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بطولة العني لال�ضتعرا�ضات اجلوية تختتم 
فعالياتها مبجموعة من العرو�ص االحتفالية 

عربي ودويل

حاكم عجمان يفتتح �ضارية العلم 
يف حديقة الغرفة مبنطقة اجلرف 

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

االأمم املتحدة تتخوف من 
عودة فرق املوت للعراق

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 
حفظه اهلل اجتماع املجل�س الأعلى لالحتاد الذي عقد يف ق�شر ال�شيافة 
يف امل�شرف ظهر ام�س بح�شور اإخوانه .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�شاحب 
اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
القيوين و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة. وا�شتعر�س املجل�س م�شرية العمل الوطني 

على مدى 42 عاما م�شت منذ قيام الدولة يف خمتلف املجالت .

من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل يف ق�شر ال�شيافة يف امل�شرف ظهر ام�س..اأخاه 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام .. 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق  بح�شور 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة . )التفا�شيل �س2(

   

نائب رئي�س الوزراء الربتغايل للـ )الفجر(:
نثق يف قدرة الإمارات على 
اإبهار العامل يف اك�سبو 2020

•• ل�سبونة- د. �رشيف البا�سل

اأك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��رت��غ��ايل ب��اول��و ب��ورت��ا���س ع��ل��ى عمق 
العالقات بني بالده وبني دولة المارات العربية املتحدة وتطورها 
اىل  م�شريا  ال�شديقني  البلدين  م�شالح  يخدم  مبا  م�شتمر  ب�شكل 
اأن هناك اآفاقا اأرحب لتعزيز التعاون الثنائي بني اجلانبني يف �شتى 

املجالت.
لدبي  التاريخي  الفوز  على  الم���ارات  و�شعب  قيادة  بورتا�س  وهناأ 
2020 موؤكدا ثقته بقدرة الم��ارات على  اك�شبو  بتنظيم معر�س 

ابهار العامل خالل احلدث العاملي.
ويف لقائه مع جريدة )الفجر( �شمن زيارة وفد اإعالمي اإماراتي يف 
مكتبه بالعا�شمة ل�شبونة عر نائب رئي�س ال��وزراء الرتغايل عن 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل  ال�شيخ عبد  ب�شمو  اإعجابه 

باعتباره من اأكرث الدبلوما�شيني تاأثريا حول العامل.
راأ�س وفد كبري  اإنه �شياأتي على  وحول زيارته لالإمارات غدا قال: 
ل��زي��ارة الإم�����ارات ل��ل��ق��اء ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف ال��دول��ة وب��ح��ث �شبل 
تعزيز العالقات بني البلدين بال�شافة اىل اإطالع رجال الأعمال 
الرتغال  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  على  الإم��ارات��ي��ني 

حاليا.
ماأ�شاة  �شوريا  يف  يحدث  ما  اإن  قائال:  ال�شوري  امللف  اىل  وتطرق 
القرن 21 حيث ي�شقط ع�شرات ال�شحايا يوميا ونحن يف الرتغال 

نوؤيد اجلهود الدولية للتو�شل اىل حل �شيا�شي لالأزمة ال�شورية.
)ن�س احلوار �س7(

رئي�س الدولة خالل تروؤ�شه اجتماع املجل�س الأعلى لالحتاد  )وام(

حممد بن زايد يرفع علم المارات يف ختام فعالية م�شرية علم بح�شور اأولياء العهود  )وام(

الرئي�س امل�سري يت�سلم اليوم م�سودة الد�ستور املعدل

ال�سي�سي: اجلي�ش �سيظل حاميًا لرادة ال�سعب 

قافلة بحرية تك�سر ح�سار غزة

هناأ رئي�س الدولة و�سعب الإمارات باليوم الوطني

حممد بن زايد يرفع علم الإمارات يف ختام فعالية »م�سرية علم« 

•• غزة-يو بي اأي:

اأعلن ائتالف �شباب النتفا�شة يف فل�شطني، اأن قافلة 
متكنت  الثنني  ام�س  �شباح  اأطلقها  التي  البحرية 
من ك�شر احل�شار البحري املفرو�س على قطاع غزة 
عر الو�شول مل�شافة 6 اأميال داخل بحر غزة ، برغم 
التهديدات ال�شرائيلية مبواجهة ومنع هذه القافلة 

حال جتاوزها حاجز ال�شتة اأميال بحرية .
ي���ون���اي���ت���د بر�س  ت��ل��ق��ت  ب���ي���ان  وق������ال الئ����ت����الف يف 
ال�شويد  م���ن  اأج����ان����ب  ن�����ش��ط��اء  اإن  ان���رن���ا����ش���ون���ال 
و�شحفيني  واليابان  المريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 

•• القاهرة-وكاالت:

اليوم  من�شور  عديل  املوؤقت  امل�شري  الرئي�س  يت�شلم 
جلنة  اأنهت  التي  امل��ع��دل،  الد�شتور  م�شودة  الثالثاء 
يعر�شه  اأن  املتوقع  ومن  عليها،  الت�شويت  اخلم�شني 

للم�شادقة يف ا�شتفتاء �شعبي نهاية ال�شهر اجلاري.
وقال رئي�س جلنة اخلم�شني لتعديل الد�شتور عمرو 
م�شاء  اللجنة  عليها  وافقت  -التي  امل�شودة  اإن  مو�شي 
الأحد- تن�س على �شرورة اإجراء النتخابات يف موعد 

ل يتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ الت�شديق عليه.

الفريق  امل�شري،  الدفاع  اأعلن وزير  اخر  على �شعيد 
اأول عبد الفتاح ال�شي�شي، اأن الكفاءة القتالية للقوات 
وقال  حالياً.  م�شتوياتها  باأعلى  هي  لبالده  امل�شلحة 
ال�شي�شي يف كلمة األقاها خالل مناورة اأجراها اجلي�س 
امل�شلحة  ال��ق��وات  قيام  اأن  بال�شوي�س  امل��ي��داين  الثالث 
امل�شرية بدورها يف تاأمني اجلبهة الداخلية ل يعنى 
حماية  يف  للجي�س  الرئي�شية  املهمة  عن  الإن�����ش��راف 
حدود الدولة. و�شدد على اأن اجلي�س �شوف يظل دوماً 
الطريق  خارطة  واأن  امل�شري،  ال�شعب  لرادة  حامياً 

ما�شية يف طريقها لتاأ�شي�س دولة دميقراطية.

�شاركوا يف قافلة ال�شمود والعدالة التي رفعت �شعار 
الدولية"  العدالة  والت�شاوؤل عن  ال�شيادين  "�شمود 

من مرفاأ غزة البحري.
مب�شاركة  غ��زة  مرفاأ  من  �شباحاً  القافلة  وانطلقت 
ع�شرين قارباً حملت نحو مائتي �شحفي ومت�شامن 
ونا�شط �شبابي. واألقى امل�شاركون يف الفعالية زجاجات 
العربية  باللغتني  ال���دويل  للمجتمع  ر�شائل  حتمل 

والنكليزية، كر�شالة رمزية للمجتمع الدويل .
واعتر ائتالف �شباب النتفا�شة" اأن القافلة متكنت 
من حتقيق هدفها يف ك�شر حاجز ال�شتة اأميال لك�شر 

احل�شار البحري الظامل عن قطاع غزة.

•• اأبوظبي-وام:

رفع الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
على �شارية كا�شر الأمواج مب�شاركة �شمو اأولياء العهود يف ختام فعاليات 
اإمارات الدولة وتقام حتت  اأ�شبوعا جالت  "م�شرية علم" التي ا�شتمرت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
حفظه اهلل. وكانت مرا�شم الحتفال قد بداأت بو�شول �شمو اأولياء العهود 
ال  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  ت�شلم  امل�شوؤولني حيث  وكبار  وال�شيوخ 
نهيان علم الدولة من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم 
احلا�شرين  ترديد  و�شط  الوطني  ال�شالم  ع��زف  بعدها  دب��ي  عهد  ويل 

الن�شيد الوطني عقبها وقف �شمو اأولياء العهود حتية للعلم حيت عزف 
حر�س ال�شرف )�شالم العلم( اأثناء رفع العلم على �شارية كا�شر الأمواج 

بكورني�س اأبوظبي البالغ ارتفاعها 123 مرا. 
من جهة اخرى اكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
المارات  ان  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل 
واأبناء خمل�شني يعملون  وا�شحة وقيادة حكيمة  روؤي��ة  مبا متتلكه من 
خو�س  ع��ل��ى  اهلل  ب��ع��ون  ق����ادرة  وط��ن��ي��ة  ع��م��ل  ومنهجية  با�شراتيجية 
به �شموه  بها. جاء ذلك خالل ت�شريح ادىل  الدولية والفوز  املناف�شات 
لو�شائل الإع��الم على هام�س احتفالت دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

باليوم الوطني الثاين والأربعني. 
)التفا�شيل �س5(

�شوريون ينقلون جريحا اأ�شيب يف ق�شف على مدينة حلب  )رويرز(

•• عوا�سم-وكاالت:

املتحدة  المم  م��ف��و���ش��ة  اع��ل��ن��ت 
العليا حلقوق الن�شان نايف بيالي 
هناك  ان  الوىل  ل��ل��م��رة  الث��ن��ني 
ادلة ت�شري اىل م�شوؤولية للرئي�س 
ب�����ش��ار ال���ش��د يف جرائم  ال�����ش��وري 
الن�شانية يف  وج��رائ��م �شد  ح��رب 

�شوريا.
وق����ال����ت ب����ي����الي خ������الل م���وؤمت���ر 
حول  التحقيق  جلنة  ان  �شحايف 
مل��ج��ل�����س حقوق  ال��ت��اب��ع��ة  ����ش���وري���ا 
هائلة  ك��م��ي��ات  ج��م��ع��ت  الن�������ش���ان 
م���ن الدل������ة ح����ول ج���رائ���م حرب 
والدلة  الن�شانية.  �شد  وج��رائ��م 
اعلى  ع��ل��ى  م�����ش��وؤول��ي��ة  اىل  ت�شري 
م�����ش��ت��وي��ات احل��ك��وم��ة مب��ا ي�شمل 

رئي�س الدولة.
وقد ان�شئت جلنة التحقيق يف 22 
مبوجب   2011 اغ�����ش��ط�����س  اب 
ق����رار ����ش���ادر ع���ن جم��ل�����س حقوق 

املعار�سة تتقدم يف معلول ودرعا وق�سف على دم�سق

مفو�سة الأمم املتحدة توؤكد م�سوؤولية الأ�سد عن جرائم حرب

الن�����ش��ان وم��ه��م��ت��ه��ا ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
منذ  الن�شان  انتهاكات حقوق  كل 
والتحقق   2011 م���ار����س  اذار 
انهم  �شمان  ب��ه��دف  املذنبني  م��ن 

�شيحاكمون.
املعار�شة  ق���وات  متكنت  م��ي��دان��ي��ا 
ال�شيطرة  م��ن  امل�شلحة  ال�شورية 

ع��ل��ى ت���ل اأب�����و ال��ي��اب�����س وت����ل اأب���و 
بريف  ن��وى  مدينة  �شرقي  حلية 
الإمداد  طريق  يقطع  مم��ا  درع���ا، 
 61 ال��ل��واء  اإىل  اإزرع  م��ن منطقة 
اأحد اأهم األوية اجلي�س النظامي، 
واحرزت تقدما داخل بلدة معلول 
امل�شيحية يف ريف دم�شق، و�شيطرت 

ع��ل��ى ال��ق�����ش��م ال���ق���دمي م��ن��ه��ا بعد 
منذ  م�شتمرة  عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
تتوا�شل  ح���ني  يف   ، اي�����ام  ث���الث���ة 
ال�شتباكات والق�شف على دم�شق 

وريفها ومدن اأخرى.
وج���اء ه���ذا ال��ت��ق��دم ب��ع��د اأي����ام من 
معارك تكبدت فيها قوات النظام 
مقتل  يف  متثلت  ف��ادح��ة  خ�شائر 
30 جنديا نظاميا وتدمري ثالث 
ناقلة  وت��ف��ج��ري  وع���رب���ة  دب����اب����ات 

جنود.
وكالة  ق���ال���ت  ذات�����ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
املعار�شة  كتائب  اإن  ب��ر���س  م�شار 
قوات  عنا�شر  م��ن  خم�شة  قتلت 
اجلي�س النظامي خالل ا�شتباكات 

يف مدينة نوى.
تن�شيقيات  احت��اد  اأف���اد  م��ن جهته 
النظام  باأن قوات  ال�شورية  الثورة 
ب�شر  ب��ل��دة  ام�����س  ���ش��ب��اح  ق�شفت 
ا���ش��ت��ه��دف ق�شف  احل���ري���ر. ك��م��ا 
واملدفعية  ال�����ش��واري��خ  راج���م���ات 

الثقيلة اأحياء طريق ال�شد وخميم 
درعا واأحياء درعا البلد.

وق����ال امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
م��ن اجلرحى  ع���ددا  اإن  الإن�����ش��ان 
�شقطوا جراء ق�شف قوات النظام 
والنبك  ال�شام  مع�شمية  ملدينتي 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  دم�������ش���ق،  ب���ري���ف 
ا����ش���ت���ب���اك���ات ت������دور ب����ني ال���ق���وات 
املعار�شة  وم��ق��ات��ل��ي  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
يف ب���ل���دة ال�����ش��ح��ل و����ش���ط اأن���ب���اء 
�شفوف  يف  ق��ت��ل��ى  ����ش���ق���وط  ع����ن 

الطرفني.
الكروين  بريد  يف  املر�شد  وق��ال 
جبهة  م�����ن  م���ق���ات���ل���ون  ����ش���ي���ط���ر 
ال��ن�����ش��رة وك���ت���ائ���ب م��ق��ات��ل��ة على 
معلول  بلدة  م��ن  ال��ق��دمي  الق�شم 
ب����ع����د ا�����ش����ت����ب����اك����ات م�����ع ال����ق����وات 
الدفاع  بقوات  مدعمة  النظامية 

الوطني ا�شتمرت اياما.
ليال  مت��ت  ال�شيطرة  ان  واو���ش��ح 
بني  عنيفة  معارك  تخللتها  وق��د 

التايالندية  ال��وزراء  رئي�سة 
ت���رف�������ش ال����س���ت���ق���ال���ة 

•• بانكوك-اأ.ف.ب:

رف�����������ش�����ت رئ�����ي�����������س ال���������������وزراء 
�شيناواترا  ينغلوك  التايالندية 
الثنني ال�شتقالة راف�شة مطلب 
حكومتها  با�شتبدال  املتظاهرين 
امرا  ب��اع��ت��ب��اره  �شعبي  مبجل�س 
غ��ري د���ش��ت��وري، وذل��ك يف كلمتها 
تظاهرات  م��ن��ذ  الوىل  امل��ت��ل��ف��زة 

نهاية ال�شبوع العنيفة.
كل  لفعل  م�شتعدة  ان��ا  و�شرحت 
�شيء ليكون ال�شعب �شعيدا. لكن 
كرئي�شة وزراء، ينبغي ان تتما�شى 
راف�شة  الد�شتور  مع  افعايل  كل 
منبثق  غري  �شعبي  جمل�س  فكرة 
ع���ن ان��ت��خ��اب��ات، ع��ل��ى م���ا طلبت 

املعار�شة.
ا�شتقالتها  ت���ع���ل���ن  مل  وف���ي���م���ا 
امل��ج��ال مفتوحا  ت��رك��ت  الث��ن��ني 
الرملان وحتى  احتمال حل  امام 

رحيلها.
)التفا�شيل �س13(

مواقــيت ال�سالة
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اجلديد

املوقع اللكروينالريد اللكروين

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 والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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ا�ستقبل حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام وتلقى التهاين من اأمريي قطر والكويت وملك الأردن 

رئي�ش الدولة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش الأعلى لالحتاد

الربملان ال�سومايل يقيل رئي�ش الوزراء 
•• مقدي�سو-اأ.ف.ب:

اقر الرملان ال�شومايل الثنني باكرثية وا�شعة مذكرة حلجب الثقة عن 
رئي�س الوزراء عبدي فرح �شريدون الذي يهدد �شراعه على ال�شلطة مع 
رئي�س الدولة ح�شن �شيخ حممود جهود اعادة العمار ومكافحة مترد 

ال�شالميني يف هذا البلد الذي متزقه احلرب.
و�شوت النواب بحجب الثقة عن �شريدون الذي يتوىل من�شبه منذ اكرث 

من عام بعد رف�شه تقدمي ا�شتقالته تنفيذا لطلب الرئي�س.
و�شرح رئي�س الرملان حممد عثمان جواري مت اقرار املذكرة م�شريا اىل 

ت�شويت 184 نائبا من 249 ل�شالح اقالة �شريدون.
وا�شاف جواري ان رئي�س الوزراء احلايل واع�شاء حكومته �شي�شتمرون 

يف اداء عملهم حتى تعيني رئي�س وزراء جديد وحكومته.
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اليوم الوطني

اأكدوا اأن فوز دبي با�ست�سافة اك�سبو 2020 �سكل قفزة مهمة من م�سرية الجنازات الكبرية التي حققتها دولتنا 

رئي�ش الدولة ي�ستقبل حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام
•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ق�شر  يف  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
ام�س.. ظهر  امل�شرف  يف  ال�شيافة 
اأخاه �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 
واإخوانهما  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
واأولياء  الإم������ارات  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 
بح�شور   .. احلكام  ون��واب  العهود 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
ا�شتقبل  ف��ق��د  ال��غ��رب��ي��ة.  امل��ن��ط��ق��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة..
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
ع��ج��م��ان و�شاحب  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ال��ف��ج��رية و���ش��اح��ب ال�شمو  ح��اك��م 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
�شاحب  ه���ن���اأ  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة واأخ���وان���ه 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الع��ل��ى ح��ك��ام الم����ارات..اأخ����اه����م 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
فوز  ع���ل���ى  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
 2020 اك�����ش��ب��و  با�شت�شافة  دب���ي 

عبداهلل  �شعادة  و  اأبوظبي  لإم���ارة 
امل�شعود رئي�س املجل�س ال�شت�شاري 
ال���وط���ن���ي وك����ب����ار امل�������ش���وؤول���ني يف 
وع�شكريني.  مدنيني  م��ن  ال��دول��ة 
ال�شيخ  �شمو   .. ال�شتقبال  ح�شر 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية و�شمو 
نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ 
اآل  �شرور بن حممد  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
الوطني  الأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  و�شمو 
اأبوظبي و�شمو  نهيان ممثل حاكم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
بن  عمر  ال�شيخ  و�شمو  اخلارجية 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
الدكتور  ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  ال��دول��ة 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة 
�شعيد  الدكتور  وال�شيخ  التنفيذي 
بن حممد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
ال�شيخ حمدان بن مبارك  ومعايل 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  العلمي  وال��ب��ح��ث 
�شلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
الزعابي  ج��م��ع��ه  اأح���م���د  وم���ع���ايل 
الرئا�شة..وعدد  �شوؤون  وزير  نائب 
من ال�شيوخ واملعايل الوزراء وكبار 
مدنيني  من  الدولة  يف  امل�شوؤولني 

وع�شكريني.

�شكل  ال���ف���وز  ه���ذا  اأن  ..م���وؤك���دي���ن 
قفزة هامة من م�شرية الجنازات 
منذ  دولتنا  حققتها  التي  الكبرية 
�شاحب  اأه��دى  وب��دوره  تاأ�شي�شها. 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
ال�شمو  ل�شاحب  الفوز  مكتوم هذا 
دولة  و�شعب  وحكام  الدولة  رئي�س 
الإم����ارات..وق����ال اإن ف��وز دب��ي هو 
ث����م����رة ال���ن���ج���اح���ات والجن���������ازات 

امل���ال���ي���ة و�شمو  دب����ي وزي�����ر  ح���اك���م 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
و �شمو  نائب حاكم دبي  اآل مكتوم 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
ع���م���ار ب����ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
عهد عجمان و�شمو ال�شيخ حممد 
ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الأمنيات  واأط��ي��ب  ال��ت��ه��اين  ب��اأح��ر 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ع���زي���زة داع���ني 
مين  اأن  ال����ق����دي����ر  ال����ع����ل����ي  اهلل 
وال�شعادة  ب��ال�����ش��ح��ة  ���ش��م��وه  ع��ل��ى 
اخلري  م�شرية  ملوا�شلة  وال�����ش��داد 
مزيد  وحتقيق  وال��ع��ط��اء  وال��ن��م��اء 
للوطن  واخل�����ري  م���ن الجن�������ازات 
ت��ق��ب��ل �شاحب  ك��م��ا  وامل���واط���ن���ني. 

دولتنا  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  و�شعبنا 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  ا�شتقبل  كما   . اهلل  حفظه 
ال�شمو رئي�س الدولة..�شمو ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و �شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 

عهد الفجرية و �شمو ال�شيخ را�شد 
بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
حممد  ال�شيخ  �شمو  و  القيوين  اأم 
ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 
عهد راأ�س اخليمة. وتبادل �شاحب 
اإخوانه  م��ع  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
حكام الإمارات التهاين والتريكات 
ال��وط��ن��ي الثاين  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
والأربعني للدولة. وتقدم اجلميع 

ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال����دول����ة واأخ������وه 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
التهاين والتريكات من..اأ�شحاب 
ال����وزراء  وامل��ع��ايل  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
امل��ر رئي�س  اأح��م��د  وم��ع��ايل حممد 
املجل�س الوطني الحتادي واأع�شاء 
املجل�س واأع�شاء املجل�س التنفيذي 

ا�ستعرا�س م�سرية العمل الوطني على مدى 42 عاما 

رئي�ش الدولة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش الأعلى لالحتاد
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت����راأ�����س 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل اجتماع املجل�س 
الأعلى لالإحتاد الذي عقد يف ق�شر 
ال�����ش��ي��اف��ة يف امل�����ش��رف ظ��ه��ر ام�س 
ال�شمو  �شاحب   .. اإخوانه  بح�شور 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شمو  ال�����ش��ارق��ة و���ش��اح��ب  ح��اك��م 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ع��ج��م��ان و���ش��اح��ب 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد 
ال�شمو  القيوين و�شاحب  اأم  حاكم 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

تعزيز  اأ���ش��ه��م��ت يف  وال���ت���ي  ن��ه��ي��ان 
امل�شرية الحتادية والعمل الوطني 
الزدهار  حتقيق  يف  ي�شهم  وال���ذي 
للوطن والرفاهية والتقدم ل�شعب 
دول����ة الم������ارات. وت���ب���ادل �شاحب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة واإخ���وان���ه 

املجل�س  وا����ش���ت���ع���ر����س  اخل���ي���م���ة. 
مدى  على  الوطني  العمل  م�شرية 
الدولة  42 عاما م�شت منذ قيام 
يف خمتلف املجالت . ونوه املجل�س 
�شاحب  مب��ب��ادرات  ال�شدد  ه��ذا  يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ال��ت��ه��اين  الأع���ل���ى 
ال���ث���اين والأرب����ع����ني م���وؤك���دي���ن اأن 
العظيمة  املنا�شبة  بهذه  الحتفال 
تعزيز  ن��ح��و  ه��ام��ا  منطلقا  ي�شكل 
تطلعات  وب���ل���وغ  الحت�����اد  م�����ش��رية 

�شعب الإمارات يف مزيد من اخلري 
والزده�����ار. وه��ن��اأ اأ���ش��ح��اب ال�شمو 
احلكام �شعب دول��ة الإم���ارات بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ع���زي���زة م���وؤك���دي���ن اأن 
الجن��������ازات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
ثمرة  ك��ان��ت  املا�شية  ع��ام��ا   42 ال��� 
ال��ع��م��ل ال������دووؤب وامل��خ��ل�����س الذي 
ق��ام ب��ه ك��ل ف��رد م��ن اأب��ن��اء الدولة 
�شعب  عطاء  اأن  يف  واثقني  الغالية 
دولة الإم��ارات �شيكون دائما حمل 
الو�شول  يف  والع����ت����زاز  ال��ت��ق��دي��ر 
ال��ت��ي يتطلع  امل��ك��ان��ة  اإىل  ب��ال��دول��ة 
اإليها اجلميع يف موقع متقدم بني 
دول العامل. واأ�شاد اأ�شحاب ال�شمو 
بجائزة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
رئي�س الدولة التقديرية يف دورتها 
التي   2013 ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ث��ال��ث��ة 
اأطيب الأث��ر يف تكرمي  �شيكون لها 
هذا  بناء  يف  وي�شهم  يعمل  من  كل 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  ون�����وه  ال����وط����ن. 
اأع�شاء املجل�س الأعلى بدور الآباء 
امل�شوؤوليات  حت��م��ل  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ني 
وبذل  الحت���اد  ب��ن��اء  يف  التاريخية 
اجلهود املخل�شة لتعزيز م�شريته..

الرجال  ه����وؤلء  دور  اأن  م��وؤك��دي��ن 
ي�شكل  م���ع���ه���م  ع���م���ل���وا  وال�����ذي�����ن 
منوذجا وطنيا لالأجيال احلا�شرة 
ك��ل جهد خمل�س  لبذل  وال��ق��ادم��ة 
من اأجل ا�شتمرار امل�شرية التنموية 
التي ت�شهدها بالدنا بقيادة �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . 
ال�شيخ  الج���ت���م���اع..����ش���م���و  ح�����ش��ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
اأح���م���د جمعه  ال��رئ��ا���ش��ة وم���ع���ايل 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
ومعايل حمد عبد الرحمن املدفع 
الأعلى  املجل�س  ���ش��وؤون  ع��ام  اأم���ني 
الرئا�شة.  �شوؤون  وزارة  يف  لالحتاد 
واأقام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
م����اأدب����ة غ������داء ت���ك���رمي���ا لإخ����وان����ه 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
واأولياء  الإم�������ارات  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 
ح�شرها  احل���ك���ام  ون�����واب  ال��ع��ه��ود 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  م��ن  ع��دد 
امل�شوؤولني  وكبار  ال���وزراء  وامل��ع��ايل 

يف الدولة.

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات
 مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني

 لدولة الإمارات العربية املتحدة
وكل عام واأنتم بخري

حممد نور يون�س خادم - اإبراهيم يون�س خادم -  ح�سن يون�س خادم
نبارك ا�ست�سافة دبي اإك�سبو 2020
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رئي�س الدولة يكرم عددا من ال�سخ�سيات التي �ساركت يف م�سرية بناء الحتاد

خليفة: الإمارات تعتز بعطاءات اأبنائها وتكن كل التقدير لأي جهد وطني يبذل لتطور م�سريتنا اخلرية
•• اأبوظبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال�شيافة  ق�����ش��ر  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
امل�����ش��رف ظ��ه��ر ام�����س بح�شور  يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال��ع��ه��ود ون����واب احلكام  واأول���ي���اء 
واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ واملعايل 
ال�شخ�شيات  م��ن  ال���وزراء..ع���ددا 
الذين قدموا خدمات  الدولة  يف 
الفاعل  ال�����دور  ل��ه��ا  ك����ان  ج��ل��ي��ل��ة 
البالد  م�����ش��رية  نه�شة  ت��ط��ور  يف 
اخل���رية.. وذل��ك مبنحهم جائزة 
رئي�س الدولة التقديرية . و�شلم 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حفظه اهلل اجلوائز اىل املكرمني 
الذين  وذوي  عنهم  ينوب  من  اأو 
انتقلوا اىل الرفيق الأعلى. واأكد 
ال��دول��ة.. رئي�س  ال�شمو  �شاحب 

اأن دولة الإم��ارات تعتز بعطاءات 
التقدير  ك�����ل  وت����ك����ن  اأب����ن����ائ����ه����ا 
لتطور  ي��ب��ذل  وط��ن��ي  ج��ه��د  لأي 
ك��ان لها  والتي  م�شريتنا اخل��رية 
اأن تتبواأ الإمارات  الأث��ر يف  اأك��ر 
ال�شعيدين  على  متقدمة  مكانة 
�شموه  وق��ال  وال��ع��امل��ي.  الإقليمي 
اليوم ومن  املكرمني  اإن عطاءات 
كبرية  م���ن���ارات  �شتبقى  �شبقهم 
ت�شىء م�شرية نه�شتنا للو�شول 
و�شموخا  تقدما  اأك��رث  مكانة  اىل 
مبا يحقق الرفاه والعزة لبالدنا 
واأ����ش���ار �شاحب  ال�����ويف.  و���ش��ع��ب��ن��ا 
اأن  ال���دول���ة اىل  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
التقديرية  الدولة  رئي�س  جائزة 
اأن  منها  ي���راد  اإمن���ا  للمتميزين 
واأن  عاليا  ال��رج��ال  ب��ه��وؤلء  تعلو 
ت�شعهم يف مرتبة م�شرفة قيا�شا 
ملا حققوه واأجن��زوه لهذا الوطن 
املعطاء الذي يحتفي بهم يف وقت 
يحتفل فيه �شعب دولة المارات 
للدولة.   42 ال���  الوطني  باليوم 
الواجب  م��ن  اأن��ه  �شموه  واأ���ش��اف 
التقدير  ب��ع��ني  ن��ن��ظ��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
والعرفان لكل من يعمل خمل�شا 
ووفيا لهذا الوطن العزيز ويبذل 
ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س يف ���ش��ب��ي��ل اأن 
ينعم �شعب دولة الإمارات بالأمن 
والأمان والعزة واحلياة الكرمية. 
رئي�س  ج��ائ��زة  ب���  التكرمي  و�شمل 
معايل   .. ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال����دول����ة 
����ش���ع���ي���د حم����م����د ال�����رق�����ب�����اين يف 
جمال دعم روح الحتاد و معايل 
عبداهلل  ع��ب��دال��رح��ي��م  ال���دك���ت���ور 
امل���ج���ال  ال������زرع������وين يف  ج���ع���ف���ر 
جمال  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  العلمي 
�شند ال�شويدي و املرحوم جوعان 
بطي  امل��رح��وم  و  الظاهري  �شامل 
واملرحوم  امل���ري  ب�شر  ب��ن  حميد 
ث�������اين ب�����ن اأح�����م�����د امل�����ه�����ريي يف 
العطاء و �شعادة  جمال دعم قيم 
الأديب  اأب���و  اأح��م��د حممد  زه��ري 
�شعادة  و  ال�����زراع�����ي  امل����ج����ال  يف 
ال�شام�شي  عمران  عبداهلل  را�شد 
يف جم������ال الأع������م������ال اخل���ريي���ة 
�شهاب  اأبو  خليفة  حمد  واملرحوم 
حممد  �شامل  ال�شاعر  امل��رح��وم  و 
ال�شعر  اجل��م��ري يف جم��ال  �شامل 

و الأدب .

 ال�سرية الذاتية للمكرمني 
عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل   -

الدكتور  ولد  ال��زرع��وين..  جعفر 
 1934 عام  دبي  عبدالرحيم يف 
وتخرج من كلية الطب يف جامعة 
 1969 ع����ام  ����ش���رياز  ب��ه��ل��وي يف 
المتياز  تدريب  اأكمل  اأن  بعد  و 
اإىل  انتقل   1970 ع��ام  نهاية  يف 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
للتخ�ش�س يف اجلراحة..وعمل يف 
م�شت�شفى جاكن�شفيل التابع لكلية 
ال��ط��ب يف ج��ام��ع��ة ف��ل��وري��دا من 
اأن  وبعد   1975 وحتى   1971
اأكمل التخ�ش�س يف اجلراحة عاد 
الوطن ليبداأ م�شريته  اأر�س  اإىل 
اأع��ط��ى فيها من  ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي 
الكثري  وف����ك����ره  وج����ه����ده  وق���ت���ه 
يقرن  ا���ش��م��ه  ج��ع��ل  مم��ا  املتميز 
بكل ما حتقق من نه�شة واإجناز 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  حميط  يف 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
عبدالرحيم  ال���دك���ت���ور  وان�����ش��م 
جعفر اإىل الكادر الوطني لوزارة 
واحد  بعام  اإن�شائها  بعد  ال�شحة 
1975 وعلى مدى ربع قرن من 
ال�شحة  وزارة  ارت��ب��ط��ت  ال��زم��ان 
ب�شخ�شه ع�شويا ومعنويا وكانت 
عمل  ت��ط��ور  يف  ك��ب��رية  اإ�شهاماته 
عبدالرحيم  ال�����وزارة..وع�����م�����ل 
ج��ع��ف��ر ب��ت��وج��ي��ه��ات امل���غ���ف���ور له 
بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن 
كان  ال�����ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
يوؤمن ب�شدة باأن التطور ال�شحي 
بالبالد  ال�شحية  امل��راف��ق  ومن���و 
قوة  اأن  اإذ  الأه���م���ي���ة  ب���ال���غ  اأم�����ر 
�شحة  يف  تكمن  الفعلية  ال��وط��ن 
ثم فقد حر�س على  وم��ن  �شعبه 
بذل كل جهد لالرتقاء بال�شحة 
بالبالد  الجتماعية  واخل��دم��ات 
اإن�شاء  الدكتور جعفر يف  و�شرع   .
اخلدمات ال�شحية يف الدولة على 
اأ�ش�س ومفاهيم وا�شحة م�شتفيدا 
املتحدة  الوليات  يف  جتربته  من 
وم��ن ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي له 
ال��ب��الد ووزارة  م��ن ج��ان��ب ق����ادة 
ال�شحة..ويراأ�س الدكتور جعفر 
ال�شرطان  مكافحة  جلنتي  اأي�شا 
اإن�شاء  ب���ارز يف  دور  ول��ه  والإي����دز 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة 
العربية  الإم���������ارات  ج��ام��ع��ة  يف 
فيما  الأط��ب��اء..  وتدريب  املتحدة 
فاز ب� جائزة حمدان لل�شخ�شيات 
الطبية املتميزة يف املجال الطبي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

 . عام 1999-2000 
� �شعيد حممد الرقباين امل�شت�شار 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�س 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
رئي�س جمعية الفجرية اخلريية 

بحوايل  ت��ك��ل��ف��ة  ت���ق���در  اخل��ي��م��ة 
 80 منها  دره���م  م��الي��ني   110
مليونا للمبنى مبختلف مرافقه 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  واخل����دم����ات 
قيمة  م����ل����ي����ون����ا   30 ب����ج����ان����ب 
�شامل  املرحوم جوعان   ��� الأر���س. 
ال����ظ����اه����ري.. ي��ع��ت��ر م���ن اأق����دم 
امل�شوؤولني يف حكومة اأبوظبي مل 
يرك عمله اإىل اأن داهمه املر�س 
وت�����ويف ه����ذا ال���ع���ام وي��ع��ت��ر من 
الدوائر  م��ن  للعديد  املوؤ�ش�شني 
املجل�س  يف  ع�شوا  وك���ان  املحلية 
اأبوظبي ومتيز  لإمارة  التنفيذي 
امليزانيات  ت���وج���ي���ه  يف  ب���ال���دق���ة 
العامة واأوجه �شرف املال العام. 

� امل���رح���وم ب��ط��ي ح��م��ي��د ب��ن ب�شر 
املري .

.ول����د امل����ري يف م��دي��ن��ة دب���ي يوم 
اأوائ�����ل  م���ن  وك�����ان   1941 ع����ام 
اأوائل  املتعلمني حينئذ ويعد من 
دولة  امل��ع��روف��ة يف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ال��ت��ي خ��دم��ت الوطن  الإم������ارات 
وعمل مديرا لفرع بنك عمان يف 
ديوان  يف  عمل  ث��م  العني  مدينة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان وتدرج يف عدة منا�شب 
�شكرتريا  اأ����ش���ب���ح  ح��ت��ى  اإداري��������ة 
و�شغل  زاي��������د  ل���ل�������ش���ي���خ  خ���ا����ش���ا 
يف  الأ���ش��غ��ال  وزارة  وكيل  من�شب 
عن  ف�شال  ال�شبعينيات  منت�شف 
الوطني  املجل�س  يف  ع�شوا  كونه 
الت�شريعي  الف�شل  يف  الحت���ادي 

اخلام�س. �
اأبو�شهاب  خليفة  حمد  امل��رح��وم   �
ال�شويدي..ولد ال�شاعر الإماراتي 
حمد بن خليفة اأبو �شهاب يف عام 
1932 يف اإمارة عجمان والتحق 
بركب املتعلمني بالتعليم البدائي 
كتاتيب  يف  وت��ع��ل��م  ���ش��غ��ره  م��ن��ذ 
مبدر�شة  ال���ت���ح���ق  ث����م  ع���ج���م���ان 
املحمدية والتي تاأ�ش�شت يف نف�س 
1936..ووثق  العام  يف  الإم���ارة 
امل��رح��وم ح��م��د ب��و���ش��ه��اب الراث 
ال�شعبي  ال�����ش��ع��ر  م��ن  الإم����ارات����ي 
وت��اري��خ دول���ة الإم�����ارات العربية 
املنطقة  يف  والأن�������ش���اب  امل��ت��ح��دة 
واأ���ش��رف على اإ���ش��دار ع��دد كبري 
ل�شعراء  ال�شعرية  ال��دواوي��ن  من 
وتقلد  الإم�������������ارات.  يف  ال���ن���ب���ط 
امل���رح���وم ح��م��د اأب����و ���ش��ه��اب عدة 
يف  مفو�شا  وزي���را  منها  منا�شب 
جلنة  يف  وع�شو  اخلارجية  وزارة 
اإدارة  وت�شلم  ال��ت��اري��خ  و  ال���راث 
اإمارات  يف  الإع���الم  وزارة  مكتب 
واأم  والفجرية  وعجمان  ال�شارقة 
القيوين وراأ�س اخليمة يف الفرة 
ما بني 1972 - 1976 وخالل 
اإدارته اأن�شاأ مكتبات عامة يف تلك 

جمل�س  وت�����راأ������س   2001 ع�����ام 
الوطنية  الإم���ارات  مدر�شة  اإدارة 
جامعة  جمل�س  يف  ع�����ش��وا  وك���ان 
تعينه  ومت  ���ش��ن��وات  ل���ع���دة  زاي�����د 
املجل�س  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوا 
ال����ذي ت�شكل  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
عام 2006 هو ع�شو يف املجل�س 
ال�شيا�شة  ل��ك��ل��ي��ة  ال����ش���ت�������ش���اري 
جامعة  يف  ال���دول���ي���ة  وال�������ش���وؤون 
املجل�س  ويف  الأم���ري���ك���ي���ة  م����ني 
ال����ش���ت�������ش���اري مل���رك���ز ال���درا����ش���ات 
العربية املعا�شرة يف جامعة جورج 
تاون..واأ�شبح رئي�شا للجنة العليا 
الوطنية  الإ�شراتيجية  لإع���داد 
لالأمومة والطفولة عام 2009 
وه������و ع�������ش���و جم���ل�������س الأم�����ن�����اء 
الإماراتية  ال�����ش��داق��ة  م��ن��ر  يف 
املجل�س  يف  وع�شو  ال�شوي�شرية 
ال���ش��ت�����ش��اري ل��ل��ب��ي��ت ال��ع��رب��ي يف 
يف  ع�شوية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اإ�شبانيا 
اللجنة ال�شت�شارية لإدارة درا�شات 
ال��رج��م��ة يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة..وح���������ش����ل 
ال�شتحقاق  و�شام  على  ال�شويدي 
ال���درج���ة الأوىل  ال��ف��رن�����ش��ي م���ن 
التنفيذية  ال�شخ�شية  وج���ائ���زة 
م����ن معهد  ال�������ش���اب���ة  ل���ل���ق���ي���ادات 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط للتميز  ج��ائ��زة 
الأ�شتاذية  وم��ن��ح   2006 ع����ام 
الدولية  اجلامعة  م��ن  الفخرية 
ع��ل��ى جائزة  وح��ا���ش��ل  ف��ي��ي��ن��ا  يف 
الدرا�شات  يف  التقديرية  الدولة 
ال�شيا�شية  العلوم  فرع  والبحوث 

لعام 2008. �
اأح����م����د حممد  زه�����ري  ����ش���ع���ادة   �
اأب���و الأدي�����ب.. زه��ري اأب���و الأديب 
�شاحب  ل��دى  ال��زراع��ي  امل�شت�شار 

الزراعة  ل��وزارة  الأ�شبق  وال��وزي��ر 
واملياه  البيئة  ال�شمكية  وال���رثوة 
حاليا وميتلك خرة 46 عاما يف 
قطاع الرثوة الزراعية وال�شمكية 
متعددة  خ���ريي���ة  وم�������ش���اه���م���ات 
وثقافية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وم�������ش���ارك���ات 
على  الرقباين  وحظي  متنوعة. 
�شخ�شيات  م��ن  ك��ث��رية  ���ش��ه��ادات 
معايل  راأي  م��ن��ه��ا  ن��ذك��ر  ك��ب��رية 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي���ر 
املجتمع الذي قال عنه هو واحد 
لوطنه  املخل�شني  املواطنني  من 
ومن موؤ�ش�شي كيانات الدولة منذ 
اإىل جنب مع  قيام الحت��اد جنبا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه ..وقال اإنه قيادي 
متميز وله خرة طويلة وعميقة 
مبجريات وزارة الزراعة والرثوة 
 29 ا�شتثمر/  اإذ  �شابقا  ال�شمكية 
ع���ام���ا م���ن اخل�����رة الإداري���������ة يف 
اإيجابياتها على  ال��وزارة لتنعك�س 
م�����ش��م��ي��ات ك����ث����رية.. ف�����ش��ال عن 
واحل�س  اخل���ل���ق  ب��ح�����ش��ن  مت���ي���زه 
الوطني العايل والتوا�شع واجلد 

والجتهاد . 
�شند  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة   �
دبي  ول��د يف مدينة  ال�����ش��وي��دي.. 
درجة  على  وح�شل   1949 ع��ام 
الدكتوراة يف العلوم ال�شيا�شية من 
الوليات  يف  وي�شكون�شن  جامعة 
 1991 ع��ام  الأمريكية  املتحدة 
عام مركز  من�شب مدير  وي�شغل 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم������ارات 
الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة وي��راأ���س جمل�س 
الدرا�شية  البعثات  مكتب  اإدارة 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 
اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوا  واأ���ش��ب��ح 
يف  الدبلوما�شي  الإم���ارات  معهد 

اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
والإ�شرار  ل����الإرادة  م��ث��ال  يعتر 
اأنه  يعتقد  ك���ان  م��ا  ع��ل��ى حت���دي 
ال���ع���امل بحثا  م�����ش��ت��ح��ي��ل ف���ج���اب 
الزراعة  ع��امل  ه��و جديد يف  عما 
ح��ت��ى حت��ق��ق ل���ه م��ن��ج��زات غاية 
البالد  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  الأه����م����ي����ة  يف 
والعباد..وهو اإحدى ال�شخ�شيات 
امل��وؤث��رة يف جم��ال زراع���ة النخيل 
الإمارات  دول��ة  التمور يف  واإن��ت��اج 
وب���دء م�شواره  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال����زراع����ي يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني عام 
1960 وخالل عقد ال�شبعينيات 
اأن�������ش���اأ اأول  م���ن ال���ق���رن امل���ا����ش���ي 
ذلك  يف  معتمدا  للنخيل  مزرعة 
واإتباع  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����ش���ن���اف  ع��ل��ى 
العمليات  يف  التقليدية  ال��ط��رق 
الزراعية.. ويف الثمانينيات اأدخل 
مبختلف  احلديثة  ال��ري  اأنظمة 
بكفاءتها  تتميز  وال��ت��ي  اأمناطها 
ال��ع��ال��ي��ة يف ت��وف��ري امل��ي��اه واأدخ���ل 
ذات  التمور  م��ن  ج��دي��دة  اأ�شنافا 
العايل  وامل���ردود  العاملية  ال�شهرة 
عر ا�شتريادها من خمتلف دول 
����ش���ع���ادة زهري  ال���ع���امل..وح�������ش���ل 
الزراعي  امل�����ش��ت�����ش��ار  الأدي�����ب  اأب����و 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة .. 
درع جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر �شنة 2010. 
را���ش��د عبداهلل  ���ش��ع��ادة  وي��ع��ت��ر   �
ع���م���ران اأح�����د رج����ل الأع����م����ال و 
منوذج م�شرف يحمل ح�شا وطنيا 
نحو  اإن�����ش��ان��ي��ا  وال��ت��زام��ا  متميزا 
توفري خدمات الرعاية ال�شحية 
للمواطنني  الطبية  واخل��دم��ات 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����س ال��دول��ة..

ت������رع را�����ش����د ع����ب����داهلل ع���م���ران 
راأ�س  يف  متكامل  م�شت�شفى  لبناء 

املناطق . ويعد ال�شاعر الإماراتي 
برنامج  ق��دم  م��ن  اأول  �شهاب  اأب��و 
عر  التلفاز  يف  ال�شعبي  ال�شعر 
 1971 الكويت يف عام  تلفزيون 
ال�شعر  ن�����ش��ر  م���ن  اأول  ي��ع��د  ك��م��ا 
اليومية  ال�شحافة  يف  ال�شعبي 
ال�شعر  اإ�شرافه على �شفحة  عر 

ال�شعبي يف �شحيفة البيان . 
� امل��رح��وم ال�����ش��اع��ر ���ش��امل حممد 
�شامل اجلمري..ينت�شب اجلمري 
اإىل اآل بوعميم من بني يا�س وهو 
من مواليد دبي عام 1910وعمل 
غي�شا  اأ�شبح  ث��م  تبابا  بالغو�س 
كوالده  ع�شر  اخلام�شة  عمر  يف 
يغو�شون  كانوا  الذين  واأ�شقائه 
بحثا عن اللوؤلوؤ يف عر�س اخلليج 
العربي اإىل اأن �شاقت عليه احلال 
و���ش��اءت ظ��روف��ه وك�����ش��دت جتارة 
الكويت  يف  للعمل  فهاجر  اللوؤلوؤ 
وع���اوده احلنني م��رة اأخ���رى اإىل 
ال�شعودية  اإىل  ���ش��اف��ر  ث���م  دب����ي 
ل�شيق ذات اليد ثم عاد اإىل دبي..
وال�شوق  الغزل  يف  ق�شائده  كتب 
امل���م���زوج ب��امل��ع��ان��اة وال��غ��رب��ة التي 
اأح�����س مب��رارت��ه��ا واأ����ش���در ديوانا 
ال��ذي �شدر  لآل��ئ اخلليج  وحيدا 
بتوجيه �شام من املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان واعتزل 
كتابة ال�شعر 1983 اإىل اأن تويف 

رحمه اهلل يف العام 1991. 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  ال�شيخ  امل��رح��وم   �
امل����رح����وم ثاين  امل���ه���ريي..وي���ع���د 
اتخذه  ���ش��خ�����س  اأول  امل����ه����ريي 
ال�شيخ زايد بن �شلطان األ نهيان 
رحمه اهلل قا�شيا ر�شما لآل نهيان 
يف العني حيث يعد من موؤ�ش�شي 
حمكمة العني ال�شرعية وقد اأقام 
يف منطقة العني باأمر من ال�شيخ 
ن�شاأته يف  رغ��م  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

اإمارة دبي.
.وكان املهريي من الق�شاة الذين 
ب���ه���م احل����ك����ام يف حل  ي�����ش��ت��ع��ني 
ال��ن��زاع��ات ب��ني الأف���راد والقبائل 
زايد  ال�شيخ  تويل  حقبة  وعا�شر 
الإ�شراف  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
على مدينة العني كممثل للحاكم 
���ش��خ��ب��وط بن  ال�����ش��ي��خ  يف ع���ه���د 

�شلطان اآل نهيان رحمهم اهلل.
.وك����ان ل��ل��م��رح��وم م�����ش��اه��م��ات يف 
ن�����ش��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف الإم������ارة حيث 
الكتابة  املنطقة  اأب��ن��اء  يعلم  ك��ان 
الكرمي  القراآن  وحفظ  والقراءة 
تتلمذوا  ال���ذي���ن  الأج���ي���ال  وم���ن 
ع��ل��ى ي��د امل���رح���وم م��ع��ايل حممد 
الداخلية  وزي����ر  ال���ب���ادي  ���ش��ع��ي��د 
�شابقا وال�شيخ حممد بن �شلطان 
البادي  بن �شرور وحممد يوعان 

الظاهري .

وفد مركز تنمية القادة بالداخلية يطلع على جتربة �سنغافورة
•• اأبوظبي-وام: 

اطلع وفد مركز تنمية القادة ورعاية املبدعني التابع لالأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
القادة خالل زيارة  اإع��داد وتنمية  العاملية يف جمال  املمار�شات  اأف�شل  الداخلية..على  ال��وزراء وزير 
له اإىل جمهورية �شنغافورة. وكان وفد برئا�شة مدير املركز املقدم �شيف حميد الدرعي قام بزيارة 
�شرطة �شنغافورة اطلعخاللها على الرامج املختلفة لتطوير قيادات ال�شرطة بالإ�شافة اإىل مهام 
واأدوات مركز التقييم لديهم.. كما زار الوفد جامعة �شنغافورة الوطنية وتعرف اإىل الرامج التي 
وتبادل  التعاون  تعزيز  �شبل  بحث  ال��زي��ارة  خ��الل  ال��ق��ادة. ومت  تطوير  اجلامعة يف جم��ال  تقدمها 
اخلرات يف جمال تنمية الكفاءات واملهارات القيادية بني مركز تنمية القادة ورعاية املبدعني وكل 
اآل  اإبراهيم  من �شرطة وجامعة �شنغافورة. و�شم الوفد يف ع�شويته كال من الرائد الدكتور عمر 
علي رئي�س ق�شم تقييم الكفاءات والرائد يو�شف حممد املهريي رئي�س ق�شم قيادات امل�شتقبل مبركز 

تنمية القادة ورعاية املبدعني. 

رئي�ش الدولة يتلقى برقية تهنئة من اأمريي قطر والكويت وملك الأردن مبنا�سبة اليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  اأخ��ي��ه  م��ن  تهنئة  برقية  ام�����س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
دول���ة قطر  اأم���ري  ث���اين  اآل  ح��م��د  ب��ن  ال�شيخ مت��ي��م  ال�شمو 

ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني ال� 42 للدولة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تلقى �شاحب  كما 
ال�شمو  تهنئة من �شاحب  برقية  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجلابر  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ 
ال�شقيقة مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني للدولة. 

تهانيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  الكويت  اأم��ري  �شمو  واأع���رب 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  حققته  مبا  م�شيدا  املنا�شبة  بهذه 
املتحدة من اإجنازات ح�شارية �شملت خمتلف امليادين فكانت 
حمل تقدير واعتزاز اجلميع متمنيا ل�شاحب ال�شمو رئي�س 
و�شعبها  الإم��ارات  والعافية ولدولة  ال�شحة  الدولة موفور 
الكرمي كل العزة والتقدم والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة 

ل�شموه. 
ويل  ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ن��واف  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
العهد الكويتي برقية تهنئة مماثلة اأعرب فيها عن خال�س 
تهانيه ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة متمنيا ل�شموه موفور 

مبارك  ج��اب��ر  ال�شيخ  �شمو  وب��ع��ث  العافية.  ودوام  ال�شحة 
احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي برقية تهنئة 

مماثلة. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تلقى �شاحب  كما 
امللك  ج��الل��ة  م��ن  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
مبنا�شبة  الها�شمية  الردن��ي��ة  اململكة  ملك  الثاين  عبداهلل 
اليوم الوطني للدولة . واعرب جاللته با�شمه وبا�شم �شعب 
وحكومة اململكة عن احر التهاين القلبية �شائال املوىل جل 
وعال ان يعيد هذه املنا�شبة و�شموه ينعم بال�شحة والعافية 

وال�شعب الماراتي ال�شقيق قد حتققت تطلعاته .
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•• عجمان-وام:

ال�شيخ حميد  ال�شمو  افتتح �شاحب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان بح�شور �شمو 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
ع��ه��د ع��ج��م��ان م�����ش��اء ام�����س �شارية 
مبنطقة  ال��غ��رف��ة  حديقة  يف  العلم 
اجل���رف ف��ى م��دي��ن��ة ع��ج��م��ان ورفع 
���ش��م��وه ع��ل��م الإم������ارات ع��ل��ى ارتفاع 

120 مرا.
ح�����ش��ر احل���ف���ل ال�����ذي اأق���ي���م بهذه 
احتفالت  م���ع  وت���زام���ن���ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال����دول����ة ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال����� 42 
النعيمى  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
وال�شيخ  والداري����ة  املالية  لل�شوؤون 
النعيمى  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
و  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
النعيمى  ب��ن ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ را���ش��د 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س 
بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  معاىل  و 
�شعيد النعيمى رئي�س ديوان �شاحب 

ال�شمو حاكم عجمان.
كما ح�شر احلفل عدد من ال�شيوخ 
ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
الأ�شغال  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
املن�شورى  ح�شن  و���ش��ع��ادة  ال��ع��ام��ة 
وكيل وزارة ال�شغال العامة امل�شاعد 
ومديري  وروؤ���ش��اء  ال�شغال  ل�شوؤون 

احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����دوائ����ر 
الحتادية واملحلية ورجال ال�شرطة 
وال��دف��اع امل��دن��ى وح�شد م��ن ممثلي 
الإع��الم وجمهور كبري من  و�شائل 

املواطنني واملقيمني.
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وهناأ 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  احل����ف����ل  خ������الل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبى رعاه اهلل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم�������ارات 
و�شعب الإمارات واملقيمني على اأر�س 
 .. الوطني  اليوم  مبنا�شبة  ال��دول��ة 
موؤكدا اأن ال�شارية رمز للتعبري عن 
م��دى اإع��ت��زاز الإم��ارات��ي��ني بعلمهم 

ودولتهم يف ظل الحتاد.
واأ�شاد �شموه ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
واأفكاره  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 

الرائدة دوما .
كل  فى  �شارية  ان�شاء  فكرة  مثمنا   .
اإم����ارة م��ن اإم����ارات ال��دول��ة واأعرب 
�شموه عن �شعادته بتد�شني ال�شارية 
الذى تاأتى ابتهاجا مبرور 42 عاما 
ام��ارات��ن��ا احلبيبة  ق��ي��ام احت���اد  على 
ال����ذي ارت��ف��ع ع��ل��م��ه ل��ل��م��رة الأوىل 
عام  دي�شمر  الثاين من  �شاخما يف 

.1971

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
اأهمية الحتفال  النعيمى  را�شد  بن 
ب��ذك��رى ق��ي��ام احت���ادن���ا م�����ش��ي��دا مبا 
���ش��اه��ده م��ن ف��رح ع���ارم �شمل كافة 
اأرج����������اء ال�����وط�����ن م�����ن امل���واط���ن���ني 
من  التي  الفرحة  بتلك  واملقيمني 
الوطن  ه��ذا  اأبناء  خاللها ج��دد كل 
الغالية  ل��دول��ت��ن��ا  ال�����ولء  امل��ع��ط��اء 
وق���ي���ادت���ه���ا ال���ر����ش���ي���دة ا����ش���اف���ة اإىل 
بتطلعات  ل��الح��ت��ف��ال  ف��ر���ش��ة  اأن��ه��ا 
دول���ة الإم�����ارات وت��اري��خ��ه��ا العريق 
والقدرات  بالإمكانات  يزخر  ال��ذي 
املتقدمة الناجحة ما اأهلها لت�شبح 
ال�شاحة  على  املتقدمة  ال���دول  م��ن 

العاملية.
اأب���ن���اء الوطن  ون��ب��ه ���ش��م��وه ج��م��ي��ع 
والثمني  ال���غ���ايل  ب���ذل  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ل���دف���ع ع��ج��ل��ة ال���ت���ق���دم واحل���ف���اظ 
�شاأنه  البلد وعلو  على مكونات هذا 
على  ومقيمني  كمواطنني  ورفعته 

حد �شواء. 
الدكتور  م���ع���ايل  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزي���ر الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة ان ال����وزارة 
ت�شرفت  ال�������ش���اري���ة  اأق����ام����ت  ال���ت���ى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
بتنفيذ  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

�شارية فى كل اإمارة 

اأن هذا اليوم التاريخى  م�شريا اىل 
من  ك��ل  ف��ى  �شاريتني  اف��ت��ت��اح  �شهد 
لتن�شم  اخل��ي��م��ة  وراأ��������س  ع��ج��م��ان 
و  ودب��ى  اأبوظبى  فى  �شقيقاتها  اىل 
ال�شارقة فيما �شيتم تنقيذ �شاريتني 
القيوين  واأم  الفجرية  فى  اآخريني 
باذن اهلل   43 ال�  الوطنى  اليوم  فى 
تعاىل ليكتمل عقد ال�شوارى فى كل 
واأ�شاف   . احلبيبة  ال��دول��ة  ام���ارات 
ال�شغال  وزارة  ت��واج��د  اإن  معاليه 
العامة يف خ�شم ه��ذا احل��دث جزء 
مو�شحا  الوطنية  م�شوؤوليتها  من 
رمز  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  ذك�������رى  اأن 
يتمحور  ال��ذي  الإم��ارات��ي  لالإن�شان 

ح��ول��ه ك��ل ج��ه��د وك���ل ع��م��ل يف�شي 
اإىل اإ�شافة لبنة اأخرى يف هذا البناء 
ال�شامخ الذي �شكل منوذجا يحتذى 

لالإن�شان العربي.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  اإن  واأ����ش���اف 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة ب��اإن�����ش��اء �شبع 
الدولة  ام������ارات  ف���ى  ل��ل��ع��ل��م  ����ش���وار 
ال�شبع تاأكيد على مفهوم وم�شمون 
رم���ز ال���دول���ة ال��ت��ي م�����ش��ت بخطى 
امل�شتقبل  اإىل  طريقها  ت�شق  واثقة 
وعملي  ف��ك��ري  اإرث  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة 

يحمل بذور البقاء والنماء.
التي  ال��ع��ل��م  ���ش��اري��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ت��و���ش��ح��ت ب��ع��ل��م الإم��������ارات اأجن����زت 

الفخر  موؤكدا  قيا�شية  فرة  خالل 
من  كل  فى  امل�شروع  باإجناز  الكبري 
عجمان وراأ�س اخليمة وفى مناطق 
ورمزا  �شياحي  ج���ذب  نقطة  مت��ث��ل 

وطنيا من الطراز الأول.
كانت مرا�شم تد�شني ال�شارية ورفع 
ال��ع��ل��م ق��د ب����داأت ب��و���ش��ول �شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ى 
حاكم عجمان اإىل احلديقة تتقدمه 

فرق اخليالة . 
وقام �شموه خالل الإحتفال باإزاحة 
اللوحة  ع����ن  ال��ت��ق��ل��ي��دى  ال�������ش���ت���ار 
التذكارية التى اأقيمت بهذه املنا�شبة 

دولة  علم  ب��رف��ع  �شموه  ق��ام  ث��م 
التي مت  ال�شارية  الإم��ارات على 
غرفة  حديقة  �شمن  تد�شينها 
والتي  عجمان  و�شناعة  جت��ارة 
ت��ع��د اإح����دى اأع��ل��ى ال�����ش��وارى يف 
120 مرا  الدولة بارتفاع بلغ 
يف  خفاقا  عاليا  العلم  لريفرف 
ليبقى  و  الواعدة  الم��ارة  �شماء 
كحال  ����ش���اخم���ا  ع���ال���ي���ا  دائ����م����ا 

الإمارات و�شعبها الكرمي.
بال�شالم  امل��و���ش��ي��ق��ى  ع��زف��ت  ث��م 
رفع  وراف���ق   .. للدولة  الوطنى 
ال��ع��ل��م ع��ر���س ع�����ش��ك��رى �شارك 

فيه اأ�شدقاء ال�شرطة.
غنائيا  اأوبريتا  احل�شور  وتابع 
قدمته  “دار المنيات”  بعنوان 
طالبات مدر�شة فاطمة الزهراء 
وطنية  اأنا�شيد  عن  ف�شال  بعجمان 
ول����وح����ة ال���ي���ول���ة اأداه��������ا الأط����ف����ال 
الفرقة  ق��دم��ت  ك��م��ا   .. امل�����ش��ارك��ون 
التابعة  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

ل�شرطة عجمان عزفا مو�شيقيا.
واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
ال������ذى قدمة  ال����رائ����ع  ب���امل�������ش���ت���وى 
احلفل  ف����ى  وط���ال���ب���ات���ن���ا  ط���الب���ن���ا 
ودع���اه���م ف��ى ن��ه��اي��ة الح��ت��ف��ال اىل 
ال�شور  للتقاط  الرئي�شية  املن�شة 
ووجه  بناته  و  اأبنائه  مع  التذكارية 
اإليهم حديثا ابويا فى لفتة كرمية 

ورائعة من �شموه .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
اأن ما  راأ���س اخليمة  الأع��ل��ى حاكم 
و�شلت اإليه بالدنا من مكانة عالية 
والدولية  الإقليمية  ال�شاحات  يف 
وعلى امل�شتويات كافة ياأتي بف�شل 
الر�شيدة  القيادة  اهلل وحر�س  من 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل الذي ي�شعى جلعل الإمارات يف 
مقدمة ال��دول وعالمة ب��ارزة بني 
الأمم. وقال �شموه خالل تد�شينه 
ع�����ش��ر ام�������س ����ش���اري���ة ع���ل���م دول����ة 
خالل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
الح��ت��ف��ال ال����ذي اأق���ي���م ع��ل��ى خور 
القوا�شم  بكورني�س  اخليمة  راأ����س 
الوطني  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  �شمن 
الثاين والأربعني للدولة : تتعاىل 

النوعية  الوطنية  املنجزات  �شروح 
يف  ال��دول��ة  حتققها  التي  ال�شاملة 
امل�شتويات  وع��ل��ى  امل���ج���الت  ج��م��ع 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  ك���اف���ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واإخوانهما  اهلل  رع���اه  اهلل  حفظه 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الإم�����ارات والفريق  الأع��ل��ى ح��ك��ام 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��ار 
بالعلم  الع���ت���زاز  اأن  اإىل  اخل��ي��م��ة 
هو تعبري حقيقي عن النتماء اإىل 
على  جميعا  نلتقي  ال���ذي  ال��وط��ن 
حم��ب��ت��ه وال��ع��م��ل م��ن اأج����ل رفعته 
�شاخما  ي��رف��رف  ليبقى  وحمايته 
املعطاء لأن��ه رمز  الوطن  �شماء  يف 
لتاأ�شل  وتاأكيد  وحدتنا  رم��وز  من 

الروح الوطنية يف وجداننا وتعزيز 
بهذا  تربطنا  التي  والقيم  للهوية 

الوطن يف نفو�شنا.
الدكتور  م��ع��ايل  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن  ع������ب������داهلل 
العامة  الأ���ش��غ��ال  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
القيادة  الإم����ارات وحت��ت  دول���ة  اأن 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل حققت اإجن��ازات غري م�شبوقة 
امل��ج��الت ووف���رت لالإن�شان  ك��ل  يف 
م��ق��وم��ات احلياة  ك���ل  الإم�����ارات�����ي 

الكرمية .
التي  امل�شروعات  اأن  اىل  م�شريا   .
كافة  ال��دول��ة  يف  تنفيذها  ي��ج��ري 
�شواء عر برنامج مبادرات �شاحب 

اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
ل�����وزارة  الحت����ادي����ة  امل�������ش���اري���ع  اأو 
يف  الإن�شان  اإ�شعاد  هدفها  ال�شغال 
الكرمية  احلياة  وتوفري  الإم���ارات 
ل��ه . وه��ن��اأ وزي���ر الأ���ش��غ��ال العامة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  دب���ي  ح��اك��م 
وال�شعب  الإم������ارات  ح��ك��ام  ال�����ش��م��و 
اأر�شه  الإم���ارات���ي وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى 
مبنا�شبة اليوم الوطني 42 موؤكدا 
اأن �شارية علم الدولة ترمز للعزة 
الإمارات  �شعب  واع��ت��زاز  وال�شموخ 

بعلمهم ودولتهم يف ظل الحتاد.
ال��ت��ي نفذت  ال�����ش��اري��ة  ويبلغ ط��ول 
العامة  الأ���ش��غ��ال  وزارة  م�شروعها 
بكورني�س  اخليمة  راأ���س  خ��ور  على 
يبدو  حيث  م��را   120 القوا�شم 
العلم وا�شحا للعيان من م�شافات 

ب��ع��ي��دة ل���ذا ف���اإن ه���ذا ال��ع��ل��م املعلق 
لوحة  اأ�شحى  ال�شارية  تلك  على 
ويعلن  ي��وؤك��د  ب����ارزا  ومعلما  فنية 
دائما متا�شك دولة الإم��ارات حتت 
كيان واحد موحد متاما كما اأراده 
مقدمتهم  ويف  امل��وؤ���ش�����ش��ون  الآب�����اء 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
ثراه.  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شيخ عبد  الفتتاح معايل  ح�شر 
امل�شت�شار  القا�شمي  كايد  بن  امللك 
اخل���ا����س ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 

راأ�س اخليمة
 وال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي 
رئ��ي�����س دائ�����رة اجل���م���ارك وامل����واين 
وال�شيخ  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  رئ��ي�����س 
ارح������م������ه ب������ن �����ش����ع����ود ب������ن خ���ال���د 
�شركة  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  القا�شمي 
ب���راأ����س اخليمة  ا���ش��م��ن��ت الحت�����اد 
وال�شيخ حممد بن �شعود بن خالد 
القا�شمي ومعايل الدكتور عبداهلل 

وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  بن 
اأعيان  من  وع��دد  العامة  الأ�شغال 
ووج��ه��اء ال��ب��الد و روؤ���ش��اء ومدراء 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 
وقيادات من وزارة ال�شغال العامة 
القبائل  اب���ن���اء  م���ن  ك��ب��ري  وح�����ش��د 

واملواطنني واملقيمني.

 من جانب اآخر قام �شاحب ال�شمو 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اخليمة بعد ذلك بزيارة ركن حملة 
البيت متوحد التي اأطلقها موظفو 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  دي�����وان 
ب����روح الحت�����اد ون�شر  ل��الح��ت��ف��ال 

الوطني وتعزيز روح  العمل  ثقافة 
اأقيم  وال�����ذي  وال���ت���ع���اون  ال��ع��ط��اء 
على  الوطنية  الحتفالت  ب�شاحة 
حيث  ب��الإم��ارة  القوا�شم  كورني�س 
خدمة  �شجل  يف  ا�شمه  �شموه  دون 
رد اجلميل للوطن التي من املقرر 
. اإطالقها يف العام القادم 2014 

•• ال�سارقة-وام:

لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  د�شنت 
والتطوير �شروق م�شاء ام�س ثالث 
مرا   75 بطول  عمالقة  �شاريات 
يف املدن الثالث كلباء و الذيد و دبا 
الوطني  باليوم  احتفاء   - احل�شن 

الثاين والأربعني للدولة.
بن  �شقر  ب��ن  هيثم  ال�شيخ  وت��ق��دم 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
مكتب �شمو احلاكم يف مدينة كلباء 
ت��د���ش��ني �شارية  احل�����ش��ور يف ح��ف��ل 
ك��ل��ب��اء ي��راف��ق��ه م����روان ب��ن جا�شم 
لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شركال 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
����ش���روق وال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل �شيف 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ي��م��اح��ي  ع��ب��ي��د 

البلدي يف املدينة.
الذيد  �شارية  تد�شني  حفل  واأق��ي��م 
بح�شور حممد �شلطان بن هويدن 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي.. ك��م��ا مت 
تد�شني �شارية دبا احل�شن بح�شور 
رئي�س  الريامي  متيم  �شامل  متيم 

املجل�س البلدي يف املدينة.
�شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  وقالت 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اإن  ���ش��روق  وال��ت��ط��وي��ر  لال�شتثمار 
ت��د���ش��ني ال�����ش��اري��ات اجل��دي��دة جاء 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ب��اإن�����ش��اء وجهات  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
وطنية و�شياحية يف كل مدينة من 
م���دن اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ت��ع��ب��ريا عن 
دولتهم  بقيام  الإم��ارات��ي��ني  فرحة 
ال��ت��ي غ��دت واح���دة م��ن اأجن���ح دول 
خمتلف  يف  متيزا  واأك��رثه��ا  العامل 

املجالت.
واأ�شافت لقد حققت الإمارات على 
مدار 42 عاما كثريا من الإجنازات 
التي طالت خمتلف جوانب احلياة 
وغ���دت ح��ي��اة الإم���ارات���ي���ني بف�شل 
الحتاد اأف�شل وهذه ال�شاريات هي 
افتخار  ع��ن  ب�شيط  تعبري  جم���رد 
الإم���ارات���ي���ني ب���ال���دور ال����ذي لعبه 
وتعزيز  هويتنا  �شيانة  يف  الحت��اد 

قدراتنا وتطوير جمتمعنا مر�شخا 
املكانة احل�شارية للدولة على  من 
والعمرانية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شعد 
والتنموية والجتماعية والثقافية 
اإىل هذه  الإم�������ارات  و���ش��ل��ت  ح��ت��ى 
ب��ني دول العامل  امل��رم��وق��ة  امل��رت��ب��ة 

املتقدمة. 
بن  هيثم  ال�شيخ  اأع��رب  جانبه  من 
�شقر القا�شمي عن �شعادته بتد�شني 
وال�شاريات  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  ���ش��اري��ة 
والتي  الإم������ارة  م���دن  الأخ�����رى يف 
الدولة  اح��ت��ف��الت  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
وال�����ذي  ال�42  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
يح�شر خالله العلم بقوة يف ذاكرة 
الإم��ارات��ي��ني ب��اع��ت��ب��اره واح���دا من 
تعك�س  التي  الوطنية  الرموز  اأه��م 
ع��ظ��م��ة الحت�����اد وم��ن��ج��زات��ه التي 
احلياة.  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  ط���ال���ت 
ورفع ال�شيخ هيثم القا�شمي اأ�شمى 
�شاحب  م��ق��ام  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اآي�����ات 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��دول��ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  رع�����اه  دب����ي 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأ�شحاب  واخوانهم  ال�شارقة  حاكم 
وال�شعب  الإم������ارات  ح��ك��ام  ال�����ش��م��و 
العزيزة  املنا�شبة  بهذه  الإم��ارات��ي 
واحة  الإم������ارات  ت��ظ��ل  اأن  متمنيا 
اأم��ن وتقدم ورخ��اء ودول��ة متميزة 
مروان  واأك����د  امل���ج���الت.  جيمع  يف 
بن جا�شم ال�شركال اأن الهيئة تهتم 
باإحياء فعاليات اليوم الوطني من 
يف  متنوعة  فعاليات  تنظيم  خ��الل 
التي  وامل��ن��اط��ق  ال��وج��ه��ات  خمتلف 
م�شاركة  واإدارت��ه��ا  بتطويرها  تقوم 
م��ن��ه��ا ل��ف��رح��ة الإم���ارات���ي���ني بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ع���زي���زة ..م�������ش���ريا اإىل 
حتويل  على  �شتحر�س  ���ش��روق  اأن 
و�شطها  ت��رت��ف��ع يف  ال��ت��ي  امل��ي��ادي��ن 
���ش��اري��ات الأع���الم يف امل���دن الثالث 
ت�شتقطب  م��ت��م��ي��زة  وج���ه���ات  اإىل 
الزوار من داخل الدولة وخارجها. 

الإم��ارات عاليا خفاقا  واإرتفع علم 
ال��ث��الث يف نهاية  ال�����ش��اري��ات  ع��ل��ى 
بال�شالم  اب��ت��داأت  التي  الحتفالت 
واأداء  الإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي 
العلم  ال��ولء ثم مرا�شم رفع  ق�شم 
الع�شكرية  الفرقة  عزف  وقع  على 
املو�شيقية التابعة ل�شرطة ال�شارقة 
ال���ت���ي ق����دم ب��ع�����س اأف����راده����ا حتية 
العلم وختمت الحتفالت باإطالق 
ب��ال��ون��ات ب���األ���وان ع��ل��م الإم������ارات. 
ف��ي��م��ا ت��خ��ل��ل ح��ف��ل م��دي��ن��ة الذيد 
الإمارات”  “ هنا  لأوب��ري��ت  عر�س 
وطفلة  ط���ف���ال   42 اأداه  ال�������ذي 
احل�شن  دب��ا  مدينة  حفل  واختتم 
ب����ع����ر�����س ح�����ي ق����دم����ت����ه ال���ف���رق���ة 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  واأك���د  ال�شعبية. 
ميدان  اأن  ال��ي��م��اح��ي  ع��ب��ي��د  ���ش��ي��ف 
�شارية العلم يف كلباء �شي�شبح بعد 
املرافق  بع�س  وا�شتحداث  تطويره 
وطنيا  م��ع��ل��م��ا  ف���ي���ه  اخل���دم���ات���ي���ة 
و�شياحيا ي�شتقطب الزوار وال�شياح 
ن��ف�����ش��ه تنظيم  ال���وق���ت  وي�����ش��ه��د يف 
امل�شتقبل  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

حممد  اأ�شار  ناحيته  من  القريب. 
اأهل  اأن  اإىل  ه���وي���دن  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
منذ  العلم  تد�شني  ترقبوا  ال��ذي��د 
بالأعمال  للبدء  الأوىل  اللحظات 
افتتاح  امل��وق��ع وم���ع  الإن�����ش��ائ��ي��ة يف 
دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  ال�����ش��اري��ة يف 
فاإن فرحتهم ت�شاعفت بهذا املعلم 
يحتل  ب��ات  ال��ذي  اجلديد  الوطني 
بدوره  مدينتهم.  يف  مهما  موقعا 
اإن  الريامي  �شامل متيم  قال متيم 

وطنيا  اإجن���ازا  حققت  احل�شن  دب��ا 
التي  ال�����ش��خ��م��ة  ال�������ش���اري���ة  ب���ه���ذه 
واجتماع  ال����دول����ة  وح�����دة  ت��ع��ك�����س 
اأبنائها حتت حتت الحتاد .. موؤكدا 
اأن ميدان العلم يف املدينة �شيتحول 
اأب���ن���اء  ن����وره����ا  ي��ج��م��ع  م����ن����ارة  اإىل 
العزة  م�شاعر  فيهم  ويبث  الوطن 
والفخر وال�شموخ. وتابع احتفالت 
اأهايل  من  كبري  جمهور  التد�شني 
الذين  احل�شن  ودب��ا  والذيد  كلباء 

و�شعادتهم  ف��رح��ت��ه��م  ع��ن  اأع���رب���وا 
الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��غ��ام��رة 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م واأك������دوا م���ن خالل 
اعتزازهم  وح�شورهم  م�شاركتهم 
قيادتهم  خلف  وتوحدهم  بعلمهم 
الفعاليات  ه����ذه  اأن  م���وؤك���دي���ن   ..
ت�شهم يف تر�شيخ النتماء لوطنهم 
احلبيب الذي يلتقي كل اأبنائه على 
حم��ب��ت��ه وال��ع��م��ل م���ن اأج����ل رفعته 

وحمايته.

•• دبي-وام:

قال ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
دبي  ف��وز  اآل مكتوم اخل��ريي��ة..اإن  اأم��ن��اء هيئة  جمل�س 
با�شت�شافة اك�شبو 2020 والذي تزامن مع احتفالت 
ل�شيا�شة  تتويجا  يعتر   42 ال�  الوطني  باليوم  الدولة 
ق��ي��ادة ال���دول���ة احل��ك��ي��م��ة ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة..

على  والقائمني  باك�شبو  املعنية  اللجنة  بجهود  م�شيدا 
له  ت�����ش��ري��ح  يف  واأك�����د   . اإك�شبو2020  م��ل��ف  ت��ق��دمي 
يعك�س  الهام  التاريخي  احل��دث  ه��ذا  اأن  املنا�شبة  بهذه 
يف  امليادين  خمتلف  فى  والعمراين  احل�شاري  التطور 

الإمارات  اأن  اإىل  م�شريا  للدولة  احلكيمة  القيادة  ظل 
لها  متمنيا  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ه���ذا  ل�شت�شافة  م��وؤه��ل��ة 
املزيد من الإجنازات يف املحافل الدولية. وقدم جمل�س 
اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية التهاين والتريكات اإىل 
اآل نهيان رئي�س  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأع�شاء املجل�س 
 42 ال�  الأعلى حكام الإم��ارات مبنا�شبة العيد الوطني 
ومبنا�شبة الإجناز التاريخي بفوز الدولة ممثلة يف دبي 

با�شت�شافة اإك�شبو2020 .

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة م���ريزا ال�����ش��اي��غ م��دي��ر مكتب 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم وع�شو جمل�س 
املبذولة  اجل��ه��ود  اإن  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  اأم��ن��اء 
من  دب��ي  ل�شالح  بالت�شويت  توجت  اأ�شهر  �شتة  خ��الل 
الثالث مت�شدرة  اأول جولة وا�شتمرت خالل اجلولت 
ملا  اختيار دبي جاء  اأن  ال�شايغ  واأ�شاف  املر�شحة.  املدن 
تتمتع به من مقومات جتارية و�شياحية واأمنية موؤكدا 
ان الفوز لالإمارات كلها .. داعيا اجلميع اإىل امل�شاعدة 
يف اإجناح معر�س اك�شبو 2020 لكي نكون عند ح�شن 
الظن يف اإجناح هذه الفعاليات والنظر اإىل 2020 بكل 

فخر واعتزاز.

را�سد بن حمدان: الفوز با�ست�سافة اك�سبو يعد تتويجا ل�سيا�سة ودبلوما�سية الدولة 

حاكم عجمان يفتتح �سارية العلم يف حديقة الغرفة مبنطقة اجلرف 

حاكم راأ�ش اخليمة يد�سن �سارية علم الدولة بالإمارة

عل����م الإم����ارات يرتف����ع على �ساري����ات عمالق����ة يف كلب�����اء والذي����د ودب����ا احل�س������ن

•• را�س اخليمة-وام:

�شركة  ع��ام  مدير  القا�شمي  حميد  بن  احمد  بن  يا�شر  ال�شيخ  �شهد 
بن  �شعود  بن  ارحمه  ال�شيخ  برا�س اخليمة بح�شور  الحت��اد  اإ�شمنت 
خالد القا�شمي نائب مديرعام ال�شركة الحتفال الذي اقامة ال�شركة 
فقرات  الحتفال  وت�شمن  للدولة.   42 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
تراثية واأن�شطة وطنية و�شط اأجواء احتفالية بهذه املنا�شبة الغالية. 
بن  اأرحمه  ال�شيخ  يرافقه  القا�شمي  اأحمد  بن  يا�شر  ال�شيخ  قام  كما 
�شعود القا�شمي برفع علم الدولة على ال�شارية التي اقيمت بال�شاحة 

يف ال�شركة والتي بلغ طولها 30 مرا. ورفع ال�شيخ يا�شر بن اأحمد 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  القا�شمي  �شعود  بن  اأرح��م��ه  وال�شيخ  القا�شمي 
والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه 
الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
واأولياء  امل�شلحة ونواب احلكام  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

العهود مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 لدولة الإمارات. 

�سركة ا�سمنت الحتاد براأ�ش اخليمة 
حتتفل باليوم الوطني ال� 42 للدولة 
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اأخبـار الإمـارات اليوم الوطني

هناأ رئي�س الدولة و�سعب دولة الإمارات باليوم الوطني

حممد بن زايد: الإمارات متلك روؤية وا�سحة توؤهلها للفوز باملناف�سات الدولية
•• اأبوظبي-وام:

اكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ان الم��ارات مبا متتلكه من روؤية 
وا�شحة وقيادة حكيمة واأبناء خمل�شني يعملون با�شراتيجية ومنهجية 
عمل وطنية قادرة بعون اهلل على خو�س املناف�شات الدولية والفوز بها. 

الإع���الم على هام�س  لو�شائل  �شموه  به  ادىل  ت�شريح  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
اح��ت��ف��الت دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثاين 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأهنئ �شيدي �شاحب  والأربعني. وقال �شموه: 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شعب دولة الإمارات بهذا اليوم 

من م�شريتها التي مرت ا�شتفادت من هذه الكوادر املقيمة.. ويجب علينا 
ان نذكر لهم اجلهود التي بذلوها يف م�شاركتهم الإماراتيني يف بناء هذا 
الوطن. وعن فوز الإمارات با�شت�شافة اك�شبو 2020 يف دبي قال �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان: ل �شك ان كثريا من اأ�شقائنا يف العامل 
العربي وغريهم من الأ�شدقاء يرون يف دبي ودول��ة الإم��ارات اجلدارة 
مقر  با�شت�شافة  وفزنا  ناف�شنا  ...نحن  املحافل  خمتلف  يف  املناف�شة  يف 
باك�شبو  وفزنا  ناف�شنا  واليوم  كبرية..  دول  ناف�شنا  اننا  رغم   .. )اآرينا( 
..لدينا فرة 7 �شنوات حتى 2020 لنثبت للعامل اإننا جديرون بهذه 
الإم��ارات بني  دول��ة  بها  تتمتع  التي  الطيبة  ال�شمعة  ال�شت�شافة. وعن 
بلدان العامل قال �شموه: ان دولة الإمارات بتجربتها التنموية الفريدة 

الإمارات  اأه��ل  بهمة  متوحد  البيت  الوطنية..  املنا�شبة  وه��ذه  امل��ب��ارك 
من  الكثري  عندنا  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  �شموه  واأ���ش��اف  احلكيمة.  وقيادتهم 
الأ�شياء التي نفرح ونفتخر بها ...وهذا مل يكن يتحقق لول ف�شل رب 
القيادة  وراء هذه  رج��ال مت�شي  قيادة حكيمة وهمة  العاملني ثم وج��ود 
لتحقيق اأهدافها التي هي يف م�شلحة الوطن وال�شعب.  وحول امل�شاركة 
اأف��راح الوطن قال �شمو ويل  ال�شعبية الكبرية للمواطنني واملقيمني يف 
عهد اأبوظبي الإم��ارات بخري باملخل�شني من اأهلها واملقيمني فيها من 
املتواجدين  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  م�شاركة  نرى  ..اليوم  العامل  بقاع  كل 
على هذه الأر�س مثل ما نرى اأهلنا واأبناءنا. والكثري منهم قلوبهم على 
50 �شنة  هذا الوطن. واأ�شاف �شموه لي�س هناك �شك ان البالد خالل 

روؤي��ة قيادتها  العاملني ثم بف�شل  اأ�شبحت قدوة ح�شنة بتوفيق من رب 
احلكيمة وال�شعب الويف الذي يقف وراء هذه القيادة” واأ�شاف �شموه ان 
دولة الإمارات و�شلت اىل ما عليه من مكانة متميزة بف�شل ا�شراتيجية 
اأبناء خمل�شني يتخذون القرار  وا�شحة ومنهجية عمل وطنية ووجود 
اىل  الإم����ارات  دول���ة  لت�شل  وال�شراتيجيات  اخل��ط��ط  ه��ذه  وي��ن��ف��ذون 
وبفكرتها  علم  بفعالية م�شرية  �شموه  م�شيدا  تن�شدها..  التي  الأه��داف 
التي انطلقت مببادرة فردية لقت ا�شتح�شان امل�شوؤولني واأ�شبحت حمل 
املبادرات  القيادة على دعم وت�شجيع  �شموه حر�س  القيادة موؤكدا  تبني 
على  �شموه  م�����ش��ددا  الوطنية  امل�����ش��رية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  الناجحة  والأف���ك���ار 

�شرورة اإيالء هذه املبادرات الهادفة كل الدعم والرعاية والهتمام .

اأكد اأن الأجيال تلو الأجيال �ستظل ت�ستذكر بكل فخر �سناع الحتاد 

حممد بن زايد يرفع علم الإمارات يف ختام فعالية » م�سرية علم « 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  رف���ع 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن���ائ���ب  ظ���ب���ي  اأب������و  ع���ه���د 
الأعلى للقوات امل�شلحة علم دولة 
على  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
مب�شاركة  الأم����واج  كا�شر  ���ش��اري��ة 
ال���ع���ه���ود يف ختام  اأول����ي����اء  ���ش��م��و 
ف��ع��ال��ي��ات )م�����ش��رية ع���ل���م( التي 
اإمارات  جالت  اأ�شبوعا  ا�شتمرت 
الدولة وتقام حتت رعاية �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل. وكانت مرا�شم الحتفال قد 
بداأت بو�شول �شمو اأولياء العهود 
حيث  امل�شوؤولني  وكبار  وال�شيوخ 
ت�����ش��ل��م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
من  ال��دول��ة  علم  نهيان  اآل  زاي���د 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  ال  را����ش���د  ب���ن 
دبي بعدها عزف ال�شالم الوطني 

الن�شيد  و�شط ترديد احلا�شرين 
اأولياء  الوطني عقبها وقف �شمو 
عزف  حيت  للعلم  حتية  ال��ع��ه��ود 
العلم(  )����ش���الم  ال�����ش��رف  ح��ر���س 
اأثناء رفع العلم على �شارية كا�شر 
الأمواج بكورني�س اأبوظبي البالغ 
ح�شر  م�����را.   123 ارت��ف��اع��ه��ا 
ال�شيخ  �شمو  العلم  رف��ع  م��را���ش��م 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن �شلطان 
ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد 
بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
ال�����ش��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية 
�شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم 
القيوين و�شمو ال�شيخ حممد بن 
�شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
راأ�س اخليمة. كما ح�شر املرا�شم 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
الغربية و�شمو ال�شيخ طحنون بن 

حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية  املنطقة 
�شيف بن حممد اآل نهيان و�شمو 
ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  و�شمو 
الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نهيان 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة و�شمو 
ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
الوطني  الأم����ن  م�شت�شار  ن��ائ��ب 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و���ش��م��و 
اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي���ر 
حمدان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
ومعايل  العلمي  والبحث  العايل 
اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان 
هزاع  وال�شيخ  والثقافة  لل�شياحة 
بن طحنون بن حممد ال نهيان 

وك���ي���ل دي������وان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
املنطقة ال�شرقية و�شعادة عبداهلل 
امل�شعود رئي�س املجل�س ال�شت�شاري 

الوطني وعدد من ال��وزراء وكبار 
ووزارة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ق�����ادة 
اجلماهري  من  وح�شد  الداخلية 

رافعني وملوحني باأعالم الدولة 
يهتفون عا�شت الإمارات.

وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
انه  املنا�شبة  بهذه  نهيان  اآل  زايد 
اليوم  نحتفل  ان  عظيم  ل�شرف 
يف  ت�شم  خ��ال��دة  ب��ذك��رى  جميعا 
�شفحاتها ما �شطره الأوائ��ل من 
وحدوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شني  الآب����اء 
الإم������������ارات حت����ت ه������ذه ال����راي����ة 
يحدوهم  منيعا  �شرحا  و�شيدوا 
الأمل بوطن عزيز ميتلك اأ�شباب 

احل�شارة والتقدم. 
ابوظبي:  عهد  ويل  �شمو  واردف 
���ش��ت��ظ��ل الأج����ي����ال ت��ل��و الأج���ي���ال 
ت�شتذكر بكل فخر �شناع الحتاد 
والعزمية  الإرادة  امتلكوا  الذين 
وتخطو ال�شعاب و�شطروا تاريخا 
الوطن  زاخ��را وق�شة جناح لهذا 
الذي ا�شبح مفخرة لكل العرب .. 
ونحن نحتفل اليوم بهذه املنا�شبة 
املجيدة مع اأخواين اأولياء العهود 
واملواطنني وفاء وعرفانا لدورهم 

وتخليدا لذكراهم وتقديرا ملكانة 
هذا العلم يف قلوب ووجدان اأبناء 
الإمارات على امتداد تراب الوطن 
ووحدتنا  لوجودنا  كرمز  الغايل 
وهويتنا تتعاهده الأجيال ليبقى 

خفاقا عاليا اىل الأبد. 
واعرب �شموه عن �شكره وتقديره 
ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م���ب���ادرة م�شرية 
ع��ل��م م��ن ك��اف��ة اجل��ه��ات والذين 
ا�شمى  الحتفالية  بهذه  ج�شدوا 
م��ع��اين ال�����ولء والن���ت���م���اء وحب 
ال���وط���ن واحل���ر����س ع��ل��ى غر�س 
ال��وف��اء وال��ع��رف��ان يف نفو�س  قيم 
الأج���ي���ال وجت�����ش��د ال��ت��الح��م بني 
الأخوة  وتعك�س  والقيادة  ال�شعب 
وامل���ح���ب���ة وال�����راب�����ط وال����وح����دة 
ال��دول��ة لتبقى راية  اإم����ارات  ب��ني 
اأبناء  الوطن حمفورة يف وج��دان 
الإمارات تروي اإجنازاتنا الوطنية 
اإ�شراقا  اك��رث  غد  يف  وطموحاتنا 
الحتفال  وت�����ش��م��ن  وازده���������ارا. 
تقدمي عرو�س جوية بالطائرات 

يف �شماء املوقع م�شكلة من الوان 
تعر  فنية  ل��وح��ة  الإم����ارات  علم 
املنا�شبة  بهذه  الوطن  اأف��راح  عن 

الوطنية الغالية.
ال�شراعية  ال��ق��وارب  �شاركت  كما 
�شاطئ  ق���ب���ال���ة  ب��ا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا 
ترفع  واأ����ش���رع���ت���ه���ا  ال���ك���ورن���ي�������س 
للبهجة  جت�شيدا  الإم����ارات  علم 
والأف��راح التي تعي�شها الدولة يف 
..فيما  والأرب��ع��ني  الثاين  يومها 
هتفت اجلماهري احلا�شرة مرددة 
الإم������ارات وملوحني  حت��ي��ا دول���ة 
وانتماءا  ال��دول��ة حم��ب��ة  ب��اأع��الم 

لهذا الوطن وقيادته.
انطلقت  ال��ت��ي  امل�����ش��رية  اأن  ي��ذك��ر 
اإم���ارة الفجرية  اأ���ش��ب��وع م��ن  قبل 
مرورا براأ�س اخليمة واأم القيوين 
اأن  اإىل  ودبي  وال�شارقة  وعجمان 
العا�شمة  اىل  اأم���������س  و����ش���ل���ت 
اأبوظبي ترافقها م�شرية �شيارات 
متو�شحه  ال���دول���ة  م����دن  جت����وب 

بعلم الدولة و�شور قادتها .

القوات امل�سلحة توا�سل تقدمي عرو�سها على كورني�ش اأبوظبي احتفال باليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  باليوم  الم��ارات احتفالتها  امل�شلحة بدولة  القوات  توا�شل 
باإقامة العديد من الفعاليات الع�شكرية حيث �شهد كورني�س  ال�42 
اأبوظبي �شباح اأم�س ح�شورا مميزا من اجلمهور امل�شارك بالحتفالت 

من املواطنني واملقيمني .
.قدمت القوات امل�شلحة عرو�شها من خالل م�شاركة جميع وحداتها 
العام  املن�شق  احلمادي  عبدالوهاب  ح�شن  العميد  بح�شب  الع�شكرية 
ملدة  تنظيمها  مت  الإحتفالت  اأن  واأك��د  امل�شلحة.  القوات  لإحتفالت 

الإماراتية  امل�شلحة  القوات  كعادة  اإحتفالته  الوطن  مل�شاركة  يومني 
الإحتفالت  وب��داأت  اإحتفالته  الوطن  اأبناء  م�شاركة  على  وحر�شها 
من ال�شاعة العا�شرة �شباحا وحتى ال�شاعة العا�شرة م�شاء و�شت�شتمر 
عيدنا  يف  للم�شاركة  للجمهور  ع��ام��ة  وال��دع��وة  ال��ي��وم  خ��الل  اأي�����ش��ا 

الوطني.
واأ�شاف العميد ح�شن عبدالوهاب اأن جميع وحدات القوات امل�شلحة 
�شاركت يف تقدمي عرو�س مبهرة وهي عبارة عن عرو�س طريان من 
للمظليني من  الدولة وكذلك عرو�س  طائرات متنوعة حتمل علم 
اإىل  اإ�شافة  احلربية  للطائرات  جوية  وا�شتعرا�شات  امل�شلحة  قواتنا 

عرو�س تراثية واملو�شيقى الع�شكرية.
كما �شاركت قيادة القوات الرية بعرو�س لالآليات الع�شكرية التابعة 
والتي  البحرية  القوات  قيادة  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  امل�شلحة  للقوات 
�شاركت بعر�س لل�شفن احلربية والبارجات كما �شارك جهاز حماية 
الدولة و�شط  اأعالم  املائية وهي حتمل  املن�شئات بعرو�س للدراجات 

�شعادة اجلمهور وتفاعله مع عرو�س واإمكانيات القوات امل�شلحة.
ودعا احلمادي اجلمهور للم�شاركة يف هذه الإحتفالت التي تعر عن 
ذكرى عزيزة لأبناء الإمارات والدعوة مفتوحة للراغبني يف ح�شور 
امل�شلحة  القوات  لأبناء  الع�شكرية  بالعرو�س  والإ�شتمتاع  الفعاليات 

يف اإطار احلر�س على امل�شاركة يف اإحتفالتنا بالعيد الوطني الثاين 
والأربعني. وقال املن�شق العام لإحتفالت القوات امل�شلحة ننتهز هذه 
التهاين  اأيات  والعزيزة على قلب كل مواطن لرفع  الغالية  املنا�شبة 
والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 

�سهد انطالق مهرجان زايد الرتاثي

حممد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حتر�ش على العناية بالرتاث واملوروث ال�سعبي لالآباء والأجداد
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  ���ش��ه��د 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
مهرجان  ان���ط���الق  ام�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
باأبوظبي  ال��وث��ب��ة  ال��راث��ي يف  زاي���د 
زايد   .. هويتنا  )تراثنا  �شعار  حتت 
ال��راب��ع��ة الذي  ق��دوت��ن��ا( يف دورت�����ه 
ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل تزامنا مع 
الثاين  الوطني  باليوم  الحتفالت 
والأرب����ع����ني ل��ق��ي��ام دول�����ة الإم������ارات 
املهرجان  وي��ق��ام  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
لالحتفاء باجلهود الكبرية التي قام 
بها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
اهلل ث���راه م��ن اأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
الأ�شيلة  العربية  والتقاليد  العادات 
مفهومه  وت��ع��زي��ز  ال�شعبي  وامل����ورث 
برنامج احلفل  وب��داأ  الأجيال.  لدى 
بال�شالم الوطني وبكلمات ترحيبية 
ث����م ق����ام����ت جم���ام���ي���ع م����ن ال���ف���رق 
ال�شعبية من خمتلف مناطق الدولة 
اأم������ام م��ن�����ش��ة احلفل  ب����امل����رور م���ن 

ال��ت��ق��دم وامل��ع��ا���ش��رة . واأ����ش���اد �شموه 
باجلهود التي تبذلها اإدارة املهرجان 
من اأجل ت�شليط ال�شوء على مكون 
الإمارات  �شعب  مكونات  من  رئي�شي 
وعاداتهم  براثهم  ارتباطهم  وه��و 
وما  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  وتقاليدهم 
ق���ام ب��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من 
ارث  على  املحافظة  �شبيل  يف  جهود 

البالد وهويتها.
�شمو  امل��ه��رج��ان  ان��ط��الق  �شهد  ك��م��ا 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الرئي�شة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
والطفولة. ح�شر فعاليات املهرجان 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وال���ف���ري���ق  ال�����ش��رق��ي��ة 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة ومعايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 

حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  ومعايل 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 
ال�شيخ  وم����ع����ايل  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بن طحنون  ه��زاع  وال�شيخ  والثقافة 
ب��ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان وك��ي��ل دي���وان 
ال�شرقية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
ال�شلك  واأع�شاء  ال�شيوخ  من  وع��دد 
الدبلوما�شي املعتمدين لدى الدولة 
وعدد من كبار امل�شوؤولني يف الدولة 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  م���ن  وح�����ش��د 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات  م��ن 
. وب��ل��غ ع���دد ال�����زوار وامل�����ش��ارك��ني يف 
زائر  ال��ف   24 للمهرجان  ي��وم  اأول 

الذي  امل��ه��رج��ان  وي�شمل  وم�����ش��ارك. 
ثقافية  اأن�����ش��ط��ة  اأ���ش��ب��وع��ني  ي�شتمر 
وت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن��ه��ا معر�س 
ذاكرة الوطن الذي يعر�س 2000 
ن���ادرة  1000 ����ش���ورة  ل��وح��ة م��ن��ه��ا 
اإىل م��وؤ���ش�����س وباين  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود 
بع�س  ع��ن  ف�شال  الإم�����ارات  نه�شة 
املقتنيات النادرة. ويت�شمن املهرجان 
كال�شيكية  �شيارات  ومعر�س  متحفا 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ومقتنيات 
ال�شخ�شية  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
وعرو�شا اأحيتها فرق �شعبية تراثية 
اأكرث  مب�شاركة  وخليجية  اإم��ارات��ي��ة 
عر�س  م��ن��ه��ا  ���ش��خ�����س   5000 م���ن 
الهجن.  وعر�س  والفر�شان  اخليول 

كما يعر�س املهرجان اأمناط احلياه 
الأربع  البيئات  خ��الل  من  املختلفة 
ال��ت��ي راف��ق��ت ت��ط��ور ال��دول��ة الرية 
والبحرية  واجل��ب��ل��ي��ة  وال����زراع����ي����ة 
اإىل كرنفال �شعبي تراثي  بالإ�شافة 
مبختلف الأهازيج والفنون ال�شعبية 
وعر�س  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
املهرجان  وي�شم  والهجن.  للخيول 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  للهجن  وم����زادا  �شباقا 
الكال�شيكية  ل��ل�����ش��ي��ارات  م��ع��ر���س 
ال�شلوقي  وم�شابقة لل�شقور وجمال 
ومدينة  ح��ريف  تراثي  �شعبي  و�شوق 
األ���ع���اب ح��دي��ث��ة وم�����ش��اب��ق��ة للحالب 
و�شوق  نارية  واأل��ع��اب  تراثية  وقرية 

�شعبي على الطراز القدمي .

مرددين الأهازيج وال�شالت الراثية 
بعدها قدم الفر�شان ا�شتعرا�شا وهم 
ميتطون اخليول العربية ويحملون 
ا�شتعرا�س  فقرة  اأعقبها  الأع���الم.. 
الأ�شيلة وما لعبته  العربية  للهجن 
اأ���ش��ا���ش��ي يف ح��ي��اة وع����ادات  م���ن دور 
وتقاليد اأهل الأمارات.. كما ت�شمن 
وفقرة  الندبة  فقرة  تقدمي  احلفل 
العازي باأداء الفنان ح�شني اجل�شمي. 
كما �شهد �شموه اأوبريت املجد الذي 

ي����روي م�����ش��رية ���ش��ان��ع ن��ه�����ش��ة هذه 
باإذن  ل��ه  املغفور  وموؤ�ش�شها  ال��دول��ة 
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
الآباء  واأدوار  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان 
الدولة.  ه��ذه  تطوير  يف  والأج�����داد 
و����ش���ارك ال��ف��ن��ان ع��ب��داهلل ���ش��ال��ح يف 
عار�س   3000 م��ع  الأوب��ري��ت  اأداء 
ولوحة  زاي��د  ال�شيخ  لوحة  وت�شمن 
متوحد  ال���ب���ي���ت  ول����وح����ة  اأب���وظ���ب���ي 

ولوحة ال�شيخ خليفة.

واأك�����د ���ش��م��و ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
العناية  ع��ل��ى  حت��ر���س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
لالآباء  ال�شعبي  وامل����وروث  ب��ال��راث 
والأج�����داد واأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة عليه 
واملقبلة  الأجيال احلالية  ونقله اىل 
منه  انطلقت  التي  ما�شيها  لتعرف 
باأ�شالته وهي ت�شاير ركب  لتتم�شك 
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اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

ت��ف��ق��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
باليوم  لالحتفال  العليا  اللجنة 
الول.. اأم�������س   42 ال�����  ال���وط���ن���ي 

حاملة الطائرات الإيطالية كافور 
التي تر�شو على ر�شيف ميناء زايد 
يف اأبوظبي للم�شاركة يف احتفالت 
دبي  وفوز  الوطني  بيومها  الدولة 
با�شت�شافة معر�س اإك�شبو 2020 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
نهيان..قائد  اآل  مبارك  بن  نهيان 
فران�شي�شكو  ال���ك���اب���ن  احل���ام���ل���ة 
م��ي��الزو والأدم������ريال ب��اول��و تريو 
�شعادة  و   30 ال�����  ال���ف���رق���ة  ق���ائ���د 
جورجيو �شتارا�س �شفري جمهورية 
عدد  بجانب  الدولة  لدى  اإيطاليا 

من امل�شوؤولني الإيطاليني.
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  وت��ف��ق��د 
الفنون  معر�س  املجتمع  وتنمية 
على  امل��ق��ام  الإي���ط���ايل  الت�شكيلية 
يعك�س  وال���������ذي  احل����ام����ل����ة  م�����ن 
بني  وال��ث��ق��ايف  احل�����ش��اري  التناغم 
لوحات  وي�شم  وايطاليا  الإم���ارات 
عن  اإي��ط��ال��ي��ني  لفنانني  ت�شكيلية 
معامل النه�شة والتطور احل�شاري 
لوحة  اإىل  الإم���ارات..اإ����ش���اف���ة  يف 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  عمالقة 
بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س دولة 
الإمارات رحمه اهلل ولوحات اأخرى 
الإماراتي  الراث  مفردات  تر�شد 

وال�شيد بال�شقور.
ال�شيارات  اأح�������دث  ع���ل���ى  واط����ل����ع 
الإيطالية ال�شنع ومعار�س الأثاث 
والديكور والبتكارات الإيطالية يف 
جمالت التقنية والعلوم والأبحاث 

���ش��م��ن امل��ع��ر���س امل���ق���ام ع��ل��ي من 
احلاملة.

فران�شي�شكو  ال����ك����اب����ن  وق��������ال 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  م��ي��الزو 
اإن الهدف من زيارة  الإم��ارات وام 
ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات لأب��وظ��ب��ي هو 
م�����ش��ارك��ة ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعب 
باليوم  الإم��ارات الحتفالت  دول��ة 
والفوز  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني 

. با�شت�شافة اك�شبو 2020 
التي  امل��رة الأوىل  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ش��ار 
تزور فيها احلاملة دولة الإمارات..

التعاون  ع���الق���ات  م��ت��ان��ة  م���وؤك���دا 
يف  خا�شة  البلدين  ب��ني  ال��دف��اع��ي 
وتبادل  والت�شليح  التدريب  جمال 

اخلرات.
باولو  الأدم����ريال  ق��ال  م��ن جانبه 
التي  الثالثني  الفرقة  قائد  تريو 
ت�����ش��م ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات واأرب�����ع 

وال��دوري��ة.. للقيادة  حربية  �شفن 
اإطار العالقات  تاأتي يف  اإن الزيارة 
للقوات  ال���ت���دري���ب  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
البحرية واإظهار التقدير لعالقات 
ال�������ش���داق���ة م����ع دول������ة الإم���������ارات 
بيومها  اأف����راح����ه����ا  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا 
اك�شبو  با�شت�شافة  والفوز  الوطني 

.2020
واأ�شار اإىل اأن اأبوظبي هي حمطتها 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ج����دة و����ش���ت���زور دبي 
اجلاري..مو�شحا  الأ�شبوع  نهاية 
حاليا  دولية  جولة  يف  احلاملة  اأن 
بداأتها  والتي  يوما   146 ت�شتمر 
13 نوفمر اجل��اري وتنتهي  ي��وم 
القادم  اأب��ري��ل  �شهر  من  ال�شابع  يف 
ميل  ر18   065 خاللها  وتقطع 
بحري اأي ما يعادل 36 األف كيلو 
م��ر ت���زور خ��الل��ه��ا 20 م��ي��ن��اء يف 
ك���اف���ور ثالث  12 دول����ة وي���راف���ق 

اإتنا  الإم�����دادات  �شفينة  ه��ي  �شفن 
والدورية  برجاميني  الفرقاطة  و 

بور�شيني قادمة من اإيطاليا.
جيورجيو  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جهته  م��ن 
تزور  التي  احلاملة  اإن  �شتارات�شي 
ج���اءت  الأوىل  ل��ل��م��رة  الإم���������ارات 
ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و�شعب  مل�����ش��ارك��ة 
الوطني  باليوم  الأف���راح  الإم���ارات 

. والفوز باك�شبو 2020 
واأو���ش��ح اأن احل��ام��ل��ة ت���روج خالل 
ج��ول��ت��ه��ا مل��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و 2015 
الإيطالية  م���ي���الن���و  م���دي���ن���ة  يف 
ابتكارات  متنها  علي  حتمل  لأن��ه��ا 
الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون  م��ن  اي��ط��ال��ي��ة 
لمبورغيني  و�شيارات  الأث��اث  اإىل 
الدفاعية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ف��اخ��رة 
اخلا�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الثقيلة 
واملالب�س  وامل��اأك��ولت  بالت�شالت 

اليطالية. 

واأكد اأن دولة الإمارات تعتر اأكر 
لإيطاليا  اقت�شادي  �شريك  واأه��ام 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو������ش�����ط..

الإم�����ارات تدعم  دول���ة  ب���اأن  منوها 

القت�شادي الإيطايل بقوة.
كافور  الطائرات  حاملة  اأن  يذكر 
ت��ع��د م���ط���ارا ع��ائ��م��ا وق������ادرة على 
حمل طائرات باأنواع متعددة منها 

الإقالع  عمودية  هاريري  ط��ائ��رات 
ال�شاربة  امل���ق���ات���ل���ة  وال����ط����ائ����رات 
امل���دجم���ة وط���ائ���رات ع��م��ودي��ة من 

اأنواع متعددة.

•• دبي-وام:

جائزة  ع��ل��ى  ب��دب��ي  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  ح�شلت 
جلوائز  الثانية  ال��دورة  يف   2013 العام  فكرة  م�شابقة 
اإب���داع يف جمال  اأف��ك��ار الإم����ارات وذل��ك ع��ن فئة اأف�شل 
م�شاركاتها  بف�شل  اخل���ارج  يف  ال��دول��ة  ومتثيل  ت�شويق 
ال���دول���ي���ة وخا�شة  وامل���ع���ار����س  امل����وؤمت����رات  امل��ت��م��ي��زة يف 
العاملي  الحت����اد  مل��وؤمت��ر   60 ال����  ال�����دورة  يف  م�شاركتها 
للموا�شالت العامة واملعر�س امل�شاحب يف �شوي�شرا العام 

اجل��اري. جاء ذلك خالل ختام فعاليات ال��دورة الثانية 
التي جرت موؤخرا بفندق جراند حياة يف دبي  للجائزة 
رئي�شة  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور  بح�شورال�شيخة 
من  وع��دد  �شروق  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة 
 . البارزة  احلكومية  وال�شخ�شيات  والقيادات  امل�شوؤولني 
ت�شلم اجلائزة عن الهيئة ال�شيدة ليلى حممد فريدون 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتب  مدير 
لهيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت ورئ��ي�����س ف��ري��ق الإب�����داع يف 
بجائزة  ف��ازت  الهيئة  اأن  اىل  ف��ري��دون  واأ���ش��ارت  الهيئة. 

اأف���ك���ار الإم������ارات وذل���ك ع��ن ق��ي��ام��ه��ا ب��ت��ق��دمي مبادرات 
جديدة متثلت بالرويج مللف اإك�شبو دبي 2020 ودعم 
اجلماعي  للنقل  ال�شباب  جمموعة  برعاية  ال�شباب  فئة 
للنقل  ال�شباب  موؤ�ش�شة  وت�شجيع  ال��دويل  امل�شتوى  على 
النقل  ومعر�س  موؤمتر  يف  للم�شاركة  العاملي  اجلماعي 
املقام   2014 اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 
يف دبي بالإ�شافة اإىل تعزيز اللغة العربية بف�شل رعاية 
الهيئة للرجمة الفورية جلل�شات املوؤمتر وكذلك املواد 
م�شاركتها  �شمن  العربية  اللغة  اإىل  للحدث  املطبوعة 

العاملي  وم��ع��ر���س الحت�����اد  مل���وؤمت���ر   60 ال����  ال������دورة  يف 
دائما  حتر�س  الهيئة  ان  وقالت   . العامة  للموا�شالت 
م��ن خالل  والب��ت��ك��ار  ل��الإب��داع  بيئة حم��ف��زة  على خلق 
واأ�شافت   . العالية  بالتناف�شية  تتميز  عمل  اأج��واء  خلق 
اأث��را بالغا يف  اإن فعاليات مثل /اأف��ك��ار الإم���ارات حت��دث 
العمل على تعزيز اقت�شاد املعرفة مما ي�شكل دافعا كبريا 
و�شبه احلكومية  واملوؤ�ش�شات واحلكومية  الهيئات  يحفز 
الإبداع  جم��ال  يف  ال�شتثمار  على  اخلا�شة  وال�شركات 
الإب����داع  ث��ق��اف��ة  تبني  ع��ل��ى  موظفيها  وح���ث  والب��ت��ك��ار 

اأعمالهم  اأداء  يف  والتميز  اجل��ودة  نهج  واتباع  والبتكار 
اأفكار الإمارات  اأن فوز الهيئة بجائزة  اليومية . واأكدت 
حتظى  منظمة  باعتبارها  للهيئة  املرموقة  املكانة  يعزز 
املحافل  يف  ال��دول��ة  لتمثيل  يوؤهلها  بالغ  عاملي  باهتمام 
 . اجلماعي  النقل  بقطاع  اخلا�شة  الدولية  والفعاليات 
الإمارات  اأفكار  م�شابقة  للجودة  دب��ي  جمموعة  وتنظم 
اآل مكتوم  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  حتت رعاية من �شمو 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 

طريان الإمارات رئي�س جمموعة دبي للجودة.

ط���رق وموا�س����الت دب���ي تن���ال جائ���زة اأفك����ار الإم����ارات 

•• اأبوظبي-وام:

زار معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع وال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان معر�س 
مبادرة مركز  اأبوظبي �شمن  ل�شرطة  واحلديثة  القدمية  ال�شور 
اأبوظبي  اإح�شائيةلإمارة  خارطة  اأك��ر  لعر�س  اأبوظبي  اإح�شاء 
على م�شتوى العامل وذلك على كورني�س اأبوظبي تزامنا مع اليوم 
ال�شرطةيف  مو�شيقى  و�شاركت  الإم���ارات.  لدولة   42 ال���  الوطني 
معزوفاتها  م��ن  ومقطوعات  الوطني  ال�شالم  بعزف  الفعاليات 

اإمارة  يف  امل�شوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد  بح�شور  وال��راث��ي��ة  الوطنية 
وا�شتمعمعايل  الدبلوما�شية.  البعثات  اأع�شاء  من  وعدد  اأبوظبي 
ال�شيخنهيان بن مباركاآل نهيان وال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد 
ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  �شيف  العقيد  قدمه  �شرح  اإىل  نهيان  اآل 
اأبوظبي  �شرطة  يف  النوادي  ب��اإدارة  والجتماعي  الثقايف  الن�شاط 
ح���ول م��ع��ر���س ال�����ش��ور ال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة وا���ش��ت��ع��ر���س م�شرية 
�شرطة اأبوظبي منذ تاأ�شي�شها عام 1957 حتى يومنا هذا ف�شال 
ع��ن دوري��ات��ه��ا و���ش��ع��ارات��ه��ا ال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة. وي��ت��ي��ح املعر�س 
�شرطة  لتطور  املختلفة  امل��راح��ل  على  للتعرف  للزائرين  فر�شة 

التي كانت م�شتخدمة يف  القدمية  املعدات  اأبوظبي حيث يعر�س 
املا�شي والزي الر�شمي ل�شرطة اأبوظبي قدميا ومعدات الت�شال 
ال��ق��دمي��ة وغ��ريه��ا م��ن الأدوات وال�����ش��ي��ارات ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي كان 
ف�شال  للتاأ�شي�س  الأوىل  املراحل  يف  ال�شرطة  عنا�شر  ي�شتخدمها 
عن خمتلف التقنيات احلديثة واخلدمات املختلفة التي تقدمها 
�شرطة اأبوظبي يف الوقت احلايل مما يرز التطور الذي حققته 
�شرطة اأبوظبي يف م�شريتها ..كما يحتوي املعر�س على جمموعة 
نادرة من ال�شور القدمية التي توثق مرحلة تاريخية من مراحل 

التطور الذي �شهدته �شرطة اأبوظبي. 

�سرطة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع وفد بيالرو�سيا نهيان بن مبارك وذياب بن حممد بن زايد يزوران معر�ش �سرطة اأبوظبي

نهيان بن مبارك يتفقد حاملة الطائرات الإيطالية كافور 

•• اأبوظبي-وام:

مدير  العامري  بوظفرية  �شيف  الدكتور  العميد  بحث 
اأب��وظ��ب��ي واملقدم  ع��ام ���ش��وؤون الأم���ن وامل��ن��اف��ذ يف �شرطة 
اأناتويل دار�شينتا رئي�س وفد وزارة الداخلية يف جمهورية 
اجلانبني.  بني  الأمني  التعاون  تعزيز  بيالرو�شيا..�شبل 
واأك����د ال��ع��ام��ري خ���الل ال��ل��ق��اء ح��ر���س ���ش��رط��ة اأبوظبي 
وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى الأ����ش���ع���دة ال�����ش��رط��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة لدعم 
التعاون وتبادل اخلرات مبا يحقق الأهداف وفق اأف�شل 
امل��م��ار���ش��ات ومب���ا ي��ع��زز م��ن م�����ش��رية الأم����ن وال�شتقرار 

مزيد  ن��ح��و  الن���ط���الق  ا���ش��ت��م��راري��ة  متطلبات  وت��وف��ري 
والتن�شيقبني  التعاون  اإن  وق��ال  والتطور.  التنمية  من 
اجلهتني ي�شمل اآليات الأجهزة واملعدات الفنية والعلمية 
تبادل  اللقاء  خ��الل  ومت  املختلفة.  التدريب  عن  ف�شال 
الدروع التذكارية بح�شور العقيد حميد العفريت مدير 
املعلومات  مركز  الوفد  وزار  واملتفجرات.  الأ�شلحة  اإدارة 
املركز  جتربة  على  واطلع  واملتفجرات  الأ�شلحة  اإدارة  يف 
من  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمع  املنطقة  م�شتوى  على  املتميزة 
لآلية  امل��رك��ز  م��دي��ر  ال�شام�شي  را���ش��د  مطر  اأول  امل���الزم 

العمل املتبعة باملركز واأهم اإجنازاته.

بح�سور نهيان بن مبارك ال نهيان وو�سط تفاعل جماهريي كبري 

وزارة الثقافة تنظم احلفل الأول من مبادرة الفنانني امل�سريني يف اأبوظبي 
مدحت �سالح وعمرو م�سطفى ورامي �سابري يقدمون اأوبريت با�سم م�سر لل�سعب الأ�سيل بامل�سرح الوطني

•• ابوظبي -الفجر:

نهيان  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  ب��ح�����ش��ور 
الثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  ال  م��ب��ارك 
اأقيم  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
اجلاري  دي�شمر   1 الح��د  م�شاء 
لوفد  الول  ال���غ���ن���ائ���ي  احل����ف����ل 
الفنانني امل�شريني امل�شاركني يف يف 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت 
ووفاء  حب  ر�شالة  لتقدمي  ال�42 
اإخوانهم  اإىل  امل�شري  ال�شعب  من 
الإم���ارات���ي���ني م���ن خ����الل تقدمي 
اأوبريت غنائي بعنوان با�شم م�شر 
اإىل ال�شعب الأ�شيل والذي تنظمه 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة 
�شارك فيه نخبة  والذي  املجتمع، 
وهم  امل�شريني،  الغناء  جنوم  من 
والفنان  ���ش��ال��ح  م��دح��ت  ال��ف��ن��ان 
رامي  وامل��ط��رب  م�شطفى  ع��م��رو 
����ش���ري وق���دم���ه���ا ال���ف���ن���ان هاين 
رم���زي وال��ف��ن��ان��ة دال��ي��ا البحريي 
من  كبري  جمهور  متابعة  و���ش��ط 
بامل�شرح  وال���واف���دي���ن  امل���واط���ن���ني 

الوطني يف ابوظبي .
مبادرة  م��ن  الول  احل��ف��ل  ح�شر 
اأحمد  معايل  امل�شريني  الفنانني 
الزعابي نائب وزير �شوؤون  جمعة 
ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��ع��ادة اأي��ه��اب حمودة 

بهذا  نف�شي  اأه��ن��ئ  ك��م��ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ف��رح��ة كل 
والعروبة  ال���وح���دة  ي��ح��ب  ع��رب��ي 

احلقيقية.
ثم ا�شتقبل جمهور احلفل الفنان 
وتفاعل  بحفاوة،  عمرو م�شطفى 
معه  وردد  ك���ب���ري  ب�������ش���ك���ل  م���ع���ه 
اأغنياته اخلا�شة حيث قدم عمرو 
الأغنيات  م��ن  م��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
اأول ما اقول  منها الكبري كبري و 

وغريها من الغنيات .
وق�����ال ع���م���رو ان���ن���ا ال���ي���وم نحمل 
للحكومة  ووف�������اء  ح����ب  ر����ش���ال���ة 
اخوانهم  من  الم��ارات��ي  وال�شعب 
امل�شريني كما اإن م�شاركة اأي فنان 
عربي يف احتفالت اليوم الوطني 
اإ�شافة  ، تعتر  لل�شعب الماراتي 
للتوا�شل  له وفر�شة كبرية  فنية 
م��ع ج��م��ه��وره هنا ب���الإم���ارات من 
خمتلف اجلن�شيات، اإ�شافة لكونه 
لهذا  اجلميل  لرد  وفر�شة  واجبا 

ال�شعب .
اجلمهور  ا�شتقبل  كبري  وبحما�س 
امل����ط����رب رام�������ي ����ش���اب���ري وك����ان 
لال�شتمتاع  موعد  على  اجلمهور 
اأنا  م�س  منها  اأغنياته  من  بباقة 
و كلمة و اأنا معه و �شدقت عنيك 
و حبيبي الولين و م�س ف��ارق و 

فقرات  وم�����ش��اه��دة  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
ا�شتمرت  ال����ذي  ال��غ��ن��ائ��ي  احل��ف��ل 

حتى منت�شف الليل .
ق������دم جن������وم ال�����ط�����رب امل�������ش���ري 
من  لديهم  م��ا  اأف�����ش��ل  للجمهور 
اأغاين واأحلان واأحا�شي�س وم�شاعر 
اإم��ت��اع احل�شور  اأج��ل  م��ن  جميلة 
وم�شاركتهم يف احتفالتهم باليوم 
برنامج  ا���ش��ت��ه��ل  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي، 
با�شم  اأوب����ري����ت  ب��ت��ق��دمي  احل���ف���ل 
م�شر اإىل ال�شعب ال�شيل ثم �شدا 
ب��ع��د ذل���ك ال��ف��ن��ان م��دح��ت �شالح 

�شعادة  ب����الإم����ارات  م�����ش��ر  ���ش��ف��ري 
ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري وك��ي��ل ال����وزارة 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
بالإنابة و�شعادة حممد بن تعلوب 
ال�شيخ  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال����درع����ي 
الع�شكري  وامللحق  زاي��د  بن  ه��زاع 
امل�شري بال�شفارة امل�شرية ولفيف 
وموظفي  الدارات  م��دي��ري  م��ن 
الوزارة كما ح�شر احلفل جمهور 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  غ��ف��ري 
ال��������ذي ح����ر�����س على  ال����ع����رب����ي����ة 
بالأجواء  ال�شتمتاع  يف  امل�شاركة 

�شعب  اإىل  ه��دي��ة  ق��دم��ه��ا  اأغ��ن��ي��ة 
المارات بعنوان عيال زايد .

�شعادته  ع����ن  م����دح����ت  واأع����������رب 
احتفالت  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  مل�شاركته 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ب��دول��ة الم����ارات 
عربي  م���ط���رب  ك����ل  اأن  م���ع���ت���راً 
ال�شعب  ي���������ش����ارك  ب��������اأن  ي���ف���خ���ر 
وفرحته  اح��ت��ف��الت��ه  الم����ارات����ي 
ح�شر  انه  موؤكدا  الوطني  باليوم 
اإىل المارات ليقوا �شكرا جزيال .

وق����ال اأه���ن���ئ ال�����ش��ع��ب الإم����ارات����ي 
بهذه  ال�����ك�����رام  ال�������ش���ي���وخ  و����ش���م���و 

غم�شت عنيه و عجباين . 
�شعادته  ع��ن  اأي�شا  وعر�شابري 
مب�����ش��ارك��ت��ه يف اح���ت���ف���الت دول���ة 
وزارة  احتفال  وبخا�شة  الم��ارات 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
باليوم الوطني ال� 42، و�شكر كل 
واجلمهور  احلفل  على  القائمني 
الذين  م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات 

ح�شروا احلفل .
ال���ي���وم ع��زي��ز على  اإن ه���ذا  وق����ال 
قلبي وعلى قلب كل عربي خا�شة 
العتزاز  ال�����ش��ك��ر  ك���ل  ن��ق��دم  ان��ن��ا 
ل��ل��ح��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب الم����ارات����ي 
امل�شري  ال�شعب  من  موقفه  على 
والوقوف بجواره يف ازمته موؤكدا 
اأن هذا اليوم هو الأهم يف حياه كل 

الإماراتيني. 
لأ�شحاب  معايدته  �شابري  وقدم 
حكام  وك�������ل  ال���������ش����ي����وخ  ال�������ش���م���و 

الإمارات.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ب��ن��اء على طلب 
الفنانني الوبريت  اعاد  اجلمهور 
جميع  ادى  ك���م���ا  اأخ���������رى  م������رة 
ال�شالم  وال���ف���ن���ان���ني  امل���ط���رب���ني 
الوطني جلمهورية م�شر العربية 

.
ومن جانب اخر قال الفنان هاين 
رمزي اإن وجوده يف دولة الإمارات 
يف هذه املنا�شبة الوطنية اجلليلة 
عربية  دول������ة  يف  ل����ه  ف���خ���ر  ل���ه���و 
وقيادتها  اآب���اوؤه���ا  ���ش��رب  �شقيقة 
اإىل  ال�����ش��ع��ي  امل���ث���ل يف  ال���ر����ش���ي���دة 
دعمها  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ال����وح����دة 
ح��ت��ى �شارت  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ح��اف��ظ��ة 

مثاًل للجميع .
ل�شعب  بالتهنئة  رم����زي  وت��وج��ه 
المارات وقيادتها يف هذه املنا�شبة 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ك���ل ع���رب���ي وختم 

و�شعب  حلكومة  بال�شكر  كلماته 
الم������ارات ك��م��ا وج���ه ال�����ش��ك��ر اإىل 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة 
الذي  الكبري  املجتمع علي دعمها 
امل�شريني  للفنانني  الفر�شة  اأت��اح 
اأبناء  وم�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ك��ر  ت��ق��دمي 

المارات اأعيادهم.
كما عرت الفنانة داليا البحريي 
ال�شعب  مل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
واحلكومة الماراتية فرحتهم يف 
يوم هام �شعب المارات واملقيمني 
جميعا على ار�شها وهو احتفالت 
الوطني  ب��ال��ي��وم  الم������ارات  دول����ة 
وقالت ان احلفل فر�شة لكي ننقل 
الماراتية  واحل���ك���وم���ة  ل��ل�����ش��ع��ب 
تهاين اخوانهم امل�شريني وتقدمي 
ال�شكر لهم على موقفهم امل�شرف 
امل�شرية  واحلكومة  ال�شعب  جتاه 

خالل ثورة 30 يوليو.
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اأخبـار الإمـارات اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اأع���رب امل�����ش��ارك��ون يف امل��وؤمت��ر الدويل 
ختام  يف  امل����روري����ة  ل��ل�����ش��الم��ة  الأول 
عنوان  حت��ت  اأب��وظ��ب��ي  يف  اجتماعهم 
ال�������ش���ب���اب وال���������ش����الم����ة امل������روري������ة..

�شكرهم  ع���ن  واحل����ل����ول  ال���ت���ح���دي���ات 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ل�شمو  وام��ت��ن��ان��ه��م 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة 
رعايتها  وال��ط��ف��ول��ة..ع��ل��ى  ل��الأم��وم��ة 
ودعمها املوؤمتر وامل�شاركني فيه..اآملني 
ال�شالمة  اأن�����ش��ط��ة  دع��م��ه��ا  ا���ش��ت��م��رار 
املرورية التوعوية خا�شة املوجهة اإىل 
ال�شباب والأطفال. واأو�شى امل�شاركون 
للموؤمتر  اخل���ت���ام���ي���ة  اجل���ل�������ش���ة  يف 
اإنركونتيننتال  فندق  يف  عقد  ال��ذي 
اأبوظبي ب�شرورة احلد من ا�شتخدام 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
املركبات والتي ت�شغل ال�شائق وت�شتت 
القيادة خا�شة  على  وتركيزه  انتباهه 
لل�شائقني من ال�شباب وامل�شاة والركاب 
و�شرورة  للطرق  ا�شتخدامهم  عند 
املناهج  يف  امل��روري��ة  ال�شالمة  اإدخ���ال 
والأن�شطة املوجهة لل�شباب والأطفال 
والعام  الأ�شا�شي  التعليم  م��راح��ل  يف 
و�شمولية.  متطورة  وب�شورة  والعايل 
اأهمية  ع���ل���ى  ال���ت���و����ش���ي���ات  و�����ش����ددت 
ا�شراتيجيات  ت�شمني  اإىل  احل��اج��ة 
ال�شالمة املرورية الوطنية وبراجمها 
خا�شة  حم��اور  التنفيذية  وخططها 
ب�شالمة ال�شباب على الطرق و�شرورة 
اإع���������داد ح����م����الت ت���وع���وي���ة م����وازي����ة 
تكون  ال��ط��رق  على  امل��روري��ة  للرقابة 
املختلفة  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات  م��وج��ه��ة 
تنفيذ  يف  واإ�شراكهم  لل�شباب  خا�شة 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  وخ��ط��ط  ب���رام���ج 
احلاجة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ه��م  امل��وج��ه��ة 
ومبتكرة  حديثة  و���ش��ائ��ل  اإي��ج��اد  اإىل 
الإلكروين  الج��ت��م��اع��ي  ل��الت�����ش��ال 
ال�����ذي ي�����ش��ت��خ��دم��ه ال�����ش��ب��اب وط���رق 
التوا�شل فيما بينهم كمواقع ال�شبكة 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ال�����ش��ه��رية ب��ج��ان��ب دعم 
املوجهة  ال�شبابية  التوعية  م��ب��ادرات 
التو�شيات  ودع��ت  بينهم.  وفيما  لهم 
املحلية  ال���ق���درات  دع���م  ����ش���رورة  اإىل 
والدويل  الإقليمي  التعاون  وت�شجيع 

امل���روري���ة ونقل  ال�����ش��الم��ة  يف جم���ال 
اخلرات والتجارب املتميزة والناجحة 
املوجهة  خا�شة  التطبيقات  واأف�����ش��ل 
ب��ت��وف��ري قواعد  ل��ل�����ش��ب��اب واله��ت��م��ام 
والإح�شاءات  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
واملتعلقة  ع�������ام  ب�������ش���ك���ل  امل�������روري�������ة 
ب��ال�����ش��ب��اب ب�����ش��ك��ل خ���ا����س وال���الزم���ة 
وال�شراتيجيات  ال�شيا�شات  لو�شع 
التنفيذية  وال������رام������ج  واخل����ط����ط 
املتعلقة بال�شالمة املرورية. كما دعت 
التو�شيات اإىل اإعداد درا�شات وبحوث 
موجهة يف جمال ال�شلوكيات ال�شلبية 
لل�شباب على الطرق و�شبل احلد منها 
ت�شمني  ���ش��رورة  مع  انت�شارها  ومنع 
ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث للمعايري  ه��ذه 
والجتماعية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
املنا�شبة  املحلية  والثقافية  والنف�شية 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
تدريبية  دورات  ب���ع���ق���د  اله����ت����م����ام 
متخ�ش�شة  ع��م��ل  وور�����س  وت��اأه��ي��ل��ي��ة 
امل���روري���ة ب�شكل  ال�����ش��الم��ة  يف جم���ال 
ب�شكل  ال�����ش��ب��اب  اإىل  وامل���وج���ه���ة  ع����ام 
خا�س مع �شرورة ال�شتمرار يف عقد 
اللقاءات املحلية والإقليمية والدولية 
ك��ال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات يف ه��ذا املجال 
يف  امل�������ش���ارك���ون  واأك������د  دوري.  ب�����ش��ك��ل 
اأن  ت���و����ش���ي���ات���ه���م  خ����ت����ام  امل�����وؤمت�����ر يف 
هي  لل�شباب  الطريق  على  ال�شالمة 
م�����ش��وؤول��ي��ة ج��م��اع��ي��ة وم�����ش��رك��ة تقع 
ي�شهم  اأن  ويجب  اجلميع  عاتق  على 
بها جميع اجلهات الر�شمية والأهلية 

واخلريية  وال��ت��ط��وع��ي��ة  واخل���ا����ش���ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���دين  املجتمع  وه��ي��ئ��ات 
قد  امل��وؤمت��ر  وك���ان  اأنف�شهم.  ال�شباب 
اليوم  يف  العلمية  جل�شاته  يف  ت��ن��اول 
امل�شركة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حم���ور  ال��ث��اين 
ل�������ش���الم���ة ال���������ش����ب����اب ع����ل����ى ال����ط����رق 
التخطيط  يف  ال�������ش���راك���ة  واأه����م����ي����ة 
اأمل  الباحثة  وقدمت  ال�شراتيجي 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��داب��ي  اهلل  ع��ب��د 
والبحوث  للدرا�شات  الإم����ارات  ملركز 
اأهمية  تناولت  ورق��ة  ال�شراتيجية 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ش��رات��ي��ج��ي يف احلد 
م���ن احل������وادث امل���روري���ة..ف���ي���م���ا قدم 
را�شد  خليفة  حممد  الدكتور  الرائد 
القرار  اتخاذ  دعم  علي من مركز  اآل 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
الوقاية  برامج  فاعلية  تناولت  ورق��ة 
كلري  برنار  الباحث  وعر�س  املرورية 
م��ن ف��ر���ش��ن��ا ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
ال�شباب.  م�����رور  ح������وادث  م���ن  احل����د 
التوعية  اجل��ل�����ش��ات حم���ور  وت��ن��اول��ت 
والإعالم وكيفية التعامل مع ال�شباب 
حيث عر�س املهند�س بنا�شر بلعجول 
من املغرب مو�شوع حمالت ال�شالمة 
املرورية املوجهة لل�شباب واليافعني .. 
وقدم كري�شتوفر مكالرين من مركز 
اأبوظبي  �شرطة  القرار يف  اتخاذ  دعم 
ورق������ة ت����ن����اول ف��ي��ه��ا م���و����ش���وع حول 
���ش��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�شة  ت��غ��ي��ري 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  يف  ال��ق��ي��ادة 
ه�شام  الدكتور  عر�س  فيما  املتحدة.. 

ال��دك��ت��ور ه���اين ح�شن من  و  ال��ف��ال��ح 
العوامل  حتديد  مو�شوع  ال�شعودية 
و�شلوك  امل��روري��ة  بال�شالمة  املتعلقة 
ال�شباب  املركبات من  لقائدي  القيادة 
ورقة  اجلل�شة  وتناولت  ال�شعوديني. 
ال�شلوك  يف  ال��ت��اأث��ري  اآ���ش��ال��ي��ب  ح���ول 
املروري لل�شباب ودور الربية املرورية 
والتن�شئة ال�شليمة لل�شباب كم�شوؤولية 
م�شركة بني الأ�شرة واملجتمع قدمها 
من  اهلل  عبد  حممد  جا�شم  الدكتور 
فيما   .. الأ���ش��ري��ة  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة 
عر�س الدكتور عايد العقبي التجربة 
الأردنية يف توعية ال�شباب وا�شتحداث 
م��ن��ه��اج درا�����ش����ي ل��ل�����ش��الم��ة امل���روري���ة 
متخ�ش�س لطلبة اجلامعات واملرحلة 
اجلل�شة  حم����ور  وت���ن���اول  ال���ث���ان���وي���ة. 
ال�شالمة  للموؤمتر  الأخ��رية  العلمية 
املرورية والتكنولوجيا الذكية عر�س 
الأوىل  تناولت  اأوراق  ث��الث  خاللها 
التحتية  البنية  اإن�شاء  كيفية  كيفية 
ال�����ش��ب��اب قدمها  ال�����ش��ائ��ق��ني  حل��م��اي��ة 
الدكتور كري�شتيان هوبر من �شوي�شرا 
اأنظمة  دور  الثانية  تناولت  بينما   ..
ال��ن��ق��ل ال��ذك��ي��ة يف ت��ق��ل��ي��ل احل�����وادث 
امل���ه���ن���د����س �شالح  ق���دم���ه���ا  امل�����روري�����ة 
حممد املرزوقي من اللجنة امل�شركة 
اإمارة  يف  املرورية  واحللول  لل�شالمة 
ت��ن��اول��ت مو�شوع  وال��ث��ال��ث��ة  اأب��وظ��ب��ي 
من  ال��ذك��ي��ة  النقل  اأن��ظ��م��ة  ا�شتعمال 
اآلن  قدمها  ال�شباب  ال�شائقني  قبل 

اأريال من الرتغال.

•• اأبوظبي-وام: 
العني  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة  ����ش���ارك���ت 
ال���ش��ت��ع��را���ش��ات اجلوية  ب��ط��ول��ة  يف 
تنظمها  ال���ت���ي   2013 ال���دول���ي���ة 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
ال����دويل يف مدينة  ال��ع��ني  يف م��ط��ار 
حر�س  م����ن  ان����ط����الق����ا   .. ال����ع����ني 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام 
ال�شراكة  مبداأ  تعزيز  على  اأبوظبي 
تنمية  باأهمية  واإمي��ان��ا  املجتمعية 
املجتمعية  والقيم  الوطنية  ال���روح 
م�شاركة  وت�����ش��م��ن��ت  جم��ت��م��ع��ن��ا.  يف 
ق�شمي تقنية املعلومات والت�شالت 
وال�شرطة املجتمعية عر�س العديد 
والتقنيات  وامل���ع���دات  الأج���ه���زة  م��ن 
يف  امل�شتخدمة  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة 
وتوعية  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  حفظ 
والن�شرات  الكتيبات  وتوزيع  ال��زوار 
على  الت�شجيعية  العينية  والهدايا 

تعزيزا  الأط��ف��ال  خا�شة  اجل��م��ه��ور 
ومد  لديهم  الأم��ن��ي  ال��وع��ي  لن�شر 
اأفراد  مع  والألفة  التوا�شل  ج�شور 

توا�شل  ج��ان��ب  اإىل  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
عنا�شر ال�شرطة املجتمعية الراجلة 
م����ع ج���م���ه���ور ال����ع����رو�����س اجل���وي���ة 

الرائد يف خدمة  بدورهم  للتعريف 
اجل����م����ه����ور واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى اأم����ن 

املجتمع وا�شتقراره.

•• دبي-وام:

هيئة  يف  الن�شائية  اللجنة  ا�شت�شافت 
ن�شائيا  وف�����دا  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
الوطنية  ال�����ش��رك��ة  يف  ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ن 
بهدف  وذلك  الكامريون  للكهرباء يف 
ومناق�شة  واخل����رات  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل 
�شبل تعزيز دور امل��راأة يف تطوير بيئة 
خمتلف  يف  اإ�شهاماتها  ورف���ع  العمل 
م�شوؤولت  وق��ام��ت  التنمية.  ن��واح��ي 
الوفد  ب����اإط����الع  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والفعاليات  امل����ب����ادرات  ع��ل��ى  ال���زائ���ر 
اللجنة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
العام  م��دار  على  الهيئة  يف  الن�شائية 
�شتى  يف  العاملة  امل���راأة  متكني  بهدف 
الن�شائية  اللجنة  ونظمت  امل��ج��الت. 
الوفد  ل���ع�������ش���وات  م���ي���دان���ي���ة  ج���ول���ة 
ت��ع��ري��ف��ه��ن مبرافق  ال���زائ���ر ح��ي��ث مت 
الهيئة وقطاعاتها واأق�شامها املختلفة 
العمليات  �شري  اآلية  على  واطالعهن 
ال�شوء  وت�شليط  اليومية  الت�شغيلية 
الهيئة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على 
ختام  ويف  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا.  ل�����ش��رك��ائ��ه��ا 
الزائر  الوفد  �شكرت ع�شوات  الزيارة 

اللجنة الن�شائية يف هيئة كهرباء ومياه 
دبي على ح�شن ال�شيافة واأعربن عن 
والنجاحات  ب����الإجن����ازات  اإع��ج��اب��ه��ن 
ال��ل��ج��ن��ة يف خمتلف  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
امليادين املتعلقة باملراأة. جدير بالذكر 
من�شة  ت�شكل  الن�شائية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
العامالت  املوظفات  جلميع  تفاعلية 

خاللها  م����ن  ي�����ش��ت��ط��ع��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
املتعلقة  ال��ق�����ش��اي��ا  خمتلف  مناق�شة 
واخلرات  التجارب  وم�شاركة  باملراأة 
الهادفة  الفعاليات  وعقد  واملعلومات 
وتعزيز  امل�������راأة  ب�����دور  الإرت����ق����اء  اإىل 
الهيئة  موظفات  وم�شاركة  م�شاهمة 
والعاملية  املحلية  املحافل  خمتلف  يف 

م�شتمر  ب�شكل  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
امل�شرك  والعمل  التعاون  تعزيز  على 
م���ع ال���ل���ج���ان ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ال���دوائ���ر 
املخت�شة  واجلهات  املحلية  احلكومية 
يحقق  العامل مبا  اأنحاء  من خمتلف 
روؤي�����ة واأه�������داف ال��ل��ج��ن��ة وي���ع���زز من 

اإ�شهاماتها يف الهيئة واملجتمع ككل

•• ل�سبونة- د. �رشيف البا�سل

الرتغايل  ال����وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د 
العالقات  عمق  على  ب��ورت��ا���س  ب��اول��و 
ب����ني ب�������الده وب�����ني دول�������ة الم��������ارات 
ب�شكل  وت���ط���وره���ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
البلدين  م�شالح  يخدم  مب��ا  م�شتمر 
ال�شديقني م�شريا اىل اأن هناك اآفاقا 
بني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  اأرح���ب 

اجلانبني يف �شتى املجالت.
المارات  و�شعب  قيادة  بورتا�س  وهناأ 
بتنظيم  لدبي  التاريخي  ال��ف��وز  على 
ثقته  موؤكدا   2020 اك�شبو  معر�س 
ب��ق��درة الم������ارات ع��ل��ى اب��ه��ار العامل 

خالل احلدث العاملي.
ويف لقائه مع جريدة )الفجر( �شمن 
زيارة وفد اإعالمي اإماراتي يف مكتبه 
رئي�س  نائب  عر  ل�شبونة  بالعا�شمة 
اإعجابه ب�شمو  الوزراء الرتغايل عن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال�شيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره م��ن اأكرث 

الدبلوما�شيني تاأثريا حول العامل.
وحول زيارته لالإمارات غدا قال: اإنه 
لزيارة  كبري  وف��د  راأ����س  على  �شياأتي 
الإم������ارات ل��ل��ق��اء ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف 
العالقات  تعزيز  �شبل  وبحث  الدولة 
اإطالع  ب��ال���ش��اف��ة اىل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
رج�����ال الأع����م����ال الإم����ارات����ي����ني على 
توفرها  ال��ت��ي  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س 

الرتغال حاليا.

اإن  ال�شوري قائال:  امللف  وتطرق اىل 
ما يحدث يف �شوريا ماأ�شاة القرن 21 
حيث ي�شقط ع�شرات ال�شحايا يوميا 
ن���وؤي���د اجلهود  ال���رت���غ���ال  يف  ون���ح���ن 
�شيا�شي  ح��ل  اىل  للتو�شل  ال��دول��ي��ة 

لالأزمة ال�شورية.
وفيما يلي ن�س احلوار:

القائمة  العالقات  ــرون  ت كيف 
بني الإمارات والربتغال؟

العربية  الإم��ارات  عالقاتنا مع دول��ة 
تطورا  وت�شهد  ومتينة  قوية  املتحدة 
�شواء  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف  م�����ش��ت��م��را 
اأكن  واأن��ا  القت�شادية..  اأو  ال�شيا�شية 
ال�شيخ  ل�شمو  والعجاب  التقدير  كل 
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  اهلل  ع��ب��د 
اخلارجية الإم��ارات��ي ال��ذي يعد بحق 
تاأثريا  اأكرث روؤ�شاء الدبلوما�شية  من 

حول العامل.
والرتغال تلعب دورا كبريا يف تعزيز 
ع��الق��ات الحت����اد الأوروب�����ي م��ع دول 
اخلليج ب�شفة عامة والإمارات ب�شكل 
ب��اإع��ف��اء مواطني  وق��د قمنا  خ��ا���س.. 
الدخول  تاأ�شرية  من  الإم���ارات  دول��ة 
معر�س  دبي  تنظيم  ل�شالح  و�شوتنا 

اك�شبو 2020.
امل��ت��م��ي��زة بني  ال���ع���الق���ات  اإط������ار  ويف 
مع  ل��الم��ارات  زي��ارت��ي  تاأتي  البلدين 
وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  وك���ال���ة  م��دي��ر 
اخلارجيني يف الرتغال، حيث اأتراأ�س 

 40 م��ن  اأك��رث  ي�شم  اقت�شاديا  وف��دا 
امل�����ج�����الت مثل  خ���ب���ريا يف خم��ت��ل��ف 
املعلومات  وتقنية  وال�شناعة  الطاقة 
والبنى  ال�شيدلنية  وامل�شتح�شرات 
التحتية على �شبيل املثال ل احل�شر، 
فيما  خمتلفة،  اجتماعاٍت  و�شنح�شر 
باإمارة  خا�س  اهتمام  هناك  �شيكون 
ب���ني بلدينا  ال�����ش��ارق��ة.  وال���ع���الق���ات 
هناك  لأن  ي����وم  ب��ع��د  ي���وم���ا  ت��ت��ط��ور 
العديد من املجالت التي تفتح اآفاقاً 
اأو�شع للتعاون، فخط طريان المارات 
دورا مهماً  يلعب  ل�شبونة  اإىل  اجلوي 
القت�شادية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
على  اي��ج��اب��ي��ا  وينعك�س  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
حجم الن�شاط القت�شادي وال�شياحي 
�شك  ول  ال��ط��رف��ني،  م�شلحة  فيه  مل��ا 
دورا  ت����وؤدي  اأب��وظ��ب��ي  يف  �شفارتنا  اأن 
مميزا وا�شتثنائيا يف تنمية العالقات 
ال�شيا�شية والقت�شادية بني البلدين.

كيف تقيمون الو�سع القت�سادي 
تعزيز  �سبل  هــي  ومــا  للربتغال 
ــــعــــالقــــات الـــتـــجـــاريـــة مــع  ال

الإمارات؟
باهتمام  حتظى  ال�شيا�شية  عالقاتنا 
البلدين  يف  امل�������ش���وؤول���ني  م����ن  ب���ال���غ 
اأرحب لتعزيز  اأفاقاً  اأن هناك  واأعتقد 
اك���ر يف  ال��ت��ج��اري��ة ب�شكل  ال��ع��الق��ات 
امل�شتقبل.  وكما تعلمون فاإن الرتغال 
ت�شهد  اق���ت�������ش���ادي���ة  مب���رح���ل���ة  مت����ر 

من  �شننتهي  حيث  ملحوظا،  حت�شنا 
الدويل  النقد  برناجمنا مع �شندوق 
واملفو�شية  الأوروبي  املركزي  والبنك 
الأوروبية يف يونيو املقبل. ونحن على 
عافيتها  الرتغال  ا�شتعادة  م��ن  ثقة 
املالية خالل �شبعة �شهور بعد اأن تفي 
والواقع  اأهدافها،  وتبلغ  بالتزاماتها 
الرتغايل  الق��ت�����ش��اد  ي��وؤك��د حت�����ش��ن 
اإي���ج���اب���ي ج�����داً، ح��ي��ث حققنا  ب�����ش��ك��ل 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  يف 
النمو يف  ي��ف��وق متو�شط  م��ع��دل من��و 
ن�شبة  انخف�شت  كما  ال��ي��ورو  منطقة 
عرنا  فقد  وبالتايل  لدينا  البطالة 
الناحية  م��ن  ال��رك��ود  مرحلة  بالفعل 
التوازن  نحو  بقوة  واجتهنا  التقنية 
العام  فاإن  ذاته  الوقت  القت�شادي يف 
اجلاري يعد الأف�شل من حيث تزايد 
الرتغال  اىل  القادمني  ال�شياح  ع��دد 
حوايل  الت�شدير  قطاع  ي�شكل  بينما 
40 يف املائة من حجم الناجت املحلي 
يتمتع  اقت�شادنا  اأن  كما  الج��م��ايل.  
مبجال  يتعلق  فيما  الالزمة  باملرونة 
اخلليج،  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال���ت�������ش���دي���ر 
ن�شعى  ح��ي��ث  الإم����������ارات،  وحت����دي����داً 
الرتغالية  ال�����ش��رك��ات  م�شاهمة  اإىل 
 2020 اإك�شبو  معر�س  يف  بفعالية 
بالن�شبة  مهماً  م�شروعاً  يعتر  ال��ذي 

اإىل الإمارات. 
الدولة  اإىل  زي��ارت��ي  اأه����داف  اأح���د  اإن 
الإماراتي  الأع��م��ال  جمتمع  اأطلع  اأن 

الرتغال  يف  ال�شتثمار  ف��ر���س  على 
اللحظة  ه��ي  ه��ذه  اأن  على  وال��ت��اأك��ي��د 
على  الرتغال  اإىل  للتوجه  املنا�شبة 
اعتبار اأننا �شننهي برنامج امل�شاعدات 
ب��ي��ن��م��ا يتعافى  ���ش��ه��ور  ���ش��ب��ع��ة  خ����الل 
النطالق،  ن��ح��و  وي��ت��ج��ه  الق��ت�����ش��اد 
باهتمام  ن���رح���ب  ف���اإن���ن���ا  وب���ال���ط���ب���ع 
راأ����س امل���ال الم���ارات���ي خ��الل مرحلة 
بالدنا  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي  اخل�شخ�شة 
ون��ح��ن ن���وؤم���ن ب����اأن ال��رت��غ��ال -وهو 
اأقرب  اأح���د  و  ل���الإم���ارات  �شديق  بلد 
املكان  يعد   - اإليها  الأوروب��ي��ة  ال���دول 
املنا�شب لال�شتثمارات ولديه املقومات 
الالزمة جلذب تلك ال�شتثمارات. ول 
وجهة  اأ�شبحت  ال��رت��غ��ال  اأن  نن�شى 
�شياحية مف�شلة لالإماراتيني نظرا ملا 
تتمتع به من اأمن واأمان وما مييزها 
عريق  وت��اري��خ��ي  ح�����ش��اري  اإرث  م��ن 
الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل�شتوى  رف��ي��ع��ة  وال��ف��ن��ادق  اخل��الب��ة 

والأ�شواق الفارهة للت�شوق. 
وكما تعلمون، تعتر �شركة »بارتيك�س« 
يف  الأ�شا�شيني  الالعبني  م��ن  واح���دة 
جمال النفط بالإمارات، بينما ميكننا 
الرتغال  يف  ق���ط���اع���اً   14 اإ����ش���اف���ة 
فيها  ال�شتثمار  ل��الإم��ارات��ي��ني  ميكن 
مروراً  الأغ��ذي��ة  اإىل  املن�شوجات  م��ن 
ب��ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ب���الإ����ش���اف���ة اىل 

الت�شالت وتقنية املعلومات.
اأنا على يقني من اأن تعزيز العالقات 

البلدين  بني  والتجارية  القت�شادية 
اإمنا ي�شب يف م�شلحة الطرفني. 

كيف تنظرون اإىل جناح الإمارات 
اإك�سبو  مــعــر�ــس  ا�ست�سافة  يف 

2020؟
ب���ال���ت���اأك���ي���د ن��ظ��م��ت دول������ة الم�������ارات 
وقدمت  قوية  حملة  املتحدة  العربية 
ملفا متكامال كان الأجدر للفوز بهذه 
من  �شهرة  الأك���رث  العاملية  الفعالية 
والثقايف.  القت�شادي  التاأثري  حيث 
وبالتاأكيد فقد دعمت الرتغال ملف 
ف��وز دبي  الإم�����ارات و���ش��وت��ت ل�شالح 
 .2020 اك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
واأنتهز هذه الفر�شة لتقدمي  التهاين 
هذا  على  الإم���ارات  و�شعب  قيادة  اىل 

الفوز التاريخي.
 1980 اك�شبو  تنظيم  لنا  �شبق  لقد 
مدينة  اىل  حتولت  التي  ل�شبونة  يف 
بني  حيث  احل��ني  ذل��ك  منذ  خمتلفة 
جزء من املدينة خالل وبعد املعر�س 
ل��ي�����س حدثاً  اك�����ش��ب��و  اأن  ن���رى  ف��ن��ح��ن 

ف��ح�����ش��ب، ب��ل ف��ر���ش��ة لتطوير  دول���ي���اً 
وحتديثها.. ت�شت�شيفه  التي  املدينة 
ومن هذا املنطلق فاأنا اأوؤمن باأن دبي 
اإبهار  بقدرتها على  العامل  �شتفاجيء 
وبالطبع   2020 ع����ام  يف  اجل��م��ي��ع 
�شيكون  ال��رت��غ��ال��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ف����اإن 
املعر�س  ه��ذه  يف  فعالة  م�شاهمة  لها 

العاملي.

ما هو موقفكم من الأزمة ال�سورية 
وما ت�سهده من تطورات؟

ما يحدث يف �شوريا هو ماأ�شاة اإن�شانية 
ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين  ك��رى يف 
فكل يوم ي�شقط ع�شرات ال�شحايا ول 
ي�شمت  اأن  ال���دويل  للمجتمع  ميكن 
اأم�����ام م���ا ي��ح��دث ه��ن��اك خ��ا���ش��ة واأن 
بل  فح�شب  ب�شوريا  تتعلق  ل  الأزم���ة 
املنطقة  على  كبري  ب�شكل  ت��وؤث��ر  اإن��ه��ا 
ونحن  اجل���وار  دول  وخا�شة  برمتها 
يف ال���رت���غ���ال ن����وؤك����د ع���ل���ى ����ش���رورة 

لالأزمة  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح���ل  اىل  ال��ت��و���ش��ل 
بالأمل  نتحلى  اأن  وعلينا  ال�����ش��وري��ة 
التي  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  يتعلق  فيما 
تقودها الأمم املتحدة خللق الظروف 
���ش��ي��ا���ش��ي وتدمري  امل��الئ��م��ة لن��ت��ق��ال 
الرغم  وعلى  الكيماوية.   الر�شانة 
من �شعوبة التو�شل اىل حل �شيا�شي 
ب���ذل كافة  ب�����ش��رورة  ن��وؤم��ن  اأن��ن��ا  اإل 
فنحن  جهتنا  ومن  الالزمة،  اجلهود 
للم�شاهمة  ا���ش��ت��ع��دادن��ا  دائ��م��ا  ن��وؤك��د 
للتو�شل اىل نتيجة عر املفاو�شات.. 
يتحرك  اأن  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  وع��ل��ى 
مب�شوؤولياته  ي���ق���وم  واأن  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
اأن  ال�شورية. يذكر  الأزم��ة  جت��اه حل 
ب��اول��و ب��ورت��ا���س ن��ائ��ب رئي�س ال���وزراء 
 24 ت�����وىل م��ن�����ش��ب��ه يف  ال���رت���غ���ايل 
ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي وع��م��ل ق��ب��ل��ه��ا وزي���را 
 21 للخارجية ملدة نحو عامني منذ 
يونيو 2011 وكان وزيرا للدفاع بني 
اإىل  2002 و2005 وينتمي  عامي 

حزب ال�شعب الذي يتزعمه. 

•• اأبوظبي-وام:

القلم  جائزة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقت 
الثقافية يف  احل��رك��ة  تن�شيط  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ل��الإب��داع 
الدولة و ت�شليط ال�شوء على الأدب الإماراتي والتعريف 

باإنتاجه وثرائه الإبداعي حمليا واإقليميا وعامليا.
كما تهدف اجلائزة اإىل ت�شجيع الأطفال والنا�شئني على 
املعرفة  والبحوث يف خمتلف جوانب  والدرا�شات  الكتابة 
الإن�شانية وتبني املواهب ال�شابة الواعدة ودعم النا�شرين 

الإماراتيني.

ورحب معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س 
هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة باطالق اجلائزة اجلديدة 
اإىل  م�شريا  الإماراتيني  والباحثني  املبدعني  تكرم  التي 
الثاين  الوطني  اليوم  احتفالت  مع  تزامنا  اإطالقها  اأن 
والأربعني للدولة..يعك�س حجم الإجنازات التي �شجلتها 
الإمارات يف جميع املجالت ويف مقدمتها امليدان الثقايف 
ال�شيخ زاي��د بن  ب��اإذن اهلل  اأ�ش�س لها املغفورله  وفق روؤي��ة 
�شلطان اآل نهيان الوالد املوؤ�ش�س وتوالت الإجنازات اأكرث 
واأكرث وم�شت م�شرية التنمية نحو امل�شتقبل بثقة وازدهار 
يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

دووؤبة  ومتابعة  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
من الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن ج��ائ��زة ال��ق��ل��م ل���الإب���داع ت��ن��درج �شمن 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  م��ب��ادرات  من  �شل�شلة 
واملوؤلفني  الباحثني  حتفز  اأج����واء  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اإنتاجهم  موا�شلة  على  ال�شباب  الإم��ارات��ي��ني  واملثقفني 
لتقدمي  مبن�شة  وت��زوي��ده��م  والبحثي  والفكري  الأدب���ي 
اأعمالهم للقارئ وت�شليط ال�شوء على اإ�شهاماتهم املتميزة 
والإبداعية  الثقافية  احل��رك��ة  تطور  م��دى  جت�شد  التي 

الإماراتية .
دور  ت�شجيع  على  اأي�����ش��ا  �شت�شاعد  اجل��ائ��زة  اأن  واأو���ش��ح 
والباحثني  املبدعني  موؤلفات  تقدمي  على  املحلية  الن�شر 

الإماراتيني والتعاون معهم ورعاية اإنتاجهم.
وت��غ��ط��ي ف��ئ��ات اجل���ائ���زة امل���ت���ع���ددة..الأع���م���ال الأدب���ي���ة يف 
والبحوث  والدرا�شات  وال�شعرية  ال�شردية  اأ�شكالها  كافة 
والأعمال املوجهة لالأطفال والنا�شئة يف املجالني العلمي 

والأدبي.
واأكد ال�شيخ طحنون يف حني ندرك اأن م�شوؤولياتنا ت�شمل 
اأعمالهم  وو���ش��ع  ال�شباب  والباحثني  امل��وؤل��ف��ني  اكت�شاف 

الإب���داع���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة يف دائ����رة ال�����ش��وء ع��ر تكرميها 
وتقدميها للقارئ تاأتي اجلائزة لت�شكل خطوة هامة نحو 

حتقيق تلك الأهداف .
على  حاليا  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وتعكف 
و�شروط  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  الأخ����رية  اللم�شات  و���ش��ع 
واختيار  الزمني  وبرناجمها  ومعايريها  لها  الر�شيح 
اأملع  من  باقة  ع�شويتها  يف  �شت�شم  التي  التحكيم  جل��ان 
على  الإماراتيني  والنا�شرين  والنقاد  واملثقفني  املفكرين 
التفا�شيل يف موؤمتر �شحفي  كافة  الإع��الن عن  يتم  اأن 

خالل الفرة املقبلة.

هيئ���ة اأبوظب���ي لل�سياح���ة والثقاف���ة تطل���ق جائ���زة القل����م لالإب����داع 

نائب رئي�س الوزراء الربتغايل باولو بورتا�س لـ )الفجر(:

نثق يف قدرة الإمارات على اإبهار العامل يف اك�سبو 2020
عبد اهلل بن زايد من اأكرث الدبلوما�سيني تاأثريا حول العامل
ما يحدث يف �سوريا ماأ�ساة ونوؤيد التوجه نحو حل �سيا�سي لالأزمة

�سرطة العني ت�سارك يف معر�ش توعوي �سمن العرو�ش اجلوية

اللجنة الن�سائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي ت�ستقبل وفدا ن�سائيا من الكامريون

موؤمتر ال�سالمة املرورية يو�سي باإدخال ثقافتها يف 
املناهج والأن�سطة املوجهة لل�سباب والأطفال
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اليوم الوطني

اأخبار ال�ساعة: دولة الحتاد.. 42 عاما من البناء والإجناز 
وتت�شدى للهموم الوطنية بكل م�شوؤولية و�شفافية . وراأت اأخبار ال�شاعة يف 
لعر�س  منا�شبة  الوطني  اليوم  ذك��رى  كانت  اإذا  اأن��ه  الفتتاحي  مقالها  ختام 
ي���راد حتقيقه  م��ا  اإىل  والتطلع  ع��ام م�شى  ال��ت��ي حتققت خ��الل  الإجن����ازات 
وفاء  بكل  الإماراتيون  يتذكر  لكي  كذلك  منا�شبة  فاإنها  املقبل  العام  خالل 
وعرفان الرواد الأوائل الذين حتملوا عبء التاأ�شي�س يف مرحلة �شعبة ومل 
اأركانه  اأجل رفعة �شاأن الحتاد وتر�شيخ  يبخلوا بجهدهم واأي��ام عمرهم من 
نهيان  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  ويف مقدمتهم 
الذي ترك الأمانة ملن هو اأهل لها .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي ي�شيف من فكره وحكمته كل يوم زخما 
جديدا اإىل امل�شرية الحتادية املظفرة ويقود مرحلة التمكني لكي تظل دولة 
رائ��د يف احلكم  املقدمة و�شاحبة من��وذج  دائما يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

والتنمية ي�شعى الآخرون اإىل ا�شتلهام مبادئه والتعلم من خراته.

التي ���ش��درت يف الآون���ة الأخ���رية م��ن جهات دول��ي��ة ع��دة ح��ول ه��ذا النموذج 
ومبا ميثله من كفاءة يف الإدارة وح�شن توجيه الإمكانات وامل��وارد والتنمية 
الب�شرية والتعاي�س بني العديد من اجلن�شيات يف وئام كامل وال�شعور املطلق 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  وال�����ش��ع��ادة  بالر�شا  العميق  والإح�����ش��ا���س  ب��الأم��ن 
الن�شيج الجتماعي وهي املقومات التي ترتكز عليها دولة الحتاد  ومتا�شك 
القوية وت�شمن لها امل�شي قدما يف طريق البناء والتنمية . واأكدت الن�شرة 
الإم��ارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية..اأن دولة  التي ي�شدرها مركز 
الحتاد ا�شتطاعت خالل الأعوام الثنني والأربعني املا�شية ومبا حققته من 
اإجنازات اأن تقدم منوذجا لتجربة وحدوية فريدة لي�س يف حميطها العربي 
البداية جمموعة  اأي�شا لأنها و�شعت منذ  الدويل  واإمنا  والإقليمي فح�شب 
من الأ�ش�س والركائز القوية التي ت�شمن ا�شتمرارها وطورت من الآليات ما 
يجعلها قادرة على حتقيق الإجنازات ومواجهة التحديات يف اآن معا..واأولها 

الإميان بالوحدة وهي القيمة التي اأر�شاها املوؤ�ش�س الأول املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان الذي اآمن بالوحدة باعتبارها مدخال 
اأ�شا�شيا للقوة والعزة والتقدم وهو النهج ذاته الذي ي�شري عليه �شاحب ال�شمو 
اأ�شحاب  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه  ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمو حكام الإمارات . وبينت اأن ثاين الأ�ش�س و الركائز هي ما تقدمه من 
منوذج للتفاعل امل�شتمر واخلالق بني القيادة وال�شعب وهو النموذج الذي يتيح 
للقيادة التعرف عن قرب على احتياجات املواطنني واتخاذ ما يلزم لتحقيقها 
كما يجعل ال�شعب اأكرث اعتزازا والتفافا حول قيادته وهذا ميثل اأحد روافد 
ال�شتقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية املتحدة.. مو�شحة اأن ثالثها 
هي اأن دولة الحتاد ترتكز على موؤ�ش�شات قادرة على الوفاء مبتطلبات الع�شر 
اأن تعر�س م�شريتها ويف الوقت ذاته  اأو حتديات ميكن  اأي �شلبيات  وجتاوز 
فاإن هذه املوؤ�ش�شات ترجم روؤى القيادة الر�شيدة وتنفيذها على اأر�س الواقع 

•• اأبوظبي-وام:

اليوم  املتحدة حتتفل  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
الثاين من دي�شمر باليوم الوطني الثاين والأربعني بينما ت�شتمر اإجنازاتها 
والجتماعي  ال�شيا�شي  بال�شتقرار  وتنعم  كافة  امل�شتويات  على  وجناحاتها 
والقت�شادي يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي ل ياألو جهدا من اأجل رفاهية �شعبه 

والرتقاء مب�شتوى معي�شته وتوفري كل مقومات العي�س الكرمي له.
وحت���ت ع��ن��وان دول���ة الحت�����اد.. 42 ع��ام��ا م��ن ال��ب��ن��اء والإجن�����از اأ���ش��اف��ت اأن 
والأربعني  ال��ث��اين  الوطني  باليوم  حتتفل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
مقومات  كل  متتلك  التي  الع�شرية  للدولة  منوذجا  بالفعل  اأ�شبحت  وق��د 
التطور والنمو .. مو�شحة اأن هذا ما توؤكده العديد من ال�شهادات الدولية 

حاكم راأ�ش اخليمة ي�سهد اوبريت الولء

قبيلة اخلوار واملحرمي حتتفل باليوم الوطني 42
•• ابوظبي- فوؤاد علي

املحرمي  و  اخل��وار  قبيلة  احتفلت 
و   42 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
يف  يا�س  بني  مبنطقة  اقيم  ال��ذي 
ع��دد من  و ح�شر احلفل  ابوظبي 
�شيوخ و اأعيان القبائل و جموع من 

ابناء اخلوار و املحرمي .
احل��ف��ل عرو�س  خ����الل  ق��دم��ت  و 
ال��ع��ي��ال��ة و ال���رزف���ة و احل��رب��ي��ة و 
كما  الوطنية  والأغ���اين  الأه��ازي��ج 
األ��ق��ي��ت ال��ق�����ش��ائ��د ال�����ش��ع��ري��ة التي 
اجليا�شة  امل�شاعر  �شدق  عن  تعر 
جتاه اليوم الوطني لتاأ�شي�س دولة 

الإمارات العربية املتحدة .
ع��ل��ي كلفوت  ب���ن  األ���ق���ى حم��م��د  و 
اخلوار مديراحلفل كلمة رفع فيها 
والتريكات  التهاين  اأي���ات  اأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و اأخيه �شاحب 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل الذي  رئ��ي�����س 
ي�شري على نهج الأب��اء املوؤ�ش�شني و 
القيادة الر�شيدة ت�شعى اإىل حتقيق 
الأم������ان  و  ال����رخ����اء  و  ال���رف���اه���ي���ة 

للمواطن .
املحرمي  ���ش��ع��د  ال���دك���ت���ور  ق����ال  و 
�شنة   42 اأن  القبيلة  اأع���ي���ان  م��ن 
قدمت  فقد  الإجن�����ازات  ع��ن  تعر 
منها  كافة  الكثري يف جم��الت  لنا 
والرقي  ال�شعادة  و  والرفاه  الأم��ن 
و و�شعتنا يف م�شاف  التناف�شية  و 
الدول املتقدمة و هذا مل ياأتي من 
فراغ بل من خالل عمل جبار امتد 
اخال�س  ع���ن���وان  ه���و  و  ���ش��ن��ة   42
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��وط��ن و اهلل 

يجزيهم الف خري .
و ا���ش��اف ع��ب��داهلل ���ش��امل املحرمي 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الإمارات  دولة  اأن  ابوظبي  مرافئ 
بف�شل  ب��ه��ا  ي��ح��ت��ذى  م��ث��ال  تعتر 

•• را�س اخليمة -وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�42 
مل�شرية  ت���وا����ش���ال  ي���ع���د  ل���ل���دول���ة 
باإرادة  وال��ن��م��اء  والزده����ار  التقدم 
لتحقيق  واث����ق����ة  وخ����ط����ى  ق����وي����ة 
امل��زي��د م��ن ال��رق��ي يف ظ��ل القيادة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  واخ���وان���ه���م���ا  اهلل  رع�����اه 
امل��ج��ل�����س العلى  اع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 

واملقيمني.  امل��واط��ن��ني  م��ن  غ��ف��ري 
را�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورف��ع 
اآيات  اأ�شمى  احلفل  راع��ى  اخليمة 
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واخيه  اهلل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
واخوانهما ا�شحاب ال�شمو اع�شاء 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ح��ك��ام الم�����ارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واىل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
المارات  و�شعب  امل�شلحة  للقوات 
يف اليوم الوطني ال�42 ..داعيا اهلل 
املنا�شبة  يعيد  اأن  وتعاىل  �شبحانه 

ال���ع���م���ل اجن�����ز م����ن خ�����الل جهود 
الوبريت  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
الربوي  امل���ي���دان  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
الذين عروا عن حبهم وانتمائهم 
الوبريت  ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث  ل��ل��وط��ن 
���ش��ب��ع ف���ق���رات حت��دث��ت ع��ن��د دولة 
يومنا  الم����ارات قبل الحت���اد اىل 
امل�شرف  الذهب  واأع��رب  احلا�شر. 
ال��ع��ام ع��ل��ى الوب���ري���ت ع��ن �شكره 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره 
راأ�س اخليمة على ت�شريفه احلفل 
ب��ذل اجلهد  ال���ذي  العمل  وط��اق��م 
لإخ����راج الوب���ري���ت يف اب��ه��ى حله. 
عبداهلل  الفنان  اأو���ش��ح  جانبه  من 
اأن  ب����وع����اب����د خم������رج الوب������ري������ت 
التجمع لالحتفال باليوم الوطني 
ل��ل��دول��ة ه���و ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن فرحة 
ب���ذل فيه  وط���ن بعمل ف��ن��ي مم��ي��ز 

ح��ك��ام الم�������ارات. وا����ش���اف �شموه 
ان م��ا ت��ن��ع��م ب��ه دول��ت��ن��ا م��ن رخاء 
وع��زة ه��و نتاج دول��ة الحت���اد التي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  اأ�ش�شها 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
الباء  لهم  املغفور  ركائزها  ودع��م 
امل���وؤ����ش�������ش���ون ل���الحت���اد واآم������ن بها 
وب��ن��ج��اح��ه��ا �شعب دول���ة الم����ارات 
ح���ت���ى غ������دت دول���ت���ن���ا الحت����ادي����ة 
منوذجا وحدويا فريدا من �شروح 
املتالحقة. جاء  املجد والجن��ازات 
م�شاء  �شموه  ح�شور  خ��الل  ذل��ك 
الولء  اأوب��ري��ت  حفل  الول  ام�����س 
اليوم  الذي نظمته جلنة فعاليات 
ال��وط��ن��ي ب��راأ���س اخليمة وذل���ك يف 
الثقايف  الريا�شي  الم���ارات  ن��ادي 
وروؤ�شاء  ال�شيوخ  بح�شور عدد من 
املحلية وجمهور  ال��دوائ��ر  وم��دراء 

و�شعب  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ع��ل��ى 
المارات باخلري والزدهار. وعر 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
الذي  الولء  باأوبريت  اإعجابه  عن 
ج�شد حب النتماء للوطن والولء 
للقيادة ..معربا �شموه عن اعتزازه 
بذكرى  الح����ت����ف����الت  مب���ظ���اه���ر 
التي  الم���ارات  دول��ة  لقيام  ال�42 
تعم امارة را�س اخليمة والتي تنم 
الدولة  اأب��ن��اء  وافتخار  اع��ت��زاز  عن 
بذكرى الحت��اد ال��ذي وفر احلياة 
ال��ك��رمي��ة لأب��ن��ائ��ه واأر����ش���ى دعائم 
دولة حديثة ومتقدمة يف املجالت 
اميانا  الحت��اد  اأ�شحى  حتى  كافة 
م���ن جانبه  ال��ن��ف��و���س.  را���ش��خ��ا يف 
قال عبدالنا�شر الذهب مدير عام 
واملوؤمترات  املعار�س  لتنظيم  روؤية 
ال�����ش��ري��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ح��ف��ل ان 

الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
العهود  اأول��ي��اء  و  امل�شلحة  للقوات 
و   42 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 

اإىل �شعب الإمارات العظيم .
مدى  جت�شد  احلفلة  اأن  اأ���ش��اف  و 
القبيلة  اب���ن���اء  ف���رح���ة  و  اع����ت����زاز 
و هى   42 ال�����  ال���وط���ن���ي  ب��ال��ع��ي��د 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم���ل�������س ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي و 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
جمل�س الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم����ارات و 
الفريق اأول �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

عمق  م��دى  نبني  اأن  ن�شعى  فرحة 
املحبة لالإحتاد الذي ا�شتظل بظله 
و خريه الوفري كل ابناء الإمارات 
جميعاً و هذا الإحت��اد الذي ا�ش�شه 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال���وال���د  ب��ق��ي��ادة  و 

وطالبات  ط���الب  ج��ه��ود  اجل��م��ي��ع 
اخليمة  راأ�������س  م��ن��ط��ق��ة  م����دار�����س 
الذين اأرادوا التعبري عن فرحتهم 
الوطني  اليوم  بذكرى  واعتزازهم 
الحتفال  ن��ه��اي��ة  ويف  ل��ب��ل��ده��م. 
ام���ارة را���س اخليمة  ازدان���ت �شماء 

بالألعاب النارية ابتهاجا بالذكرى 
42 لحت�����اد دول�����ة الم������ارات  ال����� 
اإعداد  العربية املتحدة. و�شارك يف 
عبدالنا�شر  م���ن  ك���ل  الأوب����ري����ت 
الوبريت  ف��ك��رة  ���ش��اح��ب  ال��ذه��ب 
وامل�شرف العام عليه وتاأليف مطر 

الها�شمي  طار�س  واحل��ان  رم�شان 
واخ����راج ال��ف��ن��ان ع��ب��داهلل ب��و عابد 
رئي�س  ال�����ش��ك��ب  ام���ن���ه  وم�����ش��ارك��ة 
املدر�شية  والبيئة  الن�شطة  ق�شم 
يف منطقة را�س اخليمة التعليمية 
وم�شاعد امل�شرف العام لالأوبريت.

الإمارات  �شبع  الذي وحد  الإحت��اد 
دولة  ���ش��ر جن���اح  الإحت����اد يعتر  و 
الإم��ارات العربية املتحدة يف كافة 
املجالت و كل ذلك بف�شل املوؤ�ش�س 
الراحل املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

اهلل ث��راه و حكام الإم���ارات الذين 
�شاهموا بقيام الإحتاد الذي ا�شهم 
ا�شاع  و  التحتية  البنية  تطوير  يف 
التعليم  ت��ط��ور  و  والأم�����ان  الأم����ن 
النموذجية  الدولة  لنا  لذلك قدم 
 42 عمرها  و  املتطورة  املثالية  و 

ا�شت�شافة  عنا  بعيد  لي�س  و  �شنة 
معر�س  دب����ي  خ��ا���ش��ة  و  ال����دول����ة 
على  دل��ي��ل  ه��ذا  و   2020 اك�شبو 
اأن دولة الإمارات كبرية بقادتها و 
�شعبها الذين �شاهموا يف بناء دولة 

الإحتاد .

عبداهلل �سامل املحرميالدكتور �سعد املحرميحممد بن علي كلفوت اخلوار

و�سائل اإعالم عربية حتتفي باليوم الوطني ال� 42 
•• اأبوظبي-وام:

احتفت و�شائل اإعالم عربية باليوم الوطني ال� 42 لدولة الإمارات معربة عن 
اإعجابها وتقديرها للم�شرية الإحتادية التي ت�شري بخطى واثقة نحو حتقيق 

اأهدافها املن�شودة.
اليمنية وعدد من  الإخبارية  واملواقع  ال�شحف  تناولت عدد من  فمن جانبها 
التي  اجلمهورية  �شحيفة  بينها  ومن  املنا�شبة  هذه  والإعالميني  ال�شحفيني 
باملعجزة قالت فيه  اأ�شبه  الإمارات..نه�شة  ن�شرت تقريرا مطول حتت عنوان 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة حتتفل يف الثاين من دي�شمر 2013 باليوم 
الوطني الثاين والأربعني وقد اأجنزت –على امل�شتوى املحلي- معدلت عالية 
والرفاهية ملواطنيها وتبواأت  والر�شا  ال�شعادة  امل�شتدامة وحققت  التنمية  من 
اأكرث  خارطة  يف  ورائ���دة  مرموقة  مكانة  وال���دويل  الإقليمي  ال�شعيدين  على 
التناف�شية  تقرير  ملوؤ�شرات  وفقا  العامل  يف  وا�شتقرارا  وازده���ارا  تقدما  ال��دول 

. الدويل للمنتدى القت�شادي العاملي دافو�س للعام 2013 -2014 
اأ�شبه  مبلحمة  ب��داأت  الإم���ارات  لنه�شة  ال�شاخمة  البناء  مرحلة  اأن  واأ�شافت 
واإخال�س يف  وتفان  العطاء  و�شخاء يف  واقتدار  قادها بحكمة و�شر  باملعجزة 
العمل موؤ�ش�س الدولة وباين نه�شتها وعزتها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي نذر نف�شه و�شخر كل الإمكانيات املتاحة لتحقيق 
نه�شة البالد وتقدمها وتوفري احلياة الكرمية والعزة للمواطنني فيها بتعاون 
وتالحم  حميم  والتفاف  املوؤ�ش�شني  ال���رواد  اإخ��وان��ه  من  قوية  وعزمية  �شادق 
وروؤاه  واإخال�شه  احلكيمة  قيادته  يف  وثقوا  الذين  كافة  املواطنني  من  �شادق 

الثاقبة .
ونوهت باأن تلك املرحلة انطلقت من نقطة ال�شفر تقريبا و�شملت تنفيذ خطط 
تنموية طموحة طالت كل مناحي احلياة وجمالتها ومتثلت  عاجلة وبرامج 
يف ع�شرات املئات من م�شاريع البنية التحتية واخلدمات الأ�شا�شية والكهرباء 
واملياه والطرق وامل�شت�شفيات واملدار�س واملطارات واملوانئ واملوا�شالت وامل�شاريع 
العمرانية والإ�شكانية وغريها من امل�شاريع التي و�شعت لبنات قوية يف م�شرية 

التقدم والزدهار التي عمت كافة اأرجاء الوطن.
اآل  وقالت ال�شحيفة اليمنية ا�شتح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اليوم الوطني احل��ادي والأربعني يف  نهيان رئي�س الدولة جمددا يف كلمته يف 
ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س  و�شرية  ذك��رى   2012 دي�شمر  من  الأول 
اأر�شوا  اإنهم   .. الذين قال  واإخوانه  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن 
دعائم دولة نفتخر بالنتماء اإليها والدفاع عنها . و�شدد �شموه حر�شه ال�شري 
على نهج وثوابت الآباء املوؤ�ش�شني موؤكدا اأن هذا النهج يقوم على اأن العدل هو 
العدالة  وحتقيق  الإن�شانية  الكرامة  و�شون  القانون  �شيادة  واأن  احلكم  اأ�شا�س 
الجتماعية وتوفري احلياة الكرمية دعامات للمجتمع وحقوق اأ�شا�شية يكفلها 
الد�شتور ويحميها الق�شاء امل�شتقل العادل . ودعا ال�شيخ خليفة اإىل املزيد من 
اأن حماية الحت��اد هدف وطني  امل�شرية الحتادية م�شددا على  اجلهد لتعزيز 
ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتالحما اإعالء لقيمه وتوطيدا لأركانه 
وتطويرا للتعاون القائم بني الأجهزة الحتادية واملحلية وتن�شيقا لل�شيا�شات 
الت�شدي للهموم  وال�شراتيجيات والرامج مبا ميكن موؤ�ش�شات الدولة من 
يتفانى  الإرادة  و�شفافية حفاظا على وطننا قويا حر  بكل م�شوؤولية  الوطنية 

اأبناوؤه يف خدمته والنتماء اإليه والدفاع عنه .
من ناحيته ن�شر املوقع الأخباري اليمني الإلكروين اأخبار البلد تقريرا اأكد 
فيه ان دولة الإمارات العربية املتحدة حتتفل حكومة و�شعبا اليوم الثاين من 
امل�شرية  تر�شخت  وق��د  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  باليوم  2013م  دي�شمر 

اأن  اإل  تاأبى  اإرادة قيادة حكيمة ودول��ة قوية  امللمح  اأن خلف هذا  واأ�شاف يبدو 
تنجح وتنت�شر لقد اأده�شني النظام منذ وطاأت قدمي اأر�س مطار دبي كل �شيء 
ي�شري ب�شورة اإن�شيابية عجيبة لكن الأكرث اإدها�شا هي مل�شة اجلمال تلك يف كل 

�شيء تقع عيناك عليه هنا النظافة نظام و�شلوك وثقافة وممار�شة .
بالغة  الإماراتيون بحفاوة  اأنك غريب بل يغمرك  اأبوظبي ل ت�شعر  وقال ويف 
وكرم متاأ�شل يف حياتهم يجعلك تثق اأن الإمارات بلد عربي يحق لنا اأن نفتخر 
به ونقتدي به خ�شو�شا اأن اأبوظبي اأ�شبحت اليوم من اأجمل العوا�شم العربية 
والإدارية  التخطيطية  والقوانني  بالأنظمة  ملتزمة  قليلة  �شنوات  يف  نه�شت 

املعا�شرة .
اأن يفخروا بقيادتهم ال�شيا�شية التي �شخرت منذ  اأنه يحق لالإماراتيني  واأكد 
بداية عهد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل كل ما يف باطن 

الأر�س ل�شالح التنمية والإن�شان الإماراتي الذي بادل قيادته احلب والوفاء .
م�شرية  عنوان  حمل  تقريرا  ن�شرت  الأخ��رى  هي  �شباأ  اليمنية  الأنباء  ووكالة 
الإمارات .. منجزات �شاخمة تقف وراءها قيادة حكيمة قالت فيه تاأتي ذكرى 
اليوم الوطني ال�/ 42 لدولة الإمارات العربية املتحدة والذي ي�شادف تاريخ 
ك��ل ع��ام وه��ي توا�شل م�شريتها الحت��ادي��ة بتحقيق  ال��ث��اين م��ن دي�شمر م��ن 
املزيد من �شروح املنجزات الوطنية ال�شاخمة يف جميع جمالت التنمية وعلى 
كافة امل�شتويات. واأ�شافت انه يف مثل هذا اليوم ير�شد الإماراتيون ما حتقق 
يف م�شرية الإجناز والتطور التي تعي�شها البالد يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
تتبواأ  الإم���ارات  فيه  اأ�شبحت  والتي  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
مكانة مرموقة بني اأف�شل الدول الع�شرية املتقدمة يف العامل مبا حققته من 
منجزات تنموية يف مواكبة الألفية اجلديدة ومتيزت به من ح�شور دبلوما�شي 
و�شيا�شي واقت�شادي اإيجابي وقوي يف ال�شاحات الإقليمية والدولية من خالل 
توا�شلها مع جميع الدول يف قارات العامل كافة واإقامتها ل�شراكات اإ�شراتيجية 
و�شحية  وتربوية  وعلمية  وتقنية  و�شناعية  وجتارية  واقت�شادية  و�شيا�شية 

وغريها مما عزز من مركزها الريادي املرموق يف العامل.
واأ�شارت اإىل اأن هذه املنجزات التنموية النوعية ال�شاملة حتققت بف�شل القيادة 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وبت�شافر جهود املواطنني وتالحمهم 
اأكد ذلك تقرير التناف�شية  مع قيادتهم املخل�شة وثقتهم املطلقة فيها .. كما 
الذي   2014-2013 للعام  داف��و���س  العاملي  القت�شادي  للمنتدى  الدولية 
�شنف الدولة يف املركز الثالث عامليا يف موؤ�شر ثقة املواطنني بالقادة ال�شيا�شيني 
مقاليد احلكم  اىل  و�شوله  منذ  وقالت  العامل.  دول��ة يف   148 بني  فيها من 
اعتمد ال�شيخ خليفة نهجا ي�شتند على اإ�شراتيجيات حمددة الغايات والأهداف 
�شخي يف  موؤ�ش�شية مرجمة وعطاء  واملقا�شد وعلى منهجية علمية وخطط 
ال��ت��ي حتققت يف مرحلة  الهائلة  الإجن����ازات  ���ش��روح  لإع���الء  ال��وط��ن��ي  العمل 
رفاهية  حتقيق  ال�شراتيجيات  ه��ذه  لتطبيق  توجهاته  يف  وو�شع  التاأ�شي�س 
توفري  خالل  من  ال�شاغل  و�شغله  اأولوياته  �شلم  يف  ورخائه  و�شعادته  املواطن 
والرعاية  والإ���ش��ك��ان  وال�شحة  التعليم  قطاعات  يف  وخا�شة  اخل��دم��ات  اأرق���ى 
الجتماعية وغريها من املتطلبات ال�شرورية التي توؤمن له احلياة الكرمية 

وامل�شتقبل الآمن لأبنائه واأحفاده .
وكتب الإعالمي اليمني عبدالرحمن ال�شمريي مرا�شل قنادة دبي يف اليمن.. 
اثنان واأربعون عاما من الريادة والتميز لدولة الإمارات العربية املتحدة التي 
عمرانية  نه�شة  م��ن  وت�شهده  �شهدته  مل��ا  نظرا  املتقدم  ال��ع��امل  دول  م��ن  باتت 
يفرحوا  اأن  لأ�شقائنا  ..يحق  وغريها  وعلمية  وثقافية  واقت�شادية  و�شناعية 
معهم  نفرح  اأن  اليمنيون  نحن  لنا  ويحق  الإم����ارات  لحت��اد  الوطني  باليوم 
داأب��ت ومنذ عقود على مد  التي  ال�شقيقة  الدولة  و�شعب هذه  بقيادة  ونفتخر 

وتبواأت  احل��ي��اة  ن��واح��ي  خمتلف  �شملت  تنموية  منجزات  وحققت  الحت��ادي��ة 
الدولة مبا انتهجته من �شيا�شات حكيمة متوازنة على ال�شعيد الوطني مكانة 

مرموقة بني الدول والأمم.
وتابع املوقع بلغة الإجنازات والأرقام فقد حتقق لدولة الإمارات ال�شيء الكثري 
اآل نهيان  1971م وت��ويل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  منذ قيام الحت��اد يف العام 
-رحمه اهلل- مقاليد احلكم حتى وفاته وعلى نف�س اخلطى والنهج ذاته يوا�شل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة م�شرية الإمارات 
التنموية وعلى الأ�شعدة كافة جاعلني من الإن�شان وتنميته ذاتيا املحور لقيام 

اأية تنمية �شهدتها و�شت�شهدها الإمارات يف قادم اأيامها .
اأجن��ح التجارب الناجحة يف  اأن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة تعد من  واأك��د 
اإ�شراتيجية  تبني  مع  النجاح  ه��ذا  وترافق  واملنطقة  الكبري  العربي  الوطن 
وا���ش��ح��ة لبناء الإن�����ش��ان الإم���ارات���ي وت��ع��د ال��دول��ة م��ن ال��ب��ل��دان الأ���ش��رع منوا 
والأكرث حراكا اإذ ظلت تواكب التطورات العاملية يف خمتلف التقنيات واعتمدت 
الكثري يف  النا�س واأجن��زت  الأداء وت�شهيل حياة  احلكومة الإلكرونية لتفعيل 
جمال حت�شني املناخ ال�شتثماري الأجنبي عر توفري البنى التحتية واملرافق 
اخلدمية والفندقية والعالجية وو�شائل الت�شالت احلديثة وو�شعت اخلطط 
اإ�شراتيجي يقوم بع�شها على  والرامج الهائلة لإقامة م�شروعات ذات طابع 

مبداأ ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س .
عنوان  حمل  مقال  ال�شهاري  علي  حممد  ال�شحفي  كتب  امل��وق��ع  نف�س  وعلى 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  فيه  اأ�شار  والإن�شان  بالأر�س  الإم���ارات حتتفل 
42 اإمنا هي توا�شل م�شريتها  ال�  املتحدة وهي حتتفل اليوم بعيدها الوطني 
والإن�شان  الأر���س  م�شتوى  على  املنجزات  �شروح  من  املزيد  ظل  يف  الحتادية 
واأ�شبحت تتبواأ مكانة مرموقة بني الدول املتقدمة يف العامل مبا حققته من 
نه�شة تنموية مواكبة لالألفية اجلديدة وما متيزت به من ح�شور دبلوما�شي 
والدولية مما عزز  الإقليمية  ال�شاحات  اإيجابي وقوي يف  واقت�شادي  و�شيا�شي 
من مركزها الريادي املرموق يف العامل كما اأكد ذلك تقرير التناف�شية الدولية 
للمنتدى القت�شادي العاملي دافو�س للعام 2013-2014 الذي �شنف الدولة 
يف املركز الثالث عامليا يف موؤ�شر ثقة املواطنني بالقادة ال�شيا�شيني فيها من بني 
148 دولة يف العامل. وقال اإنه منذ قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف عام 1971 �شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثري من الأ�شعدة يف 
املنطقة فقد حققت الدولة اإجنازات غري م�شبوقة يف جمالت التنمية وتنويع 
القت�شاد وتطوير اخلدمات احلكومية والعمران اإلخ . ويف الوقت نف�شه ر�شخت 

قيم التم�شك بالراث الثقايف وتطويره والعتزاز به .
القيادات  م��ن  ب��اأن��ه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اليمني  الكاتب  وو���ش��ف 
التاريخية امل�شهود لها باحلكمة واحلنكة والعمل الوطني يف خدمة وطنه واأبناء 
�شعبه منذ اأن �شارك وهو يف �شباه اإىل جانب والده ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان يف مرحلة التاأ�شي�س اإىل اأن ت�شلم مهامه كحاكم للدولة .
على  ي�شتند  نهجا  احلكم  ملقاليد  قيادته  يف  اعتمد  خليفة  ال�شيخ  اأن  واأ���ش��اف 
علمية  منهجية  وعلى  واملقا�شد  والأه����داف  ال��غ��اي��ات  حم��ددة  ا�شراتيجيات 
�شروح  لإع��الء  الوطني  العمل  يف  �شخي  وعطاء  مرجمة  موؤ�ش�شية  وخطط 

الإجنازات الهائلة التي حتققت يف مرحلة التاأ�شي�س .
حتت  اليمنية  اجلمهورية  ج��ري��دة  يف  مقال  نائف  ح�شن  ال�شحفي  كتب  كما 
عنوان الإمارات غري قال فيه لأول مرة اأت�شرف بزيارة دولة الإمارات العربية 
دبي  اإىل  اأنظر  كنت  الطائرة  وم��ن   42 ال���  الوطني  العيد  اإحتفالت  حل�شور 
عالية  احل��رارة  بني  احلميم  التعاي�س  بني  العجيبة  الثنائية  لتلك  واأ�شتغرب 

الرطوبة والأ�شجار املن�شقة يف �شوارع املدينة والأبراج التجارية .

يد العون لإخوانهم يف اليمن وتقدمي م�شاعدات تتمثل على �شكل منح واإعانات 
والكهرباء  والطرقات  وال�شحة  كالتعليم  ع��دة  جم��الت  يف  تنموية  وق��رو���س 
والزراعة ناهيك عن املبادرات الإن�شانية يف اأوقات الكوارث والأزمات والتي تكاد 

ل تتوقف .
كما كتب ال�شحفي حمي الدين جرمة مقال بعنوان دولة الإم��ارات .. منوذج 
اليوم  وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  الإم����ارات  اإن  فيه  ق��ال  وال��دول��ة  املجتمع  لتناغم 
الإعمار  راأ�شية يف  واأبعاد كثرية حركة  بنوعية وج��ودة يف جمالت  نف�شها  بنت 
والنهو�س م�شتمرة فيها بحداثة عاملية مواكبة واحلياة واملجتمع هناك يحاطا 
يف  النا�س  ت�شتفز  اأو  �شجيجا  حت��دث  ول  مبا�شرة  غري  اأمنية  قوانني  بحماية 
ال�شارع بقدر ما يلم�س املواطن اأو الوافد الأمن عر اإح�شا�شه و�شعوره النف�شي 
بذلك هو كفرد دون اأن ميلي اأحد عليه ذلك وهذا هو جوهر الأمن اأن ت�شعر به 

اأنت كمواطن بنف�شك دومنا تعبئات اأو تلقني وتزييف لل�شعور .
ك�شخ�شية  والقوانني  النظام  بوجود  اليوم  يح�س  الإم���ارات  يف  املواطن  وتابع 
�شيادية حت�شر من خاللها الدولة التي توفر له كامل حقوقه مبا فيها قدر 
كبري من كرامة العي�س الآمن والتاأمني يف احلياة يف ظل توافر الأمن الغذائي 
واإن بن�شب  املتنامي ومب�شتويات عدة  وال�شحي والبيئي والثقايف والجتماعي 
من�شجمة يف تفاوتها فال تنتهك حقوقه يف الداخل اأو يف اخلارج ول يف ال�شارع 

العام اأو يف الوظيفة العامة .
بقوة  امل�شتحيل  حطمت  دب��ي  اأن  ال�شعودية  عكاظ  �شحيفة  اأك��دت  جهتها  من 
املدينة  هذه  اأن  اإىل  م�شرية   2020 اك�شبو  معر�س  بتنظيم  بفوزها  التحدي 
العاملية  امل��دن  م�شاف  يف  ت�شعها  التي  واملوا�شفات  املقومات  ك��ل  فيها  تتوفر 

املتقدمة بل تتفوق على كثري منها.
الكاتب  ق���ال  ال��ي��وم  ال�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  وال��ت��ح��دي  دب����ي..  ب��ع��ن��وان  م��ق��ال  ويف 
عبدالرحمن احلبيب اإن دبي اأتعبت العامل بتميزها وت�شيدها وبنظافتها واأمنها 
وجمالها ال�شاحر وتطور عمرانها م�شريا اإىل اأن التحدي حدث يف دبي عندما 
 116 2020 حيث ح�شلت على  اإك�شبو  اأعلن عن فوزها ال�شاحق با�شت�شافة 

. �شوتا من اأ�شل 164 
واأ�شاف الكاتب دبي حت�شد الأرقام القيا�شية ب�شكل متوا�شل وبالأم�س القريب 
حت��ق��ق ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا اأك���ر ح��ج��م ل�شفقات ���ش��راء ال��ط��ائ��رات يف م��ع��ر���س دبي 
كما ح�شلت  ال�شابقة  العاملية  الطريان  كافة معار�س  للطريان حيث جت��اوزت 
الألعاب املائية على املرتبة الأوىل يف ال�شرق الأو�شط وحل اأحد بنوك دبي كاأكر 
جمموعة م�شرفية يف ال�شرق الأو�شط من حيث الأ�شول واملرتبة الأوىل بني 

العالمات التجارية امل�شرفية .
التحت�ية  البنية  ج��ودة  عامليا يف  الأوىل  املرتبة  الإم���ارات حق�قت  اأن  اإىل  واأ�شار 
وفق تقري�ر التناف�شية العاملي 2013 - 2014 واحتلت دبي املركز الأول على 
الرابعة عامليا والأوىل على  املرتبة  اأن دبي حققت  الثانية..كما  املنطقة للمرة 
الكه�رباء  على  احل�شول  �شه�ولة  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 

بح�شب تقري�ر ممار�شة اأن�شطة الأعمال 2014 وال�شادر من البنك الدويل.
�شحاب  ناطحة  اأب��رز مثال  وب��رج خليفة  العمراين  التطور  ذلك  زد على  وتابع 
خم�س  بناوؤه  ا�شتغرق  م�را   828 بارتفاع  العامل  يف  ب��رج  واأط��ول  بناء  واأعلى 
�شنوات ون�شف فقط وحتيط به نوافري طولها 900 قدم وتعد اأطول النوافري 
ال�شتعرا�شية يف العامل . وانظر اإىل مطار دبي وميناء دبي فهما يعدان الأكر 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط . وختم الكاتب مقاله بالإ�شارة اإىل اأن دبي مل ت�ركز 
على النفط فح�شب واإمنا على التجارة والعقارات واخلدمات املالية وال�شياحة 
فالتحدي  الفوز  على  جميعا  والعرب  ول��الإم��ارات  وقادت�ها  دب��ي  لأه�ل  مباركا 

والحتاد اجتمعا.
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اأخبـار الإمـارات اليوم الوطني

برعاية �سيف بن زايد : �سرطة ابوظبي تنظم موؤمتر طب الطوارئ 
املوؤمتر العاملي والعلمي الكبريالتخطيط للطوارئ والأ�ش�س املعيارية 
اإ�شافة لطوارئ الأحداث الكبرية وتقييم  ونظم اجلودة يف الطوارئ 
اإخالء امل�شابني يف الطوارئ وطوارئ القلب وطوارئ امل�شنني وطوارئ 
ال��راأ���س وط���وارئ الإ���ش��ع��اف اجل��وي وال��ت��دري��ب وا�شتخدام خمترات 
املحاكاة يف الطوارئ ودرو�س طوارئ اإع�شار الفلبني واأخالقيات طب 
الطوارئ وم�شتقبل الرعاية يف طب الطوارئ. وقال ان املوؤمتر فر�شة 
اأن  املوؤ�ش�شات لت�شتفيد من تدريب طواقمها فيه ل�شيما  للكثري من 
وموؤ�ش�شات  الإغاثية  واجلهات  وامل�شعفني  واملمر�شني  الأطباء  عموم 
امل�شلحة وحتى اجلهات  والقوات  ال�شرطة  ورجال  والكوارث  الأزم��ات 
احلدث  ه��ذا  م��ن  �شي�شتفيدون  ال��ط��وارئ  اإع���الم  كاأق�شام  الإع��الم��ي��ة 

العلمي الكبري. 

العمليات  ع��ام  الري�شي مدير  نا�شر  اأحمد  ال��ل��واء  وق��ال   . اي  ام  �شي 
كبرية من  نخبة  فيه  �شي�شارك  املوؤمتر  اإن  اأبوظبي  ب�شرطة  املركزية 
لكلية  ينت�شبون  الطوارئ وممن  املتخ�ش�شني يف طب  العامل  اأ�شاتذة 
الطب وكلية ال�شحة العامة يف هارفرد وق�شم الطوارئ يف كلية الطب 
الدكتور  �شمنهم  من  ولندن  ودبلن  وماجن�شر  اأوكلوهاما  بجامعة 
هارفارد  كلية طب  الكوارث يف  وح��دة طب  رئي�س  �شايتون  غريغوري 
وع��دد من زمالئه كرئي�س ق�شم طب الطوارئ يف م�شفى برغهام يف 
والروفي�شور  هارفارد  من  وال��ز  رون  والرف�شور  وهارفرد  بو�شطن 
بايدانغر كلية الطب بهارفارد  جارل�س بوزنر هارفرد والدكتور بول 
اإ�شافة  /ه��ارف��ارد/  اأندر�شون  فيليب  والدكتور  بو�شطن  وم�شت�شفى 
للروفي�شور �شتفني توما�س اأ�شتاذ طب الطوارئ يف اأوكلوهاما والذي 

عمل �شابقا يف هارفارد والدكتور غاريث غراير من الإ�شعاف اجلوي يف 
م�شت�شفى لندن والدكتورة اأمي هيوز من جامعة ماجن�شر. واأ�شاف 
الثامن  الطوارئ يف  ور���س عمل متخ�ش�شة يف طب  �شت  �شتنظم  انه 
اإنعا�س  من دي�شمريعر�شها خرية اأطباء الخت�شا�س ت�شمل طوارئ 
احلياة وطوارئ اجلهاز التنف�شي وطوارئ الكوارث وال�شالمة العامة 
واإعالم الكوارث والطب النف�شي وطوارئ ال�شدمات النف�شية وطوارئ 
امل�شافرين اأثناء الطريان ..م�شريا اإىل اأن الفتتاح الر�شمي للموؤمتر 
اأن جل�شات  الري�شي  ال��ل��واء  وذك��ر   . اجل���اري  دي�شمر   9 ي��وم  �شيكون 
يف  الب�شرية  امل���وارد  وتطوير  ال��ط��وارئ  ا�شتعدادات  �شتناق�س  امل��وؤمت��ر 
دولة المارات وجتربة طوارئ بو�شطن حيال اأحداث مارثون بو�شطن 
املقدمة واملطروحة يف هذا  العلمية  الأوراق  اأه��م  اأن من  اإىل  . ولفت 

•• ابوظبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  برعاية 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��ن��ظ��م ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
العامة  ب��الإدارة  العامة  وال�شالمة  الطوارئ  اإدارة  يف  ممثلة  اأبوظبي 
الطوارئ  طب  �شعار  حتت  ال��ط��وارئ  طب  موؤمتر  املركزية  للعمليات 
اجلاري  دي�شمر   11 اإىل   8 م��ن  ال��ف��رة  يف  واحل��ل��ول  التحديات   ..
الأطباء  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ودع��ت   . اأب��وظ��ب��ي  انركونتيننتال  بفندق 
يف  امل�شاركة  اإىل  ال��ط��وارئ  قطاع  يف  العاملني  وامل�شعفني  واملمر�شني 
امللكية للجراحني الريطانية  الكلية  اأن  املوؤمتر.. مو�شحة  فعاليات 
ال�شت  وور���س عمله  التعليمة  املوؤمتر  �شاعات  اعتمدت جميع  انكلرا 

عجمان تدخل مو�سوعة جيني�س لالأرقام القيا�سية العاملية

عبدالعزيز النعيمي: الإمارات ا�سم يرتدد عند احلديث عن الريادة ومنوذج يحتذى به

طبية عجمان توا�سل احتفالتها باليوم الوطني الثاين والأربعني
•• عجمان ـ الفجر 

الطبية  عجمان  منطقة  وا���ش��ل��ت 
وم����راك����زه����ا ال�����ش��ح��ي��ة يف اإم������ارة 
عجمان احتفالتها باليوم الوطني 
م��وظ��ف��ي منطقة  ع��ر  42 ح��ي��ث 
�شعادتهم  ع���ن  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان 
وابتهاجهم بهذه املنا�شبة الوطنية 
فقرات  ت���ن���وع���ت  ك���م���ا   ، ال�����رائ�����دة 
الحتفال لتعر وب�شكل واقعي عما 
وتقدير  حمبة  م��ن  ال��ق��ل��وب  تكنه 

لهذه املنا�شبة الغالية.
الوقائي  الطب  جممع  نظم  فقد 
�شهده  ك���ب���ريا  اح���ت���ف���ال  ب��ع��ج��م��ان 
را�شد  بن  علي  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
ال�شام�شي  ت��رمي  وح��م��د  النعيمي 
الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
وع���دد ك��ب��ري م��ن م��وظ��ف��ي املجمع 
احلفل  وا�شتمل   ، الطبية  واملراكز 
اثنني  األقاها  �شعرية  ق�شائد  على 
املعروفني  ع��ج��م��ان  ����ش���ع���راء  م���ن 
بن  و�شيف  الع�شري  را�شد  وهما: 
اجلمهور  اأط��رب��ا  اللذين  �شليمان 
ب���ق�������ش���ائ���د م���ت���ن���وع���ة ت����ع����ر عن 
فرحتهم بالحتاد ، وكذلك ق�شائد 

اجالل وتقديرا.
هذه  وراء  اأن  احل���و����ش���ن���ي  واأك�������د 
اأوف�����ي�����اء كان  الجن����������ازات رج������ال 
الحتاد همهم الول ، يف مقدمتهم 
� واخوانه  � رحمه اهلل  زاي��د  ال�شيخ 
ال��ك��رام امل��وؤ���ش�����ش��ني ، وال��ي��وم يقود 
هذا الجناز �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يعا�شده   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
الكرام  اخ���وان���ه  الجن������از  ه����ذا  يف 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الم����ارات 
اليهم  نرفع  الذين   ، اهلل  حفظهم 
بهذه  والتريكات  التهاين  خال�س 

املنا�شبة الغالية.
ترفيهية  عرو�س  احلفل  وت�شمن 
البهجة  رو���ش��ت��ي  اأط���ف���ال  ق��دم��ه��ا 
والأماين ، كما قدم طالب مدر�شة 
اب���وع���ب���ي���دة ب���ن اجل������راح اأوب���ري���ت 
ويف   ، ع����ن����وان  ح���ب���ك   .. ال����وط����ن 
املدينة  مركز  نظم  الجت���اه  نف�س 
مبنا�شبة  ك��ب��ريا  ح��ف��ال  ال�����ش��ح��ي 
ت�����ش��م��ن احلفل  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم 
لوحات ورق�شات �شعبية ، وق�شائد 
نا�شر  ال�شاعر  ق��دم  حيث  �شعرية 

حميد ق�شائد متنوعة.

•• عجمان ـ الفجر 

اإم�����ارة ع��ج��م��ان يف دخول  جن��ح��ت 
م����و�����ش����وع����ة ج���ي���ن���ي�������س ل�����الأرق�����ام 
ت�شكيل  ع���ر  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
اأك���ر م��وزاي��ي��ك يف ال��ع��امل م�شنع 
�شمن  ال���ت���ه���ن���ئ���ة  ب����ط����اق����ات  م�����ن 
احتفالت دائرة التنمية ال�شياحية 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  بعجمان 
من  وا�شعة  ومب�شاركة  والأرب��ع��ني 
عجمان  حكومة  وموؤ�ش�شات  دوائ��ر 

وخمتلف فئات املجتمع.
وق������ال ال�����ش��ي��خ ع���ب���د ال���ع���زي���ز بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
اأثناء  بعجمان  ال�شياحية  التنمية 
العاملية  الفعالية  ل��ه��ذه  ح�����ش��وره 
اأم�س  على كورني�س عجمان م�شاء 
باللقب  ع��ج��م��ان  ف����وز  اإن  الأول 
الإمارات  دول��ة  لفوز  مواكبا  ياأتي 
للعام  اإك�شبو  معر�س  با�شت�شافة 

اإن  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�شيخ 
جت��رب��ة الإم��������ارات ال��ت��ن��م��وي��ة هي 
فقط  لي�س  ف��ري��دة،  نوعية  جتربة 
على  ب��ل  الإق��ل��ي��م��ي،  امل�شتوى  على 
نقلت  اأن  ب��ع��د  ال���ع���امل���ي،  امل�����ش��ت��وى 
دولة الإم��ارات من جمرد دويالت 
���ش��غ��رية ن��ام��ي��ة حم�����دودة امل�����وارد 
العامل،  اأغنى دول  اإىل واح��دة من 
لي�س مبا متتلكه من موارد مادية 
فقط، ولكن باإمكانياتها وخراتها 
وب���اأف���ك���اره���ا الإب���داع���ي���ة ال���رائ���دة، 
ينظر  والبعيد  القريب  �شار  حتى 
والنبهار  الإع��ج��اب  بعيون  اإل��ي��ه��ا 
ا�شما  الإم��ارات  والتقدير، و�شارت 
الريادة  ع��ن  احل��دي��ث  ي���ردد عند 
ومنوذجا  خم��ت��ل��ف��ة،  جم�����الت  يف 

حتتذي به الدول الأخرى.
الفعالية  ب��ح�����ش��ور  �����ش����ارك  ك���م���ا 
عجمان  اإم�����������ارة  ف�������وز  واإع�����������الن 
بدخول مو�شوعة جيني�س لالأرقام 

�شاركت  حيث  �شرائحه،  مبختلف 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ع�������ش���رات 
واخل��ا���ش��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان وما 
4000 �شخ�س على مدار  يقارب 
ل�شتكمال  الأخ��ريي��ن  الأ�شبوعني 
 121 مب�شاحة  املوزاييك  ت�شكيل 

مر مربع لك�شر الرقم.
القيا�شي  ال���رق���م  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
من  الرابع  يف  حتقيقه  مت  ال�شابق 
نوفمر 2013 من قبل مواطني 
مدينة توميوكا اليابانية حيث مت 
 110 مب�شاحة  موزاييك  ت�شكيل 
م����ر م����رب����ع، وه�����و ال����رق����م ال����ذي 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  جنحت 
يف ك�شره. واملوزاييك الفائز عبارة 
عن منوذج لأحجية كبرية )بازل( 
مت خالله تركيب عدد يراوح بني 
اخل�شبية،  الأل����واح  م��ن  و49   37
املوزاييك  قطع  عليها  ل�شقت  ث��م 

املزينة ببطاقات التهنئة.

احتفالت  و�شمن  دبي  يف   2020
والأربعني؛  الثاين  الوطني  اليوم 
اأي اأن كلها مثلت ثمارا لالإجنازات 
بحكمة  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
لحتاد  املوؤ�ش�شني  الآب���اء  وع��زمي��ة 
دول��ت��ن��ا ب��ق��ي��ادة ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
وروؤى  ومتابعة  وح��ر���س  �شلطان، 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ملوا�شلة  الإم����ارات  حكام  واإخ��وان��ه 
وت��ع��زي��ز مكانة  الجن�������ازات  ه����ذه 
الإمارات عامليا. واأ�شاف اأن العزمية 
رفع  على  اجل���اد  وال��ع��م��ل  والإرادة 
ا�شم دولة الإمارات العربية املتحدة 
لآفاق عالية هو ما جعلها يف زمن 
من  ل��زوار  �شياحية  وجهة  قيا�شي 
والبع�س  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
وذلك  لال�شتقرار  كمركز  اتخذها 
ل�����وج�����ود اأع�����ظ�����م ن���ع���م���ة م�����ن اهلل 
الواهب؛ نعمة الأمان التي تفتقر 
ال��دول الكرى. وقال  اإليها بع�س 

اهلل  عبد  ال�شيخ  العاملية  القيا�شية 
بن اأحمد بن حميد النعيمي وعدد 
من كبار امل�شئولني يف اإمارة عجمان 
وح�شد من ممثلي و�شائل الإعالم 

الناطقة بالعربية والإجنليزية.
اأحمد  ف��ي�����ش��ل  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
التنمية  دائ��رة  النعيمي مدير عام 
الدائرة  اإن  ب��ع��ج��م��ان  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
�شتعمل على ا�شتدامة تنفيذ اأفكار 
�شورة  تر�شيخ  يف  ت�شاهم  اإبداعية 
مقومات  متتلك  ك��اإم��ارة  عجمان 
جتربة �شياحية فريدة، واإن تنفيذ 
يف  موزاييك  اأك��ر  مل�شروع  الدائرة 

العامل جاء يف هذا الإطار.
ب�شروط  التزمت  الدائرة  اأن  وبني 
جيني�س  م���وؤ����ش�������ش���ة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
لك�شر  ال�����ش��ع��ي  اإط�����ار  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الرقم القيا�شي العاملي ال�شابق، كما 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  بحر�س  اأ�شاد 
واجلمهور  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت����ادي����ة 

م���دي���ر منطقة  ن���ائ���ب  احل��و���ش��ن��ي 
ع���ج���م���ان ال���ط���ب���ي���ة ال�������ذي اأ�����ش����اد 
الذي حتلى  النظر  وبعد  باحلكمة 
ب��ه��ا ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان � رحمه اهلل � يف و�شع البذور 

الأوىل لالحتاد.
ه���ذا الحتاد  اإن  احل��و���ش��ن��ي  وق���ال 
ن��ي��ات �شادقة  ق���ام وت��اأ���ش�����س ع��ل��ى 

فقرات  يف  �شاركت  كما  اجتماعية. 
عفراء  مدار�س  من  طالب  احلفل 
بنت عبيد ، وحميد بن عبد العزيز 
وع��ج��م��ان اخلا�شة  ال��ه��ي��ث��م  واب����ن 
ع��رو���س ع�شكرية  ق��دم��وا  ح��ي��ث   ،

ورق�شات �شعبية.
ال�شحي  م�شريف  مركز  نظم  كما 
ح���ف���ال مم����اث����ال اف���ت���ت���ح���ه اأح���م���د 

وت���وج���ه���ات خم��ل�����ش��ة ه���دف���ت اإىل 
وبناء   ، والنفو�س  القلوب  جتميع 
اأ���ش��ب��ح��ت متثل  ���ش��ي��ادة  دول���ة ذات 
من����وذج����ا م���ت���ق���دم���ا وف�����ري�����دا قل 
 ، العرب احلديث  تاريخ  نظريه يف 
الم����ارات حققت خالل  دول��ة  لأن 
�شنوات قالئل تقدما غري م�شبوق 
لها  نقف  اأن  ت�شتحق  واجن����ازات   ،

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، وب��ال��ت��زام��ن مع 
تد�شني  مت  العاملية،  الفعالية  هذه 
ف��ع��ال��ي��ة ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د يف اإم����ارة 
عجمان؛ وهي املبادرة التي اأطلقها 
���ش��م��و ويل عهد  دي������وان  م��وظ��ف��و 
الدولة  اإم�����ارات  لت�شمل  اأب��وظ��ب��ي 
اإم����ارة  ك���ان ن�شيب  ال�����ش��ب��ع، ح��ي��ث 

لتطوير  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  ع��ج��م��ان 
بزراعة  خا�شة  مائية  م���زارع  اأول 
الأع��الف يف دول��ة الإم���ارات، حيث 
متت دعوة جلنة فعالية املوزاييك 
امل�شكلة من موظفي دائرة التنمية 
ال�شياحية بعجمان كممثلني لأول 
جهة يف اإمارة عجمان للت�شجيل يف 

هذه املبادرة.
وخ����الل ف��ع��ال��ي��ة امل���وزاي���ي���ك، قدم 
لتدريب  ال��ب��ي��ارق  م�شروع  اأع�����ش��اء 
جميع  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  ال���ط���الب 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س 
م�شوؤول  باإ�شراف  ع�شكريا  عر�شا 

املنطقة ال�شمالية يف امل�شروع.

اجلراحون يف م�ست�سفى برجيل يجرون جراحة قلب نادرة
•• ابوظبي- الفجر

من املقرر اأن يعود النيجريي كابن كوزمو�س نيجوان 
البالغ من العمر 70 عاماً اإىل بالده بعد تعافيه بنجاح 
من عملية جراحة معقدة يف القلب ا�شتمرت 7 �شاعات 

واأجريت يف م�شت�شفى برجيل يف اأبوظبي .
الأطباء  ق��ي��ام  اج���زاء   3 م��ن  امل��ك��ون��ة  العملية  وتطلبت 
ن��وع��ه��ا ل���ش��ت��ب��دال اجلزء  ف��ري��دة م��ن  ب���اإج���راء عملية 
ال�شمام  اإ�شتبدال  الأبهر و كذلك  ال�شريان  التالف من 
ال��ت��اج��ي��ة يف اجلزء  ال�����ش��راي��ني  اإع�����ادة زرع  ث���م  الأب���ه���ر 
امل�شتبدل من ال�شريان الأبهر و اأحيل الكابن كوزمو�س 
القلب يف  اأخ�شائي جراحة  الدكتور طارق احل�شن  اإىل 
م�شت�شفى برجيل بناء على تو�شية من �شديق نيجريي 

تعالج على يدي اجلراح من قبل.
اأن����ه در���ش��ن��ا التقارير  ال��دك��ت��ور ط����ارق احل�����ش��ن  و ق���ال 
وكان  املتدهورة  حالته  عن  وك�شفنا  باملري�س  اخلا�شة 
و  ال��ك��ل��وي  والف�شل  احل���اد  القلبي  الق�شور  م��ن  ي��ع��اين 
وه��ي حالة  املنجلي  ال��دم  ال��دم وفقر  ارت��ف��اع يف �شغط 
منت�شرة اأي�شاً يف الإمارات العربية املتحدة وكانت حالته 
املتحدة  اململكة  يف  م�شت�شفيات  م��ن  �شابقاً  رف�شت  ق��د 

وجنوب اأفريقيا .
ال�شحية  وال��ظ��روف  ال�شن  تقدم  عوامل  زادت  واأ���ش��اف 
من املخاطر اأثناء مثل هذه العمليات املعقدة وكان لديه 
يف البداية فر�شة بن�شبة 50٪ للبقاء على قيد احلياة 
العالية  العملية و على الرغم من املخاطر  اإج��راء  بعد 
اإل اأننا ح�شبنا اأن احتمالت بقائه على قيد احلياة بدون 
اجلراحة  اإج��راء  قررنا  وبالتايل  �شئيلة  كانت  العملية 
مو�شحاً اأن املري�س كان يعاين من فقر الدم املنجلي و 
هذا تطلب احلاجة اإىل نقل الدم اإثناء اجلراحة لزيادة 

عدد خاليا الدم احلمراء .
متعدد  طبيباً   20 ي�شم  فريق  العملية  يف  �شارك  وق��د 
نا�شر  اأ.  ي.  الدكتور  برئا�شة  واملمر�شني  التخ�ش�شات 
اأخ�شائي جراحة القلب يف م�شت�شفى برجيل و ا�شتغرقت 

العملية نحو �شبع �شاعات .
وق�����ال ال��ك��اب��ن ك���وزم���و����س ع���ن جت��رب��ت��ه اأن الأط���ب���اء 
بالفعل  رائعني  كانوا  برجيل  م�شت�شفى  يف  واملمر�شات 
وقاموا بعمل عظيم للغاية لقد كنت �شعيفاً جداً عندما 
و�شلت اإىل هنا وكنت بالكاد اأم�شي اأما الآن وبعد العالج 
لقد  �شريعة  بخطوات  اأم�شي  اأن  باإمكاين  اأ�شبح  فقد 
نا�شر  ال��دك��ت��ور  عند  للعالج  ب�شدة  �شديقي  ن�شحني 
بالتاأكيد  اأ�شدقائي  جميع  �شاأن�شح  و  ط��ارق  والدكتور 
بالعالج يف م�شت�شفى برجيل و اأ�شعر حالياً اأنني اأ�شغر ب� 

15 �شنة مما كنت عليه قبل اجلراحة .
التنفيذي  الرئي�س  �شتانفورد  ت�شارلز  الدكتور  واأ���ش��ار 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت��ط��ور  اإىل  برجيل  م�شت�شفى 
من  العديد  يقوم  و  الطبية  لل�شياحة  كوجهة  املتحدة 
ال�شياحة  على  بالعتماد  واملنطقة  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
احلياة  تهدد  التي  القلب  اأم��را���س  يخ�س  مب��ا  الطبية 
وغ���ريه���ا م���ن الأم����را�����س و رغ����م اأن دول�����ة الإم������ارات 
اإل  امل��ج��ال  ه��ذا  ج��دي��داً يف  واف���داً  تعد  املتحدة  العربية 
اأنه لديها اإمكانات كبرية نظراً للم�شتويات العالية من 
اإىل  بالإ�شافة  هنا  املوجودة  اجليدة  ال�شحية  الرعاية 
ونتلقى يف  التناف�شية  والأ�شعار  املمتازة  التحتية  البنية 
م�شت�شفى برجيل يف املتو�شط نحو 5٪ من احلالت يف 
تعتر هذه  ذلك  و مع  �شهرياً  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
عدد  يبلغ  التي  نيجرييا  مع  باملقارنة  �شغرية  الأرق���ام 
ف��ر���ش��ة كبرية  ي��وف��ر  م��ا  ه���ذا  و  م��ل��ي��ون   170 �شكانها 

جلراحة القلب ب�شكل خا�س .

�سركة الحتاد للمعلومات الئتمانية حتتفل باليوم الوطني الثاين والأربعني
•• دبي-الفجر: 

ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��الت دول���ة الإم����ارات 
ب��ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب���ع���ني، 
لدولة  وولئها  انتمائها  على  وتاأكيداً 
نظمت  احلكيمة،  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات 
الئتمانية  للمعلومات  الحت��اد  �شركة 
يف م��ق��ره��ا ب��دب��ي ح��ف��اًل خ��ا���ش��اً بهذه 
 ، الإم���ارات  نحن  عنوان  حتت  املنا�شبة 
يون�س  �شعادة  من  كل  مب�شاركة  وذل��ك 
جمل�س  رئي�س  نائب  اخل���وري،  حاجي 
لطفي،  اأحمد  وم��روان  ال�شركة؛  اإدارة 
وفريق  لل�شركة؛  التنفيذي  الرئي�س 
هذه  على  تعليقه  ويف  ال�����ش��رك��ة.  عمل 
اأحمد  م��روان  تقدم  املتميزة،  املنا�شبة 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ل��ط��ف��ي، 
الإحتاد للمعلومات الئتمانية بالتهنئة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملقام  والتريك 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
واإخوانهما  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  وح���اك���م 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 

الأعلى لالحتاد، حكام الإمارات. 

خالل الحتفال باليوم الوطني الـ 42 للدولة

اخلليج العربي لال�ستثمار تعتزم اإطالق م�ساريع �سياحية و�سحية وتعليمية يف اأبوظبي ودبي
•• ابوظبي -الفجر: 

رئي�س  املحريبي،  �شيف  اأعلن خليفة 
العربي  اخلليج  �شركة  اإدارة  جمل�س 
ال�شركة  ت���وج���ه  ع����ن  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  لال�شتثمار 
ال����ش���ت���ث���م���اري���ة ب����ال����دول����ة اب����رزه����ا 

ال�شياحة وال�شحة والتعليم.
وا�شاف املحريبي خالل لقائه ممثلي 
و�شائل العالم عقب الحتفال الذي 
اليوم  ال�����ش��رك��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة  اق���ام���ت���ه 
ال�شركة  ان  للدولة:  ال42  الوطني 
تعتزم ال�شتثمار يف القطاع الفندقي 
يف ام�����ارة دب���ي خ��ا���ش��ة ع��ق��ب الفوز 
 2020 اك�شبو  معر�س  با�شت�شافة 
ما�شة  ح��اج��ة  هنالك  �شيكون  حيث 
مل���زي���د م���ن ال���غ���رف ال��ف��ن��دق��ي��ة كي 
خالل  عليها  ال��ك��ب��ري  ال��ط��ل��ب  تلبي 
مدينة  ان  ب��خ��الف  املقبلة،  ال��ف��رة 
دب���ي ت�����ش��ه��د من���وا ���ش��ن��وي��ا يف اع���داد 
ال�����ش��ي��اح وال�����زوار و ق��د حت��ول��ت اىل 
وجهة �شياحية مميزة بف�شل المن 
الدولة  به  تتمتع  ال��ذي  وال�شتقرار 
متطورة  �شياحية  م��راف��ق  وت��وف��ر   ،
ا�شهمت يف جذب ال�شياح من خمتلف 
منو  معدلت  وحتقيق  الر���س  بقاع 

�شياحي ب�شكل متوا�شل .
تاأ�شي�س  ج����رى  امل���ح���ريب���ي:  وق�����ال 
لال�شتثمار  ال��ع��رب��ي  اخلليج  �شركة 
الم����ارات����ي����ة ب���ه���دف ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
القت�شادية  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف 
يف  الرت��ق��اء  يف  وامل�شاهمة  ب��ال��دول��ة 
يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  النه�شة 
الناحية  فيها  مبا  النواحي  خمتلف 
درا�شتنا  خ��الل  وم��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة. 
لواقع ال�شوق يف المارات وجدنا ان 
اف�شل اخليارات ال�شتثمارية خالل 

يف تطور ال�شتثمارات وتوجهها نحو 
هذين القطاعني احليويني مو�شحا 
العمال  ورج������ال  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ان 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  وال���ع���ام���ل���ني يف 
يحتاجون اىل مزيد من الت�شهيالت 
امل�����ش��ج��ع��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف هذه 
عن  اهمية  تقل  ل  ال��ت��ي  القطاعات 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن  غ���ريه���ا 

بالدولة.
ال�����ش��رك��ة تهتم  ان  امل��ح��ريب��ي  وذك����ر 
ال�شحة  ق����ط����اع  يف  ب���ال����ش���ت���ث���م���ار 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف اب��وظ��ب��ي ح��ي��ث متلك 
بالفعل جمموعة من الرا�شي التي 

تعتزم اقامة م�شاريعها عليها.

اأك�سبو 2020
امل��ح��ريب��ي ان جن��اح مدينة  واأو���ش��ح 
ا�شت�شافة  الم����ارات يف  ودول���ة  دب��ي 
يعتر   2020 اك�����ش��ب��و  ف���ع���ال���ي���ات 
اجن�����ازا ه��ام��ا وت��اري��خ��ي��ا ك����ون دبي 
التي  الوىل  العربية  املدينة  تعتر 
هذا  وع��ل��ى  ع��امل��ي��ا  ح��دث��ا  ت�شت�شيف 

امل�شتوى من الهمية.
وقال: ل بد هنا من ال�شادة باجلهود 
التي �شاركت بها جميع اجلهات من 

ت��ت��م��ث��ل يف قطاعي  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رة 
ال�شحة والتعليم كونهما القل تاثرا 
بتداعيات اي ازمة ، اىل جانب انهما 
ال��ت��ي حتقق ربحية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
الدولة  ت��ن��م��ي��ة  يف  وت�����ش��ه��م  ج���ي���دة 
�شواء  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رخ��اء  وحتقيق 
لقد  ب��ه��ا.و  املقيمني  او  للمواطنني 
ال�شحي  القطاع  يف  ال�شتثمار  �شهد 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي من����وا م��ل��ح��وظ��اً ولكن 
�شهدتها  التي  ال��وت��رية  بنف�س  لي�س 
ان  ، حيث  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع��ات مثل 
النمو التدريجي يف قطاعي ال�شحة 
تدريجيا  و  م��درو���ش��ا  ك��ان  والتعليم 
ومت��ث��ل ذل���ك يف ظ��ه��ور ال��ع��دي��د من 
امل�شت�شفيات واملراكز الطبية اخلا�شة 
وت�شعى  ممتازة  خدمات  تقدم  التي 
بالقطاع  ال���ت���ط���ورات  مل��واك��ب��ة  دوم����ا 
ال�شحي اىل جانب ان قطاع التعليم 
خالل  م��ن  ك��ب��رية  نه�شة  �شهد  ق��د 
لقامة  امل�شتثمرين  من  ع��دد  توجه 
انظمة  وات�����ب�����اع  خ���ا����ش���ة  م�����دار������س 
املحريبي  واك��د   . متقدمة  تعليمية 
من  والت�شهيالت  ال��دع��م  توفري  ان 
قبل اجلهات املعنية بالدولة امل�شرفة 
على قطاعي ال�شحة والتعليم كفيل 

ا�شت�شافة  م��ن  دب��ي  تتمكن  ان  اج��ل 
ال�شهر  ان  ح���ي���ث   ، احل������دث  ه�����ذا 
يف  م�شتمرا  ح��راك��ا  �شهدت  املا�شية 
التعريف مبدينة دبي وطبيعة امللف 
ال�����ذي ج����رى ت��ق��دمي��ه وال�����ذي كان 
الك���رث اق��ن��اع��ا و���ش��م��ول��ي��ة ، ك��م��ا ان 
لعبت  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
امل�شاركة  ال��دول  اقناع  دورا كبريا يف 
لتنظيم  دب��ي  لختيار  الت�شويت  يف 

هذا احلدث العاملي .
والتقدير  بال�شكر  املحريبي  وتوجه 
اللجنة  و  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  اىل 
امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى م��ل��ف م��دي��ن��ة دب���ي و 
وجميع  الماراتية  اخلارجية  وزارة 
جهودها  ع���ل���ى  الخ�������رى  اجل����ه����ات 
ال���دول���ة لهذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف اجن����اح 

احلدث.
دبي  مدينة  ت�شهد  ان  نتوقع  وق��ال: 
اجل  م��ن  متوا�شال  ون�شاطا  ح��راك��ا 
الهامة  امل�����ش��اري��ع  م��ن  جملة  تنفيذ 
التي �شنحتاج اليها خالل ا�شت�شافة 
ه����ذا احل�����دث، ح��ي��ث ���ش��ت�����ش��ه��م هذه 
امل�����ش��اري��ع يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب����ي و 
ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ا���ش��ت��ي��ع��اب الع������داد 
ت����زور  ي���ت���وق���ع ان  ال���ت���ي  ال�����ش��خ��م��ة 
فعاليات  ا�شت�شافة  خ���الل  ال��دول��ة 

. اك�شبو 2020 
بان  توقعاته  ع��ن  املحريبي  واع���رب 
ت�����ش��ه��د ال����ف����رة ال���ق���ري���ب���ة اط����الق 
التحتية  البنية  م�شاريع  من  جملة 
والفندقية  وال��ت��ج��اري��ة  وال�����ش��ك��ن��ي��ة 
ا�شتيعاب  اج�����ل  م����ن  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
الذين  ل����ل����زوار  ال���ك���ب���رية  الع��������داد 
�شياتون اىل دبي للم�شاركة وح�شور 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ان 
يزور دبي املاليني من حول العامل، 
توظيف  امل���ع���ر����س  ���ش��ي�����ش��ت��ل��زم  ك��م��ا 

خمتلف  يف  للعمل  اللف  ع�����ش��رات 
ي�شهم  وان  امل�����ش��اح��ب��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
 100 ي��ق��ارب  م��ا  بتحقيق  امل��ع��ر���س 
بالفائدة  تعود  اماراتي  دره��م  مليار 

على القت�شاد الوطني للدولة.

احتفال بالعيد الوطني
�شركة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق����ال 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار على 
اأم�س  نظمته  ال���ذي  احل��ف��ل  هام�س 
اأن روح الحتاد هي التعبري ال�شادق 
اأه��ل الإمارات  عن ارت��ب��اط وت��راب��ط 
مع بع�شهم البع�س يف كل بقعة من 
روح  ان  مو�شحا   ، ال��غ��ال��ي��ة  اأر���ش��ه��ا 
له  املغفور  ور�شخها  اأ�ش�شها  الحت��اد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب����اإذن 
ث��راه و�شار على  اآل نهيان طيب اهلل 
نهجها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

حفظه اهلل ورعاه .
وا����ش���اف امل��ح��ريب��ي : م���ن امل��ه��م ان 
يف  اخل��ا���س  القطاع  �شركات  ت�شاهم 
ابوظبي ودولة المارات على تر�شيخ 
روح الحتاد كمنهج حلياتنا وروؤيتنا 
امل�شتقبلية وت�شارك الوطن باأفراحه 
بهذه  الحتفال  اأن  على  واحتفالته 
حافزاً  ي�����ش��ك��ل  ال��ع��ظ��ي��م��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
العطاء  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  ج��دي��داً 

لتحقيق الأهداف الكبرية لبالدنا .
وقال: اإننا يف دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ن��ح��ت��ف��ل ب���ه���ذه ال���ذك���رى 
منا�شبة  وه����ي  ع����ام  ك���ل  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
العهد  ل��ت��ج��دي��د  وغ���ال���ي���ة  ع����زي����زة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  وال������ولء 
خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل 
ال�����دوؤوب لرفعة  ال��ع��م��ل اجل���اد و  يف 

البالد وتقدمها وريادتها .
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اليوم الوطنيعربي ودويل

مقتل م�ست�سار حمافظ نينوى و6 من عائلة واحدة 

الأمم املتحدة تتخوف من عودة فرق املوت للعراق
•• نيويورك-بغداد-وكاالت:

نينوى  حم���اف���ظ  م�����ش��ت�����ش��ار  ق��ت��ل 
من  اأ�شخا�س  و6  املو�شل،  ب�شمال 
تكريت،  ج��ن��وب  واح����دة يف  ع��ائ��ل��ة 
م�شلحني  ي�����د  ع����ل����ى  الإث�������ن�������ني، 
تفجري  مت  ف���ي���م���ا  جم�����ه�����ول�����ني، 
اأبوغريب  وق�شاء  بغداد  يف  منازل 
اأمني  م�����ش��در  وق�����ال  ال����ع����راق  يف 
جمهولني  م�����ش��ل��ح��ني  اإن  حم��ل��ي 
حم�شن،  ع���ادل  على  ال��ن��ار  اطلقوا 
اأثيل  ن��ي��ن��وى،  م�����ش��ت�����ش��ارحم��اف��ظ 
الفي�شلية  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ن��ج��ي��ف��ي، 
مقتله  اىل  اأدى  م��ا  املو�شل،  �شرق 

باحلال .
اأن  امل�������ش���در  اأع����ل����ن  ذل�������ك،  واىل 
اأقاموا  اي�شاً،  م�شلحني جمهولني 
حاجزاً و اعر�شوا �شيارة ت�شتقلها 
ا�شخا�س   6 م���ن  م��ك��ون��ة  ع��ائ��ل��ة 
ب��ي��ن��ه��م ام�������راأة، واج����روه����م على 
ال���ن���زول م��ن��ه��ا واع���دم���وه���م رميا 
على  بجثثهم  وال��ق��وا  بالر�شا�س 
بعدها  لذوا  ال���ط���ري���ق  ق����ارع����ة 

بالفرار .

اختطفتها القاعدة.
ورف�������������س ال�����ن�����اط�����ق الإع������الم������ي 
لعت�شام �شاحة ال�شهداء بالفلوجة 
حممد البجايل اتهامات احلكومة 
ت�شريحات  يف  وق�����ال  ال���ع���راق���ي���ة، 
للجزيرة اإن العت�شامات التي قام 
الفلوجة والأن��ب��ار �شلمية  اأه��ل  بها 
بعدوان  ن��ق��م  واأ����ش���اف مل  مت��ام��ا، 
على اأحد، ومل ن�شتخدم ما اتهمنا 
لل�شرطة  و�شمحنا  اإره���اب،  من  به 
بتفتي�س �شاحات العت�شام، و�شهدت 
وح�شارية  ب�شلميتنا  لنا  ال�شلطات 
اأ�شفه  البجايل  واأب���دى  جتمعاتنا 
غيابه  اأن  وراأى  اجلميلي  لغتيال 
اإل  املعت�شمني،  على  اأث��را  �شيرك 
�شي�شتمر  الع��ت�����ش��ام  اأن  اأك���د  اأن���ه 
حتى حتقيق املطالب التي و�شفها 
باأنها م�شروعة ويذكر اأن الفلوجة 
وعددا من املحافظات العراقية يف 
عام  منذ  ت�شهد  وال�شمال  الو�شط 
�شيا�شات  اعت�شامات م�شتمرة �شد 

حكومة املالكي.
ال�شرطة  ق��ال��ت  اأخ����رى،  م��ن جهة 
 12 اإن ان��ت��ح��اري��ا ق��ت��ل  ال��ع��راق��ي��ة 

األ��ق��ي��ت جثثهم  ع��ل��ى ع��م��ال ���ش��ن��ة 
ودعا  حديقة  يف  ال��راأ���س  مقطوعة 
العراقية  احل��ك��وم��ة  م��ال��دي��ن��وف 
املهاجمني  ج��م��ي��ع  م��الح��ق��ة  اإىل 
مكتب  وق��ال   . ال�شرعة  وج��ه  على 
عراقيا   659 اإن  م���ال���دي���ن���وف 
ق��ت��ل��وا ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، غ���ري اأن 
تقول  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
 1121 ب���ل���غ  ال���ق���ت���ل���ى  ع������دد  اإن 
حوايل  اإن  اجلانبان  وق��ال  قتيال. 
1300 �شخ�س اأ�شيبوا بجروح يف 

نوفمر-ت�شرين الثاين املا�شي.
الفلوجة يف حمافظة  �شهدت  وقد 
�شباح  ال�����ع�����راق  غ����رب����ي  الأن�����ب�����ار 
ال�شيخ خالد حمود  اغتيال  الأح��د 
اجل���م���ي���ل���ي امل�����������ش�����وؤول ب����احل����راك 
اأطلق  ال�شعبي يف الفلوجة، عندما 
عليه  ال��ن��ار  جم��ه��ول��ون  م�شلحون 
اإىل  اأدى  مم���ا  ����ش���ي���ارت���ه،  يف  وه����و 

مقتله وجرح ابنه.
وي��اأت��ي احل����ادث ب��ع��د ات��ه��ام رئي�س 
املالكي  ن����وري  ال���ع���راق���ي  ال�������وزراء 
باأنها  الأنبار  يف  العت�شام  �شاحات 
واأنها  الأ�شلية،  تخلت عن هويتها 

طوقت  ام��ن��ي��ة  ق����وة  اأن  وا�����ش����اف 
التحقيق  وبا�شرت  احل��ادث��ة  مكان 
مبالب�شاتها كما نقلت جثث القتلى 

اىل الطب العديل.
اإن  اأم��ن��ي،  ق��ال م�شدر  ب��غ��داد  ويف 
م�شلحني جمهولني فجروا، منزل 
الرعاية  م���دي���ر  ال��ف��ي��ا���س  اح���م���د 
غريب  اأب���و  ق�شاء  يف  الجتماعية 
اإ�شابة  ادى اىل  م��ا  امل��دي��ن��ة،  غ��رب 
مرورهما  ت�شادف  اثنني  مدنيني 
حلظة وقوع النفجار، ف�شال عن 

احلاق اأ�شرار مادية باملنزل .
جمهولون  م�����ش��ل��ح��ون  ف��ج��ر  ك��م��ا 
ق�شاء  جم��ل�����س  يف  ع�����ش��و  م���ن���زل 
ومنزل  العامري  �شعد  غريب  اأب��و 
منطقة  يف  ل����ه  امل�����ج�����اور  وال��������ده 
نف�شه،  الق�شاء  و���ش��ط  ال��ب��وع��ام��ر 
اأ���ش��رار مادية  م��ا ادى اىل احل���اق 
ب��امل��ن��زل��ني امل�����ش��ت��ه��دف��ني م���ن دون 

ت�شجيل ا�شابات ب�شرية.
امل��ت��ح��دة عن  ه���ذا واأع���رب���ت الأمم 
خماوفها من عودة فرق املوت التي 
فرة  اإب��ان  العراقيني  اآلف  قتلت 
العنف الطائفي التي اأعقبت الغزو 

الأمريكي للعراق، بينما اأعلن عن 
مقتل مئات العراقيني يف نوفمر-

ت�شرين الثاين املا�شي.
ل���الأمم املتحدة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
مئات  اأن  ال���ع���راق���ي���ة  واحل���ك���وم���ة 
ال�شهر  حتفهم  ل��ق��وا  ال��ع��راق��ي��ني 

املا�شي.
وقال نيكولي مالدينوف مبعوث 
الأمم املتحدة لدى العراق يف بيان 
�شهدته  م��ا  اإزاء  ب��ال��غ  بقلق  اأ���ش��ع��ر 
الآون������ة الأخ������رية م���ن ت�����ش��اع��د يف 
نفذت  ال����ت����ي  الإع����������دام  ع���م���ل���ي���ات 
بطريقة مروعة يعجز الل�شان عن 

و�شفها .
وي�������وم اجل���م���ع���ة امل����ا�����ش����ي ع���رثت 
18 رجال  ع��ل��ى ج��ث��ث  ال�����ش��رط��ة 
بينهم �شيخ ع�شرية �شني وابنه كانوا 
بالر�شا�س  وق��ت��ل��وا  اختطفوا  ق��د 
ب��غ��داد يف هجوم  ال���راأ����س ق���رب  يف 
اإنه يحمل  بارز  اأمني  قال م�شوؤول 

ب�شمات تنظيم القاعدة.
وك��ان��ت ت��ل��ك اأخ��ط��ر ح��ل��ق��ة �شمن 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن الغ���ت���ي���الت وقعت 
هجوم  بينها  من  املا�شي  الأ�شبوع 

القائم بالأعمال الربيطاين يزور طهران
•• طهران-اأ ف ب:

ي�شل القائم بالعمال الريطاين غري املقيم الذي عينته 
ال��ي��وم الثالثاء وف��ق م��ا اعلن  لندن م��وؤخ��را اىل ط��ه��ران 
نظريه اليراين الثنني لوكالة النباء اليرانية الر�شمية 
واعلن ح�شن حبيب اهلل زاده وهو اي�شا القائم بالعمال 
اليراين وغري مقيم يف بريطانيا ان اجاي �شرما القائم 
راأ���س وفد  املقيم، يتوجه على  بالعمال الريطاين غري 
اىل طهران حيث �شيزور املباين الدبلوما�شية الريطانية 
الدبلوما�شية  يف  م�����ش��وؤول��ني  م���ع  م��ب��اح��ث��ات  و���ش��ي��ج��ري 
اليرانية .  وا�شاف بعد ذلك �شاأتوجه انا اىل لندن مع وفد 

اخلدمات  وحت�شني  الدبلوما�شية  مبانينا  و�شع  لندر�س 
الريطانيني  امل�شوؤولني  واجراء مباحثات مع  القن�شلية 
الثاين- ت�شرين   19 يف  هاتفيا  امل�شوؤولن  حت��اور  وق��د   .

اىل  ال��رام��ي��ة  الوىل  اخل��ط��وات  ح��ول  للتفاهم  نوفمر 
 2011 نهاية  منذ  املجمدة  الثنائية  العالقات  تن�شيط 
طهران.  يف  الريطانية  الدبلوما�شية  البعثة  نهب  بعد 
�شكل مرحلة يف تطبيع  اي��ام  وك��ان تعيينهما قبل ثمانية 
انتخاب  بعد  ب��داأ  ال��ذي  البلدين  بني  املبا�شرة  العالقات 

الرئي�س ح�شن روحاين يف حزيران-يونيو املا�شي.
وقد اغلقت �شفارة ايران يف لندن ردا على نهب متظاهرين 
لندن  ال��ت��ي فر�شتها  اجل��دي��دة  ال��ع��ق��وب��ات  على  اح��ت��ج��وا 

ب�شبب   ،2011 الثاين-نوفمر  ت�شرين  يف  طهران  على 
برناجمها النووي املثري للجدل. لكن البلدان مل يقطعا 
عمان  �شلطنة  وك��ان��ت  الدبلوما�شية،  ال��ع��الق��ات  ر�شميا 
بينما  بريطانيا  يف  الي��ران��ي��ة  امل�شالح  متثل  الن  حتى 
متثل ال�شويد امل�شالح الريطانية يف ايران. وقد و�شعت 
بني  الدبلوما�شي  التبادل  اتفاق  على  الخ��رية  اللم�شات 
وزير اخلارجية الريطاين وليام هيغ ونظريه اليراين 
الول-اكتوبر  ت�شرين  منت�شف  يف  ظريف  ج��واد  حممد 
اول اجتماع يف جنيف بني جمموعة خم�شة  على هام�س 
زائد واحد )الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�شا ورو�شيا 

وال�شني واملانيا( وايران حول برنامج طهران النووي.

•• بريوت-اأ ف ب:

 33 امل�شتمر منذ  ال�����ش��وري  ال��ن��زاع  قتلى  ع��دد  ارت��ف��ع 
األ����ف����ا، غ��ال��ب��ي��ت��ه��م من  ���ش��ه��را ل���ي���ق���ارب ع��ت��ب��ة 126 
وامل�شلحني  النظامية  وال��ق��وات  املعار�شني  املقاتلني 
ال�شوري حلقوق  املر�شد  افاد  لها، بح�شب ما  املوالني 
 125 انه وثق مقتل  املر�شد  وقال  الثنني.  الن�شان 
ال�شورية  ال��ث��ورة  انطالقة  منذ  �شخ�شا  و835  ال��ف 
من  الول  وحتى   2011 اآذار-م��ار���س  منت�شف  منذ 
ك���ان���ون الول-دي�������ش���م���ر اجل������اري. واو����ش���ح ان عدد 
بينهم  �شخ�شا،  و381  الفا   44 بلغ  املدنيني  القتلى 
النزاع  يف  وق�شى  ام����راأة  و4454  طفال   6627
الفا  الفا و746 مقاتال معار�شا، و50   27 الدامي 
وامل�شلحني  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال��ق��وات  عنا�شر  م��ن  و927 
امل���وال���ني ل��ه��ا. وا����ش���ار امل��ر���ش��د اىل ان ال�����ش��ح��اي��ا من 
�شد  ال�����ش��الح  حملوا  مدنيا   19264 ه��م  املقاتلني 
هذه  عن  من�شقا  جنديا  و2221  النظامية،  القوات 
م��ن جن�شيات  م��ق��ات��ال   6261 اىل  ا���ش��اف��ة  ال���ق���وات، 
النظام،  ق��وات  ام��ا  الهوية.  جمهويل  او  �شورية  غ��ري 

•• لندن-يو بي اأي:

الدويل،  الأم���ن  جمل�س  ال��دول��ي��ة،  العفو  منظمة  دع��ت 
الثنني، اإىل ن�شر وحدة معززة من قوات حفظ ال�شالم 
من  املدنيني  حلماية  الو�شطى،  اأفريقيا  جمهورية  يف 

اأعمال العنف والفو�شى التي جتتاح البالد.
الأمن  اأن مينح جمل�س  امل��ق��رر  م��ن  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
اأولياً لقوات من فرن�شا والحتاد  هذا الأ�شبوع تفوي�شاً 
الأفريقي لكبح جماح قوات الأمن واجلماعات امل�شلحة 
واأعمال  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  تفاقم  عن  امل�شوؤولة 
ال��ع��ن��ف يف ج��م��ه��وري��ة اأف��ري��ق��ي��ا ال��و���ش��ط��ى، ل��ك��ن عملية 
كاملة حلفظ ال�شالم لالأمم املتحدة قد تكون �شرورية 

للتغلب على الأزمة احلالية.
وا�شافت اأن ع�شرات الآلف ت�شردوا داخلياً وقتل املئات 
امل�شروع والإع��دام خارج نطاق  القتل غري  اأعمال  جراء 
الق�شاء، و�شار الإغت�شاب وغريه من اأ�شكال العنف �شد 
الإفالت  وا�شع مع  ُيرتكب على نطاق  والفتيات  الن�شاء 
من العقاب على اأيدي قوات الأمن واجلماعات امل�شلحة 

و19256  نظاميا،  جنديا   31174 ب��ني  ف��ت��ت��وزع 
الوطني،  الدفاع  وق��وات  ال�شعبية  اللجان  عن�شرا من 
يقاتل  ال��ذي  اللبناين  اهلل  ح��زب  م��ن  مقاتال  و232 
منذ ا�شهر اىل جانب النظام، ا�شافة اىل 265 مقاتال 
املر�شد  قال  كذلك،  �شورية  �شيعيا من جن�شيات غري 
 2781 ، مقتل  امل�شورة  بال�شور وال�شرطة  انه وثق 
يتخذ  الذي  املر�شد  وا�شار  الهوية.  �شخ�شا جمهويل 
من بريطانيا مقرا ويعتمد على �شبكة من النا�شطني 
وامل�شادر الطبية يف خمتلف الرا�شي ال�شورية، اىل ان 
احل�شيلة ل ت�شمل اكرث من 16 اآلف معتقل ومفقود 
ال�شورية،  الم��ن��ي��ة  ل��الج��ه��زة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ج��ون  يف 
ا�شافة اىل اكرث من خم�شة اآلف معتقل من املقاتلني 
املوالني للنظام، حتتجزهم كتائب مت�شددة وجهاديون 
يكون  ان  املر�شد  ويقدر  القاعدة  بتنظيم  مرتبطون 
ال��رق��م ال��ف��ع��ل��ي ل��ع��دد ال�����ش��ح��اي��ا اك���ر وذل����ك ب�شبب 
التكتم من الطرفني على احلجم احلقيقي للخ�شائر 

الب�شرية .

على حد �شواء.
وا�شارت اإىل اأن فرن�شا بداأت ار�شال ما يراوح بني 800 
و1000 جندي ا�شايف لدعم نحو 2600 جندي من 
قوات الإحتاد الأفريقي يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى، 
ال��ق��ان��ون منذ ت��ويل الرئي�س  ان��ع��دام  وال��ت��ي تعاين م��ن 

فران�شوا بوزيزي ال�شلطة يف اآذار-مار�س املا�شي.
وح���ّث���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة جم��ل�����س الأم�����ن على 
ال��ت��ح��رك الآن مل�����ش��اع��دة ق����وات الحت����اد الأف��ري��ق��ي يف 
من  بتعزيزات  ودعمها  الو�شطى،  اأفريقيا  جمهورية 
املدنيني مبوجب تفوي�س  اأخرى حلماية  فرن�شا ودول 
من الأمم املتحدة ي�شمن تزويدها بامل�شادر للقيام بهذه 
للقانون  الكامل  المتثال  وم��ع  فّعال  نحو  على  املهمة 

الدويل حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل.
وقال الأمني العام ملنظمة العفو الدولية، �شليل �شيتي، 
البالد  ع��ل��ى  ���ش��ي��وؤّث��ر  ال����دويل  الأم����ن  ق���رار جمل�س  اإن 
العنف  التحرك لوقف دورة  باأ�شرها، ويف حال ف�شل يف 
املجتمع  ف��اإن  الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية  يف  امل��روع��ة 

الدويل �شيتحمل امل�شوؤولية ل�شنوات طويلة مقبلة .

مقتل 6 م�سلحني و3 جنود 
مينيني بهجوم للقاعدة

••�سنعاء-يو بي اأي:

القاعدة و3 جنود مينيني، خالل مواجهات  تنظيم  6 م�شلحني من  قتل 
وقالت  اليمن  جنوب  ح�شرموت  مبحافظة  ع�شكري  حاجز  عند  ع�شكرية 
وزارة الدفاع اليمنية يف بيان، الإثنني، ان م�شلحي تنظيم القاعدة هاجموا 
اإحدى مدن حمافظة ح�شرموت غري ان  حاجزا ع�شكريا مبدينة �شيئون 
افراد احلاجز قتلوا 6 من عنا�شر التنظيم، فيما ا�شت�شهد 3 جنود وي�شار 
يف  ع�شكرية  مواجهات  يخو�شان  القاعدة  وتنظيم  اليمني  اجلي�س  ان  اىل 

عدد من املحافظات اليمنية اأبرزها حمافظة ح�شرموت.
املع�شكرات  ال��ع��ام اجل���اري ع��دد م��ن  ال��ق��اع��دة على م��دى  وه��اج��م م�شلحو 
القتلى  من  ع��دداً  خلفت  عنيفة  ا�شتباكات  اأعقبها  ح�شرموت،  مبحافظة 

واجلرحى يف �شفوف اجلانبني.

عدد قتلى النزاع ال�سوري قارب 126 األفًا

العفو تدعو حلماية املدنيني يف اأفريقيا 

•• عوا�سم-وكاالت:

ق��ال م�����ش��وؤول دف��اع��ي امريكي ان 
احل���ك���وم���ة الم��ري��ك��ي��ة ب������داأت يف 
لتمكينها  مبعدات  �شفينة  تزويد 
ال�شلحة  م��ن  بع�س  ت��دم��ري  م��ن 
البحر  يف  ال�����ش��وري��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
ن�شر  عدم  �شريطة  امل�شوؤول  وقال 
ال�شفينة  تزويد  يجري  انه  ا�شمه 
كيب راي بنظام مت تطويره حديثا 
و�شممته وزارة الدفاع المريكية 
يف  امل�شتخدمة  العنا�شر  لتحييد 

ال�شلحة الكيماوية.
ال�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وق��ال��ت 
ال���ك���ي���م���اوي���ة ال���ت���ي ت�������ش���رف على 
التخل�س من ال�شلحة الكيماوية 
ان  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع  يف  ال�شورية 
تدمري  عر�شت  املتحدة  الوليات 
�شفينة  على  العنا�شر  من  بع�س 
ميناء  عن  تبحث  وانها  امريكية 
بالبحر املتو�شط ميكن تنفيذ هذا 
هايدن  كاثلني  وق���ال  ب��ه.  العمل 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م جم��ل�����س المن 
ر�شالة  يف  الم���ري���ك���ي  ال���ق���وم���ي 
ع�����ر ال�����ري�����د الل������ك������روين ان 
بدعم  ملتزمة  املتحدة  ال��ولي��ات 
لتدمري  ال����دويل  املجتمع  ج��ه��ود 
ال�شورية من  الكيماوية  ال�شلحة 
خالل اكرث الو�شائل املمكنة امانا 

وكفاءة وفاعلية.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ان  وق����ال����ت 
بامكاننا  ان  م��ن  واث��ق��ة  م���ازال���ت 
التي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ن��ق��اط  تنفيذ 
ال�شلحة  حظر  منظمة  حددتها 
ال�شلحة  ل���ت���دم���ري  ال���ك���ي���م���اوي���ة 

الكيماوية.
�شحيفة  ذك����������رت  ذل����������ك،  اىل 
الريطانية،  تلغراف  ال�شنداي 
بروز  من  متنامياً  قلقاً  هناك  اأن 
ظ��اه��رة اأم���راء احل��رب يف �شوريا، 
تعر�س  ر����ش���دت حت�����ولت  ح��ي��ث 

ل���ه���ا اجل���ي�������س احل�����ر م����ن خالل 
جم����م����وع����ات ا����ش���ت���غ���ل���ت احل�����رب 
الر�شى  ع����ر  امل����الي����ني  ل��ت�����ش��رق 
لفتت  وت���ف�������ش���ي���اًل،  والب������ت������زاز. 
حتولت  وج�����ود  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
حمدودة طراأت على م�شار الثورة 
ال�����ش��وري��ة خ��ل��ق��ت م��ن��اخ��ا لبع�س 
لال�شتفادة من  املافيات  ق��ادة  من 
جمموعات  واإن�شاء  الفلتان  حالة 
م�شلحة بغر�س ال�شرقة وال�شطو 
النظام،  حم����ارب����ة  غ���ط���اء  حت����ت 
الأمر الذي بات ي�شكل م�شار قلق 
لدى الثوار يف �شوريا جتاه ظاهرة 
اأم���راء احل���رب. ويف ه��ذا ال�شدد، 
نقلت ال�شنداي تلغراف عن اأحمد 
القنطاري قائد لواء عمر املختار 
الزاوية  جبل  منطقة  يف  املعتدل 
قوله، اإن هناك عددا من القيادات 
اإ�شقاط  ي����ري����دون  ل  ال����ث����ورة  يف 
النظام، لأن الو�شع ينا�شبهم على 
ما هو عليه، م�شريا اإىل اأن اأمراء 

الروايات،  تلك  اأن  هنا  وال��الف��ت 
اأك����ده����ا ال��ع��ق��ي��د امل�����ش��ت��ق��ي��ل من 
اجل����ي���������س احل��������ر ع����ب����د اجل����ب����ار 
اأخطاء  اأن  اعتر  الذي  العكيدي، 
�شوريا  يف  امل��ت�����ش��ددة  اجل���م���اع���ات 
ومافياتها  احل��رب  اأم��راء  وظهور 
اإن مل  ال��ث��ورة  اإىل خ��راب  �شتوؤدي 
امل��ق��ات��ل��ة �شمن  ال��ك��ت��ائ��ب  ت��ت��ح��د 
جي�س موحد وتق�شي على هوؤلء 

جميعا بح�شب تعبريه.
ودفعت هذه التطورات اخلطرية، 
رئ����ي���������س الئ�������ت�������الف ال���������ش����وري 
اأح��م��د اجل��رب��ا ورئي�س  امل��ع��ار���س 
اإىل  اإدري�����س  �شليم  الأرك����ان  هيئة 
التوجه نحو ت�شكيل جي�س وطني 
يقفل الباب اأمام املجموعات التي 
التي  القا�شية  ب��ال��ظ��روف  تتاجر 

يعي�شها ال�شوريون.
م��ي��دان��ي��ا، ق����ال ���ش��ه��ود ع���ي���ان ان 
ق��ذي��ف��ة ه�����اون اط��ل��ق��ت يف اط���ار 
الثنني  �شقطت  �شوريا  يف  النزاع 

ماليني  ميتلكون  اأ�شبحوا  حرب 
ق�شور  يف  ويعي�شون  ال�����دولرات 

ويركبون ال�شيارات الفارهة .
وبدورهم، اأكد نا�شطون يف �شوريا 
رواي�������ات حت���دث���ت ع���ن ق���ي���ام من 
كقيادات  اأنف�شهم  بتن�شيب  قاموا 
لألوية مقاتلة يف الثورة بعمليات 
�شطو م�شلح طالت معامل يف حلب 

فر مالكوها اإىل خارج البالد.
اأ�شماء  اأي�شا،  النا�شطون  وت��داول 
ال���ث���ورة كح�شن  ب��خ��ي��ان��ة  ع��رف��ت 
ج������زرة ال������ذي ث���ب���ت ت��ع��ام��ل��ه مع 
لر�شاوى كبرية  وتقا�شيه  النظام 
الأ�شد  األوية جي�س  تزويد  مقابل 
امل��ح��ا���ش��رة ب��ال��غ��ذاء وال���ذخ���رية، 
حياين  خ���ال���د  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وح���م���اه اأح���م���د ع��ف�����س امل���ع���روف 
اجلوية  ب���امل���خ���اب���رات  ب��ع��الق��ت��ه 
للنظام ال�شوري بح�شب الن�شطاء 
الذين اأكدوا قيام الأخري بعمليات 

�شرقة فاح�شة.

�شم�س يف اجلزء  ب��ل��دة جم��دل  يف 
الذي حتتله ا�شرائيل من ه�شبة 

اجلولن.
ال���ق���ذي���ف���ة يف اجل����زء  و����ش���ق���ط���ت 
�شم�س  جم�������دل  م������ن  ال����غ����رب����ي 
ب��ال��ق��رب م��ن اح��د ال��ب��ي��وت هناك 
او  ا���ش��اب��ات  ب��وق��وع  الت�شبب  دون 
ال�شرائيلي  اجلي�س  واكد  ا�شرار 
ذل����ك ول��ك��ن��ه رف�������س اع���ط���اء اي 
ت���و����ش���ي���ح���ات ع����ن امل����ك����ان ال����ذي 

�شقطت فيه القذيفة.
ب��ا���ش��م اجلي�س  وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة 
�شقطت  ب���ر����س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ه�شبة  �شمال  على  ه��اون  قذيفة 
او  ا����ش���رار  اي���ق���اع  اجل�����ولن دون 
املوؤ�شرات  ان  اىل  م�شرية  ا�شابات 

الولية تظهر بانها نريان .
وجم����دل ���ش��م�����س ه���ي اك����ر بلدة 
يقيم  ح��ي��ث  امل��ح��ت��ل��ة  اله�شبة  يف 
وا�شارت  �ش�����وري   9900 فيها 
ج����رى  ان���ه  اىل  اي�����ش��ا  امل��ت��ح��دث��ة 
اطالق نار يف و�شط اجلولن على 
ال�شرائيلي يف  قوات من اجلي�س 

ال�شباح.
بالرد  ال���ق���وات  ق��ام��ت  وا����ش���اف���ت 
ب���اط���الق ال��ن�����������������������ار وت����اأك����دت من 
مبزيد  الدلء  دون  ه��دف  ا�شابة 
وت�ش�������هد  ال��ت��ف��ا���ش��ي�����������������ل  م����ن 
مرتفعات اجلولن توت������رات منذ 
قب������ل  �ش������وريا  يف  الن������زاع  ب�دء 
اكرث من عام������ني، ال ان احلوادث 
واقت�شرت  ط��ف��ي��ف��ة  ب��ق��ي��ت  ف��ي��ه��ا 
بال�ش�������لحة  ن����ار  اط�����الق  ع��ل��ى 
اهداف  على  ال��ه��اون  او  اخلفيفة 
يف  رد  ال��ذي  ال�شرائيلي  للجي�س 
ا�شرائيل  غ��ال��ب الح��ي��ان وحت��ت��ل 
 1200 ح������واىل   1967 م���ن���ذ 
اجلولن  ه�شب��ة  من  مربع  كل����م 
خط������وة  يف  ب�����ش��م��ه�����ا  وق����ام����ت 
غي�������ر معت�������رف بها من املجتم�ع 

الدويل.

�سقوط قذيفة من الأرا�سي ال�سورية على اجلولن املحتل

قلق مت�ساعد من ظاهرة اأمراء احلروب يف �سوريا

اإمرباطور اليابان يلتقي رئي�ش وزراء الهند 
••نيودلهي-رويرتز:

مامنوهان  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  مع  اأكيهيتو  اليابان  امراطور  اجتمع 
كانون  دي�شمر   2( الإث��ن��ني  نيودلهي  يف  الثنائية  الق�شايا  لبحث  �شينغ 
الأول( ويقوم المراطور اأكيهيتو وزوجته المراطورة ميت�شيكو بزيارة 
ر�شمية للهند مدتها �شتة اأيام. والزيارة هي الأوىل التي يقوم بها امراطور 
كان  عندما  الهند  وميت�شيكو  اكيهيتو  وزار  للهند  يابانيان  وام��راط��ورة 
اأك��ر م�شدر  ه��ي  وال��ي��اب��ان  عاما   50 م��ن  اأك��رث  منذ  للعهد  وليا  اأكيهيتو 
الأ�شا�شية  البنية  تطوير  دع��م  يف  رئي�شي  ب��دور  وتقوم  للهند  للم�شاعدات 
ومتويل م�شروعات مثل ممر ال�شحن الغربي بني دلهي ومومباي وم�شروع 
اأكر  بدرجة  الثنائية  الروابط  تعزيز  اإىل  الزيارة  وتهدف  بنجالور  مرو 

وبحث العالقات ال�شراتيجية بني البلدين.

 25 واأ����ش���اب  الأق����ل  ع��ل��ى  �شخ�شا 
�شمال  بعقوبة  �شرق  الوجيهية  يف 
����ش���رق ال��ع��ا���ش��م��ة ال���ع���راق���ي���ة بعد 
جمموعة  و���ش��ط  ن��ف�����ش��ه  ف��ج��ر  اأن 
م��ن ال��ن��ا���س يف م��ق��رة اأث��ن��اء دفن 
وقيادي  ك��ب��ري  ق��ب��ل��ي  ���ش��ي��خ  جن���ل 
ال�شالل،  علي  ا�شمه  بال�شحوات 
كان قد قتل يف انفجار قنبلة زرعت 

على جانب الطريق.

وك����ان ال�����ش��الل اأح����د اأف�����راد قوات 
مب�شاعدة  �شكلت  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��وة 
تنظيم  مل���ح���ارب���ة  اأم����ريك����ي  ودع�����م 
اأواخ����ر العام  ال��ع��راق  ال��ق��اع��دة يف 
من  تعد  القاعدة  اأن  اإل   ،2006
القوات مبثابة خائن  ينتمي لهذه 

وغالبا ت�شتهدف املنتمني اإليها.
اأ�شواأ  م��ن  يعاين  ال��ع��راق  اأن  يذكر 
اخلم�س  ال�شنوات  يف  عنف  موجة 

وت����رية  ازدادت  ح���ي���ث  الأخ���������رية، 
الهجمات والتفجريات.

ي���رى م��ع��ار���ش��و احلكومة  وب��ي��ن��م��ا 
�شببه  الأم����ن  غ��ي��اب  اأن  ال��ع��راق��ي��ة 
احلكومة  تلقي  ح��ك��وم��ي،  ق�����ش��ور 
ال�شورية،  الأزم����ة  على  بالالئمة 
مت�شددة  جم��م��وع��ات  اإن  وت���ق���ول 
انفالت  ب��ع��د  ال���ع���راق  اإىل  ت�شللت 

الو�شع الأمني يف �شوريا.
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الريطانيني  ن�شف  اأن  الث��ن��ني،  ل��ل��راأي،  ج��دي��د  ا�شتطالع  اأظ��ه��ر 
باأنهم  وي�شعرون  الأوروب���ي،  الإحت��اد  من  بالدهم  ان�شحاب  يريدون 
الدول  م��ن  اأك��رث  الإنكليزية  باللغة  الناطقة  البلدان  م��ن  قريبون 
لن�شون  موؤ�ش�شة  اج��رت��ه  ال��ذي  ال�شتطالع،  ووج��د  فيه.  الأع�����ش��اء 
كل  من  واح��داً  اأن   ، �شتار  ديلي  �شحيفة  نتائجه  ون�شرت  وكامري 
بالده  ان�شحاب  ل�شالح  �شي�شّوت  باأنه  اأك��د  الريطانيني  من  اثنني 
من الإحتاد الأوروبي اإذا ما جرت الدعوة ل�شتفتاء حول ع�شويتها 
الريطانيني  الناخبني  %22 فقط من  اإن  وق��ال  وق��ت.  ب��اأي  فيه 
يعتقدون اأن اخلروج من الإحتاد الأوروبي �شي�شعف اقت�شاد بالدهم 
واحد  اعتر  فيما  اأوروب��ي��ون،  باأنهم  اأنف�شهم  منهم   40% وو�شف 
اأكرث  حليفتني  وا�شراليا  املتحدة  الوليات  بريطانيني،   3 كل  من 
وا�شاف  الأوروب����ي.  الإحت���اد  الأع�شاء يف  ال��دول  لبالدهم من  قرباً 
الهجرة  حّملوا  الريطانيني  الناخبني  من   25% اأن  الإ�شتطالع 
و  الأوروب�����ي،  الحت���اد  م��ن  ب��الده��م  لن�شحاب  ت��اأي��ي��ده��م  م�شوؤولية 
واحد من كل 3 منهم قوانني الحتاد وتوجيهاته، و %20 تكاليف 
موافقة  بعد  ال�شتطالع  نتائج  وت��اأت��ي  ف��ي��ه.  بريطانيا  م�شاهمات 
جديد  قانون  م�شروع  على  الريطاين  )ال��رمل��ان(  العموم  جمل�س 
يدعو لإجراء ا�شتفتاء يف عام 2017 على ع�شوية بالده يف الإحتاد 
الأوروب�������ي. وك����ان ا���ش��ت��ط��الع اأخ����ر ل���ل���راأي ظ��ه��ر الأح����د اأن ال�شعب 
الريطاين هو الأكرث عداًء لالإحتاد الأوروب��ي و�شيا�شييه باملقارنة 
الأخرية  اأن  اإىل  وا���ش��ار  الأع�����ش��اء،  ال���دول  �شعوب  م��ن  م��ع نظرائهم 

تعار�س ع�شوية بريطانيا يف الحتاد الأوروبي.

التابعة للبحرية الأمريكية  اأوىل طائرات بي8- بو�شايدون  و�شلت 
اإىل اليابان يف م�شتهل عملية ن�شر للطائرات �شتعزز قدرة الوليات 
املتحدة على مالحقة الغوا�شات وال�شفن الأخرى يف البحار القريبة 
من ال�شني وذلك مع ت�شاعد التوتر يف منطقة �شرق ا�شيا. وت�شمل 
القطع الأمريكية التي كان اإر�شالها مقررا قبل اأن تعلن ال�شني عن 
بكني  اليابان وتطالب  عليها  ت�شيطر  دف��اع جوي فوق جزر  منطقة 
اجلوية  ك��ادي��ن��ا  ق��اع��دة  اإىل  �شت�شلم  ط��ائ��رات  �شت  عليها  بال�شيادة 
بجزيرة اأوكيناوا اليابانية هذا ال�شهر. وقال متحدث با�شم ال�شطول 
الأمريكي لرويرز اإن الطائرة الأوىل من القطع الأمريكية و�شلت 
الأحد. و�شتكون املهمة يف املياه الواقعة غربي جزر اليابان الرئي�شية 
هي الأوىل للطائرات اجلديدة على الإطالق. و�شنعت �شركة بوينج 
الطائرة  حم��ل  لتحل   737 للركاب  طائرتها  غ��رار  على  الطائرة 
دخلت  وال��ت��ي  م��ارت��ن  لوكهيد  �شركة  تنتجها  ال��ت��ي  اوري����ون  بي3- 
اخلدمة منذ 50 عاما وطائرات بي8- مزودة باأحدث معدات رادار 
التحليق  وميكنها  لل�شفن  م�شادة  و�شواريخ  بطوربيدات  وم�شلحة 
م��ن بي3-. وجاء  اأط���ول  ل��ف��رات  م��ه��ام  وال��ب��ق��اء يف  اأب��ع��د  مل�شافات 
و�شول الطائرة بي8- قبل يوم من و�شول جو بايدن نائب الرئي�س 
الأمريكي اإىل طوكيو يف زيارة مقررة تاأتي يف ظل خالف بني ال�شني 
واليابان على ال�شيادة يف بحر ال�شني ال�شرقي وعلى الرغم من التزام 
الوليات املتحدة احلياد جتاه م�شاألة ال�شيادة على اجلزر التي تعرف 
وا�شنطن تعرف  فاإن  ال�شني  ودياويو يف  اليابان  �شينكاكو يف  با�شم 
�شتدافع  التي  الأرا�شي  اجل��زر من  تعتر  لذا  للجزر  اليابان  ب��اإدارة 

عنها وا�شنطن مبوجب معاهدة اأمنية اأبرمتها مع اليابان.

تورونتو  اعتقلت رجال من  الكندية  ال�شرطة  اإن  امن  م�شوؤولو  قال 
عن  لل�شني  �شرية  معلومات  تقدمي  ي��ح��اول  ك��ان  ان��ه  يف  لال�شتباه 
�شيا�شات كندا ب�شاأن احل�شول على مواد بناء ال�شفن وقالت جينيفر 
���ش��رات�����ش��ان وه���ي م�����ش��وؤول��ة ك��ب��رية ب��ال�����ش��رط��ة ال��ك��ن��دي��ة يف موؤمتر 
عاما(   53( ه���واجن  كيونتني  ك��ي��وجن  ال��ك��ن��دي  امل��واط��ن  ان  �شحفي 
ي��واج��ه ات��ه��ام��ني مب��ح��اول��ة الت�����ش��ال بجهة خ��ارج��ي��ة واأ���ش��اف��ت يف 
املتهم  بان  الكندية  امللكية  اخليالة  �شرطة  اخطرت  �شحفي  موؤمتر 

يتخذ خطوات لنقل معلومات ذات طبيعة �شرية لل�شني. 
مينح  ق��د  الق�شايا  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  يف  املعلومات  نقل  وتابعت 
الكيان الجنبي ميزة تقنية وع�شكرية او تناف�شية من خالل معرفة 
موا�شفات ال�شفن امل�شوؤولة عن الدفاع عن املياة القليمية الكندية 
يوم  اعتقل  ال��ذي  ه��واجن  ان  �شرات�شان  وقالت  الكندية.   وال�شيادة 
ال�شبت كان يعمل ل�شالح �شركة مقاولت فرعية ت�شارك يف ت�شميم 
املتهم  ح��اول  التي  املعلومات  طبيعة  عن  الف�شاح  ورف�شت  ال�شفن 

نقلها لل�شني لكنها قالت انه ل يوجد اي تهديد لالمن العام.

عوا�سم

لندن

طوكيو

ال�سعودية ترحل 110 اآلف 
خمالف لنظام الإقامة 

•• الريا�س-يو بي اأي:

 110 من  اأك��رث  برحيل  قامت  اأنها  ال�شعودية  الأمنية  ال�شلطات  اأعلنت 
اآلف خمالف لنظام الإقامة والعمل منذ انتهاء مهلة ت�شحيح الأو�شاع يف 

املا�شي. الثاين-نوفمر  ت�شرين   4
وقالت املديرية العامة للجوازات، يف بيان الإثنني، اإن عدد املخالفني لنظام 
الإقامة والعمل املرحلني منذ بداية احلملة يف 4 ال�شهر املا�شي وحتى يوم 
الأحد، بلغ 110،234 �شخ�شاً. واأ�شاف البيان اأنه مت ترحيل 22،640 
خمالفا خالل 3 اأيام فقط وذلك من يوم اخلمي�س 25 نوفمر اإىل �شباح 
الأحد ويذكر اأن ال�شلطات ال�شعودية كانت اأعلنت اأن اأغلبية املرحلني من 

اجلن�شية الأثيوبية الذين دخلوا اإىل اململكة بطرق غري �شرعية.
املخالفني  الأج��ان��ب  العمال  ط��رد  املا�شي  ال�شهر   4 يف  ال�شعودية  وب���داأت 
لنظام الإقامة والعمل بعد انق�شاء مهلة �شبعة ا�شهر منحتها لهم لت�شوية 

اأو�شاعهم اأو مغادرة اململكة.
وغادر اكرث من مليون عامل اأجنبي خمالف اململكة منذ مطلع العام احلايل 
وي�شار اإىل وجود ما ل يقل عن 9 ماليني وافد يف اململكة ت�شغل غالبيتهم 

العظمى وظائف برواتب متدنية للغاية ل يقبلها ال�شعوديون.

الدعاء الع�سكري يعتقل 8 متورطني بالقتال

هدوء حذر يف طرابل�ش اللبنانية بعد ا�ستباكات عنيفة

الحتالل ي�سن اعتقالت جديدة يف ال�سفة 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اع���ت���ق���ل اجل���ي�������س الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
فل�شطينيا   11 الث��ن��ني،  ���ش��ب��اح 
خ����الل م���داه���م���ات يف ع����دة مدن 
م�شدر  وذك���ر  ال��غ��رب��ي��ة  بال�شفة 
اجلي�س  اأن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  اأم���ن���ي 
حم����اًل  ح��ا���ش��ر  الإ���ش�����������������رائ��ي��ل��ي 
جت��������اري��������اً ب����اخل����ل����ي����ل واع����ت����ق����ل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني حم����م����ود ط���ه، 

وجوهر جر .
اجلي�س  اإعتقل  جنني  مدينة  ويف 
وهم  فل�شطينيني،   8 الإ�شرائيلي 
ع�شو جمل�س بلدية يعبد حممد 
اأبوبكر، و�شمري عطاطره، واأحمد 
وزياد  حمار�شة،  وعالء  حمار�شة، 
عمارنه، وجالل حمار�شة، وحممد 
وذلك  عطاطرة،  واحمد  ب��دارن��ة، 
وتفتي�شها  منازلهم  مداهمة  بعد 
املدينة  يف  مبحتوياتها  وال��ع��ب��ث 
اعتقلت  حل����م،  ب��ي��ت  م��دي��ن��ة  ويف 
عطية  الإٍ�شرائيلي  اجلي�س  قوات 
تفتي�س  بعد  تقوع  بلدة  �شباح، يف 

منزله.
الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأن  اإىل  ي�شار 
يومي  و�شبه  متكرر  ب�شكل  ي�شن 
للفل�شطينيني  اع��ت��ق��ال  ح��م��الت 

العدو  م�شاعدة  وحم��اول��ة  القتل 
والعتداء.

يف  �شت�شدر  انها  املحكمة  وق��ال��ت 
وق��ت لح��ق حكمها على مفارجة 
الذي اتهم بالعمل ل�شالح حركة 
الفل�شطينية  ال�شالمية  املقاومة 

)حما�س(.

قالت  ذل���ك،  اىل  ال�شفة  م��دن  يف 
فل�شطينيا  ان  ا�شرائيلية  حمكمة 
حافلة  يف  قنبلة  زرع  بتهمة  اأق���ر 
بتل ابيب منذ عام خالل الهجوم 
قطاع  على  ا�شرائيل  �شنته  ال��ذي 
ايام وت�شبب  وا�شتمر ثمانية  غزة 
اأثناء  احلافلة  يف  القنبلة  تفجري 

مرورها بالقرب من وزارة احلرب 
 15 ا����ش���اب���ة  يف  ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

�شخ�شا.
ان  ح���ي���ث���ي���ات احل����ك����م  وج��������اء يف 
قبلت  اجلزئية  ابيب  تل  حمكمة 
الدفاع املقدم من حممد مفارجة 
يف  بال�شروع  واأدان��ت��ه  عاما(   19(

•• القاهرة-وكاالت:

اأمن  قامت ق��وات الأم��ن مبديرية 
بر�س  الثنني،  ام�س  الإ�شكندرية، 
املتظاهرين باملياه من على �شالمل 
كما  وتفريقهم،  اجلنايات  حمكمة 
امل�شيل  ال��غ��از  قنابل  ا���ش��ت��خ��دام  مت 
ع��ق��ب تظاهرهم  وذل���ك  ل��ل��دم��وع، 
�شعيد،  خالد  اأ���ش��رة  مع  للت�شامن 
جل�شات  خام�س  نظر  انعقاد  اأثناء 
اإعادة حماكمة املتهمني بقتله، كما 
على  القب�س  الأم����ن  ق���وات  األ��ق��ت 

اأحد املتظاهرين.
تاأجيل  وق����ررت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات 
خالد  بقتل  املتهمني  ق�شية  نظر 
���ش��ع��ي��د جل��ل�����ش��ة غ����دا الأرب����ع����اء 4 
دي�شمر، واأمرت املحكمة بالقب�س 
الإ�شكندرية  وكانت  املتهمني  على 
غري  اأمنية  ا�شتعدادات  �شهدت  قد 
م�����ش��ب��وق��ة، و���ش��ه��د حم��ي��ط جممع 
الإ�شكندرية  ون���ي���اب���ات  حم���اك���م 
اأمنية  ت��ع��زي��زات  املن�شية  مبنطقة 
ل���ت���اأم���ني حمكمة  غ���ري م�����ش��ب��وق��ة 
ت�����ش��ه��د حماكمة  ال��ت��ي  اجل���ن���اي���ات 
بقتل  املتهمني  ال�شرطة  خم��ري 
خ��ال��د ���ش��ع��ي��د، ب��ح�����ش��ب م���ا ورد يف 

بوابة الأهرام .
وي���خ�������ش���ع ل���ل���م���ح���اك���م���ة ك�����ل من 

�شالح،  وحم��م��ود  �شليمان  ع��و���س 
حمكمة  اأم���ام  امل��ن��ظ��ورة  بالق�شية 
اجلنايات للمرة الثانية بعد نق�س 
بال�شجن  باإدانتهما  ال�شادر  احلكم 
بالتزامن مع  اأعوام لكل منهما   7
دعوات لن�شطاء �شيا�شيني للتظاهر 

�شد قانون تنظيم التظاهر.
وانت�شر منذ ال�شباح عدد كبري من 
وعربات  املركزي،  الأم��ن  مدرعات 
حول  اجلي�س  ومدرعات  ال�شرطة، 

تثبيت  ف��ي��م��ا مت  امل��ح��ك��م��ة،  م��ب��ن��ى 
الإلكرونية  ال��ب��واب��ات  م��ن  ع���دد 
واحلواجز  املحكمة،  م��داخ��ل  على 

احلديدية حولها.
املحكمة  ت�شتمع  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
كل  ����ش���ه���ادة  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل 
عبدالعزيز،  حممد  ال��دك��ت��ور  م��ن 
ح ج��ث��ة خالد  ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي ����ش���َرّ
�شعيد يف عام 2010، وال�شاهدين 
اأحمد عبداحلكيم مطاوع، وح�شني 

الثالثية  ال���ل���ج���ن���ة  وم������ن  ق����م����ر، 
الطبيب  ال����ري،  ع����ادل  ال��دك��ت��ور 
�شيا�شية  ح��رك��ات  وك��ان��ت  ال�شرعي 
وقفات  اإىل  دعت  قد  بالإ�شكندرية 
احتجاجية مبحيط جممع حماكم 
املن�شية  مب��ن��ط��ق��ة  الإ����ش���ك���ن���دري���ة 
بالتزامن مع نظر جل�شة حماكمة 
بقتل  املتهمني  ال�شرطة  خم��ري 
والتنديد  �شعيد،  خ��ال��د  وت��ع��ذي��ب 

بقانون التظاهر.

نتانياهو يلتقي البابا ورئي�ش احلكومة الإيطالية 

تفريق متظاهرين باملياه والغاز يف ال�سكندرية

يف  ال�شوري  النظام  توؤيد  حم�شن 
تتعاطف مع  التبانة  باب  اأن  حني 

املعار�شة ال�شورية.
منذ  طرابل�س  يف  ال��ت��وت��ر  وجت���دد 
اأن رفعت  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي  اخل��م��ي�����س 
يف  ال�شوري  للنظام  موؤيدة  اأع��الم 
فارتفعت  حم�شن،  جبل  منطقة 
اإثر ذلك اأعالم الثورة ال�شورية يف 

منطقة باب التبانة.
وتاأتي ال�شتباكات التي ا�شتخدمت 
وقذائف  ر���ش��ا���ش��ة  اأ���ش��ل��ح��ة  ف��ي��ه��ا 
�شاروخية عقب موجة من اأعمال 
املدينة  �شهدتها  ق��د  ك��ان��ت  ع��ن��ف 
قبل نحو �شهر بني موؤيدين لنظام 
للمعار�شة  وم��ن��ا���ش��ري��ن  الأ����ش���د 
ال�شورية، وت�شبب العنف الطائفي 
2008 يف  ال��ع��ام  امل��دي��ن��ة منذ  يف 
مقتل نحو 160 �شخ�شا واإ�شابة 
واأم��ر املدعي  األف و165 بجروح 
العام الع�شكري اللبناين، القا�شي 
بتوقيف  الث���ن���ني،  ���ش��ق��ر،  ���ش��ق��ر 
بالقتال  لتورطهم  اأ���ش��خ��ا���س   8
مدينة  يف  منطقتني  ب��ني  ال��دائ��ر 

طرابل�س ال�شاحلية ال�شمالية.
وق����ال����ت م�������ش���ادر ق�������ش���ائ���ي���ة، اإن 
جانب  اىل  طلب  �شقر،  القا�شي 

•• بريوت-وكاالت:

باحلذر  امل�������ش���وب  ال�����ه�����دوء  ����ش���اد 
مدينة  يف  ال���ش��ت��ب��اك��ات  حم�����اور 
م�شلحي  ب��ني  اللبنانية  طرابل�س 
ال���ت���ب���ان���ة وجبل  ب�����اب  م��ن��ط��ق��ت��ي 
هي  كانت  ا�شتباكات  بعد  حم�شن، 
ا�شتخدمت  الأح��د،  م�شاء  الأعنف 
اأدى  مم��ا  خمتلفة،  اأ���ش��ل��ح��ة  فيها 
اإىل �شقوط ع�شرة قتلى وع�شرات 
اجل����رح����ى، ب��ي��ن��ه��م ع��ن��ا���ش��ر من 

اجلي�س اللبناين.
عدد  اإن  ر����ش���م���ي  م�������ش���در  وق������ال 
الأخ���رية  ال���ش��ت��ب��اك��ات  يف  القتلى 
ع�شرة  اإىل  ارت���ف���ع  ط��راب��ل�����س  يف 
اأ�شخا�س، فيما بلغ عدد اجلرحى 
اأع����م����ال  ن��ت��ي��ج��ة  ���ش��خ�����ش��ا   89
امل�����ش��ت��م��رة ع��ل��ى حماور  ال��ق��ن�����س 
التبانية،  وب������اب  حم�����ش��ن  ج���ب���ل 
ق��ت��ي��ل و13 ج��ري��ح��ا من  ب��ي��ن��ه��م 
الذي  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����س  عنا�شر 
النريان  م�����ش��در  ع��ل��ى  ي����رد  ك����ان 
امل�شدر  واأ����ش���اف  امل��ح��وري��ن  ع��ل��ى 
اأعنف  �شهدت  املا�شية  الليلة  اأن 
الر�شا�شة  بالأ�شلحة  ال�شتباكات 
والقذائف ال�شاروخية مع اإطالق 

ا�شتهدفت  ال��ت��ي  ال���ه���اون  ق��ذائ��ف 
مناطق عديدة يف املدينة.

غري اأن الهدوء وفق امل�شدر عينه 
املنطقة،  خيم �شباح الثنني على 
نارية  طلقات  اأ���ش��وات  �شماع  م��ع 
م��ت��ق��ط��ع��ة ب����ني احل�����ني والآخ�������ر 

خ�شو�شا القن�س.
واأو�شح امل�شدر الر�شمي اأن حركة 
مدينة  يف  م�شلولة  ���ش��ب��ه  ال�����ش��ري 
معظم  اأن  م��و���ش��ح��ا  ط���راب���ل�������س، 
اأغلقت  واملدار�س  التجارية  املحال 
اأبوابها، واأن بع�س كليات اجلامعة 
الدرو�س  تعليق  اأعلنت  اللبنانية 
والم��ت��ح��ان��ات ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة 

الثنني.
على �شعيد مت�شل، نفى حزب اهلل 
الإعالم  و�شائل  بع�س  اأوردت���ه  ما 
ع�����ن وج��������ود ع���ن���ا����ش���ر وخ�������راء 
جبل  منطقة  يف  م��ن��ه  ع�شكريني 
حم�شن مبدينة طرابل�س، وا�شفا 
ذلك باأنه باطل و ل ي�شتند اإىل اأي 

اأ�شا�س اأو دليل . 
ي�شار اإىل اأن املنطقة ت�شهد توترا 
م���ت���ج���ددا م���ن���ذ ان��������دلع الأزم�������ة 
ال�شورية قبل نحو عامني ون�شف 
منطقة جبل  اأن  �شيما  ول  ال��ع��ام، 

ان  و�شهود  اأمنية  م�شادر  وذك��رت 
اأ�شلحة ر�شا�شة وقذائف �شاروخية 
التي  ال���ش��ت��ب��اك��ات  ا���ش��ت��ع��م��ل��ت يف 
ال���ل���ب���ن���اين على  ي��ع��م��ل اجل���ي�������س 
الثنني  خ���ف���ت  ف��ي��م��ا  اي���ق���اف���ه���ا، 

حدتها.

توقيف ال�شخا�س ال� 8، التحري 
ممن  اآخرين   60 نحو  هوية  عن 
يف  اندلع  الذي  بالقتال  ي�شاركون 
لتخاذ  املا�شي  ال�شبت  طرابل�س 

الإجراء القانوين بحقهم .
اندلعت  التي  الإ�شتباكات  وكانت 

يف مدينة طرابل�س بني منطقتي 
اأدت  ال��ت��ب��ان��ة  وب���اب  ج��ب��ل حم�شن 
بينهم  ا���ش��خ��ا���س   10 مقتل  اىل 
طفل واىل جرح نحو 90 �شخ�شا 
اجلي�س  م��ن  ع�شكرياً   12 بينهم 

اللبناين.

���ش��ي��م��ون برييز  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م��ن  امل�شيحية 
اىل  بال�شافة  الفل�شطينية حممود عبا�س  ال�شلطة  ورئي�س 
ملك الردن عبد اهلل الثاين. ويلتقي نتانياهو بعدها بنظريه 

اليطايل حيث من املتوقع توقيع ع�شرات التفاقيات.
ومن املتوقع ان يطلب كل من البابا ورئي�س الوزراء اليطايل 
من رئي�س احلكومة ال�شرائيلية اعادة احياء اجلهود الرامية 
وا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة مع  فل�شطينية  ال��دول��ت��ني  ح��ل  اىل  ل��ل��و���ش��ول 
قيام  بعد  الفاتيكان  نتانياهو  وي��زور  لهما  كعا�شمة  القد�س 
مكتبه يف البداية باعالن اللقاء مع احلر العظم يف ت�شرين 
الول-اكتوبر ولكن بح�شب عدة م�شادر تتابع الفاتيكان فان 
الزيارة مل تكن حمددة ومن غري املرجح ان يقوم الكر�شي 

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

البابا  نتانياهو  بنيامني  ال�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  يلتقي 
القيام  العظم  احل��ر  يرغب  زي��ارة  معه  ليبحث  فرن�شي�س 
بعدها  يجتمع  ثم   ،2014 ع��ام  املقد�شة  الرا���ش��ي  اىل  بها 
بنظريه اليطايل انريكو ليتا لبحث املف النووي اليراين 
وغريه من النزاعات القليمية مبا يف ذلك �شوريا ويتناول 
اللقاء بني البابا ونتانياهو م�شروع رحلة احلر العظم اىل 
الرا�شي املقد�شة املقررة مبدئيا يف الن�شف الول من العام 

.2014
وق��د �شبق ودع���ي احل��ر الع��ظ��م ل��زي��ارة الم��اك��ن املقد�شة 

الر�شويل احلري�س على عدم تاأييد اي من طريف النزاع يف 
اعقاب  يف  فرن�شي�س  البابا  زي��ارة  املقد�شة،باعالن  الرا���ش��ي 

اجتماعه مع نتانياهو.
البابا  يقوم  ان  ه��ي  ل��ل��زي��ارة  املحتملة  ال�شيناريوهات  وم��ن 
امل�شكوين  الق�شطنطينية  ب��ط��ري��رك  م��ع  م�شركة  برحلة 
للروم الرثوذك�س برثلم�������او�س الول يف الذكرى اخلم�شني 
ل��ل��زي��ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة امل�����ش��رك��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ب��اب��ا بول�س 
عام  املقد�شة  لالرا�شي  اثيناغورا�س  والبطريرك  ال�شاد�س 
البابوية،  ل��ل��زي��ارة  ر�شمي  موعد  اي  يعلن  ومل   .1964
املقبلة بح�شب  ايار-مايو  باتت مرجمة ل25 و26  لكنها 
م�شادر متطابقة و�شتبداأ رحلة البابا فرن�شي�س اىل الرا�شي 

الن��ب��اء الردن��ي��ة برا  املقد�شة يف الردن كما ذك��رت وك��ال��ة 
املون�شنيور  الفاتيكان  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  عن  نقال 
احلثيثة  املفاو�شات  من  كل  و�شتكون  مامرتي.  دومينيك 
الكني�شة  بامالك  املتعلقة  القانونية-املالية  حول اخلالفات 
القد�س  مدينة  وو���ش��ع  املقد�شة  الرا���ش��ي  يف  الكاثوليكية 
ب��ال���ش��اف��ة اىل ا���ش��ت��ي��اء امل��ج��ت��م��ع ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي ال����ذي يندد 
ال���ن���زاع يف �شوريا  ب��ال���ش��اف��ة اىل  ال��ف��ا���ش��ل  ب��ب��ن��اء اجل�����دار 
لدى   1،2% و  ا�شرائيل  يف   2% امل�شيحية  القلية  وو�شع 
اي�شا على جدول العمال. ومل تقم  واي��ران  الفل�شطينيني 
الدولة العرية والكر�شي الر�شويل عالقات دبلوما�شية ال 

يف العام 1993.

حممد ذو الأربع �سنوات مطلوب لإ�سرائيل
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

فجرا  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  امل��اج��د  زي��ن  حممد  الفل�شطيني  الطفل  ا�شتيقظ 
مذعورا على وقع �شدى اقتحام القوات الإ�شرائيلية منزل عائلته الكائن بحارة 
ال�شعدية يف البلدة القدمية بالقد�س املحتلة التي فوجئت باأن الطفل الذي مل 
اعتقال.  اأمر  اإ�شرائيل، و�شادر بحقه  قبل  الرابعة من عمره مطلوب من  يتعدَّ 
املبكي �شابط  امل�شحك  امل�شهد  اأم��ام هذا  اختلطت م�شاعره  الذي  الأب  وخاطب 
اأمر  اأن  اأنتم متاأكدون  اإىل �شاحة حرب هل  املنزل وحولته  التي داهمت  الوحدة 
العتقال �شادر بحق حممد؟ وكل هذه القوات املدججة بالأ�شلحة تبحث عنه؟ . 
مل يتاأخر رد ال�شابط الذي اأ�شر على مطلبه، عندها ما كان من الوالد زين اإل 
القول حممد الذين تبحثون عنه هو طفل يف الرابعة ، لكن ال�شابط مل يقتنع، 
واأ�شر على روؤية حممد الذي كان كاأ�شقائه ال�شغار مذهول ومرعوبا من منظر 
اأفراد قوات الحتالل، ومل يفهم اأن هذه القوات املدججة بالأ�شلحة تبحث عنه، 
اأطفاله  عن  ا�شتجوابه  وبعد  اعتقال.  اأم��ر  مبوجب  مطلوب  اأن��ه  ي�شتوعب  ومل 
املطلوب طفل يف  اأن  الهويات مل يرق لل�شابط  اأرق��ام  واأ�شدقائهم والتدقيق يف 
الرابعة من عمره، ح�شب رواية والده الذي ي�شيف طالبته بحال اإ�شراره على 
تنفيذ العتقال اأن اأرفق مع الطفل احلليب واحلافظات، عندها غادرت القوات 
املنزل مهددة بالعودة لعتقال حممد يف حال ثبت �شلوعه بواقعة اإ�شابة م�شتوطن 
بجراح �شقط يف بئر لل�شرف ال�شحي . حالة حممد وق�شته مع قوات الحتالل 
لي�شت وحيدة، فقد اعتادت �شرطة الحتالل التحقيق مع الأطفال، اإذ �شكل عام 
ال�شتهداف،  دائرة  يف  والقا�شرين  الأطفال  بو�شعها  خطريا  منعطفا   2013
ور�شد مركز معلومات وادي حلوة يف �شلوان نحو 1500 حالة اعتقال لالأطفال 
ثالثمائة منهم �شدرت بحقهم اأحكام عالية. ويرى مدير املركز جواد �شيام اأن 
الجتماعي  الن�شيج  ون�شف  النا�شئة  الأجيال  تعمل على هدم  الحتالل  �شلطات 
الذين حتولوا  والقا�شرين  الأطفال  اعتقال  القد�س من خالل  الفل�شطيني يف 
العربية  الأحياء  يف  يتغلغلون  الذين  امل�شتوطنني  قطعان  لعتداءات  هدف  اإىل 
ويتعمدون الحتكاك وال�شدام وا�شتفزاز العائالت التي باتت رهينة لقمع وتنكيل 
قوات الأمن، بهدف خلق حالة من اخلوف والرعب حتول دون تفاعل املقد�شي 

مع ق�شيته مبواجهة �شيا�شات ال�شتيطان والتهجري .

ا�ستمرار البحث عن �سحايا 
حتطم مروحية يف ا�سكتلندا 

•• غال�سكو-ا ف ب:

التي  انقا�س احلانة  البحث يف غال�شكو عن جثث حتت  توا�شلت عمليات 
ما  اجلمعة  م�شاء  ال�شكتلندية  لل�شرطة  تابعة  مروحية  عليها  حتطمت 
ا�شفر عن ت�شعة قتلى، يف وقت بداأت فرق النقاذ يف �شحب حطام املروحية.

انقا�س  بني  تا�شع  لقتيل  جثة  اكت�شاف  ال�شكتلندية  ال�شرطة  اعلنت  وقد 
امل�شت�شفيات  ي��زال��ون يف  ال��ذي��ن ل  ال���ش��خ��ا���س  ع��دد  بلغ  احل��ان��ة والح����د، 
للمعاجلة من ا�شاباتهم جراء احلادثة، بح�شب رئي�س الوزراء ال�شكتلندي 

اليك�س �شاملوند.
�شت�شتغرق  انقا�س حانة كلوثا  البحث بني  ان عمليات  ال�شرطة  واو�شحت 

وقتا وان احل�شيلة ل تزال موقتة.
وقال قائد ال�شرطة ال�شكتلندية �شتيفن هاو�س يف موؤمتر �شحايف ل ميكننا 
املكان  من  بالكامل  املروحية  �شحب  يتم  حاملا  للقتلى  املحدد  العدد  اعطاء 

وعندما يتمكن اخلراء من تفح�س و�شحب كل النقا�س.
داخل  كانوا  ا�شخا�س  ثالثة  هناك  احل��ادث��ة،  يف  الت�شعة  القتلى  بني  وم��ن 
املروحية طيار مدين و�شرطيان ، اما ال�شتة الباقون فكانوا يف احلانة حلظة 
ح�شول احلادثة وح��اول خ��راء مكتب التحقيق يف احل��وادث اجلوية فهم 
الذين  بالرواد  املكتظة  املروحية م�شاء اجلمعة على احلانة  ا�شباب حتطم 
كان عددهم حلظة ح�شول احلادثة اكرث من مئة �شخ�س ولفتت ال�شرطة 
ال�شكتلندية اىل ان املروحية خ�شعت لختبارات �شالمة يف العام 2012 

اثر انذار عن اكت�شاف ثغرة يف مروحية من الطراز نف�شه يف فرن�شا.
وبح�شب �شحيفة �شنداي تاميز، فاإن التحقيق يركز حول امكان ح�شول 
ال�شحيفة  ونقلت  املحركني.  ذات  املروحية  يف  بالوقود  ال��ت��زود  يف  م�شكلة 
ان��ه لمر  ق��ول��ه  ا�شمه  ع��دم ك�شف  ال�شرطة طلب  ق��ائ��د م��روح��ي��ات يف  ع��ن 
غري م�شبوق تقريبا ان يتعطل عمل املحركني معا، يجب الركيز عما هو 

م�شرك يف املحركني، اي التزود بالوقود .

تورونتو
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    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/3192( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية ) ابوظبي(- اللجنة الثانية واملرفوعة 
املدعى عليه/  العقارية وذل��ك لع��الن  ام  ام بي  املدعى/ �شركة  من 
موؤ�ش�شة ال�شفة التجارية ملالكها/ ماجنالت �شا�شي كومار ناير ن�شرا 
وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 
منطقة  ال��دف��اع-  ���ش��ارع   ( اللجنة  مقر  يف  م�شاء   06.00 ال�شاعة  يف 
مع�شكر اآل نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون الجتماعية( وذلك 

على نفقة �شاحب العالقة.    
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/2796 ابتدائي( املنظورة امام جلنة 
امل��دع��ى عليها/ موؤ�ش�شة  امل��ن��ازع��ات الي��ج��اري��ة وامل��رف��وع��ة م��ن  ف�س 
�شتارلني  وميثلها/جوديت  املكتبية  والدوات  للقرطا�شية  ا�شتان�س 
يوم  ال��دع��وى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�����ش��را.    اعالنها  �شيلفاياء، 
مبقر  ظهرا   01.00 ال�شاعة  مت��ام  يف   2013/12/23 امل��واف��ق  الثنني 
املدعي/رفيق  نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة 

هالل خليل حجى .  
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/517 ت عام- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ نالكا عبداهلل مارثايا عبا�س  اجلن�شية: الهند املنفذ �شده 
: حممد حمزة اجلن�شية: الهند املطلوب اعالنه: حممد حمزة اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  الهند عنوانه: 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/17
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 

التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2062 جتاري كلي  

نعلمك  بالن�شر  العنوان  احلو�شني    غريب  جمعه  غريب  دروي�س  عليه/  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  املوافق 2013/11/26م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف  بتاريخ  انه 
بالرقم اعاله ل�شالح / م�شرف الهالل   بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
بالزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره  4.104.118.32 درهم ) اربع مليون 
ومائة واربع الف ومائة وثمانية ع�شر درهم واثنان وثالثني فل�شا( وب�شحة احلجز 
التحفظي ال�شادر يف المر على عري�شة رقم )2013/3648( عرائ�س م�شتعجل ابوظبي 
ذلك  ماعدا  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  الزامه  مع 
قابال  حكما   2013/11/28 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.  من 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ادري�ض بن �سقرون                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية الكلية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        
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     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1405 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممد  عبدالواحد  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  بنعمر  توفيق  مدعي/   
حم�شن اجلن�شية: املغرب  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة  4400 درهم 
املطلوب اعالنه/ عبدالواحد حممد حم�شن اجلن�شية: املغرب  عنوانه:بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1633 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة الفاخرة لتاجري املعدات الثقيلة ذ.م.م  اجلن�شية: المارات    مدعي 
عليه: �شركة التنمية ال�شناعية ذ.م.م وميثلها احلار�س الق�شائي احمد علي احلو�شني 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 48.900 درهم املطلوب اعالنه/  
احلو�شني  علي  احمد  الق�شائي  احلار�س  وميثلها  ذ.م.م  ال�شناعية  التنمية  �شركة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1552 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الطرق  ل�شيانة  املظلة  �شركة  مدعي/   
الدعوى:ندب  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الكهربائية  للمقاولت  البيارة  موؤ�ش�شة 
الكهربائية اجلن�شية: المارات    البيارة للمقاولت  خبري املطلوب اعالنه/  موؤ�ش�شة 
عنوانه:بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من تقرير اخلرة املودع للرد والتعقيب ان اردمت 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ذلك(  
املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 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 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2932 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�شية:  ذ.م.م  البنية  يف  املياه  ت�شريب  منع  لعمال  ح�شني  علي  عبداهلل  �شركة  مدعي/   
القانوين  �شكلها  دي  ات�س  بي  ان  ا�س دى  كيه  بي  ا�س  بيمبينان  �شركة  المارات مدعي عليه: 
الدعوى:مطالبة  واخرون اجلن�شية: ماليزيا  مو�شوع  اجنبية جن�شيتها ماليزيا  �شركة  فرع 
 BINA PURI  /مالية مببلغ 2019426.23 درهم + الفائدة القانونية 12٪   املطلوب اعالنه
�شركة  فرع  القانوين  �شكلها  دي  ات�س  بي  القاب�شة  بوري  بينا  �شركة   HOLDING BHD
الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث  ماليزيا    اجلن�شية:  ماليزيا  اجنبية جن�شيتها 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جولد كنج للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 657795 
الرقة     دي���رة-  ث��اين-  ال  احمد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ملك   430 رق��م  مكتب  عنوانها: 
التجاري: 1080853  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/157956(  بتاريخ )2013/9/8( وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة 
O/16B/005( ملك �شمو  التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب  ) 
ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني هاتف: )2226266-04( فاك�س )04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 )O/16B/005( عنوانه:مكتب  احل�سابات   لتدقيق  خادم  بن  يو�سف  امل�شفي:  ا�شم 
ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
للقيام  اع��اله  املذكور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه  بدبي 
ملك   430 رق��م  مكتب  وع��ن��وان��ه��ا:  العامة)�س.ذ.م.م(  للتجارة  كنج  جولد  بت�شفية   
ال�شيخ من�شور بن احمد ال ثاين- ديرة- الرقة  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/157956(. بتاريخ 
املعني يف مكتبه  امل�شفي  التقدم اىل  او مطالبة  اي اعرا�س  )2013/9/8(  وعلى من لديه 
الكائن يف مكتب  )O/16B/005( ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني هاتف: 
الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: برتو�ستم انرتنا�سيونا�سيونال )�س. ذ.م.م(.
العنوان: ور�شة ملك دبي العقارية- حمد احمد حممد بن فهد-جبل علي ال�شناعية   
القيد  رق��م    656779 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1079684 التجاري:  بال�شجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/5/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2013/5/19 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني راو رو�س ملراجعة احل�سابات العنوان: مكتب رقم 206 ملك حممد 
عبداخلالق قرقا�س- بر دبي- ال�شوق الكبري الهاتف  3977121-04 م�شطحباً معه 
هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ا�سيتيا للتجارة العامة  )�س. ذ.م.م(.
ال�شكل  امل��رر   دي��رة-  ل��وت��اه-  احمد  رق��م 203 ملك خليفة عبداهلل  العنوان: مكتب 
بال�شجل  القيد  رق��م   641137 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1061329 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/8/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/8/21
العاملية لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 217 ملك الغيث للعقارات- بر 
دبي- القوز الوىل  الهاتف 2327770-04 الفاك�س  2327771-04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: عني طايا )�س. ذ.م.م(.
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  امل����رر   ���ش��ل��ط��ان-  م��ل��ك حميد  رق���م 106-  ال��ع��ن��وان: مكتب 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 651858 رقم القيد بال�شجل التجاري: 1073726 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/8/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/21 وعلى 
لتدقيق  العاملية  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن 
احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 217 ملك الغيث للعقارات- بر دبي- القوز الوىل  
الهاتف 2327770-04 الفاك�س  2327771-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ملك   206 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  احل�سابات  ملراجعة  رو�س  امل�شفي/راو  ا�شم 
حممد عبداخلالق قرقا�س- بر دبي- ال�شوق الكبري الهاتف  3977121-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية :برتو�ستم انرتنا�سيونا�سيونال )�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/5/19 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي/العاملية لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 217 ملك الغيث 
    04-2327771 الفاك�س   04-2327770 الهاتف  الوىل   ال��ق��وز  دب��ي-  ب��ر  للعقارات- 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذلك  ذ.م.م(  )�ــس.  العامة  للتجارة  ا�سيتيا   : لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/8/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/8/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ملك   217 رق��م  مكتب  العنوان:  احل�سابات  لتدقيق  امل�شفي/العاملية  ا�شم 
الفاك�س   04-2327770 الهاتف  الوىل  ال��ق��وز  دب���ي-  ب��ر  ل��ل��ع��ق��ارات-  الغيث 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2327771
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية :  عني طايا )�س. ذ.م.م( وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/8/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/8/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/536 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- فاطمة جواد �شهبازي   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك 
ال�شادر  باحلكم  نعلنك  التميمي  الفا�شلي  حمادي  عبدالمري  ع�شام  وميثله:  ال�شالمي  دبي 
يف الدعوى رقم 2011/51 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ 2012/1/30 باعتباره �شندا تنفيذيا 
او  التنفيذ  وت�شليمه اىل طالب  ب�شداد مبلغ وقدره )3510119.04 درهم(  بالزامكم   -1 وذلك: 
الع��الن.  2- �شطب عبارة )تخ�شع ملكية  ن�شر هذا  تاريخ  املحكمة خالل 15 يوم من  خزينة 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
املودع لدى الدائرة ....( الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك 
من �شجالت الدائرة. 3- �شحة ونفاذ عقد البيع مو�شوع الدعوى.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/182  جتاري كلي 
�شريف   ب��ن  �شريف  خليل   -2 الهاجري  حممد  �شويكت  /1-خ��ال��د  عليهما  امل��دع��ى  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /عبيد عبيد �شيف الفجري وميثله: جمال حممد 
بثبوت  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  القري�شي  حممد  ال�شيد  عقيل 
التجاري  ال�شجل  من  و�شطب  ح��ذف  من  ومتكينه  ال�شركة  من  املدعي  باخراج  احلكم 
والرخ�شة التجارية و�شائر ال�شجالت والوراق الر�شمية الخرى لدى اجلهات الر�شمية  
وامل�شاريف  والر�شوم  بالرخ�شة  اخلا�شة  الر�شمية  الج���راءات  بانهاء  له  والت�شريح 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/309  جتاري كلي 
اىل املدعى عليه/1-�شركة اوي�شر للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /عائ�شة عبداملح�شن �شلمان  علي بوحمد وميثله: حممد 
�شيف عبيد علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن 
انعقاد اخل�شومة بالدعوى رقم 2009/1324 جتاري كلي والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة      وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/814  مدين جزئي   
اىل املدعى عليه/1-�شلطان حامد �شعيد املري  جمهول  حمل القامة مبا ان 
للتاأمني �س م ع وميثله:نبيه احمد بدر  الوطنية  املدعي /�شركة را�س اخليمة 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   19900(
وق��وع احل��ادث وحتى ال�شداد ال��ت��ام.     وح��ددت لها جل�شة ي��وم الثنني املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch2.D.17 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8:30 ال�����ش��اع��ة   2013/12/16
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2012/1032  عقاري كلي     

مارينا  �شركة   -2 ذ.م.م  �س  ج��روب  انف�شتمنت  ورل��د  نيو  عليهم/1-�شركة  املدعى  اىل 
حمل  جمهويل   العقارية     للو�شاطة  انرنا�شيونال  املا�شة   -3 ليمتد  اك�شيكلو�شيف 
ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله:  الدميا�شي  الق�شاب  /�شفاء  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
اجلرمن  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   306356.49( وق��دره  مببلغ  والت�شامم 
لها  وح��ددت  التام.    ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12٪ من  القانونية  والفائدة 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/12/11 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1299  جتاري كلي 
اىل املدعى عليه/1-بن بليلة للمقاولت ) �س.ذ.م.م(  جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعي /الكو للنقل العام  )املو�شى( �س.ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي 
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   432.532(
بواقع 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.     وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2013/12/11 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 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 القل. 
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/779 تنفيذ ايجارات
املنفذ �شده/1- اندو �شوراجنا دى الوي�س موثوكومار ار  جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مي للعقارات ���س.ذ.م.م ومبوجب 
املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار 
املنفذ  املبلغ  �شداد   -1 ب��الت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  وامل�شتاأجرين 
املحكمة وذلك  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )33951 دره��م( اىل طالب 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1236 تنفيذ ايجارات
���ش��امل النوبي    ���ش��امل زوج���ة م��ط��ر  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- كلثم ع��ب��داهلل  اىل 
�س.ذ.م.م  للعقارات  مي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار  ومبوجب 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م( اىل طالب  وق��دره )84716  به  املنفذ 
وذل��ك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع��الن. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل اليوم الوطني

•• بنغازي-اأ ف ب:

اأح����د مقرات  ا���ش��ت��ه��دف جم��ه��ول��ون 
يف  ال�شلفية  ال�شريعة  اأن�شار  جماعة 
بقنبلة  ليبيا  ���ش��رق  ب��ن��غ��ازي  مدينة 
يدوية ال�شنع ما احلق اأ�شرارا مادية 
طفيفة باملبنى على ما اأفاد ع�شو يف 
اجلماعة وكالة فران�س بر�س. وقال 
اأح���د اأع�����ش��اء اجل��م��اع��ة ط��ال��ب��ا عدم 
جمهولني  اإن  ا���ش��م��ه  ع���ن  ال��ك�����ش��ف 
األقوا يف منت�شف ليل الأحد الثنني 
على  ال�����ش��ن��ع  حملية  ي��دوي��ة  قنبلة 
اأحد مقرات جماعة اأن�شار ال�شريعة 
ا�شتباكات الثنني  دارت حوله  الذي 
املا�شي . واأ�شاف اأن عددا من اأفراد 
اجلماعة كانوا داخل املقر املكون من 
عيادة  يتخذ  ك��ان  اأح��ده��م��ا  طابقني 
خريية .. والآخر يتخذ مقرا لراديو 
حملي يبث برامج دعوية تدعوا اإىل 

تطبيق �شرع اهلل . 
تواجد  اأن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  واأو����ش���ح 
هوؤلء الأع�شاء كان من اأجل اإجراء 
ل��ل��ع��ي��ادة وحمطة  اأع����م����ال ���ش��ي��ان��ة 
لأ�شرار  ت��ع��ر���ش��ه��م��ا  ب��ع��د  ال����رادي����و 

حرقهما  ب�����ش��ب��ب  ج�����ش��ي��م��ة  م����ادي����ة 
واأ�شار  ال�شابقة  ال�شتباكات  خ��الل 
امل�شدر اإىل اأن اأيا من اأفراد اجلماعة 
اإلقاء  ���ش��اع��ة  امل��ق��ر  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
ال��ق��ن��ب��ل��ة مل ي��ت��ع��ر���س ل�����الأذى لكن 

زجاج عدد من النوافذ حتطم جراء 
الثنني  ووق���ع���ت   . الن���ف���ج���ار  ق����وة 
دامية  مواجهات  بنغازي  يف  املا�شي 
بني جماعة اأن�شار ال�شريعة والقوات 
ا�شفرت  الليبي  اجلي�س  يف  اخلا�شة 

عن �شقوط 7 قتلى وقرابة خم�شني 
من  هجمات  ع��دة  تبعتها   ، جريحا 
ق��ب��ل جم��ه��ول��ني ع��ل��ى اجل��ي�����س منذ 
ذل����ك احل����ني ق��ت��ل ف��ي��ه��ا اأك�����رث من 

ع�شرة اأ�شخا�س.

حظر جتول يف معقل بوكو حرام بنيجرييا بايدن يف جولة اآ�سيوية يخيم عليها التوتر
•• مايدوغوري-اأ ف ب:

فر�س حظر جتول �شامل الثنني يف مايدوغوري �شمال �شرق نيجرييا معقل بوكو حرام بعد هجوم ن�شب 
اىل هذه اجلماعة كما اعلنت ال�شلطات املحلية واىل جانب حظر التجول يف املدينة، منعت كل الرحالت 
اجلوية اي�شا مع ولية بورنو )عا�شمتها مايدوغوري( كما اعلنت حكومة بورنو مررة هذه الجراءات 
بالهجوم الذي �شنه عنا�شر من اجلماعة ال�شالمية ليل ال�شبت الحد وقال مرا�شل وكالة فران�س بر�س 
2،00 ت.غ. و�شملت هجمات بالقنابل وال�شلحة  ال�شاعة  العنف الخرية بداأت عند  املدينة ان موجة  يف 
الهجمات  ان احد  ابراهيم اطهر لوكالة فران�س بر�س الثنني  با�شم اجلي�س  املتحدث  الر�شا�شة. واو�شح 
وقع قرب مطار املدينة لكن بدون اعطاء املزيد من التفا�شيل وتاأ�ش�شت بوكو حرام يف مايدوغوري قبل 
اكرث من ع�شر �شنوات وقد هاجمت املدينة عدة مرات. وكان اجلي�س النيجريي اعلن ال�شبت انه �شي�شدد 
الجراءات المنية يف املناطق القريبة من احلدود مع ت�شاد والنيجر والكامريون خالل اعياد امليالد وراأ�س 

ال�شنة يف نهاية العام على خلفية خماوف من هجمات قد ت�شنها جمموعة بوكو حرام ال�شالمية.

•• وا�سنطن-يو بي اأي:

يف  بايدن،  الأمريكي جو  الرئي�س  نائب  انطلق 
من  ك��اًل  ت�شمل  اأي���ام،   6 مدتها  اآ�شيوية  جولة 
اليابان وال�شني وكوريا اجلنوبية واأ�شدر البيت 
بايدن يف  انطالق  اأعلن فيه عن  بياناً  الأبي�س 
الأوىل  املحطة  تعد  التي  اليابان،  اإىل  طريقه 
يف جولته الآ�شيوية التي متتد 6 اأيام، وت�شمل 
ال�شني وكوريا اجلنوبية اأي�شاً ولفت اإىل انه يف 
كبار  بايدن  �شيلتقي  ال�3،  البلدان  من  بلد  كل 
امل�شوؤولني ملناق�شة جمموعة وا�شعة من الق�شايا 

وهو ما يعد عالمة بارزة يف العالقة الأمريكية 
� ال�شينية، و�شوف يبحث جمموعة من الق�شايا 
مب���ا يف ذل����ك امل���ن���اخ وال���ط���اق���ة، وغ���ريه���ا من 
التوترات  بينها  ومن  القلق  تثري  التي  امل�شائل 

الإقليمية.
ال�60  الذكرى  بايدن  ف�شيحيي  �شيول،  يف  اأم��ا 
� الكوري، الذي يعد منارة  للتحالف الأمريكي 
املريكي  الل��ت��زام  و�شيجدد  الإق��ل��ي��م��ي،  ل��الأم��ن 
الدائم ب�شراكة �شاملة تقوم على القيم وامل�شالح 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأمريكي  امل�����ش��رك��ة و���ش��ي��زور 

املنطقة منزوعة ال�شالح بني الكوريتني.

الثنائية والإقليمية والعاملية، و�شتجدد الرحلة 
التاأكيد على الوجود الأمريكي الدائم كقوة يف 
القت�شادية  امل�شالح  وتعزز  الأطل�شي،  املحيط 
اللتزام  �شتوؤكد  اجلولة  ان  وتابع  والتجارية. 
الأمريكي باإعادة قوة موازنة ال�شيا�شة اخلارجية 
وذكر  الهادئ  املحيط   � اآ�شيا  باجتاه  الأمريكية 
التحالف  بايدن  �شيوؤكد  طوكيو،  يف  انه  البيان 
يف  الزاوية  حجر  باعتباره  الياباين،  الأمريكي 

�شالم وا�شتقرار املنطقة.
الأمريكي  الرئي�س  نائب  �شي�شعى  بيجينغ  ويف 
البلدين،  ب��ني  امل�شتوى  رف��ي��ع  التوا�شل  ل��دف��ع 

•• باماكو-ا ف ب:

وفرن�شية  م��ال��ي��ة  م�����ش��ادر  ذك����رت 
نف�شه  ف��ج��ر  ان��ت��ح��اري��ا  اأن  مب���ايل 
يف  الفرن�شي  للجي�س  موقع  ق��رب 
اأن  دون  من  البالد  ب�شمال  ميناكا 

•• باري�س-ا ف ب:

الفرن�شية  ال���دف���اع  وزارة  اع��ل��ن��ت 
ع�شكري   200 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ان 
اليومني  ف��رن�����ش��ي و���ش��ل��وا خ���الل 
اىل  ع�شكرية  كتعزيزات  املا�شيني 
ب���ان���غ���ي، م���ا ي���رف���ع اىل اك����رث من 
600 عدد الع�شكريني الفرن�شيني 
افريقيا  ع��ا���ش��م��ة  يف  امل���وج���ودي���ن 
املرتقب  الط���الق  قبل  الو�شطى 
اعادة  اىل  ترمي  ع�شكرية  لعملية 

المن اىل هذا البلد.
وتتاألف الكتيبة التي يتم ن�شرها يف 
املطار خ�شو�شا من اخت�شا�شيني 
وخدمات  الر�����ش����ال  ع��م��ل��ي��ات  يف 

التزويد بالوقود. 
وح�����ش��ل ه���ذا الن��ت�����ش��ار حت�شريا 
لتعزيز حمتمل للعديد يف بانغي، 
نزول عند رغبة رئي�س اجلمهورية 
، بح�شب ما او�شحت رئا�شة اركان 

وقال  �شحايا  ع��ن  العملية  ت�شفر 
اإن  املايل  م�شوؤول كبري يف اجلي�س 
موقعا  ي�شتهدف  ك��ان  الن��ت��ح��اري 
للجي�س الفرن�شي يف مدينة ميناكا 
 300 ح��وايل  بعد  على  تقع  التي 
كلم �شرق غ��او ك��رى م��دن �شمال 

موقع  ع��ل��ى  الفرن�شية  اجل��ي��و���س 
باري�س  واع���ل���ن���ت  ال����دف����اع  وزارة 
الف  ح��واىل  ن�شر  املا�شي  ال�شبوع 
م���وؤازرة  مهمتهم  فرن�شي  ج��ن��دي 
ال����ق����وات الف���ري���ق���ي���ة وال���دول���ي���ة 

املوجودة يف البالد.
واو���ش��ح��ت رئ��ا���ش��ة الرك����ان ان��ه يف 

قوات  ي�شتهدف  ك��ان  الهجوم  ه��ذا 
ح���ف���ظ ال�������ش���الم ال���ت���اب���ع���ة ل����الأمم 
24جنديا  واإن  م���ايل  يف  امل��ت��ح��دة 
يف  موجودين  كانوا  فقط  فرن�شيا 
امل��وق��ع. واأو���ش��ح ج��ارون يف باري�س 
ت�شم  كتيبة  ع��ن  ع��ب��ارة  امل��وق��ع  اأن 
500 و700 جندي من  ب��ني  م��ا 
ال��ن��ي��ج��ر ت�����ش��ارك يف ق����وات حفظ 
جمموعة  واأن  الأمم���ي���ة،  ال�����ش��الم 
اجل����ن����ود ال���ف���رن�������ش���ي���ني م����وج����ودة 
لتقدمي خدمات الدعم والتن�شيق. 
الع�شكري  امل���������ش����وؤول  واأ�������ش������اف 
كانا  اآخ��ري��ن  انتحاريني  اأن  امل���ايل 
�شي�شاركان يف الهجوم لذا بالفرار، 
ميناكا  يف  ����ش���ك���ان  اأف�������اد  ح����ني  يف 
للجي�س  مروحية  ���ش��اه��دوا  باأنهم 
املدينة.  اأج��واء  الفرن�شي حتلق يف 
وكانت قوات فرن�شية واأفريقية قد 
م��ايل جماعات  �شمال  م��ن  ط���ردت 
مرتبطة  ب��اأن��ه��ا  ت��و���ش��ف  م�شلحة 
املغرب  ب���الد  يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيم 
الإ�شالمي، وذلك بعد اأن �شيطرت 
لأ�شهر  املنطقة  هذه اجلماعات يف 

عدة خالل العام 2012.

اجلنود  ع���دي���د  ب��ل��غ  واخل���م���ي�������س، 
الو�شطى  افريقيا  يف  الفرن�شيني 
رئا�شة  ب��ح�����ش��ب  ع�����ش��ك��ري��ا   433
الرك�����ان، ب��ع��د و���ش��ول وح���دة من 
اجلو  �����ش����الح  يف  ال���ن���خ���ب���ة  ق�������وات 
حت�شريا  املطار  با�شت�شالح  ب��داأت 
والكتائب  الفرن�شية  القوة  لن�شر 

الفريقية.
اىل ذلك، ابحر حواىل 350 رجال 
خالل اليام املا�شية من مقر تابع 
دوال  مرفاأ  يف  الوطنية  للبحرية 
رئا�شة  وب��ح�����ش��ب  ال���ك���ام���ريون  يف 
ان تبقى هذه  املقرر  الرك���ان، من 
الكتيبة يف ب��ادئ الم��ر قرب دوال 
من  كلم   600 بعد  على  الواقعة 
والحد،  الو�شطى  افريقيا  ح��دود 
من  ع�شكري   500 ح���واىل  غ���ادر 
برازافيل  الدميوقراطية  الكونغو 
ل���ت���ع���زي���ز ال�����ق�����وة الف����ري����ق����ي����ة يف 

افريقيا الو�شطى.

الفرن�شية  ال����ق����وات  واإن  م�����ايل، 
ر���ش��دت وج�����وده، ويف غ��م��رة ذلك 
النا�شف من  ح��زام��ه  ال��رج��ل  فجر 
املتحدث  لكن  اإ�شابات.  وق��وع  دون 
�شمال  يف  الفرن�شية  القوات  با�شم 
اإن  العقيد جيل ج��ارون قال  مايل 

���ش��ت��ن��ق��ل طائرات  امل��ق��ب��ل��ة،  الي�����ام 
 124 انتونوف  ط��راز  م��ن  كبرية 
الكتيبة  لن��ت�����ش��ار  ال�����الزم  ال��ع��ت��اد 
الفرن�شية، م�شيفة اذا ما ا�شتدعى 
الو�شع، �شتكون القوة اي�شا قادرة 
الرعايا  ك���ل  ت���اأم���ني ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

الفرن�شيني .

تفجري انتحاري قرب قوات اأجنبية يف مايل
تعزيزات فرن�سية اإ�سافية يف اأفريقيا الو�سطى

ا�ستهداف مقر لأن�سار ال�سريعة يف مدينة بنغازي  احتجاجات يف هندورا�ش على نتيجة انتخابات الرئا�سة
•• تيجو�سيجالبا-رويرتز:

ال��ي�����ش��اري��ة التي  امل��ر���ش��ح��ة  ق�����ادت 
الرئا�شة  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ه���زم���ت 
كا�شرو  ���ش��ي��م��ورا  ه���ن���دورا����س  يف 
الف������ا م����ن ان�������ش���اره���ا يف ����ش���وارع 
ت��ي��ج��و���ش��ي��ج��ال��ب��ا ل��الح��ت��ج��اج على 
و�شفتها  التي  النتخابات  نتيجة 

بانها مزورة.
�شارك  ال���ت���ي  امل���ظ���اه���رة  وان���ت���ه���ت 
�شلميا  الف  ب��ع��دة  ي��ق��در  م��ا  فيها 
بانه  حم���ل���ل���ون  م���او����ش���ف���ه  وه������و 
ال�شتقرار  يف  الم��ل  بع�س  يعطى 
هندورا�س  وت�����ش��ه��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي. 
اعلى معدل من  اعمال عنف وبها 

جرائم القتل.
مر�شح  ه���رن���ان���دي���ز  خ�����وان  وك�����ان 
ال��وط��ن��ي احل��اك��م ورئي�س  احل���زب 
النتخابات  فاز يف  الكوجنر�س قد 
املا�شي  ال����ش���ب���وع  يف  ج����رت  ال���ت���ي 
املئة من  36.8 يف  بح�شوله على 
ال����ش���وات ط��ب��ق��ا مل��ا اع��ل��ن��ت��ه هيئة 
وتعهد  ال����ب����الد.  يف  الن���ت���خ���اب���ات 
هرنانديز باحلد من اعمال العنف 

املرتبطة بتجارة املخدرات.
وج�����اءت ���ش��ي��م��ورا م��ر���ش��ح��ة حزب 
الي�شاري  التاأ�شي�س  احلرية واعادة 
الرئي�س  زوج����ه����ا  ا���ش�����ش��ه  ال������ذي 

امل��خ��ل��وع م��ان��وي��ل زي��الي��ا يف املركز 
الثاين بح�شولها على 28.79 يف 

املئة من ال�شوات.
ولكن كا�شرو وزياليا الذي عزل 
يف ان��ق��الب اغ���رق ال��ب��الد يف ازمة 
�شيا�شية عميقة عام 2009 رف�شا 
النتخابات  ب��ن��ت��ي��ج��ة  الع������راف 

ال���ش��وات مما  ف��رز  باعادة  وطالبا 
ميهد الطريق ل�شراع مطول.

اليوم  احتجاج  خالل  زياليا  وقال 
ل ن��ري��د تالعبا يف ه��ن��دورا���س. ل 
الغ�س  م��ن  يولد  حكم  نظام  نريد 
واخل���������داع وق�������ال ح������زب احل���ري���ة 
�شيوا�شل  ان���ه  ال��ت��اأ���ش��ي�����س  واع�����ادة 

الحتجاج ويقول زياليا ان احلزب 
العليا  للمحكمة  ل��ل��ج��وء  م�شتعد 

للغاء نتيجة النتخابات.
هندورا�س  ت��اري��خ  ���ش��وء  يف  ول��ك��ن 
ال�شتقرار  ع�����دم  م����ن  احل����دي����ث 
املحللون  ا����ش���اد  ف��ق��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ب�شلمية الحتجاج.

ع�سرات القتلى واجلرحى يف حادث قطار بنيويورك
•• نيويورك-اأ ف ب:

قتل اربعة ا�شخا�س وا�شيب 67 بجروح يف نيويورك عندما 
امتار من  ب�شعة  و�شقط على م�شافة  �شكته  خرج قطار عن 
نهر هارمل واو�شحت اجهزة الطفاء ان 11 من اجلرحى يف 
حالة اخلطر وقد عرث على ثالثة من القتلى خارج القطار 
والرابع داخل احدى عرباته ووقع احلادث يف حي برونك�س 
قرابة ال�شاعة 7،20 )12،20 تغ( حني كان القطار املتجه 
منعطفا  ي�شلك  ن��ي��وي��ورك  يف  ���ش��ن��رال  غ��ران��د  حمطة  اىل 
معروفا ب�شعوبته قبل م�شافة ق�شرية من حمطة �شبوين 
دويفيل �شمال مانهاتن، يف منطقة يلتقي فيها نهرا هاد�شون 

وهارمل.
واو�شح حاكم ولية نيويورك اندرو كوومو ان على القطارات 
ان تبطئ �شرعتها يف هذه النقطة من 112 اىل 48 كلم يف 
ال�شاعة لكن عدة ركاب اك��دوا ان القطار كان ي�شري ب�شرعة 

اكر بكثري من عادته عند و�شوله اىل املنعطف.
اربع  وا�شتقرت  �شكتها  عن  ال�شبع  القطار  عربات  وخرجت 
منها يف منطقة م�شجرة قريبة. وانقلبت عدة عربات فيما 
هارمل  نهر  م��ن  قليلة  ام��ت��ار  م�شافة  على  القاطرة  توقفت 
تكون  وال���ذي  مانهاتن  و�شمال  برونك�س  ب��ني  يف�شل  ال��ذي 

مياهه جملدة يف هذا الوقت من ال�شنة.
القطار انطلق من مدينة بوكيب�شي )ولية نيويورك  وكان 
وعلى  �شباحا   5،45 ال�ش��اعة  يف  نيويورك(  مدينة  �شمال 
م��ن عدد  بكثري  اق��ل  ع��دد  وه��و  راك��ب��ا،   150 ح���واىل  متنه 
اأي���ام ال���ش��ب��وع ال��ع��ادي��ة، بح�ش���ب م��ا او���ش��ح احلاكم  ال��رك��اب 
اأ���ش��واأ وك��ان من  م�شريا اىل ان احل��ادث ك��ان ميكن ان يكون 
يف  �شنرال  غ��ران��د  حمطة  اىل  القطار  ي�شل  ان  املفر�س 

ال�شاعة 7،43.
اأخذت العربات تتاأرجح  وروى الركاب �شيناريو كارثيا حيث 
ان تنقلب كما يف فيلم يعر�س ب�شكل بطيء فيما علت  قبل 

ال�شيحات وانت�شر الغبار وتطايرت الحجار وقطع احلطام.
ويعاين اجلرحى من ك�شور يف الأط��راف وج��روح يف العمود 
ال��ف��ق��ري وال��ع��ن��ق وال���راأ����س ب�����ش��ورة خا�شة وو���ش��ل حمققو 
ال�شلطة الفدرالية املكلفة امن املوا�شالت اىل املوقع حواىل 
اإي����رل وي���ر خالل  ال��ظ��ه��ر واو���ش��ح امل�����ش��وؤول ع��ن التحقيق 
موؤمتر �شحايف انهم �شيمكثون ما بني ا�شبوع وع�شرة ايام يف 
املكان م�شريا اىل ان التحقيق �شي�شمل حالة ال�شكك وا�شارات 
املعتمدة  القيادة  واج����راءات  امل��ح��رك  وعمل  واملكابح  ال�شري 

وكذلك ال�شباب التي ادت اىل ا�شابة الركاب ومقتلهم.
وتابع انه عرث على ت�شجيالت القطار وانه �شيتم ا�شتجواب 
املقبلة وقال  القليلة  الي��ام  ال�شائق خالل  �شيما  طاقمه ول 
وير لل�شحافيني ان مهمتنا ل تقت�شر على فهم ما جرى، 
بل تق�شي مبعرفة اأ�شباب حدوث ذلك لتفادي تكراره وقال 
العربات  ل��رف��ع  ا���ش��ت��خ��دام راف��ع��ة  ان���ه �شيتم  ك��ووم��و  ان����درو 

املنقلبة.

•• كييف-وكاالت:

رف�����������ش�����ت رئ�����ي�����������ش�����ة ال���������������وزراء 
�شيناواترا،  ينغلوك  التايالندية، 
بالتنحي  م��ع��ار���ش��ي��ه��ا  م��ط��ال��ب 
التايالندية  الأنباء  ونقلت وكالة 
اأية  اأرى  �شيناواترا، قولها ل  عن 
الد�شتور  يف  ن�شو�س  اأو  ق��وان��ني 
اإن  بخطوة مماثلة..  القيام  تتيح 
ال�شعب  اأغلبية  بيد  البالد  �شعادة 
لتباع  ا�شتعداد  على  واحل��ك��وم��ة 
الإحتجاجات،  ق��ائ��د  وك���ان  ذل���ك 
�شوتيب تاوج�شوبان، دعا �شيناوترا 

اإىل اإعادة ال�شلطة لل�شعب.
اإن���ه���ا جاهزة  ���ش��ي��ن��اوات��را  وق���ال���ت 
لأي�����ة م��ف��او���ش��ات يف ح����ال واف���ق 
�شلمياً  التفرق  على  املتظاهرون 

�شباح  جديدة  مواجهات  ووقعت 
الثنني يف تايالند ب�ني قوات المن 
املعار�ش�ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  والف 
املوؤدية  ال��ط��رق  قطع����وا  اللذين 
و�شط  يف  احل��ك��وم��ة  م��ق�����������������ر  اىل 
ال�شتقالة  على  لإرغ��ام��ه��ا  كييف 
قنابل  ال�شرطة  اأطلقت  وبينم����ا 
ل��ل��دم��وع حلماية  امل�����ش��ي��ل  ال���غ���از 
امل��ق��ر ، ج����رت م���واج���ه���ات اأخ����رى 
املركزية  ال�������ش���رط���ة  م���ق���ر  ام������ام 
جتمع����وا  ق��د  امل��ت��ظ��اه��رون  وك���ان 
اخلا�شع  احل���ك���وم���ة  م��ق��ر  ح����ول 
واملحاط  م�شددة  امنية  لتدابري 
�شائكة  وا���ش��الك  ا�شمنتية  بكتل 
ال�شتقالل  �شاحة  م��ن  ق��ادم��ني   ،
مئات  ب�شع  م�شافة  على  الواقعة 
اللف  ق�����ش��ى  ح���ي���ث  الم�����ت�����ار، 

الوزراء  رئي�شة  �شقيق  على  كبري 
امللياردير  ���ش��ي��ن��اوات��را،  يينغلوك 

ثاك�شني �شيناواترا.
وي��ت��ه��م امل��ت��ظ��اه��رون ال���ذي���ن بلغ 
عددهك 70 الفا بح�شب ال�شرطة، 
ب��ان��ك��وك مقابل  ان��ح��اء  ���ش��ائ��ر  يف 
ثاك�شني  ا�شبوع،  قبل  الفا   180
ال���ذي اط���اح ب��ه ان��ق��الب ع�شكري 
رئي�س  من�شب  ي�شغل  ك���ان  ح��ني 
2006، بانه ل  ال��وزراء يف العام 
القرار احلقيقي يف  يزال �شاحب 
احلكومة من منفاه يف دبي ويعود 
اخر ظهور علني لرئي�شة الوزراء 
الحد  م�شاء  والتقت  ال�شبت  اىل 
ع���ن ت�شيري  امل�������ش���وؤول  ال�����ش��خ�����س 
تظهر  مل  ان��ه��ا  ال  ال��ت��ظ��اه��رات، 

على التلفزيون.

موؤيدة  تظاهرة  بعد  الليل  منهم 
ومناه�شة  الوروب�������ي  ل���الحت���اد 
يقل  ل  م��ا  فيها  ���ش��ارك  لل�شلطة 

عن مئة الف �شخ�س.
واق���ف���ل���ت غ��ال��ب��ي��ة اجل���ام���ع���ات يف 
بانكوك ابوابها ل�شباب امنية ومل 
ي�شاهد الكثري من ال�شرطيني يف 
ج����وار امل��ت��ظ��اه��ري��ن، ب��ح�����ش��ب ما 
افادت �شحافية يف وكالة فران�س 

بر�س.
غ�شب  ا������ش�����ب�����اب  �����ش����ل����ب  ويف 
يت�شكلون  ال���ذي���ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
م���ن جت��م��ع غ���ري م��ت��ج��ان�����س من 
مقربني  بورجوازيني  حمافظني 
اكر  الدميوقراطي،  احل��زب  من 
وجمموعات  امل��ع��ار���ش��ة،  اح�����زاب 
حقد  للملكية:  م���وؤي���دة  ���ش��غ��رية 

رئي�سة الوزراء التايالندية ترف�ش التنحي
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1137 )عمايل جزئي ) بوا�سطة الن�سر
املناخ  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جاهد  املدعي/حممد  اقام  قانونيا   ميثلهم  ومن  الكهروميكانيكية  للمقاولت 
الدعوى   0552088190 هاتف  الكرامة-  عجمان-  عنوانه:  مول  حممد  ح�شن 
مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  ج��زئ��ي-   - -ع��م��ايل   2013/1137 ب��رق��م 
30800 درهم   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 12 من �شهر 
دي�شمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 

2013/11/14
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان البتدائية

يف الدعوى 2012/107 )مدين كلي   ) بوا�سطة الن�سر

املدخل  /�شركة  البتدائية اىل اخل�شم  بناء على طلب حمكمة عجمان 
ك�شب لدارة العقارات اقام املدعي/ حممد عبدالرحمن املجذوب   الدعوى 
برقم 2012/107 مدين كلي - عجمان- ومو�شوعها مطالبة مالية فانت 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف 
دي�شمر  �شهر  10 من  ي��وم  امل��واف��ق   8.30 ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد 

ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك اخل�شم املدخل  .  
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  932/ 2013 -عمايل - م ع-  �ض- اأظ

امل�شتاأنف : احمد �شيد حممد م�شعود اجلن�شية:م�شر   امل�شتاأنف عليه: عادل 
ح�شني لعمال الطابوق والبال�شر اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف 
: تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية املطلوب اعالنه/  عادل ح�شني لعمال 
الطابوق والبال�شر اجلن�شية: المارات  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف 2013/932 عمايل - م ع- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/10 املوافق 
الدائرة الثانية 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 ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1048 /2013 جت جز- م ت-ب- اظ

 مدعي/ موؤ�ش�شة الرا�شد للنقل والتخلي�س بوكالة/ �شعد �شعيد الرا�شدي اجلن�شية: 
حممد  م�شطفى  وميثلها/  كون�شراك�شن  اجننريينج  ما�س  عليه:  مدعي  المارات 
درهم     34.613.44 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  خريي 
املطلوب اعالنه/  ما�س اجننريينج كون�شراك�شن وميثلها/ م�شطفى حممد خريي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2176 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
تينيه   : �شده  املنفذ  لبنان   اجلن�شية:  �شعيد  ع�شام  ا�شامة  التنفيذ/  طالب 
ذ.م.م  المارات  تينيه  اعالنه:  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  المارات 
اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/177 عم كل- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/692  احوال نف�ض م�سلمني         
اىل املدعى عليه /1-ف��رزاد علي ا�شغر ذوقي نزاد ازاد  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /نينا حممد ر�شا مال الهى وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر 
اهلي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة 
ونفقة متعة ونفقة زوجية وموؤخر ال�شداق والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها 
 ch1.C.14 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
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 الق��ل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض ال�سعبة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1625   احوال نف�ض م�سلمني 

اىل املدعى عليه/1- في�شل هالل �شيف نعمان  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعى : را�شيل جينيفري وات�شون 
يف   2013/10/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  اهلي   باقر  حممد  غلوم  علي  هبه  وميثله: 
را�شيل  للمدعية  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  وات�شون  جينيفري  را�شيل  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
املذكورة على املدعى عليها في�شل املذكور بالتي: 1- بنفاذ قرار احلكمني بتطليق املدعية را�شيل املذكورة من املدعى 
عليه في�شل املذكور بطلقه واحده بائنه مع عدم امل�شا�س ب�شىء من حقوق الزوجية املرتبه على الزواج والطالق 
وان على املدعية العده ال�شرعيه اعتبارا من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا. 2- اثبات ح�شانتها لولدها �شابريا 
ثالث �شنوات وعادل �شنه و�شهر تقريبا. 3- الزامه بان يوؤدي للمدعية نفقه زوجية قدرها )1400 درهم( �شهريا الف 
واربعمائة درهم �شامله املاأكل وامللب�س وامل�شرب وذلك ابتداء من تاريخ املطالبة الق�شائية الواقع يف 2012/12/24 
ي��وؤدي لها نفقه بنوه لولده��ا �شابريا وع��ادل قدرها )2000( درهم  وحتى تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا وان 
�شهريا الفا درهم �شامله املاأكل واملالب�س وامل�شرب منا�شفه بينهما بحيث يخ�س كل واحد منهما مبلغ )1000( درهم 
�شهريا الف درهم وذلك ابتداء من تاريخ املطالبة الق�شائية املذكور. 4- الزامه بان يوؤدي لها اجرة م�شكن ح�شانه 
قدرها )45000 (  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
   اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�ض اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/401 مدين جزئي

بناء على طلب املدعى/الدربي للعقارات ذ.م.م 
را�س  ال��ع��ن��وان:  عولقي  ع��ب��داهلل  �شالح  �شعيد  عليه: حممد طاهر  امل��دع��ى  اىل   
اخليمة- بجانب مدر�شة املن�شور- الظيت اجلنوبي- هاتف متحرك: 0508282305 
انت مكلف باحل�شور امام حمكمة را�س اخلمية البتدائية �شخ�شيا ابو بوا�شطة 
وكيل معتمد يف متام ال�شاعة 8.30 يوم : الربعاء- 2013/12/11 وعليك انه يف 
حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحددين فانه �شيف�شل يف الدعوى 

يف غيابك. الدائرة اجلزئية الثانية حرر بتاريخ : 2013/11/24
 امني ال�سر/خالد اآل علي

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
             يف الدعوى رقم 2012/1771 جتاري كلي

ال�شويطي  �شامل  املدعى عليه: موؤ�ش�شة  زايد  ال�شيخ  �شارع  ايران - فرع  املدعى: بنك �شادرات 
لتجارة الدوات املنزلية ملالكها �شامل كاظم بو عذار واآخرون

يعلن اخلبرياً احل�شابي/ عقيل حممد هادي ح�شن، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
خبري م�شرفيا يف الدعوى رقم 2012/1771 جتاري كلي، واملقامة من املدعي/ بنك �شادرات 
�شامل  موؤ�ش�شة  الوىل/  عليها  املدعى  فان  للمهمة  وتنفيذا  زايد  ال�شيخ  �شارع  فرع  ايران- 
�شامل  الثاين/  عليه  واملدعي  عذار  بو  كاظم  �شامل  ملالكها  املنزلية  الدوات  لتجارة  ال�شويطي 
ميثلهم  من  او  �س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الكوثر  نور  الثالثة/  عليها  واملدعى  بوعذار  كاظم 
عقده  واملقرر  منهما  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  امل�شرفية  الجتماع اخلرة  مدعوين حل�شور 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري الكائن 
العربية وفندق رحاب  الو�شل بزن�س �شنر- بجوار �شركة املالحة  بناية  يف ديرة- بور�شعيد- 
لذا   04-2955990 وفاك�س   04-2954833 هاتف/   )902( رقم  مكتب  التا�شع-  الطابق  روتانا- 

نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله.

 اخلبري امل�سريف/د. عقيل حممد هادي ح�سن     

حتديد موعد اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3013 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حنان غنام اجلن�شية: املغرب مدعي عليه: �شالون احالم ال�شعيدة   
لتجميل ال�شيدات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
اجلن�شية:  ال�شيدات  لتجميل  ال�شعيدة  احالم  �شالون  اعالنه/  املطلوب 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/09 موعدا  املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/775   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - روية علي النيادي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3436.54 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
وحددت  ال�����ش��داد.  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية 
بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/10 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلك  م��ن  او  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/539   عقاري كلي              
اىل املدعى عليه/ 1 - نو�شني منوجهر ثقى بك لو  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /تعمري القاب�شة لال�شتثمار )�س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد املرم 
بني املدعية واملدعي عليها ب�شاأن الوحدة ال�شكنية رقم )1109( والزام املدعى 
يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها 
املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 
الق��ل. ويف حالة تخلفك  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/366  عقاري كلي                       

النق�شبندي جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل  ���ش��ه��ام  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
)����س.ذ.م.م(  لال�شتثمار  القاب�شة  تعمري   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
املحكمة  ب���ان  نعلنكم  احلفيتي  ع��ل��ي  عبيد  �شيف  حم��م��د  ومي��ث��ل��ه: 
قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/11/20 يف الدعوى املذكورة 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/11 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1797 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بحر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س    اجلن�شية:  مياه  راتن  مياه  �شادق  مدعي/   
الزراف للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/  بحر الزراف للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات      
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2467 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

غايات  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ح�شني  منري  يعقوب  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  غايات  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2473 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ م�شعود رانا حممد عثمان خان اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  التعارف  موؤ�ش�شة 
العامة  لل�شيانة  التعارف  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/231 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/جمعة عبداهلل علي جمعة عبداهلل النقبي جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام   -2 للمدعية.  دره��م(   5234.88( مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  ال��زام   -1
املدنية(.  باملادة )133 من قانون الج��راءات  اتعاب حماماة عمال  وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( 
بتاريخ   علنا  واأف��ه��م  �شدر  عليه  امل��دع��ى  بحق  احل�����ش��وري  ومبثابة  املدعية  بحق  ح�شوريا  حكما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثون  2013/11/14م.    حكما 
للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ 

الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/239 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل مبنى الت�شالت- الدور اخلام�س  07-2260503
اىل املدعى عليه/بالل  ملقاولت البناء- وميثلها/بالل خمي�س بالل علي ال�شحي  جمهول مكان 
القامة   يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت 
مبلغ  بدفع  ال�شحي  علي  ب��الل  ب��الل خمي�س  امل�����ش��وؤول  وم��دي��ره  عليه  امل��دع��ى  ال���زام   -1 املحكمة: 
)17498.75 درهم( للمدعية.   2- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( اتعاب 
املدعية ومبثابة  املدنية(. حكما ح�شوريا بحق  باملادة )133 من قانون الج��راءات  حماماة عمال 
احل�شوري بحق املدعى عليه �شدر واأفهم علنا بتاريخ  2013/11/14م.    حكما قابال لال�شتئناف 
امليعاد دون الطعن  اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا  خالل ثالثون يوما اعتبارا من 

على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/234 مدين جزئي
را�س  العنوان:  �شركات  �شكوى  اجلن�شية:  لالت�شالت   الإم���ارات  /موؤ�ش�شة  املدعى  ا�شم 

اخليمة - النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/حممد عبيد �شالح اخلنبويل    جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت 
 3628.30( مقدارة  ماليا  مبلغا  املدعية  اىل  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعى  بالزام   -1 املحكمة: 

درهم( والزمته امل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء 
الج���راءات  تتخذ  �شوف  املحكمة  ف��ان  اليه  امل�شار  احلكم  على  الطعن  دون  امليعاد  ه��ذا 

القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/243 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/حممد �شعيد را�شد �شعيد الدبدوب احلب�شي  جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/6 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
1- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )54211.78  درهم( للمدعية.

 2- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( اتعاب حماماة عمال باملادة )133 من 
قانون الجراءات املدنية(. حكما ح�شوريا بحق املدعية ومبثابة احل�شوري بحق املدعى عليه

  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء 
الج���راءات  تتخذ  �شوف  املحكمة  ف��ان  اليه  امل�شار  احلكم  على  الطعن  دون  امليعاد  ه��ذا 

القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/233 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/احمد حممد احمد عبداهلل داربيني ال�شحي  جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: 
حكمت املحكمة: 1- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )3879.97 درهم( للمدعية. 

2- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( اتعاب حماماة عمال باملادة )133 من 
قانون الجراءات املدنية(. حكما ح�شوريا بحق املدعية ومبثابة احل�شوري بحق املدعى عليه �شدر 
واأفهم علنا بتاريخ  2013/11/14م.    حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة 

�شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/241 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/حممد علي جمعة علي جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
1- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )4672.98 درهم( للمدعية. 

2- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( اتعاب حماماة عمال باملادة )133 من 
قانون  (.  الجراءات املدنية . حكما ح�شوريا بحق املدعية ومبثابة احل�شوري بحق املدعى عليه 
�شدر واأفهم علنا بتاريخ  2013/11/14م. حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا 
اليه فان  امل�شار  الطعن على احلكم  امليعاد دون  وبانق�شاء هذا  للن�شر،  التايل  اليوم  من 

املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2011/245 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/حمد را�شد �شليمان عبيد الغنبري   جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام   -2 للمدعية.  دره��م(   30110.27( مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  ال��زام   -1
املدنية(.  باملادة )133 من قانون الج��راءات  اتعاب حماماة عمال  وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( 
بتاريخ   علنا  واأف��ه��م  �شدر  عليه  امل��دع��ى  بحق  احل�����ش��وري  ومبثابة  املدعية  بحق  ح�شوريا  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  2013/11/14م. 
للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ 

الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/237 مدين جزئي
 - را���س اخليمة  العنوان:  �شركات  �شكوى  الإم��ارات لالت�شالت  اجلن�شية:  املدعى /موؤ�ش�شة  ا�شم 

النخيل- 07-2260503
اىل املدعى عليه/عبداهلل �شعيد علي ر�شود ال�شحي  جمهول مكان القامة

  يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/14 احلكم التايل: حكمت املحكمة: 
بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام   -2 للمدعية.  دره��م(   7985.29( مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  ال��زام   -1
املدنية(.  باملادة )133 من قانون الج��راءات  اتعاب حماماة عمال  وامل�شاريف ومبلغ )100 درهم( 

�شدر وافهم علنا بتاريخ 2013/11/14   
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء 
الج���راءات  تتخذ  �شوف  املحكمة  ف��ان  اليه  امل�شار  احلكم  على  الطعن  دون  امليعاد  ه��ذا 

القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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املال والأعمال اليوم الوطني

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يطلق بطاقة فيزا �سيف الحتاد البالتينية باجلنيه ال�سرتليني
امل��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى طلب  ال��ع��م��الء م��ن  ب��ال�����ش��ف��ر. ه���ذا و�شيح�شل  اخل��ا���ش��ة 
اأميال �شيف  األف ميل جماين من   15 للح�شول على هذه البطاقة على 
يتم  ا�شرليني  جنيه   1 كل  عن  اإ�شايف  ميل   1.5 اإىل  بالإ�شافة  الحت��اد، 
على  اأي�شاً  البطاقة  هذه  حاملو  �شيح�شل  كما  البطاقة.  با�شتخدام  دفعه 
فر�شة احل�شول على تذكرة جمانية اإ�شافية ملن يرافقهم يف ال�شفر اإىل اأي 
من وجهات �شركة الحتاد للطريان، اإ�شافة اإىل فر�شة الرقية اإىل ع�شوية 
برنامج �شيف الحتاد الذهبية عند �شراء تذكرة ذهاب واإياب من لندن اإىل 
اأي من وجهات �شركة الحتاد للطريان. وميكن حلاملي هذه البطاقة اأي�شاً 
الأعمال يف  درجة رجال  اإىل �شالت  املقيد  الو�شول غري  باإمكانية  التمتع 
مطاري دبي واأبوظبي، والدخول املجاين اإىل �شالت ح�شرية يف اأكرث من 

مرات. الأربع  يتجاوز  ل  مبا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  مطاراً   60

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  اأطلق 
اإىل  ي�شافرون  الذين  لعمالئه  خم�ش�شة  جديدة  مغطاة  بطاقة  ال��رائ��دة، 
الحتاد  �شيف  فيزا  بطاقة  اإط���الق  وي��اأت��ي  متكرر.  ب�شكل  املتحدة  اململكة 
احلافل  امل�شرف  ل�شجل  جديدة  كاإ�شافة  ال�شرليني  باجلنيه  البالتينية 

يف اإطالق البطاقات املغطاة املبتكرة والفريدة من نوعها.
وهي  ال�شرليني،  باجلنيه  البالتينية  الحت��اد  �شيف  فيزا  بطاقة  وتقدم 
الحتاد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ش��رف  ي�شدرها  م�شركة  مغطاه  بطاقة  ث��ال��ث 
املزايا  العديد من  اإىل جانب  املرونة،  عالية من  درجة  للعمالء  للطريان، 
والمتيازات  احل�شرية  املكافاآت  عن  ف�شاًل  فئتها،  يف  الأف�شل  تعد  التي 

ويف تعليقه على اإطالق هذه البطاقة، قال �شارف�س �شاروب، الرئي�س العاملي 
ملجموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي: لقد 
عملنا عر ال�شنني على بناء العديد من ال�شراكات التي ت�شمح لنا باأن نقدم 
حياتهم  اأ�شاليب  لتنا�شب  خ�شي�شاً  م�شممة  وخدمات  منتجات  لعمالئنا 
واحتياجاتهم اخلا�شة. وتعد بطاقة فيزا �شيف الحتاد البالتينية باجلنيه 
اإ�شافة مميزة لباقة بطاقاتنا املغطاة املبتكرة، فيما  ال�شرليني اجلديدة 
ومتوافقة  وب�شيطة  �شاملة  م�شرفية  حلول  تطوير  على  العمل  نوا�شل 
مع ال�شريعة الإ�شالمية". واأ�شاف قائاًل: عند مقارنة بطاقة فيزا �شيف 
اأبوظبي  م�شرف  من  ال�شادرة  ال�شرليني  باجلنيه  البالتينية  الحت��اد 
الإ�شالمي مبثيالتها من البطاقات، يت�شح جلياً اأنها من اأف�شل البطاقات 
ميكن  ال��واق��ع،  ويف  حلامليها.  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ك��اف��اآت  حيث  م��ن  فئتها  يف 

حلاملي بطاقات الذين ينفقون ما معدله 2،700 جنيه ا�شرليني �شهرياً 
اأن يك�شبوا تذكرتي �شفر ذهاباً واإيابا من لندن اإىل اأبوظبي".

العمالء  ع��الق��ات  لإدارة  الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���اري ج��ري��ن،  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
اإط���الق بطاقة ف��ي��زا �شيف الحتاد  ل��ل��ط��ريان: ي��وؤك��د  وال���ولء يف الحت���اد 
البالتينية باجلنيه ال�شرليني من جديد على مدى متانة العالقة التي 
بتزويد عمالئنا  و�شنبقى ملتزمون  الإ�شالمي.  اأبوظبي  تربطنا مب�شرف 
بخدمات متكاملة باأكر قدر ممكن، ونتطلع قدماً اإىل مزيد من التعاون يف 
امل�شتقبل". وكما هو احلال يف جميع بطاقات م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، 
�شيتمتع حاملو هذه البطاقة اأي�شاً مبجموعة وا�شعة من اخلدمات وامليزات، 
الن�شية  الر�شائل  ع��ر  التنبيه  اأع��ل��ى، وخ��دم��ة  اإن��ف��اق  ح���دود  ذل��ك  مب��ا يف 

الق�شرية املجانية، وفرات �شماح ل�شداد امل�شتحقات ال�شهرية.

الإمارات تدعو يف اجتماعني وزاريني اإىل تن�سيق املواقف حيال مفاو�سات التجارة متعددة الأطراف يف بايل 

ترحيب خليجي بان�سمام اليمن ملنظمة التجارة العاملية

ت�سارع منو ال�سناعات التحويلية يف بريطانيا
•• لندن-رويرتز: 

ال�شناعي يف  ال��ق��ط��اع  اأن  الإث��ن��ني  ام�����س  م�شح  اأظ��ه��ر 
يف  اأع���وام  ثالثة  نحو  يف  وت��رية  باأعلى  من��ا  بريطانيا 
اجلديدة  الطلبيات  واأ���ش��ارت  الثاين  ت�شرين  نوفمر 
اأك����رث ق����وة. و���ش��ج��ل اجلنيه  ان��ت��ع��ا���س اق��ت�����ش��ادي  اإىل 
ال�شرليني اأعلى م�شتوى يف خم�شة اأعوام مقابل �شلة 
لتعايف  امل�شتثمرين  توقعات  تنامي  مع  العمالت  من 
�شي.اآي. ماركت  موؤ�شر  وقفز  الريطاين.  القت�شاد 
بي.اإ�س ملديري م�شريات قطاع ال�شناعات التحويلية 
56.5 يف  الثاين من  ت�شرين  نوفمر  58.4 يف  اإىل 
اأكتوبر ت�شرين الأول. وت�شري اأي قراءة فوق 50 نقطة 

اإىل تو�شع.
و���ش��ج��ل امل��وؤ���ش��ر اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن��ذ ف��راي��ر �شباط 
ا�شتطالع  تفاوؤل يف  التوقعات  اكرث  2011 متجاوزا 

اجرته رويرز.
فيما  م�شتوى  لأع��ل��ى  اجل��دي��دة  الطلبيات  وارت��ف��ع��ت 

يزيد عن 19 عاما.

مليون �سوري يعانون بانتظام من نق�ش الغذاء ات�سالت تقدم اأحدث خدمات اأمن الإنرتنت

الحتاد للطريان وغرفة التجارة 
الأ�سرتالية العربية توقعان اتفاقية �سراكة  

••اأبوظبي-وام:

الأ�شرالية  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  للطريان  الحت���اد  �شركة  وقعت 
البالتيني  ال��راع��ي  ال�شركة  مبوجبها  ت�شبح  ���ش��راك��ة  العربية..اتفاقية 

للغرفة على مدار ال�شنوات الثالث القادمة.
واأكد جيم�س هوجن رئي�س املجموعة الرئي�س التنفيذي لالحتاد للطريان 
للدولة  الوطني  الناقل  ال�شركة  باعتبار  اأن��ه  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف 
الإم���ارات  ودول���ة  اأ�شراليا  ب��ني  العالقات  اأوا���ش��ر  بتدعيم  ملتزمة  فاإنها 
العربية املتحدة..م�شريا اإىل اأن التاأ�شي�س ل�شراكة ر�شمية مع غرفة التجارة 
العربية يعد عالمة فارقة يف م�شعى الحت��اد نحو  الأ�شرالية  وال�شناعة 
حتقيق هذا الهدف. واأ�شار اإىل تطلع ال�شركة قدما للعمل مع فريق الإدارة 
يف غرفة التجارة وال�شناعة الأ�شرالية العربية لإيجاد املزيد من الفر�س 

على �شعيد تعزيز التبادل الدبلوما�شي والتجاري والثقايف.
للغرفة  ال��ت��اب��ع��ة  للبعثات  ال��دع��م  �شتقدم  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  اأن  واأو����ش���ح 
العالقات  بناء  يف  امل�شاعدة  بجانب  العربية  املنطقة  واإىل  من  وامل�شافرة 
التجارية والقت�شادية والثقافية بني اأ�شراليا والدول الأع�شاء يف جامعة 

الدول العربية.
التجارة  ل��غ��رف��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال ج��ون��اث��ان ه��ريب�����س  م��ن ج��ان��ب��ه 
وال�شناعة الأ�شرالية العربية اإن ال�شراكة املوؤ�ش�شية بني الحتاد للطريان 
والغرفة متثل مرحلة هامة لتعزيز العالقات مبا يعود بالقيمة احلقيقية 
على اجلانبني. يذكر اأن غرفة التجارة وال�شناعة الأ�شرالية العربية التي 
الثنائية  وال�شتثمارات  للتجارة  العليا  الرابطة  تعد   1975 عام  تاأ�ش�شت 

بني اأ�شراليا والدول الأع�شاء يف جامعة الدول العربية.
الت�شدير  على  الأ�شرالية  ال�شركات  م�شاعدة  يف  الغرفة  مهمة  وتتمثل 
اأف��ري��ق��ي��ا ودعم  و���ش��م��ال  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  اأ����ش���واق  واإىل  م��ن  وال���ش��ت��رياد 
ال�شركات العربية الباحثة عن فر�س ال�شتثمار يف اأ�شراليا وتزود الأع�شاء 
باملعلومات التجارية وحتقيق التوافق بني ال�شركات وتوفري الفر�س لبناء 

العالقات املهنية بني ال�شركات.

ان�شمامه اإىل منظمة التجارة العاملية. واأ�شاف اأن دول 
يف  ال��دول  جميع  حق  توؤكد  اخلليجي  التعاون  املجل�س 
الن�شمام لهذه املنظمة..داعية اإىل اإزالة كل ال�شعوبات 
يف  الراغبة  العربية  ال��دول  بقية  ان�شمام  تواجه  التي 
الن�شمام اإىل منظمة التجارة العاملية. واأو�شح اأن دول 
متديد  ب�شاأن  من��وا  الأق���ل  ال���دول  طلب  تدعم  املجل�س 
اتفاقية  م��ن   66  1 ل��ل��م��ادة   وف��ق��ا  النتقالية  ال��ف��رة 
الفكرية   امللكية  حقوق  من  بالتجارة  املت�شلة  اجلوانب 
وتنفيذ  لتطبيق  النتقالية  ال��ف��رة  لتمديد  ت��رب�����س  

التفاقية حتى عام 2021. 

اأ�شبح جزءا ل يتجزاأ  ا�شتخدام الإنرنت  اأن  ات�شالت 
م���ن ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة وال��ت��ه��دي��دات الإل��ك��رون��ي��ة يف 
اأكرث تعقيدا يوما بعد يوم ومن  تطور م�شتمر وتغدو 
عر�شة  اأك��رث  امل�شركون  يكون  املنا�شبة  احلماية  دون 
لالخراقات . واأ�شاف العبار اأن التقارير تبني بو�شوح 
تزايد الهجمات الإلكرونية يف دولة الإمارات ولذلك 
ن��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى حت�����ش��ني الإج�������راءات اخلا�شة 
ات�شالت  اإدراك   وان��ط��الق��ا م��ن  الإل��ك��روين  ب��الأم��ن 
مل��دى ج��دي��ة وخ��ط��ورة ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات فهي ملتزمة 
ل�شمان  الإل��ك��روين  الأم���ن  منتجات  اأف�شل  بتقدمي 

اأف�شل جتربة ا�شتخدام اآمنة للعميل .

�شبعة  نحو  )اي  ال��ن��زاع  قبل  �شوريا  �شكان  ثلث  ا�شبح 
ماليني �شخ�س( يعي�شون بف�شل امل�شاعدة الن�شانية.

ال�شوري  العربي  الحمر  الهالل  ان  اكلي�شال  واو�شح 
امل�شاعدة لكنه ل يتمكن  الق�شم الك��ر من هذه  ي��وزع 
من الو�شول ب�شكل غري منتظم �شوى اىل %85 من 
الرا�شي ال�شورية. من جانبه قال والر كوت م�شاعد 
المني العام لالحتاد الدويل لل�شليب الحمر اننا حقا 
ان�شانية �شخمة  ازمة  انها  الركيز على  يف حاجة اىل 
اعرب  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن  ي���وم.  ك��ل  فيها �شحايا  ي�شقط 
ال�شتاء  املتزايد لن مع حلول ف�شل  الحت��اد عن قلقه 
بينما  امل�شاعدة  اىل  ال�شخا�س  اكر من  �شيحتاج عدد 

�شي�شعب توزيعها يف بع�س مناطق البالد.

••بايل-وام:

رحبت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بقرار 
ان�شمام اليمن اإىل منظمة التجارة العاملية. وقال ان�س 
ت�شريح  يف  الكويتي  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  ال�شالح 
الكويتية كونا عقب اجتماعه مع  الأنباء  ام�س لوكالة 
وزراء التجارة وال�شناعة يف جمل�س التعاون اخلليجي 
التجارة  ملنظمة  التا�شع  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  هام�س  على 
الإندوني�شية.. ب��ايل  جزيرة  يف  حاليا  املنعقد  العاملية 

اإن ال��ي��م��ن مت��ك��ن م��وؤخ��را م��ن اإن��ه��اء امل��ف��او���ش��ات على 

ارتفاع قيمة واردات اجلزائر من القمح 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

ارتفعت قيمة واردات اجلزائر من القمح ب� 7.6 % 
يف ال�شهور الع�شرة الأوىل من 2013.

امل���رك���ز ال��وط��ن��ي لالإح�شاء  ب��ي��ان ����ش���ادر ع���ن  وذك����ر 
اليوم  اجل��زائ��ري��ة  للجمارك  التابع  الآيل  والإع���الم 
مليار   1.84 بلغت  القمح  واردات  قيمة  اأن  الإثنني 
دولر يف الفرة املرجعية مقابل 1.71 مليار دولر 

خالل نف�س الفرة من العام املا�شي.
واأنتجت اجلزائر العام احلايل 5.12 مليون طن من 

القمح مقابل 4.24 مليون طن العام املا�شي.
واأو�شح البيان اأن واردات القمح �شكلت معظم واردات 
اإجمايل  ب�شكل  ارتفعت  التي  احل��ب��وب  م��ن  اجل��زائ��ر 

يقدر ب� 5.02 % خالل الفرة املرجعية.
وبلغت قيمة واردات احلبوب مبا فيها القمح بنوعيه 
2.72 مليار مقابل 2.59 مليار دولر خالل نف�س 
الفرة من 2012. وبلغت كمية احلبوب امل�شتوردة 

•• اأبوظبي-وام: 

جديدة  حزمة  لالت�شالت  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  طرحت 
الإلكروين  لالأمن  �شيكيورتي  ن��ورت��ون  خ��دم��ات   من 
مل�شركي  رخ�����س  ث���الث  ت��وف��ر  �شيمانتك  ���ش��رك��ة  م��ن 
. ويوؤمن نورتون  اإي ليف  و  ال�شامل  الإنرنت بنظام 
وبرامج  الفريو�شات  �شد  احلماية  �شيكيورتي  اإنرنت 
لالأهل  التحكم  خ��ي��ارات  توفري  اإىل  اإ�شافة  التج�ش�س 
ل�شمان ال�شتخدام الآمن لالإنرنت من قبل الأطفال 
الإنرنت. وقال  املبا�شر عر  الفني  الدعم  ف�شال عن 
يف  املنزلية  اخل��دم��ات  رئي�س  نائب  العبار  ماجد  را�شد 

•• جنيف-اأ ف ب:

حذر الحت��اد ال��دويل لل�شليب الحمر الثنني من ان 
نق�س  م��ن  بانتظام  يعانون  الق��ل  على  ���ش��وري  مليون 
الغذاء بينما تعيق املعارك واحلواجز الع�شكرية توزيع 
الكوارث  ادارة  م��دي��ر  واع��ل��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة.  امل�����ش��اع��دات 
والزمات يف الحتاد �شيمون اكلي�شال يف موؤمتر �شحايف 
الموال  م��ن  امل��زي��د  طالبا  للعدد  تقريبي  تقدير  ان��ه 
ل�شوريا. وقد �شاعف الحتاد الدويل لل�شليب الحمر 
فعال مطالبه وبات يف حاجة اىل 106 ماليني فرنك 
�شوي�شري )86 مليون يورو( مقابل 53 مليون فرنك 
�شوي�شري �شابقا. وبعد ثالث �شنوات من اعمال العنف 

الأزمة  لهذه  وتفاديا  الأطراف". 
متعدد  التجاري  النظام  ولإخ��راج 
الأط��راف من هذا امل��اأزق وتدعيم 
م�شداقيته قررت الدول الأع�شاء 
ك�شر مبداأ ال�شفقة الواحدة ن�شبيا 
اإىل �شفقة  الو�شول  والعمل على 
اأطلق  التا�شع  ال��وزاري  املوؤمتر  يف 

عليها �شفقة احل�شاد املبكر". 

املعنية  ال����دول����ي����ة  ب����ال����ق����وان����ني 
وت�شم  الأمم  ب���ني  م���ا  ب��ال��ت��ج��ارة 
العامل.  دول  م��ن  ع�شوا    159
التجارية  املفاو�شات  تعرث  وك��ان 
اأع�شاء  ب���ني  الأط������راف  م��ت��ع��ددة 
املنظمة اأدى اىل عدم التو�شل اإىل 
املدرجة  املباحثات  ب�شاأن  يف  نتائج 
على اأج��ن��دة ج��ول��ة ال��دوح��ة التي 

على    2001 ع������ام  يف  اأق���������رت 
اجتماعات  اأربعة  عقد  من  الرغم 
وزاري���������ة ب���ع���د م����وؤمت����ر ال����دوح����ة 
التفاو�شية  املوا�شيع  ب�شبب كرثة 
وفقا  ال��ب��ع�����س  ببع�شها  ورب��ط��ه��ا 
واأو�شل  ال��واح��دة  ال�شفقة  مل��ب��داأ 
اإىل م��اأزق واأزم��ة ل تزال  املنظمة 
توؤثر على النظام التجاري متعدد 

••اإندوني�سيا-وام:

الأع�شاء  ال����دول  الإم�����ارات  دع���ت 
 � الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون  يف منظمة 
اإيجاد  اإىل   � دول��ة   57 ت�شم  التي 
م�شركة  اأر����ش���ي���ة  ذات  م���واق���ف 
املفاو�شات  اإىل مائدة  بها  والدفع 
الأط���������راف مب����ا يحقق  م���ت���ع���ددة 
الوزاري  املوؤمتر  م�شاحلها خالل 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة  التا�شع 
ال������ذي ي����ب����داأ اأع����م����ال����ه ال����ي����وم يف 
ج��زي��رة ب���ايل الإن��دون��ي�����ش��ي��ة. كما 
الإجتماع  ح�شورها  خ��الل  اأك��دت 
التن�شيقي لدول جمل�س  ال��وزاري 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ال�����ذي عقد 
ام�����س ع��ل��ى ه��ام�����س م��وؤمت��ر بايل 
اأه��م��ي��ة ال��ت�����ش��اوروال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
للخروج  الأع�����ش��اء  ال�شت  ال���دول 
املوا�شيع  مبواقف م�شركة حول 
املوؤمتر  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  امل��ط��روح��ة 
الوزاري التا�شع الذي ميتد اأعماله 
اأربعة اأيام. و�شارك يف الإجتماعني 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ني ����ش���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
وزارة  وك��ي��ل  �شالح  اآل  اأح��م��د  ب��ن 

قطاع التجارة اخلارجية يف وزارة 
اأحمد  �شعادة  بح�شور  الإقت�شاد 
عبداهلل امل�شلي �شفري الدولة لدى 
و�شعادة  الإندوني�شية  اجلمهورية 
الوكيل  ال���ك���ي���ت  حم���م���د  ج��م��ع��ة 
التجارة  ���ش��وؤون  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
اخلارجية بوزارة الإقت�شاد. وقال 
معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
امل���ن�������ش���وري وزي�����ر الق���ت�������ش���اد يف 
�شعادة  عنه  بالنيابة  األقاها  كلمة 
ال����وزاري  اآل ���ش��ال��ح يف الإج��ت��م��اع 
ال��ت�����ش��اوري ل���ل���دول الأع�������ش���اء يف 
الذي  الإ�شالمي  التعاون  منظمة 
ع��ق��د ام�����س ع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر 
ي��ع��د فر�شة  ال��ل��ق��اء  اأن ه���ذا  ب���ايل 
التطورات  ت��دار���س  ليتم  م��ت��اح��ة 
الدوحة  اأج����ن����دة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة 
م�شتجداتها  واآخ�������ر  ال��ت��ن��م��وي��ة 
والنظر مبا هو مطروح يف اأجندة 
عليه  اأطلق  ما  املوؤمتر من خالل 
بيان  م��ع  امل��ب��ك��ر  احل�����ش��اد  �شفقة 
الواحد  ال�شفقة  مببداأ  التم�شك 
املنظمة  دول  عليه  توافقت  التي 
م���ن���ذ اإن�����ط�����الق ج���ول���ة ال���دوح���ة 

على اأن الإ�شهام احلقيقي يف ر�شم 
خارطة ما بعد بايل �شي�شكل امل�شار 
على  للعمل  امل�شتقبلي  التفاو�شي 
املناحي التفاو�شية كافة لرنامج 
الأ�شقاء  معاليه  وه��ن��اأ  ال���دوح���ة. 
اإن��ه��اء مفاو�شات  ع��ل��ى  ال��ي��م��ن  يف 
التجارة  منظمة  اإىل  ان�شمامهم 
بطاجك�شتان  رحب  ..كما  العاملية 
على ع�شويتها يف املنظمة. و�شجل 
التي  ل��ل��ج��ه��ود  الإم����������ارات  ���ش��ك��ر 
للتنمية  الإ�شالمي  البنك  يبذلها 
الإ�شالمية  ال�����دول  م�����ش��اع��دة  يف 
الأع�شاء على بناء ورفع القدرات 
ال�����ذات�����ي�����ة م�����ن خ�������الل ب���رن���ام���ج 
امل�شاعدات الفنية التي يقدمونها. 
وا���ش��ت��ع��ر���س الإج���ت���م���اع ال�����وزراي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول 
املفاو�شات  ب�شاأن  التطورات  اآخ��ر 
ال���ت���ج���اري���ة م���ت���ع���ددة الأط��������راف 
وال����ق����ررات امل��ت��وق��ع اخل�����روج بها 
خالل موؤمتر بايل التي من اأهمها 
تي�شريالتجارة  اتفاقية  مو�شوع 
و"املعاملة  التنمية  ومو�شوعات 
و"جتارة  والتف�شيلية  اخل��ا���ش��ة 

واأك����د   .  2001 ع����ام  الإمن���ائ���ي���ة 
جاهدة  ت�شعى  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
لتن�شيط  العمل  ركيزة  تكون  لأن 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة م�����ش��ت��ن��دة على 
اإزال��������ة ال���ع���وائ���ق وال���ق���ي���ود اأم�����ام 
واخلدمات  ال�شلع  حركة  ان�شياب 
النامية  ال����������دول  اإع������ط������اء  م�����ع 
تف�شيلية  م��ع��ام��ل��ة  من���وا  والأق�����ل 
ال��ت��ن��م��ي��ة لديها  مل�����ش��ت��وي��ات  وف��ق��ا 
تي�شري  اتفاقية  يف  امل��ط��روح  وه��و 
اأجندة  ع��ل��ى  امل��ع��رو���ش��ة  ال��ت��ج��ارة 
امل��وؤمت��ر ال����وزاري يف ب���ايل. ولفت 
تعديل  مقرح  اأن  اإىل  املن�شوري 
ب��ن��ود ات��ف��اق��ي��ة ال���زراع���ة يف اإط���ار 
ي�شهم  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
واإزالة  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  يف 
الت�شوهات التي تفر�س على جتارة 
ذلك  اأن  واأك��د  الزراعية.  املنتجات 
وجماعات  ف��رادى  العمل  يتطلب 
وبالتعاون مع املجموعات الدولية 
الأخ������رى ح��ت��ى ي��ت��ح��ق��ق اخل����روج 
تنموي  م�شعاها  طموحة  بنتائج 
اقت�شادات  ت��ن�����ش��ي��ط  يف  ت�����ش��اه��م 
املن�شوري  و����ش���دد  ك���اف���ة.  ال�����دول 

مقرحا  ون���اق�������س  اخلدمات". 
تن�شيقية  ع��م��ل  اآل���ي���ة  ل��ت��ح�����ش��ني 
تبادل  ت�شمن  املجل�س  دول  ب��ني 
دوري  ب�شكل  وتدفقها  املعلومات 
منظمة  يف  ممثليها  على  و�شريع 
الدول  وعوا�شم  العاملية  التجارة 
ب���ل���ورة مواقف  اأج�����ل  ال�����ش��ت م���ن 
م�شركة جتاه الق�شايا املعرو�شة 
اأن منظومة  املنظمة خ�شو�شا  يف 
مزيدا  تتطلب  اخلليجية  العمل 
م���ن ال��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا على 
متعددة  ال���ت���ج���ارة  ن���ظ���ام  ���ش��ع��ي��د 
الأط����راف. وم��ن امل��ق��رر اأن يفتتح 
بانبانغ  �شو�شيلو  الدكتور  فخامة 
الأندوني�شي  الرئي�س  يوودوهونو 
الر�شمية  الإج����ت����م����اع����ات  غ������دا 
للموؤمتر الوزاري التا�شع مب�شاركة 
وزراء وروؤ�شاء وفود 159  دولة . 
وتاأ�ش�شت منظمة التجارة العاملية 
� ومقرها مدينة    1995 يف عام 
جنيف ال�شوي�شرية � بهدف �شمان 
ق��در من  ب��اأك��ر  ال��ت��ج��ارة  ان�شياب 
وهي  واحلرية  والي�شر  ال�شال�شة 
املنظمة العاملية الوحيدة املخت�شة 

روتانا تقطف جائزتني يف حفل جوائز ال�سفر العاملية النهائي لعام 2013
حققت روتانا، ال�شركة الرائدة يف 
الأو�شط  ال�شرق  يف  الفنادق  اإدارة 
واإف��ري��ق��ي��ا، اإجن����ازاً ج��دي��داً نتيجة 
والتزامها  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ج��ه��وده��ا 
الفندقية  اأرق��ى معايري اخلدمات 
حيث ح�شدت على جائزة العالمة 
الفندقية الرائدة عاملياً يف احلفل 
ال�شياحة  جوائز  لتوزيع  النهائي 
والذي  العام  العاملية يف قطر هذا 
الأه�������م يف عامل  احل������دث  ي��ع��ت��ر 
اإىل  ي����ه����دف  ال�������ش���ي���اف���ة وال��������ذي 
تعزيز التفوق يف �شناعة ال�شياحة 
كما ح�شد  ال��ع��امل.  ح��ول  وال�شفر 
اأبوظبي  ال�����ش��اط��ىء روت��ان��ا  ف��ن��دق 
على  التوايل  على  الثانية  ولل�شنة 
لل�شركات  ال��رائ��د  املنتجع  ج��ائ��زة 

عاملياً".
اأعرب  املنجزات،  هذه  على  تعليقاً 
التنفيذي  الرئي�س  ال��زي��ر،  �شليم 
وفخره  اع�����ت�����زازه  ع����ن  ل����روت����ان����ا 
ب��ت�����ش��ل��م ه������ذه اجل������وائ������ز. وق�����ال 
بت�شنيفنا  ج����داً  م�����ش��رورون  اإن��ن��ا 
عاملياً  الرائدة  الفندقية  العالمة 
وب���ري���ادة اأح����د ف��ن��ادق��ن��ا ع��امل��ي��اً يف 
واح���دة م��ن اأك��رث اجل��وائ��ز اأهمية 
وال��ت��ي مت��ن��ح ���ش��ن��وي��اً. ه���ذا الفوز 
يعك�س وب�شكل وا�شح تفاين فريق 
واللتزام  ال��ع��م��ل  يف  روت��ان��ا  ع��م��ل 
توفري  ي�����ش��م��ن  مم����ا  وال�������ش���غ���ف 

ال�����ش��رق الأو���ش��ط واإف��ري��ق��ي��ا حيث 
ندير فنادقنا.

تركيزنا يف اخلطة  اعتمد  موؤخراً 
على  روت��ان��ا  ملجموعة  التو�شعية 
مبنطقة  ب��ل��د  ك��ل  يف  ف��ن��دق  اإدارة 
الأمر  واإفريقيا.  الأو�شط  ال�شرق 
الفنادق  ب��زي��ادة ع��دد  ال��ذي جتلى 
لل�شركة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ح��ف��ظ��ة  يف 
من   1992 ع���ام  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ 
 .2013 يف   85 اإىل  ف���ن���دق���ني 
وا�شعة من  روتانا جمموعة  تقدم 
اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات م���ن خالل 
فرعية:  جت��اري��ة  ع��الم��ات  خم�س 
م��ن��ت��ج��ع��ات وف���ن���ادق روت���ان���ا التي 
اأو خ��م�����س جن����وم،  ب����اأرب����ع  مت���ت���از 
فندق اأرجان من روتانا لالقامات 
ال���ط���وي���ل���ة، م��ن��ت��ج��ع��ات وف����ن����ادق 
ري���ح���ان م���ن روت���ان���ا اخل��ال��ي��ة من 
الكحول والتي متتاز كذلك باأربع 
ا�شافة اىل فنادق  اأو خم�س جنوم 
�شنرو ذات النجوم الثالث والذي 
حاجات  ي��ل��ب��ي  مب���ف���ه���وم  ي��ت��م��ت��ع 
ال�شفر القت�شادي و رزيدان�س من 
روتانا. اإن قائمة اخليارات الوا�شعة 
لنواحي  روت���ان���ا  ل����دى  امل���ت���واف���رة 
وامليزانيات  ت�شغلها  التي  الماكن 
بجذب  كفيلة  ال��ع��ي�����س،  واأ���ش��ل��وب 
لهذه  خمل�شني  وجعلهم  العمالء 

العالمة الفندقية املرموقة. 

فندقا على امتداد ال�شرق الو�شط 
وافريقيا مع خطة انت�شار وا�شعة. 
يف  ال�شريع  للنجاح  الف�شل  يعود 
التطوير  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل  روت���ان���ا 
عليها  عمل  وال��ت��ي  ال�شراتيجي 
م��ن��ذ ال���ب���داي���ات ف���ري���ق ع��م��ل من 
بخرات  امل��ت��م��ت��ع��ني  امل���ح���رف���ني 
عاملية ا�شتثنائية لأهم ما يحملونه 
وعادات  لثقافات  عميق  فهم  م��ن 
يف  اإختالفها  حد  على  املجتمعات 

وقد احتفلت باإجنازاتها ال�شخمة 
وال���ت���ي مي��ك��ن ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه��ا يف 
ال�شياحة  ���ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ات  ك���ل 

العاملية.
روتانا  ت��و���ش��ع��ت  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ 
فندقية  جم��م��وع��ة  اأك���ر  لت�شبح 
جتارية  عالمة  واأك��رث  املنطقة  يف 
وتتمتع  وا�شع  معروفة على نظاق 
ب��اإع��ج��اب وت��ق��دي��ر ع��ال��ي��ني. تدير 
 85 ت�شم  جمموعة  حالياً  روتانا 

نتائج تتخطى توقعات عمالئنا".   
 Wall اجلدير ذكره اأن �شحيفة
اأن  م�����ش��ب��ق��اً  ���ش��رح��ت   Street
اأ�شبحت  العاملية  ال�شياحة  جوائز 
الأو�شكار واعترتها  الآن يف مقام 
الأكرث �شموًل ورقياً على م�شتوى 
ال��ع��امل. يف كل ع��ام تفاجئ جائزة 
ال��ع��امل��ي��ة ج��م��ه��ور �شناعة  ال�����ش��ف��ر 
تقدميها  ط��ري��ق��ة  يف  ال�����ش��ي��اح��ة 
واحتفالها املت�شاعد لالأعلى دائماً 
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العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 1008 /2013 نزاع جتاري                  
حمل  جم��ه��ول  ليمتد    ديفيلومبنت  امل��ع��م��اري  �شركة  ���ش��ده/1-  امل��ت��ن��ازع  اىل 
ب�شخ�س  املمثلة  ليميتد  انرنا�شيونال  م��رياج  �شركة  املتنازع/  ان  مبا  القامة 
اقام  ق��د  علي  اآل  رم�شان  ح�شن  اح��م��د  وميثله:  ك��رمي  ه���ارون  ال�شيد  وكيلها 
متخ�ش�س  عقاري  خبريهند�شي  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح 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 القل.  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 257 /2013 تظلم  جتاري                  
وميثلها  ذ.م.م  ���س  للمقاولت  اي�شت  ميدل  �شا  ج��واجن  ���ش��ده/1-  املتظلم  اىل 
مديرها/ جياقى ىل جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم/ العزاين للخر�شانة 
علي  حممد  وميثله:  ال��ع��زاين  عبيد  بن  �شيف  بن  �شعيد  ل�شاحبها/  اجل��اه��زة 
�شلمان املرزوقي قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار 
وامل�شاريف.  والر�شوم   2013/302 رقم  )جت��اري(  التحفظي  احلجز  يف  ال�شادر 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/9  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.6 امل�شلح 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 القل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/167  جتاري كلي                   
موريلز   -2 النومان  حممد  عبدالعزيز  احمد   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل 
ودفين�شز جلف �س ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / موريلز 
ودفين�شز جلف ليمتد وميثله: عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة  نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/11/17 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
 9.30 ال�شاعة   2013/12/10 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  حت���ددت  وق��د 

�شباحا بالقاعة ch1.C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/716  جتاري كلي   
اىل املدعى عليه/1-حممد مادى  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شوفيا للتريد 
ذ.م.م وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�شعبني   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )120601 درهم(والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. )باقي الطلبات مو�شحة يف �شحيفة الدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف  الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 
�شيكون  فان احلكم  الق��ل. ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/370  عقاري كلي   
اىل املدعى عليه/1-عكا�س مادهوكار خليكار   جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /
�شركة امالك للتمويل ) �س م ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد 
البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم ) جي ال تي- كي 1-1 ب��ي-1207( برج 
بال�شافة اىل مبلغ 122.443.71  درهم  وال��زام عليه مببلغ 418.633  ديل لجو  في�شتا 
ال��رب��ح، والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.  وح��ددت لها  ف��وات مقدار  دره��م تعوي�س عن 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/12/22 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/290  عقاري كلي   
اىل اخل�شم املدخل  /1-حممد مكرم ب�شيوين    جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شركة امالك للتمويل ) �س م ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم ) جي ال تي- 
كي 1-2 بي-1606( والزام املدعى عليه مببلغ 392.544 درهم ومبلغ 111.940.46 
درهم على �شبيل التعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 9:30 �س 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/749  جتاري كلي   
مديرها  ب�شخ�س  املمثلة  ذ.م.م-  ���س  دوب��ري��د-  ع��ل��ي��ه/1-���ش��رك��ة  امل��دع��ى  اىل 
/ املدعي  ان  القامة مبا  عبالرحمن عقيل جناحي  جمهول  حمل  ا�شماعيل 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  علي  اآل  رم�شان  ح�شن  احمد  وميثله:  ك��رمي  ه���ارون 
بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/15 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1249 تنفيذ جتاري
القامة  حم��ل  جمهول  غ��امن  �شعيد  عمر  يو�شف  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الديكور �س.ذ.م.م  للمقاولت واعمال  التنفيذ/ بروايديا  ان طالب  مبا 
وميثله: احمد عي�شى حممد عي�شى   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2049( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/821 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ماك اير �س ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة ميغا باور لتجارة الكهربائيات ذ.م.م  وميثله: 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45048( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  ــواد  امل لنقل  درمــان  اأم  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
رقم  مكتب  العنوان:   622087 الرخ�شة:  رقم  )�ــس.ذ.م.م(  واخلفيفة   
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  امل���رر   دي���ره-  عبدالرحمن  احمد  حممد  ملك   202
دائرة  تعلن   1041066 ال��ت��ج��اري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية 
بال�شركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال��واردة اع��اله وذل��ك مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى 
من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae الريد اللكروين 
الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من  امل�شتندات والوراق  مرفقا معه كافة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1013 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

ل�شاحبها  العامة  وال�شيانة  النظافة  خلدمات  النظيف  البيت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
هالل را�شد خلفان اليحيائي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة روعة ال�شرق 
لأعمال الديكور ل�شاحبها/حممد احمد حممد ايوب اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
روعة  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  درهم   20041.86 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة 
المارات    اجلن�شية:  ايوب  حممد  احمد  ل�شاحبها/حممد  الديكور  لأعمال  ال�شرق 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/05 املوافق  اخلمي�س 
الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة   امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
املركز الداري �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 القل. 

�شدر بتاريخ  2013/11/28  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/518   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه  /1- علي ر�شا عي�شى با�شتاين   جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/9/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة امل�شرق ال�شالمي 
للتمويل �س م خ املعروف �شابقا با�شم �شركة البدر للتمويل ال�شالمي �س م خ  بحكمت املحكمة- 
مبثابة احل�شوري- ب�شحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/8/11 مو�شوع الدعوى والزمت املدعى 
املدعية مبلغ )81.3692538 دره��م( ثالثة ماليني و�شتمائة واثنان  ال�شركة  ي��وؤدي اىل  بان  عليه 
وت�شعون الفا وخم�شمائة وثمانية وثالثون درهما وواحد وثمانون فل�شا وب�شطب عبارة )تخ�شع 
مليكة العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعد  اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة..( الواردة يف �شهادة مليكة العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك من 
�شجالت الدائرة كما الزمته بالر�شوم وامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/532   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه  /1- بير لوجيك    جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/10/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة امل�شرق ال�شالمي للتمويل 
البيع   �س م خ املعروف �شابقا با�شم �شركة البدر للتمويل ال�شالمي �س م خ    ب�شحة ونفاذ عقد 
مو�شوع الدعوى والزمت املدعى عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره  5801889 درهم )خم�شة 
مليكة  عبارة )تخ�شع  وب�شطب   ) دره��م  وثمانون  ت�شعة  ثمامنائة  الف  وواح��د  ثمامنائة  ماليني 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهى بالتملك وملحقاته املودع 
لدى الدائرة...( الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك من �شجالت 
الدائرة والزمت املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/544   عقاري كلي                    

اىل املحكوم عليه  /1- ميلو�س ايليك جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/10/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة امل�شرق ال�شالمي للتمويل 
�س م خ املعروف �شابقا با�شم/ �شركة البدر للتمويل ال�شالمي )�س م خ( ب�شحة ونفاذ عقد البيع 
مو�شوع الدعوى والزمت املدعى عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 3774284 درهم ) ثالثة 
ماليني �شبعمائة اربعةو�شبعون الف مائتان اربعة وثمانون درهم(    وب�شطب عبارة )تخ�شع مليكة 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهى بالتملك وملحقاته املودع 
لدى الدائرة...( الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك من �شجالت 
الدائرة والزمت املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/86 بيع عقار مرهون

مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �شقة 
املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- عدنان نريوخ  جمهول حمل القامة-

 مو�شوع العالن: 
�شكنية-  �شقة  عبارة عن:  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
املبنى : �شاوث ري��دج 2- رقم  ا�شم  املنطقة : برج خليفة- رقم الر���س- 201- 
املبنى 2 رقم العقار: 2103-رقم الطابق- 21- امل�شاحة 104.89 مر مربع حتت 
يد دائرة الرا�شي والمالك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1.728.818.23 

درهم ( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعولة قانونا.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/22 بيع عقار مرهون

مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن فيال رقم 68/958 الواقعه على 
قطعة الر�س رقم 6284 يف منطقة تالل المارات الثالثة. 

القامة-   حم��ل  جم��ه��ول  راي  �شتيا  راي  �شومونا   -1/ ���ش��ده  املنفذ  اع��الن��ه  املطلوب 
مو�شوع العالن: 

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن نوع العقار: فيال �شكنية 
- املنطقة: تالل المارات الثالثة- رقم املنطقة : 6284 - رقم املبنى:68/958 امل�شاحة : 
2.232/78 قدم مربع حتت يد دائرة الرا�شي والمالك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)2.142.782/14( درهم وذلك للعلم  مبا جاء فيه ونفاذ مفعولة قانونا.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/52  ا�ستئناف جتاري
حمل  جمهول  الدولية  كمريدج  -كلية   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
�س.ذ.م.م   والع���الن  للدعاية  /ت�شريي  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2012/644 جتاري كلي بتاريخ 2013/1/16 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 ال�شاعة 10.00 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/727   جتاري جزئي                  

اىل املدعى عليه/1- لليني برييرا تيوجن�شون  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعى 
: بنك ام القيوين الوطني ) �س م ع ( وميثله: حممد احمد حممد ر�شا املازمي  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/5/14 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ت��وؤدي للمدعية  بان  املدعى عليها  بالزام  ع(  م  الوطني )�س  القيوين  ام  ل�شالح/ بنك 
مبلغ 23.263.84 درهم فقط مبلغ ثالثة وع�شرون الف ومائتان وثالثة و�شتون درهم 
واربعة وثمانون فل�شا، والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9٪ �شنويا من 2012/10/2 وحتى  
اتعاب املحاماة.  حكما  التام والزمت بامل�شاريف مبلغ خم�شمائة درهم مقابل  ال�شداد 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا الع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/879   جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه/1- �شركة �شنكر ت�شاينا ليمتد ب�شفتها الناقل البحري مالكة ال�شفينة 
 : املدعى  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  وم�شتاأجرها  وجمهزتها   10138 ماهي�شواري 
�شركة المارات للتاأمني �س م ع وميثله: �شمري حليم كنعان نعلنكم بان املحكمة حكمت 
�شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/4/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
المارات للتاأمني �س م ع : بالزام ال�شركة املدعى عليها بان توؤدى لل�شركة املدعية مبلغا 
وقدره 42.891 )اثنان واربعون الف وثمامنائة وواحد وت�شعون درهم( والفوائد بواقع 
ال�شداد،  الق�شائية احلا�شل يف 2011/9/26 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  9٪�شنويا من 
والزمتها بامل�شروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/290   جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه/1- بخت منري جان جنان خان   جمهول حمل القامة  مبا ان املدعى 
: بنك  ام القيوين الوطني ) �س م ع ( وميثله: حممد احمد حممد ر�شا املازمي  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/1/22 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( باحلكم جلل�شة اليوم حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان وؤدي للبنك املدعي مبلغ )31.44129 درهم( )واحد 
وثالثون الف واربعمائة وواحد واربعون درهم وت�شعة وع�شرون فل�شا( وفائدة اتفاقية 
والزمته  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2012/4/11 يف  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   ٪12 ب��واق��ع 
بامل�شاريف والر�شوم  ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/834   مدين جزئي                  
اىل املدعي عليه/1- احمد عبدالقادر النمر جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2013/11/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
الحتاد الوطني- �شركة ال�شمان العامة لل�شرق الدنى باحلكم اليوم فلهذه ال�شباب  
بالزام املدعى عليهما باأداء مبلغ ثالثة ع�شر الفا وثمامنائة درهم على �شبيل الت�شامم 
التام.  ال�شداد  وحتى  التقا�شى  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  للمدعية 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    كاأتعاب  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شروفات  الر�شوم  والزامهما 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/505 تنفيذ عقاري
التنفيذ/ امالك  املنفذ �شده/1- جميب عبداملتني عبداملجيب   جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 
للتمويل �س م ع   وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنك باحلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/624 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2012/11/29 واملعدلة بال�شتئناف رقم 2012/747 عقاري 
باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم اخلمي�س 2013/6/13 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ اتفاقية الجارة 
 )1006( ال�شقة  عن   2008/8/7 بتاريخ  املرمة  ومالحقها  بالذمة(  املو�شوفة  )الج���ارة  بالتملك  املنتهية 
بالرج دي مب�شروع �شكاي كورت�س وبالغاء ا�شارة القيد العقاري ) الجارة املنتهية بالتملك الواردة ب�شهادة 
امللكية ل�شالح املدعى عليه التي مفادها ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة..( بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1054954.6 
درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.2-  الزام 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  العقار.   وت�شليم  برد  �شده  املنفذ 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/587  جتاري جزئي   
اىل املدعى عليه/1-عدنان حممد خليل حمدان   جمهول  حمل القامة 
اق���ام عليك  ���س ذ.م.م(  ق��د  امل��دع��ي /اخل���ط احل��دي��ث للتوزيع )  مب��ا ان 
درهم(  84.953.18( عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
متام  وحتى   2012/10/16 يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 
ال�شداد بن�شبة  9٪ والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/12/15 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 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 القل. 
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/540 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ذي امييج ورك�س ملالكها كيفان دراير  جمهول حمل 
�س.ذ.م.م   وال�شحن  لل�شفريات  بالنيت  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله: �شمري حليم كنعان     قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66686( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي اليوم الوطني

واحتفظ  القوية  عرو�شه  الوطني  منتخبنا  وا�شل 
دبي  بطولة  يف  الأفقي  الرباعي  التما�شك  ب�شدارة 
برعاية  تقام  التي  باملظالت  للقفز  الرابعة  الدولية 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ودع��م 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي، وتتوا�شل حتى 10 دي�شمر 
اجلاري مب�شاركة اأكرث من 1000 قافز وقافزة من 
وجوائز  البطولة  القاب  على  يتناف�شون  دول��ة   43

مالية تبلغ اأكرث من مليون و500 الف درهم.
الأفقي  ال��رب��اع��ي  التما�شك  ف��ئ��ة  جن��وم��ن��ا  وت�����ش��در 
اخلام�شة،  القفزة  ختام  بعد  نقطة   129 بر�شيد 
وذلك  ال���واح���دة،  ل��ل��ق��ف��زة  نقطة   25.80 مب��ع��دل 
بعدما �شجلوا يف القفزة الثالثة 23 نقطة و27 يف 
الرابعة و24 يف اخلام�شة، ليوا�شلوا �شدارتهم منذ 
 55 الأول للمناف�شات حيث كانوا قد جمعوا  اليوم 

نقطة يف اأول قفزتني.
الذي جمع  الفرن�شي  ويتقدم منتخبنا على نظريه 
الواحدة،  ل��ل��ق��ف��زة   22.80 مب��ع��دل  نقطة   114
يف   16 الأوىل،  القفزة  يف  نقطة   32 حقق  بعدما 
ال��راب��ع��ة و20 يف  27 يف  ال��ث��ال��ث��ة،  19 يف  ال��ث��ان��ي��ة، 
اخلام�شة، علما اأن املنتخب البولندي ياأتي يف املركز 

الثالث مبجموع 38 نقطة فقط.
وكان منتخبنا قد ت�شدر اأي�شا ترتيب فئة التما�شك 

نقطة   63 مبجموع  الح��د  اأم�س  من  اأول  الثماين 
متقدما  ال��واح��دة،  للقفز  نقطة   15.75 ومبعدل 
تليهم  نقطة،   60 حققت  التي  موناكو  اإم���ارة  على 
رابعا  جاء  فيما  الثالث،  باملركز  نقطة  ب�59  رو�شيا 
اأن املت�شابقني يف  ب�47 نقطة، علما  الفريق الأملاين 

هذه الفئة خلدوا للراحة ام�س الثنني.
التما�شك  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  ي��ذك��ر  ت��ع��دي��ل  اأي  ي��ط��راأ  ومل 
اخلام�س  باملركز  منتخبنا  فيها  بقي  التي  الرباعي 
اأ�شاف  بعدما  نقطة،   85 اإىل  ر�شيده  رف��ع  بعدما 
اخلام�شة،  يف  و14  ال��راب��ع��ة  ال��ق��ف��زة  يف  نقطة   17
علما اأن اأف�شل قفزاته كانت الثانية التي حقق فيها 

23 نقطة.
يف  العريقة  ال��دول  من  ع��دد  على  منتخبنا  ويتقدم 
هذه اللعبة، مثل املنتخب الأملاين الذي ياأتي باملركز 
حلت  التي  بريطانيا  نقطة،   73 بر�شيد  ال�شاد�س 

ثامنا ب�69 نقطة وكندا التا�شعة ب�67 نقطة.
املنتخب  ال���رب���اع���ي  ال��ت��م��ا���ش��ك  ت��رت��ي��ب  وي��ت�����ش��در 
البلجيكي مبجموع 135 نقطة، يليه ثانيا املنتخب 
املتحدة  ال���ولي���ات  ث��ال��ث��ا  ن��ق��ط��ة،  ب�121  ال��رو���ش��ي 
الأمريكية ب�111 نقطة ورابعا قطر ب�104 نقاط. 
الت�شابك  يف  اخلام�س  املركز  على  منتخبنا  وحافظ 
نقاط   9 بعدما حقق  نقطة،   37 الثنائي مبجموع 
يف القفزة اخلام�شة، ليتقدم على املنتخب القطري 

املركز  ���ش��اح��ب��ة  وب���ول���ن���دا  ن��ق��ط��ة  ب�30  اخل��ام�����س 
ال�شاد�س ب�22 نقطة، فيما يت�شدر منتخب الوليات 
املتحدة الأمريكية الرتيب مبجموع 114 نقطة، 
نقاط،   106 بر�شيد  الرو�شي  املنتخب  ثانيا  يليها 
ب�73  وال�شويد  نقطة  ب�84  الفرن�شي  املنتخب  ثم 

نقطة. 
من جانبه حافظ فريق ال�شيدات على املركز الثالث 
يف التما�شك الرباعي بعدما �شجل 17 نقطة يف كل 
جمموعه  لي�شبحه  واخلام�شة  الرابعة  القفزة  من 
79 نقطة، متقدما على املنتخب الكندي الذي حقق 
71 نقطة، فيما يت�شدر الرتيب الفريق الفرن�شي 
مبجموع 109 نقاط يليه ثانيا الفريق الرويجي 

ب91 نقطة.
كورتي�س  الأم��ريك��ي  حافظ  ال��ف��ردي  ال�شعيد  على 
بارثولوميو على �شدارة ترتيب م�شابقة التزلج على 
الرومانية  ثانيا  يليه  نقطة،   455 مبجموع  امل��اء 
ب�434  كورنيليا ميهاي من نادي �شكاي دايف دبي 
جويهو  ج��ول��ني  الفرن�شي  الثالث  وب��امل��رك��ز  نقطة، 
ال��ك��ن��دي جاي�شون  وراب��ع��ا  ن��ق��ط��ة،   414 مب��ج��م��وع 
دافيد  الفرن�شي  وخام�شا  نقطة،  ب�413  ميلودزكي 

ماليز مبجموع 408 نقطة.
ال�شويدي  عبيد  الإم��ارات��ي حممد  ج��اء  م��ن جانبه 
للرجال  ال��ه��دف  دق���ة  م�شابقة  يف  ال��ع��ا���ش��ر  ب��امل��رك��ز 

الرابعة  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  يف  �شم   3 بلغ  خ��ط��اأ  بهام�س 
وذل����ك ب��ع��دم��ا ك���ان ق��د ح��ق��ق ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة يف 
القفزتني الثانية والرابعة فيما اأخطا بفارق 1 �شم 

يف القفزة الأوىل و2 �شم يف القفزة الثالثة.
وت�شدر ترتيب م�شابقة دقة الهدف املجري تاما�س 
ف���ارج���ا ال�����ذي ح��ق��ق ال���ع���الم���ة ال��ك��ام��ل��ة يف جميع 
حماولته، يليه باملركز الثاين منا�شفة بني ال�شيني 
كي ياجن والفرن�شي توما�س جيانريوت بهام�س خطاأ 

بلغ 1 �شم.
دقة  م�شابقة  ليبزينا  اأوجلا  الرو�شية  ت�شدرت  فيما 
الهدف لل�شيدات بعد ختام اجلولة الرابعة بهام�س 
خطاأ بلغ 1 �شم، متقدمة على البيالرو�شية اأك�شانا 
الثالث  باملركز  فيما جاءت  �شم،   3 فامينا مبجموع 

الرو�شية اأوجلا كارفي�شنكو مبجموع 4 �شم.
من جانبه اعتلى الرو�شي فايت�شي�شالف قمة ترتيب 
ختام  ب��ع��د  ال��ه��دف  دق���ة  م�شابقة  يف  النا�شئني  ف��ئ��ة 
اجلولة الرابعة، بهام�س خطاأ بلغ 3 �شم، يليه ثانيا 
البيالرو�شي  ب�4 �شم، ثم  الأمل��اين رافائيل لوتنباكر 

اأيليا بوزدنياكوف ب�5 �شم.

طابع احتفايل للبارو موتور
ال�شتعرا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��وا���ش��ل��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
لريا�شة الألعاب اجلوية البارو موتور ، التي اتخذت 

دولة  باأعالم  منها  العديد  وتزينت  احتفاليا  طابعا 
اليوم  ذك��رى  مع  تزامنا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الوطني ال�42 لدولتنا الغالية.
وق�����د لق�����ت ه�����ذه ال���ري���ا����ش���ة م��ت��اب��ع��ة ك���ب���رية من 
اجلماهري احلا�شرة ملا فيها من اإثارة وت�شويق، اإىل 
املت�شابقون  يقدمها  التي  اجلميلة  اللوحات  جانب 
املغيب، علما  �شاعات  �شماء دبي، خ�شو�شا خالل  يف 
ال�شتعرا�شات  هذه  اإقامة  من  الأ�شا�شي  الهدف  اأن 
حول  املتزايدة  ال�شعبية  ذات  اللعبة  لهذه  الرويج 

العامل.

ويند�سور ي�سيد بالتنظيم
اأ�����ش����اد ج����رمي وي��ن��د���ش��ور رئ��ي�����س الحت������اد ال����دويل 
ل��ل��ق��ف��ز ب��امل��ظ��الت ب��ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����ش��ه��ده اللعبة 
العمل  اأن  موؤكدا  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بدولة 
حليف  ال��ن��ج��اح  واأن  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  على  ي�شري 

املجتهدين.
الإمارات  دول��ة  و�شعب  قيادة  نهنئ  ويند�شور  وق��ال 
ال�42  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأك�شبو  ومب��ن��ا���ش��ب��ة ف���وز دب���ي ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة م��ع��ر���س 
الكبري  وال��ع��م��ل  باجلهد  ون�شيد  ال����دويل،   2020
ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة دبي 
التفوق والإب��داع يف  اأم��ر طبيعي بعد  الدولية، وهو 

املا�شي  العام  باملظالت  العامل للقفز  تنظيم بطولة 
يف الن�شخة التي تعد الأف�شل على الإطالق على مر 

تاريخ البطولة .
املنتخبات  ت�شهده  ال��ذي  التطور  يعجبني  واأ���ش��اف 
وال���ف���رق الإم����ارات����ي����ة ال���ت���ي ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا كبريا 
والقارية  الإقليمية  امل�شتويات  كافة  على  لالرتقاء 
نف�س  على  العمل  يتوا�شل  ان  واأمت��ن��ى  وال��دول��ي��ة، 
على  النجاح  لهم  ي�شمن  اأن  �شاأنه  ال��ذي من  النهج 

املدى الطويل .
قائال   للمناف�شات،  الفني  امل�شتوى  ح��ول  وحت���دث 
القافزين  اأف�شل  من  نخبة  ت�شم  احلالية  الن�شخة 
التفوق  يكون  اأن  واأت��وق��ع  ال��ع��امل،  دول  من خمتلف 
اخلرة  �شاحب  الأمريكي  للمنتخب  طفيف  ب�شكل 
ال��ط��وي��ل��ة يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة، م���ع اح��ت��م��ال دخول 
مع  اأي�����ش��ا  املناف�شة  خ��ط  ع��ل��ى  البلجيكي  املنتخب 
تطوره املتوا�شل خالل ال�شنوات املا�شية، دون اأغفال 

فرن�شا ورو�شيا .
وخ��ت��م ق��ائ��ال الأه���م يف ه��ذه ال��ب��ط��ولت اإىل جانب 
حت��ق��ي��ق الأل����ق����اب ك���ل م���ن ال��ل��ق��اء وال���ت���ع���ارف بني 
مبا  م�شتوياتهم،  تطوير  فر�شة  ونيل  الريا�شني، 
من �شانه اأن يخدم اللعبة على املدى الطويل وهذا 
حمطة  باتت  التي  الدولية  دب��ي  بطولة  حتققه  ما 

هامة على م�شتوى املنطقة والعامل ككل .

بنتائج  لل�شطرجن  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�س  اأ�شاد 
ال�شطرجن  مو�شم  خالل  الفئات  خمتلف  يف  اأبطاله 
الدولة  الفردي على م�شتوى  امل�شتوى  احلافل على 
الذين  ال��رج��ال  فئة  وح��ت��ى  �شنوات   8 بفئة  ،ب��داي��ة 
لكافه  م�شرف  واأداء  م��ث��رية  مناف�شات  بعد  ت��األ��ق��وا 
اأبوظبي  ودع���م جمل�س  ت��رج��م��ه جل��ه��ود  ال��الع��ب��ني 
الفنية  والأج����ه����زة  امل�����ش��ئ��ول��ني  وك���اف���ه  ال��ري��ا���ش��ي 
والإدارية ومتابعة اأولياء الأمور مما �شاهم يف ح�شد 
ذهبية  ميداليات   3 بلغت  ،وال��ت��ي  الأل��ق��اب  خمتلف 
و�شعت  ب��رون��زي��ة  وميدالية  ف�شيتني  وميداليتني 

النادي على قمة اأندية الدولة .
الإمارات  جنم  فوز  اأبوظبي  �شطرجن  ح�شاد  و�شمل 
وعمران  ال��رج��ال  بذهبية  خ���وري  حممد  اإب��راه��ي��م 
احمد احلو�شني بذهبية فئة 12 �شنة، وزايد عادل 
عبا�س  ومن�شور  �شنوات   8 فئة  بذهبية  احلو�شني 
احلامد  اإدري�������س  و���ش��ي��ف  ال���رج���ال،  بف�شية  خ����وري 
برونزية  ك�شواين  في�شل   ، �شنة   14 فئة  بف�شية 

املركز  ال��ن��ادي  لعبي  م��ن  ع��دد  حقق  الرجال،فيما 
واأ���ش��اف ح�شني عبد  املختلفة..  امل��راح��ل  ال��راب��ع يف 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اخل����وري  اهلل 
خالل  امل�شرف  ال��ن��ادي  لع��ب��ي  اأداء  ب���اأن  لل�شطرجن 
مو�شم ال�شطرجن يعك�س كم اجلهد املبذول من قبل 
،وخ�س  بالنادي  والإداري����ة  الفنية  واأج��ه��زة  الإدارة 
بالإ�شادة بالعب النادي الواعد �شيف اإدري�س احلامد 
اإجراء  بعد  امل�شت�شفى  من  خ��رج  وال��ذي  وب�شجاعته 
وهو  ال��ذه��ب  علي  لي�شارع  ط��ارئ��ة  جراحية  عملية 
النقاهة ومل يكن الفوز حليفه ولكنه قدم  يف فرة 
اأبناء  بها  يتحلي  التي  القتالية  ال��روح  علي  برهان 
الدولة ونادي اأبوظبي لل�شطرجن.. واختتم اخلوري 
اأبو ظبي الريا�شي كان هو املحرك  اإن دعم جمل�س 
التي نعترها جمرد  الأ�شا�شي لكل هذه الجن��ازات 
البداية ،ملا هو اأف�شل باملناف�شة علي الألقاب الدولية 

العربية والأ�شيوية.
وذكر جنم ال�شطرجن املخ�شرم يو�شف با�شليب املدير 

الفني لنادي اأبو ظبي لل�شطرجن باأن اجلهاز الفني 
كان علي قدر ثقة الإدارة يف اإعداد الالعبني بال�شكل 
واأ�شار   .. املراحل  املالئم مما جعلهم يف مقدمة كل 
بان املرحلة القادمة �شت�شهد الكثري من النتائج بعد 
واخل��رة خا�شة يف  الثقة  النادي  اأبطال  اكت�شب  اإن 
10 �شنوات الذين  املراحل العمرية ال�شغرية حتت 
،موجها  والنادي  الإماراتي  ال�شطرجن  اأمل  ميثلون 
ال�شكر والتهنئة ملدربي النادي،وخ�س بال�شكر املدرب 
،واملدرب  )لتفيا(  اإدف��ان�����س  كينجز  الكبري  ال���دويل 

امل�شري ناجي مكي وب�شماتهم الوا�شحة .
اإبراهيم يو�شف نائب  اإ�شماعيل  من جانب اآخر قال 
قدموا  النادي  اأبطال  ب��ان  للنادي  التنفيذي  املدير 
كافه  وثمن  واإخال�س  وجهد  جناح  مل�شرية  منوذجا 
ظبي  اأبو  وجمل�س  النادي  اإدارة  بان  ،واأ�شار  اجلهود 
حفل  يف  الأب��ط��ال  ت��ك��رمي  �شبل  يبحثان  ال��ري��ا���ش��ي 
الجنازات  لتلك  تثمينا  املقبلة  الفرة  خالل  كبري 
التي حتققت ،م�شريا خلطة النادي لتطوير م�شتوي 

اإننا ن�شع  الأبطال بامل�شاركة يف كل املحافل واأ�شاف 
للمراحل  واأ�شيا  العرب  بطولت  األن  اأعيننا  ن�شب 
امليداليات  وحتقيق  احلقيقية  للمناف�شة  العمرية 
وخ�س بالإ�شادة حامل لقب بطولة الرجال الأ�شتاذ 
الدويل اإبراهيم حممد خوري وجهازه الفني والذي 
مي��ث��ل واح����دا م��ن الأل���ق���اب ال��غ��ال��ي��ة ب��ع��د اأن احتكر 
متتالية  �شنوات  �شت  مل��دة  اللقب  ال�شارقة  �شطرجن 

تطلعا للقب العرب .
وحت����دث ال���الع���ب ع���م���ران اح��م��د احل��و���ش��ن��ي بطل 
�شعادته  عن  معرا  الالعبني  على  نيابة  النا�شئني 
،واعترها  ب��ال��دول��ة  املحلية  األ��ق��اب��ه  اأول  بتحقيق 
ب��داي��ة ال��غ��ي��ث لأن���ه ل��دي��ه ال��ط��م��وح وت��ق��دم بال�شكر 
لكافه امل�شوؤولني تطلعا للقب العرب ليقدمه هدية 
ل���الإم���ارات وجم��ل�����س اأب���و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي والنادي 
..وعر الالعب زايد عادل احلو�شني )بطل مرحلة 
بالفوز  ال��الع��ب��ني ع��ن فرحته  واأ���ش��غ��ر  ���ش��ن��وات(   8

بذهبية تلك الفئة .

ويند�سور: الإمارات قطعت �سوطا كبريا يف تطوير اللعبة واخلربة ترجح كفة اأمريكا باملناف�سات

منتخب����ن���ا يتم�س���ك بقم���ة بطول����ة دب����ي الدولي����ة الرابع�����ة للقف�����ز باملظ�����الت
املجري فارجا يحقق العالمة الكاملة يف دقة الهدف وال�سويدي عا�سرا

نادي اأبوظبي لل�سطرجن والثقافة ي�سيد ب�سدارة اأبطاله مل�سابقات املو�سم

ال�شويدي  ح�شني  البولينج  لع��ب  ال���دويل  الإم����ارات  بطل  خطف 
العاملي  الت�شنيف  ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  و����ش���دارة  اأ����ش���واء 
خليفة  ب�شالة  حاليا  امل��ق��ام��ة    2013 اأب��وظ��ب��ي  ج��ول��ة  للبولينج 
الدولية للبولينج مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو ظبي برعاية �شمو 
الريا�شي  اأب��و ظبي  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زاي��د  ال�شيخ نهيان بن 
وبدعم من �شركة )بروج( التي متثل اإحدى �شركات برول اأبو ظبي 
تزامنا  للبولينج  الإم���ارات  احت��اد  نظمها  والتي  )اأدن���وك(  الوطنية 
�شدارة  ج��اءت  ،وق��د   42 ال  الوطني  باليوم  ال��ب��الد  احتفالت  م��ع 
اأعلي  بت�شجيل  نقطة   2259 مبعدل  للبطولة  ال�شويدي  ح�شني 
،والتي و�شعته يف  اأعلي رمية  ك��اأول   300 ال  ب��اإح��راز رمية  ر�شيد 
قمة الرتيب العام لبطولة الت�شنيف الدولية والقراب من املربع 

الذهبي للفوز بلقب البطولة يف اأول ظهور له يف مناف�شات البطولة 
 20 الأن من حوايل  68 لعبا ولعبه حتى  التي �شهدت م�شاركة 
دولة من خمتلف دول العامل ،وقد جنح اأبطال الإم��ارات للبولينج 

من اعتالء املراكز اخلم�شة الأوىل .
و�شهدت املناف�شات تراجع الالعب حممد املرزوقي املت�شدر ال�شابق 
عقاب  نايف  ال��دويل  تقدم  فيما   ،  2239 بر�شيد  الثاين  للمركز 
بر�شيد  الثالث  للمركز  الرو�شية  مو�شكو  يف  العامل  بطولة  العائد 
املركز  ال�شابق  املت�شدر  الزعابي  ح�شن  الإماراتي  ..واحتل   2226
اخل��ام�����س لع��ب منتخبنا  امل��رك��ز  2209،وجاء يف  ال��راب��ع مب��ع��دل 
جناحي  حممد  البحريني  ،ث��م   2184 بر�شيد  ال��ع��ط��ار  حم��م��ود 
ال�شابع  املركز  يف  بولوبي  كيم  وال�شويدي   2182 مبعدل  �شاد�شا 

بر�شيد 2144 ليبقى املركز الثامن الذي يتناف�س عليه اأكرث من 
لعب ويف مقدمتهم اأبطال الإمارات الدويل �شيد الها�شمي والدويل 
�شاكر علي احل�شن وعلي الرا�شدي وعادل اجلالف والدويل حارب 
وال�شاعد  الزعابي  يو�شف  واملخ�شرم  دروي�س  ،وخمي�س  املن�شوري 
وا�شل  ال��ذي  الإم��ارات��ي  البولينج  ت��األ��ق  ي��وؤك��د  القبي�شي مم��ا  �شامل 
العامل  بطل  درب  يف  ي�شري  ال��ذي  ال�شاعد  �شبابه  بخرة  جنوميته 
ال�شابق ورئي�س الحتاد احلايل حممد خليفة القبي�شي الذي يتابع 
مباريات البطولة باهتمام جناحات �شباب الإمارات خالل البطولة 
العليا للبطولة برئا�شة �شالح �شالح  املنظمة  اللجنة  دعما جلهود 
اجلعيدي الأمني العام لالحتاد ا�شتعدادا للحفل اخلتامي للبطولة 

الذي يقام يوم اجلمعة املقبل .

ال�سويدي يخطف �سدارة اجلولة الأوىل من بطولة الت�سنيف العاملي للبولينج جولة اأبوظبي 2013 

نظم نادي املو�شت لريا�شات ال�شيارات واملغامرة 
ب��ه م��ن احت����اد الم������ارات لريا�شات  وامل���ع���رف 
ال�شيارات والدراجات طلعة برية اختتمت م�شاء 
اأم�س جابت مراتع ليوا يف املنطقة الغربية عر 
و�شاركت  اأي��ام  �شبعة  مدى  على  توا�شلت  قافلة 
ال��دف��ع الرباعي  ���ش��ي��ارات  ���ش��ي��ارة م��ن   42 ب��ه��ا 
وذلك  لل�شيوخ  و���ش��ور  ال��دول��ة  ب��اأع��الم  تزينت 
اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والأرب���ع���ني 

لقيادم الدولة .
و�شارك يف القافلة التي مثلت باأعدادها �شنوات 
الحتاد بعدد ال�شيارات امل�شاركة عدد كبري من 
على  املقيمة  اجلن�شيات  من  للنادي  املنت�شبني 
اأر�س الدولة يف ح�شور اأكرث من 200 ع�شوا 
عن  ع��روا  مقيمة  جن�شية   147 قرابة  مثلوا 
وقيادتها  و�شعبها  لالمارات  وتقديرهم  حبهم 
ورف���ع���وا خ��الل��ه��ا اأع����الم ال���دول���ة و���ش��ور حكام 
المارات ال�شبع بجانب تزيني �شياراتهم بالوان 
العلم . ورفع اأحمد را�شد ال�شام�شي مدير نادي 
اأ�شمى  وامل��غ��ام��رة  ال�����ش��ي��ارات  لريا�شات  املو�شت 

ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  واإىل  اهلل  حفظه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
الإم������ارات واإىل �شعب  الأع���ل���ى ح��ك��ام  امل��ج��ل�����س 
قلوب  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الإم�����ارات 

اجلميع.
لنا ح�شورنا يف  ي��ك��ون  اأن  ك��ن��ادي  اأردن����ا  وق���ال 
خالل  م��ن  اجلميلة  الوطنية  التظاهرة  ه��ذه 
ليوا  مراتع  جابت  قافلة  تنظيم  يف  م�شاركتنا 
الدولة  واأع���الم  ال�شيوخ  �شور  بتوزيع  وقامت 
بدورنا  امل�شاهمة  بجانب  واملناطق  ال��زوار  على 
احل��ي��وي يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خالل 
�شيا�شة  واأن  خا�شة  عليها  نطوف  التي  املواقف 
ال�شيارات  ريا�شة  ممار�شة  على  ترتكز  ال��ن��ادي 
خارج الطرقات باأ�شلوب املهنية و ت�شجيع حماية 
البيئة وت�شجيع ال�شباب على ال�شلوك الإيجابي 

والبناء بعد تدريبهم على التنقل يف الر.
ت��ق��دي��ره جلميع احل�����ش��ور الذين  واأع����رب ع��ن 
 42 اأن �شكلت من  �شاركوا يف هذه القافلة بعد 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  تيمنا  ���ش��ي��ارة 
والأرب��ع��ني للدولة وما مت تقدميه من تعريف 

طوال  وتقدمها  وح�شارتها  ال��دول��ة  ب��اإجن��ازات 
القافلة  هذه  خالل  من  املا�شية  ال�شنوات  تلك 

وما بها من تنوع ثقايف وريا�شي جميل.
جدير بالذكر اأن نادي املوؤ�شت يتيميز باأع�شائه 
الرباعي  ال��دف��ع  ذات  ال�����ش��ي��ارات  اأ���ش��ح��اب  م��ن 

بن�شاطه  �شيارة  األفي  اأك��رث من  والذين جت��اوزا 
ال���ش��ب��وع��ي ال��دائ��م ب��ني خمتلف اأع�����ش��ائ��ه من 
خ����الل ب��راجم��ه��م ال��ت��ي حت��ق��ق امل��ت��ع��ة جلميع 
خارج  ال��وع��رة  ال��ط��رق  يف  لتجوالهم  امل�شاركني 

اجلبال  وب���ني  ال�����ش��ح��راء  يف  الر�شمية  ال��ط��رق 
املجانية  ل��ع�����ش��وي��ت��ه  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  واأن  خ��ا���ش��ة 
147 جن�شية مقيمة على  م��ن  اأك��رث  جت���اوزوا 

ار�س المارات.

مب�ساركة جن�سيات عربية واأجنبية.. توا�سلت على مدى �سبعة اأيام بقافلة �سمن 42 �سيارة دفع رباعي

نادي املو�ست لريا�سات ال�سيارات واملغامرة يحتفل باليوم الوطني بطلعة يف مراتع ليوا 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 5202
با�شم : �شركة المارات

وعنوانه : بناية مركز دبي للطريان ، دوار ال�ش�علة ، ديرة ، دبي ، المارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 29 يوليو 1996  امل�شجلة حتت رقم : 6030  

الفئة : 39
املنتجات : خدمات خطوط الطريان ، خدمات النقل اجلوي ، خدمات تاأجري الطائرات ، خدمات نقل الركاب 

و�شحن الب�شائع ، خدمات نقل الريد اجلوي.
ال�شراطات : احلماية بال�شكل املميز للعالمة والتنازل عن كلمة الإمارات يف الو�شع العادي.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/02/23 
وحتى تاريخ : 2024/02/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 14862

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2009/12/23 املودعة حتت رقم : 137226  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : خ�دم�ة ذ.م.م.

وعنوانه : �س. ب. 130520، الطابق العا�شر واحلادي ع�شر، مزيد مول، مدينة حممد بن زايد،  اأبوظبي ، 
الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية 
حت�شيل   ، العقارات  �شم�شرة   ، ال�شكنية  ال�شقق  تاأجري   ، املكاتب  تاأجري   ، ال�شقق  تاأجري   ، العمارات  اإدارة   ،
الإيجارات ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، التثمني املايل لتقييم تكلفة الإ�شالح ، وكالء ال�شكان ، تاأجري 

العقارات ، تثمني العقارات . 
الواقعة بالفئة : 36

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  reSALE.ae  باللغة الإجنليزية. 
ال�شراطات

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 47576

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/08/28 املودعة حتت رقم : 178549  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
وعنوانه : �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
لالألعاب  حقائب   ، للمت�شلقني  حقائب   ، للمخيمات  حقائب    ، للتعبئة  جلدية  واأج��رب��ة(  )اأكيا�س  حقائب 
خمايل   ، للت�شوق  م�شبكة  اأكيا�س   ، �شفرية  مالب�س  حقائب   ، لل�شيد(  )ل��وازم  لل�شيد  حقائب   ، الريا�شية 
)اأكيا�س علف( ، حقائب لل�شاطئ ، �شيور كتف جلدية ، حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق والأوراق ، حمافظ 
 ، مدر�شية  حقائب   ، نقود  حمافظ   ، جلدية  األ���واح  م��ن  اأو  جلدية  حمافظ   ، جيب(  )حم��اف��ظ  للبطاقات 
�شنط مدر�شية ، اأكيا�س ت�شوق ، اأحزمة للزلجات ، حقائب �شفرية ، حقائب ثياب �شفرية ، �شناديق ال�شفر 
)م�شنوعات جلدية( ، اأغطية مظالت ، مقاب�س مظالت ، دعامات للمظالت اأو ال�شما�شي ، حلقات مظالت 
، ع�شي مظالت ، مظالت ، حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة( ، مقاب�س ع�شي ، قواعد 

ع�شي ، ع�شي ، حمافظ جيب ، حقائب ت�شوق ذات عجالت.
الواقعة بالفئة : 18

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حرفI  بجانبه ر�شم لقلب باللون الأحمر حتتهم كلمة UAE وجميع 
الكلمات باللغة الإجنليزية باللون الأ�شود.

UAE ال�شراطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 65531

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 5204

با�شم : �شركة المارات
وعنوانه : بناية مركز دبي للطريان ، دوار ال�ش�علة ، ديرة ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 29 يوليو 1996  امل�شجلة حتت رقم : 6032  
الفئة : 39

املنتجات : خدمات �شحن و نقل وت�شليم الب�شائع ، خدمات حتميل وتفريغ ونقل الب�شائع ، خدمات تخلي�س 
الب�شائع لدى اجلمارك.

والتنازل عن  العادي  الو�شع  الإم��ارات يف  كلمة  والتنازل عن  للعالمة يف جمملها  احلماية   : ال�شراطات 
الكلمات التجارية.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2014/02/23 
وحتى تاريخ : 2024/02/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 14863

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/08/29 املودعة حتت رقم : 178597  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
وعنوانه : �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
مناظري ثنائية ، اأ�شاور تعريف مغناطي�شية م�شفرة ، اأجهزة تنف�س لل�شباحة حتت املاء ، �شدارات واقية من الر�شا�س ، اآلت حا�شبة ، كامريات 
ت�شوير �شينمائي ، كامريات )للت�شوير الفوتوغرايف( ، م�شاطر للنجارين ، اآلت ت�شجيل النقد ، م�شجالت الكا�شيت ، اأ�شرطة الهواتف اخللوية ، 
مفاتيح خاليا )كهرباء( ، اأجهزة تنظيف اأقرا�س ت�شجيل ال�شوت ، مالقط اأنفية للغوا�شني وال�شباحني ، �شاعات الدوام )اأدوات ت�شجيل الزمن( 
، اأجهزة ت�شغيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�شمعية – ب�شرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، بو�شالت )اأدوات قيا�س( ، 
برامج األعاب احلا�شوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�شوب ، اأجهزة ذاكرة للحا�شوب ، برامج م�شجلة لت�شغيل احلا�شوب ، اأجهزة ملحقة باحلا�شوب 
، برامج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات حا�شوبية )م�شجلة( ، طابعات ت�شتخدم مع اأجهزة احلا�شوب ، اأوعية للعد�شات الال�شقة 
، اأنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�شتخدمة لالإ�شاءة ، اأجهزة قيا�س امل�شافات ، اأجهزة ت�شجيل امل�شافات ، م�شغالت الأقرا�س الرقمية متعددة 
ال�شتعمالت ، اأجرا�س كهربائية لالأبواب ، علب للنظارات ، �شال�شل للنظارات ، خيوط للنظارات ، اأطر للنظارات ، نظارات ، عد�شات عينية ، اأجهزة 
اإ�شاءة  وّما�شة )للت�شوير الفوتوغرايف( ، اأقرا�س مرنة ، �شا�شات فلورية ، قفازات للغوا�شني ، قفازات للوقاية من احلوادث ، قفازات واقية من 
اأ�شعة اإك�س لالأغرا�س ال�شناعية ، نظارات واقية لالألعاب الريا�شية ، �شماعات الراأ�س ، خوذ واقية ، خوذ واقية لالألعاب الريا�شية ، خوذ القيادة ، 
بطاقات هوية ممغنطة ، فواني�س �شحرية ، مغناطي�شات ، مغناطي�شات للزينة ، نظارات مكرة )ب�شرية( ، اأجهزة واأدوات ب�شرية ، زجاج ب�شريات 
، عد�شات ب�شرية ، �شا�شات عر�س اإ�شعاعية لالأغرا�س ال�شناعية ، اأجهزة راديو ، نظارات �شم�شية ، �شواقات ناقالت البيانات العاملية الت�شل�شلية 

)يو ا�س بي( ، مثلثات حتذير من عطل املركبات.
الواقعة بالفئة : 9

DUBAI وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حرفI  بجانبه ر�شم لقلب باللون الأحمر حتتهم كلمة 
باللون الأ�شود.

DUBAI ال�شراطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف
اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 65360

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 7935

با�شم : رمي مانوفاكت�شورنغ كومبني
وعنوانه : 500 نورثبارك تاون �شنر ، 1100 ابرناثي روود ان .اأي .، �شويت 1400 ، اطلنطا ، جورجيا 30328 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 27 اأبريل 1997 امل�شجلة حتت رقم : 10013  

الفئة : 11
باملياه  التزويد  ، مراجل  الأف��ران   ، التدفئة  ، م�شخات  الهواء  التدفئة والتهوية وتكييف  اأجهزة   : املنتجات 

ال�شاخنة و�شهاريج التخزين ، م�شخنات املياه يف الفئة 11
ال�شراطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/09/27 
وحتى تاريخ : 2024/09/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 74557

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 

املودعة حتت رقم : 5203
با�شم : �شركة المارات

وعنوانه : بناية مركز دبي للطريان ، دوار ال�ش�علة ، ديرة ، دبي ، المارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 29 يوليو 1996  امل�شجلة حتت رقم : 6031  

الفئة : 39
املنتجات : خدمات تنظيم وت�شويق الرحالت املجملة لق�شاء العطالت ، خدمات تنظيم وت�شويق الرحالت 

والأ�شفار، خدمات تاأجري ال�شيارات يف الفئة )39(
ال�شراطات : احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن كلمة الإمارات باللغتني العربية والإجنليزية.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/02/23 
وحتى تاريخ : 2024/02/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 14864

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/08/29 املودعة حتت رقم : 178599  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

لوازم   ، �شوايات   ، لل�شيارات  اأ�شواء   ، ملبات(  )ل��وازم  املركبات  لتوهج م�شابيح  مانعة  ، معدات  الهواء  تنقية  ومكنات  اأجهزة 
اأ�شواء للدراجات الهوائية ، بطانيات كهربائية لي�شت لغايات   ، ،  مثبتات موا�شري احلمام  تزويد احلمام بالهواء ال�شاخن 
اأواين   ، بن  ، حمم�شات  القهوة  ل�شنع  كهربائية  مكنات   ، للقهوة  كهربائية  ، مر�شحات )فالتر(  اخلبز  اآلت خر   ، طبية 
الثلج  اآلت واأجهزة ل�شنع   ، ال�شاخن ، ثالجات  املاء  ، قوارير  األ��واح ت�شخني   ، ، مواقد غاز  اأجهزة تبخري   ، طهي كهربائية 
، غاليات كهربائية ، مواقد )اأفران( املطبخ ، مظالت م�شابيح ، م�شابيح ، حامالت مظالت امل�شابيح ، فواني�س لالإ�شاءة 
، جمففات كهربائية للغ�شيل ، مراجل حلجريات الغ�شيل ، ب�شيالت م�شابيح ، قداحات )ولع��ات( ، قداحات غاز ، اأ�شواء 
للغو�س ، اأ�شواء للمركبات ، اأفران مكريوويف )اأجهزة طهي( ، اأفران ميكروويف لالأغرا�س ال�شناعية ، دفايات اأطباق ، 
اأ�شواء جيب كا�شفة ، م�شابيح جيب كهربائية ، طناجر �شغط كهربائية )اأوتوكالف( ، كفت )اأوعية ذات مقاب�س( �شغط 
كهربائية ، خزانات �شغط للماء ، اأجهزة ومن�شاآت تريد ، ثالجات ، حمم�شات ، مواقد ، حمم�شات خبز ، م�شاعل اإ�شاءة ، 

اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�شاءة.
الواقعة بالفئة : 11

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حرفI  بجانبه ر�شم لقلب باللون الأحمر حتتهم كلمة DUBAI وجميع الكلمات 
باللغة الإجنليزية باللون الأ�شود.

DUBAI ال�شراطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 65371

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 7936
با�شم : رمي مانوفاكت�شورنغ كومبني

وعنوانه : 500 نورثبارك تاون �شنر ، 1100 ابرناثي روود ان .اأي .، �شويت 1400 ، اطلنطا ، جورجيا 30328 
، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 27 اأبريل 1997 امل�شجلة حتت رقم : 10014  
الفئة : 11

باملياه  التزويد  ، مراجل  الأف��ران   ، التدفئة  ، م�شخات  الهواء  التدفئة والتهوية وتكييف  اأجهزة   : املنتجات 
ال�شاخنة و�شهاريج التخزين ، م�شخنات املياه يف الفئة 11

ال�شراطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/09/27 

وحتى تاريخ : 2024/09/27
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 74558

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 5201

با�شم : �شركة المارات
وعنوانه : بناية مركز دبي للطريان ، دوار ال�ش�علة ، ديرة ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 10 دي�شمر 1995  امل�شجلة حتت رقم : 3299  
الفئة : 39

التفرج  لل�شياح لرحالت  املر�شدين  املحلية وخدمات توفري  ال�شياحية  الرحالت  : خدمات تنظيم  املنتجات 
تاأجري  خدمات   ، لل�شياح  ال�شواقني  تاأمني  خدمات   ، املحلية  ال�شياحية  والأم��اك��ن  احليوانات  حدائق  على 

ال�شيارات ، توفري خدمات الإ�شتعالم لل�شياح. الفئة )39(.
و   ARABIANو  DUBAI الكلمات  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : ال���ش��راط��ات 

يف الو�شع العادي.   COMPANY و   MANAGEMENT
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/02/23 

وحتى تاريخ : 2024/02/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 14866

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/08/28 املودعة حتت رقم : 178548  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

لوازم   ، �شوايات   ، لل�شيارات  اأ�شواء   ، ملبات(  )ل��وازم  املركبات  لتوهج م�شابيح  مانعة  ، معدات  الهواء  تنقية  ومكنات  اأجهزة 
اأ�شواء للدراجات الهوائية ، بطانيات كهربائية لي�شت لغايات   ، ،  مثبتات موا�شري احلمام  تزويد احلمام بالهواء ال�شاخن 
اأواين   ، بن  ، حمم�شات  القهوة  ل�شنع  كهربائية  مكنات   ، للقهوة  كهربائية  ، مر�شحات )فالتر(  اخلبز  اآلت خر   ، طبية 
الثلج  اآلت واأجهزة ل�شنع   ، ال�شاخن ، ثالجات  املاء  ، قوارير  األ��واح ت�شخني   ، ، مواقد غاز  اأجهزة تبخري   ، طهي كهربائية 
، غاليات كهربائية ، مواقد )اأفران( املطبخ ، مظالت م�شابيح ، م�شابيح ، حامالت مظالت امل�شابيح ، فواني�س لالإ�شاءة 
، جمففات كهربائية للغ�شيل ، مراجل حلجريات الغ�شيل ، ب�شيالت م�شابيح ، قداحات )ولع��ات( ، قداحات غاز ، اأ�شواء 
للغو�س ، اأ�شواء للمركبات ، اأفران مكريوويف )اأجهزة طهي( ، اأفران ميكروويف لالأغرا�س ال�شناعية ، دفايات اأطباق ، 
اأ�شواء جيب كا�شفة ، م�شابيح جيب كهربائية ، طناجر �شغط كهربائية )اأوتوكالف( ، كفت )اأوعية ذات مقاب�س( �شغط 
كهربائية ، خزانات �شغط للماء ، اأجهزة ومن�شاآت تريد ، ثالجات ، حمم�شات ، مواقد ، حمم�شات خبز ، م�شاعل اإ�شاءة ، 

اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�شاءة.
الواقعة بالفئة : 11

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حرفI  بجانبه ر�شم لقلب باللون الأحمر حتتهم كلمة UAE وجميع الكلمات باللغة 
الإجنليزية باللون الأ�شود.

UAE ال�شراطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 65530

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 

املودعة حتت رقم : 6267
با�شم : دوفريكو بارتي�شيبي�شنز هولدجن ا�س.ايه

وعنوانه : 16 رو جيان لفيوجل ، ال 1148 لوك�شممبورج ، بلجيكا.
بتاريخ : 27 اأبريل 2002 امل�شجلة حتت رقم : 31601  

الفئة : 6
املنتجات : املعادن غري النفي�شة و�شبائكها امل�شنعة جزئياً والب�شائع امل�شنوعة من هذه ال�شبائك والواردة يف 
الفئة 6 ، منتجات �شبك املعادن واملعادن امل�شنوعة ، اخلا�شة من احلديد والفولذ ، مثل ال�شفائح ، اللفائف 
القطع ، الألواح ، العيدان ، الأ�شالك ، الأنابيب ، الق�شبان ال�شرائط ، القطع ال�شغرية ، ال�شرائح ، الق�شبان 
اجلانبية ، ق�شبان الأ�شالك ، الأ�شالك امللفوفة ، البلوكات ، الكتل ، فولذ امل�شبوبات الفولذ املجرد ، الفولذ 
، الفولذ  املقوى  اأقم�شة الفولذ   ، املقوى  ، الفولذ  امللفوف  ، الفولذ  املتكررة  ، الق�شبان  ، الق�شبان  امل�شاغ 
للهياكل اأو القواطع الفولذ الرقيق ، والعري�س ، الفولذ اخلا�س ، الفولذ للتلميع ، اأدوات الفولذ ، الفولذ 
الذي ل ي�شداأ ، الفولذ للت�شليح ، مواد البناء املعدنية ، الكابالت والأ�شالك الغري كهربائية وامل�شنوعة من 
املعادن الغري ثمينة ، جتارة احلدائد والقطع ال�شغرية من اخلردوات املعدنية والب�شائع الأخرى من املعادن 

الواردة يف الفئة 6 والواقعة يف الفئة رقم 6.
ال�شراطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2014/05/18 
وحتى تاريخ : 2024/05/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

EAT 74577

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�س.اجود خم�س عطور ذ.م.م
adoni:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية  

املودعة بالرقم:193132       بتاريخ:2013/6/11 م
با�ش��م:�س.اجود خم�س عطور ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، ال�شناعية رقم 17 ، �س.ب: 39890 ، هاتف: 065342201 ، فاك�س: 065342204 ، المارات 
العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 عطور وزيوت طيارة .
الالتينية.   بالحرف   adoni و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة

ال�ش��راطات:. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  دي�سمرب 2013 العدد 10960

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/748   مدين جزئي            
وميثلها  )ذ.م.م(  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ري��ت�����س  م��اك�����س   -  1 ع��ل��ي��ه/  امل��دع��ى  اىل 
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  غ��الم ح�شني   جمهول حمل  يا�شني  قانونا/ حممد 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ����س.م.ع(    ( املتكاملة  لالت�شالت  الم���ارات  /�شركة 
درهم(    77780.72( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
12٪ من  ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8:30 ال�شاعة   2013/12/18
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1404 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
ابراهيم  عبداملجيد  �شفيق  حممد  قانونا/  ميثلها  للتجارة  ال�شالم  دار  حمل  عليه: 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  حممد  علي  عبداهلل 
11780 درهم املطلوب اعالنه/ حمل دار ال�شالم للتجارة ميثلها قانونا/ حممد �شفيق 
عبداملجيد ابراهيم عبداهلل علي حممد اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/22 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ 2013/12/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/723   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - داود حممد عبداهلل جمال اهلي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي 
تاريخ  12 من  بواقع  القانونية  والفائدة    ) دره��م   8.601.17( وق��دره  مبلغ  للمتنازع 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 ch2.D.17 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  الق���ل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2447 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

احللم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مينوت  مياه  همايون  مدعي/   
الذهبي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ احللم الذهبي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   20 /2010 د- اأظ ب

عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  الفالحي  حممد  زايد  �شالح  خالد  مدعي/   
اجلن�شية:  واخرون  احلكومة  ق�شايا  ق�شم  ميثلها  والقت�شاد  التخطيط  دائرة 
 603000 مالية  مطالبة  خبري-  ندب  تنازل-  بطالن  الدعوى:  مو�شوع  المارات   
اجلن�شية:  عبدالباري  عبدالفتاح   -1 اعالنهما/  املطلوب  درهم   20000000  - درهم 
الهند 2-نافيد اقبال طاهر اجلن�شية: باك�شتان عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/12/12 موعدا  الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/14  
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1690 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
بنغالدي�س     اجلن�شية:  عبداملتني  ليت  مياه  مو�شى  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات    اجلن�شية:  الرخام  لركيب  �شينغ  تارلوك   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  عنوانه:  المارات    الرخام اجلن�شية:  �شينغ لركيب  تارلوك  اعالنه: 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني  رقم 2013/760 عم جز- م ع-ب- 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/19 موعدا 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 يف التنفيذ رقم )2013/1073 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
بنغالدي�س   اجلن�شية:  �شيخ  عبدالغفور  علي  جولفكر  �شيخ  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العاملية  جالك�شي   : �شده  املنفذ 
العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العاملية  جالك�شي  اعالنه:  املطلوب  المارات  
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�شر مبا  اجلن�شية: المارات عنوانه: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/565 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية   
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10960 بتاريخ   2013/12/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1823 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ مركز ابوظبي التجاري اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  للمالب�س  كوتور  �شينية  �شركة   :
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  للمالب�س  كوتور  �شينية  �شركة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
لنظر  موعدا   2014/1/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي      باملقر  الكائنة  ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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الفجر الريا�ضي اليوم الوطني

ماراثون  يف  امل�شاركة  على  وكينيا  العامل  اأبطال  واف��ق 
زايد الدويل الذي حتت�شنه عا�شمة الإمارات اأبوظبي 
حممد  م.  الركن  الفريق  لدعوة  القادم،تلبيه  ال�شهر 
الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي،ن��ائ��ب  ���ش��رور  ه���الل 
الوطنية رئي�س جلنة الإمارات للريا�شة للجميع رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة للماراثون ،والتي حملها فهد عبد 
العزيز اآل بريك �شفري ماراثون زايد اخلارجي مندوب 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة خالل زيارته اأم�س الأول 
القيادات  العديد من  الكينية نريوبي ولقاء  للعا�شمة 
يف  كان  حيث  مدينة)الدوريت(  يف  الكينية  الريا�شية 
عاملياً  امل��ع��روف  )ك��ي��ب(  كيبت�شوج  ال��دك��ت��ور  ا�شتقباله 
)KOC(،بجانب  الأومل��ب��ي��ة  الكينية  اللجنة  رئي�س 
الأوملبياد  ب��ط��ل  ك��ي��روب  اأ���ش��ب��ل  الكيني  ال��ع��امل  ب��ط��ل 
الأخري والفائز بلقب 1500 مر للرجال يف بطولة 
اأقيمت موؤخراً يف مو�شكو،  التي  القوى  العامل لألعاب 
و�شمت قائمة امل�شاركة اأبطال كينيا الأربعة الذين مت 
جداً  ق��وي  زم��ن  بت�شجيل  التحدي  واأعلنوا  اختيارهم 
يكون حتت �شقف 28 دقيقة ليكون من اأ�شرع ال�شباقات 
ال��ع��امل��ي��ة، وه���م ���ش��ادري��ك ك��و���ش��ي ج���ي اأرن�����ب �شباقات 
ماراثونات �شيكاجو ولندن واأحد اأبطال �شباق 10كم يف 
الطريق، و ميجا كوجو �شاحب املركز الثالث يف اوملبياد 
بكني 2008 و�شاحب الزمن العاملي ) 27.01 ( 10كم 
يف الطريق من 29 مار�س 2009 حتى 26 �شبتمر 2010 
و�شاحب ف�شية ماراثون بو�شطن 2013 وامانيوال بيت 
بطل �شباقات الطريق واخراق ال�شاحية والذي يعد 
من اأ�شرع العدائني يف العامل مل�شافة 10 كم ل�شباقات 
الطريق  �شباقات  بطل  كيبجومبا  واأزي��ك��ي��ل  الطريق 

بطل  ال�شباق  يح�شر  ،كما  و5000م   كم   10 مل�شافة 
كينيا ال�شابق واخلبري العاملي ماك�شويل م�شوؤول تنظيم 
م�شاركات جنوم كينيا والبطولت العاملية، بجانب علي 
�شرف  الأبطال �شيوف  �شعيد منذري م�شرف ومن�شق 
اأبدوا ترحيبهم الفوري  ماراثون زايد اخلري، والذين 
يف  اأعمالهم  م���دراء  تدخل  وب���دون  �شرط  اأو  قيد  دون 
وحتدث   . الحتفالية  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  ه��ذه  مثل 
بهذه  ع��ق��د  ال����ذي  ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل  اجل��م��ي��ع 
املنا�شبة الذي تناولته و�شائل الإعالم الكينية املختلفة 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ل��دع��وة  تقديرا  كبري  باهتمام 
العليا باهتمام كبري ،حيث �شكر رئي�س اللجنة الكينية 
هالل  )م(حممد  الركن  )KOC(،الفريق  الأوملبية 

كان  ال��ذي  احل�شاري  والأ���ش��ل��وب  دع��وت��ه  علي  الكعبي 
مكان تقدير الأ�شرة الريا�شية الكينية .. وذكر فهد اآل 
بريك يف ات�شال هاتفي باأن بطل العاملي الكيني اأ�شبل 
كيروب اأبدى ترحيبا كبريا بامل�شاركة يف احتفالية اأبو 
وعليه  امل��اراث��ون  قمي�س  �شريتدي  باأنه  ،م��وؤك��دا  ظبي 
ال�شيخ زايد ،وعلم الإم��ارات و�شعار  املغفورة له  �شوره 
ورفاقه  ال��دويل  ظبي  اأب��و  مطار  و�شوله  قبل  ال�شباق 
،تقديرا ووفاء لزايد اخلري الذي قدم الكثري ملختلف 
حتت�شن  التي  كينيا  بلده  بينها  وم��ن  ال��ع��امل،  �شعوب 
ممبا�شا  م��دي��ن��ة  يف  الفنية  زاي���د  ب��ن  خليفة  م��در���ش��ة 
وامل�شاكني  الأي��ت��ام  م��ن  ال��ط��الب  مئات  حتت�شن  التي 
يف  الفنية  درا�شتهم  م��ن  ا�شتفادوا  ال��ذي��ن  وال��ف��ق��راء، 
ك�شب قوتهم وتاأمني م�شتقبلهم واأ�شرهم ،حيث متثل 
واخلري  العطاء  ل��رج��ل  ال��وف��اء  م��ن  ن��وع��ا  م�شاركتهم 
اأبطال كينيا والقيادات الريا�شية العديد  ،فيما تلقي 
�شفري  حملها  التي  والكتب  الحتفالت  �شعارات  من 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  لذكري  تخليدا  امل��اراث��ون 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والتي 
اليوم  مع  تزامنا  اجلميع  نفو�س  يف  طيباً  اأث��راً  تركت 
زاي��د فهد  م��اراث��ون  �شفري  42.. وو�شف  ال  الوطني 
لدولة قطر  زيارته  بالناجحة عقب  زيارته  بريك  اآل 
ال�شقيقة موؤخرا ،والتي التقي خاللها حممد الكواري 
ال�شابق  القطري  والبطل  القطري  العام  ال�شر  اأم��ني 
ع�شو  امل�شاعد  ال�شر  اأم���ني  �شليمان  حممد  ال��ك��اب��ن 
جمل�س اإدارة الحتاد وامل�شرف على منتخبات امل�شافات 
الطويلة واملتو�شطة والذين رحبوا فيها بامل�شاركة يف 

. ماراثون زايد املقبل لعام 2014 

�شحوته  ملوا�شلة  واجلمهور  الر���س  عاملي  ا�شتغالل  اىل  ار�شنال  يطمح 
وتعزيز موقعه يف �شدارة الرمييري ليغ عندما ي�شت�شيف هال �شيتي غدا 

الربعاء.
التوايل  الثالث على  الفوز  النف�س بتحقيق  اللندين  الفريق  وميني 

بفارق  الق���ل  على  لالحتفاظ  املو�شم  ه��ذا  ع�شر  واحل���ادي 
املبا�شر  م��ط��ارده  ع��ن  ال��ت��ي تف�شله  الرب���ع  ال��ن��ق��اط 

ت�شل�شي الذي يحل �شيفا على �شندرلند �شاحب 
املركز التا�شع ع�شر قبل الخري.

كما ياأمل رجال املدرب الفرن�شي ار�شني 
فينغر يف حتقيق الفوز لرفع املعنويات 

متتالية  �شاخنة  مواجهات   3 قبل 
�شيتي  ومان�ش�شر  اي��ف��رت��ون  ام���ام 

املقبل،  الثالث  املراحل  وت�شل�شي يف 
امام  احلا�شمة  م��ب��ارات��ه  ع��ن  ف�شال 

دوري  م�شابقة  يف  الي���ط���ايل  ن��اب��ويل 
اب��ط��ال اوروب���ا وال��ت��ي يحتاج فيها اىل 

نقطة واحدة لبلوغ الدور ثمن النهائي.
لك�شب  الالزمة  ال�شلحة  املدفعجية  وميلك 

�شهلة  ت��ك��ون  ل��ن  املهمة  ان  بيد  ال��ث��الث  النقاط 
ف��وزا تاريخيا على  ال��ذي حقق  ام��ام ه��ال �شيتي 
خدمة  ب��ه  وا���ش��دى  الح��د  ام�س   1-3 ليفربول 

جريارد  �شتيفن  زم��الء  ح��رم  بعدما  ار�شنال  اىل 
من تقلي�س الفارق اىل 4 نقاط بينهم وبني الفريق 

اللندين.
ويخو�س ت�شل�شي الثاين اختبارا ل يخلو من خطورة امام 

الهبوط اىل  ال�شاعي اىل اخل��روج من منطقة  �شندرلند 
الدرجة الوىل.

الونة  يف  متباينة  م�شتويات  اللندين  الفريق  ويقدم 
ال�شوي�شري  ب��ال  اأم��ام  الخ��رية وه��و مني بخ�شارة 

دوري  م�شابقة  يف  ال���ش��ب��وع  منت�شف  �شفر-1 
اوروب��ا قبل ان يحول تخلفه �شفر-1  ابطال 
يف ال�شوط الول امام �شيفه �شاوثمبتون اىل 

فوز 3-1 ام�س الحد.
ول تختلف حال مان�ش�شر �شيتي الثالث عندما 

الثاين  البيون  يحل �شيفا على و�شت بروميت�س 
اي�شا  �شحوته  موا�شلة  اىل  يطمح  حيث  ع�شر 

وحتقيق الفوز الثالث على التوايل والتا�شع هذا املو�شم.
وي��رغ��ب ل��ي��ف��رب��ول ال���ذي ت��راج��ع اىل امل��رك��ز ال��راب��ع يف 
�شيتي  نوريت�س  ي�شت�شيف  عندما  جماهريه  م�شاحلة 
مباراتيه  يف  ن��ق��اط   4 فقدانه  بعد  وذل���ك  ع�شر  ال��راب��ع 

الخريتني.
وتلقى رجال املدرب اليرلندي ال�شمايل براندن رودجرز 
�شربة موجعة با�شابة مت�شدر لئحة هدايف الرمييري 
 8 ���ش��ت��اري��دج ح��ي��ث �شيغيب  ل��ي��غ ح��ت��ى الن دان��ي��ال 
امام  ا�شابيع وهو ما بدا جليا يف مباراة الم�س 

هال �شيتي.
اول��دت��راف��ورد يف  وتتجه الن��ظ��ار اىل ملعب 
ن��اري��ة م��ن نوع  ق��م��ة  ت��ق��ام  مان�ش�شر ح��ي��ث 
خا�س بني رج��ال م��درب مان�ش�شر يونايتد 
ال�شابق  وفريقه  م��وي��ز  ديفيد  اللقب  ح��ام��ل 
ال�شياطني  ت��ع��اق��د  م��ن��ذ  الوىل  ه��ي  اي��ف��رت��ون 
امل������درب ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي م��ط��ل��ع ال�شيف  احل���م���ر م���ع 

املا�شي.
11 مو�شما على راأ�س الدارة  وام�شى مويز )50 عاما( 
يتعاقد  ان  قبل   ،2002 منذ  وحتديدا  ليفرتون  الفنية 
لال�شطورة  خلفا  املا�شي  ال�شيف  احلمر  ال�شياطني  معه 

مواطنه اليك�س فريغو�شون املعتزل.
وجاءت القمة بني يونايتد وايفرتون يف ظرف �شعب لل�شياطني 
متتاليتني  م��رت��ني  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  �شقطوا  حيث  حمليا  احل��م��ر 
امام م�شيفيهما كارديف �شيتي وتوتنهام بنتيجة واحدة 2-2 ما 

جعلهمم يتخلفون بفارق 9 نقاط عن ار�شنال املت�شدر.
يف املقابل، مل يخ�شر ايفرتون يف مبارياته ال�شت الخرية حيث حقق 3 
انت�شارات اخرها على �شتوك �شيتي برباعية نظيفة اول من ام�س ال�شبت 

و3 تعادلت اخرها مع ليفربول 3-3 يف املرحلة املا�شية.
ويامل �شاوثمبتون يف وقف نزيف النقاط بعد خ�شارتني متتاليتني عندما 
ي�شت�شيف ا�شتون فيال احلادي ع�شر، ويلعب فولهام مع �شيفه توتنهام 
يف مباراته الوىل بقيادة مدربه امل�شاعد الهولندي رينيه مولين�شتني 
ام�س الحد  اقالة مواطنه مارتن يول  بعد  الذي عني مدربا موؤقتا 

ب�شبب النتائج املخيبة.
وتفتتح املرحلة اليوم الثالثاء بلقاء كري�شتال بال�س مع و�شت هام.

و�شوان�شي  �شيتي،  كارديف  مع  �شيتي  �شتوك  اي�شا  الربعاء  ويلعب 
�شيتي مع نيوكا�شل.

ال�شاد�س ع�شر  تاريخه بتحقيقه فوزه  بي�شرز اف�شل بداية يف  انديانا  وا�شل 
من ا�شل 17 مباراة وجاء على ح�شاب لو�س اجنلي�س كليرز 100-105، 
-103 بالفوز عليه  نيك�س  نيويورك  بيليكنز جراح  اورليانز  نيو  فيما عمق 

ملعب  على  للمحرفني.  المريكي  ال�شلة  ك��رة  دوري  مناف�شات  �شمن   99
�شتايبل�س �شنر وامام 19060 متفرج، قاد الثنائي ديفيد و�شت وبل جورج 
فريقهما انديانا لتخطي م�شيفه القوي كليرز وايقاف م�شل�شل انت�شارات 
الخري عند اربعة على التوايل، وذلك بعد ان �شجل الول 24 نقطة، بينها 
14 يف الربع الثالث، مع 12 متابعة والثاين 27 نقطة يف مباراة كانت الوىل 
ل�شاحب الر�س بعد معرفته بانه �شيفتقد جلناحه جاي جاي ريديك لفرة 
ت�شل اىل �شهرين ب�شبب تعر�شه لك�شر يف يده ولتمزق يف رباط كوعه خالل 
املباراة التي فاز بها فريقه على �شاكرامنتو كينغز اجلمعة املا�شي. وكان الربع 
الثالث فا�شال يف ح�شم نتيجة اللقاء مل�شلحة انديانا بعد ان �شجل الخر 13 

نقطة مقابل 3 فقط مل�شيفه ما �شمح له بالتقدم 74-60 قبل 48ر4 دقائق 
على دخول الربع الخري. وحاول كليرز الذي مني بهزميته ال�شاد�شة يف 18 
مباراة، العودة اىل اللقاء وجنح يف تقلي�س الفارق حتى اربع نقاط 93-89 
ب�شلة ا�شتعرا�شية من دياندري جوردان قبل 12ر7 دقائق على النهاية، ثم 
الالعب  ب�شلة مماثلة من  05ر1 دقيقة  اخر  100-102 يف  اىل نقطتني 
النتيجة  الذي ح�شل على فر�شة معادلة  بول  ذاته بعد متريرة من كري�س 
بعد ان اخفق لن�س �شتيفن�شون ب�شلة ثالثية يف اجلهة املقابلة، لكن كرة جنم 
كليرز دارت حول احللقة قبل ان تخرج منها. وح�شم بي�شرز الفوز مل�شلحته 
بعد ان جنح يف ثالث رميات حرة من ا�شل اربع حماولت قبل 9ر6 ثوان على 
نهاية املباراة التي ح�شم ال�شيف ن�شفها الول 53-47 بف�شل 18 نقطة من 
بول جورج. وبرز يف �شفوف بي�شرز اي�شا روي هيرت بت�شجيله 19 نقطة مع 
8 متابعات، فيما كان جمال كراوفرد )20 نقطة( وبول )17 نقطة مع 10 

متريرات حا�شمة( وباليك غريفني )16 نقطة مع 12 متابعة( الف�شل يف 
�شفوف كليرز الذي مل يتقدم على �شيفه �شوى مرة واحدة 41-40 قبل 
كانت  كليرز  �شد  املباراة  ان  يذكر  الثاين.  الربع  نهاية  على  دقائق  05ر3 
الوىل من ا�شل خم�س متتالية لبي�شرز خارج قواعده، و�شتت�شمن مواجهات 
�شعبة للغاية مع بورتالند ترايل باليزرز الذي حقق الحد فوزه الرابع ع�شر 
 108-114 عليه  بالفوز  ليكرز  اجنلي�س  لو�س  ح�شاب  على  مباراة   17 يف 
بف�شل 27 نقطة من لماركو�س الدريدج، و�شان انتونيو �شبريز )14 فوزا 
 15 الثاين ع�شر يف  ف��وزه  ال��ذي حقق  و3 هزائم( واوكالهوما �شيتي ثاندر 
كيفن  بف�شل جنمه   103-113 بتغلبه على ميني�شوتا متروولفز  مباراة 

دورانت الذي �شدل 32 نقطة مع 12 متريرة حا�شمة و10 متابعات.
وا�شل  م��ت��ف��رج��ا،   19812 وام����ام  غ����اردن  �شكوير  م��ادي�����ش��ون  ملعب  وع��ل��ى 
نيويورك تخبطه يف ازمته مع بداية املو�شم اجلديد وذلك بتلقيه على يد نيو 

اورليانز بيليكنز هزميته التا�شعة على التوايل والثالثة ع�شرة يف 16 مباراة 
وجاءت بنتيجة 99-103، وذلك رغم جهود كارميلو انتوين وتيم هارداواي 
جونيور اللذين �شجال 23 و21 نقطة على التوايل مع 10 متابعات لالول 
دون متكنهما من منح فريقهما فوزه الول على ار�شه منذ املباراة الفتتاحية 
امام ميلووكي باك�س يف 30 ت�شرين الول اكتوبر املا�شي. ويف اجلهة املقابلة 
اندر�شون  راي��ن  اىل  مباراة   16 ا�شل  الثامن من  بفوزه  اورليانز  نيو  يدين 
الذي دخل ار�شية امللعب بعد تعر�س انتوين ديفي�س لك�شر يف يده الي�شرى، 
اذ تاألق بت�شجيله 31 نقطة، بينها 7 ثالثيات، وا�شاف تايريك ايفانز 24 
12 تعادل و17  نقطة، بينها 10 يف الربع الخري من املباراة التي �شهدت 
88-93 يف اخر  بيليكنز متخلفا فيها  املتقدم وكان  الفريق  تبدل يف هوية 
النقاط  ان ينتف�س بت�شجيله  42ر6 دقائق بعد ثالثية من ه��ارداواي قبل 

الع�شر التالية.

انديان���ا يوا�س����ل انت�س����ارات����ه ونيوي�����ورك يتخب������ط يف ازمت��������ه 

ار�سنال ي�سعى لتعزيز موقعه يف الربميرليغم���اراث����وان زاي�����د يف اأب�����وظب��������ي

•• العني – الفجر:

حظي جمهور اليوم الثالث والأخري ام�س من الدورة 
اجلوية  لال�شتعرا�شات  العني  بطولة  من  العا�شرة 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمها  ال��ت��ي 
بالتعاون مع القوات امل�شلحة اجلوية يف ختام دورتها 
العا�شرة التي تقام يف مطار العني الدويل، بفر�شة 
)اآي  ط��راز  ايربا�س  طائرة  عر�س  مل�شاهدة  مميزة 
للطريان،  الإحت�����اد  ط���ائ���رات  اأ���ش��ط��ول  م��ن   )346
اح��ت��ف��اًل ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 42 ل��دول��ة الإم����ارات 

العربية املتحدة. 
ارتفاع  على  اجلمهور  من�شة  اأم��ام  الطائرة  وحلقت 
منخف�س ب�شرعة متباطئة، الأمر الذي يعد عملية 
معقدة لهذا النوع من الطائرات ملا تطلبه العملية 
املحافظة  م��ع  اجل��اذب��ي��ة  مقاومة  معدل  قيا�س  م��ن 
العديد من  الطائرة  اأدت  الطائرة. كما  ت��وازن  على 

حركات اللتفاف وحركات التحليق الدائرية. 
وت��ت�����ش��م��ن��ت م�����ش��ارك��ة الإحت������اد ل���ل���ط���ريان، اإح����دى 
ال���رع���اة ال��ذه��ب��ي��ني ل���ل���دورة ال��ع��ا���ش��رة م���ن بطولة 
بالعديد  ح��اف��اًل  ب��رن��اجم��اً  لال�شتعرا�شات،  ال��ع��ني 
اأفراد  من الفعاليات الريا�شية والرفيهية ملختلف 
مع  التذكارية  ال�شور  اأخ��ذ  اإىل  بالإ�شافة  العائلة، 

اأفراد طاقم الإحتاد للطريان. 

نهيان،  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  وزار 
الدورة  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  رئي�س 
اجلوية،  لال�شتعرا�شات  العني  بطولة  العا�شرة من 
)ريد  احل��م��راء  ال�شهام  بفريق  معاليه  التقى  حيث 
للقوات  التابع  ال�شهري  ال��ري��ط��اين  الفريق  اآروز( 
اجلوية  العرو�س  ف��رق  اأ�شهر  واأح��د  امللكية  اجلوية 
لال�شتعرا�شات  ال���ع���ني  ب��ط��ول��ة  يف  ت�����ش��ارك  ال���ت���ي 

اجلوية. 
قارب  اآروز(  )ري��د  احل��م��راء  ال�شهام  فريق  زار  كما 
يجري  ال���ذي  للمحيطات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ت��دري��ب 
الكابن  م��ع  ال��ف��ري��ق  وال��ت��ق��ى  ال��ب��ط��ول��ة،  عر�شه يف 
عادل خالد، اأول قبطان اإماراتي يف �شباق املحيطات، 
ل�شباقات  ال��ث��اين  املو�شم  يف  م�شاركته  ت�شجل  حيث 
فولفو للمحيطات ثاين تواجد لريا�شي اإماراتي يف 
هذه ال�شباقات العاملية التي تقام على نطاق العامل 

وميتد تاريخها ل�40 عاماً. 
ومت��ن��ى ال��ك��اب��ن ج��ي��م ت��رين��ر، ق��ائ��د ف��ري��ق ال�شهام 
احلمراء، لفريق اأبوظبي للمحيطات حتقيق اأف�شل 
الإجنازات، موؤكداً اإن التحدي القادم لفريق اأبوظبي 
م��ن اجلدية  ال��ك��ث��ري  تتطلب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
والعمل  الكثرية  واملمار�شة  والتفاين  والن�شباط 
ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د، ك��م��ا ه��ي احل����ال ع��ل��ي��ه مع 
الغايات والأهداف  ال�شهام احلمراء، لتحقيق  فريق 

املن�شودة. 
اأداء  هذا، ومتثل عودة الكابن خالد وكذلك مدير 
الذي  ماكدونالد،  نيل  للمحيطات،  اأبوظبي  فريق 
لتحقيق  للفريق  قوية  اإ�شافة  وا�شعة،  خرة  ميلك 
امل��زي��د م��ن الإجن������ازات. وخ���الل ج��ول��ة ا�شطحابه 
للفريق امللكي الريطاين اإىل من قارب التدريب، 
ال�شهام احلمراء  زي��ارة فريق  اإن  الكابن خالد  اأك��د 
ت�شكل دافعاً قوياً لفريق اأبوظبي للمحيطات، حيث 
ال��ري��ط��اين مبهارات  ال��ف��ري��ق  ب��ه  اأ���ش��اد مب��ا يتمتع 
لكلمات  ���ش��ك��ره  ع���ن  وع����ر  ال��ع��م��ل  واخ����ال�����س يف 
دافعاً  ت�شكل  والتي  بها  لهم  تقدموا  التي  الت�شجيع 
لهم ولبقية الزمالء للعمل ب�شكل اأكرث جدية ملو�شم 

ال�شباقات البحرية القادم.
ب��ط��ول��ة العني  ال��ت��واج��د وامل�����ش��ارك��ة يف  اإن  واأ����ش���اف 
رائعة  ث��ري��ة  جت��رب��ة  متثل  اجل��وي��ة  لال�شتعرا�شات 
بالن�شبة له لأنها تتيح الفر�شة للتفاعل مع اجلمهور 
العرو�س  م�����ش��اه��دة  وك���ذل���ك  ل��ل��ف��ري��ق  وال����روي����ج 
بالطيارين  وال��ل��ق��اء  ال��رائ��ع��ة  اجل��وي��ة  وامل����ن����اورات 
امل�شووؤلني عن العرو�س �شمن جو عائلي احتفائي. 

و�شارك يف فعاليات اليوم الأخري من بطولة العني 
ل��ال���ش��ت��ع��را���ش��ات اجل��وي��ة ف��ري��ق ن��ي��و ه���وراي���زن من 
الأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��ريان يف م��دي��ن��ة العني؛ 
املكون  الفريق  ق��ام  حيث  ومثري  مميز  با�شتعرا�س 

الدولة.  اإم���ارات  متثل  مروحية  ط��ائ��رات  �شبع  م��ن 
وب����داأ ال��ف��ري��ق ع��ر���ش��ه بتحية اجل��م��ه��ور م��ن خالل 
املرور اأمام املن�شة ثم اللتفاف والعودة وال�شطفاف 
الأفقي ملدة تزيد عن الدقيقة واتخذ الفريق و�شعية 
الهفر التي تعد من اأ�شعب احلركات التي ميكن اأن 
من  لقرابها  نظراً  املروحية  الطائرات  بها  تقوم 

الأر�س.
وبداأ فريق ال�شقور ال�شعودي عر�شه بتحية ال�شعب 
للدولة،   42 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الإم��ارات��ي 
متمنياً لدولة الإم��ارات حكومة و�شعباً دوام التقدم 
والزده������ار. ث��م ق���دم ال��ف��ري��ق ال��ع��دي��د م��ن حركات 
املناورة ال�شتعرا�شية، وحركات اللتفاف البهلوانية، 
ف�شاًل عن احلركات التي ي�شتهر بها الفريق كحركة 

الرمح . 
و����ش���ه���دت ال��������دورة ال���ع���ا����ش���رة م����ن ب���ط���ول���ة العني 
اآخر  على  ال�شتار  اإ���ش��دال  اجل��وي��ة  لال�شتعرا�شات 
»جوناثان  الأ���ش��ط��وري  للطيار  اجل��وي��ة  ال��ع��رو���س 
هنر«،  »ه��وك��ر  ال�شهرية  طائرته  م��ن  على  وي��ل��ي« 
ب�شعبية  حتظى  التي  دومينور«،  »م�س  با�شم  امللقبة 
م��ن الطريان  43 ع��ام��اً  ال���ع���امل. وب��ع��د  ك��ب��رية يف 
اأنهى  دوم����ي����ن����ور«،  »م�������س  ق���ي���ادة  م���ن  ع���ام���اً  و15 
العني  بطولة  يف  املهنية  م�شريته  ويلي«  »جوناثان 

لال�شتعرا�شات اجلوية.

العني  بطولة  امل�شاركة  ه��ذه  تعد  ج��ون��اث��ان:  وق���ال 
ل��ال���ش��ت��ع��را���ش��ات اجل���وي���ة ه���ي ال��ث��ال��ث��ة، ك��م��ا تعد 
الأف�����ش��ل م���ن ن��وع��ه��ا وت����رز األ������وان ط���ائ���رة مي�س 
ال���ع���امل؛ ���ش��ح��راء مدينة  دوم��ي��ن��ور يف م��ك��ان��ني يف 
العني وجبال الألب ال�شوي�شرية. واأنا �شعيد باختتام 
العني  بطولة  العني مع  املهنية يف مدينة  م�شريتي 
عر�س  ي��ك��ون  اأن  واأمت��ن��ى  اجل��وي��ة،  لال�شتعرا�شات 
مي�س دومينور قد نال اإعجاب اجلمهور يف البطولة 

 .
كما اأدى فريق هواوي توي�شر ديو حركة القلب يف 
�شماء مدينة العني، تهنئة لدولة الإم��ارات العربية 

املتحدة على يومها الوطني ال� 42.
مطار  اأر���س  على  الرفيهية  الفعاليات  �شملت  كما 
العني الدويل عر�س ملجموعة من مناذج الطائرات 
طرازات  الإماراتية  اجلوية  للقوات  التابعة  املقاتلة 
 ،  21 ب��ي �شي  و   7 ب��ي �شي  و  اآي  ت��ي   115 غ���روب 
اإف  وط��ائ��رة   2000 م��رياج  ط��ائ��رة  اإىل  بالإ�شافة 
وال��دف��اع اجلوي  ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة  16 كما عر�شت 
و  اأب��ات�����ش��ي  الإم���ارات���ي���ة ط���ائ���رات للجي�س ط�����رازي 
ت�شينوك ، الأمر الذي حاز على اإعجاب الأطفال من 
قدموا للبطولة مع عائالتهم للتمتع باإجازة اليوم 

الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
العني  لبطولة  الذهبيني  ال��رع��اة  قائمة  اإن  ويذكر 

الإ�شالمي  اأبوظبي  بنك  ت�شمل  اجل��وي��ة  للعرو�س 
ل��ل��ط��ريان وه����واوي يف ح��ني ت�شم قائمة  والحت����اد 
�شي�شتمز  اإي  اأي  ب��ي  �شركة  على  الف�شيني  ال��رع��اة 
و�شركة  ل���ل���ف���ن���ادق.  ال���وط���ن���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي  و����ش���رك���ة 
مر�شيد�س بينز وال�شرقية لل�شيارات املزود الر�شمي 
ل�شيارات البطولة يف حني اإن �شركة اأبوظبي لالعالم 

ال�شريك الإعالمي الر�شمي للبطولة. 
التي  اجل��وي��ة  لال�شتعرا�شات  العني  بطولة  تعتر 
تقام �شنوياً يف مطار العني الدويل، املهرجان الوحيد 
ا�شتعرا�شات  بني  يجمع  ال��ذي  العامل  يف  نوعه  من 
ال���ط���ائ���رات ال��ع�����ش��ك��ري��ة وامل���دن���ي���ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ويتناف�س  والأ�شرية.  الثقافية  والأن�شطة  امل�شابقات 
اأف�����ش��ل الطيارين  خ���الل ال��ب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة م��ن 
ال�شتعرا�شيني يف العامل يف ثالثة تخ�ش�شات جوية 

هي الطائرات واملروحيات والطائرات ال�شراعية.
اأبوظبي  وي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة 
اجلوية  ال��ق��وات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
 . اأداك  ل��ل��م��ط��ارات  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارات���ي���ة و���ش��رك��ة 
هذا  اجلوية  لال�شتعرا�شات  العني  بطولة  وحتتفل 
مع  بالتزامن  لنطالقتها  العا�شرة  بالذكرى  العام 
الإم���ارات  ل��دول��ة   42 الوطني  باليوم  الح��ت��ف��الت 
العربية املتحدة، وت�شتمر دورة هذا العام ملدة ثالثة 

اأيام.

الدورة العا�سرة من بطولة العني لال�ستعرا�سات اجلوية تختتم فعالياتها مبجموعة من العرو�ش 
الحتفالية باليوم الوطني ال� 42 لدولة الإمارات العربية املتحدة 



طّلق زوجته لهو�سها بالنظافة 
اأرب��ك��ت حياته بهو�شها  اأن  رف��ع رج��ل تركي دع��وى ط��الق على زوجته بعد 

بالنظافة، كما طالبها بتعوي�س على ال�شرر النف�شي الذي اأحلقته به.
وذكر املوقع اللكروين ل�شحيفة زمان اأن الرجل تقدم بطلب الطالق من 
زوجته بعد 4 �شنوات اأم�شياها معاً، وقال يف الدعوى اإن املراأة كانت ت�شبب 
له امل�شاكل اإن م�شى حايف القدمني يف املنزل ومتنعه من ا�شتخدام املرحا�س 
اأو  ال�شرير  على  �شعره  �شقط  يف حال  تثور غ�شباً  اأنها  كما  تنظفه  اأن  بعد 

على الو�شادة.
30 �شنة مل تطه قط يف البيت  اإن زوجته البالغة من العمر  وقال الرجل 

وكانا يطلبان الطعام من اخلارج حتى ل يت�شخ املطبخ.
ويطالب الزوج املراأة بتعوي�س بقيمة 200 األف دولر بدل منزل ا�شراه لها 
بالإ�شافة اإىل 50 األف دولر عن ال�شرار النف�شية التي اأحلقتها به والتي 

يقول اإنه ل ميكن ا�شالحها .

حذاء بري�سلي يف مزاد
يعر�س حذاء امتلكه ملك الروك الراحل األفي�س بري�شلي للبيع يف مزاد.

وذكرت و�شائل اإعالم اأمريكية، اأن فردتي احلذاء من جلد ال�شويد، طلبهما 
على  حفالت  يف  �شنوات  لأرب��ع  وانتعلهما   1956 ع��ام  بري�شلي  خ�شي�شاً 
بري�شلي  املقبل. وكان  الأ�شبوع  للبيع يف مزاد جوليان  امل�شرح، معرو�شتان 
اأه��دى احل��ذاء اإىل �شديق له. ومن املتوقع اأن يحقق احل��ذاء ح��وايل 80 

األف دولر.

منحوتة تان تان وكلبه ب�60 األف يورو
امل��زادات بيازا يف باري�س، عن بيع منحوتة متثل تان تان وكلبه  اأعلنت درا 
ب�شعر  اإيرجيه،  البلجيكي  الكاتب  ق�شة  عن  اجل�س  من  م�شنوعة  ميلو، 
62500 يورو. املنحوتة للفنان البلجيكي نات نوجان، واأزيح ال�شتارة عنها 

يف بروك�شل عام 1976، بالذكرى الثالثني ل�شدور تان تان.
وكان �شعر هذا التمثال الفريد من نوعه مقدراً بني 60 و80 األف يورو، كما 
اإ�س  �شركة مولين�شار  بال�شراك مع  البيع  املنظمة لعملية  بيازا  اأو�شحت 
اإيه املالكة للحقوق احل�شرية للمنتجات امل�شتقة عن عمل املوؤلف البلجيكي 

للق�ش�س امل�شورة.
راكام  كنز  األبوم  يف  للغوا�شة  من�شورة  اأ�شلية غري  ر�شوم  بيعت ثالثة  كما 
لو روج ب�شعر 27800 يورو، وكان �شعر هذه املجموعة املجهولة حتى الآن 

مقدراً بني 15 و20 األف يورو.
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ال�سني تطلق اأول 
م�سبار اإىل القمر 

اأطلقت ال�شني، فجر الثنني، اأول 
واأقدمت  ال��ق��م��ر،  اإىل  ل��ه��ا  م�شبار 
ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى خ��ط��وة ك��ب��رية على 

طريق ا�شتك�شاف الف�شاء.
ال�شني  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  واأف�����������ادت 
�شاروخ  ان  )���ش��ي��ن��خ��وا(  اجل���دي���دة 
ان��ط��ل��ق من   ، 3 ب  م���ار����س  ل���ون���غ 
الأقمار  لإط���الق  �شيت�شانغ  مركز 
غرب  ج���ن���وب  يف  ال����ش���ط���ن���اع���ي���ة 
فجراً   1:30 ال�شاعة  عند  ال�شني 
امل�شبار  ح��ام��اًل  املحلي،  بالتوقيت 
ت�شانغ اإي 3 يف طريقه اإىل القمر.

وذك���رت ان��ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�شل 
امل�شبار اإىل القمر يف منت�شف �شهر 
كانون الأول/دي�شمر لي�شبح اأول 
مركبة ف�شائية �شينية حتط على 
�شطح ج�شم ف�شائي. ي�شار اإىل ان 
القمر  اإىل  مهمة  اأول  اأي�����ش��اً  ه��ذه 
وق���ال مدير  ال�21.  ال��ق��رن  خ��الل 
الأقمار  لإط���الق  �شيت�شانغ  مركز 
ان  ت�شن�شونغ،  ت�شانغ  ال�شناعية، 
ال�شحيح  امل���دار  اإىل  دخ��ل  امل�شبار 
يف امل���وع���د امل��ن��ا���ش��ب، م��ع��ل��ن��اً جناح 
ت�شانغ  واأ���ش��اف  الإط����الق.  عملية 
الف�شائي  حلمنا  يف  من�شي  �شوف 
الذي يندرج يف اإطار احللم بتجدد 
امل�����ش��ب��ار عربة  وي��ن��ق��ل   . ال�����ش��ني 
ا�شم  حت��م��ل   )rover( ف�����ش��ائ��ي��ة 
يوتو ، �شتعمل على م�شح الركيبة 
اجل��غ��راف��ي��ة وامل����واد امل��وج��ودة على 
���ش��ط��ح ال���ق���م���ر، ف��ي��م��ا ت��ب��ح��ث عن 
تثبيت  و���ش��ي��ت��م  م�����وارد ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
تل�شكوب على القمر، للمرة الأوىل 
يف تاريخ الب�شرية، ملراقبة الغالف 
حول الأر�س ومتابعة �شطح القمر 

من خالل رادار.

�سقيقان يخطفان اختهما
األقى رجال الأمن الكويتيون القب�س على �شقيقني بعد 
اأن خطفا �شقيقتهما.  وقالت جريدة الراي الكويتية، اإن 
الفتاة ا�شتنجدت باملارة لدى حماولة �شقيقيها اإ�شعادها 
اإىل �شيارة اأحدهما.  �شارع املارة اإىل اإبالغ عمليات وزارة 
اخلاطفني  مركبة  وبيانات  ب��اأو���ش��اف  واأدل���وا  الداخلية، 
حيث مت تعميمها على الدوريات.  وبالفعل، متكن رجال 
�شريع وا�شتطاعوا  ال�شيارة على طريق  الأم��ن من ر�شد 
توقيف �شائق ال�شيارة و�شقيقه وحترير �شقيقتهما.  وقد 
على  ل��ل��وق��وف  وال��ت��ح��ري  البحث  على  ال�شقيقان  اأح��ي��ل 

مالب�شات عملية اخلطف. 

اأب يتعارك مع طفله 
الر�سيع

ن�شر كاتب اأمريكي مقطعاً طريفاً على يوتيوب ي�شرح فيه 
طريقة العراك مع طفله الر�شيع، وحماولة التغلب عليه 
وحتقيق النقاط املطلوبة للفوز، وذلك مبداعبته ببع�س 

احلركات التي ت�شبه حركات امل�شارعني املحرفني.
ويف نهاية املقطع ظهر الكاتب جافني ماكلينز مع�شوب 
العني، بعد اأن خ�شر يف العراك الذي تكفلت والدة الطفل 
بت�شويره وحتميله على يوتيوب ليحظى مبتابعة كبرية 
قاربت 10 ماليني م�شاهد عروا عن اإعجابهم مبهارات 
الطفل يف امل�شارعة احلرة. وتفاوتت ردود اأفعال املعلقني 
على الفيديو، ففيما اعتره البع�س م�شهداً طريفاً يعر 
عن متانة العالقة بني الأب وابنه، اعتر البع�س الآخر 

اأن الأب بهذا ال�شكل يعزز العدوانية عند طفله.

يعي�ش 24 عامًا وقلبه داخل 
معدته

ينتظر �شاب �شيني اخل�شوع اإىل عملية جراحية بهدف 
اإنقاذ حياته وذلك بت�شحيح العيب اخللقي الذي يعاين 
املكان  ع��ن  قلبه  ان��ح��راف  واملتمثل يف  ال���ولدة،  منذ  منه 
ما  بح�شب  ال��ب��ط��ن  جت��وي��ف  داخ���ل  وت��و���ش��ع��ه  الطبيعي 
اأوردت �شحيفة دايلي ميل الريطانية. وكان هو زيهانغ 
24 عاماً ولد وهو يعاين من متالزمة القلب ال�شطحي 
% من امل�شابني بها عند الولدة،  والتي تت�شبب بوفاة 90 
اأو بعد مدة ق�شرية من الزمن بح�شب ما اأوردت �شحيفة 
دايلي ميل الريطانية. وعند ولدة زيهانغ اأخر الأطباء 
النادرة،  ح��ال��ت��ه  ب�شبب  ط��وي��اًل  يعي�س  ل��ن  اأن���ه  وال���دي���ه 
قريباً  تو�شعه  نتيجة  لل�شدمات  قلبه  تعر�س  واإمكانية 
من �شطح اجللد، وعادوا به اإىل املنزل فاقدين الأمل من 
اإمكانية �شفائه. لكنه متكن من التعاي�س مع املر�س حتى 
و�شل اإىل �شن ال�شباب، وبالرغم من اأنه مل يتابع حت�شيله 
العلمي ب�شبب حالته ال�شحية احلرجة، وترك املدر�شة يف 
اأن ي�شق طريقه يف احلياة من  اأن��ه ح��اول  اإل  �شن مبكرة 

ت�سع مولودا حيا حلظة اإعدامها
اأجنبت امراأة تركية مولودا يف كامل �شحته اأثناء تنفيذ حكم الإعدام بحقها.  وقالت �شحيفة ال�شروق امل�شرية اإن 
، و�شعت  اإقليم كحاري�شي  ال�شجن املحكوم عليها بالإعدام �شنقا يف  اإحدى نزيالت  �شباح مو�شليبا�شا )28 عاما(، 
مولودها حلظة تنفيذ احلكم يف حادثة تعد الأوىل من نوعها.  بعد و�شع احلبل حول رقبتها، وفتح اخل�شبة لي�شقط 
امل��راأة مل متت بعد، وا�شتمرت يف حتريك قدميها للحظات قليلة. وعندما  اأن  ج�شدها متدليا، فوجئ احلا�شرون 

هداأت، �شقط منها الطفل. 
واأمام �شيحات وده�شة احل�شور، بادر طبيب ال�شجن نحوها ملعرفة اجل�شم الغريب الذي �شقط منها مبجرد خروج 
روحها اإىل بارئها.  فوجئ الطبيب اأن اجل�شم لي�س �شوى طفل ولد مبكراً عن موعد ولدته ب�شهرين. ويبدو اأن الأم 
كانت حامال ب�شهرها ال�شابع لكن مل يكن اأحد يعلم باأمر حملها، لأنها كانت ممتلئة اجل�شم ومل ت�شتك من اأعرا�س 

احلمل طوال فرة �شجنها. 
يف البداية، اعتقد الطبيب اأّن املولود ميت، لأنه كان فاقدا للوعي. لكن بعد اأن حاول اإنعا�شه بعملية تنف�س �شريعة 

التقط الطفل اأنفا�شه واأخذ ي�شرخ. 
اأ�شهر  اأدينت بقتل زوجها وطفليه بال�شم فحكم عليها بالإعدام �شنقا وظلت يف انتظار احلكم ثالثة  �شباح، كانت 

كاملة.
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نبتة تنمو يف اأذن طفلة 
عملية  اإج��راء  اإىل  ال�شينية  امل�شت�شفيات  اأح��د  يف  الأط��ب��اء  ا�شطر 
طولها  ويزيد  النمو  كامة  هندباء  نبتة  لإزال���ة  عاجلة،  جراحية 
عن 2 �شم، عرث عليها داخل اأذن طفلة �شغرية، بح�شب ما اأوردت 
�شحيفة دايلي ميل الريطانية. وكانت الطفلة راهنان نقلت على 
عجل اإىل امل�شت�شفى يف العا�شمة ال�شينية ، بعد اأن �شاهدت والدتها 
ا�شتمرت  �شديدة  اأمل  نوبات  لها  و�شبب  اأذنها  داخ��ل  غريب  ج�شم 

لأكرث من 4 اأ�شهر. 
على  والعثور  راهنان  اأذن  فح�س  ل��دى  بال�شدمة  الأط��ب��اء  و�شعر 
نبتة الهندباء التي ا�شتقرت داخل القناة ال�شمعية لالأذن، ووجدت 
عملية  اإج����راء  وق����رروا  اأ���ش��ب��وع،   16 ط���وال  للنمو  منا�شبة  بيئة 
الأطباء  الدكتور يو كينلونغ كبري  واأكد  النبتة.  جراحية لإخ��راج 
اإنقاذ الطفلة يف الوقت املنا�شب، حيث �شكلت  اأنه مت  يف امل�شت�شفى 
النبتة خطراً كبرياً عليها، باعتبار اأن اأي �شغط على الأذن كان من 

املمكن اأن يت�شبب بنزيف داخلي يودي بحياتها.
ويف حالت �شابقة م�شابهة متكن الأطباء يف يوليو)متوز( املا�شي 
من اإزالة ديدان عالقة داخل اأذن �شيدة بريطانية �شببت لها اآلماً 
امراأة  اأذن  داخ��ل  عنكبوت  على  العثور  كما مت  ال��راأ���س،  يف  �شديدة 

�شينية بعد اأن عانت من حكة �شديدة يف اأذنها.

ثالجة مقابل 87 األف دولر 
تعر�س ثالجة من ت�شميم، الفنان كري�شتيان اأوي، للبيع مبتجر 

يف اأملانيا مقابل 87 األف دولر.
وذكرت �شحيفة )ذا لوكال( الأملانية اأن �شعر الثالجة )براد( برو 
48 امل�شنوع من قبل �شركتّي �شاب زيرو وولف يبلغ عادة 36 األف 
دولر، ولكن �شعره يرتفع اإىل86931 دولراً اإن كانت تزينه ر�شمة 

ل� اأوي.
و�شتتوفر 10 ثالجات فقط من هذا النوع، على اأن تعر�س الأوىل 

منها مبتجر يف هامبورغ.
من  م�شنوع  لأن���ه  ال����ّراد  على  ال��ر���ش��م  �شعوبة  اإىل  اأوي،  واأ���ش��ار 

ال�شتاينلي�س �شتيل .

جهاز ملعاجلة الإرهاق اأثناء القيادة
قدم خراء يابانيون حاًل تكنولوجياً ملعاجلة م�شكلة ال�شهو اأثناء 
لر�شد  ا�شت�شعار  جهاز  ابتكار  عر  وذل��ك  الإره���اق  ب�شبب  القيادة 
فوجيت�شو  �شركة  طورته  واإيقاظه  القيادة  خالل  ال�شائق  غفوات 

لبوراتوري�س اليابانية لالأبحاث. 
وقال متحدث با�شم ال�شركة يف طوكيو اإن الختبارات التي خ�شع 
لها نحو مئة �شخ�س على اأجهزة حماكاة وما يرواح بني 40 و50 

�شخ�شاً خالل قيادة �شيارات حقيقية واعدة جداً.
واأ�شاف املتحدث اأن اجلهاز �شيتم تثبيته مب�شبك يف �شحمة الأذن. 
وي�شدر  القلب  �شربات  انتظام  اجلهاز  ير�شد  اأن  املفر�س  ومن 

حتذيراً حال ا�شطرابها ب�شبب الإجهاد ال�شديد.
و�شيارات  ال�شاحنات  ل�شائقي  التحذير  جهاز  ط��رح  املنتظر  وم��ن 
اأو ثالثة  ال�شياحية يف الأ�شواق خالل عامني  الأجرة واحلافالت 

ناتا�سا اندروز لدى و�سولها اىل مهرجان مراك�س ال�سينمائي الدويل. )ا ف ب(اأعوام.

بيون�سيه.. اأكرث 
كلمة بحث يف بينج 

اأع���ل���ن حم����رك ال��ب��ح��ث ب��ي��ن��ج اأن 
ال�شهرية  الأم��ري��ك��ي��ة  املغنية  ا���ش��م 
ب��ي��ون�����ش��ي��ه ك���ان اأك����رث ك��ل��م��ة بحث 
 2013 يف  م�������ش���ت���خ���دم���وه  ع���ن���ه���ا 
كاردا�شيان  ب��ك��ي��م  ب��ذل��ك  ل��ت��ط��ي��ح 
فازت  التي  الواقع  تلفزيون  جنمة 

باللقب العام املا�شي.
عاما(   32( بيون�شيه  وت�����ش��درت 
ال��ق��ائ��م��ة يف ع���ام مت��ك��ن��ت ف��ي��ه من 
املو�شيقى  عامل  اأ�شواء  اإىل  العودة 
اب��ت��ع��دت قليال  ب��ع��دم��ا  ب�����ش��ال���ش��ة 
ايفي  ب��ل��و  الأوىل  طفلتها  ل����ولدة 

من زوجها املغني جاي زي.
وا���ش��ت��م��رت ���ش��ي��ط��رة ال��ن�����ش��اء على 
بالقائمة  الأوىل  اخلم�شة  امل��راك��ز 
ريانا  املغنيات  اأ���ش��م��اء  وا�شتكملت 
املراكز  ���ش��وي��ف��ت وم���ادون���ا  وت��ي��ل��ور 
بيون�شيه  وغنت  الأوىل.  اخلم�شة 
ال���رئ���ي�������س  ت���ن�������ش���ي���ب  ح����ف����ل  يف 
الأم��ري��ك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا يف يناير 
النهائي  مباراة  ويف  الثاين  كانون 
ب���دوري ك��رة ال��ق��دم الأم��ري��ك��ي��ة يف 
فراير �شباط كما اأطلقت جولتها 

العاملية يف ابريل ني�شان.

)الن�سر الأ�سلع( على 
كتف بيرب 

ال�شاب،  ال���ك���ن���دي  ال��ن��ج��م  ح�����ش��ل 
ج��ا���ش��ن ب��ي��ر، ع��ل��ى و���ش��م جديد 
اإىل  الأي�شر، وهو يرمز  على كتفه 
بالرغم  املتحدة  بالوليات  تعلقه 

من كونه كندي اجلن�شية.
الأمريكي،  زي  اإم  تي  واأف��اد موقع 
على  ج��دي��داً  و�شماً  نق�س  بير  اأن 
ك��ت��ف��ه الأي�����ش��ر خ���الل ت���واج���ده يف 
الوليات  ���ش��ع��ار  وه���و  اأ���ش��رال��ي��ا، 

املتحدة اأي الن�شر الأ�شلع .
�شورة  ن�����ش��ر  ب���ي���ر  ان  واأو������ش�����ح 
اجلديد  الو�شم  خاللها  من  يبدو 
ل��ل��ن�����ش��ر الأ�����ش����ل����ع امل�����وج�����ود على 
اخلتم الرئا�شي الأمريكي ومعظم 
العمالت املعدنية والنقود الورقية 

والطوابع.
ي�شار اإىل ان الن�شر الأ�شلع موجود 

فقط يف اأمريكا ال�شمالية.

ي��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن ���ش��رك��ات ال���ط���ريان خ��دم��ات مميزة 
لركابها جتعل الرحلة جتربة فريدة بالن�شبة للكثريين 

وخا�شة عندما ي�شافرون على متنها للمرة الأوىل.
التي  املنغ�شات  ول تخلو الرحلة يف الطائرة من بع�س 
وينتظر  مزعج،  كابو�س  اإىل  الأح��ي��ان  بع�س  يف  حتولها 
اإىل وجهتهم واحل�شول  الو�شول  ال�شر  بفارغ  الركاب 
اإن  اإن  �شي  �شبكة  واأوردت  ال�شفر،  الراحة من عناء  على 
الراكب  ي�شادفها  اأن  ميكن  التي  امل�شاكل  من  جمموعة 

على من الطائرة.
التعامل مع �شندوق احلقائب  1-

ب�شكل  احلقائب  �شندوق  فتح  امل�شافرين  بع�س  يحاول 
الذين  الإزع��اج للركاب  الكثري من  متكرر وهذا يحدث 

يجل�شون يف مقاعدهم ويحاولون ال�شتمتاع بالرحلة.
انتقاء الأفالم  2-

يحتاج بع�س الركاب وقتاً طوياًل لختيار الفيلم الذي 
اإزعاجاً  ي�شبب  وه���ذا  ال��رح��ل��ة،  اأث��ن��اء  متابعته  ي����ودون 
الركيز  وي��ف��ق��ده��م  بجانبه  يجل�شون  ال��ذي��ن  ل��ل��رك��اب 

وال�شعور بال�شتقرار.
حتريك الأرجل ب�شكل م�شتمر  3-

يعاين الكثريمن الركاب من حالت القلق واخلوف اأثناء 
ركوب الطائرة، وينعك�س هذا على �شلوكهم اأثناء الرحلة 

م�شتمر  ب�شكل  رجليه  حتريك  اإىل  بع�شهم  يعمد  حيث 
ب�شكل ل �شعوري.
بكاء الأطفال  4-

ال��ت��ي ت�شبب الإزع�����اج ع��ل��ى الطائرة  اأك���رث الأم����ور  م��ن 
داخلها،  ال�شجة  ين�شر  ال��ذي  الأطفال  و�شراخ  بكاء  هو 
يف  وخا�شة  وال��ه��دوء  بالراحة  ال�شعور  ال��رك��اب  وي��ح��رم 
الرحالت الطويلة التي يجب احل�شول فيها على ق�شط 

من النوم.
كرثة خروج الركاب من مقاعدهم  5-

ي�شطر الركاب الذين يجل�شون على املقاعد املطلة على 
مم�شى الطائرة اإىل اإف�شاح املجال يف كل مرة يرغب فيها 
الركاب الذين يجل�شون على املقاعد الداخلية باخلروج 
اإذا  وخا�شة  كبرياً  اإزع��اج��اً  ه��ذا  وي�شكل  مقاعدهم،  من 

كانوا من الطفال.
روائح الأطعمة  6-

الطائرة  اإىل  الركاب وجبات طعام معهم  يح�شر بع�س 
وتنت�شر رائحتها م�شببة الإزعاج لباقي الركاب.

احلديث ب�شوت مرتفع  7-
ال��رك��اب على من  ب��ني بع�س  امل��رت��ف��ع  ي�شبب احل��دي��ث 
اإزعاجاً لالآخرين ومينعهم من احل�شول على  الطائرة 

ق�شط من الراحة اأو ال�شتمتاع بقراءة كتابهم املف�شل.

منغ�سات جتعل ال�سفر بالطائرة كابو�سًا

مرياندا كري على عالقة مبلياردير 
اإذ  اإىل جذورها الأ�شرالية،  يبدو ان عار�شة الأزي��اء الأ�شرالية، مرياندا كري، حتن 

يردد اأنها تقيم عالقة عاطفية مبلياردير اأ�شرايل بعد وقت ق�شري على انف�شالها 
عن املمثل، اأورلندو بلوم. واأفادت جملة وومنز داي الأ�شرالية ان كري، وامللياردير 

اأ�شدقاء  اأ�شهر. ونقلت عن  الأ�شرايل، جيم�س باكر، يتواعدان �شراً منذ عدة 
مقربني من باكر تاأكيدهم انه وجد احلب من جديد بعد انف�شاله عن زوجته 
ووالدة اولده ال�3، وهو حالياً يف عالقة مع كري التي اأثار تفكك زواجها من 

العالقة،  بهذه  يعرفون  قلة  ان  اإىل  املجلة  ولفتت  للكثريين.  بلوم، �شدمة 
، فيما  اأن��ا على عالقة مبرياندا كري  باكر قال لأ�شدقاء له موؤخراً  لكن 

يتفاجاأوا  لن  انهم  الأ�شرالية  العار�شة  من  مقربني  اأ�شدقاء  اأو�شح 
بهذا الأمر نظراً حلبها للحياة املرفة التي ميكن لهذا امللياردير اأن 

يوفرها لها. وعر اأحد الأ�شدقاء عن �شعادته بهذا الأمر، لن كري 
مرت يف �شنة �شعبة اإذ كانت متاأثرة جداً بانف�شالها عن بلوم.


