعة  حوايل  �شرتمي  نورد  م�شروع 
يغطيها  ال���ت���ي  امل�������ش���اف���ة  اأ����ش���ع���اف 
م�������ش���روع غ����از دول���ف���ن م���ا يجعله 
م�������ش���روع���ا مم����ي����زا..وت����وؤم����ن هذه 
واخلربات  املعارف  تبادل  االتفاقية 

بن دولفن للطاقة املحدودة ونورد 
ال�شركتان  اإن���ه���م���ا  ح��ي��ث  ����ش���رتمي 
اللتان  ال�����ع�����امل  يف  ال����وح����ي����دت����ان 
ت�شغالن خطوط اأنابيب غاز عالية 
ال�شغط بقطر 48 بو�شة ولديهما 
للحدود  ع���اب���رة  خ���ط���وط  ���ش��ب��ك��ات 
بالغ  دورا  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ت��ل��ع��ب  ك��م��ا 
االأهمية يف �شمان تاأمن الطاقة يف 
منطقتها . وقال االأن�شاري ي�شعدنا 

طرف  كل  مل�شاعدة  واالآليات  ال�شبل 
اإ�شالح  باأنظمة  لالآخر فيما يتعلق 
خطوط  يف  ال����ط����ارئ����ة  االأع�����ط�����ال 
االأنظمة  ه���ذه  االأن��اب��ي��رب..وت��ع��ت��رب 
اأ�شا�شية ل�شمان تقلي�س اإنقطاعات 
اإمداد الغاز اإىل احلد االأدنى يف حالة 
اال�شطرار اإىل اإجراء اإ�شالحات على 
هذه اخلطوط . وتعد املذكرة مهمة 
املت�شابهة  الفنية  العمليات  بف�شل 

امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  عام جائزة 
عن جوانب اال�شتدامة يف مدينة 
اإنتاج  كفاءة  تعزيز  م�شدر وطرق 
وا�شتخدام الطاقة واملياه والنقل. 
اال�شتدامة  جوانب  اإىل  وتطرقت 

البحرية  ال��ري��اح  لطاقة  حمطة 
يف ال���ع���امل وت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
�شواطئ  ق��ب��ال��ة  ك��ي��ل��وم��رت   20
م�شب  منطقة  يف  واإ���ش��ك�����س  كنت 
املتحدة.  اململكة  يف  التيمز  ن��ه��ر 
اإىل  اللمكي  ب��در  املهند�س  واأ���ش��ار 
لالألواح  حمطة  اأي�شا  ه��ن��اك  ان 
 15 با�شتطاعة  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 
حمطة  موريتانيا  يف  م��ي��ج��اواط 
ال�شم�شية  للطاقة  زاي���د  ال�شيخ 
لطاقة  فيكتوريا  ميناء  وحمطة 
ال�شي�شل  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال���ري���اح 
التي  امل���������ش����اري����ع  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
اإط��ار جهود م�شدر  تندرج �شمن 
التجارية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ن�����ش��ر  يف 
خمتلف  يف  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
اأنحاء العامل. من جانبها حتدثت 
مدير  احلو�شني  ن��وال  ال��دك��ت��ورة 
اإدارة اال�شتدامة يف م�شدر مدير 

اللمكي مدير اإدارة وحدة الطاقة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ����ش���رح���ا ع����ن م����ب����ادرة 
وم�شاريعها  واأب���ع���اده���ا  م�����ش��در 
ال��ت��ي �شاهمت  امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
الطاقة  ح���ل���ول  ب��ن�����ش��ر  ب����دوره����ا 
املتجددة. واأو�شح اأن العام احلايل 
ب��االإجن��ازات ل� م�شدر  كان حافال 
حيث مت خالله تد�شن عدد من 
..فعلى  والعاملية  املحلية  امل�شاريع 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي دخ��ل��ت حمطة 
يف  ال��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �شم�س1 
الت�شغيل  ح��ي��ز  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
عاملة  حم����ط����ة  اأك���������رب  -وه���������ي 
املركزة  ال�شم�شية  الطاقة  بتقنية 
منطقة  يف  واالأوىل  ال���ع���امل  يف 
ال�شرق االأو�شط- و�شاركت م�شدر 
عدة  بتنفيذ  اأي�����ش��ا  ال��ع��ام  خ���الل 
اأنحاء العامل  م�شاريع يف خمتلف 
اأكرب  وه��ي  لندن  م�شفوفة  منها 
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العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1883 ت عام- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة الدقة مل�شح االرا�شي اجلن�شية: االمارات   املنفذ 
�شده : م�شاريع الراجحي اجلن�شية: االمارات   املطلوب اعالنه: م�شاريع 
الراجحي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة 
يوم االثنن املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1755 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ عمر علي م�شطفى را�شي اجلن�شية: االردن املنفذ �شده : �شركة 
ركاء للتجارة القاب�شة املحدودة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: �شركة ركاء 
للتجارة القاب�شة املحدودة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/787 
جت كل- م ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/15 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/987 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  االم���ارات     اجلن�شية:  ك�شا�س  عبدالزهرة  عبداحل�شن 
اجلديدة  )الطرق  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
ملق�والت ال�سي�نة الع�مة/ذ.م.م   ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط 
وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )49758( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
بعجمان اىل : احمد عي�شى خليفة حمد بو�شهاب ال�شويدي اجلن�شية: االمارات     
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28   

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/446 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حمرر  ع��ل  الت�شديق  وط��ل��ب  االم����ارات  اجلن�شية:  الكتبي  را���ش��د  �شعيد  را���ش��د 
يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )ك�فتريي� تو�سيف( واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )64434( وامل�شجل لدى غرفة 
اجلن�شية:  اجتبي  عبيد  علي  بخيت  علي   : اىل  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعن  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على 

االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                     

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1801 جتاري كلي  

ابوظبي    ات��ات��ال-  عمر  عنها  وكيال  الي��ف  �شرتيت  جمموعة  عليه/  املحكوم  اىل 
عليك  حكمت  ق��د  2013/11/19م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / عبداهلل حممد احمد 
بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الهاملي 
الف  وث��الث��ون  وارب��ع��ة  )مائتن  دره���م   234.000 وق���دره  مبلغا  للمدعي  ت���وؤدي 
درهم( قيمة ال�شيكات ارقام )410281، 410303، 410305، 410351( امل�شحوب على 
من  ذلك  عدا  ما  بامل�شاريف  عليها  املدعى  وبالزام  اال�شالمي  ابوظبي  م�شرف 
طلبات �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/27  حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/711 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  ال�شحن   خلدمات  ال�شريعة  احللول  عليه/  املحكوم  اىل 
احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/19م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
اع��اله ل�شالح / وكيل ح�شن حممد ح�شن   بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل: 
توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )4780 درهم( والزمتها بامل�شاريف ورف�شت 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.    من  ذل��ك  ماعدا 
اليوم  2013/11/27  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/�سعيد عبداهلل البادي                                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1583 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ يوالند اخلليج لالن�شاءات املعدنية    العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/10/27م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / ور�شة جربوت للحدادة واللحام    بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)215106 درهم( والفائدة بواقع 4% من تاريخ 2012/12/16 ومبا ال يجاوز املبلغ 
من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  حماماة  اتعاب  درهم  ومائتي  وامل�شروفات  به  املق�شي 
طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/27  حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي                                          
 رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2684 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/عبداملنعم جواد باقر الربيعي ب�شفته ال�شريك يف مكتب �شركة بيكر تلي ام  
كي ام اجلن�شية: العراق  مدعي عليه: ماجو جا�شبري �شينج ب�شفته ال�شريك يف مكتب 
حمكم  ندب  الدعوى:  مو�شوع  الهند  اجلن�شية:  واخرون  ام  كي  ام  تلي  بيكر  �شركة 
املطلوب اعالنه/�شركة بيكر تلي انرتنا�شيونال اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/11/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/104  احوال نف�س غري م�سلمني                               
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ناير   بها�شكاران  برا�شانت   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اك��ال  بوثينبور  بانيكار  /بريا  املدعي  ان 
 900 وا�شرتجاع  اوالد  ونفقة  زوجية  بنفقة  واثبات ح�شانة  بالطالق  املطالبة 
جرام من الذهب وب�شفة م�شتعجلة بنفقة موؤقتة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1.C.14 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
بطلب اىل حمكمة  تقدمت /عنود علي يو�سف مطر امل�لكي/ 
الظفرة االبتدائية ق�شم التوثيقات تطلب تغيري ا�شمها من 

)عنود( اىل ) العنود(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
حممد عبداهلل احمدو    
قا�سي حمكمة الظفرة  البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/340  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -ام بى �شي ريالتي للعقارات 2- ت�شاندر كومار 
امل�شتاأنف /حم��م��د �شعيد  ان  ���ش��روف  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا  يف 
ا�شتاأنف  املرزوقي قد  �شودهري غالم قادر وميثله: حممد علي �شلمان 
بتاريخ  كلي  عقاري   2010/634 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
 2013/12/26 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/4/25
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1.C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
انذار عديل بالن�سر

   رقم  2013/1/2424  
 املنذرة/  مى للعقارات )�س.ذ.م.م(

 املنذر اليه: مالك م�شتاق عوان   تنبه املنذرة على املنذر اليه بالتايل: 
عقد  انتهاء  تاريخ  منذ  عليه  واملرت�شدة  امل�شتحقة  االيجارية  بالقيمة  ال��وف��اء  ب�شرورة  اوال: 
حتى  وذل��ك  االيجارية  القيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  باال�شافة   )2013/8/31( احلا�شل  االيجار 
االيجار  رق��م )1102( حمل عقد  املكتب  اخ��الء  ثانيا:  امل��وؤج��رة.   للعن  الفعلي  االخ��الء  تاريخ 
دبي   )1( النهدة  ب�شارع عمان-   )231-219( قم  ر  االر���س  على قطعة   املقام  والكائن بربج مى 
وت�شليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل واال�شخا�س وذلك باحلالة التي كان عليه وقت 
اال�شتالم  وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �شوف ت�شطر املنذرة 
املطالبة  ذل��ك  فى  مبا  طرفكم  حقوقها  ال���ش��رتداد  الالزمة  القانونية  االج���راءات  كافة  التخاذ 
بال�شداد واالخالء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف  الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/3616 ابتدائي( املنظورة امام جلنة 
القاهرة  عليها/  املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س 
�شيد  ال�شيد/ حممد  والت�شوير وميثلها  الكاتبة  االلة  للكتابة على 
حممود �شكران، اعالنها ن�شرا  وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم 
ال�شاعة  01.00 ظهرا مبقر  املوافق 2013/12/23 يف  متام  االثنن 
�شركة  املدعية/  نفقة  نهيان وذلك على  اآل  الكائن مبع�شكر  اللجنة 

ابوظبي  الوطنية للعقارات .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/3680 ابتدائي( املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي عليها/ موؤ�ش�شة املها 
اعالنها  الزعابي،  جا�شم  حممد  �شامل  ح�شن  �شعيد  ملالكها/  كافيه 
ن�����ش��راً.    وق���د حت���دد لنظر ال��دع��وى جلل�شة ي���وم االث��ن��ن املوافق 
الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا   01.00 ال�شاعة   متام  يف    2013/12/23
مبع�شكر اآل نهيان وذلك على نفقة املدعية/ �شركة ابوظبي  الوطنية 

للعقارات .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1836 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
الفن  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  االول  اخلليج  بنك  مدعي/   
اجلن�شية:  واخرون  لطيف  ابو  برج�س  عبري  ملالكتها/  الديكور  العمال  اخلفي 
 %12 والفائدة  درهم   209297 وقدره  مالية  الدعوى: مطالبة  االمارات     مو�شوع 
املطلوب اعالنه/  موؤ�ش�شة الفن اخلفي العمال الديكور ملالكتها/ عبري برج�س ابو 
لطيف   اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2456 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة �شاري خلدمات وجتهيز حقول النفظ والغاز والنقليات العامة �شاري بلو�س 
براك املزروعي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة ال�شرارة ملقاوالت البناء ذ.م.م وميثلها 
الدعوى: مطالبة مالية  االمارات    مو�شوع  عا�شور اجلن�شية:  ربيع عفيف  مديرها حممد 
551590 درهم املطلوب اعالنه/  �شركة ال�شرارة ملقاوالت البناء ذ.م.م وميثلها مديرها حممد 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   االمارات      اجلن�شية:  عا�شور  عفيف  ربيع 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.30 م�شاًء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/756   جتاري كلي          
اىل املدعى عليهم/ 1 - موؤ�ش�شة  ابو ع�شيبه للعقارات 2- را�شد عبيد خلفان ماجد 
املطرو�شي 3- خليل �شامي خليل ابو ع�شيبة جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /
البنك التجاري ال��دويل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )311948 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/7/17 وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/5 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.21 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. )مع تق�شري مدة امل�شافة 

ال�شبوع من تاريخ الن�شر(.
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: �شركة االوائل للتطوير  
املدعى عليه: في�شل عبدالعزيز حممد ال�شقاف الها�شمي

جلنة   ام��ام  املنظورة  ايجارية  (م��ن��ازع��ات   2013/1915( رق��م  الق�شية  يف  تقرر   
االوائل   �شركة   / واملرفوعة من   اللجنة اخلام�شة(   ( االيجارية  املنازعات  ف�س 
الها�شمي-  ال�شقاف  املدعى عليه/ في�شل عبدالعزيز حممد  للتطوير- العالن 
ن�شرا حل�شور جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/11 يف ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف 
مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب 

�شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق االول- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1587 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ البنك الوطني العماين اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شركة اخلط التجاري ذ.م.م 
وميثلها ال�شريك املدير احمد ح�شن الفري واخرون  اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية 30372845 درهم   املطلوب اعالنه/  حبيب احمد مبارك ب�شفته كفيل �شخ�شي 
بلجيكي  �شفر  بجواز  يحمل  عليه  املدعى  بان  علما  االوىل  �شدها  املطلوب  لل�شركة  مت�شامن 
كذلك اجلن�شية: الهند عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  التجارية مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/11/26  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1453 /2012 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممد  ا�شامه  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  العماين  الوطني  البنك  مدعي/   
خمتار �شامل بو را�س اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: ثبوت و�شحة حجز حتفظي 
بقيمة 13.092.24 درهم + 12% فائدة قانونية املطلوب اعالنه/  ا�شامه حممد خمتار 
�شامل بو را�س اجلن�شية: م�شر عنوانه:بالن�شر) بورود تقرير اخلربة( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/15 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/21  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   654 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
 مدعي/ �شركة ال�شاحل الغربي خلدمات التنظيف ميثلها املدير العام/ ب�شار املهايني اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: �شركة التاأمن العربية ال�شعودية واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: مطالبة بقيمة ا�شالح ال�شيارة 29500 درهم + قيمة االيجار 10000 درهم + تعوي�س 
10000 درهم  املطلوب اعالنهما/1-  نورا خان جول اجلن�شية: باك�شتان2- مبارك �شامل خليفة 
حمد اخلرم الكتبي اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر) بورود تقرير ( حيث ان املدعي اقام 
لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/11/27  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/62  جتاري كلي                     
املطرو�شي جمهول  ماجد  عبيد خلفان  را�شد  عليه/1-  املدعى  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / البنك ال��ت��ج��اري ال���دويل وميثله: 
را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/11/25 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم 

ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/23 بيع عقار مرهون

مو�شوع الق�شية : طلب اذن بيع مال مرهون عقار رقم 5202 مبنى عطارين رقم املبنى 
3- الواقعة على قطعة االر�س 200 مبنطقة �شارع ال�شيخ زايد    املطلوب اعالنه املنفذ 
�شدهما:1- داوود حممود �شاي�شته 2- �شركة �شاي�شته للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل 

حمل االقامة
مو�شوع االعالن:  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة 
�شكينة- املنطقة: �شارع ال�شيخ زايد- رقم االر�س: 200- رقم املبنى : 3- ا�شم املبنى : 
عطارين  -رقم الطابق: 52 امل�شاحة: 1541 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)3983746.23  درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
 رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/1264  جتاري كلي

اىل املدعى عليهم/1- �شركة الكيمي بروجيكت�س 2- �شركة اتلري الدولية 3- �شيامك حميد �شاكان 
فر  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد �شيام    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/13 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة 
وتكون  ب��اجل��دول-  ال��دور  املخت�س �شاحب  بندب اخلبري   - ع  املو�شو  الف�شل يف  وقبل  احل�شوري 
مهمته كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم. 
بيان  وج��دت  ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  على  واالط��الع  الدعوى  طريف  ملقرات  االنتقال 
كانت  اذا  وما  الدعوى  ربطت طريف  التي  املعامالت  نوع  وبيان  الدعوى  الواقع بن طريف  عالقة 
مبالغ تر�شدت ف ذمة املدعى عليهم ل�شالح املدعية وكلفت املدعية بايداع مبلغ خم�شة ع�شر الف 
درهم كامانة للخبري.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/12/30 ال�شاعة 

 ch2.E.22 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر :

بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  �شخبوط 
مل��ون��دي��ال بطوالت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
العامل للنا�شئن لل�شطرجن بالقيادة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الكبري  ودع��م��ه  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
والريا�شين  للريا�شة  والالحمدود 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  الغالية  دول��ت��ن��ا  يف 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل على ما 
ي��ق��دم��ه م���ن دع���م واه��ت��م��ام ورعاية 

وعامليا  حمليا  الريا�شية  لالأن�شطة 
، االأم��ر الذي �شاهم وب�شكل كبري يف 
الكبرية  الريا�شية  التحديات  اجناز 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وتقدم 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ال�����ش��ك��ر واالم���ت���ن���ان اإىل 
ا�شحاب ال�شمو احلكام والفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
القائد  ن���ائ���ب  ظ��ب��ي  اب����و  ع��ه��د  ويل 
املتابعة  امل�شلحة على  للقوات  االأعلى 
الريا�شية  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ك���رمي���ة 

والريا�شين يف الدولة
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وق��ال 
مونديال  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط 
 ، واالإن���اث  ال��ذك��ور  لفئتي  ال�شطرجن 
الفرتة  يف  ال��دول��ة  ت�شت�شيفه  ال��ذي 

املقبل  دي�����ش��م��رب   29 اإىل   17 م���ن 
يف  االأوىل  للمرة  االإم����ارات  بجامعة 
�شي�شهد   ،  ، االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
من1700  اأك������رث  ن���ح���و  م�������ش���ارك���ة 
العب والعبة ميثلون 106 دول من 
مو�شحا   ، امل��ع��م��ورة  اأرج����اء  خمتلف 
العدد ميكن اأن يرتفع اإىل 120 دولة 
، ما يعني اأي�شا زيادة عدد الالعبن 
اأي�شا فر�شة  ، والبطولة  والالعبات 
 ، للدولة  ال�شياحي  ال��رتوي��ج  ل��دع��م 
�شي�شت�شيفه  ب��ارز  اأم��ام حدث  فنحن 
ن����ادي ال��ع��ن ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
االإمارات  واإحت��اد  الريا�شي  اأبوظبي 
لل�شطرجن وجامعة االإمارات ، لو�شع 
االإم���ارات���ي يف اخلريطة  ال�����ش��ط��رجن 

العاملية .

حدث ري��سي ب�رز 
�شخبوط  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأك����د 
مب��ن��ا���ش��ب��ة االإع�������الن ال��ر���ش��م��ي عن 
الفئات  يف  ال���ب���ط���ول���ة  اإ����ش���ت�������ش���اف���ة 
 14  ،  12  ،  10  ،  8 العمرية حت��ت 
حدثا  متثل  اأن��ه��ا   ، �شنة  و18   16  ،
 ، االهتمام  ي�شتحق  ال��دول��ة  ب���ارزا يف 
التي  الكبرية  اجلهود  اإث��ر  خ�شو�شا 
العاملة  ال��ل��ج��ان  م���ن ج��م��ي��ع  ت��ب��ذل 
، ك��م��ا اأن��ه��ا حت��ظ��ى ب��دع��م ك��ب��ري من 
االأهمية  ب�شبب   ، بالدولة  امل�شوؤولن 
ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا ل��دع��م ال��ن��ج��اح الذي 

حققه ال�شطرجن االإماراتي اأخريا .

واأ�شاف :اأعتقد اأن اإ�شت�شافة البطولة 
يف الدولة اأكرب دليل على الثقة التي 
الريا�شية  االأو���ش��اط  بها من  حتظى 
ت��اأت��ي بعد  اإن��ه��ا  ، خ�شو�شا  ال��دول��ي��ة 
النا�شئن  مونديال  من  ق�شري  وقت 
لكرة القدم ، الذي اإ�شت�شافته الدولة 

اأخريا ، فحظى بتقدير وا�شع .
�شي�شبح  ال��ع��دد  اأن  اأع��ت��ق��د   : واأك��م��ل 
نحو 4 اأالف �شخ�س بوجود املدربن 
الذين  واالأ�شخا�س  االأم���ور  واأول��ي��اء 
����ش���رياف���ق���ون ال����ف����رق امل�������ش���ارك���ة يف 
ال��ب��ط��ول��ة ، وه��ن��اك ت��رت��ي��ب��ات جيدة 
���ش��ت��ج��ع��ل احل����دث م��ن��ا���ش��ب��ة رائ���ع���ة ، 
حتظى بتقدير جميع امل�شوؤولن عن 

ال�شطرجن العاملي .

مع  احل��������دث  وج��������ود  اأن  واأو�������ش������ح 
ت�شهدها  ال��ت��ي  االإح���ت���ف���االت  اأج�����واء 
يوؤكد   42 ال  االحت���اد  بعيد  ال��دول��ة 
احلركة  يف  اجل��ي��دة  التطور  مرحلة 
العالمات  من  باتت  التي  الريا�شية 
اأننا  خ�شو�شا   ، ال��دول��ة  يف  امل�شيئة 
 18 منذ  احل���دث  ل��ه��ذا  كنا نخطط 
املجتمع  ثقة  على  وح�شلنا   ، �شهرا 
بعد  بالتزكية  ال���دويل  ال�شطرجني 
فهي   ، افريقيا  ج��ن��وب  م��ع  مناف�شة 
كانت تعول على هذا احلدث لتاأكيد 
اإ�شت�شافة  ب��ع��د  ال�����دويل  ح�����ش��وره��ا 

. مونديال كرة القدم 2010 

دعم  يف  ي�س�ركون  متطوع   500

النج�ح 
نا�شر  البطولة  م��دي��ر  اأك���د  وب����دوره 
اأن اللجان العاملة �شارعت  العامري 
بدعم  الكفيلة  الرتتيبات  اإن��ف��اذ  اإىل 
جامعة  يف  امل���ت���وق���ع  احل������دث  جن�����اح 
االإم���ارات ، وهناك حم��اوالت جلذب 
بع�س ال�شركات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
ل���دع���م رع����اي����ة ال���ب���ط���ول���ة واأو�����ش����ح 
 ، ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ممثل جمل�س 
يدعم  املجل�س  اأن   ، امل��رزوق��ي  �شالح 
النجاح  م��ع��دالت  لتحقيق  البطولة 
ا�شرتاتيجية  �شمن  فهي   ، املطلوبة 
تعزز  التي  االأج���واء  لتوفري  املجل�س 
االأحداث  اإ�شت�شافة  يف  الدولة  جناح 

الريا�شية .

الريا�شية  االأن�����ش��ط��ة  م��دي��ر  وك�شف 
خمتار  ابراهيم   ، االإم���ارات  بجامعة 
500متطوع  ن����ح����و  وج���������ود  ع�����ن 
وتقدمي  ال���ب���ط���ول���ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ل��ل��ج��ان املنظمة  اأ���ش��ك��ال ال��دع��م  ك��ل 
ت��ه��ي��ئ��ة جميع  اأع��ل��ن��ت  ، واجل���ام���ع���ة 
حتقيق  اإىل  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 

النجاح املطلوب . 
وع����ًد ن��ائ��ب رئ��ي�����س اإحت����اد االإم�����ارات 
ل��ل�����ش��ط��رجن ، ع��ب��دال��ع��زي��ز خ�����وري ، 
البطولة فر�شة لتاأكيد التطور البارز 
يف م�����ش��ت��وى ال�����ش��ط��رجن االإم����ارات����ي 
اأن  ونتمنى   ، املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
تكون املناف�شة فر�شة لدعم م�شتوى 

املواهب االإماراتية . 

لل�شيدات  القدم  ك��رة  جلنة  اطلقت 
الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  التابعة 
كروية  وب���ط���والت  م�����ش��اب��ق��ات   10
والنا�شئات  الفتيات  فرق  ت�شتهدف 
ن�شاطها  خ���ط���ة  يف  وال���������ش����ي����دات 
الريا�شي  ل��ل��م��و���ش��م  واج���ن���دت���ه���ا 
اطار  يف  وذل��ك   ،  2014-2013
م�شاعيها احلثيثة لتحقيق لتو�شيع 
االو�شع  االنت�شار  نحو  اللعبة  ق��ادة 
واالرتقاء مب�شرية اللعبة نحو افاق 

النجاح والتميز  
وت���ق���ام م�����ش��اب��ق��ات ون�����ش��اط��ات كرة 
ب���دع���م جمل�س  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال���ق���دم 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  الريا�شي  ابوظبي 
القدم ووزارة  االم��ارات لكرة  احتاد 
الريا�شة  واحتاد  والتعليم  الرتبية 
امل����در�����ش����ي����ة وجم����ل���������س اب���وظ���ب���ي 
على  الريا�شية  واالندية   ، للتعليم 
م�شتوى الدولة ،حيث ت�شمل خطة 
الن�شاطات على 10 م�شابقات كروية 
هي : ) مراكز تدريب الفتيات حتت 
النا�شئات  تدريب  مراكز  �شنة،   14
مراكز   10 ب��واق��ع  �شنة   16 حت��ت 
حت�ت  الفتيات  دوري   ، مرحلة  لكل 
حتت  ال��ن��ا���ش��ئ��ات  دوري   ، �شنة   14
االأوىل  ال��درج��ة  دوري   ، �شنة   16
للفتيات  االإم��ارات  كاأ�س   ، لل�شيدات 
االإم����ارات  ،ك��اأ���س   ، �ش��نة   14 حت��ت 
دوري   ، �شنة   16 حت��ت  للنا�شئات 
 ، �شنة   14 للفتيات حتت  ال�شاالت 
دوري ال�شاالت النا�شئات حتت 16 

�ش�نة، دوري ال�شاالت لل�شيدات.
التدريب  مب��راك��ز  العمل  وينطلق 
م�شتوى  على  والنا�شئات  للفتيات 
ام���ارات ال��دول��ة ، اب��ت��داء م��ن االول 
من دي�شمرب وميتد حتى 30 يونيو 
2014 ، يف حن �شتنطلق مباريات 

الفتيات  ل��دوري��ات  االأول  االأ���ش��ب��وع 
الرابع  يف  وال�����ش��ي��دات  وال��ن��ا���ش��ئ��ات 
ان  على   ،  2014 يناير  م��ن  ع�شر 
مبواعيد  االخ���رى  امل�شابقات  ت��ق��ام 
ب��وق��ت الح���ق من  �شيتم حت��دي��ده��ا 
كرة  الفنية يف جلنة  اللجنة  جانب 

القدم لل�شيدات . 
ج��اء ذل��ك خ��الل املوؤمتر ال�شحفي 
القدم  ك����رة  ع��ق��دت��ه جل��ن��ة  ال�����ذي 
قاعة  يف  االأرب���ع���اء  ام�����س  لل�شيدات 
القوات  ���ش��ب��اط  ب���ن���ادي  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
بو�شالخ  ام���ل  ب��ح�����ش��ور   ، امل�����ش��ل��ح��ة 
ام���ن ���ش��ر ال��ل��ج��ن��ة وم�����ش��ل��م احمد 
اللجنة  ال��ف��ن��ي��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الها�شمي  ن��دى  اللجنة  وع�����ش��وات 

وعلياء احلو�شني .
الربامج  �شوء  يف  امل�شابقات  وتاأتي 
واملبادرات التي تطرحها جلنة كرة 
القدم لل�شيدات للمو�شم الرابع على 

القدم  كرة  وتطوير  لدعم  التوايل 
املمار�شات  قاعدة  وتنمية  الن�شائية 
الفتيات  ���ش��ف��وف  يف  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
على  والعمل  وال�شيدات  والنا�شئات 
الن�شائية  الكروية  الثقافة  تر�شيخ 
املجتمع  يف  االأج��ي��ال  خمتلف  عند 
واحلر�س الكبري لتكوين منتخبات 
العمرية  امل��راح��ل  مبختلف  وطنية 
التي  االأه�������������داف  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
و�شعتها جلنة كرة القدم لل�شيدات 
العامة  وا�شرتاتيجتها  �شيا�شتها  يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ه�����ش��ة ال���ك���روي���ة على 
جناحات  وت��ع��زي��ز  املحلي  امل�شتوى 
واملنتخبات  للفرق  املميزة  التجربة 

يف اال�شتحقاقات اخلارجية.
القدم  املو�شم اجلديد لكرة  و�شجل 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة م�������ش���ارك���ة مم���ي���زة من 
فرق  جانب  اىل  الريا�شية  االندية 
، ح��ي��ث ع�شرة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل���راك���ز 

جمموع  ليبغ  مرحلة  لكل  م��راك��ز 
الفتيات  لفئتي  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز 
والنا�شئات 20 مركز ، موزعة يف ) 
ابوظبي ، دبي ، ال�شارقة ، ال�شارقة 
عجمان   ، اخليمة  راأ���س   ، ال�شرقية 
وتقام   ،  ) الفجرية   ، القيوين  ام   ،
امل���راك���ز ب��ه��دف اإع�����داد اأج���ي���ال من 
العلمية  لالأ�ش�س  وف��ق��ا  النا�شئات 
ل��الن��ت��ق��اء وال���ت���دري���ب مب���ا يحقق 
النا�شئات  من  ريا�شية  قاعدة  بناء 
للفرق  طيبة  ن���واة  ميثلن  ال��الت��ي 
الريا�شية  ب���االأن���دي���ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املنتخبات  الإع������داد  ث���م   ، ب��ال��دول��ة 
خمتلف  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

املراحل العمرية.
والنا�شئات  الفتيات  دوري��ات  وت�شم 
بزيادة  م�����ش��اب��ق��ة  ل��ك��ل  ف��ري��ق��ا   12
املو�شم  فريقن يف كل م�شابقة عن 
امل��ا���ش��ي ، مم���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى اجن���اح 

حركة  يف  والنمو  الكبري  والتفاعل 
، حيث  ال����ن����واع����م  ب���ك���رة  ال���ت���ط���ور 
ي�شارك يف املو�شم اجلديد يف دوري 
) فريق   : م��ن  ك��ل  �شنة   15 حت��ت 
نادي الوحدة ، فريق نادي بني يا�س 
، فريق  دب��ي  ت��دري��ب  ، فريق مركز 
، فريق  ال�����ش��ارق��ة  ت���دري���ب  م���رك���ز 
ال�شارقة-ال�شرقية  ت��دري��ب  م��رك��ز 
، ف���ري���ق م���رك���ز ت���دري���ب ع��ج��م��ان ، 
 ، القيوين  اأم  ت��دري��ب  ف��ري��ق م��رك��ز 
 ، راأ�س اخليمة  فريق مركز تدريب 
فريق مركز تدريب الفجرية، فريق 
النادي االأهلي، فريق نادي اأبوظبي 
م��رك��ز تدريب  ف��ري��ق   ، ال��ري��ا���ش��ي 

املنطقة الغربية(.
حتت  النا�شئات  دوري  �شي�شهد  كما 
ذاتها  ال���ف���رق  م�����ش��ارك��ة  ���ش��ن��ة   16
بطوالت  و�شتقام  الفتيات،  ب��دوري 
للفئتن  ال�����ش��االت  ودوري  ال��ك��اأ���س 

بنف�س جمموعة الفرق امل�شاركة يف 
الدوري .

بو�شالخ  اأم���ل  ت��ق��دم��ت  جهتها  م��ن 
اأم�����ن ال�����ش��ر ال���ع���ام يف جل��ن��ة كرة 
ال����ق����دم ل��ل�����ش��ي��دات ب���اأ����ش���م���ى اي����ات 
للقيادة  وال����ت����ربي����ك����ات  ال���ت���ه���اين 
احل����ك����ي����م����ة ول���������ش����ع����ب االم�����������ارات 
باليوم  الدولة  احتفاالت  مبنا�شبة 
مهنئة   ، واالربعن  الثاين  الوطني 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
ام االمارات رئي�شة االحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  االع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
املجل�س  رئ��ي�����س  اال���ش��ري��ة  التنمية 
االع�����ل�����ى ل����الأم����وم����ة وال���ط���ف���ول���ة 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ح�����ش��ول ���ش��م��وه��ا على 
الريا�شية  ال��ع��ام  �شخ�شية  ج��ائ��زة 
يف جائزة حممد بن را�شد لالأبداع 

الريا�شي .
كرة  جل���ن���ة  ان  ب���و����ش���الخ  واك��������دت 

لل�شيدات تويل اهتمام كبري  القدم 
التقدم والتميز يف اجندة  لتج�شيد 
ب��راجم��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا م��ن��ذ تد�شن 
ع��م��ل��ه��ا يف ال�����ش��اح��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ، 
اميانا من دورنا ور�شالتنا ال�شاعية 
كرة  يف  ال�شاملة  النه�شة  لتحقيق 
القدم الن�شائية ، يف ظل التوجيهات 
امل��ت��وا���ش��ل��ة م���ن جانب  وال���رع���اي���ة 
العلماء  حف�شة  ال�����ش��ف��رية  ���ش��ع��ادة 
املبا�شر  ، واهتمامها  اللجنة  رئي�شة 
وامل�شابقات  الربامج  اف�شل  بتنفيذ 
وا�شع  ب�شكل  اللعبة  ث��ق��اف��ة  لن�شر 
اىل  م�شرية   ، الدولة  م�شتوى  على 
ع�شر  ب���اإط���الق  خطتنا  اه����داف  ان 
املراكز  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م�����ش��اب��ق��ات 
للفتيات  ال����ك����روي����ة  وال����ب����ط����والت 
والنا�شئات وال�شيدات تكمن يف دعم 
م�شرية كرة القدم الن�شائية وتعزيز 

جناحات املوا�شم املا�شية .

امل�شابقات  ه��ذه  �شت�شكل  واأو�شحت 
القاعدة  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  االأث����ر  ب��ال��غ 
املطلوبة لرفد املنتخبات بالالعبات 
املتميزات، كما �شت�شهد تلك اخلطوة 
العاجل  القريب  يف  ملمو�شة  نتائج 
املتو�شط  املدى  ثمارها على  وتوتي 
القدم  كرة  تتطور  و�شوف  والبعيد 
ال�شكل  ب��ه��ذا  ال��دول��ة  يف  الن�شائية 

املتقدم.
من جانبه اعرب م�شلم احمد رئي�س 
القدم  كرة  جلنة  يف  الفنية  اللجنة 
لل�شيدات عن امله بان يكون املو�شم 
ي�شهم  وان  للغاية  مم��ي��زا  اجل��دي��د 
والتطلعات  ال��ط��م��وح��ات  بتحقيق 
خمتلف  يف  امل���������ش����ارك����ة  ل����ل����ف����رق 
املنتخبات  وجل���م���ي���ع  ال����ب����ط����والت 
الوطنية ، موؤكدا �شوف ت�شهم هذه 
املو�شمية  وال��ن�����ش��اط��ات  ال��ب��ط��والت 
امل���ع���ت���م���دة م����ن ج���ان���ب جل���ن���ة كرة 
القدم لل�شيدات يف النهو�س بالكرة 
وطنية  منتخبات  وب��ن��اء  الن�شائية 
متثل الدولة خري متثيل يف املحافل 
اخلارجية يف امل�شتقبل القريب، من 
خالل ما �شتك�شفه مباريات خمتلف 

البطوالت والن�شاطات.
ال��ع�����ش��رة م��ن م��وه��وب��ات والعبات   
جمل�س  ب��دع��م  م�شيدا   ، ���ش��اع��دات 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي واحت������اد كرة 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  ال��ق��دم وجم��ل�����س 
واحتاد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
تعاونهم  على  امل��در���ش��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
التي  البناءة  امل��ب��ادرة  ودع��م  الكبري 
تن�شجم مع خطط ال�شركاء يف دعم 
الريا�شة االإماراتية باملواهب يف كل 
االألعاب ومبا تخدم النماء الريا�شي 
ب����ال����دول����ة ع���م���وم���ا وك�������رة ال���ق���دم 

الن�شائية على وجه اخل�شو�س.

يق�م يف ج�معة االإم�رات خلل دي�سمرب املقبل 

موندي�ل ال�شطرجن ي�شهد م�ش�ركة 1700لعب ولعبة من 106 دول

جلنة كرة القدم لل�شيدات تطلق 10 م�ش�بق�ت كروية للفتي�ت والن��شئ�ت وال�شيدات

فعاليات اجلولة  ب�����ش��دارة  ال��زع��اب��ي  ال��الع��ب ح�شن  ان��ف��رد 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج جولة  ال��ع��امل��ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل 
للبولينج  الدولية  خليفة  ب�شالة  املقامة   2013 اأبوظبي 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
املحدودة  البال�شتيكية  ل��ل��دائ��ن  ظ��ب��ي  اأب���و  ���ش��رك��ة  وب��دع��م 
الوطنية-اأدنوك  اأب��و ظبي  ب��رتول  �شركات  اإح��دى  )ب��روج( 
والتي   42 ال  الوطني  باليوم  البالد  احتفاالت  تزامنا مع 
العامل  بطل  برئا�شة  للبولينج  االإم�����ارات  احت���اد  ينظمها 
،والتي  مفتوحة  م�شاركة  و���ش��ط  القبي�شي  خليفة  حممد 
توا�شلت مناف�شاتها و�شط م�شاركة متزايدة ترقبا لو�شول 

الالعبن العاملين اآخر ال�شهر احلايل مما ي�شهم يف ارتفاع 
م�شتوى مباريات البطولة التي ر�شدت لها اللجنة املنظمة 
العليا برئا�شة �شالح �شالح اجلعيدي االأمن العام لالحتاد 
مبلغ 440 األف درهم كجوائز نقدية ،حيث يح�شل الفائز 

االأول على 110 األف درهم.
،متمنيا  نقطة   225 مبعدل  الزعابي  �شدارة  ج��اءت  وق��د 
اأو  امل��واط��ن��ن  لالعبن  ممثال  الثانية  للمرحلة  االرت��ق��اء 
ب��ال��ت��اأه��ل امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ي ح�����ش��اب ال��ن��ج��وم ال��ع��امل��ي��ن ،واحتل 
نقطة،وحلت   211 مبعدل  املرزوقي  حممد  الثاين  املركز 
الالعبة املوهوبة الربيطانية املقيمة ثامنثا هنان يف املركز 
ال�����ش��دارة م��ن خالل  ن��ق��اط لتهدد   207 ال��ث��ال��ث مب��ع��دل 

كبري  اإقبال  و�شط  يوميا  تتوا�شل  التي  البطولة  ت�شفيات 
لونودر  الفلبيني  جن��د  الرتتيب  ..وح�شب  الالعبن  م��ن 
 201 مب��ع��دل  ورجن��ا���س  وم��واط��ن��ة  نقطة   205 بر�شيد 
200 نقطة واملخ�شرم يو�شف  ،ثم علي الرا�شدي بر�شيد 
وال���دويل حارب   197 ال�شابع مب��ع��دل  امل��رك��ز  ال��زع��اب��ي يف 
املن�شوري يف املركز الثامن مبعدل 194 ويف املركز التا�شع 
اجلالف  علي  وع���ادل  ال�شيقل  ح�شن  علي  جن��د  والعا�شر 
وتتوا�شل املناف�شات يوميا ب�شالة خليفة الرئي�شية مبدينة 
البطولة  تبلغ  اأن  يتوقع  اأبو ظبي حيث  الريا�شية يف  زايد 
اإثارتها اعتبارا من ال�شبت املقبل 30-11 احلايل بان�شمام 

الدولين امل�شنفن .

توا�شل مب�ري�ت جولة اأبوظبي للت�شنيف الع�ملي للبولينج
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اأح����دث ا���ش��ال��ي��ب ا�شتقطاب  ���ش��ه��دت ور���ش��ة ع��م��ل 
ب�شركات  معهم  والتعاقد  امل��ح��رتف��ن  ال��الع��ب��ن 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  نظمها  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ك��رة 
االث���ن���ن امل��ا���ش��ي يف ف��ن��دق ل��ن��دن ���ش��وي��ت بنادي 
الو�شل، وحا�شر فيها اخلبري الفرن�شي جانلوك 
املحرتفن  ال��الع��ب��ن  ا�شتقطاب  م��دي��ر  ب��وزي��ن��ي 
بنادي رين الفرن�شي، والالعب املحرتف ال�شابق 
ح�شوراً  القدم،  لكرة  املمتاز  الفرن�شي  ب��ال��دوري 
كبرياً وم�شاركة وا�شعة من قبل املدراء واالإدارين 
واملالين  ال��ق��ان��ون��ي��ن  وامل�����ش��وؤول��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ن 

ب�شركات كرة القدم.
االإدارة  الور�شة االأوىل من نوعها يف برامج  وهي 
الريا�شية املحرتفة التي ينظمها املجل�س بهدف 
ا�شتقطاب  اأ���ش��ال��ي��ب  ب��اأح��دث  دب��ي  اأن��دي��ة  تعريف 
العملية  بالفائدة  يعود  مبا  املحرتفن  الالعبن 
ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

الالعبن على املدى املتو�شط والطويل .
رئي�شيتن،  ج��ل�����ش��ت��ن  ال���ع���م���ل  ور�����ش����ة  و����ش���م���ت 
الإدارة  الهيكلي  التنظيم  ب��ع��ن��وان  االأوىل  ج���اءت 
الهيكل  �شمن  امل��ح��رتف��ن  ال��الع��ب��ن  ا�شتقطاب 
التنظيمي لالأندية املحرتفة و�شرح فيها بوزيني 
ان  علما  الفرن�شيان،  وموناكو  ليل  ن��ادي  جتربة 
يف  الرائدة  املدار�س  من  تعد  الفرن�شية  التجربة 
لالأندية  وامل��ايل  واالإداري  الفني  التنظيم  جمال 
لكرة  االوروب����ي  االحت���اد  ت�شنيف  وف��ق  املحرتفة 
القدم، بينما ا�شتعر�شت اجلل�شة الثانية �شيا�شات 
املحرتفن  الالعبن  م��ع  والتعاقد  اال�شتقطاب 
الفنية  ونتائجهما  والبعيد  املتو�شط  امل��دى  على 
وامل���ال���ي���ة م���ن خ��ال���ش��ة ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
ه���ذا جم���ال االح����رتاف وال��ت��ع��اق��د م��ع الالعبن 
وا�شتثمارهم مبا يعود بالفائدة على االأندية على 

املدى الطويل على كافة االأ�شعدة.

ردود فعل اإيج�بية من امل�س�ركني
ب�شركة  االول  الفريق  مدير  هبيطة،  عبيد  وقال 
ال�شباب لكرة القدم من خالل الور�شة متكنا من 
على  وتعرفنا  ج��دي��دة  معلومات  على  احل�����ش��ول 
با�شتقطاب  يخت�س  فيما  موؤ�ش�شي  عمل  طريقة 
ل��ل��ف��ري��ق االول. وق���د مت  امل��ح��رتف��ن  ال��الع��ب��ن 
فيما  الفرن�شي  املحا�شر  خ��ربات  م��ن  اال�شتفادة 
املحرتفن  الالعبن  البحث عن  يتعلق بطريقة 
النادي  بها  مير  التي  واملراحل  اختيارهم  ونظام 
من مالحظة الالعب اىل متابعته لفرتة طويلة 
اىل التعاقد معه وهو امر بال �شك يخدم الفريق 
االأجنبي  االول من حيث جدوى اختيار الالعب 
وفائدته الفنية للفريق االول . فيما اعترب عبد 
الن�شر  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ب��ن��اي،  اهلل 
لكرة القدم اأن اختيار املو�شوع كان منا�شباً وهناك 
التعرف  مثل  الور�شة  يف  ع��دي��دة  اإيجابية  نقاط 

معتادة  غ��ري  التعاقدات  يف  ج��دي��دة  طريقة  على 
ا�شتقطاب  عملية  يف  ال��دول��ة  ب��اأن��دي��ة  متبعة  اأو 
يعمل  متكامل  عمل  فريق  هناك  واأن  الالعبن، 
االول.  للفريق  ال��الع��ب��ن  ا�شتقطاب  ملف  على 
اإدارة فنية تعمل  اإىل �شرورة وج��ود  البناي  ودع��ا 
جتهيز  يف  االول  ال��ف��ري��ق  م���درب  م��ع  بالتن�شيق 
االعتماد  وعدم  املحرتفن  الالعبن  وا�شتقطاب 
التعاقدات  الالعبن يف عملية  وك��الء  فقط على 
العبن  عن  للبحث  العالقات  من  �شبكة  وتركيز 
ال��ف��ن��ي��ة للفريق  ي��خ��دم��ون االه�����داف  مم��ت��ازي��ن 
االول . وعلق مبارك حاكم، املدير االإداري واملايل 
ان  ق��ائ��اًل  الور�شة  على  ال��ق��دم  لكرة  دب��ي  ل�شركة 
اجلوانب  لنا  وعك�شت  اإيجابية  لنا  كانت  الور�شة 
امل�شرقة يف كيفية ا�شتقطاب الالعبن املحرتفن 
املميزين وفقا لروؤية فنية وعلمية دقيقة متثلت 
ر�شد  ملوؤ�شرات  وفقا  الالعبن  تقييم  اإمكانية  يف 

دق��ي��ق��ة م���ن خ��الل��ه��ا مي��ك��ن ت�����ش��ن��ي��ف الالعبن 
وهي  االأوىل  كالتايل،  تنق�شم  فئات  ثالثة  لعدد 
احلا�شلة على 10 نقاط والتي ميكن ان ت�شارك 
او8   9 نقاط  على  احلا�شلة  والفئة  املنتخب،  يف 
او7 ميكن ت�شارك بدوري املحرتفن، بينما الفئة 
احلا�شلة على 6او 5 او 4 نقاط ميكن ان ت�شارك 
يف دوري اندية الدرجة الثانية . واقرتح عبيد علي 
حممد البدواوي، مدير الفريق االول لكرة القدم 
بنادي حتا، ان يتم تنظيم الور�شة حول مو�شوع 
روؤ�شاء  لفائدة  املحرتفن  الالعبن  ا�شتقطاب 
جمال�س اإدارات االندية و�شركات كرة القدم، وقال 
اأن  ال��ور���ش��ة ومت��ن��ى  اأن���ه خ��رج بانطباع جيد م��ن 
يتم تنظيم ور�س عمل تخ�ش�شية مماثلة بحيث 
ي�شتفيد القطاع الريا�شي من التجارب االأخرى، 
الدولة  اأن��دي��ة  على  تطبيقها  ميكن  حتى  وذل��ك 
املحرتفن  لالعبن  االأم��ث��ل  االختيار  يتم  حتى 

ع��ل��ى غ���ررا جتربة  اأك���رب  وب��ف��اع��ل��ي��ة  اأق���ل  بتكلفة 
نادي ليل الفرن�شي خالل الع�شر �شنوات املا�شية 
الور�شة  اإقامة هذه  وتاأتي  املحا�شرة.  كما ورد يف 
الدويل  الريا�شي  دب��ي  مل��وؤمت��ر  التهيئة  اإط���ار  يف 
الريا�شي  دب���ي  ي��ن��ظ��م��ه جم��ل�����س  ال����ذي  ال��ث��ام��ن 
كرة  �شعار  حتت  املقبل  دي�شمرب  28و29  يومي 
اجلهود  جانب  اإىل   ، للم�شتقبل  التمكن  القدم: 
االإداري����ة  ال��ك��وادر  لتطوير  للمجل�س  املتوا�شلة 
والفنية باالأندية الريا�شية و�شركات كرة القدم، 
ح��ي��ث ي��ن��ظ��م امل��ج��ل�����س ���ش��ن��وي��ا ال��ع��دي��د م��ن ور�س 
العمل واملحا�شرات النظرية والتطبيقات العملية 
املجاالت،  ه��ذه  يف  اخل���رباء  م��ن  نخبة  مب�شاركة 
حيث نظم املجل�س العديد من الدورات التدريبية 
املتقدمة يف دبي حا�شر فيها عدد من املخت�شن 
م���ن ب��ي��ن��ه��م االإي���ط���ال���ي���ان ف��اب��ي��و ك��اب��ي��ل��و وفابيو 

كانافارو، واالإ�شباين مي�شال �شاجلادو .

اأحد  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ت��وق��ع 
ال�شائقن االإماراتين الطاحمن بالفوز 
بلقب رايل دبي الدويل، مناف�شة �شر�شة 
ال�شائقن  �شعي  م��ع  ال����رايل  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
الوطني  بالعيد  لالحتفال  االإماراتين 

لالإمارات على طريقتهم. 
احرتف  وال��ذي  القا�شمي،  ال�شيخ  واأك��د 
القرن  ثمانينيات  يف  ال�شيارات  ريا�شة 
اأقدم  ل��ل��رايل،   35 ال���دورة  ب��اأن  املا�شي، 
�شت�شهد  االإم�����ارات،  يف  ريا�شية  فعالية 
ال�شائقن  ن��خ��ب��ة  ب���ن  ق���وي���ة  م��واج��ه��ة 
دبي،  بلقب  للتتويج  الطاحمن  العرب 
واالأخ������رية لبطولة  ال�����ش��اد���ش��ة  اجل��ول��ة 

ال�شرق االأو�شط للراليات. 
القا�شمي  خالد  ال�شيخ  �شقيقه  ويت�شدر 
الراغبن  االإماراتين  ال�شائقن  قائمة 

بو�شع حد ل�شيطرة نا�شر العطية على 
لقب دبي، حيث متكن ال�شائق القطري، 
ب��ل��ق��ب بطولة  ت��ت��وي��ج��ه  ال�����ذي ���ش��م��ن 
ال�����ش��رق االأو���ش��ط ل��ل��رال��ي��ات، م��ن الفوز 
املا�شية.  ال�شت  ال�شنوات  يف  دب��ي  ب��رايل 
امل�شاركن  االآخرين  ال�شائقن  ومن بن 
ب���ه���دف ال���ف���وز واخ���ت���ت���ام امل���و����ش���م ب���روح 
الكتبي،  را�شد  االإم��ارات  عالية،  معنوية 
والقطري  ال��راج��ح��ي  يزيد  وال�شعودي 
االأو�شط  ال�����ش��رق  ب��ط��ل  امل�����ري،  م�����ش��ف��ر 

للراليات عام 2010. 
القا�شمي،  ع����ب����داهلل  ال�����ش��ي��خ  و�����ش����رح 
املالح  برفقة  ال���رايل  يف  ي�شارك  وال���ذي 
الربيطاين �شتيف النك�شرت ب�شيارة فورد 
�شيارات  �شبعة  اإح��دى  �شي،  اآر  اآر  في�شتا 
من اإقليمية )عالية الكفاءة( ت�شارك يف 

للفوز  بفر�شة  يحظى  اجلميع  ال��رايل: 
هذه املرة .

وا�����ش����اف: ن��ا���ش��ر ���ش��م��ن ال���ف���وز بلقب 
هنا  �شتكون  فم�شاركته  ل���ذا  ال��ب��ط��ول��ة، 
�شتكون  م��ع خ��ال��د  االأم���ر  ك��ذل��ك  للفوز، 
فقط  لي�س  لكن  �شك،  ال  قوية  املناف�شة 
ي��ت��وق��ع ه����ذا قد  ���ش��خ�����س  اأي  ب��ي��ن��ه��م��ا. 
االإقليمية  ال�����ش��ي��ارات  ف��ع��دد  ي��ت��ف��اج��ئ، 
مزودة  وه���ي  ���ش��ي��ارات،  �شبعة  امل�����ش��ارك��ة 
فر�شة  ل��ه  فالكل  ل��ذا  ق��وي��ة،  مبحركات 
بالفوز املراحل متزج بن م�شارات تقنية 
الفوارق  ب��اأن  واأعتقد  ال�شريعة،  واأخ��رى 
خطئا  اأن  اإال  ب��ال��ث��واين.  بيننا  �شتكون 

�شغريا �شيحدث الكثري من الفرق .
وحتظى الدورة 35 لرايل دبي الدويل، 
بدعم كامل ومتويل من دي��وان �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم، وبرعاية كرمية من �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم،  ب��ن را���ش��د  ب��ن حممد  م��اج��د 

رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون.
من  بتنظيم  ال����دويل  دب���ي  رايل  وي��ق��ام 
نادي االإمارات لل�شيارات، الهيئة الدولية 
امل�شرفة على ريا�شة ال�شيارات يف الدولة، 
كليات  يف  لل�شباب  دبي  كلية  من  ويتخذ 
االأكادميية  دب��ي  مبدينة  العليا  التقنية 

مقرا له ونقطة ل�شيانة ال�شيارات. 
و�شتقام عمليات فح�س املركبات امل�شاركة 
يف ال��رايل اأي�شا يف مقر ال��رايل يف كلية 
ال��ت��ي �شتقام  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��ل�����ش��ب��اب،  دب���ي 
 12.30–8.30 ال�����ش��اع��ة  ب��ن  ال��ي��وم 
ق��ب��ل ت���وج���ه ال�������ش���ي���ارات يف وق����ت الحق 
م��ن ال��ي��وم مل��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي 

ويتزين  اال�شتعرا�شية.   اجل��ول��ة  حيث 
العليا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ال������رايل،  م��ق��ر 
ب��اأع��الم دول��ة االإم���ارات وذل��ك ا�شتعدادا 
الحتفاالت الدولة بعيد االحتاد ال� 42، 
و�شرح الدكتور حممد بن �شليم، رئي�س 
لل�شيارات، قائال: لطاملا  االإم��ارات  نادي 
تقليديا  ج����زءا  ال����دويل  دب���ي  رايل  ك���ان 
وله  الوطني  بالعيد  الدولة  باحتفاالت 
م��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة يف ت���اري���خ ال��ري��ا���ش��ة يف 

االإمارات .
وت���اب���ع: ���ش��ه��د ال����رايل م��ن��اف�����ش��ات قوية 
�شك  انعقاده، وال  �شنوات  ومثرية طوال 
اأي�شا،  �شتكون قوية  العام  باأن دورة هذا 
وال�������ش���الم���ة جلميع  ال���ت���وف���ي���ق  امت���ن���ى 

ال�شائقن امل�شاركن .
عبداهلل  ال�������ش���ي���خ  اأ������ش�����اف  ج���ه���ت���ه  م����ن 

القا�شمي، الذي اأنهى يف املركز الثاين يف 
وقال:  العطية،  بعد  املا�شي  العام  �شباق 
متكنت من حتقيق املركز الثاين واملركز 
الثالث عددا من امل��رات يف دبي. �شاركت 
 ،1983 ع���ام  م���رة  الأول  دب���ي  رايل  يف 
ومتكنت من انهاء الرايل على االأقل يف 

15 منا�شبة .
الفوز  م����ن  ي���وم���ا  اأمت����ك����ن  مل  وت����اب����ع: 
هنا  مل�شاكل من  لتعر�شي  نظرا  بالرايل 
لكن هذه  ا�شت�شلم،  لن  لكنني  اأو هناك. 
يف  االأردن  رايل  ب��ع��د  يل  م�����ش��ارك��ة  اأول 
م��اي��و امل��ا���ش��ي، وه���ذه ال��ري��ا���ش��ة بحاجة 
يكون  ل��ن  ل��ذا  دوري،  ب�شكل  للممار�شة 

االأمر �شهال بالن�شبة يل .
وتبداأ �شباقات اليوم االأول للرايل �شباح 
يوم اجلمعة 29 نوفمرب، يخو�س فيها 

ال�����ش��ائ��ق��ون ���ش��ت��ة م���راح���ل خ��ا���ش��ة تقام 
على ث��الث م�����ش��ارات يف ك��ل م��ن مناطق 
ال���زب���ي���دة وال���ف���ل���ج ب���ال���ق���رب م���ن قرية 
ال���ك���درا، وال�����ش��وك��ة، ق��ب��ل ال��ت��ج��م��ع عند 
بعد  ال�شائقون  وي��ق��وم  ال�شيانة  نقطة 
ظهر نف�س اليوم بقطع امل�شارات الثالث 
اأم��ا �شباقات اليوم الثاين  اأخ���رى.   م��رة 
مراحل  �شتة  انعقاد  ف�شت�شهد  ل��ل��رايل، 
خمتلفن  منطقتن  يف  منا�شفة  ت��ق��ام 
ال��ك��درة واملليحة،  ال��ذي��د،  ب��ال��ق��رب م��ن 
والتي تقع جميعها بن منطقتي الذيد-

امل��ل��ي��ح��ة وي�����ش��ه��ل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ن �شارع 
ال�شارقة-كلباء اأو �شارع الذيد. و�شي�شل 
ال��ن��اج��ون خ���ط ال��ن��ه��اي��ة يف م��رك��ز دبي 
 4:30 ال�شاعة  مت��ام  العاملي  ال��ت��ج��اري 

م�شاء نف�س اليوم.

ال�سيخ عبداهلل الق��سمي يتوقع من�ف�سة �سر�سة على لقب رايل دبي

نخبة ال�ش�ئقني العرب ي�شتعدون للمواجهة ال�شحراوية يف الوقت الذي ت�شتعد فيه الإم�رات لالحتف�ل ب�لعيد الوطني

م�ش�ركة كبرية يف ور�شة جمل�ش دبي الري��شي حول اأ�ش�ليب ا�شتقط�ب الالعبني املحرتفني 

لفئة  مفتوح  ريا�شياً  ماراثوناً  الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  نظم 
الذكور من جميع االأعمار و�شط م�شاركة وا�شعة، مت تق�شيمهم اىل 
 15 لغاية  املت�شابقن  على  االأوىل  الفئة  ا�شتملت  عمرية  فئات   3
�شنة والفئة الثانية على املت�شابقن من 15 �شنة ولغاية 30 �شنة 
والفئة الثالثة من 30 �شنة فما فوق حيث انطلق املاراثون من اأمام 
كيلومرتين  ومل�شافة  الذيد  م�شت�شفى  �شارع  مع  اخل��واط��ر  �شعبية 
فرجتهم  عن  امل�شاركون  وعرب  الثقايف  الذيد  ن��ادي  باجتاه  ون�شف 
الوطني  باليوم  احتفاالتنا  غمرة  يف  جت��ري  التي  الفعالية  بهذه 
الوطني  واالنتماء  للوالء  الفئات ممثلة  م�شاركتهم جميع  وج��اءت 
وبعد و�شول املت�شابقن قام كال من �شعادة را�شد عبد اهلل املحيان 
اأولياء االأم��ور يرافقه �شعادة �شامل عبد اهلل هويدن  رئي�س جمل�س 
ع�شو جمل�س الوطني نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد وخليفة 

اجلاري امن ال�شر والدكتور علي �شامل الطنيجي بتكرمي الفائزين 
فئة  ف��از  حيث  فئة  كل  من  خم�شة  الفائزين  على  اجلوائز  وتوزيع 
را�شد عبد اهلل  �شعادة  املركز االول  �شنة   50 امل�شاركن االك��رب من 
املحيان وباملركز الثاين الدكتور علي �شامل الطنيجي واملركز الثالث 
وعلي هالل ويو�شف الزعبي. اما فئة الفائزين الكبار االول خليفة 
م�شبح الكتبي والثاين احمد ال�شيد الها�شمي والثالث �شعيد ح�شن 
�شعيد والدكتور علي �شامل الطنيجي واخلام�س مامون احمد ح�شن 
والثاين  �شنيداجن  ا�شماعيل  االول  امل��رك��ز  ال�شباب  الفائزين  فئة 
�شعيد خلفان �شعيد والثالث ماهر نا�شر حممدالرابع علي مهدي 
باملركز  الفائز  ال�شغار  الفائزين  وا�شماء  ك��رمي  حامد  واخلام�س 
االول احمد ا�شماعيل حممد.  واملركز الثاين �شادي عوي�شة حممد 
واملركز الثالث �شليمان حممد الكربي والرابع مبارك �شامل الكربي 

واخلام�س حممد غازي كما تكرمي اكرب م�شارك �شعادة را�شد عبد 
تكرمي  مت  و  اخل��اط��ري  حميد  را���ش��د  م�شارك  وا�شغر  املحيان  اهلل 
اللجنة املنظمة برئا�شة حممد عبيد مطار الطنيجي ع�شو جمل�س 
االإدارة والدكتور حمود خلف �شامل مدير نادي الذيد وحممد �شامل 
ال�شام�شي ويو�شف ويل حممد و�شامل �شاعن  �شعيد ورا�شد حميد 
ان  الطنيجي اىل  املنظمة عبيد مطار  اللجنة  رئي�س  وا�شار  بخيت 
250 م�شارك وفرحتهم بهذه املنا�شبة الغالية  عدد امل�شاركن بلغ 
و�شكر كال من م�شاهمة قوات الطوارئ و�شرطة املرور وم�شت�شفى 
الذيد وكل املوؤ�ش�شات التي �شاهمت باجناح هذه االأجناز الهدف من 
اوا�شر املحبة  التعبري عن  او اخل�شار امنا يهدف اىل  الفوز  ورائ��ه 
الغالية  املنا�شبة  املعطاء وهذه  الوطن  التي ترتبط بهذا  والكرامة 

على قلوبنا .

م�راثون الحت�د لن�دي الذيد يكرم الف�ئزين
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الفجر الريا�ضي

واحد  فورموال  ل�شباقات  العامل  بطولة  مو�شم  انتهاء  مع 
التي �شهدت تتويج االملاين �شيبا�شتيان فيتل باللقب للمرة 
ال��ت��وايل، �شلطت اال���ش��واء على ج��وان��ب يف  ال��راب��ع��ة على 
�شخ�شيته تت�شم بقدر كبري من التوا�شع والب�شاطة، منذ 

ان دخل املعرتك قبل 7 موا�شم.
فاىل مزايا حتطيم االرقام القيا�شية التي امتهنها ال�شائق 
به  واحتفاظه  الغايل،  باللقب  ا�شغر متوج  البطل، ومنها 
ال�39 يف  الفوز  ال�26، وح�شده  �شن  وه��و يف  املو�شم  ه��ذا 
رقم  )م��ع��ادال  املو�شم  ه��ذا  وال�13  االح��رتاف��ي��ة  م�شريته 
يبدو  ال��ت��وايل،  على  والتا�شع  �شوماخر(  مايكل  مواطنه 

ال�شاب اال�شقر ن�شيج نف�شه مهما كد�س من القاب.

�شباقات  الوحيد بن كبار  مل تبهر االجن��ازات فيتل، فهو 
او  م��نت ط��ائ��رة خا�شة،  ي�شافر على  ال���ذي ال  ال��ف��ورم��وال 
بن  ال��وح��ي��د  ان��ه  كما  وف��ي��ال فخمة.  ف��اخ��را  يختا  ميلك 
ابطال العامل الذين ال يزالون يف املناف�شة )الربيطانيان 
ل��وي�����س ه��ام��ي��ل��ت��ون وج��ن�����ش��ون ب���ات���ون، ال��ف��ن��ل��ن��دي كيمي 
رايكونن، واال�شباين فرناندو الون�شو( ال يعري الو�شم على 
ج�شده اهتماما، علما ان مطلعن على �شلوكيات االبطال 
وامل�شاهري يعتربون هذه العادة من باب التظاهر والتميز 

وحب الذات .
يف املقابل، ي�شتمتع فيتل بركوب دراجة هوائية يف تنقالته 
الكربى مثل طوكيو وبرلن  املدن  الريفية، ويف  ونزهاته 

املف�شلتن لديه. كما ي�شعد بركوب املرتو او القطار. ويف 
املطارات ينتظر دوره بهدوء الجناز معامالته.

ولعل اكرث ما يعك�س توا�شعه الكبري، طرفة يرويها �شائق 
2012 كان  12 �شباط )فرباير(  رئا�شي يف املانيا. فيوم 
فيتل على موعد مع حفلة تكرمي دعا اليها الرئي�س االملاين 
هور�شت �شيهوفر يف املقر الرئا�شي ق�شر بلفو ، حيث تقرر 
تقليده ارفع و�شام مينح لريا�شي. وحن و�شل فيتل اىل 
الت�شريفات  موظفو  منه  طلب  للمقر،  الرئي�شية  البوابة 
ركوب �شيارة فارهة و�شعت بت�شرفه. لكنه �شكرهم مف�شال 

ال�شري حتت املطر بحجة ان امل�شافة ق�شري!
ويجمع عارفو فيتل على انه غري معقد، ال تبهره ا�شواء 

اتخاذ  اع��ت��م��اده  ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  ���ش��ول��و  . يت�شرف  ال�����ش��ه��رة 
وهو  احيانا.  اآخرين  ي�شت�شري  انه  ولو  مبفرده،  ال��ق��رارات 
نادرا ما ي�شتعن بخبري قانوين او حمام حتى حن يوقع 
اخت�شا�شيا  بت�شرفه  ي�شع  بل  رد  فريق  ان  علما  ع��ق��ودا، 

يدعى هلموت ماركو.
الفرن�شي  الفريق  مهند�س  يك�شف  املقارنة،  �شبيل  وعلى 
غيوم روكلن ان ابطاال كرثا عا�شرهم يوكلون اىل طواقهم 
الفنية االعتناء بتفا�شيل �شخ�شية حتى يف قمرة القيادة ، 
على عك�س فيتل الذي ياأخذ هذه االمور على عاتقه، ومنها 
به اىل معاونه  يعهد  ما  ام��ا   . يدوية عملية �شرفة  ام��ور 
امليكانيكي الدامنركي اويل فينح�شر بل�شق ر�شوم �شاحكة 

على قمرة �شيارته كينكي كيلي بعد كل �شباق يحرز لقبه.
واياهم  يتبادل  للمعجبن،  خمل�شا  �شديقا  فيتل  ويعترب 
التحيات والكلمات، وي�شر على م�شافحتهم حتى ولو كان 
يف عجلة من ام��ره. ال يحبط احدا منهم ويتوقف ليلبي 
امل�شموح  ال��وق��ت االدن���ى  ك��ان  طلباتهم ق��در االم��ك��ان. واذا 
10 دق��ائ��ق خ��الل جوالت  ب��ه لتوقيع االوت��وغ��راف��ات ه��و 
بطولة العامل، فان فيتل مي�شي غالبا �شاعة كاملة ملبيا 
منطلق  وم��ن  معهم.  ال�شور  وملتقطا  املعجبن  رغ��ب��ات 
تقديرهم واحرتامهم يف�شل التوا�شل املبا�شر معهم بدال 
تويرت  مثل  الكرتونية  اجتماعية  مواقع  ا�شتخدامه  من 

للتعبري واالداء باآرائه.

الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  رف��ع جمل�س 
التهاين  ا�شمى  البحرية  للريا�شات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
اأخيه  واىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأع�شاء  اإخ���وان���ه���م���ا  واىل  اهلل  رع�����اه 
املجل�س االعلي حكام االإم��ارات و�شمو 
اأولياء العهود الكرام و�شعب االإمارات 
مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني الثاين 
تاريخ  ي�����ش��ادف  وال������ذي  واالأرب����ع����ن 

الثاين من دي�شمرب من كل عام.
الت�شور  االإدارة  جم��ل�����س  واع���ت���م���د 
الوطني  ال����ي����وم  ب�������ش���ب���اق  اخل����ا�����س 
للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما 
)اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
ينطلق  اأن  واملقرر   )2014-2013
ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل يف ���ش��واط��ئ دبي 
مبوا�شلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��و���ش��ي��ا 
التجهيز والتح�شري لالحتفال بهذه 
املنا�شبة الكبرية خا�شة وان ال�شباقات 
البحرية يف الفئات الرتاثية و�شباقات 
22 قدما حتظى  ال�شراعية  القوارب 
املجتمع  �شرائح  اهتمام  م��ن  بالكثري 
ياأتي  ال��ذي  ال�شباب  اهتمام  وتكت�شب 
والتم�شك  االإب����ح����ار  م���ه���ارة  ل��ت��ع��ل��م 
توا�شال  واالأج�������داد  االآب������اء  مب��ا���ش��ي 
االجتماع  خالل  ذلك  جاء  لالأجيال. 
الذي  ال��ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  ال����دوري 

االأول مبقر  اأم�������س  ي���وم  م�����ش��اء  ع��ق��د 
طيار  ال��ل��واء  �شعادة  وبرئا�شة  ال��ن��ادي 
ث��اين وح�شور علي  بن  احمد حممد 
جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�شر 
را�شد  حم���م���د  واالأع���������ش����اء  االإدارة 
الهاملي و�شعيد حممد �شعيد الطاير 
وع�������ارف ���ش��ي��ف ال����زف����ن وال���دك���ت���ور 
�شهيل  وحممد  ال��زاه��د  حممد  خالد 
ب���ن غليطة  ال���ع���ي���ايل وع���ل���ي ج��م��ع��ة 
بن  ورحب  بالوكالة  التنفيذي  املدير 
ثاين خالل االجتماع باإخوانه اأع�شاء 
جمل�س االإدارة م�شيدا بالدور الكبري 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  امل��ت��وا���ش��ل  وال��دع��م 
اآل مكتوم  ماجد بن حممد بن را�شد 
والفنون  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س 
من  امل�شتمرة  واملتابعة  النادي  رئي�س 
نائب  الفالحي  ح��ارب  حممد  �شعيد 

رئي�س النادي.
بدء  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  واأع����ل����ن 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  االح���ت���ف���ال  ب���رن���ام���ج 
ال��وط��ن��ي��ة م��ب��ك��را م��ن خ���الل مظاهر 
دبي  نادي  اكت�شت جنبات  التي  الفرح 
الدويل للريا�شات البحرية ومنطقة 
والتي  ب��ال��ك��ام��ل  ال�����ش��ي��اح��ي  امل���ي���ن���اء 
التي رفعت يف  باأعالم الدولة  اكت�شت 
اأهمية  ع��ن  ب�����ش��دق  لتعرب  م��ك��ان  ك��ل 
الدويل  دبي  ن��ادي  درج  املنا�شبة حيث 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وك���غ���ريه من 
املوؤ�ش�شات الريا�شية يف الدولة واإمارة 
ف��ع��ال��ي��ات خا�شة  اإق����ام����ة  دب����ي ع��ل��ى 
اإىل  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  ومتميزة 

قلوب اجلميع.

تهنئة اأم االإم�رات
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وح���ر����س 
خالل  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
اإىل  التهئنة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
االأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
�شخ�شية  بجائزة  تتويجها  مبنا�شبة 

العام الريا�شية املحلية �شمن جائزة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي يف 

دورتها اخلام�شة.
اإىل  التهنئة  االإدارة  جمل�س  قدم  كما 
الفيكتوري  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
مرخان  بن  �شيف  �شعادة  برئا�شة  تيم 
الفيكتوري  ف��ري��ق  ن��ي��ل  ع��ل��ى  الكتبي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جائزة   3 تيم 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
)فئة  اخلام�شة  دورت��ه��ا  يف  الريا�شي 

االإب������داع اجل��م��اع��ي( ك��اأف�����ش��ل فريق 
اأمر يعك�س مدي املكانة  اإماراتي وهو 
البحرية  الريا�شات  بها  حتظي  التي 
يف ال���دول���ة وال��ت��ق��دي��ر ال��رف��ي��ع الذي 
جتده من امل�شئولن والفئات املختلفة 
خا�شة يف ظل الت�شحيات الكبرية التي 
يبذلها �شفراء الريا�شات البحرية يف 
خمتلف املنا�شبات والبطوالت العاملية 
حيث يعد هذا التتويج مبثابة احلافز 
االأك���ي���د الأب���ط���ال االإم������ارات م��ن اجل 

موا�شلة درب النجاح.

فريق  ع�شو  االإدارة  جمل�س  هناأ  كما 
���ش��ك��اي داي���ف دب���ي ل��ل��دراج��ات املائية 
�شيف  �شيف حم��م��د  ال��ن��ا���ش��ئ  ال��ب��ط��ل 
اختري  وال�������ذي  ال���ف���ال����ش���ي  امل��ع�����ش��م 
�شمن 6 اأبطال نا�شئن للفوز بجائزة 
�شاحب  يف  ن��ا���ش��ئ  ري���ا����ش���ي  اأف�������ش���ل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
دورتها  يف  الريا�شي  ل��الإب��داع  مكتوم 
بهذه  جدير  بالتاأكيد  وه��و  اخلام�شة 
االألقاب  من  العديد  ن��ال  الأن��ه  املكانة 
نوفي�س(  )واق����ف  بفئتن  ف���وز  منها 

�شمن   )15-13 ن��ا���ش��ئ��ن  و)واق�����ف 
اأمريكا  يف  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
اإم��ارات��ي يفوز  ك��اأول ريا�شي   2012
كما  واح���دة  عاملية  بطولة  يف  بلقبن 
انه فاز باملركز االأول يف بطولة اأوروبا 
)واق���ف   2012 امل��ائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
حمرتفن ليمتد( وفاز بقلب بطولة 
 2013 املائية  ل��ل��دراج��ات  االإم����ارات 
العالمة  حم��ق��ق��ا  ل��ي��م��ت��د(  )واق�������ف 
جوالت   6 م��ن  نق�شان  دون  الكاملة 
اأ���ش��ه��ر متمنن   4 اأق��ي��م��ت على م���دار 
عرب  النهائية  املرحلة  يف  التوفيق  له 
الت�شويت يف ا�شتفتاء جماهريي يبث 

على قناة دبي الريا�شية.
وناق�س جمل�س االإدارة خالل االجتماع 
الريا�شي  امل��و���ش��م  ���ش��ب��اق��ات  ب��رن��ام��ج 
وم���ا   2014-2013 ال����ب����ح����ري 
النجاحات  م�شيدا  �شباقات  من  اأجن��ز 
الفعاليات  يف  حتققت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
امل��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة التي 
ج�����اءت دع���م���ا مل��ل��ف ا���ش��ت�����ش��اف��ة دولة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حلدث 
واط����م����اأن  دب������ي(   2020 )اك�������ش���ب���و 
كذلك على الفعاليات املرتقبة خالل 
اجلولة  ومنها  املقبل  دي�شمرب  �شهر 
اخلتامية من مناف�شات بطولة العامل 
)�شكاي دايف دبي( للزوارق ال�شريعة 
امليناء  يحت�شنها  وال��ت��ي  ك���ات  اك�����س 
ال�شياحي خالل الفرتة من 14-12 

دي�شمرب املقبل .
جم�����ددا  االإدارة  جم���ل�������س  ورح��������ب 

التدريبي  امل���ع�������ش���ك���ر  ب���ا����ش���ت�������ش���اف���ة 
للفريقن االأملاين واالأوكراين لقوارب 
الدراغون لل�شراعية احلديثة والذي 
للمع�شكر  مقر  ليكون  ال��ن��ادي  اخ��ت��ار 
لال�شتحقاقات  ا���ش��ت��ع��دادا  ال�����ش��ت��وي 
املكانة  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���دا  وذل�����ك  امل��ق��ب��ل��ة 
النادي باعتباره  التي يحتلها  العاملية 
م�����ن اأه��������م ال�����وج�����ه�����ات ال����ع����امل����ي����ة يف 
ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة مل��ا ي��ق��دم��ه من 

ت�شهيالت فنية ولوج�شتية قيمة.

كرة القدم ال�س�طئية

واأ�شاد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
القائم  بالتعاون  البحرية  للريا�شات 
الريا�شي  دب��ي  وجمل�س  ال��ن��ادي  ب��ن 
يف  الريا�شي  للن�شاط  الراعية  املظلة 
االإم����ارة وال���ذي جت�شد يف ع��دة �شور 
بطولة  ح��دث  ا�شت�شافة  جن��اح  منها 
التي  ال�شاطئية  القدم  لكرة  ال��ق��ارات 
جرت يف ملعب خا�س اأقيم داخل مقر 
النادي مبوا�شفات خا�شة حيث ات�شع 

امللعب لنحو 2500 متفرجا.
اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  االإدارة  جم��ل�����س  وق����دم 
مبنا�شبة  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم��ل�����س 
للبطولة  والفني  التنظيمي  النجاح 
م��ه��ن��ئ��ا يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه احت����اد كرة 
الوطني  منتخبنا  ب��ح�����ش��ول  ال���ق���دم 
العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  على 
مدي  يعك�س  ال���ذي  االأم����ر  للبطولة 

التطور احلادث يف هذه الريا�شة.

لب�س حلة زاهية وال�سراعية تبحر 7 دي�سمرب

)دبــــي البحـــري( يــــد�شــــن احتفــــ�لت اليـــــوم الوطنــــي ب�ملينـــ�ء ال�شي�حـــــــي
جمل�س االإدارة ي�سيد ب�لنج�ح ويطمئن على �سب�ق�ت املو�سم

الن�دي يهنئ اأم االإم�رات والفيكتوري 3 والفل�سي بج�ئزة االإبداع

���ش��ج��ل امل�����ش��ري حم��م��د ���ش��الح ه��دف��ا م���ن ه��ج��م��ة م���رت���دة يف 
�شيفه  على  للفوز  ال�شوي�شري  ب��ازل  ليقود  االأخ���رية  الدقائق 
1-�شفر يف املجموعة اخلام�شة يف دوري  ت�شيل�شي االجنليزي 

اأبطال اوروبا لكرة القدم.
وت�شدى بيرت �شيك حار�س مرمى ت�شيل�شي برباعة ل�شل�شلة من 
ال�شوي�شري  الفريق  ليحرم  االأول  ال�شوط  لبازل يف  املحاوالت 

امل�شيطر من التقدم.
لكن بازل الذي فاز على ت�شيل�شي 2-1 يف لندن يف مباراتهما 

عن  الوحيد  ال��ه��دف  ت�شجيل  م��ن  متكن  باملجموعة  ال�شابقة 
ي�شع  اأن  قبل  الي�شار  ناحية  م��ن  انطلق  ال��ذي  �شالح  طريق 

الكرة يف مرمى �شيك يف الدقيقة 87.
من  نقاط  ت�شع  عند  ت�شيل�شي  ر�شيد  توقف  النتيجة  وب��ه��ذه 
خم�س مباريات لكنه ما زال يف �شدارة املجموعة و�شمن التاأهل 

لدور ال�شتة ع�شر.
امل��رك��ز الثاين  ن��ق��اط ليحتل  اإىل ث��م��اين  ب���ازل ر���ش��ي��ده  ورف���ع 
ويتذيل  الثالث  االأمل���اين  �شالكه  على  واح���دة  بنقطة  متقدما 

�شتيوا بوخار�شت الروماين الرتتيب بثالث نقاط.
�شكاي  ل��ت��ل��ف��زي��ون  ت�شيل�شي  م����درب  م��وري��ن��ي��و  ج���وزي���ه  وق����ال 

�شبورت�س اداء فريقي كان �شيئا وي�شتحق الهزمية. 
واأ�شاف مل ا�شعر بالر�شا عن اأي �شيء فعلناه من اأول دقيقة يف 
املباراة. ارتكبنا خطاأ دفاعيا على الفور واعتقد ان الفريق مل 
ي�شيطر على اللعب اال لفرتة ق�شرية يف ال�شوط الثاين. �شعرت 
مب��ع��ان��اة ال��الع��ب��ن م��ن االره����اق ودف��ع��وا ثمن ف��رتة التوقف 

االأخرية ب�شبب املباريات الدولية. 

ميالنو يفوز بثالثية على �شيلتيك 
ال�شتة ع�شر من دوري  التاأهل لدور  �شيلتيك ليبقى مناف�شا على  تغلب ميالنو بثالثية نظيفة على م�شيفه 

اأبطال اوروبا لكرة القدم.
وافتتح كاكا اأف�شل العب يف العامل �شابقا الت�شجيل للفريق االإيطايل يف الدقيقة 13 واأ�شاف زميله كري�شتيان 

زاباتا الهدف الثاين يف الدقيقة 49.
خم�س  من  نقاط  ثماين  اإىل  ر�شيده  ميالنو  لريفع  اللعب  من  �شاعة  بعد  الثالثية  بالوتيلي  ماريو  واختتم 
املركز  اأياك�س ام�شرتدام �شاحب  2-1 يف �شيافة  الذي خ�شر  املت�شدر  مباريات بفارق نقطتن وراء بر�شلونة 

الثالث ب�شبع نقاط.
وتاأكد خروج �شيلتيك بطل ا�شكتلندا من امل�شابقة قبل جولة واحدة من النهاية بعد توقف ر�شيده عند ثالث 

نقاط.

هـــدف �شــــالح مينـــــح بـــــ�زل الفـــــــوز علـــى ت�شيلـــــ�شي 
يف دوري اأبطــــــ�ل اأوروبـــــ� 

ي��وا���ش��ل جن��وم ب��ط��والت ال��رتاي��ث��ل��ون ق��دوم��ه��م اإىل 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث اأك���د ك��ل م��ن ح��ام��ل ال��ل��ق��ب البطل 
االأوملبي األي�شتري براونلي و�شقيقه بطل العامل لعام 
املو�شم يف  هذا  �شيفتتحان  باأنهما  2011 جوناثان 

اأبوظبي يوم 15 مار�س املقبل.
التي  للرتايثلون  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  تدخل 
عامها  والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمها 
البطولة  بو�شفها  مكانتها  ر�شخت  حيث  اخلام�س، 
واحلدث  العاملين،  الريا�شين  الأب���رز  االفتتاحية 
وتتيح  ال��ع��م��ري��ة.  ال��ف��ئ��ات  مل�����ش��ارك��ة خمتلف  االأه����م 
ال�شباق  الفر�شة للم�شاركة يف  البطولة للم�شاركن 
على امل�شار الطويل، وامل�شار الق�شري، وامل�شار ال�شريع 
ملدينة  اخل��الب��ة  بامل�شاهد  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  والتمتع 

اأبوظبي، عا�شمة دولة االإمارات العربية املتحدة.
ويخو�س ال�شقيقان براونلي مناف�شات البطولة معاً، 
الدويل  العامل لالحتاد  بطل  ياأمل جوناثان،  حيث 
�شقيقه  من  اللقب  انتزاع   2012 لعام  للرتايثلون 

األي�شتري، �شاحب اللقب احلايل.
 بعد متابعتي للفوز الذي حققه األي�شتري يف البطولة 
هذا العام، اأدركت باأن علي خو�س غمار هذا ال�شباق. 
وظروفها  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ف  يف  األي�شتري  اأ�شهب  كما 
املثالية وم�شار ال�شباق الرائع. �شوف متثل يل هذه 

ال�شباق،  م�شافة  حيث  من  لالأمام  خطوة  البطولة 
اأتطلع خلو�س هذا  ما �شي�شكل حتدياً حقيقياً، واأنا 
قوية  ب��داي��ة  لتحقيق  األي�شتري  وي�شعى  ال��ت��ح��دي.  
االإ�شابة  من  فيه  عانى  قا�ٍس  مو�شم  بعد  العام  هذا 
التي ت�شببت يف خروجه من بطولة العامل لالحتاد 

الدويل للرتايثلون. 
العام  ا���ش��ت��م��ت��ع��ت مب�����ش��ارك��ت��ي يف م��ن��اف�����ش��ات  ل��ق��د   
بالن�شبة  االأوىل  ه��ي  م�شاركتي  ك��ان��ت  ه��ن��ا.  املا�شي 
التوتر.  بع�س  �شبب يل  ما  الطويل،  امل�شار  يل على 
اأب��وظ��ب��ي م��ك��ان رائ����ع ل��ل��زي��ارة م���ا ي��ج��ع��ل منها  اإن 

مناف�شات  بخو�س  الراغبن  جلميع  االأم��ث��ل  املكان 
العناء  الكثري من  االأم��ر مني  يتطلب  ال�شباق، ومل 
الإقناع جوين لالن�شمام اإيل يف هذه البطولة. لقد 
املا�شي،  مو�شمي  اختتام  ب�شبب  اأم��ل  بخيبة  �شعرت 
لذا، فاإن م�شاركتي يف بطولة اأبوظبي لعام 2014 

وحماولتي االحتفاظ باللقب �شتكون البداية املثالية 
للمو�شم القادم. 

و���ش��ي��ك��ون ث��م��ة ح��اف��ز اإ����ش���ايف ل��ل��راغ��ب��ن يف خو�س 
الذهبية  باجلائزة  والفوز  الق�شري  امل�شار  مناف�شات 
�شي�شيف  م��ا  دوالر،   15.000 قيمتها  تبلغ  التي 

املزيد من التميز على احلدث املثري.
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال���ق���ادم  ال���ع���ام  دورة  ت�شتعد 
الدولية للرتايثلون لت�شجيل رقم قيا�شي من حيث 
عدد امل�شاركن، فعلى الرغم من فتح باب الت�شجيل 
م��ن��ذ م���ا الي���زي���د ع���ن ���ش��ه��ر واح�����د، ف��ق��د مت حجز 
%40 منها  اأكرث من ن�شف االأماكن يف البطولة، 

ملت�شابقن عائدين للبطولة.
ت��ب��داأ ���ش��ب��اق��ات ال��ب��ط��ول��ة يف م��ي��اه اخل��ل��ي��ج العربي 
املفتوح،  اأب��وظ��ب��ي  �شاطئ  قبالة  ال�شافية  ال��زرق��اء 
اأبوظبي،  ك��ورن��ي�����س  ���ش��اط��ئ  ع���رب  ب��ع��ده��ا  وت��ن��ت��ق��ل 
و�شواًل اإىل جزيرة يا�س الرائعة وحول حلبة مر�شى 
يا�س، التي ت�شت�شيف �شباق جائزة االحتاد للطريان 
من  العودة  قبل  اأبوظبي،  يف  للفورموال1  الكربى 

جديد اإىل قلب العا�شمة االإماراتية.
من  للرتايثلون  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ت��ت��األ��ف 
 3( كلم   223 – الطويل  امل�شار  م�����ش��ارات:  ث��الث 
كلم �شباحة، و200 كلم دراجات، و20 كلم جري(، 
كلم  و100  �شباحة،  كلم   1.5( الق�شري  وامل�����ش��ار 
دراج��ات، و10 كلم ج��ري(، وامل�شار ال�شريع )750 
م��رت ���ش��ب��اح��ة، و50 ك��ل��م دراج�����ات، و5 ك��ل��م جري( 
ومي��ك��ن امل�����ش��ارك��ة يف ك��ل م��ن امل�����ش��اري��ن ال��ق�����ش��ري و 

ال�شريع ك�شباقات تتابع للفريق.

ال�سقيق�ن براونلي يخو�س�ن من�ف�س�ت بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون

فتـــــح بــــــ�ب الت�شجيــــــــل لأبرز بطولـــــــة للرتايثلــــــــون يف الـعـــــ�مل

�شيبـــ��شتيــــــ�ن فيــتل بطـــــل متوا�شــــــع ل تبهــــــره اأ�شــــــواء ال�شـهـــــــرة 



بربرا والرتز ت�شت�شيف غدا اوب�م� وزوجته مي�شيل 
االأمريكي  الرئي�س  وال��رتز،  بربرا  االأمريكية  الربامج  مقدمة  ت�شت�شيف 
ال�شنة،  لهما هذه  اأول مقابلة م�شرتكة  اأوباما، وزوجته مي�شيل، يف  باراك 
واأعلنت �شبكة  ال�شكر.  اأي بعد يوم واحد من عيد  وذلك يوم غد اجلمعة، 
اأوباما وزوجته �شيجل�شان مع بربرا  )اآ ي بي �شي( االأمريكية ان الرئي�س 
هذه  لهما  م�شرتكة  تلفزيونية  مقابلة  اأول  يف  االأبي�س  البيت  يف  وال��رتز 
ال�شنة . واأ�شافت انه يف ما بات تقليداً مع نهاية كل �شنة، �شتجري والرتز 
مقابلة مع الرئي�س اأوباما اأواًل ومن ثم تن�شم ال�شيدة اأوباما اإىل احلديث 
. واأو�شحت ال�شبكة ان املقابلة �شتكون يوم اجلمعة املقبل، اأي بعد يوم واحد 
20 ، و�شوف تتخللها  من عيد ال�شكر، �شمن حلقة خا�شة من برنامج 20 
لقطات من مقابالت �شابقة اأجرتها والرتز مع كل رئي�س اأمريكي وزوجته، 
�شتكون خام�س  ان هذه  اإىل  ي�شار  نيك�شون.  ريت�شارد  االأ�شبق  الرئي�س  منذ 

مرة يجري فيها اأوباما وال�شيدة االأوىل، مقابلة م�شرتكة مع والرتز.

اإدري�ش اإلب� يج�شد �شخ�شية 
م�نديال يف فيلم عن حي�ته 

اإفريقي  الزعيم اجلنوب  ي�شبه  اإلبا  اإدري�س  املمثل الربيطاين  قد ال يكون 
نل�شون مانديال يف مالحمه اإال اأنه تو�شل اإىل اأن ح�شوره القوي �شيقطع 

�شوطا طويال يف جت�شيده ل�شخ�شية ال�شيا�شي املخ�شرم.
يج�شد اإلبا �شخ�شية الزعيم املناه�س للف�شل العن�شري والرئي�س االأ�شبق 

جلنوب اإفريقيا يف فيلم )مانديال: م�شرية طويلة اإىل احلرية(.
يعرفه  ال��ذي  مانديال  املخ�شرم  ال�شيا�شي  ما�شي  درا�شة  اإلبا  على  وتعن 
اجلميع عندما كان حماميا �شابا األهم كثريين لالن�شمام اإىل الكفاح �شد 

حكم البي�س يف جنوب اإفريقيا.
وقال اإلبا )41 عاما( ما حفز النا�س عندما راأوه ك�شاب كان ح�شوره فقد 
كان له ح�شور قيادي حقا... كنت تريد اأن تتبعه والفيلم الذي ي�شتند اإىل 
اإنتاج  احل��ري��ة(  اإىل  طويلة  )م�شرية   1994 ع��ام  ملانديال  الذاتية  ال�شرية 
وتوزيع  ت�شادويك  جا�شنت  الربيطاين  للمخرج  م�شتقل  افريقي  جنوب 

�شركة واين�شتاين. ويعر�س يف دور العر�س االأمريكية يوم اجلمعة.
وقال ت�شادويك اإن عددا قليال من �شور مانديال موجودة لتلك الفرتة لكن 
من خالل التحدث مع اأ�شخا�س عرفوه يف �شبابه فقد وجد مانديال هذه 

الكرة النارية من الطاقة التي اأحبت احلياة. 
وقال ت�شادويك التقيت به وعمره 93 عاما وب�شراحة كنت اأم�شي يف تلك 

الغرفة و�شعرت اأن النور ي�شع منه. لديه هذه الطاقة. 
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بريتني �شبريز.. 
وجدت احلب من جديد 

على  واح��������دة  ����ش���ن���ة  اإال  مت����ر  مل 
ان��ف�����ش��ال��ه��ا ع���ن خ��ط��ي��ب��ه��ا، حتى 
بريتني  االأمريكية  النجمة  اأعلنت 
����ش���ب���ريز ع����ن ان���ه���ا وج������دت احلب 
ديفيد  ب���  وه��ي مغرمة  م��ن جديد 

لوكادو.
�شمن  �شنة(   31( �شبريز  واأط��ل��ت 
تونايت(  )اإن��رتت��اي��ن��م��ن��ت  ب��رن��ام��ج 
واأح��ب حقيقة  اأن��ا مغرمة،  وقالت 

انه )لوكادو( عنيد جداً .
ب�شيط  رج��ل  حبيبها  ان  واأ���ش��اف��ت 
واأنا اأحبه ب�شدة، وهو م�شل وحمب 
ج��داً، واأح��ب حقيقة ان��ه يحب كل 

ما يقوم به وهذا معٍد .
ي�شار اإىل ان لوكادو من فريجينيا 

ويعمل يف �شركة قانونية.
على  تعرفت  ان��ه��ا  �شبريز  وذك���رت 
حبيبها من خالل بع�س االأ�شدقاء، 
والدها  م��ب��ارك��ة  ع��ل��ى  ح�شل  وق���د 

الذي ي�شعب اإر�شاوؤه عادة.

متجر يطلب من ت�شعيني اإثب�ت اأن عمره 
فوق 18 ع�مً�!

طلبت موظفة يف متجر بريطاين من رجل ت�شعيني اإثبات 
اأنه فوق ال�شن القانونية لكي يتمّكن من �شراء الكحول. 
بول  اإن، ط��وين  االأرب��ع��اء،  ام�س  وقالت �شحيفة )�شن(، 
)92 عاماً(، مل يكن ميلك اأي وثيقة تثبت اأن عمره فوق 
18 عاماً، فاأبلغه موظفو متجر )تي�شكو( باأنه ال ي�شتطيع 

�شراء الكحول بعد اأن اأراد �شراء زجاجتن من الفودكا.
من  و19  حفيداً   16 ولديه  جد  وه��و  ب��ول،  اأن  واأ�شافت 
لعيد  كهدايا  فودكا  زجاجتي  �شراء  واأراد  االأحفاد،  اأبناء 
امليالد، واعتقد يف البداية اأن املوظفة على �شندوق الدفع 
يف متجر )تي�شكو( ب�شاحية فيلثام الواقعة غرب لندن، 
اإب��راز وثيقة تثبت اأن عمره  كانت متزح حن طلبت منه 

فوق 18 عاماً.
باأن  ب���ول  اأب��ل��غ��ت  امل��وظ��ف��ة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
التعليمات ال ت�شمح لها ببيعه الكحول اإذا كان حتت ال�شن 

القانونية، ما اأثار غ�شبه وقام مبغادرة املتجر.
ون�شبت اإىل بول قوله ميكنني تقّبل املزاح، لكن ما فعلته 
ب�شبب وجود  باالإحراج  و�شعرت  يكن مزاحاً،  املوظفة مل 
اأ�شخا�س اآخرين يف طابور االنتظار . كما نقلت ال�شحيفة 
زميلتنا  اإن  ق��ول��ه  )تي�شكو(  متجر  با�شم  متحدث  ع��ن 
مل  املزحة  اأن  نقّدر  لكننا  مرحة،  تكون  اأن  حت��اول  كانت 
االحتفاظ  وقررنا  لبول  اع��ت��ذاراً  وقدمنا  تقا�شمها،  يتم 

بزجاجتي الفودكا اإذا ما قّرر العودة اإىل املتجر .

برغر بـ 200 دولر 
قرر  االأم��ريك��ي��ة  هيو�شنت  م��دي��ن��ة  يف  مطعماً  اأن  ي��ب��دو 
ملجرد  طائلة  مبالغ  الإن��ف��اق  البع�س  ا�شتعداد  ا�شتغالل 
اال�شتمتاع بوجبة لذيذة، حيث عر�س برغر مقابل 200 
املطعم  اأن  كرونيكل(  )هيو�شنت  وذك��رت �شحيفة  دوالر. 
على  حتتوي  طعام  قائمة  اأطلق  ما�شتكرافتد  درج��ة   60

الربغر ال�شهري الذي �شّماه 60 درجة بي�شرتو برغر .
امل�شمن،  االإوز  وكبد  ال�شلع،  على حلم  الربغر  ويتحوي 
املقلي  وال��ف��ط��ر  ال���ب���وردو،  و�شل�شة  امل��ك��رم��ل،  وال��ب�����ش��ل 
الطاهي  ك�شف  كما  املق�ّشر.  االأبي�س  والكماأ  خفيفاً،  قلياً 
النم�شاوي، فريتز جيت�شرن، عن برغر لقاء 10 دوالرات، 

حتتوي على حلم البقرة احلمراء.

 ال�شرطة الربيط�نية تقتل ذئبني وتط�رد ث�لثً� 
قتلت ال�شرطة الربيطانية ذئبن وتطارد ثالثاً، بعد هروبها 
اآخرين، من حديقة حيوان مدينة كولت�ش�شرت  مع ذئبن 
)بي  الربيطانية  االإذاع��ة  هيئة  وقالت  اإ�شك�س.  مبقاطعة 
بي �شي( اإن موظفي حديقة حيوان كولت�ش�شرت اأكدوا باأن 
واح��داً من الذئاب عاد اإىل احلديقة من تلقاء نف�شه ومت 
واأ�شافت  ذئبن.  ال�شرطة  قتلت  حن  يف  باآخر،  االإم�شاك 
للم�شاعدة يف  اأر�شلت مروحية  اإ�شك�س  �شرطة مقاطعة  اأن 
�شي(  بي  )بي  ونقلت  الهارب.  الذئب  البحث عن  عمليات 
عن متحدث با�شم ال�شرطة ن�شاعد موظفي حديقة حيوان 

بيع اأول كت�ب طبع يف اأمريك� مق�بل 14.2 مليون دولر 
بيع كتاب )مزامري اخلليج( وهو اأحد 11 ن�شخة باقية من اأول كتاب طبع يف اأمريكا مقابل 14.2 مليون دوالر يف مزاد م�شاء 
الثالثاء يف دار �شوثبي يف نيويورك م�شجال رقما قيا�شيا عامليا جديدا الأي كتاب مطبوع يباع يف مزاد. وعلى الرغم من اأن 
التقديرات قبل املزاد و�شلت اإيل 30 مليون دوالر اال ان ال�شعر جتاوز ب�شهولة الرقم القيا�شي ال�شابق البالغ 11.5 مليون 
الكتاب رجل  2010. وا�شرتى  اودوب��ون يف دي�شمرب كانون االول  اأمريكا( جلون جيم�س  الذي حققه كتاب )طيور  دوالر 
االأعمال االأمريكي ديفيد روبن�شتاين ال�شريك املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي امل�شارك ل�شركة اال�شتثمار اخلا�شة االمريكية 
املتحدة قبل ان  اأنحاء الواليات  الكتاب اىل مكتبات يف  اإع��ارة  اإن روبن�شتاين يعتزم  كاراليل جروب ال بي. وقالت �شوثبي 
يو�شع يف اإعارة طويلة االجل ايل احداها. وقال ديفيد ريدين رئي�س ق�شم الكتب يف �شوثبي ن�شعر ب�شعادة غامرة الن هذا 
الكتاب املهم لتاريخنا وثقافتنا قدر له اأن يراه قطاع عري�س من االأمريكين الذين يقدرون اأهميته.  واأ�شاف قائال يف بيان 
بالطبع نحن ن�شعر اأي�شا ب�شعادة غامرة الننا حققنا رقما قيا�شيا عامليا جديدا الأي كتاب مطبوع وهو ما يوؤكد اأن الكتب ال 
تزال ت�شكل جزءا حيويا من ثقافتنا.  وطبع كتاب )مزامري اخلليج( يف 1640 يف كامربيدج بوالية ما�شات�شو�شت�س وهو احد 
اأندر الكتب يف العامل واأحد اأف�شل الن�شخ اال�شلية الباقية من بن 1700 ن�شخة طبعت من الكتاب. وهذه اأول ن�شخة من 
الكتاب تعر�س للبيع منذ عام 1947 عندما �شجلت �شعرا قيا�شيا بلغ 151 األف دوالر. وباعت كني�شة اولد �شاوث ت�شري�س 
يف بو�شطن كتاب مزامري اخلليج لتغطية تكلفة ترميمات للمبنى ودفع م�شتحقات العاملن. ومتلك الكني�شة ن�شخة ثانية 

من الكتاب. والن�شخ الباقية االخرى مملوكة جلامعتي هارفارد وييل وموؤ�ش�شات اخرى.
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زواج بعد 75 �شنة على اأول.. قبلة 
هاري�س،  وك����ارول  راي��ن��ز،  ج���ورج  ال��ك��ن��دي��ان،  الثمانينيان  اح��ت��ف��ل 

بزواجهما بعد مرور 75 �شنة على اأول قبلة لهما.
واأفادت �شبكة )�شي بي �شي( الكندية، ان راينز وهاري�س، وكالهما 
ب��ال��رغ��م م��ن ان��ه��م��ا يعرفان  يف ال�83 م��ن ال��ع��م��ر، ت��زوج��ا اأخ����رياً 

بع�شهما منذ ال�شف االأول باملدر�شة يف العام 1936.
اأول قبلة  �شنة على  ال�75  ياأتي بعد قرابة  ال��زواج  اأن  اإىل  واأ�شارت 
لهما، م�شيفة ان القبلة كانت عن طريق ال�شدفة وكانا يف ال�شف 
هاري�س  وقالت   . النائمة  اجلميلة  م�شرحية  تاأدية  خالل  الثالث 
اأمريي ، فيما ذكر راينز،  لل�شبكة كنت اجلميلة النائمة وكان هو 
انه مل يكن يفرت�س به اأن يقبل هاري�س فعلياً، لكنه فعلها فقفزت 
هي مثل غزال مرعوب . واأكد انها كانت اأول فتاة يقبلها. وانتقل 
واأ�ش�س  وت��زوج  الثانوية،  املدر�شة  بعد  اأون��ت��اري��و  جنوب  اإىل  راينز 
عائلة، لكنه بقي على ات�شال بهاري�س التي مل تتزوج يوماً. لكنه 
يف حزيران يونيو املا�شي، وبعد اأ�شهر على وفاة زوجته عاد �شانت 
جون ليلقي النظرة االأخرية عليها واإذ به يلتقي هاري�س، ويقعان 
يف احلب فتقدم بطلب يدها للزواج بعدها ووافقت من دون تردد.

دّب.. ي�شقط على �شي�رة 
�شقط دّب على �شيارة كانت ت�شري، ام�س االأربعاء، يف منطقة بور�شة 
�شمال غرب تركيا. وذكرت �شحيفة زمان الرتكية اأن �شائق ال�شيارة 
م�شطفى يغيت األتينتا�س، اأ�شيب بال�شدمة عندما �شقط دّب على 
�شيارته وهو يقودها نحو بور�شة. وابلغ الرجل ال�شرطة فوراً عن 
احل��ادث��ة. ويعتقد ب��اأن ال��دب قد �شدم ب�شيارة اخ��رى وه��و مي�شي 

على الطريق، لي�شقط على �شيارة األتينتا�س.
االأر�س  على  ا�شتقر  ال��ذي  ال��دب  اأ�شيب  فيما  ال�شيارة  وت�شّررت 

بجروح، ونقل اإىل مكتب لرعاية احليوانات.

اعتق�ل اأم وزوجه� بعدم� احتجزا 
فتي�ته� الـ3 يف غرف قذرة ل�شنتني 

بعدما  وزوجها،  اأم��اً  االأمريكية  تاك�شون  مدينة  يف  ال�شرطة  اعتقلت 
ال��ق��ذرة طوال  ن��وم��ه��ن  غ���رف  ال�3 يف  اح��ت��ج��زا فتياتها  ان��ه��م��ا  ت��ب��ن 
يومياً  واح��دة  مرة  واإطعامهن  اال�شتحمام،  من  وحرمانهن  �شنتن، 
فقط. واأفادت و�شائل اإعالم اأمريكية انه مت حترير 3 فتيات من اأحد 
املنازل يف تاك�شون باأريزونا، بعدما ق�شن حوايل ال�شنتن حمتجزات 
يف غرف نومهن. واأو�شحت ان اثنتن من الفتيات متكنتا من الفرار 
اإىل  وتوجتا  ال�13،  يف  واالأخ���رى  ال�12  يف  منهما  واح��دة  املنزل،  من 
منزل اجلريان الذين ا�شتدعوا ال�شرطة. وقالت الفتاتان لل�شرطة ان 
زوج والدتهن فرناندو ريخرت )34 �شنة(، حاول اقتحام غرف نومهن 
ومهاجمتهن ب�شكن عند حماولتهن مع �شقيقتهما الفرار من املنزل. 
�شنة ما   17 العمر  البالغة من  اأختهن  ان  ال�شرطة  الفتاتان  واأبلغت 
زالت حمتجزة يف غرفة اأخرى فتم حتريرها، وتبن ان الفتيات ال�3 
كن حمتجزات داخل غرف قذرة منذ حوايل �شنتن ومل يتمكن من 
يكن  انهن مل  الفتيات  واأك��دت  اأ�شهر.  4 و7  اال�شتحمام منذ ما بن 
يح�شلن على الطعام اإال مرة واحدة يومياً. واعتقلت ال�شرطة الرجل 
تهم   3 اإليهما  ووجهت  �شنة(   32( ريخرت  �شوفيا  الفتيات  ووال���دة 
با�شتغالل  تهم  و3  نف�شياً،  االأطفال  با�شتغالل  تهم  و3  باالختطاف، 
اجلن�شي  اال�شتغالل  تهمة  الرجل  اإىل  وجهت  كما  ج�شدياً.  اأط��ف��ال 

ت�يلور �سويفت خلل ح�سوره� حفل خريي� يف ق�سر ك�ن�سنيغنت بلندن )يو بي اآي(ل�شخ�س دون ال�15 من العمر.

الأمري ويلي�م ..املغني 
االأمري  كيمربيدج  ل��دوق  اأن  يبدو 
ث��ان��ي��اً يف ترتيب  امل�����ش��ّن��ف  ول���ي���ام، 
والي���������ة ال�����ع�����ر������س ال�����ربي�����ط�����اين، 
اأغنية  الأداء  دفعته  خفية،  مواهب 
ال��ن��ج��م��ن، ج���ون بون  اإىل ج��ان��ب 
اإحدى  �شويفت، يف  وتايلور  ج��ويف، 

احلفالت اخلريية بلندن.
الذين  االأ����ش���خ���ا����س  اأح�����د  ون�����ش��ر 
�شاركوا باحلفلة اخلريية يف ق�شر 
كان�شنيغنت بلندن �شريطاً م�شوراً 
ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه االأم������ري وي��ل��ي��ام وهو 
يف  و�شويفت،  ج��ويف،  ب��ون  ي�شارك، 
اآي  اأون  ليفينغ  النجم  اأغنية  اأداء 

براير .
كبرية  حما�شة  احل�شور  واع��رتى 
خ�شبة  على  االأم��ري  م�شاهدة  عند 

امل�شرح.
املغنية  اأع�����رب�����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  وم������ن 
االأم���ريك���ي���ة، ت��اي��ل��ور ���ش��وف��ي��ت، يف 
حديث لهيئة االإذاع��ة الربيطانية 
كبرية،  ب��ح��م��ا���ش��ة  ����ش���ع���وره���ا  ع����ن 
التي  االأوىل  امل�����رة  اأن���ه���ا  واأك�������دت 
ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ب������اأداء م���ع االأم����ري، 

معربة عن �شعورها بالفخر.

املمثل فرانكي مونيز ي�ش�ب من 
جديد بجلطة طفيفة 

اإن  مالكومل  م�شل�شل  جنم  تعر�س 
البالغ  مونيز،  فرانكي  ميدل  ذي 
جللطة  ����ش���ن���ة،   26 ال���ع���م���ر  م����ن 
خالل  الثانية  امل��رة  وه��ي  طفيفة، 

اأقل من �شنة.
االأمريكي  زي  اإم  ت��ي  موقع  واأف���اد 
اأن املمثل واملو�شيقي واملنتج ال�شاب 
ت��ع��ر���س ب��ال��رغ��م م��ن ان ع��م��ره ال 
ثانية  جللطة  �شنة  ال�26  يتعدى 
لكنه طماأن  �شنة،  م��ن  اأق��ل  خ��الل 

باأنها مل تكن �شديدة.
اإىل  وت����ط����رق م���ون���ي���ز ���ش��خ�����ش��ي��اً 
موقع  ع�����رب  ال�������ش���ح���ي  ع����ار�����ش����ه 
)تويرت(، وكتب بعد مرور حوايل 
ال�شنة، تعر�شت من جديد جللطة 
 ، اأن تكون االأخ��رية  طفيفة، واآم��ل 
ك��ان �شيحتاج  اإن  االإ���ش��ارة  من دون 

لعالج طبي اأو ال.

املهرجان  يف  ج��وائ��ز  خم�س  البحر(  )ر���ش��ائ��ل  فيلم  ح�شد 
القومي ال�شابع ع�شر لل�شينما امل�شرية الذي اختتم م�شاء 
الثالثاء يف دار االأوبرا بالقاهرة يف حن نال كل من فيلم 
)واح��د �شحيح( ثالث جوائز.  وفيلم  )بنتن من م�شر( 
الطويلة  الروائية  االأف��الم  م�شابقة  حتكيم  جلنة  واأعلنت 
برئا�شة كاتب ال�شيناريو وحيد حامد فوز )ر�شائل البحر( 
األ��ف جنيه م�شري   150 وق��دره��ا  االأوىل  االإن��ت��اج  بجائزة 
)نحو 21740 دوالرا( وجائزة االإخراج لداود عبد ال�شيد 
وجائزة اأف�شل ممثل دور اأول الآ�شر يا�شن ودور ثان ملحمد 

لطفي واأف�شل ت�شوير الأحمد املر�شي.
ونال فيلم )بنتن من م�شر( جوائز اأف�شل �شيناريو ملوؤلفه 
وخم��رج��ه حم��م��د اأم����ن واأف�����ش��ل ���ش��وت ل��ع��الء الكا�شف 
اأول ن�شاء لزينة. وح�شل فيلم )واحد  واأف�شل متثيل دور 
�شحيح( على جائزة االإنتاج الثالثة وقدرها 75 األف جنيه 
يو�شف  ل��ران��ي��ا  ن�����ش��اء  ث���ان  دور  التمثيل  وج��ائ��زة  م�����ش��ري 
و�شفق  ال��ب��اج��وري.  ل��ه��ادي  االأول  العمل  اإخ����راج  وج��ائ��زة 
الراحل  الديكور  فنان  ف��وز  اإع���الن  عند  طويال  احل�شور 
�شالح مرعي الذي تويف عام 2011 بجائزة اأف�شل ديكور 
عن ديكور فيلم )زهامير( الذي �شارك فيه املمثل امل�شري 
�شعيد �شالح مب�شهد واحد ونال عنه جائزة جلنة التحكيم 

اخلا�شة.

األ���ف جنيه   100 وذه��ب��ت ج��ائ��زة االإن��ت��اج الثانية وق��دره��ا 
م�شري لفيلم )ع�شل اأ�شود( الذي فاز خمرجه خالد مرعي 
بجائزة املونتاج. اأما جائزة املو�شيقى فنالها حممد مدحت 
عن فيلم )الوتر(. وقبل اإعالن اجلوائز األقى وحيد حامد 
التي واجهت عداء  كلمة حتية لل�شينما والثقافة امل�شرية 
وكراهية من ف�شيل ال يوؤمن بدورها وي�شعى اإىل تهمي�س 
ال�شينما لي�س  اإن حال  اأي�شا  الثقافة والفنون. ولكنه قال 
على ما يرام بعد اأن حتولت بع�س االأف��الم اإىل جمموعة 
من م�شاهد الباجنو واأ�شبحت ال�شا�شة تنقل كل ما يخ�س 
البلطجة وكل ما ين�شر الفجاجة والقبح واأعتقد اأن النجاح 
لو كان متعلقا باالإيرادات واملال لكان جتار املخدرات االأوفر 
حظا لكنهم االأقل قيمة.  وعقدت الدورة ال�شاد�شة ع�شرة 
اال�شتقرار  ع���دم  ب�شبب  وت��وق��ف   2010 ع���ام  للمهرجان 
اأنهت  التي  ال�شعبية  االنتفا�شة  منذ  البالد  يف  ال�شيا�شي 
ح��ك��م ال��رئ��ي�����س االأ���ش��ب��ق ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك م��ط��ل��ع 2011. 
واأقيمت العرو�س يف مركز االإبداع الفني وامل�شرح ال�شغري 
بدار االأوبرا يف القاهرة ومركز االإبداع مبدينة االإ�شكندرية 
اأيام  ت�شعة  ا�شتمر  ال��ذي  املهرجان  يف  و���ش��ارك  ال�شاحلية. 
يف  اأنتجت  وت�شجيليا  وق�شريا  طويال  روائيا  فيلما   118
األف   572 املهرجان  وبلغت جوائز  و2011.   2010 عامي 

جنيه م�شري )نحو 83 األف دوالر(.

فيلم )ر�ش�ئل البحر( يح�شد جوائز مهرج�ن ال�شينم� امل�شرية 

جنيفر لوف هويت ترزق بطفلة.. وتتزوج �شرًا 
بداأت النجمة االأمريكية، جنيفر لوف هويت، رحلة جديدة يف حياتها بعدما رزقت بطفلة 

هي االأوىل من املمثل براين هالي�شاي، الذي تزوجته �شراً.
من  البالغة  النجمة  ان  االأمريكي  ويكلي(  اإ���س  )يو  ملوقع  هويت  لوف  با�شم  املتحدث  واأك��د 

العمر 34 �شنة اأجنبت طفلة هي االأوىل لها من هالي�شاي، وقد اأطلقا عليها ا�شم اأوتوم .
وذكر املتحدث ان جنيفر لوف هويت وزوجها براين هالي�شاي م�شروران باالإعالن عن ابنتهما 

اأوتوم جيم�س هالي�شاي التي ولدت يف 26 ت�شرين الثاين نوفمرب .
واأو�شح م�شدر مقرب ان لوف هويت وهالي�شاي تزوجا �شراً موؤخراً.

ي�شار اإىل انه باالإ�شافة اإىل التمثيل تعرف لوف هويت بدعمها القوي لقبول �شكل ج�شم 
املراأة كما هو، وعدم اإجهاد النف�س للتمتع بقوام �شديد الر�شاقة. ويذكر ان عالقة هويت 

وهالي�شاي بداأت يف العام 2012، واأعلنت عن حملها يف حزيران يونيو املا�شي.


