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من�سور بن زايد ي�سهد مناف�سات 
احلقايق مبهرجان زايد الرتاثي 

عربي ودويل

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني 
ت�سارك املر�سى احتفاالت العيد الوطني

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

الناتو يرهن وجوده يف 
اأفغان�ستان باالتفاق االأمني

•• دبي -وام: 

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�شموه يف زعبيل ظهر  رع��اه �هلل يف ق�شر  دب��ي  حاكم 
�م�������س �أخ�����اه ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ر خالد 
�لفي�شل �أمر منطقة مكة �ملكرمة يف �ململكة �لعربية 
�لعربي.  �لفكر  موؤ�ش�شة  رئي�س  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د  �خ��رى  جهة  م��ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة لي�شت دولة بل �لعامل يف دولة.
من جهة �خرى دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لوزر�ء حاكم دبي �شعب �لإم��ار�ت للم�شاركة يف �أكرب 

ع�شف ذهني يف �لعامل .           )�لتفا�شيل �س3(

•• العني-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ح�شر 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
قبيلة  �أق��ام��ت��ه  �ل���ذي  �لإح��ت��ف��ال  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�لأحباب مبنطقة �خلبي�شي يف مدينة �لعني �م�س 
لدولة  و�لأرب��ع��ني  �لثاين  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

موقع  �إىل  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�شول  ول��دى 
و  �أعيان  �لوطني.. ورحب  �ل�شالم  �لحتفال عزف 
�أفر�ح  لهم  وم�شاركته  �شموه  مبقدم  �لقبيلة  �أبناء 
�ل��وط��ن وت��ب��ادل �جل��م��ي��ع �ل��ت��ه��اين ب��ه��ذه �ملنا�شبة 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��زي��زة ع��ل��ى �شعب دول���ة �لإم������ار�ت .. 
نعمة  �لوطن  ي��دمي على  �أن  �شائلني �هلل عز وج��ل 

�لأمن و�لأمان ومزيد� من �لتقدم و�لزدهار.
)�لتفا�شيل �س2(

   

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 
افتتاح املرحلة الأوىل مل�ست�سفى الإمارات يف باك�ستان 

•• اإ�سالم اآباد-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ب��دع��م وم�����ش��اع��دة ج��م��ه��وري��ة باك�شتان  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل  رئ��ي�����س 
�لإ�شالمية من خالل تنفيذ عدد من �مل�شاريع �لإن�شانية و�لتنموية 
�لتي  �ل�شعبة  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع  وط���اأة  تخفيف  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 
يعي�شها �ل�شعب �لباك�شتاين يف عدد كبر من مدنه خا�شة بعد ماأ�شاة 
�إجناز  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �لفي�شانات..�أعلنت 
�ملرحلة �لأوىل من م�شروع م�شت�شفى �لإمار�ت �لذي يعترب من �أكرب 
بتكلفة  �لباك�شتانية  �لأر����ش��ي  على  نفذت  �لتي  �ل�شحية  �مل�شاريع 
108 ماليني دولر �أمريكي على م�شاحة 105 �آلف و151 مرت� 

مربعا. 
)�لتفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر يقدم م�ساعداته للمت�سررين من مياه 
الأمطار وال�سرف ال�سحي يف عدد من مناطق الدولة

•• ال�سارقة-وام:

قام فرع �لهالل �لأحمر بال�شارقة بالتعاون مع �لهيئة �لوطنية لإد�رة 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث و�إد�رة عمليات �شرطة �ل�شارقة بالتدخل 
�ل�شريع لإيو�ء وت�شكني عدد من �لأ�شر �لتي ت�شررت من جر�ء مياه 

�لأمطار �لغزيرة �لتي هطلت موؤخر� على جميع مدن �لدولة.
ومتكن فريق �لإغاثة بالفرع من ت�شكني ع�شر �أ�شر يبلغ عدد �أفر�دها 
48 فرد� يف �أحد فنادق مدينة �ل�شارقة وح�شر �ملنازل �لتي ت�شررت 
من مياه �لأمطار. وقال خمي�س حممد �ل�شويدي مدير فرع �لهالل 
�إىل  �إنه مت توجيه فريق �لإغاثة بالفرع بالتوجه  �لأحمر بال�شارقة 

حممد بن ز�يد ي�شهد �حتفالت قبيلة �لأحباب باليوم �لوطني  )و�م(حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �لأمر خالد �لفي�شل  )و�م(

ا�صتقبل خالد الفي�صل ودعا �صعب الإمارات للم�صاركة يف اأكرب جل�صة ع�صف ذهني يف العامل لتطوير قطاعي ال�صحة والتعليم

حممد بن را�سد: فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 
و�سعبنا دولتنا  يف  العامل  ثقة  يعك�س   2020

تلقى برقيات تهنئة من قادة دول عربية واإ�صالمية و�صديقة مبنا�صبتي اليوم الوطني والفوز باك�صبو 2020

رئي�س الدولة يتلقى دعوة من اأمري الكويت حل�سور القمة اخلليجية
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  خطية  ر���ش��ال��ة  �هلل  حفظه 
�جلابر �ل�شباح �أمر دولة �لكويت تت�شمن دعوة �شموه حل�شور �أعمال 
�لدورة �لر�بعة و�لثالثني للمجل�س �لأعلى ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج 
 11 و   10 يومي  �لفرتة  �لكويت خالل  دول��ة  �شتعقد يف  �لتي  �لعربية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ر���ش��ال��ة  ت�شلم   . �حل���ايل  دي�شمرب 
مبعوث  من  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�لديو�ن  �شئون  وزي���ر  ن��ائ��ب  �ل�شباح  ج���ر�ح  علي  �ل�شيخ  �لكويت  �أم���ر 

�لأمري �لكويتي خالل ��شتقبال �شموه له �م�س بق�شر �لرئا�شة. 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  من جهة �خ��رى تلقى �شاحب 
�ليوم  مبنا�شبة  �لتهنئة  برقيات  من  مزيد�  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

�لوطني �ل�42 للدولة.

فقد تلقى �شموه برقيات تهنئة من جاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد 
�ململكة  ملك  �حل�شني  �بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  وجاللة  عمان  �شلطان 
رئي�س  بوتفليقة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة  �لها�شمية  �لأردن���ي���ة 
�لرئي�س  وف��خ��ام��ة  �ل�شعبية  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �جل��ز�ئ��ري��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
�لرئي�س  وفخامة  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  رئي�س  ح�شني  ممنون 
�لرئي�س  وفخامة  كاز�خ�شتان  جمهورية  رئي�س  نز�رباييف  نور�شلطان 
�لبلقية  ح�شن  �ل�شلطان  وجاللة  �أرت��ري��ا  دول��ة  رئي�س  �أف��ورق��ي  �أ�شيا�س 
�شلطان بروناي د�ر �ل�شالم وفخامة �لرئي�س �لدكتور �إكليل ظنني رئي�س 
جمهورية جزر �لقمر وفخامة �لرئي�س �لدكتور ر�م بار�ن ياد�ف رئي�س 
�أرمينيا  جمهورية  رئي�س  �شاركي�شيان  �شرج  �لرئي�س  وفخامة  نيبال 
وفخامة �لرئي�س فالدمير بوتني رئي�س رو�شيا �لإحتادية وجاللة �مللك 
خو�ن كارلو�س ملك �أ�شبانيا وفخامة �لرئي�س جورجو نابوليتانو رئي�س 

�جلمهورية �لإيطالية.
)�لتفا�شيل �س2(

زار �صعيد عامر النيادي يف اأم غافة مبدينة العني

حممد بن زايد يح�سر احتفال 
قبيلة الأحباب مبنا�سبة اليوم الوطني

مو�سى يقدم م�سودة الد�ستور اجلديد ملن�سور ويدعو امل�سريني لقبوله

الحتالل ي�سادق على بناء 
بال�سفة ا�ستيطانية  وحدة   3000

•• غزة-وام:

�شادق بوغي ياعلون وزير �لأمن �لإ�شر�ئيلي خالل �ل�شهور �لأربعة لتوليه 
من�شبه..على �إقامة ثالثة �آلف وحدة �شكنية يف �مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية يف 
�ل�شفة �لغربية مبا يف ذلك �مل�شتوطنات �ملعزولة وخارج �لكتل �ل�شتيطانية. 
وقالت �شحيفة هاآرت�س �لإ�شر�ئيلية يف عددها �م�س �إن ياعلون ��شطر بناء 
على قانون حرية �ملعلومات ت�شليم معطيات ر�شمية يف هذ� �ملجال حلركة " 
�ل�شالم �لآن ..وبينت �ملعطيات �أن يعلون �شادق خالل �لفرتة �ملذكورة حتى 
�أو�خر �شهر يوليو �ملا�شي على بناء 386 وحدة �شكنية يف م�شتوطنة بيت 
�إيل كجزء من �لتعوي�س �لذي قدمته �حلكومة بعد هدم �ملباين �لتي �أقمها 
م�شتوطنون يف بيت �إيل على �أر��س فل�شطينية خا�شة على جفعات هاأولبناه 
�شكنية يف م�شتوطنة كدوميم  227 وحدة  بناء  .. بجانب م�شادقته على 
و550 وحدة �شكنية يف م�شتوطنة طاملون و9 84 وحدة يف جفعات زئيف. 
د�خل  �شكنية  وح��دة  �آلف  بناء ثالثة  �إج���ر�ء�ت  �أ�شهر  �أربعة  خ��الل  و�شرع 
�مل�شتوطنة  �مل�شتوطنات وتو�شيع منطقة نفوذ م�شتوطنة �شيال مما ميكن 

لحقا من بناء �شقق �إ�شافية.             )تفا�شيل �خرى �س11(

•• القاهرة-وكاالت:

دع���ا رئ��ي�����س جل��ن��ة ت��ع��دي��ل �ل��د���ش��ت��ور �مل�����ش��ري عمرو 
م��و���ش��ى �ل��ن��اخ��ب��ني �م�����س ل��ل��م��و�ف��ق��ة ع��ل��ى تعديالت 
�لعام  �شريانه  بد�أ  �شيء  د�شتور  على  �للجنة  �أدخلتها 
�ملا�شي �أثناء حكم �لرئي�س �لإ�شالمي �ملعزول حممد 

مر�شي وقال �إن م�شر ل تتحمل ت�شويتا �شلبيا.
وقال لل�شحفيني بعد �أن قدم م�شودة �لد�شتور �ملعدل 
�شيدعو  �ل���ذي  من�شور  ع��ديل  �مل��وؤق��ت  �لرئي�س  �إىل 

وفتنة  فتنة  فيها  م�شر  عليها  لال�شتفتاء  �لناخبني 
خطرة للغاية. وو�فقت جلنة تعديل �لد�شتور على 
�مل�شودة يوم �لأحد يف خطوة �أوىل نحو تنفيذ خارطة 
طريق �أعلنها �لقائد �لعام للجي�س �لفريق �أول عبد 

�لفتاح �ل�شي�شي عندما �أعلن عزل مر�شي.
و�إجر�ء  �لد�شتور  تعديل  �لطريق  خارطة  وتت�شمن 
�ن��ت��خ��اب��ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة ث���م �ن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة. لكن 
تعديالت �لد�شتور تركت �لباب مفتوحا �أمام �لرئي�س 

�ملوؤقت ليقرر �إجر�ء �لنتخابات �لرئا�شية �أول.

�أطفال يقفون على �أنقا�س مبنى مدمر يف مدينة دوما يف ريف دم�شق )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

وقع �نفجار �م�س و�شط �لعا�شمة 
وجرحى،  ق��ت��ل��ى  خم��ل��ف��ا  دم�����ش��ق 
�شورية  مناطق  ع��دة  �شهدت  كما 
�جلي�شني  ب��ني  عنيفة  ��شتباكات 
�حل����ر و�ل���ن���ظ���ام���ي ك����ان �أب���رزه���ا 
ب��ري��ف ح��م��اة وم��دي��ن��ة درع�����ا، يف 
ح���ني ت��و����ش��ل��ت �ل���ش��ت��ب��اك��ات يف 
ري���ف دم�����ش��ق وح��ل��ب ودي���ر �لزور 

و�لرقة خملفة �شحايا.
�ل�شوري  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  �أع��ل��ن  وق���د 
وق����ع  �ن�����ف�����ج�����ار�  �أن  �ل����ر�����ش����م����ي 
يف م��ن��ط��ق��ة �جل�������ش���ر �لأب���ي�������س 
بالعا�شمة نتيجة تفجر �شخ�س 
�شخ�شني  مقتل  عن  �أ�شفر  نف�شه 
�آخ���ري���ن، وو���ش��ف��ت وز�رة  وج����رح 

�لد�خلية �لتفجر ب� �لإرهابي. 
جت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن��ه ينت�شر يف 
�حلو�جز  م���ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لنظام  لقو�ت  �لتابعة  �لع�شكرية 
�أمني  ف����رع  وج�����ود  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

قتلى وجرحى بتفجري يف دم�سق وا�ستباكات بحماة ودرعا

ير�أ�شه حافظ خملوف �بن خالة 
�لأ�شد  ب�����ش��ار  �ل�����ش��وري  �ل��رئ��ي�����س 

هناك.
�أف����اد نا�شطون  �أخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
عدد  عند  �ندلعت  ��شتباكات  �أن 
م����ن �حل�����و�ج�����ز �ل���ع�������ش���ك���ري���ة يف 
)و�شط  حماة  بريف  ب��ل��د�ت  ع��دة 
�لبالد(، وق�شف �جلي�س �ل�شوري 

�حلر حاجز �جل�شر �لتابع لقو�ت 
�لنظام يف بلدة مورك بريف حماة 

مبد�فع حملية �ل�شنع.
حاجز  �حل��ر  �جلي�س  ق�شف  كما 
بلدة طيبة  �أط��ر�ف  على  �ل�شمان 

�لإمام بقذ�ئف �لدبابات. 
ويف جنوب �لبالد، تعر�شت مدينة 
بعد  مدفعي  لق�شف  �لبلد  درع��ا 

�مل�شلحة  �ملعار�شة  ق��و�ت  �شيطرة 
يف  ��شتباكات  �ُشجلت  كما  عليها، 
وتعر�س  ب��امل��دي��ن��ة.  �ملن�شية  ح��ي 
عنيف  لق�شف  �ل�شد  طريق  ح��ي 
و�ملدفعية  �ل�����ش��و�ري��خ  ب��ر�ج��م��ات 

�لثقيلة.
ق�شف  �ل����ث����الث����اء  ���ج���ل  ����شُ ك���م���ا 
�لثقيلة  و�ل��ر���ش��ا���ش��ات  باملدفعية 
ب����������رزة يف دم���������ش����ق،  ع����ل����ى ح������ي 
و����ش��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى �أط�������ر�ف حي 
و�لقو�ت  ب��رزة بني �جلي�س �حلر 

�لنظامية.
�أما يف ريف دم�شق، فقد تعر�شت 
ومعظم  �ملليحة  وب�شاتني  �لنبك 
لق�شف  �ل�شرقية  �لغوطة  بلد�ت 
�ل�شو�ريخ  ب����ر�ج����م����ات  ع��ن��ي��ف 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة م���ن جانب  و�مل��دف��ع��ي��ة 

قو�ت �لنظام. 
ويف حلب وقعت ��شتباكات عنيفة 
ومبنى  ي��و���ش��ف  �ل�شيخ  ت��ل��ة  ع��ن��د 
�لنقارين  مبنطقة  �مل��و����ش��الت 

�شرقي �ملدينة. 

ال�������ط�������رياوي ي���ع���ت���زم 
عرفات قتلة  ع��ن  الك�سف 

•• رام اهلل-رويرتز:

�م�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ق�����ال حم���ق���ق 
عن  قريبا  �شيك�شف  �نه  �لثالثاء 
�نهم  يعتقد  �ل��ذي��ن  �ل���ش��خ��ا���س 
�لزعيم  م����وت  ع���ن  م�������ش���وؤول���ون 
نحو  بعد  ع��رف��ات  يا�شر  �ل��ر�ح��ل 
ع�شر �شنو�ت من بدء �لبحث عن 

�مل�شتبه بهم.
�لفل�شطينيني  من  كثر  ويعتقد 
�تهام  وه���و  ق��ت��ل��ت��ه  ����ش��ر�ئ��ي��ل  �ن 
وعلى  ق��ط��ع��ي��ا.  ����ش��ر�ئ��ي��ل  تنفيه 
جتريه  �ل��ذي  �لر�شمي  �لتحقيق 
برئا�شة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
ت��وف��ي��ق �ل���ط���ر�وي �ن ي��ق��دم �أي 

�أدلة.
لتلفزيون  �ل������ط������ر�وي  وق�������ال 
باأن  ي��ع��د  �أن���ه  �ل��ي��وم(  )فل�شطني 
�لتايل  �ل�شحفي  م��وؤمت��ره  يكون 
�ل�شوء  ي�شلط  و�ن  �لخ����ر  ه��و 
على من �رتكب �أو �شارك �أو تاآمر 

يف هذه �ملو�شوع. 
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

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

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

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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ع�سرات القتلى واجلرحى يف تفجريات متنقلة بالعراق
•• بغداد-اأ.ف.ب:

قتل 23 �شخ�شا على �لقل و��شيب �لع�شر�ت بجروح �لثالثاء يف �شل�شلة 
تفجر�ت �شربت مناطق متفرقة يف �لعر�ق، بح�شب ما �فادت م�شادر 
�منية وطبية لوكالة فر�ن�س بر�س. و�و�شحت �مل�شادر �ن �شل�شلة هجمات 
�شربت �شت مدن يف �لبالد، ��شفرت عن مقتل 23 �شخ�شا و��شابة �كرث 
من �شبعني، �برزها هجوم من�شق �شد مقر حكومي يف منطقة �لطارمية 
��شخا�س  �ل�شرطة برتبة عقيد �ن ت�شعة  �شمال بغد�د. وقال �شابط يف 
قتلو� و��شيب 17 بجروح جر�ء هجوم بعبوتني نا�شفتني تاله تفجر�ن 

�نتحاريان بحز�مني نا�شفني ��شتهدفا مبنى قائمقامية �لطارمية.
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اليوم الوطني

جلنة حقوق الإن�سان العربية تزور �سرطة دبي 
�إد�رة �ملر�أة و�لطفل  حاجة للدعم و�مل�شاندة من �ملر�أة و�لطفل عرب تنظيم 
كما �أولت �لقيادة �لعليا رعايتها و�هتمامها مبكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر 
بالنظر �إىل خ�شو�شية �لق�شايا وتعقيد�تها حيث �شاهم �ملركز وخالل فرتة 
يف  وفاعلة  حقيقية  ب�شمات  وت��رك��ت  نف�شه  �إث��ب��ات  على  عمره  م��ن  وج��ي��زة 
جمال حماربة جرمية �لجتار بالب�شر لالأطفال و�لن�شاء و�لعمل �لق�شري 
كما تعترب �إد�رة �حلقوق و�حلريات من �أبرز �لإد�ر�ت �لفرعية و�لتي تطبق 
نظام �ل�شكاوى �للكرتوين و�لذي ي�شتقبل �شكاوى �جلمهور ومالحظاتهم 
على �أد�ء �شرطة دبي ومنت�شبيها بالإ�شافة �إىل جمموعات �لقنو�ت �لت�شال 
�لأخرى. عقب ذلك قدم �ملقدم �لدكتور �أحمد �ملن�شوري مدير �إد�رة �حلقوق 
�لإن�شان  للحقوق  �لعامة  ب��الإد�رة  �خلا�س  �للكرتوين  �لعر�س  و�حلريات 
�لإن�شان  �لعامة حلقوق  ل��الإد�رة  ل��الإد�ر�ت �لفرعية  و�شمل �شرحا تف�شيال 

و�أق�شام كل �إد�رة ومهامها و�أبرز �لجناز�ت و�لإح�شائيات.

�شعيد مدير �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�س و�ملقدم خالد لوتاه مدير �إد�رة �ل�شوؤون 
�لإد�رية. فيما �شم �لوفد �ملحامي عا�شم ربابعة و�أ�شعد نعيم وفيفيان فتحي 
حقوق  جلنة  خبر  يعقوب  وحممد  �لعربية  �لإن�شان  حقوق  جلنة  �أع�شاء 
�لإن�شان وحممد �لرقاد رئي�س �أمانة �للجنة. و�أكد �لعميد �لدكتور حممد 
�هتماما  �لإن�شان  حقوق  رعاية  �أول��ت  دبي  �شرطة  يف  �لعليا  �لقيادة  �أن  �ملر 
تعمل  �لأم���د  وبعيدة  �إ�شرت�تيجية  �أه���د�ف  ذ�ت  و�شيا�شات  ب��رب�م��ج  خا�شا 
على �إر�شاء وتعزيز �ملبادئ �لعامة للحقوق �لإن�شان وتكفل له كافة �حلقوق 
�ملدنية و�لإن�شانية وحتفظ وت�شون �لكر�مة و�لروح �لب�شرية وتوجت هذه 
�لتنظيمي  �لهيكل  �لإن�شان �شمن  �إد�رة عامة تعنى بحقوق  باإفر�د  �جلهود 
للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف عام . و�أ�شاف �إن �لقيادة �لعليا يف �شرطة دبي 
وعلى ر�أ�شها نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام بدبي معايل �لفريق �شاحي 
خلفان متيم و�للو�ء �خلبر خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي 

�لعامة  �لد�رة  على  وت��ع��دي��الت  تغير�ت  �إح���د�ث  �إىل  عمدت  �أن  لبثت  م��ا 
حلقوق �لإن�شان و�لتي كانت حتت �ملجهر ومنذ تاأ�شي�شها لت�شمل جملة من 
ب�شال�شة  وتقننها  �لأف���ر�د  حقوق  باأبجديات  تعنى  �لتي  �لفرعية  �لإد�ر�ت 
�لعامة  �لإ�شرت�تيجية  مع  �ن�شجاما  وذلك  �إحقاقها  وت�شمن  تكفل �شونها 
�لإح�شا�س  يف  �لأم��ن  تر�شيخ  يف  ور�شالتها   2015-2010 دب��ي  ل�شرطة 
و�شون �حلقوق دون م�شا�س وتقدمي خدمات تنال ر�شا �لنا�س وجاء ت�شنيف 
�إد�ر�ت رئي�شية و�إد�رت��ني يف مهام �مل�شاندة  �لإد�ر�ت �لفرعية لت�شمل خم�س 
و�أما �لإد�ر�ت �لرئي�شية فهي �إد�رة �ل�شوؤون �لقانونية ومركز مر�قبة جر�ئم 
�لجتار بالب�شر و�إد�رة �لرقابة و�لتفتي�س و�إد�رة حماية �حلقوق و�حلريات 
�مل�شاندة فهي مكتب �شمان �جلودة  و�إد�رة حماية �لطفل و�مل��ر�أة و�لإد�ر�ت 
و�إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية. و�أكد �لعميد �لدكتور حممد �ملر �أن ت�شنيف �لإد�ر�ت 
�لأكرث  �لفئات  م��ر�ع��اة  مع  �مل�شمولة  �لفئات  �شمولية  �إىل  ي�شر  �لفرعية 

•• دبى-وام:

ز�ر وفد جلنة حقوق �لإن�شان �لعربية جلنة �مليثاق �لتابعة جلامعة �لدول 
�لعربية �لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�شان يف �شرطة دبي �شمن زيار�ت �للجنة 
�لدولة  ج��ه��ود  على  ل��الإط��الع  ب��ال��دول��ة  �لإن�����ش��ان  بحقوق  �ملعنية  للجهات 
وموؤ�ش�شاتها �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف جمال حقوق �لإن�شان . 
كان با�شتقبال �لوفد خالل �لزيارة �لتي جرت بالتعاون مع وز�رة �خلارجية 
ونائبه  �لإن�شان  حلقوق  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملر  حممد  �لدكتور  �لعميد 
�لعقيد �لدكتور عارف عبد �لرحيم و�لعقيد عارف �أهلي مدير مكتب �شمان 
�جلودة و�ملقدم عبد �لرحمن �ل�شاعر مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لقانونية و�ملقدم 
�لدكتور �شلطان �جلمال مدير مركز مر�قبة جر�ئم �لجتار بالب�شر و�ملقدم 
�لدكتور �أحمد �ملن�شوري مدير �إد�رة حماية �حلقوق و�حلريات و�ملقدم خالد 

رئي�س الدولة يتلقى برقيات تهنئة من عدد من قادة الدول العربية وال�سالمية وال�سديقة مبنا�سبتي اليوم الوطني والفوز با�ست�سافة اك�سبو 2020

حممد بن زايد يح�سر احتفال قبيلة الأحباب مبدينة العني مبنا�سبة اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
مزيد� من برقيات �لتهنئة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�42 للدولة.

�شعيد  ب��ن  ق��اب��و���س  �ل�شلطان  ج��الل��ة  م��ن  تهنئة  ب��رق��ي��ات  �شموه  تلقى  فقد 
�شلطان عمان وجاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�شني ملك �ململكة �لأردنية 
�لها�شمية وفخامة �لرئي�س عبد�لعزيز بوتفليقة رئي�س �جلمهورية �جلز�ئرية 
جمهورية  رئي�س  ح�شني  ممنون  �لرئي�س  وفخامة  �ل�شعبية  �لدميوقر�طية 
باك�شتان �لإ�شالمية وفخامة �لرئي�س نور�شلطان نز�رباييف رئي�س جمهورية 
وجاللة  �أرت��ري��ا  دول��ة  رئي�س  �أف��ورق��ي  �أ�شيا�س  �لرئي�س  وفخامة  كاز�خ�شتان 
�ل�شلطان ح�شن �لبلقية �شلطان بروناي د�ر �ل�شالم وفخامة �لرئي�س �لدكتور 
�إكليل ظنني رئي�س جمهورية جزر �لقمر وفخامة �لرئي�س �لدكتور ر�م بار�ن 

�هلل مزيد� من برقيات �لتهنئة مبنا�شبة فوز دبي باإ�شت�شافة معر�س �ك�شبو 
.2020

فقد تلقى �شموه برقيات تهنئة بهذه �ملنا�شبة من جاللة �مللك حمد بن عي�شى 
جمهورية  رئي�س  من�شور  عديل  و�مل�شت�شار  �لبحرين  مملكة  ملك  خليفة  �آل 
م�شر �لعربية و�لرئي�س نور �شلطان نز�رباييف رئي�س جمهورية كاز�خ�شتان.

كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقيات تهنئة مماثلة من جاللة 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين و�مل�شت�شار عديل من�شور 

رئي�س جمهورية م�شر �لعربية.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
جمهورية  رئي�س  ج��ول  ع��ب��د�هلل  فخامة  م��ن  تهنئة  برقية  �أم�����س  �هلل  حفظه 
تركيا مبنا�شبتي �ليوم �لوطني �ل� 42 للدولة وفوز دبي با�شت�شافة معر�س 

جمهورية  رئي�س  �شاركي�شيان  �شرج  �لرئي�س  وفخامة  نيبال  رئي�س  ي��اد�ف 
�لإحتادية وجاللة  رو�شيا  رئي�س  �لرئي�س فالدمير بوتني  �أرمينيا وفخامة 
�مللك خو�ن كارلو�س ملك �أ�شبانيا وفخامة �لرئي�س جورجو نابوليتانو رئي�س 

�جلمهورية �لإيطالية.
كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقيات تهنئة مماثلة من كل من 
�أ�شيا�س  �لرئي�س  وفخامة  عمان  �شلطان  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان  جاللة 
�أرتريا وجاللة �ل�شلطان ح�شن �لبلقية �شلطان بروناي  �أفورقي رئي�س دولة 
جزر  جمهورية  رئي�س  ظنني  �كلني  �لدكتور  �لرئي�س  وفخامة  �ل�شالم  د�ر 
�لقمر وفخامة �لرئي�س �لدكتور ر�م بار�ن ياد�ف رئي�س نيبال ودولة حممد 

نو�ز �شريف رئي�س وزر�ء جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية.
كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�ك�شبو 2020. و�أعرب �لرئي�س �لرتكي يف برقيته با�شمه و�شعب بالده عن 
باملنا�شبتني م�شيد� بحكمة  �لدولة  �ل�شمو رئي�س  �إىل �شاحب  خال�س تهانيه 
قوتها  ت�شتمد  و�لتي  �لر��شخة  �لبلدين  عالقات  تعزيز  يف  �لر�شيدة  قيادته 
من �لرو�بط �لتاريخية و�لثقافية و�ل�شعبية بني �لبلدين. و�أكد �أن ��شتمر�ر 
يف  ت�شب  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل�شقيقني  �لبلدين  ب��ني  �لقائمة  �ل��ع��الق��ات 
م�شلحة �جلانبني و�شعبيهما و�ملنطقة ككل. ومتنى فخامته ل�شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة دو�م �ل�شحة و�ل�شعادة و ل�شعب دولة �لإمار�ت ��شتمر�ر �لتقدم 

و �لرخاء.
كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقيات تهنئة مبنا�شبة �ليوم �لوطني 42 من كل من معايل جان كارلو 
فخامة  و  مارينو  ���ش��ان  جمهورية  حاكمي  مو�شويل  م��اري��ا  و�أن���ا  كابيكيوين 

�لرئي�س بر�ناب موكهرجي � رئي�س جمهورية �لهند.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�شر 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لذي  �لإح��ت��ف��ال  �مل�شلحة  للقو�ت 
مبنطقة  �لأح���ب���اب  قبيلة  �أق��ام��ت��ه 
�م�س  �لعني  مدينة  يف  �خلبي�شي 
�ل��وط��ن��ي �لثاين  �ل��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
و�لأربعني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
ويل  �شمو  و�شول  ول��دى  �ملتحدة. 
�إىل موقع �لحتفال  �أبوظبي  عهد 
ع���زف �ل�����ش��الم �ل��وط��ن��ي.. ورحب 
�أعيان و �أبناء �لقبيلة مبقدم �شموه 
�لوطن  �أف�������ر�ح  ل��ه��م  وم�����ش��ارك��ت��ه 
�ل���ت���ه���اين بهذه  وت����ب����ادل �جل��م��ي��ع 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��زي��زة على 
�شائلني   .. �لإم������ار�ت  دول���ة  �شعب 
�هلل عز وجل �أن يدمي على �لوطن 
نعمة �لأم��ن و�لأم���ان ومزيد� من 
ك��م��ا ح�شر  �ل���ت���ق���دم و�لزده����������ار. 
�ل�����ش��ي��خ طحنون  ���ش��م��و  �لإح��ت��ف��ال 

بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
ومعايل  �ل�������ش���رق���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
وكبار  �ل�شيوخ  من  وع��دد  �ملجتمع 

دول��ة �لإم����ار�ت م��ن تقدم ونه�شة 
يف ك���ل �مل���ج���الت ب��ف�����ش��ل م���ن �هلل 
ب��ال��ق��ي��ادة �حلكيمة  ث���م  ع���ز وج����ل 
�لتي تعمل من �أجل �شالح �لوطن 
�لإجن����از�ت  �إىل  م�شر�  و�مل��و�ط��ن 

�لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شارك  ك���م���ا  �مل�������ش���ل���ح���ة.  ل���ل���ق���و�ت 
بهذه  بق�شائد  �ل�شعر�ء  م��ن  ع��دد 

�شحمي  ظ��اف��ر  و�أل��ق��ى  �مل�شئولني. 
�لإحبابي كلمة ترحيبية عدد فيها 
له  �ملغفور  �لوطن  موؤ�ش�س  مناقب 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�إليه  ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه وم���ا و���ش��ل��ت 

�لو�قع  �أر�����س  ع��ل��ى  حتققت  �ل��ت��ي 
�ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  بحر�س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه 
�لأع����ل����ى حكام  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 

�ملنا�شبة تناولت �لفرحة بهذ� �ليوم 
�لوطني و�إجناز�ته �لكبرة و�لفخر 
�حلكيمة.  وللقيادة  �ليه  بالنتماء 
و�شهد �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان و�حل�شور لوحات تر�ثية 

لفن �حلربية و�لعيالة �لتي قدمت 
�لوطنية  و�ل���������ش����الت  �لأه������ازي������ج 
بالذكرى  �ل���ف���رح���ة  ع���ن  ت��ع��ب��ر� 
وطننا  لتاأ�شي�س  و�لأربعني  �لثانية 

�لغايل.

حممد بن زايد يزور �سعيد عامر النيادي يف اأم غافة مبدينة العني
•• العني-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق  قام 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ير�فقه �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية �م�س بزيارة �ىل �شعيد عامر 

�لنيادي وذلك مبنزلة يف منطقة �أم غافة مبدينة �لعني.
ورحب �شعيد عامر �لنيادي و�إبنه حميد �شعيد �لنيادي نائب مدير مكتب 
وزير �شئون �لرئا�شة و�أفر�د قبيلة �لنياد�ت و�حل�شور بزيارة �شمو ويل عهد 
لهم  وزي��ارت��ه  �شموه  بت�شريف  وتقديرهم  �شعادتهم  عن  معربني  �بوظبي 
و�لتي تعك�س حر�س �لقيادة �حلكيمة على �لتو��شل مع �ملو�طنني و�للتقاء 
�شموه و�حل�شور �لحاديث  وتبادل  �ملختلفة.  بهم وم�شاركتهم منا�شباتهم 
�لودية و�لتهاين مبنا�شبة �ليوم �لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 

�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  ب��اإذن �هلل  �ملغفور له  م�شتح�شرين ماآثر 
طيب �هلل ثر�ه و�أعماله �لوطنية و�لإن�شانية منذ تاأ�شي�س �لدولة و�لإجناز�ت 
�لتي حققها لنه�شة �لإمار�ت و�شعبها .. وم�شيدين مبتابعة وحر�س �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل على تقوية 
وتعزيز �أركان �لحتاد مع �إخو�نه �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت من 
�جل مزيد من �لرفعة و�لرخاء و�لتقدم.. �شائلني �ملوىل عز وجل �أن يوفق 
قيادة دولة �لإمار�ت لتحقيق كل ما ت�شبو �ليه من خر ومناء وتنمية لهذه 

�لبالد و�أن يحفظ لها �منها و��شتقر�رها و�زدهارها.
و�ألقيت بهذه �ملنا�شبة ق�شائد �شعرية رحبت مبقدم �شموه وت�شمنت �شور 
�حلكيمة  لقيادته  �لعرفان  و  و�ل�شكر  �لعزيز  �لوطن  لهذ�  و�لوفاء  �حلب 
�ليها  ي�شار  دولة ع�شرية  وبناء  �ملنجز�ت  لتحقيق  �مل��و�رد  كل  �شخرت  �لتي 

بالبنان بني �لدول و�ل�شعوب. 

حمدان بن زايد يعزي اأ�سرة مدير 
فرع الهالل الأحمر براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�م�س  �لحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف 
و�جب �لعز�ء �إىل �للو�ء �لركن متقاعد هالل زيد هالل 
�شقيقهم  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  ب��وف��اة  و�إخ��و�ن��ه  �ل�شحي 
�ل�����ش��ح��ي م��دي��ر ف���رع هيئة �لهالل  حم��م��د زي���د ه���الل 
�لأحمر بر�أ�س �خليمة وذلك يف منزل �لعائلة مبنطقة 
�حليل بر��س �خليمة. كما قدم �شموه و�جب �لعز�ء �ىل 
و�أعرب   . وجا�شم  وعبد�هلل  و�حمد  فاهم  �لفقيد  �أبناء 
خال�س  ع��ن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
تعازيه ومو��شاته لأ�شرة �ل�شحي �شائال �ملوىل عزل وجل 

�أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته 
�شموه  ون��وه  و�ل�شلو�ن.  �ل�شرب  وذوي���ه  �أه��ل��ه  يلهم  و�أن 
ب��اجل��ه��ود و�لأع���م���ال �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �لفقيد حم��م��د زيد 
�ل�شحي خالل فرتة عمله مدير� لفرع �لهالل �لأحمر 
يف  �لكبر  ودوره   2001 �ل��ع��ام  منذ  �خليمة  ر�أ����س  يف 
�خلري  �لعمل  �شاحة  وخ��دم��ة  �لهيئة  م�شرة  تعزيز 
و�لإن�شاين يف �لإمارة من خالل وقوفه على �حتياجات 
�ملو�طنني و�ملقيمني وتفعيله جلهود �لهالل فيما يتعلق 
�ل�شحي  زيد  حممد  �لفقيد  وك��ان  �ملحلية.  بامل�شاعد�ت 
قد �شقط من فوق منزله �لأحد �ملا�شي خالل رفع علم 
�لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفالت  يف  للم�شاركة  �لدولة 

�لثاين و�لأربعني.

�ساعر املليون 6 يبداأ جولته 
الأخرية يف اأبوظبي اليوم

•• اأبوظبي-وام:

للجنة  �لأخ�������رة  �جل���ول���ة  ت��ن��ط��ل��ق 
للمو�شم  �مل���ل���ي���ون  ����ش���اع���ر  حت��ك��ي��م 
يف   2014-2013 �ل���������ش����اد�����س 
باأبوظبي  �ل���ر�ح���ة  ���ش��اط��ئ  م�����ش��رح 
دي�شمرب   7 �لأرب���ع���اء وح��ت��ى  �ل��ي��وم 
يتم  �أن  �مل����ت����وق����ع  وم������ن  �حل���������ايل. 
من  �ل�شعر�ء  من  �لعديد  ��شتقطاب 
ت�شهد  م��ا  وع���ادة  خمتلفة  جن�شيات 
مثل  خمتلفة  دول  من  كبر�  �إقبال 
و�لعر�ق  و�ليمن  وق��ط��ر  �ل�شعودية 
وم�شر و�ل�شود�ن وموريتانيا وليبيا 
وفل�شطني و�شتقوم �للجنة بالختيار 
ح�����ش��ب م�����ش��ت��وى �ل��ق�����ش��ائ��د وج���ودة 
�ل�����ش��ع��ر �ل���ذي ي��ع��ر���س ع��ل��ي��ه��م. كما 
�ملليون  �شاعر  حتكيم  جلنة  �شتقوم 
����ش���ع���ر�ء م���ن خمتلف  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
�ململكة  من  وخا�شة  �لعربية  �ل��دول 
�أر�شلو�  مم���ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإلكرتوين  �ملوقع  عرب  م�شاركاتهم 
و�إنطبقت  �مل��ل��ي��ون  ���ش��اع��ر  مل�����ش��اب��ق��ة 
و�ملعاير  �لأ���ش�����س  ق�شائدهم  ع��ل��ى 
حتى  �لتحكيم  جلنة  و�شعتها  �لتي 
�لأف�شل  وت��ر���ش��ي��ح  ت��ق��ي��ي��م��ه��م  ي��ت��م 
�لتالية  �مل��رح��ل��ة  �إىل  لينتقل  منهم 
�ملر�حل  �إىل  و����ش���ول  �ل��ربن��ام��ج  يف 

�لأخرة.
وتاأتي حمطة �أبوظبي كختام للجولة 
�لتحكيمية �لتي ي�شارك فيها كل من 
غ�شان  و�ل��دك��ت��ور  �لعميمي  �شلطان 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شعيد  وحمد  �حل�شن 

�للجنة �ل�شت�شارية .

•• اأبوظبي -وام:

قدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �م�س  �ل��������وزر�ء وزي�����ر 
و�جب �لعز�ء مبنطقة �لرو�شة يف 
�أبوظبي يف وفاة و�لدة هالل �شعيد 
�ل�شابق  �ل��ع��ام  �ملفت�س  �ل��ظ��اه��ري 

بوز�رة �لد�خلية.
تعازيه  خال�س  عن  �شموه  و�أع��رب 
�لفقيدة  لأجن���������ال  وم����و������ش����ات����ه 
وجل  ع���ز  �هلل  ���ش��ائ��ال  و�أ����ش���رت���ه���ا 
و�أن  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  يتغمدها  �أن 
يلهم  و�أن  ج��ن��ات��ه  ف�شيح  ي�شكنها 

�أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 

يتلقى  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الكويت  ام��ر  م��ن  دع���وة 
اخلليجية  القمة  حل�صور 
يومي  والثالثني  الرابعة 
10 و 11 دي�صمرب ت�صلمها 
من�صور بن زايد من مبعوث 
علي  ال�صيخ  الكويت  امر 

جراح ال�صباح  
)وام(

�سيف بن زايد يعزي هالل الظاهري يف وفاة والدته 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سفارة الدولة يف دكا حتتفل باليوم الوطني
•• دكا-وام:

�لدولة لدى جمهورية بنجالدي�س  �شفر  �ل�شحي  �شعيد بن حجر  �لدكتور  �شعادة  �أقام 
و�لربعني  �لثانى  �لوطنى  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  دك��ا  �لعا�شمة  ف��ى  و�شتني  فندق  ف��ى  حفال 

للدولة.
ح�شر �حلفل معايل �أبو �حل�شن حممود علي وزير خارجية بنجالدي�س وكبار �مل�شوؤولني 
لدى  �ملعتمدون  �ل�شديقة  و�ل���دول  و�لعربية  �خلليجية  �ل��دول  و�شفر�ء  �حلكومة  فى 
بنجالدي�س ورجال �لعمال وروؤ�شاء �لحز�ب وممثلون عنهم. وتقدم �جلميع بخال�س 
�لتهاين و�لتربيكات لدولة �لمار�ت متمنني لها مزيد� من �لتقدم و�لرقي حتت �لقيادة 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة 

و�إخو�نه �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لمار�ت. 

حممد بن را�سد: المارات دولة امل�ستقبل وفوز دبي باإ�ست�سافة اإك�سبو 2020 يعك�س ثقة العامل يف دولتنا و�سعبنا
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة لي�شت دولة بل �لعامل يف دولة.
دبي  حلكومة  �لإع��الم��ي  للمكتب  ت�شريحات  يف  �شموه  و�أع���رب 
رحاب  يف   2020 �ك�شبو  باإ�شت�شافة  دولتنا  فوز  مبنا�شبة  �م�س 
�شعبي  تفاعل  �شاهده من  و�شعادته مبا  �إعتز�زه  دبي عن  مدينة 
يف  ج��رت  �لتي  �لت�شويت  وعملية  �إك�شبو  ح��دث  م��ع  وجمتمعي 
�ملن�شرم  �ل�شهر  من  و�لع�شرين  �ل�شابع  يف  �لفرن�شية  �لعا�شمة 

و�لقمار  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  �ل��ع��امل  و�شهدها 
�ل�شطناعية.

�إمار�تي وكل منزل من  �لفرحة كل بيت  وقال �شموه لقد عمت 
منازل �ملقيمني على �أر�س دولتنا �حلبيبة �لذين عربو� عن �شدق 
م�شاعرهم جنبا �إىل جنب مع �أبناء وبنات �لمار�ت من خالل رفع 
ومن  �شيار�تهم  وعلى  منازلهم  و�أب��و�ب  �أ�شطح  على  �لدولة  علم 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  وتغريد�تهم  ر�شائلهم  خالل 

�للكرتونية .
و�أكد �شموه �أن دولة �لمار�ت هي دولة �مل�شتقبل وما حققته من 
�لدويل  �ك�شبو  ملعر�س  دب��ي  با�شت�شافة  دب��ي  ف��وز  يف  كبر  ن�شر 

�أن  خا�شة  و�شعبنا  دول��ت��ن��ا  يف  �ل��ع��امل  ثقة  يعك�س  �إمن���ا   2020
�أو  �أف���ر�د�  ولي�شو�  دول وحكومات  �حل��دث هم  ه��ذ�  �مل�شوتني يف 
�شركات �أو موؤ�ش�شات فالدول هي �لتي �أعطت �أ�شو�تها �إىل دولة 
�لم��ار�ت لأنها تنظر �إىل دولتنا كدولة متطورة ومنفتحة على 
ورحب  �ل���دول.  ه��ذه  �إي��اه��ا  منحتها  �لتي  �لثقة  ت�شتحق  �ل��ع��امل 
خالد  و�ل�شاعر  �لأم��ر  بوجود  �لتلفزيوين  �للقاء  خالل  �شموه 
�لفي�شل بيننا يف هذه �ملنا�شبة .. م�شر� �شموه من خالل �أبيات 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �أن��ه  �إىل  �ل�شعر  من 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل دوما ي�شعيان �إىل �إ�شعاد �شعبهما 

و�إعالء مكانة دولتنا يف كل زمان ومكان ويف كل �ملنا�شبات. 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة: 

افتتاح املرحلة الأوىل مل�ست�سفى الإمارات يف باك�ستان

حممد بن را�سد يدعو �سعب الإمارات للم�ساركة يف اأكرب جل�سة ع�سف ذهني يف العامل لتطوير قطاعي ال�سحة والتعليم

الهالل الأحمر يقدم م�ساعداته للمت�سررين من مياه الأمطار وال�سرف ال�سحي يف عدد من مناطق الدولة

حممد بن را�سد ي�ستقبل الأمري خالد الفي�سل
•• دبي -وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إ���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل يف 
�م�س  زعبيل ظهر  �شموه يف  ق�شر 
�مللكي �لأمر  �ل�شمو  �أخاه �شاحب 
منطقة  �أم������ر  �ل��ف��ي�����ش��ل  خ���ال���د 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �مل��ك��رم��ة  م��ك��ة 
�ل�شعودية �ل�شقيقة رئي�س موؤ�ش�شة 
�شموه  ت��ب��ادل  وق��د  �لعربي.  �لفكر 
و�شمو �لأمر بح�شور �شمو �ل�شيخ 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �ل 
دب��ي �حلديث  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم 
�لثقافية  �ملو��شيع  من  ع��دد  ح��ول 

�شاأن  �أهد�ف �شعبه و�إعالء  حتقيق 
وطنه يف �شتى �ملحافل �لدولية.

و�أ�شاد �لمر �لفي�شل مبا حققته 
دول��ة �لم���ار�ت عموما ودب��ي على 
�لثالثني  خ��الل  �خل�شو�س  وج��ه 
عاما �ملن�شرمة معترب� �أن دبي هي 
�لنموذج �لأمثل يف �لبناء و�لتنمية 
�مل�شتحيل  وقهر  و�خلربة  و�لنجاح 
�شاحب  روؤي�����ة  �إىل  ذل����ك  م��رج��ع��ا 
�ل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم وع��زمي��ت��ه وث��ق��ت��ه بقدر�ت 
وطاقات �بناء وبنات �شعبه. ح�شر 
�للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�ل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطر�ن 
طر�ن  ملجموعة  �لعلى  �لرئي�س 
بن  ماجد  �ل�شيخ  و�شمو  �لم���ار�ت 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�إىل  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة 

و�لدبية و�لقت�شادية.
وتطرق �شموهما �إىل دور موؤ�ش�شة 
�لثقافة  ن�����ش��ر  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل��ف��ك��ر 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل����ش���ي���ل���ة يف �و�����ش����اط 
�ملجتمعات �لعربية و�أهمية �إ�شر�ك 
�مل���ث���ق���ف���ني و�لدب�����������اء و�مل�����وؤرخ�����ني 
�مل�شهد  ر����ش���م  يف  و�لع����الم����ي����ني 
�لعربي �مل�شرق وتر�شيخ دور �لمة 
�لدولية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدبية  خ��ا���ش��ة  �مل��ج��الت  �شتي  يف 

و�لثقافية منها.
دولة  �لفي�شل  خالد  �لم��ر  وهناأ 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا  �لم�����ار�ت 
بيومها �لوطني �ملجيد وفوز دولة 
دبي  مدينة  باإ�شت�شافة  �لم����ار�ت 
مل��ع��ر���س �إك�����ش��ب��و �ل�����دويل 2020 
منوها بدور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم���م���د ب����ن ر������ش����د �ل م���ك���ت���وم يف 

و�لوزر�ء  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  جانب 
وكباء �مل�شوؤولني يف �لدولة وروؤ�شاء 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل����دو�ئ����ر  وم����دي����ري 
�حلكومية و�لفعاليات �لقت�شادية 
�لوطنية. وقد تناول �جلميع طعام 
�ل�شمو  م��اأدب��ة �شاحب  �إىل  �ل��غ��د�ء 
�ل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�م�س يف  دب��ي ظهر  �ل����وزر�ء حاكم 

ق�شر �شموه بزعبيل.
و�حل�����ش��ور خالل  �شموه  و�إ���ش��ت��م��ع 
�ل�شعر�ء  من  ع��دد  �إىل  �ل�شتقبال 
�لذين هناأو� �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل باليوم 

•• اإ�سالم اآباد-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل بدعم  رئ��ي�����س 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  وم�������ش���اع���دة 
عدد  تنفيذ  خ��الل  من  �لإ�شالمية 
و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاريع  من 
�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��خ��ف��ي��ف وط����اأة 
�لتي  �ل�شعبة  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع 
يعي�شها �ل�شعب �لباك�شتاين يف عدد 
كبر من مدنه خا�شة بعد ماأ�شاة 
�مل�شروع  �إد�رة  �لفي�شانات..�أعلنت 
باك�شتان  مل�������ش���اع���دة  �لإم�������ار�ت�������ي 
م�شروع  من  �لأوىل  �ملرحلة  �إجن��از 
يعترب  �ل���ذي  �لإم�����ار�ت  م�شت�شفى 
�لتي  �ل�شحية  �مل�شاريع  �أك��رب  م��ن 
�لباك�شتانية  �لأر����ش��ي  على  نفذت 
دولر  م����الي����ني   108 ب���ت���ك���ل���ف���ة 
�أمريكي على م�شاحة 105 �آلف و 
151 مرت� مربعا. جاء ذلك خالل 
�حلفل �لر�شمي �لذي �أقامته �إد�رة 
�لباك�شتانية  �لعا�شمة  يف  �مل�شروع 
�أول  �ل��ف��ري��ق  �أب���اد بح�شور  �إ���ش��الم 
�أركان  رئي�س  كياين  برويز  �إ�شفاق 
�ل�شابق  �ل���ب���اك�������ش���ت���اين  �جل���ي�������س 
�ل��غ��ف��ل��ي مدير  وع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان 
وع���دد م��ن �أع�����ش��اء ���ش��ف��ارة �لدولة 
ق����ادة �جلي�س  وك���ب���ار  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
�جلهات  وم�������ش���وؤويل  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�حلفل  ر�ع�����ي  و�أز�ح  �حل��ك��وم��ي��ة. 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  مدير  ير�فقة 
مل�شاعدة باك�شتان يف بدء �لإحتفال 

و�لت�شوير  و�مل��خ��ت��رب  و�ل�����ش��ي��دل��ة 
و�ل���ت���ع���ق���ي���م و�أق�����������ش�����ام �لأ�����ش����ع����ة 
ق�شمي  �ىل  ����ش��اف��ة  و�لت�شخي�س 
غ�شيل �لكلى و�أمر��س �لقلب وجناح 
�لندو�ت  وق��اع��ة  �خل���دج  �لط���ف���ال 
�أول  �لفريق  و�شاهد  و�ملحا�شر�ت. 
و�حل�شور  ك��ي��اين  ب���روي���ز  �إ���ش��ف��اق 
�أعدته �د�رة �مل�شروع  فيلما وثائقيا 
يوثق  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
�لإم�����ار�ت  م�شت�شفى  ب��ن��اء  مل��ر�ح��ل 
نهاية  ويف  ف���ي���ه.  �ل��ع��م��ل  و�إجن�������از 
�جلولة قدم عبد�هلل خليفة �لغفلي 
�إ�شفاق  �أول  للفريق  تذكارية  درع��ا 
هذ�  �فتتاح  مبنا�شبة  كياين  برويز 
�ل��ط��ب��ي. و�أك����د �لغفلي يف  �ل�����ش��رح 
ت�شريح بهذه �ملنا�شبة �أن �خلدمات 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لإ�شالمية حتظى باإهتمام �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  وم��ت��اب��ع��ة  �هلل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�شمو  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�شموهم  ودع����م  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
�ل�شحي  �لقطاع  مل�شاريع  �ملتو��شل 
�أج��ل �لإرت��ق��اء بها  يف باك�شتان من 
�لعاملية. وقال  �مل�شتويات  �أعلى  �إىل 
�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إن 
يف �ملجال �ل�شحي و�لطبي �ملقدمة 
م����ن خ�����الل �مل�������ش���روع �لإم�����ار�ت�����ي 
مل�شاعدة باك�شتان حتتل حيز� مهما 

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  �شاهم 
وموؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
لالأعمال �لإن�شانية بتمويل حو�يل 
ن�شف تكلفة �مل�شروع �لبالغة 108 
مليون   25 ب��و�ق��ع  دولر  م��الي��ني 
دولر لل�شندوق ومثلها للموؤ�ش�شة 
م�شت�شفى  ي�����ش��اه��م  �أن  وي��ت��وق��ع   .
�لإم��ار�ت يف �ملرحلة �ملقبلة بتعزيز 
عملية �لتدريب و�لتاأهيل لالأطباء 
م����ن خ�����الل �إع����ت����م����اده �أك���ادمي���ي���ا 
لإجتياز  �لإم��ت��ي��از  �أط��ب��اء  لتدريب 
�ل����ت����خ����رج. ك���م���ا جهز  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�مل�شت�شفى للعب دور �أكادميي وذلك 
وور�س  و�لندو�ت  �ملحا�شر�ت  بعقد 
بالعاملني  �خلا�شة  �لطبية  �لعمل 
م���ن خالل  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  يف 
مت  للمحا�شر�ت  م��ت��ط��ورة  ق��اع��ات 
�ملعاير  لأع���ل���ى  وف���ق���ا  جت��ه��ي��زه��ا 
�أعرب  وق��د   . و�مل��و����ش��ف��ات  �لفنية 
����ش���ك���ان �ل���ع���ا����ش���م���ة �إ������ش�����الم �أب������اد 
حميط  يف  �مل�شت�شفى  ي��ق��ع  �ل��ذي��ن 
وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  �شكناهم 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  للقيادة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  يف  ممثلة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
مكرمته  على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
ب���اإن�������ش���اء ه�����ذ� �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل����ذي 
�أطبائه  خ��الل  م��ن   ���� يخفف عنهم 
ويحت�شنهم  و�أمر��شهم  �آلم��ه��م   ��
ويخت�شر  وزوجاتهم  �أولده���م  مع 
�لزمن ويوفر �جلهد. و�أ�شاد �شكان 
�لعا�شمة باإهتمام وحر�س �شاحب 
توفر  على  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
���ش��ب��ل �حل���ي���اة �ل���ك���رمي���ة ل��ه��م من 

�لتذكارية  �ل���ل���وح���ة  ع���ن  �ل�����ش��ت��ار 
�لأوىل  �ملرحلة  �إجن��از  جت�شد  �لتي 
�لإم����ار�ت.  م�شت�شفى  م�شروع  م��ن 
ل�شاحب  بالدعاء  �جلميع  وتوجه 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
على هذه �ملكرمة �لتي مت �جنازها 
�ل��ق��ط��اع �ل�شحي  ل��دع��م وت��ط��وي��ر 
�لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�لإن�شانية  �شموه  مبادر�ت  �إط��ار  يف 
�لقا�شي و�لد�ين دون  �لتي �شملت 
�أولغة  دين  �أو  جن�س  ب�شبب  تفرقة 
عليها  قامت  �لتي  �لأ�ش�س  ..وه���ي 
م�����ش��رة �ل��ع��ط��اء ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�ل���ت���ي �أر�����ش����ى م��ع��امل��ه��ا �مل���غ���ف���ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
خلر  خلف  خ��ر  نهجه  و�شارعلى 
�شلف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لأي��������ادي  م���و�����ش���ال  �هلل  ح���ف���ظ���ه 
ت�شجيل  ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي�����ش��اء 
و�لعطاء  و�لنماء  �خل��ر  �شفحات 
يف كل بقعة ت�شتطيع �لو�شول �إليها 
باأيدي �أبناء ز�يد رحمه �هلل . وقام 
ر�ع����ي �حل��ف��ل و�ل�����ش��ي��وف بجولة 
م�شت�شفى  ومر�فق  مبباين  د�خلية 
�لإم��������ار�ت �إط���ل���ع���و� خ��الل��ه��ا على 
�جلولة  و�شملت  �لإجن��از.  م�شتوى 
وعدد�  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��ي��اد�ت  مبنى 
من �لعياد�ت و�لأق�شام �لتخ�ش�شية 
و�جلر�حة  �لإ���ش��ن��ان  ط��ب  ك��ع��ي��ادة 
�لن�شاء  �أمر��س  وعياد�ت  و�لعظام 
و�ل��ولدة و�لأطفال و�لأنف و�لأذن 
و�جللدية  و�ل��ب��اط��ن��ي��ة  و�حل��ن��ج��رة 
�ل����ط����و�رئ  �أق���������ش����ام  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 

�ملعاير  �أح��دث  وف��ق  يكون  �أن  فيه 
�جلانب  يف  �شو�ء  �حلديثة  �لعاملية 
�مل���ع���م���اري �أو�ل���ف���ن���ي �ل��ط��ب��ي ومبا 
�ل�شحية  �لرعاية  متطلبات  يلبي 
على  وتاأكيد�  �لر�قية.  �ملتخ�ش�شة 
باأف�شل  �مل�شت�شفى  جتهيز  �أهمية 
و�أرق���ى و�أح���دث �لأج��ه��زة و�ملعد�ت 
�لطبية ..فقد حر�شت �إد�رة �مل�شروع 
�لإم��ار�ت��ي على و�شع در����ش��ة فنية 
ي�شمن  ومب��ا  ذل��ك  لتحقيق  تقنية 
متكينه من تقدمي جميع �خلدمات 
بكل  للمنتفعني  �لطبية  �ل�شحية 
. ويعترب  و�ق���ت���د�ر ومت��ي��ز  ك���ف���اءة 
من  �لإم������ار�ت  م�شت�شفى  م�����ش��روع 
�ل��ت��ي مت  �ل�شحية  �مل�����ش��اري��ع  �أك���رب 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
كم�شت�شفى  وي�����ش��ن��ف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ب�شكل  �مل��ر���ش��ى  ل��ع��الج  تخ�ش�شي 
�لطبية.. �مل��ج��الت  جميع  يف  ع��ام 
�إفتتاحه  بعد  �مل�شت�شفى  و�شيقدم 
ر�شميا جميع �خلدمات �ل�شت�شارية 
للمر�شى من خالل ق�شم �لعياد�ت 
�شتة  لإ�شتقبال  �مل��وؤه��ل  �خل��ارج��ي��ة 
وح������و�يل  ي���وم���ي���ا  م����ر�ج����ع  �آلف 
و�شيتم  ���ش��ن��وي��ا.  م��ر�ج��ع  م��ل��ي��وين 
وحد�ت  ب��اأح��دث  �مل�شت�شفى  ت��زوي��د 
�مل���خ���ت���رب�ت و�مل����ع����د�ت و�لأج����ه����زة 
و�شائل  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  �ل��ط��ب��ي��ة 
و�لرعاية  و�ل���ع���الج  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
�ل�شحية.. وتبلغ �شعته �ألف �شرير 
عمليات  غرفة   16 على  ويحتوي 
موؤهلة لإج��ر�ء ح��و�يل 50 عملية 
�ل��و�ح��د. وفيما  �ل��ي��وم  جر�حية يف 
�مل�شروع فقد  يتعلق بعملية متويل 

�مل�شروع  ن�����ش��اط��ات  �أوج������ه  ���ش��م��ن 
�لكربى  �لأول������وي������ة  ل���ه���ا  وك����ان����ت 
�لإن�شانية  وج����ه����وده  خ��ط��ط��ه  يف 
و�أرج�����ع ذل���ك يف �لأ���ش��ا���س لإمي���ان 
�لإمار�ت  لدولة  �ل�شيا�شية  �لقيادة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب  مم��ث��ل��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�أهمية  مبدى  �هلل  حفظه  �لدولة 
�مل�شاريع  ل��ت��ق��دمي  �مل��ل��ح��ة  �حل��اج��ة 
و�خلدمات �ل�شحية لأبناء �ل�شعب 
ب�شوؤون  ل��ل��ن��ه��و���س  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
حياته وتقدمها لي�س يف هذ� �ملجال 
وح��ده و�إمن���ا يف ك��ل �مل��ج��الت �لتي 
�ل��ي��وم��ي��ة وتخفف  مت�����س ح��اج��ات��ه 
�فتتاح  �أن  و�أ����ش���اف  م��ع��ان��ات��ه.  م��ن 
�إطار  يف  ياأتي  �لإم���ار�ت  م�شت�شفى 
�جلهود �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت 
�لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف 
م��ن خ��الل تبنيها تنفيذ ع��دد من 
�لتي  �ل�شحية  و�مل�شاريع  �لرب�مج 
وز�رة  ج���ه���ود  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت���ه���دف 
�ل�شحة �لباك�شتانية ودعم قدر�تها 
خدماتها  ت��رق��ي��ة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
خدمة  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  يف  �لطبية 
�لباك�شتاين..وو�شف  ل��ل�����ش��ع��ب 
�شيمثل  ب��اأن��ه  �لإم�����ار�ت  م�شت�شفى 
�إ���ش��اف��ة ج��دي��دة ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
م�شتوى �خلدمات �لطبية �ملقدمة 
جمهورية  يف  �ل�������ش���ع���ب  جل����م����وع 
باك�شتان �لإ�شالمية . وعكفت �إد�رة 
�لبد�ية  م��ن��ذ  �لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع 
و�ملخططات  �لدر��شات  �إع��د�د  على 
لبناء  و�ل���ت�������ش���ام���ي���م  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
روعي  �ل��ت��ي  �لإم������ار�ت  م�شت�شفى 

�مل�شاريع  م���ن  ع���دد  ت��ن��ف��ي��ذ  خ���الل 
�حلديثة  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
توفر  يف  وت�شاهم  تخدمهم  �لتي 
و�ل�شحية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
د�عني  و�لقت�شادية..  و�لتعليمية 
ي���دمي على  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ى  �هلل 
�شموه �ل�شحة و�لعافية و�أن ي�شدد 
�لإمار�ت  دول��ة  يحفظ  و�أن  خطاه 
ب��ق��ي��ادت��ه��ا و���ش��ع��ب��ه��ا �مل��ع��ط��اء �لذي 
�أحلك �لظروف.  وقف بجانبهم يف 
مدير�مل�شت�شفى  �أع����������رب  ك����م����ا 
�شكرهم  ع�����ن  ف���ي���ه  و�ل����ع����ام����ل����ون 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  ل��دول��ة �لإم������ار�ت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�مل�شاعدة  �ل���ع���ون  ي���د  مل���ده���ا  �هلل 
تنفيذ  ع��رب  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين  لل�شعب 
و�لإمنائية  �خل��دم��ي��ة  �مل�����ش��روع��ات 
خا�شة  باك�شتان  يف  ت�شيدها  �لتي 
�أم�س  يف  ه��م  �ل��ت��ي  منها  �ل�شحية 
�إليها . وعربو� عن عظيم  �حلاجة 
�لإن�شانية  �ملبادر�ت  �إمتنانهم لهذه 
بقيادة  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملتو��شلة 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�أن هذ�  ب��الده��م..م��وؤك��دي��ن  جت���اه 
نوعية  �إ���ش��اف��ة  �شيكون  �مل�شت�شفى 
�ل�شحية يف  �لعمل  كبرة ملنظومة 
و�إحتو�ئه  لتميزه  ن��ظ��ر�  باك�شتان 
و�لتجهيز�ت  �مل��ع��د�ت  �أح���دث  على 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �شرعة 
وبالتايل  �لأم�����ر�������س  ت�����ش��خ��ي�����س 
�ل�����ش��ف��اء ب����اإذن �هلل و�حل��ف��اظ على 
�أو�شاعهم  وحت�شني  �ملر�شى  �أرو�ح 

�ل�شحية و�حلياتية.

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دعا 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
للم�شاركة يف  �لإم���ار�ت  �شعب  دب��ي 
�أكرب ع�شف ذهني يف �لعامل خالل 
قطاعي  لتطوير  �ل��ق��ادم��ة  �لأي����ام 
عرب  �ل��دول��ة  يف  و�لتعليم  �ل�شحة 
توليد �أكرب قدر ممكن من �لأفكار 
ي�شرتك  �لإب�����د�ع�����ي�����ة  و�حل�����ل�����ول 
وتطويرها  �شياغتها  يف  �جلميع 

وتنفيذها.
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�أو عرب موقع �لتو��شل �لإجتماعي 
�لفيديو  م�شاركات  عرب  �أو  تويرت 
و�إر�شالها على �لربيد �لإلكرتوين 
 brainstorming@uaepm.ae
للخلوة  �لرئي�شي  �لهدف  و�شيكون 
�خلروج بتو�شيات وم�شاريع ت�شاهم 
لتطوير  ك��ب��رة  دف��ع��ة  �إع���ط���اء  يف 
خالل  و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعي 
. و�أك����د �شاحب  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رتة 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم �أن �ل�شحة و�لتعليم ق�شايا 
لدولة  وم�شرية  رئي�شية  وطنية 

�إيجابيا  �جل��م��ي��ع  ي���ك���ون  ع��ن��دم��ا 
��شتقبال  و�شيتم   . ما  ق�شية  حول 
و�قرت�حاتهم  �جلمهور  م�شاركات 
�أثناء  ��شتعر��شها  ليتم  �ليوم  من 
��شتقبال  ويتم  �ل��وز�ري��ة..  �خللوة 
من  �ملكتوبة  �جل��م��ه��ور  م�����ش��ارك��ات 
موقع  عرب  �إبد�عية  وحلول  �أفكار 

رئي�س �لوزر�ء  
 www.uaepm.ae
م�شاركات  �����ش���ت���ق���ب���ال  ي���ت���م  ك���م���ا 
�لإلكرتوين  �لربيد  عرب  �لفيديو 
 uaebrainstorm@uaepm.ae
ك���م���ا مي���ك���ن �مل�������ش���ارك���ة ع����رب قناة 

و�أع���ل���ن ���ش��م��وه ع���ن ت��ن��ظ��ي��م خلوة 
وز�ري��������ة مل��ج��ل�����س �ل���������وزر�ء خالل 
يومني  م��د�ر  على  �لقادم  �لأ�شبوع 
بالكامل  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا  ����ش���ي���ت���م 
ملناق�شة �لأفكار �جلديدة يف هذين 
�ل��ق��ط��اع��ني ع���رب �إق����ام����ة خمترب 
ي�شرتك  �حل����ك����وم����ي  ل���الب���ت���ك���ار 
�حلكومة  يف  �ل�������وزر�ء  ك���اف���ة  ف��ي��ه 

�لحتادية.
ودع���������ا �����ش����م����وه ع�����رب م����وق����ع����ه يف 
�مل��و�ط��ن��ني و�ملقيمني  ت��وي��رت ك��اف��ة 
باأفكارهم و�قرت�حاتهم  للم�شاركة 
�لإيجابية عرب موقعه �لإلكرتوين 

تاريخية..  م�شئولية  �ل���دول���ة  يف 
وكبار�  ���ش��غ��ار�  �جلميع  م��ن  ن��ري��د 
باأفكارهم  ت��زوي��دن��ا  ورج���ال  ن�شاء 
�لتعليم  ل��ت��ط��وي��ر  و�ق��رت�ح��ات��ه��م 
ذهني  ع�شف  �أك���رب  ن��ري��د  �ل�شحة 
جديدة  ح���ل���ول  مل��ن��اق�����ش��ة  وط���ن���ي 
�شعبنا  م��ن  تعودنا  لأن��ن��ا  ومتفائل 
�لإبد�عية  و�حل��ل��ول  �لأف��ك��ار  على 
و�ملتجددة . و�أكد �شموه �أن �حلكومة 
ت�����ش��ت��م��ع د�ئ���م���ا لأ����ش���ح���اب �ل�����ر�أي 
و�خلربة يف كافة ق�شاياها ..�إل �أنه 
يف بع�س �لأحيان يتوجب �ل�شتماع 
للجميع .. معربا �شموه عن تفاوؤله 

�لإمار�ت .. وتطويرهما م�شئولية 
و�حلكومة  �ل�شعب  ب��ني  م�شرتكة 
ورغ��م تقدم �لدولة يف �لكثر من 
�لتطور  �أن  �إل  �ملهمة  �ل��ق��ط��اع��ات 
يلبي  ل  �ل���ق���ط���اع���ني  ه����ذي����ن  يف 
توقعاتنا  ول  بالكامل  طموحاتنا 
هاتني  ح���ول  ن��ت��وح��د  �أن  ن��ري��د   ..
�لق�شيتني و�أن نبدع �أفكار� جديدة 
باأن  ���ش��م��وه  م���وؤك���د�  �ل��ت��ط��وي��ر  يف 
�حلكومة �ملبدعة هي �لتي متتلك 
�جل��ر�أة لال�شتماع .. و�لقدرة على 

�لتغير .. و�لإبد�ع يف �لتطوير .
�لتعليم  ت��ط��وي��ر  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 

عرب  تويرت  �لإجتماعي  �لتو��شل 
#�لع�شف_�لذهني_ �ل��و���ش��م 

�لإم����ار�ت����ي و���ش��ي��ق��وم ف��ري��ق عمل 
متخ�ش�س بتحليل كافة �مل�شاركات 
�ل�����������وزر�ء بها  وت�����زوي�����د جم���ل�������س 
�لوز�رية  �خل��ل��وة  �أث��ن��اء  ملناق�شتها 
���ش��ي��ت��م �لإع��������الن ع����ن كافة  ك���م���ا 
�مل��ب��ادر�ت و�لرب�مج و�لأف��ك��ار �لتي 
للع�شف  كنتيجة  �عتمادها  �شيتم 
�لنتهاء  ب��ع��د  م��ب��ا���ش��رة  �ل��ذه��ن��ي 
�شتبد�أ  و�لتي  �لوز�رية  من �خللوة 
�لقليلة  �لأي�������ام  خ����الل  �أع���م���ال���ه���ا 

�لقادمة. 

•• ال�سارقة-وام:

قام فرع �لهالل �لأحمر بال�شارقة 
�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�لأزم������������ات  �ل�������ط�������و�رئ  لإد�رة 
�شرطة  عمليات  و�إد�رة  و�ل��ك��و�رث 
لإيو�ء  �ل�شريع  بالتدخل  �ل�شارقة 
وت�����ش��ك��ني ع����دد م���ن �لأ�����ش����ر �لتي 
�لأمطار  مياه  ج��ر�ء  من  ت�شررت 
على  موؤخر�  هطلت  �لتي  �لغزيرة 

مياه  م�����ن  �مل����ت���������ش����ررة  �مل����ن����اط����ق 
�ل�شهباء  م���ن���اط���ق  يف  �لأم�����ط�����ار 
و�لرفاع  و�لطرفانة  و�ل�شناعية 
�ل�����ش��ارق��ة ح��ي��ث ت�شررت  مب��دي��ن��ة 
�ملناطق  ت���ل���ك  م�������ش���اك���ن  م���ع���ظ���م 
وكامل �أثاثها ب�شبب مياه �لأمطار 
ما  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  وطفح 
بال�شارقة  �ل��ه��الل  ف��رع  ��شتدعى 
�ل�شكن  و�إي��ج��اد  �ل�شريع  للتدخل 
لالأ�شر  �لإي����و�ئ����ي����ة  و�خل�����دم�����ات 

وبالتعاون  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لأح���م���ر 
للتدخل  �أب����وظ����ب����ي  ب���ل���دي���ة  م����ع 
�لأ�شر  بجانب  و�ل��وق��وف  �ل�شريع 
باأ�شرع  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  �مل��ت�����ش��ررة 
م���ا مي��ك��ن وت���وف���ر �ل�����ش��ك��ن لهم 
يف  �لفندقية  �ل�شقق  م��ن  ع��دد  يف 
�ملتطلبات  على  و�لتعرف  �أبوظبي 

�ل�شرورية لهم.
�لهالل  ف���رع  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أك�����د 
على  منت�شبيه  وك��اف��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي 

جميع مدن �لدولة.
بالفرع  �لإغ����اث����ة  ف���ري���ق  ومت���ك���ن 
عدد  يبلغ  �أ���ش��ر  ع�شر  ت�شكني  م��ن 
�أف��ر�ده��ا 48 ف��رد� يف �أح��د فنادق 
�ملنازل  �ل�����ش��ارق��ة وح�����ش��ر  م��دي��ن��ة 

�لتي ت�شررت من مياه �لأمطار.
�ل�شويدي  حم��م��د  خمي�س  وق����ال 
م����دي����ر ف�������رع �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
ت��وج��ي��ه فريق  �إن����ه مت  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�لإغ����اث����ة ب���ال���ف���رع ب��ال��ت��وج��ه �إىل 

�ل�شرف  م�����ش��خ��ة  يف  ف��ن��ي  ع��ط��ل 
�أدى  مم����ا  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����ش��ح��ي 
22 بيتا يف  �إىل وق��وع ����ش��ر� ر يف 
�لتي  �ملجاري  ب�شبب مياه  �ملنطقة 
حممد  وذك��ر  �ملنطقة.  يف  طفحت 
�شعيد �لرميثي مدير فرع �لهالل 
حادثة  �أن  �أب���وظ���ب���ي  يف  �لأح���م���ر 
وما  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  طفح 
ونف�شية  مادية  �أ���ش��ر�ر  من  تبعته 
�لهالل  ����ش��ت��دع��ت  �ل�����ش��ك��ان  ع��ل��ى 

�لنف�شي  �لدعم  وتقدمي  �ملت�شررة 
منازلهم.  ����ش���ي���ان���ة  حل����ني  ل���ه���م 
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ق��ام ف��رع �لهالل 
مع  بالتعاون  �أبوظبي  يف  �لأح��م��ر 
باملقر  و�لإغ���اث���ة  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة 
�ل���رئ���ي�������ش���ي ل���ل���ه���الل �لأح����م����ر يف 
من  ف��رد�   111 بت�شكني  �أبوظبي 
منطقة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
منازلهم  ت��اأث��رت  �لذين  يا�س  بني 
ب�شبب  �ل�شحي  �ل�شرف  من مياه 

يف  �ل�شريع  للتدخل  جاهزية  �أمت 
مثل هذه �حلالت وتقدمي �لعون 
�لإن�������ش���اين ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن ك��م��ا �أن 
كو�در متطوعي �لهالل �لأحمر يف 
�أبوظبي موؤهلون للتعامل �ل�شريع 
م���ع ه����ذه �حل������الت ح��ي��ث حترك 
���ش��ري��ع��ا م��وظ��ف��و وم��ت��ط��وع��و فرع 
�أبوظبي للوقوف بجانب �ملتاأثرين 
�ل�����ش��رف �ل�شحي  م��ن م��ن م��ي��اه 

وتقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة لهم

بال�شرب  �ل���ع���ق���ب���ات  ك����ل  وجت�������اوز 
و�لتحدي و�لكفاءة و�لثقة بالنف�س 
قيادتنا  وب��ح��ك��م��ة  ب���اهلل  و�لمي�����ان 
�ل�شاب  لل�شاعر  وك���ان  �ل��ر���ش��ي��دة. 
�ملزروعي  غ���امن  ب���ن  ذي����اب  �مل���ب���دع 
�أعدها  �ل��ت��ي  ق�شيدته  م��ع  وق��ف��ة 
�أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

مع  ت��ز�م��ن  �ل���ذي  �ملجيد  �لوطني 
فوز دولة �لمار�ت با�شت�شافة دبي 
بنجاح  م�شيدين   2020 لك�شبو 
هذ�  با�شت�شافة  دبي  وف��وز  �لدولة 
�حل���دث �ل����دويل �ل��ه��ام �ل���ذي �أكد 
قهر  على  ق��ادرة  دولتنا  �أن  للعامل 
�لقمم  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �مل�شتحيل 

و�ل�شيوخ  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لفي�شل  �ل�����ش��اع��ر خ��ال��د  و�لأم����ر 
و�أ�شادتهم  �إعجاب �حل�شور  ونالت 
�لق�شيدة  ك����ل����م����ات  ب�������ش���دق���ي���ة 
ومعانيها �ملعربة عن م�شاعر �شاب 
�إم���ار�ت���ي جت���اه ق��ي��ادت��ه و�إجن����از�ت 

دولته �لعظيمة. 
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•• راأ�س اخليمة - الفجر

�لوطني  بالعيد  �لحتفال  �طار  يف 
نظمت  للدولة  و�لأرب��ع��ني  �ل��ث��اين 
�شركة �خلليج لل�شناعات �لدو�ئية 
) جلفار( مبقرها يف ر�أ�س �خليمة 
مب�شاركة  متيزت  وطنية  فعاليات 

�لفرق �ل�شعبية و�لرت�ثية .
رئي�شة  �ل���زع���اب���ي  �أ����ش���م���اء  وق���ال���ت 
�لوطني  بالعيد  �لح��ت��ف��ال  جل��ن��ة 
: من حقنا �ن نفرح يف هذ� �ليوم 
مبذ�ق  �لوطني  عيدنا  ون�شتذكر 
�لفخر  جت�������ش���د  وروؤي����������ة  خ����ا�����س 
�ل��ع��ظ��ام �لذين  ب��ال��وط��ن و�لب�����اء 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه وم����ن جاء  ���ش��اه��م��و� يف 
�لحتادية  للم�شرة  ق���ادة  بعدهم 
باقامة  ع��اه��دو� عليه  ف��اجن��زو� ما 
م�شاف  يف  ����ش���اه���ق���ا  ي���ق���ف  وط�����ن 
�ل������دول �ل��ع��ظ��م��ى ب���ل ي��ت��ف��وق مبا 
ي��ق��دم مل��و�ط��ن��ي��ه �لأم�����ن و�لأم�����ان 

ورفاهية �لعي�س .
وتتابع �لزعابي : �جالل ملا حتقق 
ف��ان��ه ي��ح��ق ل��ك��ل م���و�ط���ن ومقيم 
�ن ي��ف��رح ك��ل ي���وم ول��ي�����س ك��ل عام 
�شائلني �ملوىل عز وجل �ن يحفظ 
�أمن  د�ر  ب���الدن���ا  وي��ب��ق��ي  ق��ي��ادت��ن��ا 
�لولء  ن��رف��ع  جهتنا  وم���ن  و�أم����ان 
زخر�  نكون  بان  �لر�شيدة  لقيادتنا 
يتبو�أ  �ن  �أج��ل  من  ونعمل  للوطن 

•• عجمان ـ الفجر 

و�لإر�شاد  �لتوظيف  وكالة  نظمت 
جمعية  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  �مل���ه���ن���ي 
عجمان  ج���ام���ع���ة  يف  �خل���ري���ج���ني 
عمل  ور�شة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لتوظيف  م��وق��ع  ح���ول  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
بخريجي  �خل���ا����س  �لإل����ك����رتوين 
�جل��ام��ع��ة. وق����دم �ل��ور���ش��ة �مل���درب 
�أح���م���د م�����ش��ط��ف��ى ع���و����س، مدير 
بيت.كوم،  �شركة  �أعمال يف  تطوير 
�لور�شة  خ����الل  ����ش��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
�أهمية موقع �لتوظيف للخريجني 
تخرجهم،  �مل����ت����وق����ع  و�ل���ط���ل���ب���ة 
وع��رف��ه��م ع��ل��ى �ل��ت�����ش��ه��ي��الت �لتي 
يقدمها للخريجني �جلدد بكفاءة 
�ملوقع  يعمل  ك��م��ا  ع��ال��ي��ة،  وج����ودة 
و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح  توفر  على 
�مل���ه���ن���ي���ة ل���ل���خ���ري���ج���ني. وت���ه���دف 

دولة  �جن���از�ت  ع��ن عظمة  بفرحة 
�لحتاد قائلة لطاملا يحلو لل�شعوب 
�لوطنية  �أع��ي��اده��ا  يف  ت�شتذكر  �ن 
تاريخها و�أجمادها وعظمة قادتها 
�نطلقت من  �ل��ت��ي  �لم�����ار�ت  ف���ان 
�ل�شفر ها هي �ليوم تقف �شاخمة 
ع��ل��ى م���ب���اديء ر����ش��خ��ة وت��ط��ور يف 
�شتى جمالت �حلياة ما �أذهل دول 
؟!  �عجابهم كيف ل  و�أث��ار  �لعامل 
�لوطن يف ظل قيادتها  و�لم���ار�ت 
– تبذل  – رع��اه��ا �هلل  �ل��ر���ش��ي��دة 
ق�����ش��ارى ج��ه��وده��ا م��ن �أج����ل عزة 
�لوطن ورفاهية �ملو�طن وما �لأمن 
ورفاهية �لعي�س �لذي نتمتع بهما 
�ل دليال مقنعا على مدى �لتطور 

�لذي حتقق لدولتنا .
وع���رب ع��ب��د�هلل ح�شني ك��ي��دي عن 
�لمار�ت  بوطنه  وف��خ��ره  �ع��ت��ز�زه 
م��وؤك��د� ولئ���ه ل��ق��ي��ادت��ه �ل��ذي��ن مل 
��شعاد  �أج����ل  ي���دخ���رو� ج��ه��د� م���ن 
ورفاهية �ملو�طن قائال : يحق لنا 
�ن ن�شعد بوطن كتب تاريخه بعرق 
ق��ي��ادت��ه وج��ه��ود �أب��ن��ائ��ه ك��م��ا يحب 
ويحلم ويحق لنا �أن نتباهى بولة 
�أمرنا �لذين ر�شمو� لنا دولة على 
ثاقبة  روؤي��ة  متتلك  �شلبة  �أر�شية 
برغبة  �ل��ي��ه��ا  �جل��م��ي��ع  وي��ت��ط��ل��ع 
�ل��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا لأن���ه���ا ب��ل��د �لأم����ن 

و�لمان و�حلياة �لرغدة . 

م�شئولة  و�أ���ش��ارت  �لذ�تية.  �ل�شر 
رنا  �لأ���ش��ت��اذة  �خلريجني،  جمعية 
كلم، �إىل �أن �ملوقع قد لقى �قبال 
�ل�شركات  م��ن  �لعديد  م��ن  و��شعا 
�ملحلي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �ل�����ر�ئ�����دة 
و�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��وم ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ملوقع 
وتوظيف  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ك��و���ش��ي��ل��ة 
ودعت  �ل��ت��خ��رج،  وحديثي  �لطلبة 
ك���اف���ة �ل��ط��ل��ب��ة و�خل���ري���ج���ني �إىل 
تعليمهم  ب��ت��دع��ي��م  ي�����ب�����ادرو�  �أن 
�لأكادميي بح�شور بر�مج تدريبية 
ذلك  �شي�شاهم  ح��ي��ث  متخ�ش�شة 
يف مت��ي��زه��م وزي�������ادة ف��ر���ش��ه��م يف 

�حل�شول على عمل.
�لت�شجيل  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
وحتميل  �لل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  يف 
موقع  ع��رب  متاح  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�شرة 
�لتوظيف جلمعية �خلريجني على 
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�أوبريتا وطنيا كما  طلبلة �ملد�ر�س 
قدمت فرقة ع�شكرية حربية فقرة 
�لرت�ثي  �جلانب  ويف  ��شتعر��شية 
�ملو�طنات  م��ن  ���ش��ارك��ت جم��م��وع��ة 
ب��ت��ق��دمي �لأك�������الت �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ويف 
لالأ�شخا�س  �ملخ�ش�شة  �مل�شابقة 
�لذين �رتدو� زيا وطنيا مميز� فاز 

د. ع�شاف �شيد فار�س .
�مل�شرة و�ملو�طن :

ومن جانبها عربت �ملو�طنة مرمي 
فرحتها  ع����ن  �ل��ب��ق��ي�����ش��ي  ج��م��ع��ه 
ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي ق��ائ��ل��ة ك��م��ا هي 

دول���ت���ن���ا م��ك��ان��ه��ا يف م��ق��دم��ة دول 
�لعامل . 

�لحتفالية  ف��ع��ال��ي��ات  و�ن��ط��ل��ق��ت   
�خليمة  ب����ر�أ�����س  �ل�������ش���رك���ة  مب���ق���ر 
جميع  ف���ي���ه���ا  ������ش�����ارك  مب���������ش����رة 
�مل���وظ���ف���ني �ل����ذي����ن ورف����ع����و� علم 
خيمة  يف  ل���ت���ن���ت���ه���ي  �لم��������������ار�ت 
ع��زف��ت مو�شيقى  �لح��ت��ف��ال ح��ي��ث 
�ل�����ش��رط��ة �ل�����ش��الم �ل��وط��ن��ي �لذي 
وتعظيما  �ج����الل  �جل��م��ي��ع  وق����ف 
معزوفات  لتقدميها  بال�شافة  له 
ترويحية متنوعة وقدمت ثلة من 

�أ�شعر  ف��اأن��ا  �مل��و�ط��ن��ني  ح��ال جميع 
ب��ال��غ��ب��ط��ة لأن���ه���ا م��ن��ا���ش��ب��ة وطنية 
عظيمة حتكي لنا عن جهود �لباء 
�ل��ذي��ن ���ش��ح��و� بالغايل  �ل��ع��ظ��م��اء 
و�لنفي�س من �أجل جمع �شمل �أبناء 
هذه �لأر�س �ملعطاءة يف كيان و�حد 
�شكل دولة حتمل ��شم ) �لمار�ت ( 
وبف�شل جهودهم و�شدق نو�ياهم 
�لقمة  نحو  ب�شرعة  �لدولة  م�شت 
خارطة  على  �شعبا  رقما  و���ش��ارت 

�لعامل ل ميكن جتاوزه .
�شامل  ع����و�����س  ع����و�ط����ف  وحت����ك����ي 

�مل���وق���ع حت��م��ي��ل �شرهم  مل���رت���ادي 
�ل��ذ�ت��ي��ة و�ل��ت��ق��دم ل��ف��ر���س �لعمل 
فاملوقع  �مل���وق���ع،  ع��ل��ى  �مل��ع��رو���ش��ة 

�لور�شة �أي�شا �إىل �إك�شاب �مل�شاركني 
مع  للتعامل  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل���ه���ار�ت 
�مل��وق��ع �لل���ك���رتوين، ح��ي��ث ميكن 

يتيح لل�شركات فر�شة �لإعالن عن 
و�لبحث  لديها  �ملتوفرة  �ل�شو�غر 
بيانات  ق���اع���دة  يف  م��وظ��ف��ني  ع���ن 

تعد رمز�ً ثقافياً وتر�ثياً.
خا�شة  زو�ي�����ا  تخ�شي�س  مت  ك��م��ا 
�لتقاط  �ل������زو�ر  ت��خ��ول  ب����الأزي����اء 
�شور باللبا�س �لإمار�تي �لتقليدي 
و�ل�شتمتاع باملاأكولت �ملتنوعة من 
�ملطبخ �لإمار�تي �لعريق. ونظمت 
�ل��ع��ق��اري��ة معار�س  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
تر�ثية لرموز وطنية بارزة ووفرت 

ز�وية خا�شة لالأطفال.
�لقا�شي،  ���ش��ل��ط��ان  حم��م��د  وق����ال 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
�لعقارية:  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�شركة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�خليمة  ر�أ���������س  ����ش���رك���ة  ن���ظ���م���ت   
�لتطوير  �شركات  �أك��رب  �لعقارية، 
ر�أ�����س �خليمة  �إم�����ارة  �ل��ع��ق��اري يف 
و�ملدرجة يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق 
�ملالية، على مد�ر يومني �حتفالية 
لدولة  �ل�42  �ل���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
منطقة  يف  �لح��ت��ف��الت  و�أق��ي��م��ت 
�لبحرة �لو�قعة يف م�شروع ميناء 
�لعرب، �أ�شخم م�شاريع �ل�شركة يف 

�إمارة ر�أ�س �خليمة.
مب�شاركة  و�ن��ط��ل��ق��ت��الح��ت��ف��الت 
�ل��ع��ي��ال��ة و�حل��رب��ي��ة و�لتي  ف��رق��ة 
من  وع��رو���س  �أحل��ان��اً  ��شتعر�شت 
�ل�������رت�ث �لإم������ار�ت������ي. ك���م���ا ر�ف����ق 
�لحتفالت معار�س لأعمال يدوية 
ونقو�س �حلنة و�لتي توفرت للزو�ر 

و�ملقيمني يف ميناء �لعرب.
م�شاركة  �لح��ت��ف��الت  �شملت  ك��م��ا 
 ، �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شقور  مدربي  من 
كانت متو�جدة  لطاملا  ثقافة  وهي 
�ل�شقور  لأن  ع��دي��دة  منا�شبات  يف 

�لتز�منا  من  ج��زء  ميثل  �حتفالنا 
�ل��وط��ن��ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي جت����اه دولة 
�ملتحدة. وت�شكل  �لعربية  �لإمار�ت 
فل�شفة �لحتفال بهذ� �ليوم بهجة 
ت��ع��م ك��اف��ة �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ونحن 
�أن نكون جزء�ً  على  د�ئماً  نحر�س 

منها 
من �جلدير بالذكر �أن ر�أ�س �خليمة 
�لعقارية هي �أكرب مطور عقاري يف 
�لعديد  ر�أ�س �خليمة وتدير  �إمارة 
�ل���ر�ئ���دة يف مناطق  م��ن �مل�����ش��اري��ع 

خمتلفة من �لإمار�ت �ل�شمالية.

�سرياميك راأ�س اخليمة ت�سمم �سورة لرئي�س الدولة
 

•• راأ�س اخليمة -= الفجر 

��شتفادت �شركة �شر�ميك ر�أ�س �خليمة ، �أكرب �شركة م�شنعة لل�شر�ميك 
يف �لعامل، من خربتها �لإبد�عية يف �شناعة �ل�شر�ميك لالحتفال باليوم 
�لوطني �لثاين و�لأربعني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بطريقة فريدة 
ل�شاحب  �شورة  باإنتاج  �ل�شركة  قامت  �لعليا،  �لتقنية  كلية  من  وبتكليف 
�هلل،  حفظه   – �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شمو�ل�شيخ 
و��شتخدمت يف هذ� �لعمل 42 قطعة من �ل�شر�ميك يبلغ قيا�س �لو�حدة 
20 × 20 �شنتيمرت�ً، لتكون بذلك قطعة ر�ئعة من �لف�شيف�شاء لرئي�س 

�لدولة ، بارتفاع 1.4 مرت وعر�س 1.2 مرت

�سفارة الدولة يف فيينا حتتفل باليوم الوطني ال� 42 
•• فيينا-وام:

نظمت �شفارة �لدولة يف فيينا �أم�س �لول حفل ��شتقبال مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 42 لالحتاد ح�شره لفيف كبر 
�ملنظمات  وممثلي  �أعمال  ورجال  �شفر�ء  من  و�لأوروبية  و�لنم�شاوية  �لعربية  �ملرموقة  �لر�شمية  �ل�شخ�شيات  من 
�لدولية و�لأمم �ملتحدة و�ملنظمات �حلكومية وغر �حلكومية. ت�شمنت فعاليات �حلفل �لذي �أقيم يف فندق غر�ند 
- فيينا ..�شور� عن �لإمار�ت وحكامها وتر�ثها ومن�شور�ت ومطبوعات �شياحية �لتي تعرف بالدولة و�إجناز�تها �لتي 
متت خالل وقت ق�شر مع تقدمها وتطورها �ملتميز يف خمتلف جمالت �لثقافة و�حل�شارة و�لعلوم و�لتكنولوجيا 
و  �شكرهم  عن  �حل�شور  و�أع��رب  و�لإ�شالمية.  �لعربية  هويتها  على  حفاظها  مع  و�لبحوث  و�لقت�شاد  و�لعمر�ن 
تقديرهم للقائم باأعمال �ل�شفارة �ل�شيد علي حممد علي �ملرزوقي و�أع�شاء �ل�شفارة..م�شيدين بدور دولة �لإمار�ت 
�لعامل وم�شاعدتها للدول  �ملمتازة مع دول  �لدبلوما�شية  �لريادي و�شيا�شتها �حلكيمة وعالقاتها  �ملتحدة  �لعربية 
�ملت�شررة من �لأزمات و�لفي�شانات و�لزلزل. و�أكدو� �أن �لإمار�ت �أ�شبحت مثال يحتذى يف مو�كبة �لع�شر و�متالك 

�ملعرفة ومتنو� للدولة قيادة وحكومة و�شعبا ��شتمر�ر �لزدهار و�لنجاح و�لأمن و�لطمئنان. 

حاكم راأ�س اخليمة يعزي اأ�سرة 
حممد زيد ال�سحي 

برعاية مهرة بنت اأحمد الغرير 

نه�سة املراأة تقيم احتفالية اليوم الوطني 42

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء 
مدير  �ل�شحي  زي��د  حممد  له  �ملغفور  لأ���ش��رة  و�ملو��شاة 
نتيجة  ت��ويف  �ل��ذي  بر�أ�س �خليمة  �لأحمر  �لهالل  ف��رع 
رف���ع علم  �أث��ن��اء حم��اول��ت��ه  م��ن��زل��ه  �شطح  م��ن  �شقوطه 

�لدولة فوق �ملنزل �حتفال باليوم �لوطني �ل� 42.
�ل��زي��ارة �لتي ق��ام بها �شاحب �ل�شمو  ج��اء ذل��ك خ��الل 
منزل  بجانب  �لعز�ء  خليمة  �م�س  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
�لأ�شرة يف منطقة �حليل بر�أ�س �خليمة و�لتقى خاللها 

�ل�شحي  زي��د  ه��الل  متقاعد  رك��ن  �للو�ء  �لفقيد  �شقيق 
و�أ�شقاء و�أجنال وذوي �لفقيد.

م�شابهم  يف  و�ملو��شاة  �لعز�ء  �شادق  عن  �شموه  و�أع��رب 
�لفقيد  يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  ���ش��ائ��ال  �جل��ل��ل 
بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهمهم �ل�شرب 
و�ل�شلو�ن. ر�فق �شموه خالل تقدمي �لعز�ء �شعادة �شالح 
�أحمد �ل�شال م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
د�ئرة  رئي�س  �خلاطري  حممد  �أحمد  �مل�شت�شار  و�شعادة 
و�شعادة عبد�هلل �حمد بن جمعه  ر�أ���س �خليمة  حماكم 
�خليمة  ر�أ���س  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطنيجي 

للطرق و�ملرور .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

���ش��م��ن �ح��ت��ف��الت �ل���دول���ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �لثاين 
�ملر�ة بر�أ�س �خليمة  و�لأربعني نظمت جمعية نه�شة 
ب��ن��ت ���ش��ق��ر �لتابعة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��در���ش��ة ح�����ش��ة 
�أحمد  ب��ن��ت  م��ه��رة  �ل�����ش��ي��خ��ة  رع���اي���ة  حت���ت  للجمعية 
مبقر  �أم�س  وطنيا  �حتفال  �جلمعية  رئي�شة  �لغرير 
منى  بح�شور  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���س  �مل����ر�ة  نه�شة  جمعية 
وع�شو�ت  للجمعية  �لتنفيذية  �ملديرة  خاطر  �أحمد 
�جلمعية وعلياء �ل�شرهان مديرة مدر�شة ح�شة بنت 
�شقر و�لهيئة �لغد�رية و�لتدري�شية باملدر�شة و�أولياء 

�لمور وعدد من طالب وطالبات �ملدر�شة .
 بد�أ �حلفل بال�شالم �لوطني وتالوة �يات من �لذكر 

�حلكيم .
�مل��و���ش��ي��ق��ي��ة م���ع���زوف���ات تتو�ءم   ث���م ق��دم��ت �ل��ف��رق��ة 
م��ع �ل��ف��رح��ة ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل��ع��زي��زة ع��ل��ى قلوبهم 
بتقدمي  �ل�شعبية  �حلبو�س  فرقة  �شاركت  كما  جميعاً 
�لرق�شات �لتي تعك�س قيم �ملجتمع وجتاوب �حل�شور 

حب  متجد  �لتي  �لوطنية  �لق�شائد  م��ع  بالت�شفيق 
�لطالبات  م��ن  جمموعة  �أدت  بينما  و�ل��وط��ن  �ل��ق��ادة 

رق�شات �شعبية متنوعة .
وعرب �حل�شور عن فرحتهم �لعارمة باليوم �لوطني 
وفخرهم  و�ع��ت��ز�زه��م  لقادتهم  حبهم  وع��ن  �مليمون 
ثمارها  غر�س  �لتي  �لطيبة  �لأر���س  لهذه  لنتمائهم 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه و�إخو�نه حكام �لإمار�ت �لكر�م و�شار على نهجهم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدوله حفظه �هلل و�إخو�نه �حلكام يف تكوين دولة ذ�ت 

ح�شارة عظيمة ي�شهد لها �لقا�شي و�لد�ين .
وعلى هام�س �لإحتفال حتدثت �ل�شيدة �آمنة �شلطان 
ع�شوة بجمعية نه�شة �ملر�أة بر�أ�س �خليمة عن حياة 
�لأجد�د  �لتي عا�شها  و�ل�شعوبات  �ملا�شي  �لتق�شف يف 
�لتي عا�شها  �لرزق مقارنة باحلياة �لكرمية  يف طلب 
كافة  يف  �مللحوظ  و�لتطور  و�لن�شئ  و�لأج��ي��ال  �لآب��اء 
�لر�شيدة  �لقيادة  �ملجالت ومو�كبة �حل�شارة يف ظل 

ويف ظل �لأمن و�لأمان و�لإ�شتقر�ر .

الحتفالت م�صتمرة مبنا�صبة اليوم الوطني 42

معار�س تراثية جت�سد تاريخ دولة الإمارات بفندق اإيوان عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  �إي������������و�ن  ف�����ن�����دق  ن����ظ����م 
�إحتفالية  �ل��ف��ن��دق��ي��ة  ل��الأج��ن��ح��ة 
خ���ا����ش���ة ب���ال���ي���وم �ل���وط���ن���ي 42 
و�لتي �شهدت عدد�ً من �لفعاليات 
�لتي  �لفنية  و�ملعار�س  �لرت�ثية 
مبقر  وذل���ك  �لح��ت��ف��ال  �شاحبت 
ب��ع��ج��م��ان، ح��ي��ث �شارك  �ل��ف��ن��دق 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  بالإحتفالية 

و�ل�شالحية بعجمان.
م�شبح  ر�������ش�����د  �����ش����امل  و��������ش������ار 
جمل�س  رئ����ي���������س  �ل������ظ������اه������ري، 
لالأجنحة  ع��ج��م��ان  �إي�����و�ن  �د�رة 
�لفندقية عن م�شاركة عدد كبر 

هو جتديد لروح �لحتاد وجتديد 
�لولء و�لنتماء، وجت�شيد� لروح 
�ل��وح��دة و�لحت����اد ل��ه��ذه �لأر����س 
ولهذ�  �ملعطاءة  �لطبية،وللقيادة 
�أع�شاء  �ن  �ل��ويف،م��ب��ي��ن��ا  �ل�شعب 
على  ح���ر����ش���و�  �لد�رة  جم��ل�����س 
م�����ش��ارك��ة �أك����رب ع����دد مم��ك��ن من 
�أبناء �لدولة يف �حلفل �لذي ميثل 
�متد�د� لأفر�ح باقي خمتلف �بناء 
يوؤمن  �جلميع  �ل���وط���ن،لأن  ه��ذ� 
�ل��وط��ن عطاء وجتديد  ب��اأن ح��ب 

�لولء للقيادة.
�شيف،  يحيى  �أول  �لرقيب  و�أ�شار 
م�شئول تنظيم �ملعار�س باملوؤ�ش�شة 
بعجمان،  و�ل�شالحية  �لعقابية 

�ملهار�ت  تلك  من  �ل�شتفادة  يتم 
ي��ق��ع ت��وج��ي��ه ح��ك��م عليهم  مم���ن 
�أن  حيث  �ملحجوزين،  فئة  ولي�س 
تلك �خلطوة تهدف �إىل م�شاعدة 
�شورته  حت�����ش��ني  �إىل  �ل���ن���زي���ل 
�ن�شباطه  مدى  وتعك�س  �ليومية 
د�خ������ل �مل���وؤ����ش�������ش���ة خ�����الل ت���اأدي���ة 
ت�شاعده  قد  وبالتايل  حمكوميته 

على تخفيف �حلكم.
نا�شر  �إ�شماعيل  ق��ال  جانبه  م��ن 
 42 م������رور  �أن  �حل���ف���ل  م��ن�����ش��ق 
ع����ام����ا ع���ل���ى ق����ي����ام �حت�������اد دول����ة 
�لإم���ار�ت، كان ول ي��ز�ل و�شيبقى 
�لإمار�تية  �لأج���ي���ال  ل��ك��ل  ف��خ��ر� 
خال�س  وطني  نهج  من  ر�شمه  ملا 

م��ن �لأف���ر�د يف �لح��ت��ف��الت �لتي 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �أق��ي��م��ت 
فرقتي  م�����ش��ارك��ة  وك���ذل���ك   ،42

�لعيالة و�ليولة.
وقد مت تزين �لأجنحة �لفندقية 
�لدول  بعلم  ط��ول��ه  �م��ت��د�د  ع��ل��ى 
�شهدت  م���رت�،ك���م���ا   30 و�مل���ق���در 
عمل  �لح����ت����ف����ال����ي����ة  ف����ع����ال����ي����ات 
تاريخ  ي���ح���اك���ي  ����ش���ور  م���ع���ر����س 
وح�����ش��ارة وت���ر�ث دول���ة �لإم���ار�ت 
30 لوحة،  م��ن  �ك���رث  مب�����ش��ارك��ة 
م������ع ع����م����ل م����ر�����ش����م ل���الط���ف���ال 
لوطنهم  حبا  �بد�عاتهم  لتقدمي 

�لإمار�ت.
و�أو�شح �أن �ليوم �لوطني لالإمار�ت 

�ملوؤ�ش�شة  ن������زلء  م�������ش���ارك���ة  �إىل 
بعجمان  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 
تر�ثية  م����ع����رو�����ش����ات  ب���ت���ق���دمي 
جت�شد تاريخ دولة �لإم��ار�ت، من 
�لرت�ثية  للمو�د  حياكتهم  خالل 
و  كاملندو�س  للمجتمع،  �لأ�شيلة 

�ملد�خل ،بتقدمي 17منتجا.
على  حتر�س  �لد�رة  �أن  و�أ���ش��اف 
ت���وف���ر ك���ل م���ق���وم���ات �لإ����ش���الح 
للنزلء مبختلف �جلو�نب،ومنها 
�مل��و�ه��ب �ليدوية  �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 

عند �لنزلء.
كما �أفاد بوجود ور�س عمل خا�شة 
حده  على  ك��ال  و�لن�شاء  للرجال 
د�خ����ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��ق��اب��ي��ة، و�أن���ه 

مم�����زوج ب��ح��ب وع���ط���اء رج����الت 
عظام ق��دم��و� لأوط��ان��ه��م ك��ل �شئ 
�لكرمية  و�حل��ي��اة  باخلر  لينعم 
�أن  و�أو���ش��ح  تلتها.  �لتي  �لأج��ي��ال 
 42 �لوطني  باليوم  �إحتفالتنا 
ه�����ذ� �ل����ع����ام ت���ربه���ن ل���ل���ع���امل �أن 
 42 �لزمني  هنالك دولة عمرها 
تقا�س  �جن���از�ت���ه���ا  ول���ك���ن  ع���ام���ا، 
دول����ة طموحة  �ل�����ش��ن��ني،  مب��ئ��ات 
ت�شعى د�ئما للمركز �لأول يف كل 
�لقيادة  روؤي����ة  لتعك�س  �مل���ج���الت 
يف  و�شاخمة  عالية  لتبقى  لديها، 
كافة مناحي �حلياة، حديثة تتبع 
وتكون  �مل��ت��ط��ورة  �لعاملية  �لنظم 
من  �ل����ش���ت���ف���ادة  يف  �ل������دول  �أول 

�لتطور�ت �لتكنولوجية و�لثقافية 
دولة  ع��ل��م  ليبقى  و�حل�����ش��اري��ة، 
�لإم��ار�ت خفاقا عاليا حر�. ونوه 
ر�شخت  �لحت���ادي���ة  �ل��ت��ج��رب��ة  �أن 
�لوطني،و�أعطت  �ل��ع��م��ل  ق��و�ع��د 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �مل��ك��ان��ة و�حليز 
�ل�����ع�����رب�����ي و�لإ�������ش������الم������ي �ل���ت���ي 
وطنا  ت�شتحق،و��شهمت يف جعلها 

�لقانون،  ب�شيادة  يحظى  للجميع 
وينعم بالأمن و�لأمان.

و�شدد �أنها جتربة جعلت من كو�در 
ومهند�شني  �أط��ب��اء،  �لوطن  �أبناء 
�حتادية  جت���رب���ة  ق�����ر�ر،  و���ش��ن��اع 
ت��ن��اغ��م��ت م��ع��ه��ا �مل�������ش���اع���ر ب����روح 
�ل�شدق و�لعمل �لوطني �ملخل�س 

�إنها جتربة دولة �لإمار�ت.
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مركز اإدارة النفايات-اأبوظبي ينظم ور�سة عمل لريا�س الأطفال 
•• اأبوظبي –الفجر: 

�أبوظبي  بالتعاون مع جمل�س  – �أبوظبي  �لنفايات  �إد�رة  نظم مركز 
للتعليم ور�شة عمل ��شتهدفت ريا�س �لأطفال يف مدينة �لعني، حيث 
�ملجتمعي و�ل�شر�كة �حلقيقية مع  �لدعم  �إطار  �لور�شة يف  تاأتي هذه 
موؤ�ش�شات و�أفر�د �ملجتمع لرفع م�شتوى �لوعي �لبيئي وللحفاظ على 

�شالمة و�أمن و�شحة �ملجتمع.
�لأطفال ب�شرورة  �لعليا يف ريا�س  �لإد�رة  �لور�شة على توعية  ركزت 
�ل�شحيح  �لف�شل  و�آل��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��د�م  و�إع����ادة  �لنفايات  م��ن  �لتقليل 
وتدوير �لنفايات مما ي�شمن �حلفاظ على �لنظافة و�لبيئة و�ملظهر 

�مل��رك��ز بتقدمي عر�س  �أب��وظ��ب��ي، حيث ق��ام فريق  �حل�����ش��اري لإم���ارة 
تثقيفي عن �لطريقة �ملثلى يف �لو�شول �إىل �لطلبة وتوعيتهم باأ�شلوب 
�شهل ومب�شط عن طريق �شرد �لق�ش�س �لق�شرة و�لتدريب �لعملي 
من  �مل�شتخدمة  �لأ�شياء  من  و�ل�شتفادة  �لنفايات  ف�شل  كيفية  على 
خالل �إعادة ��شتخد�م ورق �لكرتون و�لأخ�شاب و�لبال�شتيك يف �أعمال 
و�لأن�شطة  �لدر��شي  �ملنهج  من  ج��زء�ً  ت�شبح  بحيث  خمتلفة  يدوية 

�ل�شفية.
�لتوعية  ق�شم  – رئي�س  �لبلو�شي  خالد  �ل�شيد  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
وتركيزنا  حر�شنا  من  �نطالقاً  �لور�شة  هذه  تاأتي  بالإنابة:  �لعامة 
كيفية  ح��ول  و�ل�شليمة  �ل�شحيحة  �مل��م��ار���ش��ات  غ��ر���س  ���ش��رورة  على 

�ملر�حل  وخ�شو�شاً  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  لدى  �لنفايات  مع  �لتعامل 
�لعمرية �ل�شغرة ملدى ح�شا�شية هذه �لفئة وتاأثرها بكافة �لر�شائل 
�أر�س  على  تطبيقها  ناهيك عن  عليهم،  يتم عر�شها  �لتي  �لتوعوية 
�لو�قع ودفع �لأهل للم�شاركة يف حتمل �مل�شوؤولية �لبيئية و�ملجتمعية 

للو�شول �ىل جمتمع يتميز ببيئة �آمنة ونظيفة وم�شتد�مة . 
�أبرز  �إىل فرق عمل، ومتت مناق�شة  �لور�شة تق�شيم �حل�شور  وتخلل 
�ملثلى للتغلب عليها،  �ملعوقات و�ل�شعوبات �لتي تو�جههم و�لطريقة 
باأهمية  �لطلبة  ل��دى  �لجتماعية  بامل�شوؤولية  �لإح�����ش��ا���س  وتنمية 
�أ�شا�شياً يف  �حلفاظ على �لنظافة �لعامة و�شحة �لبيئة وجعله هدفاً 

حياتهم.

كما متت توعيتهم ب�شرورة تغطية عبو�ت �ملياه وعدم تركها مك�شوفة، 
وتغطية حاويات �لنفايات بعد �ل�شتخد�م مبا�شرة و�لهتمام بنظافة 
من  يحد  مما  و�لألعاب  و�لأدو�ت  للمعد�ت  �ل�شليم  و�لتخزين  �ملنزل 

�نت�شار �حل�شر�ت و�آفات �ل�شحة �لعامة من �أجل بيئة �شليمة.
– �أبوظبي ي�شعى من خالل مبادر�ته  �إد�رة �لنفايات  يذكر �أن مركز 
كما  �لنفايات،  لإد�رة  فعالة  �إد�رة  �إىل  للو�شول  �مل�شتمرة  وحمالته 
يحر�س �ملركز على تر�شيخ �ملمار�شات �ملنهجية خلف�س �إنتاج �لنفايات 
من �مل�شدر، و�إعادة �ل�شتخد�م و�لتدوير لدى �لعامة حيث يكثف من 
مع  وي��ت��و�زى  يتما�شى  مبا  �ل�شاأن  لهذ�  �جلماهرية  �لتوعية  جهود 

جميع �ملبادر�ت و�مل�شاريع و�حلمالت �لتي ينظمها.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

مهرجان اليوم الوطني يف كليات التقنية العليا بال�سارقة 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد اأوبريت ق�سة علم..حلم وطن
•• ال�سارقة-وام: 

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن �شامل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
علم..حلم  ق�����ش��ة  �أوب���ري���ت  ب��ح��ف��ل 
هيئة  نظمته  �ل���ذي  �ملتميز  وط���ن 
و�لتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
�أن مثل  ���ش��م��وه  م���وؤك���د�   .. ���ش��روق 
�شهدته  ما  وو�شط  �لفعاليات  هذه 
وب�شكل  كبر..يج�شد  ح�شور  من 
�ل�شعب  ت����الح����م  م������دى  و�������ش�����ح 
�لإمار�تي و�رتباطه �لوثيق بوطنه 
و�إن ما وجدناه �ليوم يعك�س �ملعنى 

�حلقيقي لروح �لحتاد .
 ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور �شموه 
ق�شة  �أوب��ري��ت  �لول  �أم�����س  م�شاء 
ع��ل��م..ح��ل��م وط����ن �ل����ذي �أق���ي���م يف 
�ل�شارقة..وذلك  يف  �لعلم  ج��زي��رة 
ب��رن��ام��ج �ح���ت���ف���الت هيئة  ���ش��م��ن 
و�لتطوير  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
����ش���روق ب���ال���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل����� 42 
بالتعاون مع  للدولة و�لذي ينظم 
يف  �لوطني  �ليوم  �حتفالت  جلنة 
�ل�شارقة  ومنطقة  �ل�شارقة  �إم���ارة 
�لتعليمية و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�����ش��ارق��ة. ح�����ش��ر �لأوب����ري����ت �إىل 
جانب �شموه كل من �ل�شيخ �شلطان 
بن �أحمد �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة 
�ل�شيخة بدور  و  �ل�شارقة لالإعالم 
بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�س هيئة 
و�لتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
����ش���روق و �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن عبد 
�ل���رح���م���ن �ل��ق��ا���ش��م��ي م���دي���ر عام 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و �حل���اك���م. ك��م��ا �شهد 

لال�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  �أع��دت��ه 
و�ل��ت��ط��وي��ر ���ش��روق ح��ول �ملحطات 
�لتي ر�فقت �إن�شاء �ل�شاريات �لثالث 
�لتي مت تد�شينها يوم �أم�س يف مدن 
كلباء و�لذيد ودبا �حل�شن بارتفاع 
لتحت�شن  ���ش��اري��ة  ل��ك��ل  م���رت�   75
�أربع �شاريات  �إمارة �ل�شارقة بذلك 
عمالقة..حتولت �إىل معامل وطنية 
و�شياحية حتظى باإقبال �لزو�ر من 
د�خل �لإم��ار�ت وخارجها. و�نطلق 
�لفنانني  مب�������ش���ارك���ة  �لأوب�����ري�����ت 
�ل�شعيد  وف��اي��ز  �جل�����ش��م��ي  ح�����ش��ني 
ه����ز�ع و ج��ا���ش��م حم��م��د وعريب  و 
لوحات  ت�شع  �أد�ء  ت��ب��ادل��و�  �ل��ذي��ن 
�ل�شاعر  ك��ل��م��ات��ه��ا  ك��ت��ب  غ��ن��ائ��ي��ة 
�لكعبي..و�شارك  علي  ب��ن  م�شبح 
فيها �أكرث من 750 طالبا وطالبة 
�ملتطوعني..فيما  مئات  جانب  �إىل 
�للوحة  �جل�����ش��م��ي  �ل���ف���ن���ان  �أدى 
�لأوىل من �لأوبريت و�لتي حملت 
عنو�ن �هلل..�لوطن..رئي�س �لدولة 
�ل���ت���ي حملت  �ل���ث���ان���ي���ة  و�ل���ل���وح���ة 
�بن  فرقتا  قدمتها  �لبحر  ع��ن��و�ن 
م���اج���د و�ل��������رت�ث يف �ل�������ش���ارق���ة و 
�ل��ت��ي ع���ربت م���ع �جل��م��ه��ور عباب 
�لبحر باأغنية تكررت فيها مفرد�ت 
ح�شورها  ب��ك��ل  �ل��ب��ح��ري��ة  �حل���ي���اة 
�ل��ب��ارز يف ت��اري��خ وت���ر�ث �لإم����ار�ت 
�حل�شور  و��شتمتع  و�لإم��ار�ت��ي��ني. 
لغناء  �حل���رب���ي���ة  �ل���ف���رق���ة  ب��������اأد�ء 
حملت  ل��وح��ة  يف  �ل�شعبي  �ل��رزي��ف 
عنو�ن �ل�شحر�وية ذكرتهم بق�شة 
و�أجد�دهم  �آب��ائ��ه��م  و���ش��رب  �شمود 
�ل�شحر�ء  يف  �حل��ي��اة  ���ش��ن��ك  ع��ل��ى 

•• ال�سارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�لقا�شمي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  حم���م���د 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل 
�جتماع  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح �م�س 
مبكتب �شمو �حلاكم بح�شور �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي 
رئي�س  نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب 

�ملجل�س.
�جتماعه  خ���الل  �ملجل�س  ون��اق�����س 
و�لق�شايا  �لأم����������ور  م�����ن  ع�������دد� 
�ملتعلقة باخلدمات و�ملر�فق �لعامة 

و�ملقرتحات �لكفيلة بتطويرها.
وبعد ت�شديق �ملجل�س على حم�شر 
جل�شته �ل�شابقة �طلع �ملجل�س على 
�لعامة  �ل���ش��غ��ال  د�ئ�����رة  م�����ش��روع 

و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�س 
�حل�شرية  �مل����ع����اي����ر  ل���ت���ط���وي���ر 
و�ملعمارية بطريق �ملدينة �جلامعية 
من خالل توفر منهجية متو�زنة 
ممر�ت  وت��وف��ر  �ل��ط��رق  لت�شميم 
خارجية  وجل�شات  بامل�شاة  خا�شة 

وم�شار�ت للد�رجات �لهو�ئية.
�لتخطيط  د�ئ����رة  �ملجل�س  ووج���ه 
و�مل�شاحة بت�شكيل فريق �لعمل من 
و�إعد�د  �لخت�شا�س  ذ�ت  �جلهات 
در��شة �شاملة مت�شمنة مالحظات 
�مل��ج��ل�����س. ووفقا  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة 
يف  بها  �ملعمول  �لت�شريعية  للدورة 
�ملحلية  �لقو�نني  لإ�شد�ر  �لإم��ارة 
�لو�ردة  �لتعديالت  �ملجل�س  �عتمد 
على م�شروع قانون �إن�شاء �جلامعة 
�ملجل�س  من  و�ملرفوعة  �لقا�شمية 
برفع  �ملجل�س  ووجه  �ل�شت�شاري.. 

�جلهاز �لإد�ري حلكومة �ل�شارقة. 
���ش��رح من  �إىل  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��م��ع 
�شعادة حممد علي �لنومان رئي�س 
و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة 
تنظمها هيئة  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  ع��ن 
�لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي خالل 
دي�����ش��م��رب �حل����ايل وعرو�س  ���ش��ه��ر 
بحديقة  �ملائي  �ل�شارقة  مهرجان 
�ملمتدة  �ل���ف���رتة  يف  وذل����ك  �مل���ج���از 
من 11 �إىل 21 من �ل�شهر نف�شه 
�لزو�رق  ل�شباقات  �لعامل  وبطولة 
�ل�شريعة- �لفورمول لعام 2013 
و�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى ب��ح��رة خالد 
يومي  و�جل��م��ع��ة  �خلمي�س  ي��وم��ي 
ومبنا�شبة  دي�����ش��م��رب.  و13   12
�لثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  �ختيار 
نظر�   2014 ل��ع��ام  �ل���ش��الم��ي��ة 
و�لتاريخية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  مل��ك��ان��ت��ه��ا 

�إجر�ء در��شة �شاملة حلركة �مل�شاة 
بيئة  لتوفر  �لهو�ئية  و�لدر�جات 

�آمنة و�شليمة مل�شتخدمي �لطرق.
و�شع  تقييم  �إىل  �لدر��شة  وتهدف 
ح��رك��ة ع��ب��ور �مل�����ش��اة و�ل����در�ج����ات 
و�حتياجاتها  �لإم���ارة  يف  �لهو�ئية 
وو���ش��ع ق��و�ع��د و�ر���ش��اد�ت �حلركة 
مع حتديد �ملو�قع �لتي يجب عمل 
معابر للم�شاة و�لدر�جات �لهو�ئية 

بها يف �لإمارة ح�شب �لأهمية.
و�ع���ت���م���د �مل��ج��ل�����س �مل�������ش���روع من 
�مل��ب��دئ��ي��ة ووج���ه �ملجل�س  �ل��ن��اح��ي��ة 
ب�����اإع�����د�د در������ش����ة ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة عن 
لتخاذ  للمجل�س  ورفعها  �مل�شروع 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها.
و�����ش���ت���م���ع �مل���ج���ل�������س جل���م���ل���ة من 
�شعادة  م���ن  �مل���ق���دم���ة  �مل���ق���رتح���ات 
�ملهري  بطي  بن  �شالح  �ملهند�س 

�ل�شمو  ل�شاحب  �لقانون  م�شروع 
وتقدم  لع��ت��م��اده.  �ل�شارقة  حاكم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �شامل 
�ل�شارقة  لهيئة  بال�شكر  �لقا�شمي 
على  �شروق  و�لتطوير  لال�شتثمار 
�أوبريت  لإجن��اح  �ملبذولة  جهودها 
موؤكد�  وط����ن  ع���ل���م..ح���ل���م  ق�����ش��ة 
�لأه��������د�ف  ح���ق���ق  �لأوب������ري������ت  �أن 
�ملرجوة من خالل جت�شيد تالحم 
و�رتباط �ل�شعب بوطنه و�أن جموع 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر����س 
�ل��وط��ن ت��و�ف��دت مل�����ش��ارك��ة �لوطن 
ومرور  �ل��وط��ن��ي  ي��وم��ه  يف  فرحته 
�مليمون.  �حت��ادن��ا  ع��ل��ى  ع��ام��ا   42
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�ملجل�س  �ط���ل���ع  �جل��ل�����ش��ة  �أع����م����ال 
�لتنفيذي على �لقر�ر �لإد�ري رقم 
18 ل�شنة 2013 ب�شاأن مر��شالت 

•• ال�سارقة-الفجر:

تز�مناً مع �حتفالت �لدولة باليوم 
نظمت  و�لأربعني،  �لثاين  �لوطني 
بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات 
�جلامعية  ب���امل���دي���ن���ة  م���ق���ره���ا  يف 
م���ه���رج���ان �ل���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل���ذي 
�لأن�شطة  من  �لعديد  على  ��شتمل 
و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
لقت  �ل��ت��ي  و�لرتفيهية  و�لفنية 
�لطالب  ك��اف��ة  م��ن  ك��ب��ر�ً  تفاعاًل 
هيئتي  و�أع�����������ش�����اء  و�ل����ط����ال����ب����ات 

�لتدري�س و�لإد�رة. 
�شهدت �لفعاليات �لدكتورة حمدثة 
�لها�شمي مديرة �لكليات، و�لدكتور 
�لكليات،  ن��ائ��ب م��دي��ر  ري���ان  ج��ي��د 
عميد  �ل��زع��اب��ي  عجيف  وط��ري��ف��ة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ��ي��ه��م��ا 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة و�إخ��و�ن��ه��م حكام 
�لإم�����ار�ت و�أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود وكافة 
مبنا�شبة  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�لوطني  ب����ال����ي����وم  �لح�����ت�����ف�����الت 
و�لن�شر �لغايل �لذي حققته دولة 
با�شت�شافة  دب���ي  ب��ف��وز  �لإم������ار�ت 
 .2020 �ل���دويل  �إك�شبو  معر�س 
ب���د�أ �لح��ت��ف��ال مب�����ش��رة حافالت 
�لوطني  ل��ل��ي��وم  حت��م��ل جم�����ش��م��ات 
�ل�شرطة  لفرقة  بعزف  م�شحوبة 

بالإ�شافة  ومت��ر  �شعبية  وحلويات 
�أي�شاً  و�أقيم  �لعربية.  �لقهوة  �إىل 
جماعة  ج���ه���زت���ه  ����ش���ع���ب���ي  �����ش����وق 
�أ�شدقاء �لرت�ث و�شم �لعديد من 
جت�شد  �لتي  �لرت�ثية  �ملعرو�شات 

�لرت�ث �لأ�شيل لدولة �لإمار�ت. 
لل�شيار�ت  معر�س  تنظيم  مت  كما 
نادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لكال�شيكية 
�لقدمية  ل���ل�������ش���ي���ار�ت  �ل�������ش���ارق���ة 
وجم���م���وع���ة ك���ال����ش���ي���ك ت������امي مت 
خ����الل����ه ع����ر�����س جم����م����وع����ة من 
�لقدمية  �لكال�شيكية  �ل�����ش��ي��ار�ت 
مب��خ��ت��ل��ف ط�����ر�ز�ت�����ه�����ا. وق���دم���ت 
�ل��ف��رق��ة �حل��رب��ي��ة جم��م��وع��ة من 
�أمام  �لرت�ثية  �لغنائية  �للوحات 
و�لأ�شاتذة  �لطالب  من  �حل�شور 

�لذين تفاعلو� معها ب�شكل كبر.

�شوؤون �لطلبة و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي، 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  و�أع�������ش���اء 
وطالبات  وط�������الب  و�لإد�ري��������������ة، 
�لأق�شام.  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل��ك��ل��ي��ات 
�لفنانني  �لفعاليات  وح�شر  كما 
�لفيلي  وم��ن�����ش��ور  �أح��م��د  ���ش��م��رة 
و�أريام وح�شن رجب، �أع�شاء جلنة 
�ملتميزة  �جل��ام��ع��ة  ج��ائ��زة  حتكيم 
�ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي �ل�  يف �ح���ت���ف���الت 
�لثقافة  وز�رة  تنظمها  و�لتي   42

و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع. 
حمدثة  �ل�����دك�����ت�����ورة  وت����ق����دم����ت 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  و�أ����ش���رة  �لها�شمي 
�ل��ع��ل��ي��ا ب��ال�����ش��ارق��ة ب��اأ���ش��م��ى �آي����ات 
�شاحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 

لل�شيار�ت  وم�������ش���رة  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ملجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة 
ك���ال����ش���ي���ك ت��������امي، ح����ي����ث ب�������د�أت 
�لرئي�شي  �ملبنى  �أم��ام  من  �مل�شرة 
�ملبنى  �أمام  لكلية �لطالب و�نتهت 
وقام  �ل��ط��ال��ب��ات.  لكلية  �لرئي�شي 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  ح�����ش��ان��ة  �أط���ف���ال 
فرقة  مب�شاركة  بال�شارقة  �لعليا 
�لن�شيد  ب���اأد�ء  �ملو�شيقية  �ل�شرطة 
�ل����وط����ن����ي وه������م ي�����رت�����دون �ل�����زي 

�لوطني ويحملون �أعالم �لدولة.
وت�������ش���م���ن���ت �ل���ف���ع���ال���ي���ات ف���ق���ر�ت 
للمهرجان  م�����ش��اح��ب��ة  م���ت���ع���ددة 
ومبارة  مو�شيقية  عرو�س  �شملت 
يف كرة �لقدم على �مللعب �ل�شابوين 
�لرتفيهية.  �لأل��ع��اب  من  وغرها 
ومت خالل �حلفل تقدمي ماأكولت 

عن  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور 
�شعادتها بتنظيم �أول فعالية كربى 
و�لتي  �ل��ع��ل��م  ج���زي���رة  حت��ت�����ش��ن��ه��ا 
جاءت يف منا�شبة عزيزة على قلوب 
�ل��ي��وم �لوطني  �لإم���ار�ت���ي���ني وه���و 
�ل���� 42 �ل����ذي ي��رم��ز ل���الإجن���از�ت 
و�لنجاحات �لتي حققتها �لإمار�ت 
�مل����ج����الت..م���������ش����رة  خم���ت���ل���ف  يف 
�لتي  �لحت������اد  روح  ر�ي�����ة  �أن  �إىل 
رف��ع��ه��ا �لأ�����ش����الف و ح��م��ل��ه��ا من 
ب��ع��ده��م �لأب���ن���اء ج��ع��ل��ت �لإم�����ار�ت 
�ل����دول �لأك����رث تقدما  يف م�����ش��اف 
قادتها  روؤي������ة  ب��ف�����ش��ل  �ل���ع���امل  يف 
�شعبها  و�إر�دة  �مل��ع��امل  �ل��و����ش��ح��ة 
�لتحديات.  مو�جهة  على  �ل��ق��ادرة 
�آيات  �أ�شمى  ب��دور  �ل�شيخة  ورفعت 

�حل��ف��ل م��ع��ايل ح��م��ي��د ب���ن حممد 
�لرتبية  وزي�����ر  �ل��ق��ط��ام��ي  ع��ب��ي��د 
�لرحمن  عبد  ���ش��ع��ادة  و  و�لتعليم 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل���ه���اج���ري  ���ش��امل 
�ل�شارقة  لإم���������ارة  �ل����ش���ت�������ش���اري 
و�شعادة حممد علي �لنومان رئي�س 
و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة 
�ليوم  �ح����ت����ف����الت  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�ل�شارقة  �إم��ارة  42 يف  �ل�  �لوطني 
ومرو�ن �ل�شركال �ملدير �لتنفيذي 
ل� �شروق وعدد من مدر�ء �لدو�ئر 
وممثلي  و�مل�����ش��وؤول��ني  �حل��ك��وم��ي��ة 
من  و�شخ�شيات  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل 
�مل��ح��ل��ي يف �لإم�������ارة �إىل  �مل��ج��ت��م��ع 
ج��ان��ب ج��م��ه��ور غ��ف��ر �م��ت��الأت به 
�ل�شيخة  و�أعربت  �جلزيرة.  �شاحة 

�لوطني  باليوم  و�لتربيك  �لتهنئة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  �إىل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه  �لدولة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�أخيهما 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�لإم����ار�ت و�شعب  و�إخ��و�ن��ه��م حكام 
�أر�شها  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني  �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��زي��زة متمنية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
دو�م �خلر  �حلبيب  وللوطن  لهم 
و�لأمن و�ل�شعادة . وتابع �حل�شور 
وثائقيا  ف��ي��ل��م��ا  �لأوب�����ري�����ت  ق��ب��ل 

�شلطان  �ل�شيخ  �أعلن  و�لإ�شالمية 
بن �أحمد �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة 
�للجنة  رئي�س  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
�ل�شارقة  لح����ت����ف����الت  �مل���ن���ظ���م���ة 
�لإ�شالمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ع���ا����ش���م���ة 
�ل�شارقة  ���ش��ع��ار  �إط����الق  ع��ن ح��ف��ل 
عا�شمة �لثقافة �لإ�شالمية وذلك 

بو�جهة  �حل���ايل  دي�شمرب   8 ي���وم 
�ل�شيخ  ق��دم  وب���دوره  �ملائية  �مل��ج��از 
�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي �لدعوة 
لأع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي حل�شور 
�حل���ف���ل. ك��م��ا �أط��ل��ع��ت ���ش��ع��ادة هنا 
�شيف �ل�شويدي رئي�س هيئة �لبيئة 
�ملجل�س  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل���ح���م���ي���ات 

جزيرة  ت��ر���ش��ي��ح  ع���ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ليوني�شكو  لقائمة  بونعر  �شر 
لقائمة  �لرطبة.بونعر  لالأر��شي 
�لرطبة.  ل��الأر����ش��ي  �ل��ي��ون��ي�����ش��ك��و 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  وتناول 
عدد� من �لق�شايا و�لقر�ر�ت �لتي 

تخدم �مارة �ل�شارقة.

و�لعزة  �لكرم  فيهم  غر�شت  و�لتي 
و�لوقار..وغنى �لفنان فايز �ل�شعيد 
يف �للوحة �لر�بعة للحياة �جلبلية 
حيث �لقالع و�حل�شون و�ل�شخور 
�لتي عا�س فيه �لإمار�تيون وتنقلو� 
�أ�شجار  ممر�تها  يف  وزرع���و�  بينها 
للجد�ول  �مل��م��ر�ت  و�شقو�  �لنخيل 
�لأوبريت  فنانو  و�شارك  و�لعيون. 
�خلام�شة  للوحة  جماعي  غناء  يف 
�لتي متحورت حول �لحت��اد وبرز 
فيها ��شم �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ر��شمني 
و�لتعاون  للتكاتف  جميلة  ���ش��ورة 
�لذي جمع �ل�شعب �لإمار�تي على 
�لتي  و�لق�شوة  �ل�شتات  �أنق�شا�س 
�شانعني  �ل�شابقة  حياتهم  م��ي��زت 
وحدة باتت جتربة ر�ئدة بنجاحها 
م�شتوى  ع��ل��ى  ومت��ي��زه��ا  وق��وت��ه��ا 
�لعامل. ومب�شاركة عدة جاليات من 
دول �شقيقة و�شديقة غنت �لفنانة 

�ل�شاد�شة  �لأوب��ري��ت  لوحة  بلقي�س 
م�شاهد  على خلفية  �لإم���ار�ت  هنا 
�لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  ل�شتقبال  م��وؤث��رة 
بزيهم �لرت�ثي لوفود تلك �لدول. 
و�أه���دى جن��وم �لأوب��ري��ت لوحتهم 
قادة  �إىل  خليفة  و  ز�ي���د  �ل�شابعة 
�لإم�����ار�ت �لأوف���ي���اء �ل��ذي��ن جعلو� 
وغنو�  �ل��ع��امل  يف  �لأ���ش��ع��د  �شعبهم 
فيها  ���ش��ارك��ه��م  �ل���ت���ي  �ل���ل���وح���ة  يف 
100 طالب وطالبة لز�يد �شانع 
�لحتاد و خليفة خر قائد لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لطالب  م����ن  جم���م���وع���ة  و�أدت   
�حتفو�  �لثامنة  �لغنائية  �للوحة 
�إمار�ت  خمتلف  باإجناز�ت  خاللها 
�لدولة بدء� من �أبوظبي �لتي تزود 
�شاحبة  دب��ي  �إىل  بالطاقة  �ل��ع��امل 
�لأبر�ج �ل�شهرة و�ملطار �لأكرب يف 
حيث  �ل�شارقة  �إىل  و�شول  �لعامل 
و�لكتب..و�شارك  و�مل��ع��رف��ة  �لعلم 

�لتا�شعة  �ل��ل��وح��ة  �أد�ء  يف  �خل��ي��ال��ة 
جميع  ب�شوت  بالعلم  تغنت  �ل��ت��ي 
�لأوبريت.  يف  �مل�شاركني  �لفنانني 
تو��شل  �ل�����ذي  �لأوب�����ري�����ت  وب���ع���د 
�آثر  �ل��زم��ن  م��ن  �شاعة  م���د�ر  على 
متابعة  �ملكان  �ل��ذي مالأ  �جلمهور 
�ل��ن��اري��ة �ملثرة  ع��رو���س �لأل���ع���اب 
�لعلم  ج��زي��رة  �شماء  �أ���ش��اءت  �لتي 
م�شهد  يف  ب��ه��ا  �ملحيطة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
و�لأ�شو�ت  �لأل����و�ن  فيه  �ختلطت 
و�شعادة  ف���رح  لتعك�س  و�لأ�����ش����و�ء 
�ل�شعب �لإمار�تي بالإجناز�ت �لتي 
ح��ق��ق��ه��ا �لحت������اد ع��ل��ى م�����د�ر 42 
عاما. ويف نهاية �حلفل حر�س �شمو 
�ل�شيخ عبد �هلل بن �شامل �لقا�شمي 
نائب حاكم �ل�شارقة على م�شافحة 
�لأوبريت  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �لفنانني 
و�ل��ت��ق��اط �ل�����ش��ور �ل��ت��ذك��اري��ة مع 
يف  �مل�شاركني  و�لفنانني  �لأط��ف��ال 

�أد�ء لوحات �لأوبريت.

ب�صبب ال�صباب الكثيف

وفاة �سائق عربي حاول تفادي �سيارة ت�سري عك�س ال�سري 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�جلن�شية  ع���رب���ي  ���ش��خ�����س  ت�����ويف 
يدعى ) ع . م .ح ( 34 عاماً متاأثر�ً 
با�شابة خطرة ، نتيجة ��شطد�م 
يقودها  �أخ��رى  �شيارة  مع  �شيارته 
مو�طن م�شن يدعى ) ن .ع ( 60 
و�أ�شفر �حلادث  �ل�شر  عاما عك�س 
ع����ن ������ش����اب����ة ���ش��خ�����س ع����رب����ي يف 

�حلادث با�شابات ب�شيطة .
�ل��ذي وقع  �حل���ادث  تفا�شيل   ويف 
ر�أ������س �خليمة  م��ن��اط��ق  �ح����دى  يف 
�لعلكيم  �شعيد  ع��ل��ي  �لعقيد  ق���ال 
و�ل����دوري����ات  �مل������رور  �إد�رة  م���دي���ر 
�ملتويف  �ن   ، �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة 
تفاجاأ  عندما  مركبته  ي��ق��ود  ك��ان 
، مب��رك��ب��ة ي��ق��وده��ا م��و�ط��ن م�شن 
�لإجت���اه  عك�س  ي�شر  ك���ان  )ن.ع( 
�شباح  �لكثيف  لل�شباب  ونتيجة   ،
�أم�����س و����ش��ت��م��ر ل��وق��ت ط��وي��ل، مل 
�ل�شطدم  ح����ادث  ت��ف��ادي  يتمكن 
لت�شطدم  مركبته  ف��ان��ح��رف��ت  ب��ه 
�ل�شارعني  يف�شل  �ل��ذي  باحلاجز 
وت����ده����ورت ع����دة م����ر�ت مم���ا �أدى 
ب��ل��ي��غ��ة جد�ً  ب��اإ���ش��اب��ات  لإ���ش��اب��ت��ه 
�لفور،  ع��ل��ى  �أ����ش���ف���رت ع���ن وف���ات���ه 
فيما تعر�س �ملو�طن و�شخ�س �آخر 
لإ�شابات ب�شيطة .  ويتابع �لعلكيم 
�ل�شرطة  دوري������ات  حت���ري���ك  مت   :
و�����ش����ي����ار�ت �لإ�����ش����ع����اف و�لإن�����ق�����اذ 

�ملتويف  نقل جثة  للمكان، حيث مت 
بينما  �مل�شت�شفى  �ىل  و�مل�����ش��اب��ني 
للجهات  �لق�شية  ملف  حتويل  مت 
�لإج�����ر�ء�ت  لإ���ش��ت��ك��م��ال  �ملخت�شة 
�لقانونية �لالزمة .  ونا�شد مدير 
جميع  و�ل����دوري����ات،  �مل�����رور  �إد�رة 
�لإلتز�م  ب�شرورة  �ملركبات  �شائقي 
و�لقو�عد  ب���الأن���ظ���م���ة  و�ل���ت���ق���ي���د 

بها على م�شتوى  �ملعمول  �ملرورية 
ملا يف  بها،  �لتهاون  �ل��دول��ة. وع��دم 
ذلك �أهمية للحفاظ على �أرو�حهم 
و�أرو�ح �لآخرين، كما نا�شد �جلميع 
و�حلذر  �حليطة  توخي  ب�����ش��رورة 
�أثناء  �أو  �ل��ط��ق�����س  ت��ق��ل��ب��ات  �أث���ن���اء 
و�شعوبة  �لروؤية  لإنعد�م  �ل�شباب 

�لقيادة وقتها .
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اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن �أهم ما مييز �لقيادة �لر�شيدة 
�ل�شمو  برئا�ش�ة �شاح�ب  �ملتح�دة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
يقدمون  �لذين  �لوطن  �أبناء  تكرمي  على  �لد�ئم  �حلر�س 
م�شاهمات نوعية يف خدمة �ملجتمع وتكري�س ثقافة �لتكرمي 
ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا يف خدمة  �ل��وع��ي  م��ن منطلق  �مل���ج���الت  ك��ل  يف 
عمل  لكل  �لتقدير  معاين  م��ن  عليه  تنطوي  وم��ا  �لتنمية 
وحتت  وتقدمه.  ورفعته  �ل��وط��ن  نه�شة  يف  ي�شهم  خمل�س 

�أنه  �أ�شافت  �لوطن  �أج��ل  من  �لعطاء  لقيمة  تقدير  عنو�ن 
يف هذ� �ل�شياق جاء تكرمي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- ل�شعادة �لدكتور 
جمال �شند �ل�شويدي مدير عام �ملركز مبنحه و�شام جائزة 
�لوطنية  لل�شرة  تقدير�  وذل��ك  �لتقديرية  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل��ط��ي��ب��ة و�لإجن�������از�ت �مل��خ��ل�����ش��ة �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا ك��ون��ه مثال 
ي��ح��ت��ذى ب��ه ومن���وذج���ا يف جم���ال دع���م ق��ي��م �ل��ع��ط��اء �شمن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد 
�لتي قدمت خدمات جليلة كان لها �لدور �لفاعل يف تطور 
ي�شدرها  �ل��ت��ي  �لن�شرة  و�أك���دت  ونه�شتها.  �ل��ب��الد  م�شرة 

�ل�شرت�تيجية..�أن  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم����ار�ت  م��رك��ز 
تكرمي �لقيادة �لر�شيدة لأي مو�طن �إمار�تي يكت�شب �أهمية 
��شتثنائية لديه لأنه يعزز ثقته بنف�شه ويدفعه �إىل م�شاعفة 
�جلهد و�لعمل حيث يوؤكد هذ� �لتكرمي بو�شوح �أنه ي�شر يف 
�لطريق �ل�شحيح و�أن �لقيادة �لر�شيدة تقدر جهوده وتنظر 
خمل�س.  وطني  �إن�شان  ك��ل  غاية  وه��ذه  �إليها  �لر�شا  بعني 
وقالت �إن �لقيادة �لإمار�تية منذ عهد �ملغفور له - باإذن �هلل 
تعاىل - �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - رحمه �هلل - هي 
قيادة وفيه لأبنائها حري�شة على تقدير جهودهم وتكرميها 
يف كل �ملجالت وهذه �إحدى �ل�شمات �ملميزة لل�شيا�شة و�حلكم 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تعزز �نتماء �ملو�طن 
على  وت�شجعه  �لر�شيدة  لقيادته  ولئ��ه  من  وتعمق  لوطنه 
�لتفاين يف �لعمل من �أجل �أن تتبو�أ دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
خريطة  على  �لأمم  ب��ني  ت�شتحقه  �ل���ذي  موقعها  �مل��ت��ح��دة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كلمات  ب��اأن  ونوهت   . �لعامل 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - يف منا�شبة 
�لر�شيدة  للقيادة  �لعميقة  �ل��روؤي��ة  بو�شوح  توؤكد  �لتكرمي 
حيث  �لكبرة  �لتنموية  ودللت��ه  ومعانيه  �لتكرمي  ملفهوم 
�أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعتز بعطاء�ت 
�أبنائها و�أن عطاء�ت �ملكرمني �شتبقى منار�ت كبرة ت�شيء 

بعني  ننظر  �أن  علينا  �ل��و�ج��ب  م��ن  و�أن����ه  نه�شتنا  م�����ش��رة 
�لتقدير و�لعرفان لكل من يعمل خمل�شا ووفيا لهذ� �لوطن 
�لعزيز ويبذل �لغايل و�لنفي�س يف �شبيل �أن ينعم �شعب دولة 
و�حلياة  و�لعزة  و�لأم��ان  بالأمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لكرمية . وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي �إن 
هذه �لكلمات �ملعربة من �لقيادة �لر�شيدة �إمنا توؤكد بو�شوح 
�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شر يف طريقها �ل�شحيح 
مت�شلحة  و�أه��د�ف��ه��ا  طموحاتها  حتقيق  يف  ما�شية  و�أن��ه��ا 
مبنظومة من �لقيم �لإيجابية �لأ�شيلة ويف مقدمتها قيمة 

تقدير �لعمل و�لعطاء .

اأخب���ار ال�ساع�����ة : تقدي���ر قيم�����ة العط����اء م�����ن اأج������ل الوط�������ن

•• اأبوظبي-وام:

غادر �أع�شاء �لوفد �لعالمي �لعربي 
فعاليات  يف  م�شاركتهم  بعد  �ل���دويل 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �ل���دول���ة  �ح���ت���ف���الت 
�لثاين و�لربعني. وعرب �أع�شاء �لوفد 
�ل���ذي���ن ف����اق ع���دده���م م���ائ���ة �شحفي 
و�عالمي ميثلون 77 و�شيلة �عالمية 
م��ن 42 دول����ة ع��رب��ي��ة و�ج��ن��ب��ي��ة عن 
�لربنامج  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه��م 
�لوطني لالعالم  �ملجل�س  �أعده  �لذي 
�لوطني  �ل��ي��وم  �ح��ت��ف��الت  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
برنامج  وت�����وج  و�لأرب�����ع�����ني.  �ل���ث���اين 
�ل����زي����ارة ل���ق���اء م��ف��ت��وح��ا ل��ل��وف��د مع 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف 
برج خليفة . وتطرق �شموه يف حديثه 
�ملهمة  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن  جم��م��وع��ة  �إىل 
و�أهميته  �لحت����اد  ي���وم  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
بالن�شبة ل�شعب �لإمار�ت وفوز �لدولة 
با�شت�شافة �إك�شبو2020 وما يعك�شه 
�لد�خلي  �ل�شعيدين  من دللت على 
و�لدويل وما يحمله من �آثار �إيجابية 
و�لعامل..وذلك  �ملنطقة  على  و��شعة 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل بن 
�آل نهيان وزير �خلارجية رئي�س  ز�يد 

�ملجل�س �لوطني لالإعالم.
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  جانبه  م��ن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
لالإعالم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
تاأتي  و�مل���و�ط���ن  �ل���وط���ن  رف��اه��ي��ة  �أن 
�ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  مقدمة  يف 
�لتي ت�شعى دولة �لإم��ار�ت �إىل توفر 
�ملقومات كافة ل�شمان حتققها بقيادة 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�إط�����ار روؤي���ة  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ويف 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�شمو  �أول  �لفريق  �هلل ومبتابعة  رع��اه 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
�أعرب  جهتهم  م��ن  �مل�شلحة.  للقو�ت 
�شكرهم  خ��ال�����س  ع���ن  �لإع���الم���ي���ون 
يف  �ل��ك��رمي��ة  �للفتة  ل��ه��ذه  و�متنانهم 
زيارتهم لدولة �لإم��ار�ت حيث حظو� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ق��اء  ب�����ش��رف 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم .. معربني 
لقوه  مل��ا  �شكرهم  خال�س  ع��ن  ل�شموه 

��شتقبال  ح���ف���اوة  م���ن  �لإم���������ار�ت  يف 
وك�����رم ���ش��ي��اف��ة جت��ل��ى �أوج������ه يف هذ� 
�ل��ل��ق��اء �ل����ذي ���ش��ع��دو� ف��ي��ه باحلديث 
قائد  �أن���ه  ع��ل��ى  �إل��ي��ه  ينظر  رج���ل  �إىل 
حافلة  منطقة  يف  �لإيجابي  �لتطوير 
تثن  مل  �لتي  و�مل��ت��غ��ر�ت  بالتحديات 
ع��ن حتقيق �جناز�ت  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�لعرب  لكل  و�عتز�ز  فخر  م�شدر  هي 
وحم������ل ت���ق���دي���ر و�إع������������ز�ز م�����ن قبل 
�ملجتمع �ل��دويل �لذي �أع��رب عن هذ� 
�لتقدير من خالل �لثقة �لتي منحها 
�مل�شيفة  �لدولة  باختيارها  لالإمار�ت 
لإك�شبو �لدويل 2020 و�لذي �شيقام 

يف دبي مطلع �لعقد �ملقبل.
�لنجاح  �إن  �ل����ز�ئ����ر  �ل���وف���د  و�إع����ت����رب 
و�لتطور �مل�شتمر لدولة �لإمار�ت نتاج 

روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د 
�هلل �لذي قدم للعامل منوذجا يحتذى 
يف  و�حل��ك��م��ة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف 
ليتمكن  �لو�قع  �لتعامل مع معطيات 
�لروؤية  تلك  بف�شل  �لإم�����ار�ت  �شعب 
�ل��ث��اق��ب��ة م���ن ت��ط��وي��ع ع��ن��ا���ش��ر هذ� 
م�شتقبله  م��الم��ح  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �ل���و�ق���ع 
وتاريخا  جم����د�  �لإم���������ار�ت  ل��ت�����ش��ن��ع 
�لأمم متمنني  ب��ه��ا  ت��ب��اه��ي  وح�����ش��ارة 
مزيد�  و�شعبا  قيادة  �لإم���ار�ت  لدولة 

من �لرفعة و�لتقدم و�لرخاء.
�أع�����ش��اء �ل��وف��د ع��ن �شكرهم  و�أع�����رب 
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  ل�����ش��م��و  وت��ق��دي��ره��م 
وزي����ر �خلارجية  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب��ن 
لالعالم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

ب��ذل��ه �ملجل�س  �ل����ذي  ع��ل��ى �له��ت��م��ام 
�قامتهم  ف��رتة  طيلة  بهم  للرتحيب 
يف �لدولة و�تاحة �لفر�شة لهم للقاء 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  ����ش��ح��اب  م���ن  ع����دد 
�لتعرف  و�مل�شاركة يف  �لوزر�ء  و�ملعايل 
و�لثقافية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �مل���ع���امل  ع��ل��ي 

و�لرت�ثية يف دولة �لمار�ت.
و�أ�شاد �لعالميون �لذين ح�شرو� من 
و�لوروبية  �لعربية  �ل���دول  خمتلف 
و�مريكا  و�لف���ري���ق���ي���ة  و�ل����ش���ي���وي���ة 
بالجناز�ت  م��ق��الت��ه��م  يف  �لالتينية 
�لمار�ت  دول��ة  حققتها  �لتي  �لكبرة 
بف�شل قيادتها �حلكيمة و�شعبها �لويف 
.. كما قامو� بتغطيات �شحافية و��شعة 
ميثلونها  �ل���ت���ي  �لع�����الم  و���ش��ائ��ل  يف 
�لثاين  �لوطني  �ليوم  بذكرى  �حتفاء 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  وك����ان  و�لرب����ع����ني. 
ل���الع���الم ق���د �أع�����د ب��رن��اجم��ا حافال 
ل���ل���وف���د �لع�����الم�����ي �ل��������دويل خ���الل 
 3 �يل  ن���وف���م���رب   25 م�����ن  �ل�����ف�����رتة 
�حتفالت  مبنا�شبة  �جل��اري  دي�شمرب 
�ل���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل���ث���اين و�لأرب����ع����ني 
�لتي حتققت  �لدولة  لب��ر�ز �جن��از�ت 
�ملجالت  �شتى  يف  �ل��و�ق��ع  �ر����س  على 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�لعمر�نية 
و�لعالمية  و�لتعليمية  و�ل�شياحية 
لقاء  �لربنامج  وت�شمن  و�لريا�شية. 
�ع��الم��ي��ا م��و���ش��ع��ا م���ع م��ع��ايل �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
لحتفالت  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�ل����دول����ة ب���ال���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل���ث���اين و 

�لربعني يف ق�شره باأبوظبي.
ك��م��ا ت�����ش��م��ن �ل���ربن���ام���ج ل���ق���اء�ت مع 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور ق��رق��ا���س وزير 

�ل��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة ومعايل 
�لنعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  ع���ب���د�هلل  �ل��دك��ت��ور 
�شهيل  ومعايل  �لعامة  �ل�شغال  وزي��ر 
حممد �ملزروعي وزير �لطاقة ومعايل 
حمافظ  �ل�شويدي  نا�شر  بن  �شلطان 
�مل�������ش���رف �مل����رك����زي و����ش���ع���ادة حممد 
�لتنمية  د�ئ�����رة  وك��ي��ل  ع���ب���د�هلل  ع��م��ر 
�لربنامج  وت�����ش��م��ن  �لق���ت�������ش���ادي���ة. 
�ل�شيوف  لالعالميني  لقاء�ت  �ي�شا 
ن��و�ل �حلو�شني  �لدكتورة  مع كل من 
مديرة �د�رة �لتنمية �مل�شتد�مة ل�شركة 
�لرئي�س  �لكعبي  نورة  و�شعادة  م�شدر 
�لعالمية  �بوظبي  ملنطقة  �لتنفيذي 

توفور فيفتي فور - �بوظبي.
لالعالم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  ون���ظ���م 
�ل�شيوف  ل����الع����الم����ي����ني  ج��������ولت 
�ىل ج���ام���ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د �ل��ك��ب��ر يف 
�ب���وظ���ب���ي وم���دي���ن���ة م�������ش���در وم���ن���ارة 
�لعام  �لن�شائي  و�لحت����اد  �ل�شعديات 
ق�شر  يف  ع�������ش���اء  وح���ف���ل  ب���اب���وظ���ب���ي 

�لم���ارت وب��رج خليفة يف دب��ي ��شافة 
�ملعامل  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  ج�����ولت  �ىل 
خا�شة  بالدولة  و�لثقافية  �ل�شياحية 
هيئة  مع  بالتعاون  �ل�شفاري  رح��الت 
و�إطلع  و�لثقافة.  لل�شياحة  �بوظبي 
�للقاء�ت  ه����ذه  خ����الل  �لع���الم���ي���ون 
م��ع ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف �ل��دول��ة على 
ماحققته دولة �لمار�ت من �جناز�ت 
�إ�شافة  �ملا�شية  �لربعني  �ل�شنو�ت  يف 
باخلطط  �ملليئة  �مل�شتقبل  �ف���اق  �ىل 
�ط����ار بر�مج  �ل�����ش��ام��ل��ة يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة 

�لتنمية �مل�شتد�مة بالدولة.
�خل���ارج���ي  �لإع��������الم  �إد�رة  وق����ام����ت 
بتزويد  ل��الع��الم  �ل��وط��ن��ي  باملجل�س 
�ملر��شلني  و  �ل�����ش��ي��وف  �لع��الم��ي��ني 
�ملجل�س  ل��دى  �ملعتمدين  �ل�شحفيني 
�ل�شنوي  ب��ال��ك��ت��اب  ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي 
لعام 2013 وتقارير �إعالمية و�شور 
ح��دي��ث��ة ع��ل��ى �أق����ر������س م���دجم���ة عن 

�إجناز�ت �لدولة يف خمتلف �ملجالت.

وتو��شل وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م بث 
�ل�شحف  ع��ن  نقال  �شحافية  تقارير 
و�مل���ج���الت �ل��ت��ي ق����ام �ع�����ش��اء �لوفد 
بن�شرها  و�لجنبي  �لعربي  �لعالمي 
مبخلتف �للغات و�لتي تربز �جلو�نب 
�لثقافية  و  �لقت�شادية  و  �ل�شيا�شية 
�مل�����ر�أة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة و �لج��ت��م��اع��ي��ة و 
و�لإن�شانية  �خل��ارج��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت 
ل��ل��دول��ة وج��ه��وده��ا يف جم��ال �لطاقة 
و�لأقمار  �لنووية  و�لطاقة  �ملتجددة 
�ل�شياحة  و���ش��ن��اع��ة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
�لعديد  �أن  يذكر  و�لطر�ن.  و�ل�شفر 
خمتلف  يف  �لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
من  تقارير  بن�شر  قامت  �ل��ع��امل  دول 
�يل  ت��و�ف��دو�  �لذين  مر��شليها  خ��الل 
�لوطني  �ملجل�س  م��ن  ب��دع��وة  �ل��دول��ة 
�لتي  �لنجاحات  علي  تركز  ل��الع��الم 
�لتنمية  جم��ال  يف  �لم����ار�ت  حققتها 
و مرحلة  �لن�������ش���ان  وب���ن���اء  �ل�����ش��ام��ل��ة 

�لتمكني �ل�شيا�شي و�لقت�شادي. 

اأع�ساء الوفد العالمي العربي والدويل يغادرون الدولة بعد م�ساركتهم يف فعاليات الحتفالت باليوم الوطني

•• اأم القيوين-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�لوطنى  �لقيوين  �م  بنك  �أقامه  �ل��ذي  �حلفل  �لقيوين  �أم 

مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لثاين و�لربعني للدولة.
للبنك  زي��ارت��ه  خ��الل  �لقيوين  �أم  عهد  وىل  �شمو  ور�ف���ق 
�لمرى  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  خالد  �ل�شيخ   ..
د�ئرة  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شيف  و�ل�شيخ  �لقيوين  ب��اأم 
�لتنمية �لقت�شادية بام �لقيوين و�ل�شيخ �حمد بن �شعود 
�م  لم��ارة  �لتنفيذى  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعال  ر��شد  بن 
�لقيوين وعدد من �مل�شوؤولني. و كان فى ��شتقبال �شموه .. 
�ل�شيخ نا�شر بن ر��شد بن عبد�لعزيز �ملعال �لع�شو �ملنتدب 

وموظفو  �لوطنى  �لقيوين  �م  لبنك  �لتنفيذى  و�لرئي�س 
�لبنك. وتفقد �شموه �لقرية �لرت�ثية �مل�شغرة �لتى �قيمت 
�ملتنوعة  �لرت�ثية  �لبيئات  من  جانبا  ت�شم  و�لتي  بالبنك 
�ل��ت��ى تعك�س ح��ي��اة �مل��ا���ش��ى ل��الج��د�د و�ل��ت��ي �إح��ت��وت على 
بع�س �لدو�ت �مل�شتخدمة قدميا ..معربا �شموه عن فخره 
منتجات  م��ن  �لقرية  ف��ى  �مل�شاركون  قدمه  مب��ا  و�ع��ت��ز�زه 
�أم  عهد  �شمو وىل  �لج��د�د.وق��ام  تر�ثية معربة عن حياة 
�لقيوين بتفقد �ملعرو�شات �مل�شاحبة للحفل و�ثنى �شموه 
على جهود �لقائمني عليها . وعرب �شموه عن خال�س �شكره 
وتقديره لد�رة �لبنك و�ملوظفني وخا�شة �ملو�طنني منهم 
باملعر�س  و�أب��دى �شموه �عجابه   .. �عمال  ملا قامو� به من 

�مل�شاحب مقدر� جهود كل من �شارك فى هذ� �حلفل .

•• اأبوظبي-وام: 

بال�شر�كة  �ت�شالت  لالت�شالت  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  نظمت 
حول  م��وؤمت��ر  �أول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ع 

�لتعليم �ملتنقل حتت عنو�ن تبني �لتعليم �ملتنقل .
ويهدف �ملوؤمتر �إىل و�شع مناذج لأف�شل �أ�شاليب �لتدري�س 
و�ملعلومات  �لت�����ش��ال  تكنولوجيا  دم��ج  وكيفية  �ل�شفية 
و�شلط  فعال.  نحو  على  و�لتعلم  �لتعليم  طرق  يف  �ملتنقلة 
�ملوؤمتر �لذي عقد يف جامعة �لإمار�ت يف �لعني ملدةثالثة 
�ملعلومات و�لت�شال  �بتكار�ت تقنية  �أهم  �ل�شوء على  �أيام 
��شرت�تيجيات  ح��ول  �مل��ط��ورة  �لأب��ح��اث  و�أخ���ر  �ملنطقة  يف 
�لتعلم  �لطالب يف عملية  ودوره��ا يف دمج  �ملتنقل  �لتعليم 
و�أع�شاء  ممثلي  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��وؤمت��ر  ح�شر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م. 
يف  �لتنفيذين  �مل���در�ء  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �لتدري�شية  �لهيئات 
�لدكتور�ة  درج��ة  طالب  وجمموعة  �لعايل  �لتعليم  قطاع 

يف  و�لأخ�����ش��ائ��ني  �لتقنني  م��ن  ونخبة  �لعليا  و�ل��در����ش��ات 
رجال  من  �لعديد  عن  ف�شال  �لتعليم  تكنولوجيا  جم��ال 

�لأعمال وكبار �ملوظفني �حلكوميني.
و�أتاح �ملوؤمتر للم�شاركني فر�شة للتو��شل وتبادل وجهات 
�ملهني  �لتطوير  عمل  ور���س  م��ن  �لعديد  وح�شور  �لنظر 
مو�د  مثل  �ملو��شيع  خمتلف  مناق�شة  و�أي�شا  �ملتخ�ش�شة 
�أ�شا�شيات  �لتفاعلية ف�شال عن  �لتدري�س  وتقنيات  �لإنتاج 
�ملوؤمتر  يف  م�شاركتها  هام������س  وع��ل��ى  �مل��ت��ن��ق��ل.  �لتعليم 
وتنقية  لالت�ش�������الت  تنفيذي  مدير  جنمة  عبر  قالت 
�ملعلومات يف �ت�شالت : ت�شعى �ت�شالت ب�شكل د�ئم لتكون 
يف  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا  م���زودي  طليعة  يف 
دولة �لإمار�ت.. وكوننا �شركاء يف تنظيم هذ� �ملوؤمتر فاإننا 
نفخر بتقدمينا لأهم و�أحدث حلول تكنولوجيا �ملعلومات 
�لتعليم  �لتقنية �خلا�شة بقطاع  و�لت�شالت و�لتطبيقات 

�لذكي . 

را�سد بن �سعود املعال ي�سهد اإحتفال 
بنك اأم القيوين باليوم الوطني 

ات�سالت ت�ستعر�س حلولها التقنية الذكية يف جمال 
التعليم يف املوؤمتر الأول للتعليم املتنقل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شمن �حتفالتها بالعيد 
�لوطني �لثاين و�لأربعني زيارة �إىل مدينة خليفة �لطبية يف �أبوظبي، وذلك يف 

�إطار �مل�شوؤولية �لجتماعية للوز�رة و�لتي تنبثق من خطتها �لإ�شرت�تيجية.
�لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  وكيل  لوتاه  ه��الل  ط��ارق  �شعادة  وق��ال 
لأنها تعد م�شاهمة  �لزيارة معنى كبر�ً  �ملنا�شبة: حتمل هذه  �لحت��ادي بهذه 
من موظفي �لوز�رة لغر�س �لفرحة يف قلوب �ملر�شى بامل�شت�شفيات، وم�شاركتهم 
فرحة �لحتفالت بالعيد �لوطني �لتي ت�شكل م�شدر فخر و�عتز�ز جلميع �شكان 
�لتي  �ملبادر�ت �ملجتمعية  �لزيارة تنطلق من  �أن هذه  . وبني �شعادته  �لإم��ار�ت 
ت�شعها �لوز�رة يف �إطار �إجناز خططها �لإ�شرت�تيجية �لتي تعمل على حتقيقها، 
و�عترب �أن �لهتمام بفئات �ملجتمع �ملختلفة، هو جزء من �لعمل �ملجتمعي �لذي 
يعزز �لتالحم بني جميع �أفر�د �ملجتمع، وهو �لهدف �لذي لبد �أن نتعلمه من 

جتربة �لحتاد �لذي فا�س باخلر و�ل�شعادة على �جلميع.
�ل��وز�رة لالأطفال �ملر�شى �لهد�يا، كما تبادلو� معهم �لأحاديث  وقدم موظفو 
بالعيد  �لفرحة  و�شاركوهم  �ملر�شى،  معاناة  عنهم  تخفف  �أن  �شاأنها  من  �لتي 

�لوطني.

•• �بو ظبي-�لفجر:
�حتفل ق�شر �لمارت باليوم �لوطني �لثاين و�لربعني لدولة �لإمار�ت و�طلق 
مناطيد عمالقة حتمل �شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان 
مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�خو�نهما ��شحاب �ل�شمو 

�ع�شاء �ملجل�س �لعلي حكام �لمار�ت ��شافة ل�شور مدن �لمار�ت �ل�شبع ،
وفرحة  �شغف  �لق�شر  حديقة  م��ن  �طلقت  �ل��ت��ي  �لعمالقة  �ملناطيد  و�ث���ارت 
�للف من �لزو�ر و�ملحتلفني من �بناء �لمار�ت و�ملقيمني . و��شاءت عرو�س 
ليزر �نطلقت من ق�شر �لمار�ت لتلون �ل�شماء ليال يف جو �حتفايل لمثيل له 
. ونظم ق�شر �لم��ار�ت ظهر �م�س �شباق زو�رق خ�شبية مقابل �شاطئ �لفندق 
كما نظم عر�شا تر�ثيا ل�شبعة خيول وهجن عربية ��شيلة مزد�نه بالو�ن �لعلم 
�لمار�تي. وقال �ل�شيد هوجلر �شروت مدير عام �لفندق لقد كانت �حتفالت 
�ليوم �لوطني لهذ� �لعام مميزة جد� ل�شعاد �ل�شيوف و�ل��زو�ر م�شر� �يل �ن 
ق�شر �لمار�ت يعترب معلما تفخر به �أبوظبي  وت�شمنت �حتفالت �ليوم �لوطني 
د�خل �لق�شر عر�س كعكة من 42 قطعة يف و�شط �لبهو �لرئي�شي مع معر�س 
ل�شور تاريخية من �لمار�ت بال�شافة �ىل عر�س 42 نوعا من �لتمور. كما مت 
عر�س فيلم وثائقي حول تاريخ دولة �لمار�ت باللغتني �لعربية و�لإجنليزية 
مقدم من �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث ، وكذلك �شريط فيديو مع حتيات 
56 موظفا يف ق�شر �لإمار�ت ميثل كل منهم جن�شية خمتلفة. وقال �لفندق �ن 
جميع مطاعمه �لبالغ عددها 13 مطعما قدمت �حللويات �ملزينة بالو�ن �لعلم 

�لمار�تي وخا�شة يف �ملطعم �لمار�تي مزلي .

•• ال�سارقة-وام: 

�لعربية لدول �خلليج  �ل�شارقة و�ملركز �لرتبوي للغة  وقعت جامعة 
�للغة �لعربية ودوره��ا يف تعزيز  باأهمية  �تفاقية تعاون لن�شر �لوعي 
�لهوية و�لنتماء �لوطني و�لقومي. وقع �لتفاقية يف مقر �جلامعة 
�لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي نائب مدير �جلامعة لل�شوؤون 
�لأكادميية..فيما وقعها عن �ملركز عي�شى �حلمادي مدير �ملركز �لذي 

�ل�شارقة  �لعربي لدول �خلليج يف  �لرتبية  �أجهزة مكتب  �أحد  يعترب 
�ل�شر�كة بني  توؤديه  �أن  �لذي ميكن  �لدور  �أهمية  . وتوؤكد �لتفاقية 
ن�شر  يف  وتطويره  �لأد�ء  مب�شتوى  �لنهو�س  يف  �ملجتمعية  �ملوؤ�ش�شات 
يتعاون  ب���اأن  �لت��ف��اق��ي��ة  وتق�شي  وح��م��اي��ت��ه��ا.  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  تعليم 
طرفاها يف و�شع وتنفيذ خطط وبر�مج و�آليات عمل علمية وعملية 
�ملوؤ�ش�شات  ون���دو�ت وور����س عمل وحم��ا���ش��ر�ت يف خمتلف  م��وؤمت��ر�ت 
و�لهيئات ذ�ت �لعالقة لن�شر �لوعي باأهمية �للغة �لعربية ودورها يف 

تعزيز �لهوية و�لنتماء �لوطني و�لقومي ومو�جهة كل �لعو�مل �لتي 
توؤدي �إىل تر�جع �أهميتها وقيمتها كركن من �أركان �لهوية �لقومية. 
وتن�س على �لعمل �مل�شرتك على �ل�شتثمار �لأمثل للخدمات و�ملو�رد 
�لب�شرية و�ملادية لتحقيق �لطموحات �لكربى يف مو�جهة �ل�شلبيات 
�لتي تنجم عن نق�س �ملو�رد و�لكو�در �لب�شرية يف تنفيذ هذه �لرب�مج 
و�لتعاون �مل�شرتك يف تنفيذ �لبحوث و�لدر��شات و�لرب�مج �لتطويرية 

للغة �لعربية �لتي يعمل �لطرف �لثاين على تنفيذها.

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني ت�سارك املر�سى احتفالت العيد الوطني

ق�سر المارات يحتفل باليوم الوطني الثاين والربعني 

اتفاقية تعاون بني جامعة ال�سارقة واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج
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اأخبـار الإمـارات اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  �لعميمي  �شعيد  ب��ن  ح���ارب  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �أط��ل��ق 
مع  تز�منا  للديو�ن  جديد�  �م�س..�شعار  �ملحا�شبة  دي��و�ن 
�حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 42 . و يتكون �ل�شعار 
�لرت�ث  م��ن  ج��زء�  وميثل  للقوة  يرمز  �ل��ذي  �ل�شقر  م��ن 
�حلري�شة  و  �ل�شاهرة  �لعني  �إىل  ويرمز  للدولة  �لوطني 
�شاخما ومرت�شخا..فيما ت�شر �لنجوم �ل�شبع �إىل �لإمار�ت 
�ل�شبع �ملتحدة بر�بط وثيق ي�شتحيل ك�شره مو�شحا طبيعة 
�لكتاب  وي��رم��ز  م�شتقل.  د���ش��ت��وري  كجهاز  �ل��دي��و�ن  عمل 
و�ملر�جعة  �لفح�س  عمليات  يف  �ل��دي��و�ن  �خت�شا�س  �إىل 
و�لتفتي�س يف �ل�شجالت و�لبيانات �ملالية للجهات �خلا�شعة 

للرقابة وي�شر �إىل ثالث من �لقيم و�ملباديء �لتي حتكم 
..بينما  و�مل�شد�قية  و�لأمانة  �لنز�هة  وهي  �لديو�ن  عمل 
�ملحا�شبة  و�إ�شتقاللية ديو�ن  �إىل متانة وقوة  يرمز �حلبل 
 .. �ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف  �لعميمي  وق��ال  عمله.  يف 
�إطالق �ل�شعار ياأتي مو�كبا للمرحلة �جلديدة لديو�ن  �إن 
�ملحا�شبة و�لتي �شهدت تطور� نوعيا على �مل�شتوى �لد�خلي 
ومو�كبا  و�لتقنية  و�لإد�ري����ة  �ملهنية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
�لوقت �حلا�شر  �لديو�ن يف  يلعبه  �لذي  �ملتميز  �ل��دور  مع 
على �ل�شعيد �لدويل. و�أ�شاف �أن �ل�شعار يج�شد ما يقدمه 
�شو�ء  �لدولية  و�ملعاير  �لنظم  حتديث  يف  م�شاهمات  من 
�لكبر  �لأث��ر  له  ك��ان  �ملحا�شبي مما  �أو  �لرقابي  �ملجال  يف 
بالرقابة  �ملعنية  �لدولية  و�ملنظمات  �لأج��ه��زة  ثقة  نيل  يف 

للدولة متثل يف  �إجن��از دويل جديد  و�أثمر عن  و�ملحا�شبة 
22 للمنظمة  فوز �لإمار�ت با�شت�شافة �ملوؤمتر �لدويل �ل� 
و�ملحا�شبة  �لعامة  �ملالية  للرقابة  �لعليا  �لدولية لالأجهزة 
دولة   192 ح���و�يل  ع�شويتها  يف  ت�شم  �ل��ت��ي  �لأن��ت��و���ش��اي 
�أبوظبي.  يف   2016 ع���ام  يف  �ل��ق��ادم��ة  دورت�����ه  يف  وذل����ك 
ديو�ن  لأه��د�ف  �ل�شامية  �ملعاين  �جلديد  �ل�شعار  ويج�شد 
�لبلد  لهذ�  �لر�شيدة  �لقيادة  �إميان  و�لنابعة من  �ملحا�شبة 
وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��ذي يقوم به  �ل��دور  باأهمية   .. رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�جلهاز �لأعلى للرقابة �ملالية و�ملحا�شبة يف �ملحافظة على 
�ملال �لعام وح�شن �إد�رته وتر�شيخ مبادئ �لنز�هة و�ل�شفافية 

و�مل�شاءلة وحماربة �لف�شاد. 

�سع�����ار ج���دي���د لدي����وان املح����ا�سب�������ة

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  �آل 
لل�شياحة و�لثقافة �أن يوم �لثاين من 
حياة  يف  ع��ادي��ا  ي��وم��ا  لي�س  دي�شمرب 
�ملو�طن �لإمار�تي حيث ي�شتعيد فيه 
ذكرى تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت �لعربية 
ت�شكل عالمة  �أ�شبحت  �لتي  �ملتحدة 
و�أ���ش��اف يف  ودول��ي��ا.  �إقليميا  ف��ارق��ة 
كلمته مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 42 
بد�ية  ك��ان  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �أن   .. للدولة 
دولته  بنى  ل�شعب  جديدة  �نطالقة 
م��ع ق��ي��ادت��ه �ل��ر���ش��ي��دة ف��و���ش��ل��ت �إىل 
م�شاف �لدول �لع�شرية �ملتقدمة يف 
�لعامل بعد �أربعة عقود حافلة بالبناء 
و�لإجن��از�ت �لتنموية �ملتميزة خالل 
�أرق����ى �ملعاير  زم���ن ق��ي��ا���ش��ي ح�����ش��ب 
�ل��دول��ي��ة. و�أو���ش��ح �أن يف �ل��ث��اين من 
مرحلة  ب��د�أت   1971 ع��ام  دي�شمرب 
�لبناء و�لعطاء و�لإ�شر�ر على تغير 
بقيادة  �مل�شتقبل  �آف���اق  وفتح  �ل��و�ق��ع 
ح��ك��ي��م��ة و����ش���رب وت���ف���ان و�إخ���ال����س 
�لدولة  موؤ�ش�س  قبل  م��ن  �لعمل  يف 
وباين نه�شتها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  بن �شلطان 
بقيادة  م�����ش��رة �لحت����اد  وت��و����ش��ل��ت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
و�شعة  �لقيادية  بخربته  �أطلق  �لذي 
�آفاق روؤيته مرحلة �لتمكني �ل�شيا�شي 
و�لعلمي  و�لجتماعي  و�لقت�شادي 
من  مزيد  لتحقيق  للدولة  و�لثقايف 
�لإجناز�ت و�ملكت�شبات وتطوير �آليات 
�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي و�لعمل �ملنهجي وفق 
و�شول  علمية  و��شرت�تيجيات  �أ�ش�س 
�إىل �لتميز و�لريادة يف حتقيق مزيد 
خمتلف  يف  �لنوعية  �لإجن����از�ت  م��ن 
�ملجالت. وقال معايل �ل�شيخ �شلطان 

ذكرى  يف  �إن��ه  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن 
هذه �ملنا�شبة �لغالية نتوجه ل�شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و�شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لوزر�ء حاكم دبي ولإخو�نهما حكام 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�إىل  �لإم�������ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
باأطيب  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى 
�ل��ت��ربي��ك��ات ون��ع��اه��ده��م ع��ل��ى �مل�شي 
و�لتحديث  �لبناء  م�شرة  يف  خلفهم 
�لأ�شيلة  �ل�����روح  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  م���ع 
�لعريق.  تاريخه  و  �لإم���ار�ت  ل�شعب 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  رئي�س  وهناأ 
و�ل���ث���ق���اف���ة ���ش��ع��ب دول������ة �لإم��������ار�ت 
و�لتي  �ل��وح��دة  �ل��ر�ئ��دة يف  بتجربته 
تعترب �أهم جتربة وحدوية يف تاريخ 
�لعرب �ملعا�شر و�لتي �أر�شت منوذجا 
فريد� يف �لتالحم �لوطني و�لتفاعل 
�لإيجابي يف �لعالقة �ملتينة بني �أبناء 
�لوطن �لو�حد و حكامهم و�لتكاتف 
�أج��ل حياة كرمية  بينهم جميعا من 
لالأجيال  م�����ش��رق  م�شتقبل  ب��ن��اء  و 

�لقادمة . 

•• دبي -وام:

قرر �ملجل�س �لوطنى لل�شياحة و�لثار متديد فرتة ت�شلم 
�مل�شاركات مب�شابقة �لإمار�ت بعد�شة �أبنائها حتى �خلام�س 
و�لع�شرين من دي�شمرب �جلاري مبنا�شبة �حتفالت �لدولة 
دولة  حققته  �ل��ذي  �ل��غ��ايل  و�لن�شر   42 �لوطني  باليوم 
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وميكن �ي�شا �مل�شاركة بفيديو ق�شر عن �حتفالت �لدولة 
و�لآثرية  �ل�شياحية  باملعامل  ودجمها  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل 
و�لتي هي ��شا�س روح �مل�شابقة ومن �شاأنها �إبر�ز مدى تنوع 

�لثقافات �ملختلفة �ملتو�جدة بالدولة.

•• اأبوظبي-وام:

حمد�ن  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ح�شر 
�لحتفال  �م�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ  �أك���ادمي���ي���ة  �أق���ام���ت���ه  �ل�����ذي 
�أبوظبي  يف  للبنات  �خلا�شة  ز�ي���د 
باليوم  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 
�ل��وط��ن��ي �ل��ث��اين و�لأرب����ع����ني. كما 
�لدكتور  �حل���ف���ل..م���ع���ايل  ح�����ش��ر 
�خل���ي���ي���ل���ي مدير  خ��م��ي�����س  م���غ���ر 
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع�����ام 
�لظاهري  ���ش��امل  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
�لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملدر�شية يف �ملجل�س وعدد من كبار 
�ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني. بد�أ �حلفل 
�لفرقة  �أد�ء  من  �لوطني  بال�شالم 
�لع�شكرية تبعه �أد�ء �لق�شم �لوطني 

لطلبة �ملرحلة �لأ�شا�شية قام بعدها 
بامل�شاهمة يف و�شع  �شيوف �حلفل 
خارطة  �أك���رب  يف  �لر�شا�س  �أق���الم 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�إه����د�ء  �ل��ر���ش��ا���س  ب���اأق���الم  معبئة 
�ل�شيخ  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  وولء  ح��ب 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �خل��ا���ش��ة  ز�ي�����د 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وز�ر   . �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد 
كنوز  متحف  و�حل�شور  نهيان  �آل 
من �ملا�شي و�حلا�شر �لذي �حتوى 
على �لعديد من �ملقتنيات �لرت�ثية 
�لحتفال  وت�������ش���م���ن  �ل����ق����دمي����ة. 
�شارك  للطلبة  ع�شكرية  م�����ش��رة 
فيها معايل �لدكتور مغر خمي�س 
�خل��ي��ي��ل��ي و�أول�����ي�����اء �لأم��������ور. كما 

�لفعاليات  م��ن  ع��دد�  �حلفل  �شهد 
�لعيالة  ف����رق  ق��دم��ت��ه��ا  �ل���رت�ث���ي���ة 
فرحة  �لوطنية  �لأزي����اء  وع��رو���س 

�لأ�شا�شية  �ملرحلة  لطالبات  وط��ن 
�لعليا  �ملرحلة  طالبات  نظمت  كما 
�أوب����ري����ت وت���ع���ود �ل���ذك���ري���ات على 

ي��ه��دف �ىل  �مل�����ش��رح و�ل����ذي  خ�شبة 
ت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�إدخ����ال 

�لبهجة يف نفو�س �لطلبة.

•• اأبوظبي-وام:

حقق �ملركز �لوطني للوثائق يف وز�رة 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة و�ل��ب��ح��وث خالل 
�ل��ع��ام �حل���ايل ع���دد� م��ن �لإجن����از�ت 
تهدف  �لتي  يف جمالت تخ�ش�شاته 
�لوطن  ذ�ك������رة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �ىل 
وتر�ثها  �ل��دول��ة  بتاريخ  و�لتعريف 
�ل�شفوي و�ملادي. وقد ن�شرت و�شائل 
�لإعالم �ملحلية خالل �لعام �حلايل 
�أكرث من �ألف خرب وتقرير �إخباري 
و�لفعاليات  �لأن�������ش���ط���ة  ه�����ذه  ول 
و�لإجن�����از�ت. وم��ن ه��ذه �لجن���از�ت 
�أن �ملركز ��شتطاع �أن ينظم �أكرث من 
�جلهات  �أر�شيفات  من  �ملائة  يف   82
و�ملحلية  و�لحت�����ادي�����ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
 7 رق��م  �لحت����ادي  للقانون  تطبيقا 
�شاحب  �أ�شدره  �ل��ذي   2008 لعام 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شاأن 

للدولة  وطني  كاأر�شيف  �ملركز  مهام 
�لأر�شيفات.  ت��ن��ظ��ي��م  جم����ال  ف��ف��ي 
وعلى �شعيد �لطالع على �لتجارب 
�لعاملية  �لأر����ش���ي���ف���ات  يف  �مل��ت��ق��دم��ة 
�لكربى قام �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
جمل�س �إد�رة �ملركز بزيارة لالأر�شيف 
خاللها  ر�فقه  �لربيطاين  �لوطني 
�مل���رك���ز. وح�شل  ع����دد م���ن ق���ي���اد�ت 
�لتاريخ  جمعية  ع�شوية  على  �ملركز 
يحر�س  �ل��ت��ي  �لأم��رك��ي��ة  �ل�شفهي 
�ل�شنوية.. �جتماعاتها  ح�شور  على 

�ل���ع���ام يف موؤمتر  ه����ذ�  ����ش���ارك  ك��م��ا 
�ل�شابعة  دورت��ه  �لذي عقد  �جلمعية 
�أوكالهوما.  ولي����ة  يف  و�لأرب����ع����ني 
وق����دم �مل���رك���ز خ���الل �مل���وؤمت���ر ورقة 
عمل عنو�نها ذ�كرة �لوطن : �لتاريخ 
�ل�شفاهي يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة .. ك��م��ا ق���دم حم��ا���ش��رة عن 
�أم��ام طلبة مركز  �لإمار�تية  �لهوية 
وكلية  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  در������ش����ات 
�لعلوم �لإن�شانية يف جامعة هارفارد 
يف م���دي���ن���ة ب��و���ش��ط��ن �لأم���رك���ي���ة. 
للمكتبات  �لعاملي  �ملوؤمتر  يف  و�شارك 
�ل����ذي   2013 �إف������ال  و�مل���ع���ل���وم���ات 
يف  ك��ذل��ك  و  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ��شت�شافته 
�مللتقى �لعلمي �لر�بع ع�شر جلمعية 
ل������دول جمل�س  و�لآث����������ار  �ل����ت����اري����خ 
�ل��ت��ع��اون ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة يف 
عر�س  �ل�����ذي  و   2013 �ل����دوح����ة 
فيه م�شروع �ملركز �لوطني للوثائق 
و�لبحوث يف جمع �لتاريخ �ل�شفهي و 

للدولة.  �مل��ادي  �لرت�ثها غر  حفظ 
�أ�شدر �ملركز  ويف جمال �لإ���ش��د�ر�ت 
كتاب ز�ي��د رجل بنى �أم��ة �ل��ذي حاز 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تكرمي  على 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
ب�  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
جائزة �أف�شل كتاب �إمار�تي مرتجم 
للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  يف معر�س 
نوفمرب2013.  خ��الل  �ل��ع��ام  لهذ� 
�شامال  م���رج���ع���ا  �ل���ك���ت���اب  وي���ع���ت���رب 
وموثقا ير�شد نهج �ملغفور له �ل�شيخ 
�لبناء  �آل نهيان يف  ز�ي��د بن �شلطان 
و�لعطاء و ي�شمل �شهاد�ت قادة دول 
وعاملية  ع��رب��ي��ة  ح��ك��وم��ات  وروؤ�����ش����اء 
يف  �ل��ر�ئ��دة  وجتربته  ز�ي��د  عا�شرو� 
بناء �لإن�شان وركائز �لدولة. و�أ�شدر 
جملد�ت  م���ن  جم���ل���د�   18 �أي�������ش���ا 
�لعمل  تتناول  �لتي  �ل�شيوخ  يوميات 
�ل��ر���ش��م��ي و�لأح�����د�ث �ل��ي��وم��ي��ة وكل 
و�لأقت�شادية  �لأجتماعية  �لن�شطة 
لأربعة  �ل�شيا�شية  و  �لإع��الم��ي��ة  و 
و�أولياء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  من 
ع��ر���ش��ه��ا يف جناح  وق���د مت  �ل��ع��ه��ود 
كما مت  �ل�����ش��ارق��ة  �مل��رك��ز يف معر�س 
�لنرتنيت.  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى  حت��م��ي��ل��ه��ا 
�لوقت  يف  �ملجلد�ت  ه��ذه  و�قت�شرت 
�لر�هن على يوميات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��وم��ي��ات  و 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و يوميات 
بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق 
ز�يد �آل نهيان و يوميات �شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم . و�إىل  حمد�ن بن حممد 
جانب هذه �لإ�شد�ر�ت �لقيمة �أ�شدر 
�مل���رك���ز جم��م��وع��ة م���ن �لإ�����ش����د�ر�ت 
�لقانونية  �لت�شوية  مثل  �ملتخ�ش�شة 
ل��ل��ن��ز�ع �لإم�����ار�ت�����ي �لإي�������ر�ين على 
�جل����زر �ل��ث��الث و�ل��ه��ن��د و�لإم�����ار�ت 

�حتفاء ب�شد�قة ��شطورية و ذكريات 
�شور  يف  �لعرب..رحلة  جزيرة  �شبه 
�ملركز ��شد�ر جملة ليو�  . ويو��شل 
بالتاريخ  �ملعنية  �ملحكمة  �لعلمية 
و�ل���رت�ث و �لآث���ار و �ل��ت��اري��خ �ل�شفا 
وهي جملة ن�شف �شنوية كما ي�شدر 
ن�شرة �لذ�كرة �لف�شلية �ملعنية باأخبار 
�ملركز و�أن�شطته. �أما مكتبة �لإمار�ت 
��شتقبلت �لإم��ار�ت عدد� كبر�  فقد 
من �لباحثني و�لطلبة يف هذ� �لعام 
�لالزمة  �لت�شهيالت  لهم  قدمت  و 
تعزيز  ع���ل���ى  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر  وت���ع���م���ل 
�حلديثة  ب���الإ����ش���د�ر�ت  مقتنياتها 
وعرب  �لدولية  �لكتب  معار�س  م��ن 
�ملعني  ج�����د�  �ل���ن�������ش���ط  ب���رن���اجم���ه���ا 
�ل���ذي يربطها  ب���الإه���د�ء و�ل��ت��ب��ادل 
د�خل  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  كبر  ع��دد  م��ع 

�لإمار�ت وخارجها.
وي���ت���ز�ي���د ع����دد �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن وعدد 
قنو�ت  ع���رب  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  �مل��ق��ت��ن��ي��ات 
�ملركز  ي��ت��ي��ح��ه��ا  �ل����ت����ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لإمار�ت  مكتبة  �أطلقت  و  للجمهور 
�شبكة  ع���ل���ى  م���وق���ع���ه���ا  �ل����ع����ام  ه�����ذ� 
�لفهر�س  ي�������ش���ل  ك�����ي  �لإن������رتن������ت 
و�ملهتمني  رو�ده����ا  �إىل  بها  �خل��ا���س 
مبحتوياتها و �إىل من يريد زيارتها 
عرب �خلط �ملبا�شر من د�خل �لدولة 
�مل��ك��ت��ب��ة نحو  و خ���ارج���ه���ا. وت��ق��ت��ن��ي 
540 دورية يف �شكل ن�شخ �إلكرتونية 
�وورقية حت�شل عليها بال�شرت�ك �أو 
وتتيحها  �ل��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  �أو  �مل��ن��ح 
ل���ل���ب���اح���ث���ني و�ل�����د�ر������ش�����ني وط����الب 
وتتابع   . منها  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  �مل��ع��رف��ة 
�ملحلية  �ل����دوري����ات  �أر���ش��ف��ة  �مل��ك��ت��ب��ة 
�إثر�ء  جانب  �إىل  �لكربى  و�لعربية 
بالأبحاث  �لإلكرتونية  جمموعاتها 
و�لدر��شات �جلادة �لتي تعنى بتاريخ 
�ملركز  وي��ح��ر���س   . �ل���دول���ة  وت�����ر�ث 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق و�ل��ب��ح��وث على 

�لذي يت�شل  �لتقني  �لتطور  متابعة 
�قتناء  وعلى  ومبهامه  بتخ�ش�شاته 
تقدما  و  ت���ط���ور�  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أك�����رث 
ما  ع��م��ل��ه  �إجن�����از  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ليعتمد 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملر�كز  مقدمة  يف  جعله 
�ملركز  يعمل  كما   .. عربيا  �ملماثلة 
و�لكو�در  �ل��ك��ف��اء�ت  ��شتقطاب  على 
�لدولة  د�خ����ل  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  �مل��و�ط��ن��ة 
�لتاريخ  ق�����ش��م  ي��ق��وم  و  وخ���ارج���ه���ا. 
�ل�������ش���ف���اه���ي ودر�������ش�����ة �لأن���������ش����اب يف 
ق��در ممكن من  �أك��رب  �ملركز بتوثيق 
م��ق��اب��الت �ل��ت��اري��خ �ل�����ش��ف��اه��ي وقد 
 600 ع��ل��ى  �مل���رك���ز  م��ق��ت��ن��ي��ات  ز�دت 
�ملركز  وي�����ش��خ��ر  �لآن  ح��ت��ى  ���ش��ري��ط 
�لعلمية  �لو�شائل  و  �لتقنيات  �أحدث 
للدولة  �ل�����ش��ف��ه��ي  �ل���ت���اري���خ  حل��ف��ظ 
�أم���ا ق�شم �ل��رتج��م��ة فقد  و�إت��اح��ت��ه. 
و�لأبحاث  �لكتب  م��ن  �مل��زي��د  ترجم 
�ملركز  قبل  من  �ملختارة  �ملتخ�ش�شة 
�لذي يحر�س على �أن ي�شدر جميع 
�لعربية  باللغتني  ودوري���ات���ه  ك��ت��ب��ه 
و�لإجنليزية. يذكر �أن مطبعة �ملركز 
�أجن�����زت ع��ل��ى م����د�ر �ل���ع���ام ماليني 
�ملركز  �إ����ش���د�ر�ت  ملعظم  �ل�شفحات 
و�لإعالمية  �لتعريفية  ن�����ش��ر�ت��ه  و 
�لأن�������ش���ط���ة  رع�����اي�����ة  م���ت���ط���ل���ب���ات  و 
�لرب�مج  �شعيد  وع��ل��ى  �خل��ارج��ي��ة. 
من  �لعديد  �مل��رك��ز  نظم  �لتعليمية 
�ملحا�شر�ت لنحو ثالثة �لف طالب 
وطالبة من خمتلف �ملر�حل يف مئة 
و�شملت  تقريبا.  تعليمية  موؤ�ش�شة 
ه�����ذه �مل���ح���ا����ش���ر�ت �أك������رث م����ن 12 
�أب���رزه���ا : �لهوية  م��و���ش��وع��ا وط��ن��ي��ا 
�لوطنية ومفهوم �لولء و�لنتماء..
�ملوؤ�ش�شون  �لآب����اء  عليا  وطنية  قيم 
ز�ي���د �ل��و�ل��د.. ز�ي���د �لقائد ز�ي���د .. 
ب��ن ز�ي���د..  م��وح��د� وزع��ي��م��ا خليفة 
خ���ر خ��ل��ف خل���ر ���ش��ل��ف ق������ر�ءة يف 
وم�شات فكر �لإمار�ت .. تاريخ وطن 

•• دبي-وام:

رئي�س  بوعميم  جمعة  خمي�س  ���ش��ع��ادة  ت�شلم 
�لعاملية  و�مل��الح��ة  �لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح��و����س 
�ل�شالمة  جمل�س  من  �ملرموق  �ل�شرف  �شيف 
�ل��ربي��ط��اين ب��ح�����ش��ور ك��ل م��ن ج����ودث هاكت 
�لتنفيذي لل�شحة  �لهيئة �لربيطانية  رئي�شة 
�أرم�شرتونغ رئي�شة جمل�س  و�ل�شالمة وليند� 
و�ل�شيخ  �لربيطاين  �ل�شالمة  ملجل�س  �لأمناء 

حممد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم �شكرتر 
�مل��ت��ح��دة يف  �أول ���ش��ف��ارة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�لهيئات  وروؤ�شاء  �لوجهاء  من  و�لعديد  لندن 

و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لربيطانية و�لعاملية.
ب��وع��م��ي��م عن  ���ش��ع��ادة خمي�س ج��م��ع��ة  و�أع�����رب 
فخره بهذ� �لإجناز �ملحفز لالإبد�ع و�لإنتاجية 
.. معترب� �أن نيل هذه �جلائزة لي�س �إل �شهادة 
على �شعيهم �ل��دوؤوب لالإرتقاء ب��الأد�ء �ملتميز 
�ملتميز يف جميع  ل���الأد�ء  دب��ي  توجهات  �شمن 

لأعمالهم  �مل�����ش��ت��م��ر  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ملعاير  �أع��ل��ى  وتطبيق  موظفيهم  وق����در�ت 
�ملجالت  جميع  يف  �ل��ق��ر�ر  �شناعة  يف  �لعاملية 
�إىل  �ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة. ولفت  ومنها 
�أن هذه �مل�شاعي حققت �عرت�فا عامليا وجنحت 
و�لقدرة  �لإنتاجية  على  �إيجابي  �أث��ر  خلق  يف 
يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  و�أث��ب��ت��ت  �لتناف�شية 
و�ل�شالمة  �مل�شتد�مة  �ل�شحة  تعزيز  جم��ال 
و�ل��ت��ي ت��و���ش��ع��ت لأك����رث م��ن جم���رد �لمتثال 

لقو�عدها و��شتملت على كل ما يتاأ�شل بغر�س 
�مل��خ��اط��ر يف  �إد�رة  ث��ق��اف��ة �حل��ي��ط��ة و�حل�����ذر 

�لتغير�ت �ل�شلوكية للموظفني.
�حلائزة  �آرم�شرتونغ  ليند�  قالت  جانبها  من 
رئي�شة  �لربيطانية  �لمرب�طورية  و�شام  على 
جمل�س �لأمناء ملجل�س �ل�شالمة �لربيطان �إن 
بالتميز  و�حتفاء  تقدير�  تاأتي  �جل��ائ��زة  ه��ذه 
�لقيادة  �ل�شركات على �شعيد  به  تتمتع  �لذي 
و�إد�رة �ملخاطر يف �ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة.

�سلطان بن طحنون: الثاين من دي�سمرب عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات

املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار ميدد فرتة الرت�سح 
مل�سابقة الإمارات بعد�سة اأبنائها حتى 25 دي�سمرب 

حممد بن حمدان بن زايد يح�سر احتفال اأكادميية 
ال�سيخ زايد اخلا�سة باليوم الوطني 

املركز الوطني للوثائق ذاكرة الوطن يحفظ تاريخه وتراثه ال�سفوي واملادي 

خمي�س بوعميم يت�سلم �سيف ال�سرف العاملي للقيادة والتميز 
واأف�سل املمار�سات لعام 2013 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ال��ت��ع��اون م���ع موؤ�ش�شة  �أ����ش���اد �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم 
�لعالميني  ��شت�شافة  ب��رن��ام��ج  يف  �لإم������ار�ت  م��و����ش��الت 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لثاين و�لأربعني. وتكفلت �ملوؤ�ش�شة 
ب��ت��ق��دمي �مل���و�����ش���الت �مل��ج��ان��ي��ة لأك����رث م���ن م��ائ��ة �إعالمي 
�لدولة  ز�رو�  و�أج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  دول����ة   42 م���ن  و���ش��ح��ف��ي 
م���وؤخ���ر� ب���دع���وة م���ن �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���الع���الم . ووجه 
عام  عبد�هلل �جلرمن مدير  ل�شعادة حممد  �ل�شكر  �ملجل�س 

لربنامج  �ملوؤ�ش�شة  دع��م  علي  �لإم���ار�ت  مو��شالت  موؤ�ش�شة 
�ملجل�س �لوطني لالعالم لالحتفال بذكرى �ليوم �لوطني 
�لثاين و�لأربعني. وقال حممد جنيد �لعامري رئي�س ق�شم 
�خلدمات باملجل�س �لوطني لالعالم �إن موؤ�ش�شة مو��شالت 
��شت�شافة  برنامج  خ��دم��ات هامة لإجن���اح  وف��رت  �لإم����ار�ت 
�ل��ع��رب و�لأج���ان���ب ط����و�ل ف���رتة �لحتفالت  �لع��الم��ي��ني 
�إننا �شعد�ء بهذ�  باليوم �لوطني يف �بوظبي ودبي. و�أ�شاف 
�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شة �شمن منظومة �خلطة �ل�شرت�تيجية 

للحكومة �لحتادية . 

املجل�س الوطني لالعالم ي�سيد بالتعاون مع موؤ�س�سة 
موا�سالت الإمارات يف اليوم الوطني 

•• اأبوظبي -وام:

ل��ت��ك��رمي موظفيها  �ل��ف��ه��ي��م �ح��ت��ف��ال  �أق���ام���ت جم��م��وع��ة 
م���ن �مل��ت��ط��وع��ني و�مل���ت���ربع���ني ب��ح��م��ل��ة ����ش���ن���دوق �لإع���ان���ة 
نوفمرب   19 �إىل  �أك��ت��وب��ر   10 م��ن  �ب��ت��د�ء  ��شتمرت  �لتي 
�ملا�شيني بدعم و�إ�شر�ف من هيئة �لهالل �لأحمر ووقف 
�مل�شاعدة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �ل��ف��ه��ي��م وع��ائ��ل��ت��ه  ع��ب��د�جل��ل��ي��ل 
�أنحاء �لعامل. ياأتي �حلفل  للفقر�ء و�ملحتاجني يف جميع 
باليوم  �حتفالتها  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  �ملجموعة  �أق��ام��ت��ه  �ل���ذي 

�ملو�د  �شندوقا من   42 42 حيث مت جتميع  �ل�  �لوطني 
�لحتفالية  ح�شر  �لأخ����رى.  و�مل���و�د  و�مل��الب�����س  �لغذ�ئية 
ر��شد  �لفهيم  ملجموعة  �لرئي�شي  �مل��ق��ر  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
يف  �ملحلية  لل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب  �ملن�شوري  مبارك 
�لعام  �لفهيم �لمني  �لهالل �لحمر وعي�شى عبد�جلليل 
�لفهيم  وخ��ال��دع��ب��د�ل��ك��رمي  �لفهيم  ع��ب��د�جل��ل��ي��ل  ل��وق��ف 
حممد  و�شلطان  �لفهيم  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لهالل  بهيئة  �لنعمة  حفظ  م�شروع  مدير  �ل�شحي  علي 

�لحمر. 

••دبي -وام:

حثت �لأمانة �لعامة جلائزة �ل�شحافة 
�لعربية جميع �ل�شحفيني �لعرب على 
�لثالثة  �ل����دورة  يف  للم�شاركة  �ل��ت��ق��دم 
�لفر�شة  هذه  و�غتنام  للجائزة  ع�شرة 
كون  �ل�شحافية  �إب��د�ع��ات��ه��م  ل��ع��ر���س 
�جل�����ائ�����زة ت���ه���دف ل���ت���ك���رمي �لأع����م����ال 
�مل��ت��م��ي��زة وت��ل��ك �ل��ت��ي مت�����س ق�شايا يف 

�شميم �هتمامات �ملو�طن �لعربي.
�أعلنت �لأم��ان��ة �لعامة  يف �لإط���ار ذ�ت��ه 
مو��شلتها  �لعربية  �ل�شحافة  جلائزة 
بالدورة  �خلا�شة  �مل�شاركات  ��شتقبال 
�حل���ال���ي���ة ح���ت���ى ي������وم �ل����ث����الث����اء 31 
دي�شمرب �حلاىل موؤكدة �أن هناك �إقبال 
�جلائزة  فئات  يف  �مل�شاركة  على  كبر� 
�ل�شم�شي  ج��ا���ش��م  و�أو����ش���ح  �مل��خ��ت��ل��ف��ة. 
نائب مدير �جلائزة �أن �لأمانة �لعامة 
كانت قد كثفت �ت�شالتها مع خمتلف 
حلث  �ل�شحفية  و�لنقابات  �لحت���اد�ت 
�لعربية  �ل����دول  ك��اف��ة  يف  �ل�شحفيني 
�ملن�شورة  �أعمالهم  باأف�شل  �لتقدم  على 

�لأمانة  �أن  م���وؤك���د�   2013 �ل��ع��ام  يف 
����ش��ت��ل��م��ت �ل���ع���دي���د م���ن �لأع����م����ال من 
خمتلف �لدول ما ي�شر �إىل �أن �لدورة 
�لثالثة ع�شرة �شت�شهد مناف�شة �أكرب عن 
�ملتغر�ت  ظ��ل  يف  خ�شو�شا  مثيالتها 
�لإعالمية  �ل�����ش��اح��ة  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل���ع���ام و�لتي  �لإق��ل��ي��م��ي��ة خ����الل ه����ذ� 
و�لكتابة  للبحث  خ�شبة  م���ادة  �شكلت 
و�لتحليل كونها تالم�س هموم �ملو�طن 
�ل�شم�شي  وق����ال  وق�����ش��اي��اه.  �ل��ع��رب��ي 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ع��رب  �ل�شحفيني  �إن 
�مل�������ش���ارك���ة مي��ك��ن��ه��م ت���ق���دمي �لأع���م���ال 

�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة 
�جلائزة  مدير  نائب  و�أ�شاف  للجائزة 
بفرز  ت��خ��ت�����س  �ل��ت��ي  �ل���ف���رز  �إن جل��ن��ة 
جميع �لأعمال حتى تتاأكد من �شالمة 
�لأول  �ج��ت��م��اع��ه��ا  ���ش��ت��ع��ق��د  �ل�������ش���روط 
لالإطالع  وذل���ك  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
��شتالمها  مت  �ل���ت���ي  �لأع�����م�����ال  ع���ل���ى 
ونظر�  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ر�  ومناق�شتها. 
�لرت�شيحات  م��ن  �مل��ت��ز�ي��دة  ل���الأع���د�د 
�لتي ت�شتقبلها �جلائزة عاما تلو �لآخر 
فرز  جلنة  ت�شكيل  �عتماد  مت  ق��د  ك��ان 
�شنو�ت وت�شم  ملدة ثالث  ت�شتمر  �أويل 
12 خ��ب��ر� �إع��الم��ي��ا و�أك���ادمي���ي���ا من 
خمتلف �لتخ�ش�شات �لتي تغطي فئات 
�لفرز  ك��ف��اءة عمليات  ل��زي��ادة  �جل��ائ��زة 
�ملقدمة  �لأعمال  و�لتاأكد من مطابقة 
ل�شروط ومعاير �لرت�شح و�لتاأكد من 
�ندر�ج �لأعمال �شمن �لفئات �ملخت�شة 
حيث �شتعمل هذه �للجنة على ت�شهيل 
مهمة �أع�شاء جلان �لتحكيم وت�شمني 
بني  م��ن  لل�شروط  �مل�شتوفاة  �لأع��م��ال 

�لأعمال �ملتقدمة.

جمموعة الفهيم تقيم حفال لتكرمي 
امل�ساركني يف حملة �سندوق الإعانة 

دي�سمرب اآخر موعد لت�سلم طلبات امل�ساركة بجائزة ال�سحافة العربية   31

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ ماجد ح�شني 
باك�شتان     - ر�شيد   حممد 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
  )6895771( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5362910

فقدان جواز �سفرت
ديتا  �هلل  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�شتان     - �هلل   �م�������ان 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
  )1744581( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5146610

فقدان جواز �سفرت
م���ارك ريان  �مل��دع��و/  فقد 
�لفلبني     - ك�����ادمي�����ي�����ا    
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
  )5281635( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/6945043

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ بيجايل �شينغ 
- هندي    ���ش��ي��ن��غ   �وب����ك����ار 
�شفره  -ج���و�ز  �جلن�شية   
  )7220428( رق�������م   
ت�شليمه  من يجده برجاء 
�ىل �قرب مركز �شرطة �و 
�ل�شفارة �لهندية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ في�شل عدنان 
جعفر ح�شني   - باك�شتان   
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج����و�ز �شفره 
  )1401881( رق��������م   
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ىل �قرب مركز �شرطة �و 
�ل�شفارة باك�شتان م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ مظفر ح�شني 
منظور �حمد   - باك�شتان   
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج����و�ز �شفره 
  )6893251( رق��������م   
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ىل �قرب مركز �شرطة �و 
�ل�شفارة باك�شتان م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقدت �ملدعوة/ مارى �نى 
�لفلبني    �مبال   -  �رتيجا 
�جلن�شية   -ج��و�ز �شفرها 
  )1979117( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/3595240
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    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1913 

�ملحكوم �شده: موؤ�ش�شة لليك فا�شن  �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2013/10/6 �شدر 
�ملذكورة �عاله ل�شالح  �لدعوى  �بوظبي( يف  �ملنازعات �ليجارية )  �د�رة جلان ف�س  حكم من قبل 
�ملحكوم له: ورثة عبد�لرحيم حممد فهيم حكمت �للجنة : بف�شخ عقد �ليجار �شند �لدعوى و�لز�م 
�ل�شو�غل  من  خالية  للمدعني  وت�شليمها  �حلكم  باأ�شباب  �ملبينة  �لنز�ع  عني  باخالء  عليه  �ملدعى 
ي��وؤدي للمدعني �لقيمة �ليجارية  �لتعاقد و�ل��ز�م �ملدعى عليه بان  �لتي كانت عليها وقت  باحلالة 
للعني مو�شوع �لنز�ع وفقا للقيمة �ملحددة بعقد �ليجار مع �لزيادة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا عن 
�لفرتة �ملطالب بها من تاريخ 2013/1/24 وحتى تاريخ �لخالء مع �لز�مه ب�شد�د مبلغ )7000 درهم( 
باقي قيمة �ليجار عن �لفرتة من 2012/1/24 وحتى 2013/1/23 و�لز�م �ملدعى عليه بتقدمي بر�ءة 
ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء �خلا�س بعني �لنز�ع حتى تاريخ �لخالء و�لت�شليم �لفعلي مع �لز�م 
�ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

)15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.

جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لهدف لالن�شاء�ت 

�لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1014394 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �ر�بتك �لقاب�شة �س.م.ع من 60% �ىل %98
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Target Foresight corp شافة تارغت فور�شايت كورب��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عو�س بن طريف بن حممد �لكتبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملفتاح �لذهبي لال�شت�شار�ت 

�لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1671483 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 حممد ح�شني باجمال من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ��شد علي �بوبكر )%51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بوبكر بونيث عبد�هلل كوتي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
�للكرتونيات  لتجارة  خان  �ل�ش�����ادة/فاروق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1048416 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1
تعديل ��شم جتاري:من/فاروق خان لتجارة �للكرتونيات

FAROOQ KHAN ELECTRONICS TRADING

�ىل/فاروق خان للهو�تف �ملتحركة  
FAROOQ KHAN MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/ حذف جتارة �لجهزة �للكرتونية �لدقيقة - باجلملة )4652003(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للوت�س للنقليات 

رخ�شة رقم:CN 1137473 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاحلة عبد�هلل حممد عبد�هلل �لبلو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنادية لتلميع 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1059739 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

خالد �شالح حممد حمود�س �لعمر من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خالد �شالح حممد حمود�س �لعمر من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ز�د �شودري ليت عبد�حلي �شودري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ركاديا للمقاولت 

CN 1295355:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالمة طحنون حممد �آل نهيان )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ر��شد �شامل حميد بن عبود �لزعابي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
�شادو  �ل�ش�����ادة/�شيلفر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1168311:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليمان علي حممد �ملعمري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد مرزوق ر��شد �لقبي�شي

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

دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/بنك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود - �لعني
رخ�شة رقم:CN 1005007 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

باب �لنور مليكانيكا �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1104827 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
فك عقد وكيل خدمات

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

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

لد�رة �لنو�دي و�ملن�شات �لريا�شية
رخ�شة رقم:CN 1136845 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شنابل �لربيع لالعالف 

و�ل�شمدة رخ�شة رقم:CN 1046514 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/�شنابل �لربيع لالعالف و�ل�شمدة
SPRING SPIKE FODDER & FERTILIZERS

�ىل/�شنابل �لربيع للمو��شي 
SPRING SPIKE LIVESTOCK

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعالف - بالتجزئة )4721025(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ح�شن �شيف

رخ�شة رقم:CN 1101393 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عليم �لدين عبد�ل�شمد )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شن �شيف �حمد هميلة �ملزروعي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شن �شيف �حمد هميلة �ملزروعي من 100% �ىل %0

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة ح�شن �شيف

�ىل/بقالة ح�شن �شيف 

HASAN SAIF GROCERY

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/مطعم  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
�لرخ�شة  ويحملون  ذ.م.م  �لبحرية  للماكولت  �كو�ريوم 
كل  �ن�شحاب  بطلب  تقدمو�  قد   TL13741 رقم  �ل�شياحية 
من �ل�شادة / مطعم ميلنيوم ذ.م.م و�ل�شيد/ هز�ع نا�شر مذكر 
�شايف �لهاجري �مار�تي �جلن�شية ودخول كل من �ل�شيد/ ��شامة 
�حمد عبد�هلل �حلوري �حل�شرمي �مار�تي �جلن�شية بن�شبة %51 
و�ل�شيد / ماريو �شماحة لبناين �جلن�شية �شريكا بن�شبة 49% يف 

�لرخ�شة �ل�شياحية �ملذكورة �عاله.
�لتقدم  �لجر�ء  هذ�  على  �لعرت��س  يف  �حلق  له  من  كل  وعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة 
�لعالن و�ل فان �لهيئة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعاوي بعد 

�نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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 اعــــــــــــالن
فيوليت  �ل�شادة/ل  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
قد   TL12606 رقم  �شياحية  رخ�شة  ويحملون  ذ.م.م  كافيه 
�ملذكورة  �ل�شياحية  �لرخ�شة  عن  �لتنازل  بطلب  لدينا  تقدمو� 
�عاله لل�شيد / حممود عبد�لفتاح علي حممد م�شري �جلن�شية 
وكيل خدمات يف  �لعتيبة  �شعيد  مانع  �شلطان   / �ل�شيد  وتعيني 

�لرخ�شة �ل�شياحية.
�لتقدم  �لجر�ء  هذ�  على  �لعرت��س  يف  �حلق  له  من  كل  وعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة 
�لعالن و�ل فان �لهيئة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعاوي بعد 

�نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10961 بتاريخ 2013/12/4   

 �سن �ساين للزهور والهدايا ذ.م.م
يعلن مكتب �لدكتورة عائ�شة �خلزرجي للمر�جعة وتدقيق 
قر�ر  مبوجب  �نه  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - �حل�شابات 
�جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى �لكاتب 
بتاريخ 2013/11/11  �ل�شادر  بالرقم 1301026644  �لعدل 

بحل وت�شفية.
�صن �صاين للزهور والهدايا ذ.م.م

فعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم به �ىل مكتب 
�مل�شفي �ملعني هاتف رقم 026322100 ، فاك�س: 026322448 
�ل�شيخ  بناية   ، �ملطار  �شارع   ، �أبوظبي   105485 �س.ب:   ،
 )2( �لطابق  �ل�شيخ ح�شن �خلزرجي  بن  �حمد  بن  حممد 
مكتب رقم )204( و�ح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل 

مدة �ق�شاها 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شركة بن عوي�شه للتجارة �لعامة ذ.م.م
  Bin Aweidha General Trading llc:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:194121       بتاريخ:2013/6/30 م
با�ش��م:�شركة بن عوي�شه للتجارة �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع ليو� ، �س.ب: 266 ، هاتف: 026275899 ، فاك�س: 026268478
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغر وذلك 
وكالت  �لنقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  �حلاجة  عند  و�شر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني 

جتارية .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن خطوط مقو�شة باللو�ن �لزرق �لفاحت و�لبنف�شجي و�لرمادي متقابلني 
ب�شكل مميز ويف منت�شف �ل�شكل د�ئرة حولها ��شهم متجهني ناحيتها على �شكل ثلج باللون �لزرق �لغامق 
��شفل �ل�شكل Bin Aweidha General Trading llc باللون �ل�شود و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  دي�سمرب 2013 العدد 10961

�لغذ�ئية  متوين  خلدمات  تي�شت  �لت�شجيل/�ملالك:�مار�ت  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �د�رة  تعلن 
�مار�ت   emirates taste catering services food llc:ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

تي�شت خلدمات متوين �لغذ�ئية ذ.م.م  

�ملودعة بالرقم:199108       بتاريخ:2013/10/3 م
با�ش��م:�مار�ت تي�شت خلدمات متوين �لغذ�ئية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �س.ب: 48199 ، هاتف: 0552117733 ، فاك�س: 025507321
وجبات(  )�ع��د�د  �جلاهزة  بالوجبات  تزويد  تعهد�ت  بالفئة:43  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

كافتريا .
�ملربع كتب عبارة  ��شفل  �لبي�س يف  باللون   T فيه حرف  بني فاحت كتب  لونه  �لعالمة:مربع كبر  و�شف 
 Emirates Taste ع��ب��ارة  ��شفله  يف  �ل���ش��ود  باللون  ذ.م.م(  �لغذ�ئية  متوين  خل��دم��ات  تي�شت  )�م����ار�ت 

باللغة �لجنليزية وباللون �ل�شود  .    Catering Services Food L.L.C
�لعالمة  عن  مبعزل   emirates �لم��ار�ت  كلمة  ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�ش��رت�طات:عدم 

لعتبارها منطقة جغر�فية . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  دي�سمرب 2013 العدد 10961

العدد 10961 بتاريخ 2013/12/4   

اإع����������الن
ناي�س  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1060655:لوك للتجميل ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 �ح�شان وبيح من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى وبيح

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

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

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2864 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ جمعه حممد ع�شيان �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�جلن�شية:  و�آخرون  بو�شناد  حممد  علي  ح�شني  وميثلها/مالكها  �لعقارية  رمياك�س 
قيمة  و�شد�د  درهم   920000 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   
موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �ليجار  عقد  بانتهاء  و�حلكم  درهم   1000000 �يجارية 
�لمار�ت   �جلن�شية:  بو�شناد  حممد  علي  ح�شني  وميثلها/مالكها  �لعقارية  رمياك�س 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/11 �ملو�فق  �لربعاء 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2262 

نود  بالن�شر  �لعنو�ن:  و�لتمديد�ت  للحفريات  تاتكو  موؤ�ش�شة  �شده:  �ملحكوم 
ف�س  جل��ان  �د�رة  قبل  من  حكم  �شدر   2013/11/19 تاريخ  يف  بانه  �فادتكم 
�ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له: 
�ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �للجنة  حكمت  �لعقارية    متكن  موؤ�ش�شة 
�ليجارية  �ل�شنة  �نتهاء  تاريخ  من  �ليجار  قيمة  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها 
�لوىل يف 2012/3/30 و�ىل 2012/4/8 مببلغ 8750 درهما على ��شا�س �لقيمة 
�مل��ذك��ورة �شلفا و�مل�����ش��اري��ف وب��رف�����س م��ا ع��د� ذل��ك من  �لي��ج��اري��ة �ل�شنوية 
طلبات. . حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات اليوم الوطني

•• داكار-وام:

�أم�س  �ل�شنغال  �لدولة يف  �شفارة  �أقامت 
�لول حفل ��شتقبال مبنا�شبة �لحتفال 
ح�شر  للدولة.   42 �ل���  �لوطني  باليوم 
�نغور  ف���ن���دق  �أق���ي���م يف  �ل�����ذي  �حل���ف���ل 
جار�ما..معايل �شرين �مباي تيام وزير 
�حلكومة  عن  ممثال  �لوطنية  �لرتبية 
�ل�����ش��ن��غ��ال��ي��ة وم���ع���ايل ع��ل��ي ب����در جوب 
�ل�شلك  �أع�شاء  �إىل  �إ�شافة  د�ك��ار  حاكم 
وممثلي  و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
�ملنظمات �لدولية �ملعتمدة لدى �ل�شنغال 
�ملجتمع  ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل وج���ه���اء   .
وممثلي  �لأع��م��ال  رج��ال  من  �ل�شنغايل 
و�جلمعيات  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 
�ل�شفارة.  م���ع  �مل��ت��ع��اون��ة  �لإ����ش���الم���ي���ة 
وت��ز�م��ن م��ع �حل��ف��ل ب��ث �ل��ق��ن��اة �لأوىل 
للتلفزيون �ل�شنغايل فيلما وثائقيا عن 

�لتاريخية  �جل��و�ن��ب  ت��ن��اول  �لإم�����ار�ت 
و�مل�شرة �لطويلة �لتي قطعتها �لدولة 
و�لإزدهار.  �لتقدم  نحو  تاأ�شي�شها  منذ 
�أربع حمطات تلفزيونية وقائع  وغطت 

�حل�شور  م��ع  مقابالت  و�أج���رت  �حلفل 
�لنه�شة  ب�������ش���اأن  �ن��ط��ب��اع��ات��ه��م  ح�����ول 
و�لزدهار �لتي ت�شهده �لدولة يف �لوقت 

�حلا�شر .

•• نيودلهي-وام: 

�أقام �شعادة حممد �شلطان عبد�هلل �لعوي�س �شفر �لدولة لدى جمهورية �لهند 
�لإمار�ت.  لدولة  �ل�42  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  ��شتقبال  حفل  �لول  �أم�س 
ح�شر �حلفل معايل �إي �أحمد وزير �لدولة �لهندي لل�شوؤون �خلارجية �إ�شافة 
�لدول  و�شفر�ء  و�لقن�شلي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء  من  غفر  جمع  �إىل 
وكبار  �لدولية  �ملنظمات  وممثلي  نيودلهي  يف  �ملعتمدين  و�لأجنبية  �لعربية 
�لإعالمية  و�لنخب  �لأع��م��ال  ورج��ال  �ل�شيا�شيني  من  �لهندية  �ل�شخ�شيات 

و�لثقافية وعدد من �مل�شئولني يف �لوز�ر�ت �حلكومية �لهندية.

�سفارة الدولة بالهند حتتفل 
باليوم الوطني ال�42

م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون املنظمات 
الدولية يودع ال�سفري الفل�سطيني

•• م�سقط-وام:

خوري  عبد�هلل  عبد�لر�شا  �ل�شفر  �شعادة  �أق��ام 
�إ�شتقبال  �شفر �لدولة لدى �شلطنة عمان حفل 
م�شقط  يف  �لدبلوما�شي  ب��احل��ي  �ل�شفارة  مبقر 
�مل�شئولني  ك��ب��ار  ع���دد م��ن  �أم�����س. ح�شر �حل��ف��ل 
بال�شلطنة يف مقدمتهم معايل �لفريق �أول �شلطان 
�ل�شلطاين  �مل��ك��ت��ب  �ل��ن��ع��م��اين وزي����ر  ب��ن حم��م��د 
�ملالكة �شاحب  �لأ�شرة  �أف��ر�د  �لعماين وعدد من 
�ل�شمو �ل�شفر حممد بن �شامل بن على �آل �شعيد 
�آل  �جللندي  بن  فهد  �لدكتور  �ل�شمو  و�شاحب 
�شعيد و�شاحب �ل�شمو في�شل بن تركي �آل �شعيد 
�إىل جانب  �ل��وز�رء يف عمان  �إىل جانب عدد من 
معايل �لدكتور يحيي بن حمفوظ �ملنذري رئي�س 

جمل�س �لدولة يف عمان ومعايل �ل�شيخ عبد �مللك 
بن عبد �هلل بن على �خلليلي وزير �لعدل ومعايل 
�لدكتور عبد �هلل بن حممد بن �شعيد �ل�شعيدي 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة وم��ع��ايل �شلطان بن  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر 
�لعام للمجل�س  �شامل بن �شعيد �حلب�شي �لأم��ني 
�ل���وزر�ء و�لفريق  م��ن  �لع��ل��ى للتخطيط وع��دد 
�لركن �أحمد بن حارث بن نا�شر �لنبهاين رئي�س 
�أركان قو�ت �ل�شلطان �مل�شلحة. كما ح�شر �حلفل 
�ل���دول���ة و�ل�شورى  �أع�����ش��اء جم��ل�����ش��ي  م���ن  ع���دد 
�ل��وزر�ت وكبار �لدبلوما�شيني  �إىل وكالء  �إ�شافة 
بوز�رة �خلارجية �لعمانية وقادة قو�ت �ل�شلطان 
�مل�شلحة وروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �ملعتمدين 
و�لعيان  �ل�����ش��ي��وخ  م��ن  ول��ف��ي��ف  �ل�شلطنة  ل���دى 
وممثلى �أجهزة �لعالم �لعمانية �ملختلفة وجمع 

من �ملو�طنني. و�ألقى �شعادة �ل�شفر كلمة بهذه 
�حتفال  بتز�من  �شعادته  عن  فيها  عرب  �ملنا�شبة 
�ل�شلطنة  يف  �أ�شقائنا  �إحتفال  �إمتد�د  مع  �لدولة 
ب��ال��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي �ل��ث��ال��ث و�لأرب����ع����ني وق����ال �إن 
فرحتنا مزدوجة .. معترب� �إياها �أيام خر وبركة 
ح�شارية  نه�شة  من  �لبلد�ن  ي�شهده  ما  ظل  يف 
�ل�شيا�شة  ب��ف�����ش��ل  ك���اف���ة  �مل����ج����الت  يف  ���ش��ام��ل��ة 
�ل�شفر  �شعادة  و�أ���ش��اف  لقيادتيهما.  �حلكيمة 
وقابو�س  ز�ي���د  �أب��ن��اء  فنحن  خ���وري  عبد�لر�شا 
�لإمار�ت  و�شتظل  �ل�شادقة  �ملحبة  روح  جتمعنا 
و�لتعاون  و�لتفاهم  ل��الأخ��وة  مثال  دوم��ا  وعمان 
..م�شر� �إىل فوز مدينة دبي باإ�شت�شافة معر�س 
�متد�د�  �إع��ت��ربه  �ل���ذي  �ل���دويل   2020 �إك�شبو 
حتققت  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ج��اح��ات  �لإجن�����از�ت  ل�شل�شلة 

�لإم���ار�ت وب�شكل متو��شل منذ قيام  �أر���س  على 
�ملجالت  يف  �ل�شد�رة  موقع  يف  و�شعتها  �لإحت��اد 
و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  �شعادته  وتقدم  كافة. 
و�لعرفان للم�شوؤولني يف �شلطنة عمان �ل�شقيقة 
�لدولية  �ملحافل  يف  د�ئ��م��ا  للدولة  دعمهم  على 
كافة و�شكر كل من �شارك بالدعم يف هذ� �لإجناز. 
و�إ�شتمل �حلفل على عر�س مرئي يربز �لن�شاط 
�لتنمية  للدولة ومظاهر  �ل�شيا�شي و�لجتماعي 
�ل�شعبية  للفنون  تر�ثي  وعر�س  فيها  �حلديثة 
حديثة  �عالمية  ملطبوعات  وع��ر���س  �لتقليدية 
�لدولة  �ر���س  على  حتققت  �لتي  �ملنجز�ت  ح��ول 
�ل�شركات  وخ��دم��ات  ملنتجات  عر�س  �إىل  �إ�شافة 
�لمار�تية و�شركات �لطر�ن �لمار�تية �لعاملة 

بال�شلطنة.

•• اأبوظبي-وام:

م�شاعد  �لهيد�ن  �أحمد  ط��ارق  �لدكتور  �شعادة  �إلتقى 
مكتبه  يف  �لدولية  �ملنظمات  ل�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر 
�لعريدي  خري  �لدكتور  �شعادة  �ل��وز�رة  عام  بديو�ن 
�إنتهاء  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  ل��دى  فل�شطني  دول��ة  �شفر 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  وث��م��ن  ل��ب��الده.  ك�شفر  عمله  ف��رتة 
خالل  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ف��ر  ج��ه��ود  �ل��ه��ي��د�ن  ط����ارق 
�ل�شر�كة  روح  تر�شيخ  يف  �شاهمت  و�ل��ت��ي  عمله  ف��رتة 

على  �لبلدين  قيادتي  حر�س  ..م��وؤك��د�  �لبلدين  ب��ني 
ويحقق  يلبي  ومب��ا  �لتعاون  ع��الق��ات  وتنمية  تطوير 
م�شالح �ل�شعبني �ل�شقيقني متمنيا ل�شعادته �لتوفيق 
�ل�شفر  �أع�����رب  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. م���ن ج��ه��ت��ه  يف م��ه��ام��ه 
�لفل�شطيني عن �شكره وتقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل على 
توجيهات �شموه �لد�ئمة بتقدمي �مل�شاعد�ت لالأر��شي 
�لفل�شطينية خا�شة قطاع غزة �ملحا�شر و�لتي �أ�شحت 

�لركيزة �لأ�شا�شية يف حياة ومعي�شة �لفل�شطينيني. 

•• فيينا-وام:

�أكد �شعادة �ل�شفر رمزي عز�لدين رمزي رئي�س بعثة �جلامعة 
فيينا..�أن  يف  �لدولية  �ملنظمات  لدى  �لد�ئم  ممثلها  �لعربية 
�ل�  �لأع��و�م  ��شتطاعت خالل  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة 
�لتي متتلك  �لع�شرية  �أن تقدم منوذجا للدولة  �ملا�شية   42
�ل�شفر رمزي  �لتطور و�لنمو و�لزده��ار. وقال  كل مقومات 
يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
�ل� 42 لدولة �لإمار�ت..�إن �لإمار�ت وهي حتتفل مبرور 42 
�ل�شيا�شي  بال�شتقر�ر  تنعم  �لتنموية  م�شرتها  على  ع��ام��ا 
و�لجتماعي و�لقت�شادي وهي ما�شية قدما يف طريق �لبناء 
�مل�شتويات  على  وجناحاتها  �إجناز�تها  ت�شتمر  حيث  و�لتنمية 

ك��اف��ة. و�أث���ن���ى ع��ل��ى م��و�ق��ف �ل���دول���ة �ل��ت��ي مت��ي��زت باحلكمة 
و�لعتد�ل ونبذ �لعنف و �لكر�هية و�لإرهاب و�إقامة عالقات 
و�إ�شاعة قيم  �ملتبادل  �أ�شا�س �لح��رت�م  �ل��دول على  مع جميع 
�لعربي  �لت�شامن  بقيم  و�لتم�شك  و�لتعاي�س  و�حل��و�ر  �ل�شلم 
و�لإ���ش��الم��ي ورف�����س �ل��ت��دخ��ل يف �ل�����ش��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة للدول 
و�مل�شاهمة يف تقدمي م�شاعد�ت �إن�شانية وخرية للمحتاجني 
و�لالجئني عرب �لعامل. وثمن رئي�س بعثة �جلامعة �لعربية يف 
�لنم�شا موقف �لدولة �إز�ء �لنز�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي..م�شرة 
�إنهاء  �أنها من �لدول �لر�ئدة يف دعم �ل�شعب �لف�شطيني  �إىل 
�مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �لدولة  و�إقامة  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل 
�ل�شتقر�ر  ل��دع��م  مو�قفها  ع��ن  ف�شال  �ل��ق��د���س  وعا�شمتها 

و�ل�شالم و�لتنمية يف �لدول �لعربية. 

رئي�س بعثة اجلامعة العربية يف النم�سا ي�سيد مب�سرية الدولة التنموية 

�سفارة الدولة يف عمان حتتفل باليوم الوطني ال� 42

�سفارة الدولة يف الأردن حتتفل باليوم الوطني

�سفارة الدولة يف داكار حتتفل باليوم الوطني ال� 42 

�سفارة الدولة يف اجلزائر حتتفل باليوم الوطني ال� 42 

عمان-وام:

�أقامت �شفارة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعا�شمة 
 42 �ل���  �ل��ذك��رى  مبنا�شبة  ��شتقبال  حفل  عمان  �لأردن��ي��ة 
لتاأ�شي�س �لدولة يف قاعة ق�شر �ملوؤمتر�ت بفندق �ملريد�ن. 
و كان �شعادة �ل�شفر عبد�هلل نا�شر �شلطان �لعامري �شفر 
�لدولة لدى �ململكة �لأردنية �لها�شمية وطاقم �ل�شفارة يف 
مقدمة م�شتقبلي �حل�شور. ح�شر �لحتفال عبد �لروؤوف 
�لعيان  جمل�س  رئ��ي�����س  �لأم����ة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل���رو�ب���دة 
�ل�شالم  وعبد  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  �ل��ط��ر�ون��ة  وع��اط��ف 
رئي�س  �ل��رف��اع��ي  و�شمر  �ل�شبق  �ل����وزر�ء  رئي�س  �مل��ج��ايل 
و�ل�شابقني  �حلاليني  �ل���وزر�ء  م��ن  وع��دد  �ل�شبق  �ل���وزر�ء 
�لعربي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�ع�شاء  و�لع��ي��ان  و�ل��ن��و�ب 

و�لأجنبي �ملعتمدين لدي �لبالط �مللكي بالأردن.

�لعالمية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  �ل����ش���ت���ق���ب���ال  ح���ف���ل  ح�����ش��ر  ك���م���ا 
�ل�شالمي  �ل���دي���ن  ورج�����ال  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�مل�����ش��ي��ح��ي و���ش��ي��وخ �ل��ع�����ش��ائ��ر وع����دد م���ن �ب���ن���اء �جلالية 
�لمار�تية �ملقيمة يف �لردن و�لطلبة �لمار�تيني �لدر��شني 

يف �جلامعات �لردنية.
فيه  عر�شت  للكتب  معر�س  �لحتفال  هام�س  على  و�أقيم 
�لعديد من �لكتب �لتي ت�شتعر�س نه�شة �لدولة وتطورها 

على مدى 42 عاما من عمر دولة �لحتاد.
ويف ت�شريحات �شحفية لو�شائل �لعالم �لعربية و�لجنبية 
�ل��ر���ش��م��ي��ة �لردنية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  �ل��ع��دي��د م���ن  ..�أ�����ش����اد 
بالعالقات �ملتميزة بني �لردن و�لمار�ت على �ل�شعد كافة 
�لمار�ت  دولة  �لكبرة مبا حتققه  �شعادتهم  و�أعربو� عن 
من �جناز�ت على �مل�شتويات كافة ومنها �لفوز با�شت�شافة 

�ك�شبو 2020 يف دبي. 

•• اجلزائر-وام:

�حتفلت ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف �جل��ز�ئ��ر ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل� 
�شعادة  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حفل  ح�شر  للدولة   42
�ل��دول��ة لدى  �ل��زع��اب��ي �شفر  �مل��ي��ل  ع��ل��ي  �أح��م��د  �ل�شفر 
�لذين  �مل�شوؤولني  كبار  و  �ل���وزر�ء  م��ن  �جل��ز�ئ��ر..�ل��ع��دي��د 
�أع�شاء  �حلفل  ح�شر  كما  �جلز�ئرية.  �حلكومة  ميثلون 
�ل�����ش��ل��ك �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي �ل��ع��رب��ي و�لأج��ن��ب��ي �مل��ع��ت��م��د لدى 
�ل�شعبي  �ملجل�س  �لربملان  ن��و�ب  من  عدد  بجانب  �جلز�ئر 
�لوطني وجمل�س �لأمة و جمموعة من �ملثقفني و�لكتاب 
�لأعمال و�لريا�شيني وممثلي  و�لأدباء و�لفنانني ورجال 
�أ�شاتذة �جلامعات  �لإعالم و�شحفيني ونخبة من  و�شائل 
�جل���ز�ئ���ري���ة. و�أع������رب �ل�����ش��ي��وف ع���ن ت��ق��دي��ره��م لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
و�إخو�نه  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت ول�شعب �لإمار�ت و 
�لوزر�ء  �لتقدم و�لإزده���ار. كما هناأ  متنياتهم مبزيد من 

�لذين مثلو� �حلكومة �جلز�ئرية و�حل�شور �شعادة �شفر 
�لدولة باليوم �لوطني وبفوز �لإمار�ت با�شت�شافة �إك�شبو 
2020 يف دبي موؤكدين �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ملا  �لتنمية  يف  يحتذى  ومنوذجا  للعرب  مفخرة  �أ�شبحت 
حتقق من تطور �شمل جمالت عديدة..د�عني �هلل عزوجل 
و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  عليها  ي��دمي  و  �لإم�����ار�ت  يحفظ  �أن 
و�ل��ت��ق��دم. و���ش��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ح��ف��ل �ل���ش��ت��ق��ب��ال م�شاركة 
�جلز�ئر  يف  �لإمار�تية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد 
بجناح يف معر�س قدمت فيه �ل�شتثمار�ت �ملتنوعة للدولة 
�لعقاري  �ل��ت��ط��وي��ر  م��ن��ه��ا  ع���دة  يف �جل���ز�ئ���ر يف جم����الت 
و�لفنادق و�لطر�ن و�ملو�نئ لإبر�ز �لعالقات �ملتطورة يف 
كما  �ل�شقيقني.  �لبلدين  بني  و�لتجارة  �ل�شتثمار  جمال 
ن�شرت بع�س �ل�شحف �جلز�ئرية �أخبار� وتقارير عن �ليوم 
�لوطني �ل� 42 ركزت على �لتطور �لقت�شادي و�لعمر�ين 
و�ل�شياحي و�لجتماعي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حتت ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدول�ة حفظه �هلل . 

•• �سيوؤول-وام:

لدى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  �شفارة  �أق��ام��ت 
�شيال  بفندق  ��شتقبال  حفل  ك��وري��ا  جمهورية 
�لدولة  �حتفالت  �إط��ار  يف  �شيوؤول  �لعا�شمة  يف 
�شعادة  وك��ان  و�لأرب��ع��ني.  �لثاين  �لوطني  باليوم 
�لدولة  �شفر  �لرميثي  خلفان  عبد�هلل  �ل�شفر 
و�مللحقية  �ل�شفارة  و�أع�شاء  كوريا  جمهورية  يف 
�لع�شكرية يف ��شتقبال كبار �مل�شوؤولني و�ملدعوين 
�آن  �شعادة  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى  �ل���ذي ح�شرو� �حل��ف��ل 
ت�����ش��ون��غ غ��ي م�����ش��اع��د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لكوري 
لل�شوؤون �لقت�شادية �لذي ح�شر ب�شفته ممثال 

للحكومة �لكورية.
�آخ��رون من بينهم  كما ح�شر �حلفل م�شوؤولون 
�خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  رئي�س  ج��ون  هونغ  �آن 
رجال  جانب  �إىل  بالربملان  و�لتوحيد  و�لتجارة 

�أعمال و�شحفيني و�إعالميني وكبار �ل�شخ�شيات 
وكذلك  و�لثقايف  �لجتماعي  �لعمل  جمالت  يف 
و�لأجنبي  �لعربي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء 
�ملعتمدين لدى كوريا و�أفر�د �جلالية �لإمار�تية 

يف كوريا.
�ل�شفر  �شعادة  �أب���رز  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمته  ويف 
تقدم  �ل��دول��ة من  ما حققته  �لرميثي  �هلل  عبد 
�لتي  �ملخل�شة  �جلهود  بف�شل  كافة  �ملجالت  يف 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  للدولة  �ملوؤ�ش�س  �لأب  �أر�شاها 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�إخو�نه 

�حلكام �ملوؤ�ش�شون رحمهم �هلل.
م��ن �جناز�ت  �ل��دول��ة  م��ا حققته  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
تو��شل يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه 
�ل���دول���ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم  ر�����ش���د 

�ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
حكام �لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
و حتدث �شعادته عن �ل�شيا�شات �لتي ت�شر عليها 
و�لتعاي�س مع  �لت�شامح  �لإم��ار�ت وقو�مها  دولة 
�لعامل  �شعوب  و�لنفتاح على  �لأخ��رى  �لثقافات 

و�إتباع �شيا�شة متو�زنة يف عالقاتها �خلارجية.
ون��وه �إىل �ح���رت�م �ل��دول��ة للمباديء �ل���و�ردة يف 
و�لتي  �ل���دويل  و�ل��ق��ان��ون  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق 
وج����دت �ه��ت��م��ام��ا ���ش��م��ن خ��ط��اب ���ش��م��و �ل�شيخ 
�أمام  �آل نهيان وزير �خلارجية  عبد�هلل بن ز�يد 
للجمعية  و�ل�شتني  �لثامنة  �ل���دورة  �جتماعات 
�لعامة لالأمم �ملتحدة يف �شبتمرب �ملا�شي.. و�أكد 
��شتمر�ر �مل�شاعي �ل�شلمية �لتي تقوم بها �لدولة 
طنب  �ل��ث��الث  ج��زره��ا  على  �شيادتها  ل���ش��ت��ع��ادة 

�لكربى وطنب �ل�شغرى و�أبو مو�شى �ملحتلة من 
قبل �إير�ن. وتطرق �إىل �إهتمام �لدولة باملعاير 
�لبيئة و�ل�شتد�مة  �إىل حماية  �لهادفة  �لدولية 
وقال �إن ذلك تكلل بنجاح �لدولة عرب ك�شب ثقة 
�ملجتمع �لدويل للفوز با�شت�شافة معر�س �إك�شبو 

�لدويل 2020 يف دبي.
جمهورية  مع  �لثنائية  �لعالقات  �شعيد  وعلى 
�لرميثي  �هلل  ع��ب��د  �ل�شفر  ���ش��ع��ادة  �أك���د  ك��وري��ا 
�جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت لتعزيز 
�ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بني �لبلدين من خالل 
�مل�������ش���اور�ت �ل��ت��ي جت���رى ب���ني �جل��ان��ب��ني و�لتي 
تت�شمن �لوقوف على م�شار �مل�شاريع �مل�شرتكة.. 

و�أ�شاد بالتعاون �حلايل يف خمتلف �ملجالت.
�لنووية  للطاقة  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  و���ش��ارك��ت 
�ل�شتقبال  م�����ش��اح��ب حل��ف��ل  ل��ل�����ش��ور  مب��ع��ر���س 

حول ما�شي وحا�شر دولة �لإمار�ت.

•• بريوت-وام: 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  �جلنيبي  حم��م��د  ح��م��د  �أق����ام 
�شفارة �لدولة يف لبنان حفل ��شتقبال مبنا�شبة 
�ليوم �لوطني �ل� 42 يف قاعة �لمار�ت بفندق 
هيلتون بروت حبتور غر�ند. ح�شر �لحتفال 
���ش��م��ر م��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
مي�شال  �للبنانية  �جلمهورية  لرئي�س  ممثال 
�لأعمال  ت�شريف  ح��ك��وم��ة  ورئ��ي�����س  �شليمان 
جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي و�ل���ن���ائ���ب ع��ل��ي ب����زي ممثال 
و�لرئي�س  ب��ري  نبيه  �ل��ن��و�ب  جمل�س  لرئي�س 
ممثال  �شالم  مت��ام  �حلكومة  بت�شكيل  �ملكلف 
جمل�س  ورئ��ي�����س  �مل�����ش��ن��وق  حم��م��د  بامل�شت�شار 
�ل�����ش��اب��ق ح�����ش��ني �حل�����ش��ي��ن��ي و�لنائب  �ل���ن���و�ب 
عمار حوري ممثال لرئي�س �حلكومة �لأ�شبق 

�لد�خلية  وزي��ري  �إىل  �إ�شافة  �حلريري  �شعد 
و�لنو�ب  �ل����وزر�ء  م��ن  �آخ���ر  وع���دد  و�ل�شياحة 
�لدبلوما�شية  �ل��ب��ع��ث��ات  وروؤ�����ش����اء  و����ش���ف���ر�ء 
�ل�شخ�شيات  م��ن  وح�����ش��د  ل��ب��ن��ان  يف  �مل��ع��ت��م��دة 

�ل�شيا�شية و�لنقابية و�لإعالمية.
وحتدث �لقائم باأعمال �شفارة �لدولة يف لبنان 
يف كلمة له عن �لإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة 
�خرها  وك��ان  �ملا�شية  عاما  �ل�42  م��د�ر  على 
�ك�شبو  دبي  �لعاملي  �ملعر�س  باإ�شت�شافة  �لفوز 
ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  بف�شل   2020
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل. 
و�أ�شار �جلنيبي �ىل �ن �مل�شرة �ملليئة بامل�شاريع 
�لروؤية  ل��ول  ملمو�شا  و�قعا  لت�شبح  كانت  ما 
�لثاقبة لقادة �لإمار�ت و�جلهد �لذي تقوم به 

�أجند�ت  وفق  و�ملحلية  �لحتادية  �لعمل  فرق 
ب�شكل م�شتمر  و��شرت�جتيات وخطط تخ�شع 
�ملزيد  حتقيق  �أج��ل  م��ن  و�لتقييم  للمر�جعة 

من �لتقدم و�لريادة.
ولفت �إىل �ل���دور �ل��ذي تقوم ب��ه �لإم����ار�ت يف 
�مل�شاعد�ت �لن�شانية للتخفيف  جمال تقدمي 
عن كاهل �ل�شعوب و�حلد من �لفقر ..مو�شحا 
�أن تقدم �لدول ل يقا�س �إل عرب تقدم �شعبها 

وثقافته وتوفر �شبل �لعي�س �لكرمي له.
و�أكد تاريخية �لعالقة �لتي جتمع بني لبنان 
�ل�شتمر�ر  ع��ل��ى  ..م�����ش��دد�  �لإم������ار�ت  ودول����ة 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �أو�����ش���ر  ت��وط��ي��د  يف 

�ل�شقيقني.
وتوجه �حل�شور بالتهنئة �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مبنا�شبة 
�لإجناز  �أن  ..موؤكدين   42 �ل�  �لوطني  �ليوم 
دبي  �لعاملي  �حل��دث  باإ�شت�شافة  حتقق  �ل��ذي 
�إك�شبو 2020 جدد �لتاأكيد على مكانة دولة 
�لإم��ار�ت و�شعيها �لد�ئم لرفع ر�ية �لعرب يف 

�ملحافل �لدولية و�لعاملية.
وتعرف �حل�شور على �شور من �لنه�شة �لتي 
وقدمت  �ل�شياحية  ومعاملها  �ل��دول��ة  تعي�شها 
�إمار�تية  وف��ل��ك��ل��وري��ة  ت��ر�ث��ي��ة  ف��ق��ر�ت  �ي�����ش��ا 
ك��ت��ب خ��ا���ش��ة ع���ن �لدولة  �إ���ش��اف��ة �ىل ط���رح 
�لناقالت  و���ش��ارك��ت يف �حل��ف��ل   . و�إجن��از�ت��ه��ا 
�لوطنية �لإمار�تية �لعاملة يف لبنان وقدمت 

�شحوبات عبارة عن تذ�كر �شفر. 

•• كانربا-وام: 

�لدولة  ب�شفارة  ب��الأع��م��ال  �لقائم  �شعادة  �أق���ام 
�ملزروعي  �أح��م��د  �شيف  خليفة  �ل�شيد  ب��الإن��اب��ة 
حفل �إ�شتقبال مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�42 يف 
كانرب� وفوز �لدولة باإ�شت�شافة �أك�شبو 2020. 
ممثال  هيجي  م��ارك  �لدكتور  �لإحتفال  ح�شر 
عن رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل و�ل�شيدة جورجيا 
�شكيرب ممثلة عن وزيرة �خلارجية �لأ�شرت�لية 
�ملر��شم  �إد�رة  مديرة  مان�شفلد  �شايل  و�ل�شيدة 

يف وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأ���ش��رت�ل��ي��ة و�ل��ع��دي��د من 
�ملعتمدين  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �لعربية  �ل���دول  �شفر�ء 
�ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار  �أ�شرت�ليا  ل��دى 
ورجال  و�لإجتماعية  و�لإقت�شادية  و�لع�شكرية 
�ل�شفارة  و�أع�شاء  و�لإع���الم  و�لثقافة  �لأع��م��ال 
وطلبة �لإمار�ت �لد�ر�شني يف �أ�شرت�ليا. ورحب 
���ش��ع��ادة �ل��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال خليفة �مل���زروع���ي يف 
�مل�شوؤولني  وكبار  بال�شيوف  �ألقاها  �لتي  كلمته 
�لدولة  مل�����ش��ارك��ت��ه��م  و�حل�������ش���ور  �حل��ك��وم��ي��ني 
بدور  �لعزيزة...م�شيد�  �ملنا�شبة  بهذه  �أفر�حها 

نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
يف  �ملوؤ�ش�شني  �لآب����اء  و�إخ���و�ن���ه  ث���ر�ه  �هلل  طيب 
�إق���ام���ة ���ش��رح ه���ذه �ل���دول���ة. و�أ����ش���ار �ملزروعي 
�لعام  ه���ذ�  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  �إح��ت��ف��الت  �أن  �إىل 
يف  تتمثل  �أخ���رى  �شعيدة  منا�شبة  م��ع  تتز�من 
�لدويل  �لتجاري  �ملعر�س  باإ�شت�شافة  دبي  فوز 
�ملطرد  بالنمو  �شعادته  ون��وه   ..  2020 �ك�شبو 
�لدولة  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ت�شهده  �ل���ذي 
�ملزروعي  خليفة  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا. 
بالتهاين و�لتربيكات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب 
و�شعب  �لعهود  و�أول��ي��اء  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو 

�لإمار�ت بهذه �ملنا�شبة �ملجيدة.
جدير بالذكر �أن رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل �أر�شل 
�ل�شفارة  �إحتفال  حل�شور  عنه  �شخ�شيا  ممثال 
و�لتي تعد �أول مرة يقوم فيها بهذه �خلطوة ما 

يدل على متيز �لعالقات بني �لبلدين.

•• تون�س-وام:

�أح���م���د �مل��ح��م��ود �لقائم  �ل�����ش��ي��د خ��ال��د  �أق�����ام 
ب���الأع���م���ال ب��ال��ن��ي��اب��ة ب�����ش��ف��ارة �ل���دول���ة لدى 
�أم�س  ��شتقبال  حفل  �لتون�شية  �جل��م��ه��وري��ة 
مبنا�شبة  ق���م���رت  ل���وب���ال����س  ب��ف��ن��دق  �لول 
ح�شني  �حلفل  ح�شر   .42 �ل���  �لوطني  �ليوم 
و�لتون�شيني  للهجرة  �لدولة  كاتب  �جلزيري 
ومعايل  �حلكومة  رئي�س  ع��ن  نيابة  ب��اخل��ارج 
�ل���وزي���ر م�����ش��ت�����ش��ار �حلكومة  ب�����ش��ب��ا���س  ���ش��ل��ي��م 
�مل��ك��ل��ف ب��ال�����ش��وؤون �مل��ال��ي��ة وع���دد م��ن �ل����وزر�ء 
وكبار �مل�شوؤولني �ل�شابقني من �شمنهم معايل 
�ل�شاذيل �لقليبي �لأمني �لعام �لأ�شبق جلامعة 
وزير  م��رج��ان  كمال  وم��ع��ايل  �لعربية  �ل���دول 
�لبكو�س  و�لطيب  �ل�شابق  �خلارجية  �ل�شوؤون 

وزير �لرتبية �ل�شابق.
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  كما ح�شر �حل��ف��ل 
�ل��وط��ن��ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وروؤ����ش���اء وم�����در�ء �أهم 
�لأح��������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن ���ش��م��ن��ه��م معايل 
�لباجي قايد �ل�شب�شي رئي�س حزب ند�ء تون�س 
�لنه�شة  حركة  حزب  رئي�س  �لغنو�شي  ور��شد 
وم��ع��ايل حمادي  �لئ��ت��الف  �مل��ت��زع��م حلكومة 
ورئي�س  �لنه�شة  ح��رك��ة  ع���ام  �أم���ني  �جل��ب��ايل 
�حلكومة �ل�شابق. و�أ�شاد �حل�شور مبا حققته 
دولة �لإم��ار�ت من �إجن��از�ت وجناحات بف�شل 
�لقيادة �حلكيمة للر�عي �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لقيادة  بن �شلطان 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت.  �إخو�نه  ودعم 

وك����ان م��ن ���ش��م��ن �حل�����ش��ور روؤ����ش���اء �لبعثات 
�لدبلوما�شية �خلليجية و�لعربية و�لإ�شالمية 
وروؤ�شاء ومدر�ء �ملنظمات �لإقليمية و�لدولية 
ب��ت��ون�����س وع������دد م����ن ك���ب���ار رج������ال �لأع����م����ال 
و�مل�������ش���وؤول���ني يف �ل��ق��ط��اع��ني �لق���ت�������ش���ادي و 
�ملايل. ورحب خالد �حمد �ملحمود بال�شيوف 
لالإمار�ت  ومودتهم  تقديرهم  على  و�شكرهم 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا . 
�لتهاين  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��وف  �شكر  ك��م��ا 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  مبنا�شبة فوز دولة 
ممثلة بدبي با�شت�شافة �ك�شبو2020. ورفع 
�أ�شدق عبار�ت �لتهاين ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 

و�إخو�نهما  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
�أول  و�لفريق  �لإم��ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �مل�شلحة 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�حلفل  تخلل   . و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى 
عر�س فيديو حول معامل �لنه�شة و�لتطور يف 
ت�شمنت  كتب  وتوزيع  كافة  باملجالت  �لدولة 
�ل��ت��ي حتققت  �أه���م �لجن�����از�ت  ع��ن  معطيات 
. ح�شر �حلفل  ع��ام��ا   42 خ���الل  �ل��دول��ة  يف 
�شلطان عبيد �شلطان عبيد �لكعبي �ل�شكرتر 
�لثالث بال�شفارة وعدد من �لطلبة �لإمار�تيني 

�لد�ر�شني باجلامعات �لتون�شية. 

�سفارة الإمارات يف بريوت حتتفل باليوم الوطني ال�42

�سفارة الإمارات يف �سيوؤول حتتفل باليوم الوطني الثاين والأربعني 

�سفارة الدولة لدى اأ�سرتاليا حتتفل باليوم الوطني 42

�سفارة الدولة لدى تون�س تقيم حفل ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 42
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عربي ودويل

احلزب احلاكم يفوز بانتخابات موريتانيا بجولتها الأوىل
•• نواك�سوط-وكاالت:

�لنهائية  �ل�شبه  �لنتائج  �أظ��ه��رت 
�لنتخابات  م��ن  �لأوىل  ل��ل��ج��ول��ة 
�ل��ربمل��ان��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة �ل���ت���ي جرت 
�لثاين  نوفمرب-ت�شرين   23 ي��وم 
للحزب  ك���ب���ر�  ت���ق���دم���ا  �مل���ا����ش���ي، 
�حل��اك��م ي��اأت��ي ذل���ك و���ش��ط حديث 
ع��ن ت��اأج��ي��ل �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لأ�شلي  موعدها  عن  �لنتخابات 
�ملقبل.  �ل�شبت  م��ق��رر�  ك��ان  �ل���ذي 
�مل�شتقلة  �لوطنية  �للجنة  وح�شب 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، ف��ق��د ح�����ش��د حزب 
�جلمهورية  �أج������ل  م����ن  �لحت�������اد 
مقعد�   52 �حل����اك����م(  )�حل�������زب 
ك���ب���ر عن  ب����ف����ارق  �ل������ربمل������ان،  يف 
�لوطني  �لتجمع  مناف�شيه  �أق���رب 
ح�شل  �ل��ذي  و�لتنمية  ل��الإ���ش��الح 
�ملرتبة  يف  وح��ل  مقعد�،   12 على 
بيجل  بقيادة  �لوئام  حزب  �لثالثة 
�لتحالف  ح��ل  بينما  ه��م��ي��د،  ول���د 
م�شعود  بزعامة  �لتقدمي  �ل�شعبي 
ول�����د ب��ل��خ��ر يف �مل����رك����ز �ل����ر�ب����ع. 
ويناف�س �حلزب �حلاكم يف �جلولة 
برملانيا  مقعد�   29 على  �لثانية 
يو�جه  منها  ت�شعة  د�ئ���رة،   12 يف 
فيها �أحز�ب �ملعار�شة بينما يو�جه 
حلفاءه من �ملو�لة يف �لبقية ومع 
ه��ذ� �ل��ت��ف��وق �ل��و����ش��ح، مل يتمكن 
�حل��زب يف ه��ذه �جلولة من �لفوز 
�لبالغة  �ل��ربمل��ان  مقاعد  باأغلبية 
يف  فر�شه  �أن  �إل  م��ق��ع��د�،   146
�شمان �لأغلبية ما ز�لت قوية. ومل 
�ملجال�س  يف  ك��ث��ر�  �لأم���ر  يختلف 
�مل���ح���ل���ي���ة، ح���ي���ث ت�������ش���در �حل����زب 

مقتل �سحفي بر�سا�س 
جمهولني يف العراق

•• بغداد-يو بي اأي:

للدفاع  �لعر�قية  �جلمعية  �أعلنت 
�لعر�قيني  �ل�شحفيني  حقوق  عن 
ق�شاء  يف  ممثلها  مقتل  عن  �م�س 
ن���ي���ن���وى يوم  ت��ل��ع��ف��ر مب���ح���اف���ظ���ة 
�ملحافظة  ه���ذه  م��ع��ت��ربة  �لث��ن��ني، 

�لخطرعلى حياة �ل�شحفيني.
�أن  ب����ي����ان  يف  �جل���م���ع���ي���ة  وذك��������رت 
ظهر  �غتالو�  جمهولني  م�شلحني 
عادل  و�ل�شحفي  �لكاتب  �لث��ن��ني 
�جلمعية  مم��ث��ل  ح�����ش��ني  حم�����ش��ن 
�ملجمعات  ق����رب  ت��ل��ع��ف��ر  ب��ق�����ش��اء 
�ل�شباط  ح�����ي  يف  �حل����ك����وم����ي����ة 
ج��ن��وب �مل��و���ش��ل. و�أل��ق��ت �جلمعية 
�حلكومة  على  بالالئمة  بيانها  يف 
�مل����ح����ل����ي����ة و�لج��������ه��������زة �لم���ن���ي���ة 
مبحافظة نينوى بتكر�ر ��شتهد�ف 
قائلة  و�ل�شحافيني  �لع��الم��ي��ني 
�حلكومة  �ىل  حت���ذي���ر�ت���ن���ا  رغ����م 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لج�����ه�����زة �لم���ن���ي���ة يف 
�شرورة  ح����ول  ن��ي��ن��وى  حم��اف��ظ��ة 
لل�شحفيني،  �م���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
�جلر�ئم  يف  ر�شمى  حتقيق  وف��ت��ح 
طالت  �لتى  و�لتهديد�ت  �لخ��رة 
�ن  �إل  �مل��ح��اف��ظ��ة،  يف  �ل�شحفيني 
م�شوؤولية  م���ن  ي��ت��ه��رب  �جل��م��ي��ع 

توفر�حلماية لل�شحفيني .
كما حملت �جلمعية جميع �جلهات 
م�شوؤولية  و�لم���ن���ي���ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
م��اي��ت��ع��ر���س ل����ه �ل�����ش��ح��ف��ي��ون يف 
قتل  ج��ر�ئ��م  م��ن  نينوى  حمافظة 

وتهديد�ت من جهات جمهولة.

�جلولة  يف  �حل���اك���م���ة  �لأغ���ل���ب���ي���ة 
كثرة،  ت��ب��دو  للمناف�شة  �ل��ث��ان��ي��ة 
على موقعها  �ملحافظة  تريد  فهي 
ت�شكيل  م����ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  ك��اأغ��ل��ب��ي��ة 
�حل��ك��وم��ة �ل��ق��ادم��ة، وت�����ش��ع��ى �إىل 
حققتها  �أنها  ت��رى  مكا�شب  تعزيز 
حكم  من  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�لعزيز  عبد  ول��د  حممد  �لرئي�س 
�أن  ت���ري���د  ذل����ك  �إىل ج���ان���ب  وه����ي 
�نتخابات  �أب��و�ب  على  قوية  تظهر 
و��شع  ن��ط��اق  على  يعتقد  رئا�شية 
�أحد  �شيكون  �حل���ايل  �لرئي�س  �أن 

�ملرت�شحني فيها.

باأغلبية  ب��ف��وزه  �ل��ن��ت��ائ��ج  �حل��اك��م 
�لتي  �ملحلية  �ملجال�س  من  �شاحقة 
ح�شمت يف �جلولة �لأوىل، وتاأهله 
�لغالبية  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  �إىل 
�ملوؤجلة للجولة  �لعظمى من تلك 
�لنتائج  �إع�����الن  وي���اأت���ي  �ل��ث��ان��ي��ة. 
�لذي تاأخر �أكرث من �أ�شبوع و�شط 
�لثانية  تاأجيل �جلولة  حديث عن 
من �لنتخابات مدة �أ�شبوعني عن 
دي�شمرب-  7 يوم  �ل�شابق  موعدها 
وقالت  �جل��������اري.  �لأول  ك����ان����ون 
م�شادر مطلعة �إن �حتمال �لتاأجيل 
قوي، مربرة ذلك ب�شرورة �إعطاء 

فر�شة لالأحز�ب �لر�غبة بالطعن 
للن�شو�س  وفقا  �لنتائج،  ه��ذه  يف 
�لقانونية �لتي حتدد مهلة تقدمي 
�إعالن  بعد  �أي��ام  بثمانية  �لطعون 
�ملناف�شة  ورغ����م ج��دي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج.  
�لرئي�شية يف  �ملعار�شة  �أح��ز�ب  من 
�أحيانا،  و�شخونتها  �جل��ول��ة  ه��ذه 
ف���اإن م��وؤ���ش��ر�ت ك��ث��رة ت��وح��ي باأن 
�لثانية  �جل����ول����ة  يف  �ل���ت���ن���اف�������س 
نتائجها  لأن  نظر�  �أق���وى  �شيكون 
�شتكون حا�شمة يف حتديد مالمح 
وهوية  �ل����ق����ادم  �ل����ربمل����ان  وه���وي���ة 
حكومة ما بعد �لنتخابات.  دو�فع 

اإرجاء حماكمة �سماحة بتهمة نقل متفجرات من �سوريا 
•• بريوت-اأ ف ب:

�ملقبل،  �يار-مايو   30 �للبناين �م�س حتى  �لق�شاء  �أرج��اأ 
�ملتهم  �شماحة،  مي�شال  �ل�شابق  �للبناين  �لوزير  حماكمة 
ورجال  �شيا�شيني  قتل  بنية  �شوريا  من  متفجر�ت  بنقل 
وكالة  ق�شائي  م�شدر  �ف���اد  م��ا  بح�شب  و���ش��وري��ني،  دي��ن 

فر�ن�س بر�س.
من  �ملقرب  �للبناين  �ل�شيا�شي  ميثل  �ن  �ملقرر  من  وك��ان 
�لع�شكرية  �ملحكمة  �م��ام  �ل���ش��د،  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
�رجاء  �ع��ل��ن  �لخ���ر  �ن  �ل  خليل  ن���ز�ر  �لعميد  برئا�شة 
�لق�شية،  يف  �لثاين  �ملتهم  ح�شور  ع��دم  ب�شبب  �ملحاكمة 

رئي�س مكتب �لمن �لوطني �ل�شوري �للو�ء علي مملوك.
 20 �إرج���اء �ول يف  �ل��ث��اين للمحاكمة بعد  وه��و �لرج���اء 
�لتحقيق  ق��ا���ش��ي  وك���ان  نف�شه  لل�شبب  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و 
 20 يف  طلب  غيد�  �ب��و  ريا�س  لبنان  يف  �لول  �لع�شكري 
و�شماحة  ململوك  �لع��د�م  عقوبة  �ملا�شي،  �شباط-فرب�ير 
�آب- م��ن  �لتا�شع  يف  �للبناين  �لم��ن  ق��وى  �وقفته  �ل��ذي 
بروت  �شرق  �شمال  �خلن�شارة  ببلدة  منزله  يف  �غ�شط�س 
يف  معه  للتحقيق  مم��ل��وك  �للبناين  �لق�شاء  و����ش��ت��دع��ى 
�لق�شية يف 19 كانون �لثاين-يناير و�إز�ء عدم ح�شوره، 
من  �ل��ر�ب��ع  يف  بتوقيفه  غيابية  م��ذك��رة  �لق�شاء  ����ش��در 
�شباط-فرب�ير. ويف ظل عدم ح�شور �ملتهم، يجيز �لقانون 

�للبناين �إجر�ء حماكمة غيابية ململوك، �ل �ن �ملحكمة مل 
�ملا�شي،  حزير�ن-يونيو  ويف  �خل��ي��ار.  ه��ذ�  �ىل  بعد  تلجاأ 
�ن  �شماحة،  وك��الء  �ح��د  �لها�شم،  �شخر  �ملحامي  �و���ش��ح 
�لظروف �ل�شيا�شية لها دور كبر يف هذه �لعملية �لق�شية 
بجرم  �ل�شوري  �لقومي  �لم��ن  جهاز  لرئي�س  �تهام  فيها 
�ل�شورية  �ل��دول��ة  �ع��الن ح��رب على  ه��ذ�  رئي�س ع�شابة. 
لحد  ميكن  ل  خطوة  مملوك  علي  حماكمة  �ن  و��شاف 
بقربه  معروف  �شابق  ونائب  وزي��ر  و�شماحة  يتحملها  �ن 
�ل�شوري، وكان مي�شي جزء� كبر� من وقته  من �لنظام 
يف دم�شق. وح�شر جل�شة �م�س وبد� يف �شحة جيدة، وهو 

يرتدي بزة زرقاء �للون.

•• �سيول-اأ ف ب:

�نه مت عزل  �م�س  �فاد م�شوؤولون من كوريا �جلنوبية 
ع��م �ل��زع��ي��م �ل��ك��وري �ل�����ش��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ �ون �لذي 
من�شبه  من  �ل�شيا�شي،  مر�شده  طويلة  لفرتة  �عترب 
�لقيادي �لرفيع يف �جلي�س و�عد�م �لعديد من �ملقربني 
�جلنوبية  �لكورية  �ل�شتخبار�ت  �جهزة  و�ف��ادت  منه. 
يف تقرير عر�شته على جلنة برملانية �ن جانغ �شونغ-
�لدفاع  جل��ن��ة  لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  من�شبه  م��ن  ع���زل  ث��اي��ك 

نقلت  ما  �لبالد، بح�شب  ق��ر�ر يف  �على هيئة  �لوطني، 
�ل�شحافة �لكورية �جلنوبية عن �حد �لنو�ب. ويف حال 
تاكد �لنباأ فان �قالة جانغ �شونغ-ثايك �شت�شكل �لتطور 
�ل�شيا�شي �لبرز د�خل �ل�شلطة يف كوريا �ل�شمالية منذ 
و�شول كيم جونغ �ون �ىل �ل�شلطة يف دي�شمرب 2011 
قلبية.  بنوبة  ت��ويف  �ل��ذي  �ي��ل  لو�لده كيم جونغ  خلفا 
�جهزة  �ن  لل�شحافة  �شيونغ-ر�ي  جونغ  �لنائب  وق��ال 
�ل�شتخبار�ت �لكورية �جلنوبية �و�شحت خالل �جتماع 
�بعد  �للجنة �لربملانية �ن جانغ  عقد ب�شكل طارئ مع 

•• الرقة-وكاالت:

ت�شتمر معركة �شيطرة �ملعار�شة �مل�شلحة على مقر �لفرقة 
17 يف حمافظة �لرقة �شمايل �شوريا، و�لتي ُتعد �لفرقة 
�ملنطقة  يف  �لنظامي  للجي�س  �ملتبقية  �لوحيدة  �لقتالية 
مايو-�أيار  يف  �ملعركة  ه��ذه  وب���د�أت  �ل��ب��الد  م��ن  �ل�شرقية 
�لفرقة،  مقر  على  كامال  ح�شار�  �ل��ث��و�ر  بفر�س  �ملا�شي 
من  �لع�شرين  يف  �آخ��ره��ا  ك��ان  هجمات  �شل�شلة  �شنو�  كما 
�ل�شهر �ملن�شرم، �أدت �إىل �شيطرتهم على %85 من مقر 
وم�شاكن  �لقيادة  مببنى  �لنظام  يحتفظ  بينما  �لفرقة، 
�ل�شباط، وفق نا�شطني. وتقع �لفرقة 17 �شمال مدينة 
�لرقة وتبعد عن مركز �ملدينة �شبعة كيلومرت�ت، كما ُتعد 
�لرقة  مدينة  بني  تف�شل  كونها  �إ�شرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت 
وريفها، �إ�شافة �إىل �أنها ت�شم �أكرث من 14 كتيبة، �أبرزها 
كتيبة �لكيمياء و�لإ�شارة و�لأغر�ر و�ملدفعية وكتيبة �لقو�ت 
�خلا�شة. ويو�شح ع�شو مركز �لرقة �لإعالمي، �أبو �لو�ثق 
�لرقاوي، �أهمية �لفرقة باعتبارها �لفرقة �لوحيدة لقو�ت 
لها  ويتبع  ل�شوريا،  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �لباقية  �لنظام 

•• دم�سق-اأ ف ب:

دير  م��ن  �ملعار�شة  مقاتلو  �ق��ت��اده��ن  ر�ه��ب��ة   12 نقلت 
ريف  يف  �لث��ري��ة  �مل�شيحية  معلول  ب��ل��دة  يف  تقال  م��ار 
ما  بح�شب  منها،  �لقريبة  ي��ربود  منطقة  �ىل  دم�شق، 
�م�س  زي��ن��اري  م��اري��و  �ل��ب��اب��وي يف دم�شق  �ل�شفر  �ف��اد 
�ل���ث���الث���اء. وق����ال �ل�����ش��ف��ر ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
على  م�شلحة  جم��م��وع��ة  �رغ��م��ت��ه��ن  �ل12  �ل��ر�ه��ب��ات 
ت���رك �ل��دي��ر ب��ال��ق��وة، و�ل��ل��ح��اق ب��ه��ذه �مل��ج��م��وع��ة على 
�ىل  كلم   20 م�شافة  على  وت��ق��ع  ي���ربود  �ىل  �ل��ط��ري��ق 
�ن  �عتقد  �ل�شفر زيناري  ��شاف  �ل�شمال من معلول. 
�لر�هبات  �ن  �ىل  و��شار  يربود  يف  موجود�ت  �لر�هبات 
�مليتم  و�ن  �ل��دي��ر،  خ��ارج  �ىل  �قتدن  �للو�تي  هن فقط 
�لتابع له كان خاليا من �لطفال. وقال زيناري �ليتام 

�لزور و�حل�شكة. وحول  عدد من �لألوية يف مدينتْي دير 
للمعار�شة  �لكاملة  �ل�شيطرة  �أم��د  �أطالت  �لتي  �لأ�شباب 
�لرقاوي، للجزيرة نت،  �لفرقة، يقول  �مل�شلحة على مقر 
�إ�شافة  عالية جد�،  بدرجة  17 حم�شن  �لفرقة  �إن مقر 
�إىل وجود م�شاحة مك�شوفة �أمام �ملقر، مما ي�شعب مهمة 
يكمن  �ل��رق��اوي  �لآخ��ري��ت��اب��ع  و�ل�شبب  عليها.  �ل�شيطرة 
�أ�شلحة  �ملقر  د�خ��ل  �ملتح�شنني  �لنظام  جنود  �متالك  يف 
�ل�شباط  م�شاكن  مبنيْي  يف  وخ�شو�شا  ومتطورة  ثقيلة 
وقيادة �لفرقة، ناهيك عن ن�شر �لقنا�شة وع�شر�ت �ملد�فع 
�لثقيلة على �ملبنينْي. ويختم ع�شو مركز �لرقة �لإعالمي 
باأن �لطر�ن �حلربي و�ملروحي �لقادم من مطار �لطبقة 
و�ل�����ش��ر�ب لقو�ت  و�ل��ط��ع��ام  ب��ال��ذخ��رة  يلقي  �ل��ع�����ش��ك��ري 

�لنظام د�خل �أماكن وجودهم بالفرقة.
بدوره، يرى مر��شل �شبكة �شام يف �لرقة وريفها، �أبو بكر، 
ب�شكل  �لفرقة  على  �ل�شيطرة  �لثو�ر  ��شتطاع  حال  يف  �أن��ه 
مدينة  ق�شف  ي�شتطيع  لن  �لنظام  �أن  يعني  فهذ�  كامل، 
و�لطر�ن  �شكود  �شو�ريخ  بو��شطة  �إل  �لآن  بعد  �ل��رق��ة 

�حلربي، على حد قوله.

�جلو� من �لدير منذ زمن طويل لن �لو�شع كان �شيئا 
جد� ، م�شيفا �نه حاليا ثمة معركة �شر�شة يف معلول، 
ومن �ل�شعب �حل�شول على معلومات دقيقة وتابع كل 
باإرغام  ح��دت  �لتي  �ل�شباب  جنهل  و�ردة  �لحتمالت 
�لر�هبات على �ملغادرة وما هو �لهدف من هذه �خلطوة 
��شارت  �شانا  �ل�شورية  �لر�شمية  �لن��ب��اء  وكالة  وكانت 
�ىل �ن مقاتلني معار�شني وعنا�شر من جبهة �لن�شرة 
�لرثوذك�شي  تقال  مار  دير  دخلو�  بالقاعدة،  �ملرتبطة 
�لو�قع و�شط معلول. و�شهدت معلول جولة معارك يف 
دخول  �ثر  �ل�شكان  معظم  خاللها  نزح  �شبتمرب  �يلول 
جمدد�  خ��رج��و�  �ن  لبثو�  م��ا  �ل��ذي��ن  �ملعار�شة  مقاتلي 
وعادت �ليها قو�ت �لنظام وتقع معلول �ملعروفة باآثارها 
�مل�شيحية �لقدمية ومغاورها �ملحفورة يف �ل�شخر على 

بعد حو�ىل 55 كلم �شمال دم�شق.

موؤخر� من من�شبه و�عدم �ثنان من �ملقربني منه هما 
ري يونغ-ها وجانغ �شو-كيل علنا يف منت�شف ت�شرين 
�جلي�س  �ف����ر�د  جميع  �ن  و����ش��اف   . �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب 
تبلغو� بعمليتي �لعد�م ومنذ ذلك �حلني تو�رى جانغ 
�شونغ-ثايك عن �لنظار وكان جانغ �شونغ-ثايك، زوج 
�شقيقة كيم جونغ �يل، على مدى عقود �حد �شخ�شيات 
من  �جيال   3 تزعمته  �ل��ذي  �ل�شمايل  �لكوري  �لنظام 
�ر�شاد  وت��وىل  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  نهاية  كيممنذ 

�لزعيم �حلايل يف خطو�ته �لوىل على ر�أ�س �لبالد.

عزل عم الزعيم الكوري ال�سمايل واإعدام مقربني منه

مقر الفرقة 17 اآخر معارك النظام واملعار�سة بالرقة

راهبات معلول نقلن اإىل �سمال دم�سق 

طلب الإعدام ل� 9 متهمني بتفجري يف بريوت 

•• وا�سنطن-بريوت-وكاالت:

�لتز�مها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أك���دت 
ب���دع���م ج���ه���ود �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 
�لكيميائية  �لأ����ش���ل���ح���ة  ل��ت��دم��ر 
�ل�������ش���وري���ة ب���اأك���رث �ل���ط���رق �أم���ان���اً 
حت�شرها  ع��ن  معلنة  وف��اع��ل��ي��ة، 
�����ش����ف����ي����ن����ة جم�������ه�������زة ب�������اأح�������دث 
منظمة  جهود  لدعم  �لتكنولوجيا 
�لكيميائية يف هذ�  �لأ�شلحة  حظر 

�ل�شدد.
وز�رة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث���ة  وذك�������رت 
�خلارجية �لأمركية جني ب�شاكي 
�ن �لوليات �ملتحدة ملتزمة بدعم 
�ل�����دويل لتدمر  �مل��ج��ت��م��ع  ج��ه��ود 
�ل�شورية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة 

باأكرث �لطرق �أماناً وفاعلية .
عر�شنا  ل��ق��د  ب�����ش��اك��ي  و�أ����ش���اف���ت 
�شفينة  ح����ال����ي����اً  جن����ه����ز  ون����ح����ن 
بتكنولوجيا  م�������زودة  �أم���رك���ي���ة 
جهود  لدعم  ب��امل��اء  �لتحليل  نظام 
منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية 
وت��اب��ع��ت ن��ح��ن ع��ل��ى �ت�����ش��ال وثيق 
�لدوليني،  وب�����ش��رك��ائ��ن��ا  باملنظمة 
وم����ا زل��ن��ا و�ث���ق���ني ب��ق��درت��ن��ا على 
حت��ق��ي��ق �إجن������از�ت �ل��ت��دم��ر �لتي 
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  ح��ددت��ه��ا 
�لأمم  �ن  و�أو���ش��ح��ت  �لكيميائية 
�لأ�شلحة  حظر  ومنظمة  �ملتحدة 
�ملن�شقني  ت��ب��ق��ي��ان  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�لدول  م��ع  للتو��شل  �لرئي�شيني 
وت��ن�����ش��ي��ق �خل���ط���و�ت وف���ق جدول 

زمني معني.
�لأول��وي��ة لدى  �ن  ب�شاكي  وذك���رت 
�لوليات �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل 
هي تدمر و�لتخل�س من �لأ�شلحة 
ز�لت  وم���ا  �ل�����ش��وري��ة،  �لكيميائية 

منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية 
ت��ت��و����ش��ل م���ع �ل�����دول، وث��م��ة دول 
بامل�شاعدة  رغبتها  عن  علناً  عربت 

ولذ� �شرتى ما �شيح�شل.
ب��ال��ت��اأك��ي��د نرحب  ن��ح��ن  وت���اب���ع���ت 
�أخ����رى  دول  م�����ش��اه��م��ة  �أو  ب���دع���م 
و���ش��ئ��ل��ت ح���ول م�����ش��ارك��ة �إي�����ر�ن يف 
م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 2 ح���ول ���ش��وري��ا ، 
بعد  يتخذ  مل  �ن��ه  ب�شاكي،  فقالت 
�مل�شاركة يف  �ل���دول  ق��ر�ر ح��ول  �أي 
موقف  �ن  �إىل  م�����ش��رة  �مل���وؤمت���ر، 
ب�شاأن  يتغر  مل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ي�شدقو�  مل  فهم  �إي���ر�ن  م�شاركة 
على بيان جنيف وهذ� �شرط ن�شعر 
�نه �شروري، ولكن من �لو��شح �ن 
هذ� �أمر �شت�شتمر مناق�شته خالل 
�لج���ت���م���اع �ل���ث���الث���ي �مل���ق���ب���ل بني 

�ملرّوع حلقوق �لإن�شان يف �شوريا .
و��شاف �أن �ململكة �ملتحدة �شت�شتمر 
يف �ل�����ش��غ��ط لت��خ��اذ �ج����ر�ء حول 
�نتهاكات حقوق �لإن�شان يف �شوريا، 
�أمام  عنها  �مل�����ش��وؤول��ني  وحم��ا���ش��ب��ة 
�ل��ع��د�ل��ة، وت��ق��دمي �ل��دع��م �لكامل 
�شوريا  ح�����ول  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��ج��ن��ة 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة .
�أن  �لإث��ن��ني  ب��ي��الي �علنت  وك��ان��ت 
م�شوؤولية  �إىل  ت�شر  �أدل����ة  ه��ن��اك 
ل��ل��رئ��ي�����س �لأ����ش���د ب��ج��ر�ئ��م حرب 
وجر�ئم �شد �لإن�شانية يف �شوريا ، 
وقالت يف موؤمتر �شحايف �إن جلنة 
�لتابعة  ����ش���وري���ا  ح����ول  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لأمم  يف  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ملجل�س 
من  كبرة  كميات  جمعت  �ملتحدة 
�لأدلة حول جر�ئم حرب وجر�ئم 

و�لأمم  ورو�شيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لأول- ك���ان���ون   20 يف  �مل���ت���ح���دة 

دي�����ش��م��رب. م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أّي���د 
وزير �خلارجية �لربيطاين، وليام 
هيغ، �لثالثاء، ت�شريحات مفو�شة 
حلقوق  �ل���ع���ل���ي���ا  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
نايف بيالي، حول حقوق  �لإن�شان، 
وحتميلها  ����ش���وري���ا،  يف  �لإن�������ش���ان 
�لرئي�س ب�شار �لأ�شد �مل�شوؤولية عن 
�شجل نظامه يف هذ� �ملجال و�لذي 

و�شفه باملروع.
وق�������ال ه����ي����غ، �إن�������ه ي����وؤي����د مت���ام���اً 
�إىل  و����ش��ارت��ه��ا  ب��ي��الي  ت�شريحات 
وجود �أدلة على �أن كبار �مل�شوؤولني 
�ل�������ش���وري، مب���ن فيهم  �ل��ن��ظ��ام  يف 
يتحملون  نف�شه،  �لأ���ش��د  �لرئي�س 
�لو�شع  ع��ن  �لأ�شا�شية  �مل�شوؤولية 

�شد �لإن�شانية ت�شر �إىل م�شوؤولية 
�حلكومة  يف  �مل�شتويات  �أعلى  على 
�ل�شورية، مبن فيها رئي�س �لدولة 

.
م�شادر  ق��ال��ت  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
يف معلول بريف دم�شق �إن �جلي�س 
�لر�هبات  �إج������الء  ي���ح���اول  �حل����ر 
م��ن د�خ��ل �ل��دي��ر و�إخ��ر�ج��ه��ن �إىل 
خارج �لبلدة �لتي تتعر�س لق�شف 

ع�شو�ئي من قبل قو�ت �لنظام.
وف�شلت حماولت �إجالء �لر�هبات 
ق���و�ت  ق��ن�����س  ب�����ش��ب��ب  �لآن  ح��ت��ى 
�لنظام �ملتو��شل، �لذي �أوقع عدد�ً 
من �جلرحى خالل حماولة �إجالء 
�لر�هبات من بينهن رئي�شة �لدير 

�لأم بيالجيا �شياف.
وتتعر�س معلول و�أديرتها �لأثرية 
�إىل ق�شف بر�جمات �ل�شو�ريخ من 
مدينة �لقطيفة �لتي تتمركز فيها 
�لأنباء  وت�����ش��ارب��ت  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
�شورية  ر�ه��ب��ة   12 م�����ش��ر  ح���ول 
�لو�قع  تقال  م��ار  دي��ر  ولبنانية يف 
مدينة  م��ن  �لتاريخي  �لو�شط  يف 

معلول بريف دم�شق.
و�أو���ش��ح��ت م�����ش��ادر �مل��ع��ار���ش��ة �أن 
�لر�هبات  �إج����الء  ح���اول���و�  �ل���ث���و�ر 
�إل  حياتهن  على  خوفاً  �لدير  من 
�إذ�عة  وكانت  �ملغادرة  رف�شن  �أنهن 
م�شلحني  �إن  ق���ال���ت  �ل���ف���ات���ي���ك���ان 
�أخ����رج����و� ب��ال��ق��وة �ل���ر�ه���ب���ات من 
بلدة  ن��ح��و  �ق��ت��ي��اده��ن  �ل��دي��ر ومت 
يربود. و�أكدت وكالة �شانا �ل�شورية 
�لر�شمية �خلرب وُيذكر �أن مقاتلي 
ع�شكرياً  تقدماً  حققو�  �ملعار�شة 
يف م��ع��ل��ول و���ش��ي��ط��رو� ع��ل��ى بع�س 
يف  منها  �ن�شحابهم  بعد  �أج��ز�ئ��ه��ا 

�شبتمرب �ملا�شي.

قنا�صة الأ�صد مينعون اإجالء راهبات معلول

وا�سنطن توؤكد التزامها بتدمري اآمن للكيماوي ال�سوري 

اعتقال اأ�سرتاليني 
حاول ال�سفر اإىل �سوريا 

•• كانبريا-يو بي اأي:

�أعلنت �ل�شرطة �لفدر�لية �لأ�شرت�لية، �م�س �لثالثاء، عن �عتقال رجلني، 
ملحاولتهما �ل�شفر للم�شاركة يف �لقتال �لد�ئر يف �شوريا ونقلت وكالة �لأنباء 
�لأ�شرت�لية �آي �آي بي عن �ل�شرطة �لفدر�لية قولها �نه مت �عتقال �لرجلني 
�ن  و�أو���ش��ح��ت  و�ي��ل��ز  ���ش��اوث  نيو  �شرطة  وب��ني  بينها  �إث���ر حتقيق م�شرتك 
�لعتقال جاء على خلفية حماولة �ل�شخ�شني �ل�شفر �إىل �شوريا للم�شاركة 
باأي  لي�س مرتبطاً  �لعتقال  �ن  �ل�شرطة  و�أك��دت  �لر�هن هناك.  �لنز�ع  يف 
يتم  �لأ���ش��رت�يل ومل  �ملجتمع  ل��ه �شد  �ع��ت��د�ء خمطط  �أو  �إره��اب��ي  تهديد 

�لك�شف عن هوية �ملعتقلني �لثنني.

•• بريوت-يو بي اأي:

طلب قا�شي �لتحقيق �لع�شكري يف لبنان، فادي �شو�ن، 
�م�س �لثالثاء، �نز�ل عقوبة �لإعد�م بحق 9 ��شخا�س 
�شيارة مفخخة يف  بق�شية �شبط  3 موقوفني  بينهم 
حملة �ملعمورة يف �شاحية بروت �جلنوبية وتفكيكها 
�ملا�شي  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين   14 يف  تفجرها  قبل 
و�أ����ش���در �ل��ق��ا���ش��ي ���ش��و�ن ق����ر�ر�ً �ت��ه��ام��ي��اً، ط��ل��ب فيه 
�لإعد�م لالأ�شخا�س �ل�9، �إ�شافة �ىل مذكر�ت توقيف 

ح�شورية وغيابية بحقهم..
�أ�شخا�س   4  ك��م��ا ���ش��ط��ر ب��الغ��ات ب��ح��ث وحت���ر ب��ح��ق 
و�أبو  وب��الل،  �أب��و مالك،  �لهوية، وهم  باقي  جمهويل 

حممد �مني، وحممد �أمني.
و�أحال �لقا�شي �شو�ن �ملتهمني �ىل �ملحكمة �لع�شكرية 
ملحاكمتهم وبني �ملتهمني حممد �شبح �وز�م��ر، وهو 
�ملا�شي،  ت�شرين �لول-�ك��ت��وب��ر   25 �وق��ف يف  ت��رك��ي، 
�ىل جانب �لعر�قي خبر �ملتفجر�ت، عبد �هلل حممد 
�ل��ق��ل��ع��ي، �مل��ل��ق��ب ب���اأب���و ع��ب��د �هلل، وه���و ف���ار م���ن وجه 
�لعد�لة، و�ل�شوري ح�شان حممد �ملعر�وي �لذي �وقف 

يف 7 ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملا�شي.
و�مل��ت��ه��م��ون �مل��وق��وف��ون غ��ي��اب��ي��ا، ه��م �أح��م��د ع��ب��د �هلل 
�لأط���ر����س، و���ش��ام��ح حم��م��ود ���ش��ل��ط��ان، و���ش��ام��ي �حمد 
�ب��ر�ه��ي��م �حل��ج��ري، و�بر�هيم  �لأط���ر�����س، وحم��م��د 

قا�شم �لأطر�س.
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عربي ودويل

مبنطقة  م�شلحني   4 على  �لق�شاء  م��ن  �جل��ز�ئ��ري  �جلي�س  متكن 
�أر���ش��و�ن، �لقريبة من بلدة عني ق��ز�م، على �حل��دود مع دول��ة مايل 
�ن  �أمني قوله  �م�س عن م�شدر  ونقلت �شحيفة �خلرب �جلز�ئرية، 
وجود  حول  ��شتخبار�تية  معلومات  تلقت  �جلز�ئري  �جلي�س  ق��و�ت 
جمموعة م�شلحة تن�شط يف منطقة �أر�شو�ن على �حلدود مع مايل، 

فق�شفتها م�شتخدمة �ملروحيات، ما �أدى �إىل مقتل 4 م�شلحني.
و�أو�����ش����ح �أح����د �مل�������ش���ادر �أن �جل��ي�����س ����ش���ادر ع��ق��ب �ل��ع��م��ل��ي��ة �شالح 
�إغالق  �أ�شهر  وقررت �حلكومة �جلز�ئرية قبل  كال�شنيكوف وهاتفاً 
حدودها �لربية مع مايل و�لنيجر، و�أعلنت �ملنطقة ع�شكرية ون�شرت 
�لأر��شي  �إىل  �مل�شلحة  ت�شلل �جلماعات  ملو�جهة  �لآلف من �جلنود 
�جلز�ئرية عقب �لعملية �لتي نفذتها كتيبة �ملوقعون بالدم ، �لتابعة 
لتنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي، �شد من�شاأة لإنتاج �لغاز 
يف كانون �لأول دي�شمرب �ملا�شي ما �أ�شفر عن مقتل 27 عاماًل �أجنبياً 

و29 م�شلحاً.

 
حّذر قائد �شابق للبحرية �مللكية �لربيطانية من �أن تخفي�شات �لدفاع 
جعلت بالده ل متلك ما يكفي من �ل�شفن �حلربية، وب�شكل يجعلها 
�للورد  �إىل   ، �م�س  �ك�شربي�س  ديلي  للتهديد ون�شبت �شحيفة  عر�شة 
وي�شت، �لذي �شغل من�شب وزير �لأمن يف حكومة حزب �لعمال �ل�شابقة 
برئا�شة غوردون بر�ون، قوله �أمام جمل�س �للورد�ت �إن بريطانيا تقف 
�لآن يف مو�جهة �خلطر لأن �حلكومة �لئتالفية �حلالية ل تخطط 
لبناء ما يكفي من �ل�شفن �حلربية . و��شاف �للورد وي�شت، �لذي �شغل 
من�شب قائد �لبحرية �مللكية �لربيطانية من 2002 �إىل 2006، �أن 
�لذي كانت تفخر به بريطانيا بات مهدد�ً  �لتقليدي  �لبحرية  �شالح 
�لفرقاطات  �أن  �إىل  و��شار   . �ل�شيا�شي و�لبروقر�طية  �لإهمال  جر�ء 
�لثالث �لتي تخطط لبنائها وز�رة �لدفاع �لربيطانية غر كافية لأن 
�شالح �لبحرية يحتاج �إىل �أكرث من ذلك، وكان ميتلك 40 فرقاطة 
�أث��ن��اء ح��رب �ل��ف��وك��الن��د. وك��ان��ت �حل��ك��وم��ة �لئ��ت��الف��ي��ة �لربيطانية 
�أل��ف جندي   102 لتقلي�س عدد جي�س بالدها من  �عتمدت خططاً 
�مل�شاة و�لبحرية و�لقوى  �أ�شلحتها �لثالثة،  �ألف جندي من   82 �إىل 
عام،   100 منذ  له  ع��دد  �أ�شغر  وه��و   ،2020 �لعام  بحلول  �جلوية، 
و�ل�شتغناء عن خدمات 25 �ألف موظف مدين يعملون بوز�رة �لدفاع 
ل�شد �لعجز يف ميز�نيتها. وحّذر قائد �جلي�س �لربيطاين، �جلرن�ل 
بيرت وول، موؤخر�ً من �أن �أي تخفي�شات جديدة على ميز�نية �لدفاع، 
ميكن �أن تلحق �أ�شر�ر�ً بالغة يف قدرة بالده على حتقيق �لنجاح يف 

�حلروب �ملقبلة.

عاد �لقائد �جلديد حلركة طالبان �لباك�شتانية �ملال ف�شل �هلل �ىل 
�ملناطق �لقبلية �لباك�شتانية �لتي يدير منها عمليات �ملتمردين بعد 
�شنو�ت �م�شاها يف �شرق �فغان�شتان كما �علن متحدث با�شم �حلركة 
قائد� جديد�  �ملا�شي  �ل�شهر  �نتخب  �هلل  �ملال ف�شل  وكان  �لثالثاء. 
م�شلحة  ��شالمية  ف�شائل  ع��دة  ت�شم  �لتي  �لباك�شتانية  لطالبان 
�لتي  �لره���اب  �شد  �حل��رب  بدعم  �ملتهمة  �ب��اد  ��شالم  �شلطة  تقاتل 
تخو�شها �لوليات �ملتحدة، بعد ت�شفية زعيمها حكيم �هلل حم�شود 
�ملتحدر من  يف �شربة من طائرة �مركية بدون طيار. وف�شل �هلل 
و�دي �شو�ت، �ملنطقة �لو�قعة �شمال غرب باك�شتان �لتي �شيطر عليها 
�ل��رت�ج��ع �ىل مناطق  2008 قبل  2007 وح��ت��ى  م��ن  ق��و�ت��ه  م��ع 
طالبان  حلركة  قائد  �ول  هو  �فغان�شتان،  �شرق  يف  طالبان  �شيطرة 
�لتي ت�شكل ع�شب حركة  �لباك�شتانية ل يتحدر من قبيلة حم�شود 
تو�جده  ��شوله هذه �ىل جانب  �ن  �منيون  �لتمرد. ويرى حمللون 
�ن  ميكن  باك�شتان،  �ىل  �حل�شور  من  بدل  �لفغانية  �لر��شي  على 
ي�شعفا �شيطرته على حركة �لتمرد �لتي ت�شم حو�ىل 30 ف�شيال. 
و�فادت حمطات تلفزة باك�شتانية �لثالثاء �ن �ملال ف�شل �هلل عاد �ىل 
حكم  ب�شبه  حتظى  �لتي  �ل�شبع  �لقبلية  �ملناطق  �ح��دى  وزير�شتان، 
ت�شتخدم معقال حلركة طالبان  و�لتي  �لبالد  �شمال غرب  ذ�ت��ي يف 

وجمموعات �خرى مرتبطة بالقاعدة.

عوا�سم

اجلزائر

كرات�سي

لندن

�سمن عربية  دول   5
 الأكرث ف�سادًا يف العامل

•• عوا�سم-وكاالت:

حلت �شوريا و�لعر�ق وليبيا و�ل�شود�ن و�ل�شومال �شمن قائمة �لدول �لع�شر 
�م�س  �أ�شدرته  �ل��ذي  �ل�شنوي  �لف�شاد  ملوؤ�شر  وفقا  �لعامل  يف  ف�شاد�  �لأك��رث 
منظمة �ل�شفافية �لدولية لعام 2013، فقد حلت تلك �لدول على �لتو�يل 
�لف�شاد  موؤ�شر  وي�شنف  و175.  و174  و172  و171   168 �مل��ر�ت��ب  يف 
 177 �لقائمة  �لعام فيها، و�شمت  �لقطاع  �لف�شاد يف  مل�شتويات  �لدول وفقا 
دول��ة حتتل فيها �لدولة �لأك��رث ف�شاد� �ملركز �لأخ��ر، و�لأق��ل ف�شاد� �ملركز 
ث��ور�ت فجاءت يف مر�تب متفاوتة،  �ل��دول �لعربية �لتي �شهدت  �أما  �لأول.  
وم�شر   77 �مل��رت��ب��ة  يف  ج���اءت  فتون�س  �لأخ����رة،  �مل��ر�ت��ب  يف  �أغلبها  ول��ك��ن 
وذكرت   .172 �ملرتبة  يف  وليبيا   167 �ملرتبة  يف  و�ليمن   114 �ملرتبة  يف 
منظمة �ل�شفافية �أن �لدول �لعربية �لتي ت�شهد نز�عات مثل �شوريا و�ليمن 
�أن  ف�شاد�، م�شيفة  �ل��دول  �أك��رث  قائمة  �أك��رب �شمن  تر�جعا  ت�شنيفها  عرف 
يف  �ل�شفافية  زي��ادة  يخ�س  ما  يف  عربية  دول  على  تعقد  كانت  �لتي  �لآم���ال 
�إذ �إن  قطاعها �لعام خابت، ومل ت�شتطع �شوى دول قليلة حت�شني ت�شنيفها، 
%84 من دول منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا ح�شلت على نقاط 
�لقطاع �حلكومي.  �لف�شاد يف  قيا�س  ما يخ�س  �لعاملي يف  �ملتو�شط  �أق��ل من 
باملقابل، تالحظ �ملنظمة �لدولية غر �حلكومية �أن تطور� �إيجابيا �شهدته 
بع�س �لدول �لعربية، ويتمثل يف و�شع قو�نني ت�شمن حرية �حل�شول على 
�ملعلومات، ويف حالة تطبيقها بطريقة �شليمة فاإن �ملو�طنني و�لهيئات �ملدنية 
و�ل�شطالع  �أح�شن  بطريقة  �حلكومات  مر�قبة  �مل�شتقبل  يف  �شي�شتطيعون 
بدور مهم يف �لوقاية من �لف�شاد. وعلى �ل�شعيد �لعاملي، جاءت �لد�منارك 
ونيوزيلند� يف �ملركزين �لأول و�لثاين بني 177 دولة يف قائمة �ملوؤ�شر، �أي 
فنلند�  وت�شاركت  �لأق��ل،  كانت  فيهما  �لقطاع �حلكومي  �لف�شاد يف  ن�شب  �أن 

و�ل�شويد يف �ملركز �لثالث، فيما حلت �لرنويج يف �ملركز �خلام�س .

اإ�صرائيل تدخل مواد بناء لغزة خوفًا من تدهور اأمني

الحتالل �سادق على 4 اآلف وحدة ا�ستيطانية خالل 4 �سهور

ال�سعودية تدعو اإىل اأهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية
و�أعربت  �ل�شابقة  �لأع����و�م  خ��الل 
عن دعمها لتعيني �أوزم�شو مدير� 
عاما للمنظمة لفرتة ثانية وهناأت 
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  م��ن��ظ��م��ة  �مل��م��ل��ك��ة 
�لكيميائية مبنا�شبة ح�شولها على 
جائزة نوبل لل�شالم للعام 2013 
ل��دوره��ا �حل��ي��وي �ل���ذي ت�شهم به 
يف تعزيز �لأمن و�ل�شلم �لدوليني 
�أولت عناية كربى  �أنها  و�أو�شحت 
جل���ه���ود �إز�ل��������ة �أ����ش���ل���ح���ة �ل���دم���ار 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  �ل�شامل 
منطقة  ج���ع���ل  �إىل  ي�������وؤدي  ومب�����ا 
هذه  م��ن  خالية  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ملجتمع  د�ع��ي��ة  �لفتاكة  �لأ�شلحة 
�ل��دويل يف منا�شبات عدة لتقدمي 
�لدعم �لالزم يف �شبيل حتقيق هذ� 
ت��ر�ه حقا م�شروعا  �ل��ذي  �ل��ه��دف 
�أ�شا�شية  ودعامة  �ملنطقة  ل�شعوب 

لأمن �ملنطقة و��شتقر�رها. 
�نعقاد  ل��ت��اأج��ي��ل  �أ���ش��ف��ه��ا  وك�����ررت 
�مل��وؤمت��ر �ل���دويل �خل��ا���س باإخالء 
م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو������ش�����ط من 
�لدمار  و�أ�شلحة  �لنووية  �لأ�شلحة 
�ل�شامل �لذي كان مقرر� عقده يف 
هل�شنكي �لذي كانت ول ز�لت تعلق 
ع��ل��ى ع��ق��ده �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة للدفع 
ب��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��الم وت��ع��زي��ز �لأم���ن 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�أن  يف  �أملها  ع��ن  معربة  �لأو���ش��ط 
تت�شافر �جلهود �لدولية لالإ�شر�ع 
يف عقد هذ� �ملوؤمتر �ملهم مب�شاركة 

جميع �لدول ذ�ت �لعالقة. 

وتعزيز هذ� �لدور لتتمكن �لأمانة 
بامل�شتوى  �أد�ء مهامها  �لفنية من 

�ملطلوب. 
مت  م��ا  �أن  �إىل  �ل�شعودية  و�أ���ش��ارت 
�ت���ف���اق���ي���ة حظر  �إجن��������ازه يف ظ����ل 
تبني  م��ن��ذ  �لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لتفاقية  ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة 
�لعام  �أك���ت���وب���ر م���ن  ���ش��ه��ر  خ����الل 
2003 هو �أمر جدير بالإ�شادة.. 
و�أمر يبعث على �لرتياح لن�شمام 
�لأمر  ع�شويتها  �إىل  دولة   190
�لذي يوؤكد ما حتظى به �لتفاقية 
وتاأييد  و����ش��ع  دويل  �ح����رت�م  م��ن 
�ملتمثلة  �لنبيلة  لأه��د�ف��ه��ا  ك��ب��ر 
��شتخد�م  من  �لب�شرية  حماية  يف 
�لتهديد  �أو  �لكيميائية  �لأ�شلحة 
�لدعوة  جم����ددة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ه��ا.. 
�لتفاقية  ه����ذه  خ�����ارج  ب��ق��ي  مل���ن 
ل��الن�����ش��م��ام �إل��ي��ه��ا يف �أ����ش���رع وقت 
ممكن.  وجددت �ململكة يف كلمتها 
�لأ�شلحة  ����ش��ت��خ��د�م  �أن  ت��اأك��ي��ده��ا 
كان  ظ��رف  �أي  وحت��ت  �لكيميائية 
ه��و �أم����ر ل مي��ك��ن �ل��ت�����ش��ام��ح معه 
وم�شتنكر  م�����ش��ت��ه��ج��ن  �أم�����ر  وه����و 
لتعار�شه  �ل��ع��ب��ار�ت  باأ�شد  وم���د�ن 
مع �ملعاير �لأخالقية و�لقانونية 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل����دويل..م����ع����ربة عن 
�ل�شديدتني  و�إد�ن��ت��ه��ا  ��شتنكارها 
�لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ل���ش��ت��خ��د�م 
نتج  وما  �شورية  دوليا يف  �ملحرمة 
ع���ن ذل����ك م���ن م��ق��ت��ل �مل���ئ���ات من 

�لأبرياء.

يف  �ملح�شلة  يف  و�شي�شب  �ملنظمة 
م�����ش��ل��ح��ة �جل��م��ي��ع..م�����ش��رة �إىل 
لها  مي���ك���ن  ل  �مل��ن��ظ��م��ة  ه�����ذه  �أن 
فيما  �أرح���ب  �آف���اق  �إىل  تنطلق  �أن 
�مل�شتقبلية  ب���اأول���وي���ات���ه���ا  ي��ت��ع��ل��ق 
م�شاألة  م��ن  فعليا  �لن��ت��ه��اء  دون 
�لتدمر �لكامل لتلك �ملخزونات . 
�لذي  �ملهم  بالدور  �ململكة  ونوهت 
للمنظمة  �لفنية  �لأمانة  به  تقوم 
�أعمال  م��ن  بالتحقق  يتعلق  فيما 
�لتدمر.. د�عية �جلميع �إىل دعم 

تدمر  �إمت������ام  ع����دم  �إن  وق����ال����ت  
�ملخزونات من �لأ�شلحة �لكيميائية 
للجميع..  ق���ل���ق  م�������ش���در  ي���ع���د 
ف���ا����ش���ت���ك���م���ال �ل����������دول �حل�����ائ�����زة 
لتدمر  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
�لأ�شلحة  ه����ذه  م���ن  خم��زون��ات��ه��ا 
�لرئي�شة  �لأه������د�ف  �أح����د  ي��ع��ت��رب 
تعزيز  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  و  ل��الت��ف��اق��ي��ة 
متمنية  �لدوليني  و�ل�شلم  �لأم��ن 
من �لدول �حلائزة لتلك �لأ�شلحة 
وقت  ب��اأ���ش��رع  بالتز�ماتها  �ل��وف��اء 

ممكن..  ووفقا للتد�بر �ملن�شو�س 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق������ر�ر م����وؤمت����ر �ل�����دول 
�لأطر�ف يف دورته �ل�شاد�شة ع�شرة 
.  وج��ددت دعوتها �ل��دول �لتي ما 
كيميائية  لأ���ش��ل��ح��ة  ح��ائ��زة  ز�ل����ت 
للتخل�س  جهودها  من  تكثف  لأن 
�شلفا  �مل��ح��ددة  �لآج����ال  وف��ق  منها 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لقر�ر�ت  ووفقا 
�أن  �مل��م��ل��ك��ة  و�أ���ش��اف��ت  للمنظمة. 
�إمتام �لتدمر باأ�شرع وقت ممكن 
تاريخ  يف  حت����ول  ن��ق��ط��ة  ���ش��ي��ك��ون 

•• مدريد-وام:

�لإ�شباين  �خلارجية  وزي��ر  �جتمع 
مارجايو  جارثيا  مانويل  خو�شيه 
مدريد  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  �ل��ل��ي��ل��ة 
�لعرب  �ل�������ش���ف���ر�ء  م����ن  ع�����دد  م����ع 
�ملعتمدين لدى بالده وذلك لبحث 
�لو�شع يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�ل�شر�ئيلية  �ل�������ش���الم  وع��م��ل��ي��ة 
�أمام  مارجايو  و�أك��د  �لفل�شطينية 
�ل��دك��ت��ورة ح�����ش��ة عبد�هلل  ���ش��ع��ادة 
�ل��ع��ت��ي��ب��ة ����ش���ف���رة �ل����دول����ة لدى 
�ململكة �ل�شبانية و�شفر�ء �جلز�ئر 
و�جلامعة  وف��ل�����ش��ط��ني  وم�������ش���ر 
�لعربية �ملعتمدين لدى مدريد �أن 

باعتبارها  �ملفاو�شات  تدعم  بالده 
�ل��ط��ري��ق �ل��وح��ي��د ن��ح��و ح��ل د�ئم 
�لفل�شطيني  ل��ل�����ش��ر�ع  وم�����ش��ت��د�م 
�خلارجية  وزير  وذكر  �لإ�شر�ئيلي 
�لإ�شباين مبوقف بالده �لذي �أد�ن 
يف  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  بناء 
�ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ل�شرقية 
�مل�شتوطنات  ���ش��رع��ي��ة  ع���دم  و�أك�����د 
مب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �ل�����دويل ونقل 
��شتمر�ر  يف  رغ���ب���ت���ه  ل���ل�������ش���ف���ر�ء 
�لتو�شل حلل  �أجل  �ملفاو�شات من 
ب��ني �ل��دول��ت��ني وذك���ر ب��ي��ان لوز�رة 
�للقاء  �أن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�ملنطقة  يف  �ل���و����ش���ع  �إىل  ت���ط���رق 

خا�شة يف �شوريا.

اليمن يحقق مع 20 عن�سرًا من القاعدة الرئي�س امل�سري يت�سلم ر�سميًا م�سودة الد�ستور 
•• �سنعاء-يو بي اأي:

�أعلن م�شدر ق�شائي ميني، �م�س �لثالثاء، �أن �لنيابة �لعامة حتقق مع 20 عن�شر�ً 
ينتمون �ىل تنظيم �لقاعدة يف �لبالد ونقل موقع وز�رة �لدفاع �ليمنية عن �مل�شدر، 
قوله �إن �لنيابة حتقق حاليا مع 20 �إرهابيا ي�شكلون 3 خاليا تابعة لتنظيم �لقاعدة 
و�أ�شاف �نه �ثر ��شتكمال �لتحقيق مع �ملتهمني �شيتم �إحالتهم �إىل �ملحكمة �جلز�ئية 
�ملتخ�ش�شة )حمكمة �من �لدولة( . و�أ�شار �ىل �نه مت �لقب�س على �خلاليا �ل� 3 يف �أكرث 
من حمافظة مينية بعد �أن �شكلو� ع�شابات م�شلحة لتنفيذ �أعمال �إرهابية ت�شتهدف 
و�غتيال  و�أمنية  وع�شكرية  حكومية  ومن�شاآت  و�لأم���ن  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  من  �شباطاً 
�أن �لأحكام �لتي  �أجانب . وتكررت حماكمة عنا�شر �لقاعدة غر �ن قانونيني يرون 
�ملن�شوبة لهم من قتل ع�شر�ت �جلنود �ليمنيني  طالت تلك �لعنا�شر مقارنة بالتهم 

و�ختطاف �لأجانب وقتل �ملدنيني، تعد �حكاماً خمففة.

وزير اخلارجية الإ�سباين يبحث مع عدد من ال�سفراء العرب الو�سع يف ال�سرق الأو�سط

9000 وحدة �شكنية . و�أ�شاف �أنه 
ت�شيبي  فيه  تدفع  �ل��ذي  �لوقت  يف 
ليفني )وزيرة �لعدل ورئي�شة طاقم 
�ملفاو�شات مع �لفل�شطينيني( نحو 
�لإ�شكان  ووزي��ر  يعلون  ف��اإن  �تفاق، 
دفع  ي����و������ش����الن  �أري����ئ����ي����ل،  �أوري 
�ل�شفة،  يف  مب�����ش��ت��وط��ن��ات  �ل��ب��ن��اء 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة )بنيامني  وع��ل��ى 
نتنياهو( �أن ياأمر يعلون بوقف دفع 

هذه �ملخططات .
�شحافية  تقارير  ذك��رت  ذل��ك،  �ىل 
�إ�شر�ئيلية، �م�س �لثالثاء، �أن وزير 
�حلرب �لإ�شر�ئيلي، مو�شيه يعلون، 
ق����رر �ل�����ش��م��اح ب����اإدخ����ال م����و�د بناء 
تدهور  من  حت�شبا  غ��زة  قطاع  �إىل 
�إغالق  �لإن�شاين فيه عقب  �لو�شع 
م�شر معظم �لأنفاق ووقف تهريب 
�لب�شائع و�لت�شبب بالتايل بت�شعيد 
ويق�شي  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ����ش���د  �أم����ن����ي 
ق���ر�ر ي��ع��ل��ون، �ل���ذي ج��اء ب��ن��اء على 
�لإ�شر�ئيلي،  �جل��ي�����س  ت��و���ش��ي��ات 
بال�شماح، هذ� �لأ�شبوع، �إدخال مو�د 
ب��ن��اء ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف �إن�����ش��اء عدة 
موؤ�ش�شات  تنفذها  كبرة  م�شاريع 
�أثر  دول���ي���ة يف ق��ط��اع غ����زة، وع��ل��ى 
م��ط��ال��ب ب��ه��ذ� �ل�����ش��اأن ت��ق��دم��ت بها 

دول �أجنبية عديدة.
وق����دم����ت وح������دة ت��ن�����ش��ي��ق �أع���م���ال 
�لقطاع  يف  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
للجي�س  �لتابعة  �لغربية،  و�ل�شفة 
�إيتان  �ل��ل��و�ء  وب��ق��ي��ادة  �لإ�شر�ئيلي 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

وز�رة  زودت���ه���ا  م��ع��ط��ي��ات  �أظ���ه���رت 
حلركة  �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة  �حل��������رب 
لالإحتالل  �مل��ن��اه�����ش��ة  �لآن  ���ش��الم 
�حل����رب،  وزي�����ر  �أن  و�لإ����ش���ت���ي���ط���ان 
فرتة  خالل  �شادق  يعلون،  مو�شيه 
على  وليته  بد�ية  منذ  �شهور   4
�شكنية جديدة  وحدة   3000 بناء 

بامل�شتوطنات.
�أن  ه����اآرت���������س  وذك���������رت ���ش��ح��ي��ف��ة 
معطيات �شالم �لآن تفيد �أن يعلون 
وحدة   3000 ب��ن��اء  ع��ل��ى  ����ش���ادق 
بني  �لو�قعة  �لفرتة  خ��الل  �شكنية 
ن��ي�����ش��ان-�أب��ري��ل ومت��وز-ي��ول��ي��و من 
�لعام �حلايل، وتبني �أن ق�شماً كبر�ً 
�شتقام  �ل�شكنية  �لوحد�ت  من هذه 
مب�شتوطنات و�قعة يف قلب �ل�شفة 
�لغربية وخارج �لكتل �لإ�شتيطانية 
�ل��ك��ب��رة. و�أ����ش���اف���ت �مل��ع��ط��ي��ات �أن 
عليها  �����ش����ادق  �ل���ت���ي  �مل���خ���ط���ط���ات 
وحدة   984 ب��ن��اء  ���ش��م��ل��ت  ي��ع��ل��ون 
�شكنية يف م�شتوطنة غفعات زئيف ، 
و386 وحدة �شكنية يف م�شتوطنة 
بيت �إي��ل ، و550 وح��دة �شكنية يف 
وحدة  و277  طلمون  م�شتوطنة 
 ، �شكنية يف م�شتوطنة عيلي زهاف 
و290 وحدة �شكنية يف م�شتوطنة 
، و130 وح��دة �شكنية يف  كدوميم 
وحدة  و60   ، بت�شيئيل  م�شتوطنة 
�شفوت  �أل���ون  م�شتوطنة  يف  �شكنية 

، و74 وح��دة �شكنية يف م�شتوطنة 
�أن  �ىل  و����ش��ارت   . �أف��ر�ي��ي��م  عيت�س 
تو�شيع  على  ك��ذل��ك  ���ش��ادق  يعلون 
م�شتوطنات من خالل �شم �أر��شي 
يف �ل�شفة �لغربية �إىل مناطق نفوذ 
هذه �مل�شتوطنة، وبينها �شم حممية 
يف  �شيلو  م�شتوطنة  �إىل  طبيعية 
ق��ل��ب �ل�����ش��ف��ة، م���ا �ع��ت��ربت��ه �شالم 
�لآن خطوة متهيدية لتنفيذ �أعمال 
للمعلومات  ووف��ق��ا  �مل��ك��ان.  ب��ن��اء يف 
�لتي ح�شلت �شالم �لآن عليها من 
وز�رة �حلرب �لإ�شر�ئيلية فاإن وزير 
�حلرب �ل�شابق، �يهود بار�ك �شادق 
�لو�قعة بني ت�شرين  �لفرتة  خالل 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  �لثاين-نوفمرب 
�آذ�ر-مار�س  نهاية وليته يف  وحتى 
وحدة   6200 ب��ن��اء  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي 
�أن هذه  �إىل  �شكنية جديدة. وي�شار 
يف  بامل�شتوطنات  تتعلق  �مل��ع��ل��وم��ات 
ك��ون��ه��ا منطقة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 
حم��ت��ل��ة وت��خ�����ش��ع �إد�ري��������ا ل�����وز�رة 
�ل��دف��اع، وه��ي ل ت�شمل خمططات 
�ل�شرقية  �لقد�س  يف  بناء  و�أع��م��ال 
�لد�خلية  ل���وز�رة  �إد�ري���ا  �خلا�شعة 

�لإ�شر�ئيلية.
وق����������ال ع���������ش����و ط�����اق�����م م����ر�ق����ب����ة 
ليئور   ، �لآن  �شالم  يف  �ل�شتيطان 
عميحاي، �إن يعلون حتول �إىل ختم 
مطاطي ملجل�س �مل�شتوطنات، ورغم 
�ملحاولت لإخفاء معلومات، �إل �أننا 
بناء  وخمططات  م�شادقات  ك�شفنا 

و�نقطاع  غ��زة  يف  ب��ال��وق��ود  �لنق�س 
وت����دف����ق مياه  �مل���ت���ك���رر  �ل���ك���ه���رب���اء 
هو  �ل�����ش��و�رع  يف  �ل�شحي  �ل�����ش��رف 
�مل�شرية  ل��ل��ح��رب  م��ب��ا���ش��رة  نتيجة 

�شد �أنفاق �لتهريب .
�إغ���الق م�شر  �أن  و�أ���ش��اف د�ن��غ��وت 
ل��الأن��ف��اق ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ق��ط��اع غزة 
�أحلق �شرر� كبر� يف تزويد �لطاقة 
ل��ك��اف��ة �ل�����ش��ك��ان وي���وؤث���ر ذل���ك على 
على  يوؤثر  مثلما  �خلا�شة  �لبيوت 

�ملباين �لعامة، مثل �مل�شت�شفيات .

د�نغوت، تقرير�ً �إىل يعلون موؤخر�، 
حذرت فيه من �أن ��شتمر�ر �حلظر 
�أن  �إدخ��ال م��و�د بناء من �شاأن  على 
�آلف  ع�����ش��ر�ت  ف���ق���د�ن  �إىل  ي�����وؤدي 
�لعمال يف �لقطاع لعملهم وت�شعيد 
�لأم���ن���ي وذك����رت �شحيفة  �ل��و���ش��ع 
هاآرت�س �أن يعلون �عتقد يف �لبد�ية 
�أن �لتحذير�ت مبالغ فيها و�أن على 
�إ�شر�ئيل مو��شلة منع �إدخال مو�د 
�لبناء لغزة، خا�شة بعد ك�شف نفق 
يربط بني �لقطاع وجنوب �إ�شر�ئيل 

و�أن على �إ�شر�ئيل جباية ثمن ذلك 
�ل��ت��ي ت�شيطر  م��ن ح��رك��ة ح��م��ا���س 

على �لقطاع.
ولكن يعلون قرر هذ� �لأ�شبوع �إز�لة 
�حلظر على �إدخال مو�د �لبناء �إىل 
�أمر�  و�أ���ش��در  ب�����ش��ورة جزئية  غ��زة 
ب���اإع���د�د خ��ط��ة لتنفيذ  د�ن���غ���وت  ل���� 
عن  معاريف  �شحيفة  ونقلت  ذل��ك 
د�ن���غ���وت ق��ول��ه خ���الل ل���ق���اء�ت مع 
م�����ش��وؤول��ني يف �لحت�����اد �لأوروب������ي 
يف ب��روك�����ش��ل �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، �إن 

�لثالث  يف  مر�شي  �لرئي�س حممد  عزل  �جلي�س عقب  �علنها 
ثم  للد�شتور  جديد  م�شروع  باعد�د  �ملا�شي  متوز-يوليو  من 
�جر�ء ��شتفتاء عليه يف غ�شون �شهر من �لنتهاء من �شياغته 
�ل  �لتالية  �ل�شهور  يف  رئا�شية  ثم  برملانية  �نتخابات  وتنظيم 
�ن م�شروع �لد�شتور ت�شمن ن�شا يتيح تعديل خارطة �لطريق 
�لنتخابات  باجر�ء  ق��ر�ر  �تخاذ  حق  �ملوؤقت  للرئي�س  وي��رتك 
�لرئا�شية �ول ثم �لربملانية. وتعليقا على هذ� �لتعديل، قال 
�لنتخابات  �يا من  �لتي حتدد  �لبلد هي  �ن م�شلحة  مو�شى 
�شيتخذ  م��ن�����ش��ور  ع����ديل  �ل��رئ��ي�����س  �ن  م���وؤك���د�  �ول  جت����ري 
�لقر�ر�ت �لالزمة بهذ� �ل�شاأن خالل �ل�شابيع �ملقبلة . ويعترب 
م�����ش��روع �ل��د���ش��ت��ور �جل��دي��د ت��ق��دم��ا م��ق��ارن��ة ب��ك��ل �لد�شاتر 

•• القاهرة-اأ ف ب:

�جلديد  �مل�شري  �لد�شتور  م�شروع  و�شع  جلنة  رئي�س  �شلم 
عمرو مو�شى �لثالثاء ن�س �مل�شروع �ىل �لرئي�س �ملوؤقت عديل 
�شعبي حوله  ��شتفتاء  �ىل  �لدعوة  يتعني عليه  �لذي  من�شور 
يف مهلة ل تتجاوز �شهر� ودعا مو�شى يف موؤمتر �شحايف بعد 
�ن  �ىل  �ملو�طنني  كل  من�شور  �ىل  �لد�شتور  م�شروع  ت�شليمه 
ت�شهد  م�شر  م�شيفا  بنعم  وي�شوتو�  �ل�شتفتاء  يف  ي�شاركو� 
فتنة كبرة ومن �ل�شروري �ن ن�شع حد� للفتنة ونخرج من 
و�مل�شي  �لد�شتور  على  بالت�شويت  �ل��ر�ه��ن  �خلطر  �لو�شع 
�لتي  �لطريق  خ��ارط��ة  وتق�شي   . �لطريق  خ��ارط��ة  يف  ق��دم��ا 

�لقت�شادية  و�حلقوق  �حلريات  جم��ال  يف  �ل�شابقة  �مل�شرية 
�لتي منحها خ�شو�شا لول مرة  �مل��ر�أة  و�لجتماعية وحقوق 
�حلق يف �ن متنح �جلن�شية �مل�شرية لبنائها لو كانت متزوجة 
من �جنبي. ميد�نيا �أعلنت مديرية �أمن �ل�شوي�س، �لثالثاء، 
�ل�شوي�س-�لقاهرة  طريق  على  مفخخة  �شيارة  على  �لعثور 
�ل�شحر�وي. ونقل موقع �شحيفة �لد�شتور �ل�شلي �مل�شرية، 
عن م�شادر يف �ملديرية، قولها �إن �ل�شيارة �ملفخخة مت �كت�شافها 
باإحدى حمطات متوين �ل�شيار�ت بطريق �ل�شوي�س-�لقاهرة 
مع  تز�مناً  �ملفخخة  �ل�شيارة  على  �لعثور  وياأتي  �ل�شحر�وي 
دعوة جماعة �لخ��و�ن  �ىل مظاهرة و�لتى دعا لها ما ي�شمى 

بالتحالف �لوطني لدعم �ل�شرعية بال�شوي�س.

كوريا ال�سمالية تهدد ببناء قوة ردع نووي
•• �سيول-يو بي اأي:

مو�جهة  �ل��ن��ووي يف  �ل��ردع  ق��در�ت  ببناء  �لثالثاء  �ل�شمالية  كوريا  ه��ددت 
�ل�شتفز�ز�ت �مل�شتمرة من قبل �لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية و�أفادت 
�لعمال  حزب  با�شم  �ملتحدثة  �ن  يونهاب  �جلنوبية  �لكورية  �لأنباء  وكالة 
�حلاكم يف بيونغ يانغ، هددت يف مقالة �فتتاحية ن�شرتها �شحيفة رودونع 
مو�جهة  يف  لديه  �ل��ن��ووي  �ل���ردع  ق���در�ت  �شيعزز  �ل�شمال  �ن  م��ن  �شينمون 
�ن  �ملتحدثة  وق��ال��ت  و���ش��ي��ول.  و��شنطن  قبل  م��ن  �مل�شتمرة  �ل���ش��ت��ف��ز�ز�ت 
على  م�شددة   ، �لنووية  لالأ�شلحة  برناجمها  على  �شتبقي  �ل�شمالية  كوريا 
�لكوري  �ل�شعب  �شيف عزيز حلماية  �لنووية هي مبثابة  �لقدر�ت  �ن هذه 
من �حلرب وتابعت �ن ن�شر حامالت �لطائر�ت �لتي تعمل بالطاقة �لنووية 
بالقرب من �شبه �جلزيرة �لكورية، و�لتدريبات �لع�شكرية و��شعة �لنطاق، 
ميكن �أن ينظر �إليها فقط على �نها بروفة لغزو �ل�شمال. وقالت طاملا �ن 
�أعد�ءنا يحاولون ��شتخد�م �لأ�شلحة �لنووية لغزونا، فاإنه ينبغي علينا �أن 
كوريا  تو��شل  باأن  وتعهدت  �خلا�شة  دفاعاتنا  لبناء  ق�شارى جهدنا  نبذل 
�آن و�حد يف �لبناء �لقت�شادي  �ل�شمالية هدفها �ملتمثل يف �مل�شي قدماً يف 

وبناء قوتها �لنووية .

•• الهاي-وام:

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  دع��ت 
حظر  �إتفاقية  تنفيذ  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�نطالقا  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة 
لنزع  �ل����ر�م����ي����ة  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  م����ن 
�ل�شامل  �ل���دم���ار  �أ���ش��ل��ح��ة  ج��م��ي��ع 
�شارمة  دول����ي����ة  رق����اب����ة  ظ����ل  يف 
�لأوىل  ل��ل��ف��ق��رة  ووف���ق���ا  وف���ع���ال���ة 
ونقلت  �لت���ف���اق���ي���ة  دي���ب���اج���ة  م���ن 
عن  و��س  �ل�شعودية  �لأنباء  وكالة 
�ل�شغرود  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 
هولند�  ل���دى  �ل�����ش��ع��ودي  �ل�شفر 
م����ن����دوب �مل���م���ل���ك���ة �ل�����د�ئ�����م ل���دى 
�لكيماوية  منظمة حظر �لأ�شلحة 
�ل����دورة  �أم�����ام  �أم�������س �لول  ق��ول��ه 
�ل���� 18 مل��وؤمت��ر �ل����دول �لأط����ر�ف 
�ململكة  �ل���ت���ز�م  �إن  �مل��ن��ظ��م��ة..  يف 
بتنفيذها  و�هتمامها  بالتفاقية 
و�لدويل  �لوطني  �مل�شتويني  على 
�لهادفة  ل�����ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  �م���ت���د�د  ه���و 
حظر  جهود  يف  بفعالية  لالإ�شهام 
ج��م��ي��ع �أن���������و�ع �أ����ش���ل���ح���ة �ل���دم���ار 
�ل�����ش��ام��ل وم���ن���ع �ن��ت�����ش��اره��ا على 
�أ�شا�س �أن وجود مثل هذه �لأ�شلحة 
ي�����ش��ك��ل ت���ه���دي���د� ل��ل�����ش��ل��م و�لأم�����ن 
�لدوليني و�أعرب عن تاأييد بالده 
ب��ي��ان جم��م��وع��ة �ل����دول �لأط����ر�ف 
�لنحياز  ع��دم  حركة  يف  �لأع�شاء 
و�ل�شني وقدمت �شكرها ملدير عام 
�أوزم�شو  �أح��م��د  �ل�شفر  �ملنظمة 
ع���ل���ى ج����ه����وده �ل���ت���ي ب���ذل���ه���ا بكل 
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العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1522  ا�ستئناف جتاري
�����س.ذ.م.م     �ل��ع��ام��ة  للتجارية  -���ش��ر�ك��و   1  / ���ش��ده  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله: 
�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2013/558 جتاري كلي بتاريخ 2013/10/10 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/8 �ل�شاعة 10.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1227  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -م�شعود �شاه- �شريك ومدير ب�شركة �ربيان 
�ك�شبلورر لل�شياحة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/
�شركة منافع- ذ.م.م وميثله: فريد عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل 
�ل��ع��و���ش��ي   ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/3/14 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/373
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/1/6 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/146  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -رئوف حم�شن م�شاريخ 2- رفيع حم�شن 
م�شاريخ جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/�حمد عبد�لرحيم 
�حمد �لعطار وميثله: جو�شلني �شبلي خر �هلل قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/156 ��شكالت عقارية  وحددت 
 10.00 �ل�شاعة   2013/12/12 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/179   عقاري كلي                    
�شتيت  ري��ل  بار�مونت   -2  ) ح  م  )���س  �لعقارية  �لم���ار�ت  ب�شت هومز   -1/ عليهما   �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة   حم��ل  جمهويل  .ذ.م.م(   )���س 
رقم  �لوحدة  بيع  عقد   -1 رحمان  ير  �شاكيل  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/8/29
بامارة دبي و�مل��ربم بني  ت��اور بقرية جمر� 2  )804( بالطابق �ف/8 يف م�شروع جلوبال روي��ال 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  �لثانية  عليها  �ملدعى  بالز�م   -2 �لثانية  عليها  و�ملدعى  �ملدعي 
�لقانونية عنه  �لفا وت�شعمائة وو�حد درهم وبالفائدة  261.901 درهم ) مائتان وو�حد و�شتون 
بو�قع 9% �شنويا ت�شري من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2013/3/7 وحتى متام �ل�شد�د 
ومب�شروفات �لدعوى ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�س �لدعوى مبو�جهة �ملدعى 
عليها �لوىل       حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/321   عقاري كلي                    
�ىل �ملحكوم عليه /1- ب�شت هومز �لمار�ت �لعقارية ) منطقة حرة(  جمهول  
حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/21 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ زياد حممد ح�شني عطر بالت�شديق على 
حكم �لتحكيم �ل�شادر يف �لدعوى �لتحكيمية رقم 2011/395 حتكيم مركز دبي 
بامل�شاريف  عليها  �ملدعى  و�لزمت    2013/2/19 يف  و�ل�شادر  �ل��دويل  للتحكيم 
�مل��ح��ام��اة.     حكما مبثابة �حل�شوري قابال  �ت��ع��اب  �ل��ف دره��م مقابل  ومبلغ 
�لعالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/564   عمايل كلي                      
�ىل �ملحكوم عليه  /1- �ل�شعاع �لذهبي لالعمال �لكهروميكانيكية �س ذ.م.م    جمهول  
يف   2013/10/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة   حمل 
مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  بدير  حممد  �شالح  �حمد  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )185.746.6 درهم(  بالز�م  �حل�شوري: 
) مائة وخم�شة وثمانون �لفا و�شبعمائة و�شتة و�ربعون درهما و�شتة فلو�س( و�لفائدة 
�لق�شائية يف 2013/6/12  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �شنويا  بو�قع %9  �لقانونية عنه 
عد� . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1355  جتاري كلي     
�ىل �ملدعى عليهما/1-تو�شلي بور للتجارة �س ذ.م.م 2- حممد جو�د تو�شلي بور    جمهويل  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 1 و 2 بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
 60480000( مبلغ  ح��دود  يف  �لثالث  عليه  �ملدعي  مع  و�لت�شامن  و�لتكافل  دره��م(   86675242.14( وق��دره 
�لر�بعة يف حدود مبلغ وقدره )53980000 درهم( وبالتكافل  درهم( وبالتكافل و�لت�شامن مع �ملدعي عليها 
و�لت�شامن مع �ملدعي عليها �خلام�شة يف حدود مبلغ وقدره )650000 درهم( و�لز�م �ملدعي عليهم )5، 4، 3، 
2، 1( بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 13% من 
�ل�شاعة 9:30  �ملو�فق 2013/12/12  �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ل�شد�د  تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  �و من ميثلك  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch2.E.21 بالقاعة  �س 
�يام على �لق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  مذكر�ت 

مبثابة ح�شوري.

رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2012/715  عقاري كلي     
�ىل �خل�شم �ملدخل  /1-بنك �لحتاد �لوطني     جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/عثمان حممد �شريف عبد�هلل زمان وميثله: �حمد ح�شن علي ها�شم  قد �قام عليك 
�ملدعى  و�ل��ز�م  عليها  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
عليها مببلغ وقدره )42376650.86 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/16 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/489  مدين كلي     
�ىل �ملدعى عليه/1-ر�جو تانكابان   جمهول   حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لرحمن 
�ل�شخ�شية  �ملتويف/ كول�شري عبد�ل�شالم عبد�لرحمن ب�شفته  كونهى- ب�شفته و�لد 
�قام عليك �لدعوى  �لو�شي وميثله: �شيف �شالح حممد دروي�س �ملطوع  قد  وب�شفته 
بينهم  فيما  و�لتكافل  بالت�شامن  ي��وؤدو�  بان  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
قيد  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   150000 وق��دره   مبلغ  للمدعيني 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام،  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى 
�لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
�شيكون  فان �حلكم  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة 

مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/861  مدين جزئي     
�ىل �ملدعى عليه/1-�شميح عمر �كينكي   جمهول   حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شوز�ن ر�شول 
�كينكي وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل يو�شف حممد �لبلو�شي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
للجهات  �لنتقال  وك��ذ�  �ملدعية  ح�شة  وق�شمة  وجتنيب  وف��رز  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة 
�لر�شمية ملعرفة قيمة �ليجار �لعلي للعني  حمل �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليه بتقدمي �شورة عن 
عقود تاأجر �ل�شقة حمل �لدعوى لتحديد قيمة �لربع �مل�شتحق للمدعية من تاريخ ت�شليمها يف 
2007/12/16 وحتى تاريخ �لف�شل يف �لدعوى بحكم نهائي و�لز�م �ملدعي عليه بتاأديته للمدعية 
�ملدعى عليه  �ل��ز�م  ق�شمتها مع  تعذر  ح��ال  �لعلني  ب��امل��ز�د  �ل��دع��وى  �لعني حمل  ببيع  مع �حلكم 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/1841  جتاري كلي       

�ىل �ملدعى عليه/1-�شركة بال�س بوينت ملو�د �لبناء ذ.م.م   جمهول   حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �ل�شمايل و�ل��و�رث �لتجارية ذ.م.م- فرع دب��ي     قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�فقة على ت�شجيل دعوى جتاري كلي للمطالبة 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   ) دره��م   122.950( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م- 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/12/17 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/141 تنفيذ ايجارات
�شامل  ل�شاحبها  �لبال�شتيك-  ل�شناعة  �لو�شط  �ل�شرق  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
بطي �شامل �ملهري    جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة 
�لقا�شم   �ح��م��د حم��م��د  �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د  �ل��ع��ق��اري ومي��ث��ل��ه:  �ل���رمي للتطوير 
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)175950 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��الن.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1250 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول   ذ.م.م   ���س  للمقاولت  بايتور  بليلة  ب��ن  ���ش��ده��م/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عبا�س �شامل للمقاولت �س ذ.م.م وميثله: ريا�س 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  �لكبان  قد  عبيد�ملجيد حممود 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )7065692( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
وعليه  جتاري   2011/8 رقم  �لتحفظي  �حلجز  ب�شحة  �ملحكمة.وبتثبيت  خزينة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1161 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- رفيق ر�شو�ن حممد رفيق جمهول  حمل �لقامة 
عبد�هلل خمي�س  �لتجاري وميثله:  �بوظبي  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  مبا 
غريب �لناخي �آل علي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
به وق��دره )10836023.66( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3779 عمايل جزئي           
حمل  جمهول  �لفنية    لالعمال  �لنيادي  عو�س  عليه/1-عبد�هلل  �ملدعى  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��الح �ل��دي��ن حممد خو�شيد ع���امل   ق��د �ق��ام عليك 
درهم(   22274( عماليةوقدرها  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�شمول �حلكم بالنفاذ 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2013/152051( �ل�شكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/12/10 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض ال�سعبة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/4018 عمايل جزئي           
�لبناء- ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملدعى عليه/1-لبرمير للمقاولت 
مبا �ن �ملدعي /�مني �ل�شالم �شوبون علي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   17635( ع��م��ال��ي��ةوق��دره��ا  مب�شتحقات  �ملطالبة 
بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   2000(
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2013/154705( �ل�شكوى  رق��م 
2013/12/17 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
فان �حلكم  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض ال�سعبة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1056 تنفيذ جتاري
�ملنفذ �شده/1- �شوم�شون لوي�س لوي�س جمهول  حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لبحري و�ملزروعي �لتجارية ) ذ.م.م( وميثله: 
�حمد �شيف ماجد بن �شامل �ملطرو�شي    قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14215( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/1032  جتاري كلي

�لقامة مبا  �حمد   جمهول حمل  �شاهباز م�شتاق  �ملدعى عليه/1- حممد  �ىل 
�ن �ملدعي / بنك �لمار�ت دبي �لوطني     قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/25 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: وقبل 
�لتمويل وبطاقات  �عمال  �ملخت�س يف  �مل�شريف  �ملو�شوع بندب �خلبر  �لف�شل يف 
�لئتمان �شاحب �لدور باجلدول مامل ي�شمه �لط��ر�ف خالل ��شبوع من تاريخ 
�حلكم خبر� يف �لدعوى تكون مهمته �لطالع على �ور�قها وم�شتند�تها وما ع�شى 
�ن يقدمه له �خل�شوم منها، وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة قدرها ع�شرة 
�لف درهم كلفت �ملدعى بايد�عها خزينة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

 ch2.E.21 لثنني �ملو�فق 2013/12/9 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/1324  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شن �شاين �يفنت�س ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة ترنر 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  ليمتيد  ي��وروب  �شي�شتم  بوردكا�شتينج 
�خلبر  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  ح�شوريا  �ملحكمة  حكمت   2013/10/29 بتاريخ  حكمت 
�لدعوى  ملف  على  �لط��الع  ك��الت��ي:  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�س  �حل�شابي 
و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه  �خل�شوم - لبيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى- 
�ملدعية  قامت  ما  عليها-  ترتب  وم��ا  و�شببها  و�شندها  �لدعوى  ط��ريف  ربطت  �لتي  �ملعامالت  ن��وع 
بتنفيذه للمدعى عليها ومدى تو�فقها مع �شروط �لتعاقد مع بيان �لقيمة �مل�شتحقة عليها وفقا 
لتفاقهما- بيان ما �ذ� كان طريف �لدعوى قد �وفيا بالتز�ماتهما فيها من عدمه- بيان ما �ذ� كانت 
هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة �ملدعى عليها ل�شالح �ملدعية من عدمه. ويف �حلالة �لوىل بيان 
مقد�ر تلك �ملبالغ وتاريخ ��شتحقاقها و�مللتزم بها و�شبب عدم �شد�دها.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

 ch1.B.8 يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
يف الدعوى رقم 2012/451 ا�ستئناف احوال �سخ�سية

�ىل �مل�شتاأنف �شده: حممد نعيم قري�شي عبد�حلفيظ
 جمهول حمل �لقامة

 مبا �ن �مل�شتاأنف: حممد نعيم قري�شي عبد�حلفيظ قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت با�شتجو�ب �لطرفني 
وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/19 �ل�شاعة 

 ch2.D.17    10.00 �شباحا يف �لقاعة
  رئي�ض الق�سم                  

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/44 بيع عقار مرهون

 263/297 رقم  فيال  عبارة عن  مال مرهون  بيع  �ذن  �لق�شية: طلب  مو�شوع 
ديفيد   -1/ �شده  �ملنفذ  �ع��الن��ه  �ملطلوب  �لثالثة.    �لم���ار�ت  ت��الل  مبنطقة 
�ندري�س بلومغرين   جمهول حمل �لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت 
�حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن نوع �لعقار: فيال- �ملنطقة: تالل 
�لمار�ت �لثالثة- رقم �لر�س - 3500 رقم �ملبنى 273/297 �مل�شاحة 2.746/33 
قدم مربع حتت يد د�ئرة �لر��شي و�لمالك وفاء� للمبلغ �ملطالبة به وقدره 

)2.459.655/00( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ معفوله قانونا.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    

  اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/4073 جتاري جزئي  

طريق  �ملدعية:  �ن  حيث  )غياهيب(     �لرجو�ن  زهرة  عليه/مركز  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  �لديكور  ملقاولت  �حلديقة 
�عاله تطالبك فيها مببلغ وقدره )14.310 درهما ( �ربعة ع�شر �لفا وثالثمائة 
وع�شرة در�هم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
�مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه 
يوم 2013/12/9 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/11/11م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1024 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
 مدعي/ �شركة �س �س لوتاه للمقاولت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: يا�شر 
�حمد �شميم �حمد و�خرون �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع �لدعوى: مطالبة بقيمة 
�جلن�شية:  �حمد  �شميم  �حمد  يا�شر  �عالنه/   �ملطلوب  تعوي�س   + درهم   164448
باك�شتان عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1407/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  �خلزرجي  ح�شن  �ل�شيخ  �حمد  حممد  �ل�شيخ  مرمي   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه: نا�شر ثامر حممد �ملن�شوري و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
مالية  مطالبة  �مل�شتاأنفة  ��شم  �ىل  �ر�س  قطعة  �شجل  نقل  حكم  �لغاء   : �ل�شتئناف 
�جلن�شية:  �ملن�شوري   حممد  ثامر  نا�شر  �عالنه/  �ملطلوب  درهم      6.600.000
�لمار�ت     �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوىر قم 
2013/1137 جت  كل- م ت-ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/8 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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عربي ودويل
الكويت تت�سلم 744 مليون دولر ل�ستكمال برنامج وا�سنطن تطالب كوبا بالإفراج عن اأمريكي 

اإعادة تاأهيل البيئة من جلنة الأمم املتحدة للتعوي�سات
•• الكويت-وام:

�إن دولة �لكويت  قال خالد بوحمره رئي�س �لأمانة �لعامة للجنة �ملركزية لالإ�شر�ف على تنفيذ �مل�شاريع �ملتعلقة باعادة تاأهيل �لبيئة 
�شتت�شلم حو�يل 744 مليون دولر خالل �لأيام �ملقبلة من �ملبالغ �ملتبقبة لربنامج م�شاريع �إعادة تاأهيل �لبيئة من جلنة �لأمم �ملتحدة 
للتعوي�شات.. وذلك بعد �أن وقعت �تفاقية �لتطمينات �ل�شيا�شية مع �لأمم �ملتحدة. و�أ�شاف بو حمره يف لقاء مع وكالة �لأنباء �لكويتية  
كونا  �م�س �أن مطالبات �لكويت من �للجنة �لدولية للتعوي�شات فيما يتعلق باإعادة تاأهيل �لبيئة متثلت يف �شتة مطالبات  م�شاريع  كل 
منها خم�ش�س ملعاجلة ق�شية بيئية معينة وذلك ح�شب �لقر�ر �لدويل رقم 256 و�أو�شح �أن �ملطالبات تتعلق باإعادة تاأهيل �ملياه �جلوفية 
يف منطقتي �لرو�شتني و�أم �لعي�س وتنقية �ملياه �لتي تلوثت بفعل ت�شرب �لنفط �خلام بعد حرق �آبار �لنفط ومن �ملو�د �لكيماوية �لتي 
��شتخدمت لخمادها بعد  غزو �لنظام �لعر�قي �ل�شابق للكويت  �إ�شافة �إىل معاجلة �ل�شو�حل �لكويتية خا�شة خليج �ل�شليبخات حيث 

�أن�شاأت قو�ت �لنظام �لعر�قي �ل�شابق 115خندقا يف �لكويت مت تعبئتها بالنفط �خلام من �لآبار �ل�شمالية يف �لكويت لإحر�قها. 

•• هافانا-رويرتز:

ط��ال��ب��ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ب���الف���ر�ج 
�لفوري عن متعاقد �أمريكي م�شجون يف 
كوبا منذ �أربع �شنو�ت قائلة �ن ��شتمر�ر 
موؤ�شف  �ل�شيوعية  �لدولة  يف  �حتجازه 
�لمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت  ل��ل��غ��اي��ة 
ي��ب��د�أ ع��ام��ل �لتنمية �لن  ب��ي��ان غ��د�  يف 
ج��رو���س ع��ام��ه �خل��ام�����س يف �ل�شجن يف 

كوبا ب�شكل غر مربر. 
و�عتقل جرو�س يف هافانا يف �لثالث من 

�ملقرر �ن حت�شر جودي زوجة �ل�شجني 
�لم���ري���ك���ي ع��ن��د م��ن��ت�����ش��ف �ل��ل��ي��ل��ة �ىل 
متنزه لفاييت يف و��شنطن �لقريب من 
�لبيت �لبي�س حلث �لرئي�س �لمريكي 
بار�ك �أوباما على �لتحرك لالفر�ج عن 
جيلربت  �شكوت  �ملحامي  وق��ال  زوجها. 
�ليهودي  �ملجل�س  زع��م��اء  م��ن  ع���دد�  �ن 
�ل�شموع  ل���ش��اءة  حفل  يف  �شي�شاركون 
و�ل�شالة يت�شمن �أي�شا عر�س ت�شجيل 
ك��ت��ب �شخ�شيا  �ل����ذي  ف��ي��دي��و جل��رو���س 
للرئي�س طالبا منه �لتدخل يف ق�شيته.

دي�شمرب كانون �لول عام 2009 لعمله 
���ش��ري يدعو  �شبه  �أم��ري��ك��ي  ب��رن��ام��ج  يف 
وقالت  �جلزيرة.  يف  �ل�شيا�شي  للتغير 

كوبا �نها تعترب ما قام به تخريبيا.
�ن��ه ك��ان يف كوبا لت�شغيل  وق��ال جرو�س 
جلماعات  ت�����ش��م��ح  �ت�������ش���الت  م���ع���د�ت 
ي��ه��ودي��ة ب��ال��دخ��ول �ىل �لن��رتن��ت دون 
قيود ور�أى �لقا�شي �ن ما فعله جرو�س 
هو جرمية �شد �لدولة �لكوبية و�أ�شدر 

عليه حكما بال�شجن 15 عاما.
وق�����ال حم����ام ل����ش���رة ج���رو����س �ن����ه من 

•• وا�سنطن-لندن-وكاالت:

�هتمت مقالت �لر�أي يف �ل�شحف 
�لربيطانية و�لأمركية بتد�عيات 
�ملظاهر�ت �حلا�شدة �لتي �جتاحت 
يوم  كييف  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لعا�شمة 
�لأح�����د �مل���ا����ش���ي، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ما 
وفاء  ع��دم  ب��اأن��ه  �ملحتجون  يقوله 
يانوكوفيت�س  ف��ي��ك��ت��ور  �ل��رئ��ي�����س 
ب����الن����دم����اج يف �لحت�����اد  ب����وع����ده 
�لأوروب���ي.  فقد تناولت �فتتاحية 
�حل��دث من  ذي غارديان  �شحيفة 
�ملتظاهرين ل يرف�شون  �أن  ز�وي��ة 
جمرد �شخ�س �لرئي�س بل نظامه 
عدم  �أك��رث،  بدقة  رمب��ا  �أو  باأكمله، 
وج��ود نظام م��ن �لأ���ش��ا���س. وقالت 
�ل�شحيفة �إن زخم �ملظاهر�ت �أربك 
�حلكومة و�أدى �إىل عدة �ن�شقاقات 
يف ح����زب �ل���رئ���ي�������س، و�لأه�������م من 
فعله  مم�����ا  �ل���غ�������ش���ب  �أن  ذل�������ك 
ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س ي��وح��ي ب����اأن جمعا 
�شئمو�  �لأوك���ر�ن���ي���ني  م���ن  ك���ب���ر� 
�أي�شا  بل  �شيا�شته،  لي�س فقط من 
من كل �ل�شيا�شيني وقادة �لأعمال 
�ل��ف��ا���ش��ل��ني وغ���ر �لأك���ف���اء �لذين 
بددو� مقدر�ت �أوكر�نيا منذ نهاية 
حقبة �لحتاد �ل�شوفياتي، ومن ثم 
�أنظارهم عرب �حلدود �إىل  �جتهت 

�لدول �ملزدهرة �ملحيطة بهم.
�لرئي�س  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�ع����ت����ربت 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ني حجر 

•• طوكيو-رويرتز:

ح���ث ن���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س �لم���ري���ك���ي جو 
�ل��ي��اب��ان و�ل�����ش��ني على خف�س  ب��اي��دن 
�لتوتر�ت فيما بينهما و�لتي ت�شاعدت 
للدفاع  م��ن��ط��ق��ة  ب��ك��ني  �أع���ل���ن���ت  م��ن��ذ 
�لبلد�ن  يتنازعها  ج���رز  ف���وق  �جل���وي 
جدد  بينما  �ل�شرقي  �ل�شني  بحر  يف 
ق��ل��ق و����ش��ن��ط��ن م���ن ه����ذه �خل���ط���وة. 
وي��ج��ت��م��ع ب���اي���دن م���ع رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�لياباين �شينزو �أبي قبل �ن يطر �يل 
ي�شعى  ��شيوية  رحلة  �ط��ار  يف  �ل�شني 
خ��الل��ه��ا �يل �ق��ام��ة ت����و�زن دق��ي��ق بني 
تهدئة �لتوتر�ت ب�شان منطقة �لدفاع 
�ل���ي���اب���ان �حلليف  وم�����ش��ان��دة  �جل�����وي 
يف  ب��اي��دن  وق��ال  لو��شنطن.  �لرئي�شي 
ل�شحيفة  ��شئلة  على  مكتوبة  �جابات 
بقلق  ن�شعر  مازلنا  �ليابانية  ��شاهي 
جديدة  منطقة  ع��ن  ل��الع��الن  عميق 
للدفاع �جلوي تفر�س على �لطائر�ت 
حتديد هويتها.  و��شاف �ن هذ� يربز 
�حلاجة �يل �تفاق بني �ل�شني و�ليابان 
�جر�ء�ت  و�تخاذ  �د�رة لالزمة  لقامة 
لبناء �لثقة خلف�س �لتوتر�ت وجددت 
وو��شنطن  طوكيو  ب��اأن  �لقول  �ليابان 
�تخذتها  �ل���ت���ي  �خل���ط���وة  ت��رف�����ش��ان 
�جلوي  �ل��دف��اع  منطقة  لق��ام��ة  بكني 

�أن  �لرئي�س �لأوك��ر�ين يعتقد  كان 
�ل���ش��ت�����ش��الم ل��رو���ش��ي��ا ك���ان �خليار 
�لغفرة  �حل�����ش��ود  ف�����اإن  �ل�����ش��ه��ل، 
�لتي جتمعت يف �شاحة �ل�شتقالل 
بالعا�شمة كييف يوم �لأحد �أظهرت 
حجم خطئه بقر�ر رف�س �تفاقية 
�ل�������ش���ر�ك���ة م���ع �أوروب���������ا. و�أ�����ش����ارت 
من  �لكثرين  �أن  �إىل  �ل�شحيفة 
يعتقدون  �لأوك��ر�ين  �ل�شعب  �أبناء 
يانوكوفيت�س  رف�������س  ���ش��ب��ب  �أن 
بامل�شالح  تف�شره  ميكن  لالتفاق 
للحكومة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل���ال���ي���ة 
للكثرين  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �إن����ه  وق���ال���ت 
�لقت�شادي  �لأد�ء  م���ن  �مل��ت��ع��ب��ني 
�مليل  ف�����اإن  �ل��ب��ائ�����س  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لنفعي ليانوكوفيت�س نحو �ل�شرق 
ك����ان �ل��ق�����ش��ة �لأخ��������رة، وم����ا بد� 
بوتني  لبلطجة  م��وؤك��د  ك��ان��ت�����ش��ار 
�لدبلوما�شية مل يعد موؤكد� �لآن، 
�أوروب���ا ميكن  �ملحادثات مع  �إن  بل 
�أخ����رى. ويف �شياق  �إح��ي��اوؤه��ا م���رة 
ديلي  �شحيفة  تعليق  ج��اء  مت�شل 
تلغر�ف ليوؤكد �أن رف�س �لتفاقية 
مع �لحتاد �لأوروبي و�شط �شغط 
رو���ش��ي��ا يعجل مب���اأزق وطني.   م��ن 
�لتفاق  ف���اإن  �ل�شحيفة  وبح�شب 
توفيقات  ي��ح��دث  �أن  مي��ك��ن  ك����ان 
و������ش����ع����ة ل���ل���ق���و�ن���ني و�ل����ق����و�ع����د 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل��ل��و�ئ��ح 
بالنفع  ت��ع��ود  ب��ال��ت��ج��ارة  �مل��ت�����ش��ل��ة 

�لكبر على �أوكر�نيا و�شعبها.

�إىل  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا  ت���ط���ل���ع  يف  ع�����رثة 
�لحت���اد �لأوروب�����ي، لأن���ه ل يعترب 
بل  فقط  مرغوبا  �شريكا  �أوكر�نيا 
وحيويا �أي�شا، لأنه بدونها �شيكون 
�مل��ج��ت��م��ع �لأور�������ش�����ي جم����رد بناء 
متد�ع يل�شق رو�شيا باجلمهوريات 
�لإ���ش��الم��ي��ة �ل��ف��ق��رة �ل��ت��ي بينها 
دينية  ت�����وت�����ر�ت  م���و����ش���ك���و  وب������ني 
و�شفة  ت�شكل  ل  خطرة  وعرقية 
ج��ي��دة ل��ل��ن��ج��اح. ي�����ش��ار �إىل �أن���ه يف 
من  رو����ش���ي  ر���ش��م��ي  م���وق���ف  �أول 
بوتني  �تهم  باأوكر�نيا،  �لتطور�ت 

وختمت   . �ل�����ش��رع��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
�شتدفع  رو����ش���ي���ا  ب�����اأن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
ث���م���ن���ا لإت����الف����ه����ا �ل����ع����الق����ات مع 
�ل���دول �لأوروب���ي���ة م��ن �أج���ل ن�شر 
للهيجان  ون���ظ���ر�  م��ك��ت��م��ل،  غ���ر 
�ل�شعبي فمن غر �ملوؤكد �أن يتمكن 
�ل�شتمر�ر  م����ن  ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س 
مباأمن يف �إلز�م بالده ب�شكل حا�شم 
�أن  م�شيفة  �لأور�����ش���ي،  باملجتمع 
�أوروب��ا ما ز�ل  �أوكر�نيا �إىل  طريق 
مفتوحا �أما �شحيفة ذي �إندبندنت 
�إذ�  باأنه  �فتتاحيتها  ��شتهلت  فقد 

بالتح�شر  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ملعار�شة 
ملجزرة ل لثورة ، و�نتقد مظاهر�ت 
ق���ر�ر كييف عدم  ع��ل��ى  �لح��ت��ج��اج 
م��ع �لحتاد  ���ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق  توقيع 
رو�شيا، يف  و�لتقّرب من  �لأوروب���ي 
حني �أكد رئي�س �لوزر�ء �لأوكر�ين 
�إ�شقاط  ت�شتطيع  لن  �ملعار�شة  �أن 
زيارة  �أثناء  بوتني  وقال  حكومته. 
�أوكر�نيا  �إن ما يجري يف  لأرمينيا 
ل �شلة له بالعالقات بني �أوكر�نيا 
و�لحتاد �لأوروبي، و�إن �ملظاهر�ت 
��شتقر�ر  لزعزعة  حم��اول��ة  هناك 

�جل���دي���دة ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ن ثالث 
�شركات طر�ن �مريكية تقوم بناء على 
ن�شيحة من �حلكومة باخطار �ل�شني 
�ملنطقة.  يف  طائر�تها  م���رور  بخطط 
�مناء  كبر  �شوجا  يو�شيهيدي  وق���ال 
موؤمتر  يف  �ل��ي��اب��اين  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�ملتحدة  و�ل�����ولي�����ات  ن���ح���ن  ���ش��ح��ف��ي 

بي52- �يل �ملنطقة دون �بالغ �ل�شني. 
�لمريكية  �حل���ك���وم���ت���ان  ون�����ش��ح��ت 
بعدم  للطر�ن  �شركاتهما  و�ليابانية 
وهو  م�شبقا  �ل��ط��ر�ن  خطط  ت��ق��دمي 
ما طالبت به �ل�شني جميع �لطائر�ت 
 23 يف  �ملنطقة  �ن�شاء  �أعلنت  �ن  منذ 

نوفمرب ت�شرين �لثاين.

ل��ن��ا ن��ف�����س �مل��وق��ف يف ع���دم �لع����رت�ف 
�ننا  ه����ذه...  �ل��دف��اع �جل���وي  مبنطقة 
ن��وؤك��د ه���ذ� ب���ح���زم.  وق��ال��ت و��شنطن 
�يل  �لن�شيحة  �ن  �ل���ش��ب��وع  مطلع  يف 
تعني  ل  �لمريكية  �ل��ط��ر�ن  �شركات 
�علنتها  �لتي  للمنطقة  �مريكيا  قبول 
بكني و�ر�شلت �ل�شبوع �ملا�شي قاذفتني 

�سحف غربية تعلق على تداعيات مظاهرات اأوكرانيا

ح�سود قبالة برملان كييف تاأييدًا لي�انوكوفيت�س 
•• كييف-يو بي اأي:

�لأوك��ر�ين، فيكتور يانوكوفيت�س،  �لرئي�س  �حت�شد موؤيدو 
يف كييف، �م�س ، للتنديد مبا و�شفوه �ملحاولة �لإنقالبية 
�أطلقتها �ملعار�شة  �إ�شارة �ىل �لتحركات �لتي  �لفا�شية ، يف 
�لأ�شبوع �ملا�شي �حتجاجاً على تعليق حكومة �لبالد �إعد�د 
�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع �لإحت����اد �لأوروب�����ي. وذك���رت وكالة  �تفاقية 
�لأنباء �لرو�شية نوفو�شتي ، �أن حديقة مارين�شكي �ملجاورة 
ملبنى �لربملان �لأوكر�ين بالعا�شمة كييف، �شهدت �نطالق 
�لنائب  ع��ن  ونقلت  �لأوك����ر�ين  للرئي�س  م��وؤي��دة  مظاهرة 
�ل�شابق عن حزب �ملناطق �حلاكم، يوري بولديريف، قوله، 
�شيطرنا �ليوم على ر�أ�س ج�شر مارين�شكي.. ونبد�أ مظاهرة 
تاأييد رئي�س �جلمهورية وحزبنا و�لتي �شت�شتمر �إىل �أجل 
غر م�شمى وو�شف بولديريف ما يجري يف �أوكر�نيا من 

مظاهر�ت مناه�شة للحكومة باملحاولة �لإنقالبية �لفا�شية 
. ومن جهة �أخرى، يتجمع �أن�شار �ملعار�شة �لأوكر�نية يف 
قبالة  �ل�شرطة  ق��و�ت  �نت�شرت  حيث  مارين�شكي،  حديقة 
�لأوكر�ين  �أن ي�شوت �لربملان  �ملتوقع  مبنى �لربملان ومن 
على قر�ر يطالب باإقالة رئي�س �لوزر�ء، نيكولي �ز�روف، 
و�أع�����ش��اء حكومته. وت��ت��و����ش��ل �ل���ش��ط��ر�ب��ات �لأم��ن��ي��ة يف 
�لأخرى  �لأوكر�نية  �ملدن  من  وعدد  �لأوكر�نية  �لعا�شمة 
�أعلنت �حلكومة  �لثاين-نوفمرب حينما  ت�شرين   21 منذ 
�لحتاد  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  �تفاقية  �إع����د�د  تعليق  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�لأوروبي، وهي �تفاقية خطط لتوقيعها يف نهاية �لأ�شبوع 
�إنهم حمتجون على قر�ر  و�أق��ام متظاهرون قالو�  �ملا�شي 
�لحتاد  م��ع  �شر�كة  يف  �ل��دخ��ول  عملية  بتعليق  �حلكومة 
�لأوروبي، �ملتاري�س يف حميط ميد�ن �ل�شتقالل يف و�شط 

كييف، ول يغادرونها، كما �حتلو� مبنى �لبلدية.

بايدن يحث اليابان وال�سني على خف�س التوترات  بحث تنفيذ اتفاق اإيران النووي الأ�سبوع املقبل

•• كابول-وكاالت:

)ناتو(  �لأطل�شي  �شمال  �أكد حلف 
�شتنتهي  �أفغان�شتان  يف  مهمته  �أن 
�لدولية  �ل����ق����و�ت  �ن�����ش��ح��اب  م���ع 
يوقع  �إذ� مل   ،2014 �لعام  نهاية 
كرز�ي  ح��ام��د  �لأف��غ��اين  �لرئي�س 
�لوليات  م��ع  �لأم��ن��ي��ة  �لت��ف��اق��ي��ة 
تعري�س  م��ن  حت��ذر  �لتي  �ملتحدة 

�لأفغان للخطر.
�أندر�س  للناتو  �لعام  �لأم��ني  وقال 
�حل���ل���ف  �إن  ر������ش����م����و�����ش����ن  ف�������وغ 
�شي�شطر ل�شحب جميع قو�ته من 
مل  �إذ�   2014 نهاية  �أفغان�شتان 
يح�شل على �إطار قانوين لوجوده 
�لتفاقية  ع���ل���ى  �ل���ت���وق���ي���ع  ع����رب 
�لأمنية مع و��شنطن، و�لتي متهد 

لتفاق مثيل مع �حللف.
�لإطار  �أن غياب  �لناتو من  وحذر 
�لتعهد�ت  ����ش���ي���ه���دد  �ل����ق����ان����وين 
م�شدر  وق��ال  بالتمويل،  �لدولية 

�إقليم كونار �شرق �لبالد، فيما  يف 
�آخرون   10 وج���رح  م��دن��ي��ان  قتل 
هلمند  ب��اإق��ل��ي��م  وق����ع  �ن��ف��ج��ار  يف 

�جلنوبي.
�لأفغانية  خ��ام��ا  �شحيفة  ونقلت 
كونار،  يف  �لأم���ن���ي  �مل�������ش���وؤول  ع���ن 
�أن غارة  عبد �حلبيب �شيد خيلي، 
�لتحالف،  ق����و�ت  ن��ف��ذت��ه��ا  ج��وي��ة 

�إق��ل��ي��م هلمند،  ب��ع��د ويف  �ل��ت��ق��ري��ر 
�آخرون   10 وج���رح  م��دن��ي��ان  قتل 
�ل���ي���وم يف منطقة  وق����ع  ب��ان��ف��ج��ار 
�أمني  م���������ش����وؤول  و�أك�������د  م�����ارج�����ا. 
و�إ�شابة  �شخ�شني  مقتل  حم��ل��ي 
ي�شر  مل  �ل��ذي  �لنفجار  يف   10
جهة  �أي��ة  تعلن  ومل  طبيعته.  �إىل 

م�شوؤوليتها عن �حلادثة.

ف��ي��ه ب���دون �ل��وج��ود �ل����دويل على 
ه���ن���اك عالمة  ���ش��ت��ك��ون  �لأر��������س 
لدى  �شتكون  ه��ل  ح���ول  ��شتفهام 
�مل���ان���ح���ني �ل���دول���ي���ني �ل���ث���ق���ة كي 

يدفعو� .
تعهد�ت  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان  وت���ل���ق���ت 
مليار�ت   4.1 ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
دولر(  مليار�ت   5.5 )نحو  ي��ورو 
�لأمنية  ق��و�ت��ه��ا  ل��ت��دري��ب  ���ش��ن��وي��ا 
بعد عام 2014، ف�شال عن �أكرث 
�شورة  يف  دولر  م��ل��ي��ار   16 م���ن 
م�����ش��اع��د�ت م��دن��ي��ة ب��ح��ل��ول نهاية 

�لعام 2015.
للقبائل  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  وك�����ان 
�أيد  قد  جرغا(  )لويا  �لأفغانية 
�لأمنية  �لتفاقية  �ملا�شي  �ل�شهر 
�لوجود  ت�شكيل  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�لبالد  يف  �لأم���رك���ي  �ل��ع�����ش��ك��ري 
بعد عام 2014، لكن كرز�ي قال 
و�شيرتكها  يوقعها  ل��ن  رمب���ا  �إن���ه 
�نتخابات  ب��ع��د  �مل��ق��ب��ل  ل��ل��رئ��ي�����س 

م��ع ب��اق��ي �ل��ق��و�ت �ل��دول��ي��ة �إذ� مل 
�لتفاق  �لأف��غ��اين  �لرئي�س  يوقع 

بحلول نهاية �لعام �جلاري.
وك���������ان �ل����ق���������ش����ر �ل����رئ����ا�����ش����ي يف 
�أم�����س �لثنني  �أع��ل��ن  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
�لبالد  م�شوؤويل  كبار  �أن  بيان  يف 
�لوقود  و��شنطن حتجب  �إن  قالو� 
لل�شغط  �لع�شكرية  و�لإم������د�د�ت 
على كابل لتوقيع �لتفاق �لأمني.

مبعلومات  �ل���ب���ي���ان  و����ش��ت�����ش��ه��د 
و�لد�خلية  �لدفاع  وز�رت��ا  قدمتها 
خالل �جتماع �أمني �لأحد، م�شر� 
�إىل �أن قطع �لإمد�د�ت ل يتما�شى 
و  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لتز�مات  مع 
ب�شاأن  �أفغان�شتان  �شروط  يتجاهل 

�لتفاق.
�أم����ا ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ف��ق��ال��ت �إنها 
للتوقيع  ك�������رز�ي  رف�������س  ت���دع���م 
�لفوري على �لتفاقية، معتربة �أن 
وقال  �حلقيقة  �إىل  �أق��رب  موقفه 
�هلل  ذبيح  طالبان  با�شم  �ملتحدث 

�أبريل-ني�شان �ملقبل.
يقودها  �ل���ت���ي  �ل����ق����و�ت  وت���ت���األ���ف 
�لناتو من نحو 800 �ألف جندي 
غالبيتهم من �لأمركيني ويعتزم 
�حل��ل��ف �إب���ق���اء ب��ع��ث��ة ل��ل��ت��دري��ب يف 
�أفغان�شتان قد يرت�وح عددها من 
�ألف جندي   12 �إىل  �آلف  ثمانية 
معظمها  ���ش��ت��اأت��ي   ،2014 ب��ع��د 
فاإنه  �ملتحدة، ولهذ�  �لوليات  من 
ب���دون و����ش��ن��ط��ن ل��ن ي��ك��ون وجود 

�لبعثة ممكنا على �لأرجح.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ح������ذرت �ل����ولي����ات 
�أن �لإخفاق يف توقيع  �ملتحدة من 
�لأمد  �لطويلة  �لأمنية  �لتفاقية 
�لأف���غ���ان  ي��ع��ر���س  �أن  ����ش���اأن���ه  م���ن 
�مل��ت��ح��دث��ة با�شم  ل��ل��خ��ط��ر وق���ال���ت 
�خلارجية �لأمركية جنيفر �شاكي 
�إن تاأجيل �لتوقيع على �لتفاق �إىل 
ما بعد �نتخابات �لعام �ملقبل غر 
قابل للتطبيق وقد �شبق �أن هددت 
بالكامل  قو�تها  ب�شحب  و��شنطن 

 7:00 �ل���ث���الث���اء، ع��ن��د �ل�����ش��اع��ة 
����ش���ب���اح���اً ب���ال���ت���وق���ي���ت �مل���ح���ل���ي يف 
مقتل  �إىل  �أدت  م��ان��وغ��ي  منطقة 
كبر  قيادي  بينهم  م�شلحني   5
�أن  خيلي،  �شيد  وذك��ر  طالبان.  يف 
ك��ان متورطاً  �ل��ذي قتل  �ل��ق��ي��ادي 
يف هجمات م�شلحة �شد �حلكومة 
تعلق طالبان على  ك��ون��ار. ومل  يف 

جماهد يف بيان ناأمل �أن يكون هذ� 
�أفغاين  كربياء  من  نابعا  �لرف�س 
ح��ق��ي��ق��ي، وم�����ن �أج������ل و����ش���ع حد 

مل�شكالت �شعبنا .
ق���ي���ادي يف حركة  ق��ت��ل  م��ي��د�ن��ي��ا 
�آخرين  م�����ش��ل��ح��ني  و4  ط���ال���ب���ان 
�مل�شاعدة  ق������وة  ن���ف���ذت���ه���ا  ب����غ����ارة 
)�إي�شاف(  �أفغان�شتان  يف  �لدولية 

اأمريكا حتذر من تعري�س الأفغان للخطر

الناتو يرهن وجوده يف اأفغان�ستان بالتفاق الأمني

هذه  �إن  �ل��ث��الث��اء  �م�س  �لأ�شبوعي  �ل�شحفي  م��وؤمت��ره��ا  يف  �أف��خ��م  وق��ال��ت 
�مل�شرتك  �لعمل  برنامج  وتنفيذ  �إع���د�د  بهدف  تاأتي  )�ملقبلة(  �ملفاو�شات 
لكن �ملدير �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يوكيا �أمانو �أقر �لأ�شبوع 
منها  �ملطلوبة  �لإ�شافية  باملهمات  للقيام  جاهزة  غر  �لوكالة  باأن  �ملا�شي 
وفق �تفاق جنيف ب�شبب �فتقارها �إىل �لإمكانات وكان وكيل وزير �خلارجية 
عبا�س عر�قجي قال يف مقابلة تلفزيونية يف وقت �شابق، �إن طهر�ن تتوقع 
�ت�شال من �مل�شوؤولة �لأوروبية �لرفيعة �مل�شتوى هيلغا �شميد لبدء �جتماع 
�مل��ربم مع دول  �تفاق جنيف  �إط��ار  �خل���رب�ء. وكانت طهر�ن قد و�فقت يف 
و�ل�شني  وبريطانيا  وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وه��ي   ،)1+5( جمموعة 
ورو�شيا �إ�شافة �إىل �أملانيا، على عدم �إحر�ز تقدم يف �أعمال مفاعل �أر�ك �لذي 
قد يعطيها نظريا مادة �لبلوتونيوم �لتي ميكن ��شتخد�مها بعد معاجلتها 
لإنتاج قنبلة ذرية، وذلك نظر تخفيف �لعقوبات �ملفرو�شة على �إير�ن ويف 
تفا�شيل �لتفاق، يقوم �لغرب بتعليق جزئي للعقوبات �لدولية �ملفرو�شة 
تفوق  بن�شبة  �ليور�نيوم  بوقف تخ�شيب  تتعهد طهر�ن  بينما  �إي��ر�ن،  على 
%5 طو�ل �شتة �أ�شهر، وتعليق بناء مفاعل �أر�ك و�ل�شماح بو�شول �ملفت�شني 

�لدوليني �إىل �ملو�قع �حل�شا�شة.
وق���د �أع��ل��ن م��ن��دوب �إي����ر�ن ل���دى �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة للطاقة �ل��ذري��ة ر�شا 
دي�شمرب-كانون  نهاية  �شتبد�أ يف  �ل�شتة  �لأ�شهر  �أن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  جنفي 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �إ�شر�ئيل  وت�شتبه  �لثاين  يناير-كانون  ومطلع  �لأول 
�شق  �لإي��ر�ين يحتوي على  �لنووي  �لربنامج  باأن  �لأمركية ودول غربية 
ع�شكري، وهو ما تنفيه طهر�ن وتوؤكد �أن �أغر��شه �شلمية وُيذكر �أن و�شول 
�لرئي�س �لإير�ين ح�شن روحاين �إىل �شدة �لرئا�شة يف �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي 
كان بد�ية لنفر�ج �لطريق �مل�شدود �لذي و�شلت �إليه مفاو�شات �إير�ن مع 
�لدول  ترجمتها  �إ���ش��ار�ت  باإر�شال  عهده  وب��د�أ  �ل�شابق،  يف  �لغربية  �لقوى 

�لغربية على �أنها رغبة بالتو�شل �إىل �تفاق.

•• عوا�سم-وكاالت:

�ل��ك��ربى ومم��ث��ل��ون ع��ن �لوكالة  �ل�شت  �إي����ر�ن و�ل����دول  يلتقي خ���رب�ء م��ن 
�لدولية للطاقة �لذرية يف فيينا يومي �لتا�شع و�لعا�شر من �ل�شهر �جلاري 
لبحث تطبيق �ت��ف��اق جنيف ح��ول �ل��ربن��ام��ج �ل��ن��ووي �لإي����ر�ين �ل���ذي مت 

�لتو�شل �إليه �ل�شهر �ملا�شي.
وقالت �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �لإير�نية مر�شية �أفخم �إن �ملفاو�شات 
�شتتم بح�شور خرب�ء �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ب�شفة مر�قبني لأن 

�لوكالة تتحمل م�شوؤولية �لإ�شر�ف على تطبيق �تفاق جنيف.
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لوجود  �لرئي�شية  �لأه���د�ف  �أح��د  �أن  و�أو�شحت 
�ل��ذري��ة ه��و �أن ي��ك��ون ه��ن��اك ف��ه��م ك��ام��ل وحم���دد ل��الت��ف��اق �مل��وق��ع يف 24 

نوفمرب-ت�شرين �لثاين يف جنيف.
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بنك اخلليج الأول.. اأف�سل بنك يف الإمارات لعام 2013 
•• اأبوظبي-وام:

لعام  �لإم���ار�ت  دول��ة  بنك يف  �أف�شل  �لأول جائزة  بنك �خلليج  ح�شد 
نظمته  �لعاملية  �جلو�ئز  لتوزيع  متاألق  حفل  خالل  وذلك   2013

جملة بانكر بفندق �نرتكونتيننتال يف بارك لين بلندن.
وجاء تكرمي بنك �خلليج �لأول بهذه �جلائزة تقدير� لنتائجه �ملالية 
�لتي  �لأ�شو�ق  ومتطلبات  �حتياجات  تلبي  و�لتي  و�مل�شتد�مة  �لقوية 
�لإمار�ت  لدولة  �ملحلي  �ملجتمع  جت��اه  �لبنك  و�إل��ت��ز�م  �شمنها  يعمل 
خ�شي�شا  م�شممة  وم��ب��ادر�ت  ومنتجات  خدمات  من  يطوره  ما  عرب 
لتلبية �حتياجات �ملجتمع �إىل جانب ��شرت�تيجيته �خلا�شة بالتو�شع 
�لدويل �لأمر �لذي �شاهم ب�شكل �أ�شا�شي يف تكرمي �لبنك بهذه �جلائزة 

�ملميزة.

�ملتخ�ش�شة  �مل���ع���ار����س  �أه�����م  م���ن 
ويتيح لل�شركات �ل�شينية �لعاملة 
يف قطاع �شناعة �لن�شيج و�ملنتجات 
جتار  كبار  م��ع  �لتو��شل  �ملنزلية 
�جلملة يف �ل�شرق �لأو�شط. و�أ�شار 
�إىل توقع �ملحللني �ل�شناعيني �أن 
�لعاملية  �لن�شيج  �شوق  حجم  يبلغ 
�أمريكي  دولر  ب��ل��ي��وين  ح�����و�يل 
وكل �ملوؤ�شر�ت تدل على �أن �ل�شني 
دور� هاما يف تطوير هذ�  �شتلعب 
�ملجال. و�أكد �أهمية تطوير طريق 
�ل�شركاء  م��ع  و�لعر�س  �لتو��شل 
�ل�شرق  يف  و�ل��ع��م��الء  �مل��ح��ت��م��ل��ني 
�لأو�شط .. منوها بالتفاوؤل �لكبر 
لل�شركات  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ل��ت��وق��ع��ات 
مبنتجات  و�مل�������ش���ارك���ة  �ل��ع��ار���ش��ة 
ويفرد  �ملنطقة.  يف  متوفرة  غ��ر 
�مل��ع��ر���س �ل���ذي ي�����ش��ارك فيه عدد 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  �مل�شنعني  ك��ب��ار  م��ن 
و�شازك�شاين  ن��ان��ت��ون��غ  منطقتي 
و�شطه  يف  ك�����ب�����رة  م���������ش����اح����ات 
�ملن�شوجة  �مل��ن��زل��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
و�ملالب�س �لعالية �جلودة وتت�شمن 
منتجات  �لأخ�������رى  �مل���ع���رو����ش���ات 
منزلية كالأثاث و�لأدو�ت �ملنزلية 
و�حلد�ئق  و�حل��م��ام��ات  و�مل��ط��اب��خ 
و�لأ�شوية  ��شتجمامية  ومنتجات 

و�مل�شابيح.

••دبي-وام:

�فتتحت معايل �ل�شيخة لبنى بنت 
�لتنمية  وزي����رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  خ��ال��د 
و�لتعاون �لدويل �م�س.. فعاليات 
معر�س �ملنتجات �ملنزلية �ل�شينية 
�لذي ي�شتمر ثالثة �أيام يف مركز 
�ل��ع��امل��ي. وتفقدت  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 
م��ع��ال��ي��ه��ا �مل���ع���ر����س �لأك������رب على 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  م�شتوى 
�ل�شينية  �مل���ن���زل���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
�لعار�شني  و�لتقت بعدد من كبار 
و�ل�شاعني  �مل�شاركني  �ل�شينيني 
لتوقيع عقود و�شفقات جديدة يف 
ر�فقها يف �جلولة  �ملنطقة.. فيما 
�لعام  �لقن�شل  ويبني  تانغ  �ل�شيد 
جلمهورية �ل�شني �ل�شعبية وز�نغ 
�ل��ت��ج��اري��ة لق�شم  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  ي��ي 
�لقن�شلية  يف  و�لتجارة  �لقت�شاد 
كبر  �إك��زي��ج��ني  وز�ن����غ  �ل�شينية 
�ل�شينية  �لقن�شلية  يف  �مل��م��ث��ني 
ل���ت���ع���زي���ز �ل����ت����ج����ارة �ل����دول����ي����ة يف 
�ملعر�س  يف  ي�������ش���ارك   . �خل���ل���ي���ج 
يعر�شون  ع���ار����س  �أل�����ف  ح�����و�يل 
نحو 50 �ألف منتج �أمام نظر�ئهم 
منطقة  يف  و�ملهتمني  �لتجار  من 
�ملعر�س  وي��ق��ام  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق 
ب��دع��م م��ن ك��ل م��ن جلنتي بلدية 

�شعادته مب�شاركة من ممثلي  عن 
�لإمار�ت..  يف  �ل�شينيني  �لتجارة 
م�شر� �إىل �أن دبي مدينة حيوية 
وهذ�  �ملز�يا  من  بالعديد  وتتمتع 
معر�س  بتنظيم  ب��ف��وزه��ا  يت�شح 
�إك�شبو 2020 �إ�شافة �إىل معر�س 
�لذي  �ل�شينية  �ملنزلية  �ملنتجات 

يوفر من�شة هامة لتوقيع �لعقود 
و�ل��ت��وغ��ل �أك����رث يف �مل��ن��ط��ق��ة. من 
�لرئي�س  ف��ان��غ  غافيل  ق��ال  جهته 
�أورينت  �إي  �أم  �لتنفيذي ملجموعة 
�ملنظمة  �جل���ه���ة  �إن���رتن���ا����ش���ون���ال 
للمعر�س يعترب معر�س �ملنتجات 
�ملنزلية �ل�شينية يف دورته �لر�بعة 

�شنغهاى للتجارة وبلدية �شنغهاى 
وبتنظيم  و�لإع�������الم  ل��الق��ت�����ش��اد 
�ل��ت��ج��ارة يف مقاطعة  د�ئ�����رة  م���ن 
جيانغزي ومكتب نينغبو للتجارة 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 
للتجارة  ه���ان���غ���ت�������ش���و  وم����ك����ت����ب 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 

ع���دد  يف  �مل����ائ����ة  يف   60 ب��ن�����ش��ب��ة 
�مل���ائ���ة يف  150 يف  و  �ل��ع��ار���ش��ني 
بدورة  م��ق��ارن��ة  �مل��ع��ر���س  م�شاحة 

�لعام �ملا�شي. 
ويحظى �ملعر�س مب�شاركة �لعديد 
�لكبرة  �ل�شينية  �لأ���ش��م��اء  م��ن 
و�لن�شيج  �لأل���ب�������ش���ة  ���ش��ن��اع��ة  يف 

ومكتب غويند�و للتجارة ومكتب 
دول  وتعترب  ل��ل��ت��ج��ارة.  وينغ�شاو 
�خلليج �لعربية ثاين �أكرب �شريك 
�ل�شرق  ومنطقة  لل�شني  جت��اري 
�لأو�شط هي �أكرب �شوق يف �لعامل 
ل�������ش���ادر�ت �مل��ن��ت��ج��ات �مل�����ش��ن��ع��ة يف 
زيادة  �ملعر�س  �شهد  وق��د  �ل�شني 

وباعتباره �أكرب جتمع للمن�شوجات 
خ�ش�س  �ل����ع����امل  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�ملعر�س جناحني خا�شني لعر�س 
�لن�شيجية  �مل���ن���ت���ج���ات  خم��ت��ل��ف 
ل���ش��ت��ق��ط��اب �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت من 
�مل��ه��ت��م��ني يف �مل���ن���ط���ق���ة. و�أع������رب 
ويبني يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة 

لبنى القا�سمي تفتتح معر�س املنتجات املنزلية ال�سينية يف دبي 

البنك العربي املتحد يد�صن من�صة لتعزيز عالقات التبادل التجاري بني دولة الإمارات واجلمهورية الرتكية

اأ�سرع بنوك ال�سرق الأو�سط منوًا ي�سعى لتعزيز العالقات التجارية بني الإمارات 
وتركيا وذلك من خالل تقدمي خدمات م�سرفية للعمالء يف كل من البلدين

رحب بذوي الحتياجات اخلا�صة والدار�صني باخلارج 

جناح مياه وكهرباء اأبوظبي يف ملتقى وا�سنطن احتفل باليوم الوطني 

القت�ساد تبحث تطوير العالقات القت�سادية 
والتجارية وال�ستثمارية مع بلغاريا 

جيدة  تعترب  �حلالية  �لثنائية  �لعالقات  �أن  �إىل  ون��وه 
لكن �لطموح �أن ت�شبح �أكرث تقدما خا�شة على �شعيد 
�لأعمال  رج��ال  بني  �مل�شرتكة  و�مل�شاريع  �ل�شتثمار�ت 
�لبلدين  ومنفعة  م�شالح  يحقق  ومب��ا  �لبلدين  م��ن 
�ل�����ش��ح��ي �ن �لقطاع  �ل�����ش��دي��ق��ني و�أ����ش���اف  و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�خلا�س يف �لبلدين يعول عليه كثر� لال�شهام يف دفع 
عجلة �لتبادل �لتجاري و�إقامة �ل�شتثمار�ت و�مل�شاريع 
�لن�شبية  �لهمية  ذ�ت  �ملز�يا  على  و�لرتكيز  �مل�شرتكة 
و�خلرب�ت �ملتو�فرة لدى �جلانبني .. د�عيا �إىل تفعيل 
�ل��ت��ع��اون ب��ني رج����ال �لأع���م���ال �ل��ب��ل��غ��ار ون��ظ��ر�ئ��ه��م يف 
�لمار�ت. وقدم �ل�شحي خالل �للقاء نبذة عن �لو�شاع 
�إليه  و�شلت  ما  �أن  �ىل  م�شر�  �لدولة  يف  �لقت�شادية 
�ملتحدة من تقدم وم��ا حتققه  �لعربية  دول��ة �لم���ار�ت 
من تنمية م�شتد�مة وما حتتله من ت�شنيفات متقدمة 
يف �لتقارير �لقت�شادية �لدولية مل ياأت من فر�غ و�منا 
وفق خطة ��شرت�تيجية وعمل دوؤوب وت�شافر �جلهود.

•• اأبوظبي-وام:

�لعزيز  عبد  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  بحث 
كر��شني  ���ش��ع��ادة  م��ع  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ح��ي 
بجمهورية  و�لطاقة  �لقت�شاد  وزير  نائب  دمييرتوف 
�لبلدين  �لتعاون بني  �أوج��ه  له  �ملر�فق  و�لوفد  بلغاريا 
يف �ملجالت �لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية و�شبل 
ديو�ن  �لذي عقد يف  �للقاء  وتناول  دعمها وتطويرها. 
�لتعاون يف عدد  عام وز�رة �لقت�شاد بدبي �شبل تعزيز 
من �ملجالت �لو�عدة �لهامة للبلدين كاملجال �ل�شياحي 
�ل��ع��الج��ي��ة و�ل��ط��اق��ة �ملتجددة  و�ل�����ش��ح��ي و�ل�����ش��ي��اح��ة 
و�لعقار.  و�خل��دم��ات  �لغذ�ئية  و�ل�شناعات  و�ل��زر�ع��ة 
و�أكد �ل�شحي خالل �للقاء حر�س دولة �لم��ار�ت على 
�شريكا  بلد�نها  تعترب  �لتي  �أوروب���ا  مع  �لتعاون  تعزيز 
�لرغبة  �إىل  .. م�شر�  للدولة  و�قت�شاديا هاما  جتاريا 
�أو��شر �لتعاون مع جمهورية بلغاريا  �ل�شادقة بتقوية 

د���ّش��ن �ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي �مل��ت��ح��د، �أ�شرع 
�لأو���ش��ط من��و�ً، من�شًة  �ل�شرق  بنوك 
عالقات  تعزيز  بهدف  وذلك  جتارية 
�ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري ب����ني �لإم��������ار�ت 
وت��رك��ي��ا. ي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ت��د���ش��ني �شعياً 
من �لعربي �ملتحد لأن ي�شبح �خليار 
يف  �لرتكية  للجالية  �لأول  �مل�شريف 
�أم  �أف��ر�ًد  �أكانو�  دول��ة �لإم���ار�ت �شو�ًء 
�لعالقة  ه���ذه  �شتمنح  ك��م��ا  ���ش��رك��ات، 
�ل��ب��ن��ك فر�شة  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات وت�����ش��ه��ي��الت مالية 
من  و�ل�شركات  ل��الأف��ر�د  وم�شرفية 
�ل���ر�غ���ب���ني يف دخول  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء 
�ل�شتثمار  ب��غ��ر���س  �ل��رتك��ي  �ل�����ش��وق 
�لعربي  �ل��ب��ن��ك  ي�����ش��ع��ى  و�ل���ت���ج���ارة. 
ي�شبح  لأن  دوؤوب  ب�����ش��ك��ل  �مل���ت���ح���د 
لعمالئه  �لأول  �مل�����ش��ريف  �ل�����ش��ري��ك 
وذلك عرب تقدمي خدمات م�شرفية 
و�ل�شركات  �لأف���ر�د  من  لكل  متميزة 
�لتحالف  �إن  �������ش������و�ء.  ح�����د  ع����ل����ى 
�لعربي  �لبنك  وقعه  �ل��ذي  �مل�شرتك 
�لرتكي  �ألرتناتيف  بنك  م��ع  �ملتحد 
و�ل��ب��ن��ك �ل��ت��ج��اري �ل��ق��ط��ري، �لذي 
ي�شتحوذ على ح�ش�س من �أ�شهم كال 
�لبنكني، �شتمكنه من تقدمي خدمات 
وت�شهيالت م�شرفية متعددة ملجتمع 
�لأعمال �لإمار�تي �ملتو�جد يف تركيا 
�مل�شرفية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  ويف 
�ل�شتثمارية  �ل�����ش��ري��ف��ة  م��ث��ل:  م��ن 
لل�شركات  �مل�����ش��رف��ي��ة  و�خل�����دم�����ات 

�جلمهورية  ب����ني  و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ودول����ة  �ل��رتك��ي��ة 
بقيادة  �لقائم  �لتحالف  �إن  �ملتحدة 
بالإ�شافة  �لقطري،  �لتجاري  �لبنك 
�شيزيد  �لتجارية  �ملن�شة  تد�شني  �إىل 
من �إملام �لبنك �لعربي �ملتحد بال�شوق 
�لرتكي وبالتايل زيادة �إمكانياته من 
�أجل دعم �مل�شاريع �لرتكية يف �لدولة 
�ملحلية  �ل�����ش��رك��ات  دع���م  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لإم������ار�ت و�لتي  و�ل��ع��امل��ي��ة يف دول����ة 
و�أعمال لها  بتاأ�شي�س م�شاريع  ترغب 

يف �جلمهورية �لرتكية . 

�ل�شمالية قائاًل:  لقد �شعرنا ب�شعادة 
غامرة لدى معرفتنا مببادرة �لبنك 
�لعربي �ملتحد لإطالق من�شة جتارية 
�لأعمال  جم��ت��م��ع  ل���دع���م  م�����ش��رتك��ة 
�لتحالف  �إن  �لإم������ار�ت،  يف  �ل��رتك��ي 
�لتجاري  �لبنك  وقعه  �ل��ذي  �لأخ��ر 
�لقطري مع �ألرتناتيف بنك �لرتكي 
و�ل������ذي ����ش��ت��ح��وذ م���ن خ���الل���ه على 
�أثر  �لرتكي،  �لبنك  �أ�شهم  من  ن�شبة 
ب�شكل و��شح على ��شرت�تيجية �لبنك 
�لتز�مه  م��ن  وز�د  و�مل��ت��ح��د  �ل��ع��رب��ي 
نحو دعم وتعزيز �لعالقات �لتجارية 

�لإمار�تالعربية �ملتحدة كونها تعترب 
بو�بة �لعبور نحو �لأ�شو�ق �لآ�شيوية 
�ملقابل  ويف  و�ل��ع��رب��ي��ة  و�لأف��ري��ق��ي��ة 
�جلمهورية  حتتله  �ل��ذي  �ملوقع  ف��اإن 
�لو�شل  حلقة  منها  يجعل  �لرتكية 
بني �شرق وغرب �لقارة �لأوروبية ما 
يعني �أن �لتحالف �لإمار�تي-�لرتكي 
�شيعود مبنافع و�أرباح كبرة على كل 
بنك  و�ألرتناتيف  �ملتحد  �لعربي  من 
�لرتكي،  �جل���ان���ب  وم����ن    . �ل���رتك���ي 
جمل�س  رئي�س  باهت�شي  هاكان  �شرح 
�لأع��م��ال �ل��رتك��ي يف دب��ي و�لإم����ار�ت 

و�لتمويل  �ل����ت����ج����اري  و�ل���ت���م���وي���ل 
من  �لبنك  �شيتمكن  كما  �ل��ع��ق��اري. 
تقدمي جميع �لت�شهيالت و�خلدمات 
�مل�شرفية لرجال �لأعمال و�ل�شركات 
و�لتجار �لأتر�ك �لر�غبني يف تاأ�شي�س 
م�شاريع و�أع��م��ال د�خ��ل �ل��دول��ة.  �إن 
عرب  ي�شتهدف  �ملتحد  �لعربي  �لبنك 
�لأعمال  �ملن�شة جمتمع  �إطالق هذه 
و�جل���ال���ي���ة �ل���رتك���ي���ة �مل����ت����و�ج����دة يف 
دول����ة �لإم�������ار�ت و�ل���ت���ي ت��ق��در ب�20 
�أ�شحاب  من  معظمهم  �شخ�س  �أل��ف 
�ملرتفعة ويتبووؤون منا�شب  �لدخول 
�إىل �لأعمال  مهنية رفيعة بالإ�شافة 
�ل�شوق  يف  يديرونها  �لتي  و�مل�شاريع 
�لتد�شني،  ه��ذ�  على  تعليقاً  �ملحلي.  
�لرئي�س  ن��ائ��ب  كيت�شون  ه���اورد  ق��ال 
�لعمليات  وح����دة  رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لدى  لل�شركات  �ل��دول��ي��ة  �مل�شرفية 
�لبنك �لعربي �ملتحد:  ي�شعى �لبنك 
�خليار  ي���ك���ون  لأن  �مل��ت��ح��د  �ل��ع��رب��ي 
يف  �لر�غبة  لل�شركات  �لأول  �مل�شريف 
�جلمهورية  يف  ل��ه��ا  �أع��م��ال  تاأ�شي�س 
�أن  �شرورنا  دو�ع��ي  ملن  �إن��ه  �لرتكية. 
نفتتح هذه �ملن�شة �لتجارية من �أجل 
دع��م وت��ع��زي��ز �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بني 
به  ملا تتمتع  تركيا و�لإم����ار�ت وذل��ك 
�جلمهورية �لرتكية من �قت�شاد قوي 
ومتنامي، ما �شيعود بالنفع و�لفائدة 
�شو�ء.  حد  على  و�لبنك  �لدولة  على 
�إن �ملوقع �ملتميز �لذي تتمتع به دولة 

�هلل هذه  يعيد  �أن  �لطيِّبة، متمنيني 
�ملنا�شبة �لوطنية على دولتنا �لفتية 
و�ل�شتقر�ر.  و�لأم����ن  �خل��ر  ب��و�ف��ر 
وق����ال ن�����ش��وري: ل ي��ف��وت��ُن��ا يف هذه 
�ملنا�شبة �لعظيمة �أن ن�شتذكَر �ملوؤ�ش�س 
�ل��ب��اين �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل �ل�شيخ 
�لذي  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 

42 وع��ل��م �لم����ار�ت .  عليها �ل��رق��م 
ورفع �شعادة �مل�شت�شار �لتقني للهيئة 
ن�شوري  ���ش��ل��ي��م��ان  ���ش��ع��ي��د  �مل��ه��ن��د���س 
و�ع�����ش��اء �ل��وف��د �أدوي�����ا �أ���ش��م��ى �آيات 
�لقيادة  �ىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
�لإم�������ار�ت  ���ش��ع��ِب  و�إىل   ، �حل��ك��ي��م��ة 
ها  �ملعطاِء وجميِع �ملقيمني على �أر�شِ

رع���اي���ت���ه���م ودع���م���ه���م وت�����ش��ه��ي��ل كل 
و�لتنمية  �لعلمي  �لبحث  متطلبات 
�لوطني  باليوم  و�حتفاء  لهم  �ملهنية 
�ل��ث��اين و�لرب���ع���ني ق���ام �ل��وف��د ومن 
خالل �جلناح ببث فيلم وثائقي عن 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ح��ت��ف��الت 
ودبابي�س تذكارية  ���ش��الت   وت��وزي��ع  

�شليمان ن�شوري بجدهم و�جتهادهم 
و�لغرت�ب  �ل�شفر  م�شاق  وحتملهم 
�لعلمي  و�ل���ب���ح���ث  �ل���ع���ل���م  ط���ل���ب  يف 
ي���ع���ت���ربون خر  �ن���ه���م  م�������ش���ر� �ىل 
م��ث��ال وخ��ر ق���دوة لطلبة �لم���ار�ت 
�لهيئة  لتتو�نا  و�لذين  �لطموحني 
من  �ل��دول��ة  يف  �لتعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  ج���ن���اح  ت�����وج 
�ب���وظ���ب���ي و����ش���رك���ات���ه���ا �مل�������ش���ارك يف 
�لر�بع  �ل��ط��الب��ي  �مل��ل��ت��ق��ى  م��ع��ر���س 
ماريوت  فندق  يف  �لم���ار�ت  ل�شفارة 
ب���ال���ع���ا����ش���م���ة  ب����������ارك  م��������ان  وورد 
بالحتفال  و����ش��ن��ط��ن  �لم���ري���ك���ي���ة 
لقيام  و�لرب��ع��ني  �لثانية  ب��ال��ذك��رى 
�لهيئة  و����ش��ل جناح  فيما   . �لحت���اد 
�لطالبية  �ل�����وف�����ود  �����ش���ت���ق���ب���ال  يف 
�لوليات  م����دن  ك��اف��ة  م���ن  �ل����ز�ئ����رة 
�ملتحدة �لمريكية ، كما �لتقى �لوفد 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ب��ت��ع��ي��ث��ن م���ن ه��ي��ئ��ة مياه 
�ملتحدة  بالوليات  �بوظبي  وكهرباء 
خمتلف  وي�����در������ش�����ون  �لم����ري����ك����ي����ة 
�لتخ�ش�شات �لهند�شية و�طلع �لوفد 
و��شتقبل   . �لدر��شية  �حو�لهم  على 
�جلناح جمموعة من طلبة �لمار�ت 
�خلا�شة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن 
�جلامعي  �لتعليم  يو��شلون  �لذين 
و�ل����ع����ايل وي����در�����ش����ون يف ع�����دد من 
م�شت�شار  م�شيد�   ، �لمريكية  �مل��دن 
�لهيئة �لتقني �شعادة �ملهند�س �شعيد 

�لوطَن  دع��ائ��م �لحت���اد وبنى  �أر���ش��ى 
من  �هلُل  و�أخلَفَنا  و�إخ��ال���س،  بجهٍد 
خليفَة  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحَب  بعِدِه 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
، فكان خ��َر خلٍف خلِر  حفظه �هلل 
�شلف، و��شتمر�ر� مل�شرتِه �لوحدويِة 
و�لتنموية . و�أكد ن�شوري : �أن �ملبادرة 
د(  متوحِّ )�لبيت  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية 
�أطلقها دي��و�ن �شمو ويل عهد  و�لتي 
مللتقى طلبتنا  �شعار�  �أبوظبي وكانت 
جديدٍة  كحلقة  و��شنطن  يف  �ل��ر�ب��ع 
�لقيادة  ب���ني  �ل���و����ش���ل  ح��ل��ق��ات  م���ن 
و�ب��ن��اء �ل��وط��ن ت��ع��د خ��ط��وة جديدة 
���ش��م��ن م�����ش��رة ط��وي��ل��ة م���ن �لعمل 
�شعيهم  �إط�����ار  يف  �حل��ث��ي��ث  و�جل���ه���د 
�حتياجات  مع  �لفورّي  �لتفاعِل  �إىل 
تطلعاتهم،  وت���ل���ب���ي���ة  �مل����و�ط����ن����ني 
لتمكينهم من �لعي�س بكر�مة و�شالم 
�آمن ومتطور ومنفتح على  يف وطن 
�لتي  �مل�شرة  �لعامل �خلارجي، وهي 
مد�ر  على  �لدولة  موؤ�ش�شو  �نتهجها 

عقوٍد متو��شلة من �لعطاء.

هرتز الإمارات تفتتح فرعا لتاأجري املركبات يف املوقع املقرتح لإقامة اإك�سبو دبي 2020 
مطار �آل مكتوم �لدويل و�لذي بد�أ فعليا بت�شغيل مدرج و�حد ��شت�شاف موؤخر� 
�ملا�شي. وبنجاح دبي  �ل�شهر  �ملجرية  �إير  وز  �أول رحالته �جلوية من طر�ن 
�لعام  �ل�شتخد�م  �شيار�ت  تاأجر  �شركة  �شتعمل   2020 �إك�شبو  ��شت�شافة  يف 
على �ل�شتفادة من موقعها �جلديد وذلك مع توقعات با�شت�شافة دبي ومدينة 
دبي �لعاملية للطر�ن لأكرث من 25 مليون ز�ئر خالل �أ�شهر �نعقاد �ملعر�س 
�ل�شتة. ويف هذ� �ل�شياق قال نايجل جون�شون �ملدير�لعام لهرتز �لإمار�ت"موقع 
هرتز �جلديد يف مدينة دبي �لعاملية للطر�ن دبي ورلد �شنرت�ل خطوة مهمة 
بالن�شبة لنا يف خططنا �لتو�شعية يف �شبكة مكاتبنا لتاأجر �ل�شيار�ت وهو من 
�لعاملية  دب��ي  مدينة  �أن  و�إع��ت��رب  و�لهامة".  �لأ�شا�شية  �ل�شرت�تيجية  �مل��و�ق��ع 
للطر�ن لي�شت فقط موطنا ملا يخطط له �أن يكون �أكرب مطار يف �لعامل بل 
و�لطر�ن  �للوج�شتية  �لأعمال  تدعم  متكاملة  �قت�شادية  منطقة  �أي�شا  هي 

و�لتجارة و�ملعار�س و�لأعمال �لن�شانية �ل�شكنية و�ل�شياحية.

•• دبي-وام: 

�ل�شيار�ت  لتاأجر  ج��دي��د�  فرعا  �فتتاحها  ع��ن  �م�س  �لإم����ار�ت  هرتز  �أعلنت 
�ملقرتح  �مل��وق��ع  دب��ي  يف  �شنرت�ل  ورل���د  دب��ي  للطر�ن  �لعاملية  دب��ي  مدينة  يف 
�أن يكون  �أي�شا موطنا ملا يخطط له  2020 و�لتي تعترب  �إك�شبو  لإ�شت�شافة 
ورلد  دبي  للطر�ن  �لعاملية  دبي  وتتاألف مدينة  �لعامل.  �أكرب مطار دويل يف 
�شنرت�ل من منطقة �قت�شادية م�شتد�مة بالكامل و�لتي تدعم جمموعة كبرة 
من �لن�شاطات �لتي تقام بالقرب من مطار �آل مكتوم �لدويل و�لذي مع �ختتام 
�لأعمال فيه �شيت�شمن خم�شة مدرجات لهبوط و�نطالق �لطائر�ت وبطاقة 
��شتيعابية ت�شل �إىل 160 مليون م�شافر و12 مليون طن من �شحن �شنويا. 
ويعد �ملكتب �جلديد لهرتز هو �ل� 19 لها يف �لإمار�ت و�شي�شتفيد من �لعدد 
�ملتز�يد من �لرحالت �جلوية و�لأعمال �لتي من �ملقرر لها �لتو�شع و�لنمو يف 

الإمارات ت�ست�سيف اجتماعات املجل�س التنفيذي 
للموؤ�س�سة العاملية لالنفاق 10 دي�سمرب

•• دبي-وام:

�لعربي  �لإقليمي  و�ملعر�س  �ملوؤمتر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  ت�شت�شيف 
بدولة  �ملهند�شني  جمعية  تنظمه  �ل���ذى  ب��دب��ي  ل��الأن��ف��اق  �ل��دول��ي��ة  للموؤ�ش�شة 
دي�شمرب   11 و   10 يومي  لالأنفاق  �لدولية  �ملوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لإم���ار�ت 
�حلايل بفندق �لنرتكونتنتال ف�شتيفال �شيتى بدبي برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية. وقال �ملهند�س عي�شى �مليدور  بن ر��شد 
�ملدير �لعام لهيئة �ل�شحة بدبي رئي�س �جلمعية �إن جمعية �ملهند�شني تلعب دور� 
حموريا فى حتقيق مفهوم �لتعليم �مل�شتمر للقطاع �لهند�شي بكل تخ�ش�شاته 
مع  ورو�ب��ط  عالقات  �إقامة  على  تعمل  �جلمعية  �أن  �مليدور  و�أو���ش��ح  �لدقيقة. 
جتارب  ع��ر���س  ف��ى  �ل��ع��الق��ة  ه��ذه  ��شتثمار  ليتم  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  كثر 
دولة �لإمار�ت و�إجناز�تها فى �مل�شاريع �لهند�شية �ملختلفة وتبادل �خلرب�ت مع 
�لفعاليات  �إ�شت�شافة  �ىل  د�ئما  ت�شعى  �جلمعية  �إن  و�أ�شاف  �لدولية.  �ملنظمات 
�لهند�شية �لعاملية بدولة �لإمار�ت لت�شبح دولة �لإمار�ت مركز� لتبادل �خلرب�ت 
ومت �ختيار دولة �لإمار�ت لجتماع �ملجل�س �لتنفيذي للجمعية �لدولية لالنفاق 
دي�شمرب  8 و9  ي��وم��ي  ب��دب��ي  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  م���رة يف  �شينعقد لول  و�ل����ذي 
للجمعية  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�أع�شاء  رئي�س  ح�شور  �أن  �مليدور  و�أك��د  �حل��ايل. 
�لفنية له وهم خرب�ء �خ�شائيون يف جمال �لنفاق  �لدولية لالنفاق و�للجان 
�ملوؤمتر  برنامج  �أن  وذك��ر  �ملوؤمتر.  فى  للحا�شرين  �لكربى  �لفائدة  له  �شيكون 
�شيت�شمن �لتعرف على �أف�شل �حللول �لتكنولوجية �لآمنة �مل�شتقبلية و تقنيات 
�لطرق و�ل�شتغالل �لمثل للمو�رد �ملتاحة و�مل�شاحات حتت �لأر�س عن طريق 
حفر �لأنفاق �لتي تقلل من �لزدحام وعدد �ل�شيار�ت وتقلل �لتلوث �لناجت عن 
خطو�ت  من  خطوة  وهي  �لكهرباء  ��شتخد�م  تخفي�س  جانب  �إىل  ��شتخد�مها 

تطبيق �ل�شتد�مة �لتي من �هم �أهد�ف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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املال والأعمال اليوم الوطني

الإمارات ت�ست�سيف اجتماعًا خليجيًا ملوا�سفات الكيمياء والغزل والن�سيج
�مل�شتوى  على  �لقطاع  لهذ�  �ملتز�يدة  �لأهمية  ظل  و�لن�شيج..يف 
�خلليجي. و�أ�شاف �أن �إعد�د مو��شفات قيا�شية خليجية متو�ئمة 
مع �ملو��شفات �لدولية تت�شمن �ملتطلبات �لفنية ذ�ت م�شتويات 
و�لبيئة..ي�شهم يف  �ل�شالمة  معاير  �جل��ودة وحتقق  عالية من 
توفر �لدعم �لفني لهذ� �لقطاع و توفر �حلماية للم�شتهلك 
و�ملنتجات  لل�شلع  �ملناف�شة  دع��م  �ىل  ي��وؤدي  نف�شه مما  �لوقت  يف 
�ملهند�س حممد  وق��ال  و�لعاملية.  �ملحلية  �لأ���ش��و�ق  �خلليجية يف 
يت�شمن  �للجنة  ه��ذه  تغطيه  �ل���ذي  �ملنتجات  ق��ط��اع  �إن  ب���دري 
�مل�شتهلكني  تهم  �لتي  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  من  كبرة  �شريحة 
من �لأفر�د..�إ�شافة �ىل �ملو�د و�ملركبات �لكيميائية �لتي تدخل 

كمو�د �أولية ل�شناعة منتجات ��شتهالكية. 

•• اأبوظبي-وام:

�لفنية  للجنة   17 �ل���  �لجتماع  �أع��م��ال  �أبوظبي  يف  �ليوم  تبد�أ 
ت�شتمر  �لتي  و�لن�شيج  و�ل��غ��زل  �لكيمياء  ملو��شفات  �خلليجية 
للمو��شفات  �لإم�������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �لإج���ت���م���اع  وت�شت�شيف  ي��وم��ني 
�لفنيه  و�لأم���ان���ة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ت��ت��وىل  �ل��ت��ي  م��و����ش��ف��ات  و�ملقايي�س 
للجنة. و�أكد �شعادة �ملهند�س حممد �شالح بدري مدير عام هيئة 
مو��شفات بالوكالة يف بيان �شحفي �أ�شدرته �لهيئة �ليوم..�أهمية 
و�لأخ�شائيني  �خل��رب�ء  مب�شاركة  تعقد  �لتي  �لجتماعات  هذه 
�للجنة  �أع�شاء  �لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  من دول جمل�س 
و�لغزل  �لكيميائية  �ملنتجات  قطاع  ملو��شفات  �خلليجية  �لفنيه 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�سيد بدعم من�سور بن زايد ملعر�س �سيال ال�سرق 
••اأبوظبي-وام:

�لتي   2013 �لأو�شط  �ل�شرق  �شيال  معر�س  �شفقات  �شهدت 
�رتفاعا  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  م��وؤخ��ر�  �ختتم 
عن �لعام �ملا�شي بني عار�شي ومتد�ويل �لغذ�ء بلغت قيمتها 
 17 �أمريكي.. يف حني ��شتقطب �ملعر�س  544 مليون دولر 
80 باملائة من م�شاحات �لعر�س  �ألفا و292 ز�ئر� .. وحجز 
مدير  �ل�شريقي  حممد  ر��شد  �شعادة  و�أك��د  �لقادمة.  ل��ل��دورة 
�أن معر�س �شيال �ل�شرق  �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية  عام جهاز 
�لأو�شط للعام 2013 حقق �لتوقعات �ملاأمولة بل فاقها وذلك 
بف�شل �لدعم �لكبر �لذي حظي به من �شمو �ل�شيخ من�شور 

�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لرئا�شة رئي�س جمل�س �إد�رة �جلهاز.

�إمارة  جهود  يعك�س  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �شيال  �أن  �شعادته  وذك��ر 
�أبوظبي على وجه �خل�شو�س و�لإمار�ت يف جمالت �لغذ�ء بدء� 
بدعم �ملنتج �لوطني و�ل��دور �لتي تقوم به �لدولة يف �لتجارة 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  ت�شدير  �إع���ادة  عملية  خ��الل  من  �لدولية 
له  عاملي  �قت�شادي  كمركز  �لدولة  مكانة  تر�شيخ  �ىل  و�شول 
�أن  ثقله يف منطقة تعتمد على ��شتر�د �لغذ�ء .. م�شر� �ىل 
دولة �لإمار�ت تتميز بتعدد ن�شيجها �لجتماعي و�لثقايف وهو 
ما يتطلب توفر �أ�شناف و�ألو�ن متعددة من �لأغذية لتلبية 

�حتياجات كافة �شر�ئح �ملجتمع.

دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان تطرح مبادرتها البيئية الطموحة بعنوان املن�ساأة اخل�سراء

الإمارات وهولندا توقعان التفاقية النهائية حلماية وت�سجيع ال�ستثمار

املن�سوري يجتمع مع نظريه ال�سوي�سري واملديرة التنفيذية
 ملركز التجارة الدويل على هام�س موؤمتر بايل  

وزير الطاقة يرتاأ�س وفد الدولة 
للم�ساركة يف اجتماع اأوبك اليوم بفيينا 

الإمارات وم�سر جتددان رغبتهما بتو�سيع عالقاتهما 
الإقت�سادية يف اجتماع على هام�س موؤمتر بايل الوزاري 

بور�سة دبي للطاقة حتقق رقما قيا�سيا جديدا يف حجم التداول

�أنه يتعني على موؤمتر  يوجد نق�س يف �لعر�س موؤكد� 
�أوبك �أن ي�شتمر يف مر�قبة �ل�شوق عن كثب للتاأكد من 
�شمان حالة �لتو�زن �ملن�شودة. ويتوقع معايل �ملزروعي 
�أن يكون منو �لطلب �لعاملي على �لنفط يف عام 2014 
ما يزيد عن مليون برميل يوميا ..لفتا �ىل �أنه �شيتم 
تلبية �جل��زء �لأك��رب من ه��ذ� �لطلب عن طريق زيادة 
�إم���د�د �لنفط �خل��ام م��ن �ل���دول خ��ارج �أوب���ك. و�أو�شح 
معقولة  �حلالية  �لأ�شعار  م�شتويات  �أن  �لوزير  معايل 
�ل�شناعية  �ل��دول  يف  �لإقت�شادي  �لنمو  من  حتد  ومل 
وهذ� �مل�شتوى من �لأ�شعار ي�شجع �ل�شتثمار يف جمال 
�لنفط مما ي�شاعد على توفر مو�رد جديدة من �لنفط 
يف �لأ�شو�ق. وي�شم وفد �لدولة �إىل موؤمتر �أوبك �شعادة 
�لدكتور علي عبيد �ليبهوين حمافظ دولة �لمار�ت يف 

�وبك وعدد� من �مل�شوؤولني بوزر�ة �لطاقة .

لالإ�شتثمار�ت �لإمار�تية يف م�شر و�أهمية بذل �جلهود 
من �أجل تذليل �أي عقبات قد تو�جه تدفق �لإ�شتثمار�ت 
�هلل  عبد  �أحمد  �شعادة  �لإجتماع  ح�شر  �لبلدين.  بني 
�مل�شلي �شفر �لدولة لدى �أندوني�شيا و�شعادة عبد �هلل 
بن �أحمد �آل �شالح وكيل وز�رة قطاع �لتجارة �خلارجية 
يف وز�رة �لإقت�شاد و�شعادة جمعة حممد �لكيت �لوكيل 
�مل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع ����ش���وؤون �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة ب����وز�رة 
�لإقت�شاد. و�أكد �لوزير �مل�شري �أن ر�أ�س �أولويات وز�رته 
خ�شو�شا  �لإم��ار�ت��ي��ني  للم�شتثمرين  �لثقة  �إع���ادة  هي 

و�مل�شتثمرين �لعرب و�لأجانب عموما.
و تطرق �لوزير�ن �إىل �ملو��شيع �ملطروحة على جدول 
�أن  وم��ا ميكن  ب��ايل  �لتا�شع يف  �ل���وز�ري  �ملوؤمتر  �أعمال 
يتمخ�س عنه من قر�رت تفيد و�شع �لإقت�شاد �لعاملي 
�لنامية  و�ل��دول  �ملتقدمة  �ل��دول  بني  �لتو�زن  ويحقق 

و�لأقل منو� يف �ملفاو�شات متعددة �لأطر�ف. 

•• اأبوظبي-وام:

�إن  �لطاقة  وزي���ر  �مل��زروع��ي  �شهيل حممد  م��ع��ايل  ق��ال 
�ملوؤمتر �لوز�ري ملنظمة �لدول �مل�شدرة للبرتول �أوبك 
�إىل  �ل��ي��وم يف فيينا  �ل��ت��ي تعقد  �أع��م��ال��ه  ي��ه��دف خ��الل 
�شمان ��شتمر�ر �لإ�شتقر�ر يف �ل�شوق �لبرتولية �لعاملية 
يف وقت ت�شود فيه حالة من �لرتقب مع دخ��ول ف�شل 
لوكالة  ت�شريح  �لطاقة يف  وزي��ر  معايل  و�أك��د  �ل�شتاء. 
�أنباء �لمار�ت قبيل توجهه �م�س �إىل فيينا للم�شاركة يف 
�ملوؤمتر �لوز�ري ملنظمة �أوبك �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وجميع دول �لأع�شاء يف �أوبك ملتزمة ب�شمان 
ح�شول �مل�شتهلكني على �لإم��د�د�ت �لتي قد يحتاجون 
�إليها . ولفت معاليه �إىل �أن خمزونات �لنفط يف �لوقت 
�أغلب �ل��دول �مل�شتهلكة معقولة ول  �حلايل ل تز�ل يف 

•• اإندوني�سيا-وام:

�مل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة م�شر  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ج���ددت 
�لعربية رغبتهما �مل�شرتكة يف تو�شيع وتعزيز �لعالقات 
�لتجارية بني �لبلدين وفتح جمالت ��شتثمارية جديدة 

مبا يخدم م�شالح �شعبيهما �ل�شقيقني.
�شلطان  معايل  عقدها  مباحثات  خ��الل  �لبلد�ن  و�أك��د 
منر  معايل  مع  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن 
فخري عبد �لنور وزير �لتجارة و�ل�شناعة على هام�س 
�لتجارة  ملنظمة  �لتا�شع  �ل����وز�ري  �مل��وؤمت��ر  �إج��ت��م��اع��ات 
�لإندون�شية  بايل  جزيرة  يف  �أعماله  ب��د�أ  �ل��ذي  �لعاملية 
�م�س �أهمية �لدور �لذي ميكن �أن يوؤديه �لقطاع �خلا�س 
يف خلق �شر�كات ��شتثمارية يف خمتلف �ملجالت ل �شيما 

�أن �جلانبني يتمتعان مبقومات �قت�شادية متنوعة.
ون��اق�����س �مل��ن�����ش��وري م���ع ع��ب��د �ل���ن���ور �ل��و���ش��ع �حلايل 

حققت  كما  �ليوم.  حتى  �لعام  ه��ذ�  يف  عقد�  و350  �آلف  �شتة  �إىل  �ملا�شي 
�لبور�شة رقمني قيا�شيني متتاليني يف حجم �خليار�ت �ملفتوحة لعقد خام 
عمان يف �شهر نوفمرب. وقد مت حتقيقهما يف يومي 25 و26 من هذ� �ل�شهر 
750 ر24 عقد  بلغ  �ملفتوحة  �أعلى م�شتوى حلجم �خليار�ت  مع ت�شجيل 
حتقيقها  عن  وف�شال  �خل��ام.  �لنفط  من  برميل  مليون   25 يعادل  ما  �أي 
للرقمني �لقيا�شيني يف كل من حجم �لتد�ول وحجم �خليار�ت �ملفتوحة فقد 
حققت بور�شة دبي للطاقة رقما قيا�شيا �آخر� يف عدد �ملتد�ولني �لن�شطني 
يف �لبور�شة. وقال �أحمد �شرف رئي�س جمل�س �إد�رة بور�شة دبي للطاقة لقد 
2013 عاما مميز� على جميع �لأ�شعدة بالن�شبة لبور�شة دبي  كان �لعام 
�ل�شابقة  �لقيا�شية  �لأرق���ام  جميع  جت��اوز  من  خالله  متكنت  حيث  للطاقة 
�لتي حققتها.. نحن �لآن ن�شع �لعام 2014 ن�شب �أعيننا ونتوقع مو��شلة 

هذ� �لزخم بثبات لتحقيق �ملزيد من �لنمو .

•• دبي-وام:

�ل�شرق  منطقة  يف  �لأوىل  �لدولية  �لبور�شة  للطاقة  دب��ي  بور�شة  �أعلنت 
يف  قيا�شي  رق��م  حتقيق  عن  �م�س  و�ل�شلع  �لآج��ل��ة  �لطاقة  لعقود  �لأو���ش��ط 
متو�شط حجم �لتد�ول بلغ �شبعة �آلف و450 عقد� يوميا يف �شهر نوفمرب 
2013 �أي ما يعادل حو�يل 5 ر7 مليون برميل من �لنفط �خلام يوميا. 
�ملائة  يف   80 بن�شبة  �ليومي  �ل��ت��د�ول  حجم  يف  زي��ادة  نوفمرب  �شهر  و�شهد 
مقارنة بال�شهر نف�شه من �لعام �ملا�شي وزيادة بن�شبة 16 يف �ملائة عن �ل�شهر 
�ل�شابق وقد بلغ �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق ملتو�شط حجم �لتد�ول لبور�شة دبي 
للطاقة �شبعة �لف و381 عقد� يوميا و�لذي مت حتقيقه يف �شهر يوليو من 
�لعام 2013 وقد �شهد متو�شط حجم �لتد�ول �ل�شنوي منو� مطرد� منذ 
�لعام  �آلف و667 عقد� يف  �أربعة  �نطالق بور�شة دبي للطاقة ليقفز من 

•• عجمان - الفجر:

�أطلقت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
يف ع��ج��م��ان م���ب���ادرة ب��ي��ئ��ي��ة حتت 
لتعزيز  �خل�����ش��ر�ء  �مل��ن�����ش��اأة  �شعار 
للبيئة  �ل�����ش��دي��ق��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
د�خل  �مل���و�رد  ��شتخد�م  وتر�شيد 
�ملبادرة عقد  �شهدت  وقد  �لد�ئرة 
مع  بالتعاون  تثقيفية  حما�شرة 
موظفي  ح�شرها  بيئة  موؤ�ش�شة 
�ل�����د�ئ�����رة و�أل����ق����ت �ل�������ش���وء على 
�لتحديات �لبيئية �حلالية و�شبل 
تر�شيد ��شتهالك �لطاقة يف �ملنزل 
حياة  كاأ�شلوب  و�نتهاجه  و�ملكتب 
و�ملنافع �ملرتتبة على ذلك ليعي�س 
و��شتمر�ر  �لآن  ب��ج��ودة  �لإن�����ش��ان 

ذلك لالأجيال �لقادمة.
خليل  حم����م����ود  �����ش����ع����ادة  و�أك���������د 
�لتنمية  د�ئ����رة  م��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
بالتكليف  �لقت�شادية يف عجمان 
�لقيام  على  حري�شة  �لد�ئرة  باأن 
�لتنموية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف  ب����دوره����ا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خططها  ب���ت���ط���ب���ي���ق  �ل������ت������ز�م������اً 
�إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لعالقات  م��ن  متينة  �شبكة  ب��ن��اء 
لتوفر  �شعيها  �إط��ار  ويف  �لدولية، 
لال�شتثمار�ت  ممكنة  حماية  �أك��رب 
�لإمار�تية يف خمتلف دول �لعامل، 
وقعت وز�رة �ملالية بالنيابة عن دولة 
حماية  �تفاقية  م��وؤخ��ر�ً  �لإم����ار�ت 
ب�شورتها  �ل���ش��ت��ث��م��ار  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لهولندية،  �ململكة  م��ع  �لنهائية 
باأبوظبي.   �ل����وز�رة  مقر  يف  وذل��ك 
وز�رة  جانب  ع��ن  �لتفاقية  ووق��ع 
�ملالية معايل عبيد حميد �لطاير، 
وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية، وعن 
�جل��ان��ب �ل��ه��ول��ن��دي م��ع��ايل هنك 
�لقت�شادية،  �ل�شوؤون  وزير  كامب 
�شعادة  م���ن  ك���ل  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
�خل��������وري، وكيل  ح���اج���ي  ي���ون�������س 
خ��ال��د علي  ���ش��ع��ادة  �مل��ال��ي��ة؛  وز�رة 
�مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �لب�شتاين، 
�لدولية،  �ملالية  �لعالقات  لقطاع 
�إد�رة  ن���ائ���ب  ب���ن ح���ج���ر،  وي��و���ش��ف 

�لعالقات �ملالية �لدولية. 
ت���وق���ي���ع ه���ذه  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
�لتفاقية، قال معايل عبيد حميد 
�ل��ط��اي��ر: ت��و����ش��ل دول���ة �لإم����ار�ت 

�مل������ب������ادرة ع���ل���ى �أرب������ع������ة حم�����اور 
�لكفء  �ل���ش��ت��خ��د�م  ه��ي  رئي�شية 
للطاقة �لكهربائية و�ملاء، وتقليل 
�لنفايات و�إع��ادة �لتدوير وقد مت 
و�ملمار�شات  �ملبادرة  حماور  �إع��د�د 
ل���ك���ل م��ن��ه��ا ب���ع���د �لط�������الع على 
هذه  يف  ومعنيني  خ���رب�ء  تقارير 
�لكفء  �ل�شتخد�م  وط��رق  �مل��و�رد 
ب���ان مبادرة  ل��ه��ا. و�أك����د ���ش��ع��ادت��ه 
باملو�ز�ة  تعمل  �خل�شر�ء  �ملن�شاأة 
وموؤ�ش�شات  �ل���دول���ة  ج���ه���ود  م���ع 
�إىل تغير من��ط �لأف���ر�د  ع��دي��دة 
للو�شول  و�ملوؤ�ش�شات  و�جلماعات 
للطاقة  �ل��ك��فء  �ل���ش��ت��خ��د�م  �إىل 
وت��ق��ل��ي��ل ن�����ش��ب��ة �ل���ت���ل���وث وزي�����ادة 
للنفايات  �لتدوير  �إع��ادة  م�شتوى 
على  م��ب��ادئ  تطبيق  �شيتم  حيث 
مم���ار����ش���ات م��وظ��ف��ي �ل����د�ئ����رة يف 
و�أ�ش�س  �مل��و�رد  لهذه  ��شتخد�مهم 
ب�شاأنها  و�لتوعية  تر�شيخها  يتم 
ع��ل��ى حتقيق  ت��ع��م��ل  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 

�لأهد�ف �ملطلوبة.

يف ح���ني ت��ط��رق��ت �لت��ف��اق��ي��ة �إىل 
حالة  يف  �ملالية  �لتعوي�شات  �أحكام 
�أو  لالأ�شر�ر  �ل�شتثمار�ت  تعر�س 
�لتدمر نتيجة للثور�ت �ل�شعبية، 
�أو لأية  �لنز�عات، �لع�شيان �ملدين 

�إجر�ء�ت تتخذها قو�ت �لأمن. 
ه���ذ� وق���د �أ����ش���ارت �لت��ف��اق��ي��ة �إىل 
�لطرفني  ك���ال  �ح������رت�م  �����ش����رورة 
�مل�شتثمر  جت�����اه  لل���ت���ز�م���ات���ه���م���ا 
وح��������ري��������ة حت�����وي�����ل�����ه ل��������الأرب��������اح 
عن  �لنا�شئة  و�لعائد�ت  و�لفو�ئد 
حرة  بعملة  وذل���ك  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
دون  م��ن  �ل��ف��وري  للتحويل  قابلة 
تاأخر، مبا يف ذلك عائد�ت و�أرباح 
�لوطنية �جلوية. جتدر  �لناقالت 
قد  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة 
�تفاقية   45 نهائي  ب�شكل  وق��ع��ت 
�ل�شتثمار  وت�����ش��ج��ي��ع  حل���م���اي���ة 
�ل�شركاء  �أه���م  �شملت  �لآن،  ح��ت��ى 
�ل���ت���ج���اري���ني ل����دول����ة �لإم����������ار�ت، 
وذلك �شعياً لتعزيز مكانتها دورها 
خلق  خالل  من  �لعاملي،  �لإقليمي 
للقطاعني  مميز  ��شتثماري  مناخ 
وت��ن��م��ي��ة قطاع  �ل���ع���ام و�خل����ا�����س 
زيادة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �جل���وي،  �لنقل 
حجم �لتبادل �لتجاري و�ل�شياحي 
�لتنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  ب�شورة 

�لقت�شادية و�لجتماعية.

�ملبادئ  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  �خل�����ش��ر�ء 
عليها  ت�����رك�����ز  �ل�����ت�����ي  �ل�����ع�����ام�����ة 
طريق  ع��ن  �ل��دول��ة  ��شرت�تيجية 
وترتكز  ب���ك���ف���اءة  �مل��������و�رد  �إد�رة 

�لعديد من �ملبادر�ت �لهادفة �إىل 
�لأخ�شر  �لقت�شاد  نحو  �لتحول 

�ملر�دف للتنمية �مل�شتد�مة.
�ملن�شاأة  م�����ب�����ادرة  ب�����ان  و�أو������ش�����ح 

ب���ال�������ش���ع���ي ع���ل���ى جت�������ش���ي���د �أط�����ر 
مبحاورها  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�لبيئية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ث���الث 
و�لجتماعية حيث �أر�شت �لد�ئرة 

�لإمار�ت  دول��ة  بني  و�ل�شتثمارية 
�شملت  وق��د  �لهولندية.   و�ململكة 
�لأحكام  م��ن  جمموعة  �لتفاقية 
�مل��ت��ن��وع��ة، و�ل��ت��ي ه��دف��ت جميعها 
للم�شاريع  منا�شب  مناخ  خلق  �إىل 
بالطرفني  �خلا�شة  �ل�شتثمارية 
�ملخاطر  م��ن خم��ت��ل��ف  وح��م��اي��ت��ه��ا 
مثل  و�ل�شيا�شية  �ل��ت��ج��اري��ة  غ��ر 
و�ل�شتيالء  و�مل�������ش���ادرة  �ل��ت��اأم��ي��م 
مبا�شرة،  وغ��ر  مبا�شرة  بطريقة 

�مل�شتثمرين �لمار�تيني هناك. 
توقيع  �شيتيح  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
�لنهائية  ب�شورتها  �لتفاقية  هذه 
�لمار�تيني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �أم������ام 
�مل���ج���ال ل��ت��و���ش��ي��ع م�����ش��اري��ع��ه��م يف 
�أية  ع��ن  بعيد�ً  �لهولندية  �ململكة 
�شيا�شية  �أو  جت��اري��ة  غ��ر  خماطر 
تو�شعها،  م��ن  حت��د  �أو  تعيقها  ق��د 
�لأم�����ر �ل�����ذي ���ش��ي�����ش��ك��ون ل���ه بالغ 
�لأثر يف تن�شيط �حلركة �لتجارية 

�شبكة  ل��ب��ن��اء  ج���دي  ب�شكل  �ل��ع��م��ل 
�لتجارية  �ل��ع��الق��ات  م��ن  و����ش��ع��ة 
و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ع خم��ت��ل��ف دول 
�لعامل، وذلك �مياناً من �حلكومة 
�لحت��ادي��ة ب�����ش��رورة ت��وف��ر كامل 
لال�شتثمار�ت  و�حل��م��اي��ة  �ل��دع��م 
�لإمار�تية يف خمتلف دول �لعامل، 
مع  �لتفاقية  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي 
للفر�س  نظر�ً  �لهولندية  �ململكة 
�أمام  �ملتاحة  �لقوية  �ل�شتثمارية 

••اإندوني�سيا -وام:

�شعيد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  ع���ق���د 
�ملن�شوري وزير �لقت�شاد �إجتماعني 
م��ن��ف�����ش��ل��ني م����ع م����ع����ايل ج���وه���ان 
�شنايدر وزير �لإقت�شاد �ل�شوي�شري 
�ملدير  كونز�لي�س  �أر�جن���ا  و�ل�شيدة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز �ل��ت��ج��ارة �لدويل 
�لوز�ري  �ملوؤمتر  هام�س  على  �م�س 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��ا���ش��ع 
�ل���ذي ب���د�أ �أع��م��ال��ه يف ج��زي��رة بايل 

�لإندون�شية.
�أحمد  ���ش��ع��ادة  �لإج��ت��م��اع��ني  ح�شر 

�لدولة  ���ش��ف��ر  �مل�����ش��ل��ي  �هلل  ع��ب��د 
�هلل  عبد  و���ش��ع��ادة  �أندوني�شيا  ل��دى 
وز�رة  وك��ي��ل  ���ش��ال��ح  �آل  �أح���م���د  ب���ن 
�خلارجية  �لتجارة  قطاع  �لقت�شاد 
و�شعادة جمعة حممد �لكيت �لوكيل 
�لتجارة  ����ش���وؤون  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د 

�خلارجية بوز�رة �لإقت�شاد.
�شنايدر  مع  �ملن�شوري  و��شتعر�س 
�مل��و����ش��ي��ع �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
�أع���م���ال م��وؤمت��ر ب���ايل �ل����ذي �فتتح 
�أعمال جل�شاته �م�س.. و�أكد� �أهمية 
�خلروج ب�شفقة متو�زنة بني �لدول 
�ملو��شيع  يف  و�ل��ن��ام��ي��ة  �مل��ت��ق��دم��ة 

قد  �شوي�شر�  بينها  من  �لتي  �لأفتا 
�حلرة  للتجارة  �تفاقية  على  وقعت 
بني  �لتجارة  حركة  يعزز  ب��اب  وه��و 

�جلانبني.
م����ن ج���ان���ب �آخ������ر رح���ب���ت �أر�جن������ا 
ك��ون��ز�ل��ي�����س خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��ا مع 
معايل �ملن�شوري بفوز دولة �لإمار�ت 
با�شت�شافة �إمارة دبي ملعر�س �إك�شبو 
�أن��ه فوز  2020 .. موؤكدة  �ل��دويل 
�لوزير  وب��ح��ث  ب���ج���د�رة.  ت�شتحقه 
جمالت  كونز�لي�س  مع  �ملن�شوري 
�لتعاون بني دولة �لإم��ار�ت ومركز 
� وم���ق���ره جنيف  �ل�����دويل  �ل��ت��ج��ارة 

متعددة  �ملفاو�شات  على  �ملطروحة 
منظمة  �أع�������ش���اء  ب����ني  �لأط���������ر�ف 
 159 ت�شم  �لتي  �لعاملية  �لتجارة 
بعد  ما  م�شار  و�أهميةحتديد  دول��ة 

موؤمتر بايل".
ك��م��ا ب��ح��ث �ل����وزي����ر�ن ���ش��ب��ل تعزيز 
�ل���ع���الق���ات �ل���ت���ج���اري���ن ب����ني دول����ة 
خمتلف  يف  و���ش��وي�����ش��ر�  �لإم���������ار�ت 
�مل�شريف  �ل��ق��ط��اع  م��ث��ل  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�لتعاون  �ل�شيدلنية  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل�شغرة  �ل�����ش��رك��ات  م�شتوى  على 
و�ملتو�شطة ل �شيما �أن دول جمل�س 
ر�بطة  ودول  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 

�لإ�شتثماري  �ل���رتوي���ج  جم���ال  يف   �
و�ل�شادر�ت وبر�مج تاأهيل �ل�شركات 
وناق�س  و�مل���ت���و����ش���ط���ة.  �ل�������ش���غ���رة 
دولة  ��شت�شافة  مو�شوع  �جلانبان 
�لعا�شر  �ل��دويل  للموؤمتر  �لإم���ارت 
 2014 �ل��ت��ج��ارة  ت��روي��ج  ملنظمات 
و��شتعر�شت  �إنعقاده يف دبي.  �ملقرر 
مركز  و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  كونز�لي�س 
�ل��ت��ج��ارة �ل����دويل .. وت��ط��رق��ت �إىل 
�أج���ل �لتجارة  �مل��ع��ون��ة م��ن  م���ب���ادرة 
�ل���دول���ي���ة و�لإ�����ش����ت����ف����ادة م����ن هذه 
بناء  جم���ال  يف  خ�شو�شا  �ل��رب�م��ج 

�لقدر�ت"

اآيبيك  اأرباح  �سايف  درهم  مليار  2ر3 
خالل الن�سف الأول من 2013

•• اأبوظبي-وام:

�رتفعت �لأرباح �ل�شافية ل�شركة �ل�شتثمار�ت �لبرتولية �لدولية �آيبيك للن�شف 
�لأول من �لعام 2013 من ثالثة مليار�ت درهم �إىل 2 ر3 مليار درهم وذلك 
بف�شل �لنتعا�س �لكبر �لذي �شهدته �أ�شو�ق �لأ�شهم خالل �لن�شف �لأول من 
عام 2013فيما �نخف�شت �لإير�د�ت �إىل 7 ر95 مليار مقارنة ب� 7 ر96 مليار 
درهم يف �لعام �ملا�شي مما �أدى �إىل �نخفا�س �لدخل �لت�شغيلي من 2 ر6 مليار 
�إىل 2 ر5 مليار درهم. و�أكدت �آيبيك يف بيان �شحفي �م�س �أن �إجمايل �لأ�شول 
 3 ب�  مقارنة   2013 يونيو   30 يف  �ملنتهية  للفرتة  دره��م  مليار   233.1 بلغ 

ر239 مليار درهم يف �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

غرفة دبي ت�ستعر�س اأ�سماء 
النطاق اأمام جمتمع الأعمال

•• دبي-وام:

قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  م��ع  بالتعاون  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
�ل��غ��رف��ة. و�شلطت �لندوة  �ل��ن��ط��اق وذل���ك مبقر  �أ���ش��م��اء  ن���دوة ح��ول  �لت�����ش��الت 
�لتدريبية �ل�شوء على �لنو�حي �ملختلفة لت�شجيل �إ�شم �لنطاق وحمايته و�لأدو�ت 
�لعملية لت�شوية �لنز�عات �ملرتبطة با�شم �لنطاق. ��شتهدفت �لندوة فئات �ملحامني 
ومدر�ء تطوير �لأعمال ومدر�ء �لأ�شول �لفكرية وحمامي �مللكية �لفكرية ومدر�ء 
�مل�شاريع و�ملدر�ء �لعامني و�أ�شحاب �لأعمال و�مل�شت�شارين �لعاملني يف جمال �إد�رة 
�لأ�شول �لفكرية. و�عتربت جهاد كاظم مدير �إد�رة �خلدمات �لقانونية يف غرفة 
�أن هذه �لندوة ت�شكل جزء� من جهود غرفة دبي لتعريف جمتمع �لأعمال  دبي 

باأحدث �لعو�مل �ملوؤثرة على �أعمالهم ون�شاطاتهم �لتجارية.
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العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  260/ 2013 -جتاري - م ر-  �ض- ع ن

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة جمعه �شامل خليفة �لظاهري للنقليات �لعامة وكيال عنها/ 
مالوك  خان  عليه:  �مل�شتاأنف  �لمار�ت    �جلن�شية:  رخيم  �شيد  عبد�لرحمن 
بقيمة  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �فغان�شتان    �جلن�شية:  وزير  ولد 
�فغان�شتان       �جلن�شية:  وزير  ولد  مالوك  �عالنه/ خان  �ملطلوب  140500درهم 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن: 
رقم  2013/152 جت كل- م ر-ب -ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/12/8
�لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة- �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1972 /2013 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ رهام حممد عبد�جلليل بهنيني �جلن�شية: �لردن مدعي عليه: علي 
حممد يحيى متزجلي �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: طالق - �ثبات 
ح�شانة- نفقات) م�شكن - موؤخر �شد�ق- �ق�شاط مدر�شية( �ملطلوب �عالنه/ 
علي حممد يحيى متزجلي �جلن�شية: �شوريا   عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/16 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/28  
قلم القيد                                                                                                                                             

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   720 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

 مدعي/ �شعيد �حمد خا�شال خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: بنتو هاو 
�ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  �جلن�شية:  هاولدر  مد�شور�ن  لدر 
هاولدر  مد�شور�ن  لدر  هاو  بنتو  �عالنه/  �ملطلوب  درهم      2.200 مببلغ  
�قام �لدعوى �ملذكورة  �جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/9 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   762 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

ح�شن  علي  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  نياز  حممد  �شفيق  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للنقليات  �لقحطاين 
ح�شن  علي  �عالنه/  �ملطلوب  غر�مات  دفع   + درهم   3000 مالية  مطالبة 
�لقحطاين للنقليات �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/12/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2566 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ علي �شعيد عمر �لعامري �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: م�شنع 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �حليوية  لالدوية  �لمار�ت 
�س.ذ.م.م  �حليوية  لالدوية  �لمار�ت  م�شنع  �عالنه/  �ملطلوب  خبر   ندب 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/12/09 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1558 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

�لبو�بة  �شركة  عليه:  مدعي  لبنان   �جلن�شية:  �ل�شعار  يو�شف  بهاء  مدعي/   
مالية  �لدعوى: مطالبة  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  ذ.م.م  لل�شحن  �لوىل 
ذ.م.م  لل�شحن  �لوىل  �لبو�بة  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   50000 وقدرها 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/12/05 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/21  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1642 /2013 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ فوزيه �شعد�وي �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: هاين �حمد �شاهني 
نفقة  ح�شانة-  �ثبات  للهجر-  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  لبنان  �جلن�شية: 
هاين  �عالنه/  �ملطلوب  متعه  ونفقة  عده  �شد�ق-نفقه  موؤخر  حم�شون- 
�حمد �شاهني �جلن�شية: لبنان  عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/9 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2013/11/12
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1309 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
�لعني  �شركة  �لهند  مدعي عليه:  �ونيثان �جلن�شية:  د�مود�ر�ن  مدعي/ بر�دهو�س   
 60000 تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  للتاأمني  �لهلية 
درهم �ملطلوب �عالنه/ ح�شني �بر�هيم عي�شى حممد �جلا�شمي �جلن�شية: �لمار�ت    
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/17 �ملو�فق  �لثالثاء 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/28  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1164 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

ن�شال  �ملدعو  عنها  وكيال  و�لعالن  للدعاية  �طلنط�س  موؤ�ش�شة  مدعي/   
حممد غازي �شوري �جلن�شية �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: جملة �يادي 
�لعطاء �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 10000 درهم    
�ملطلوب �عالنه/ جملة �يادي �لعطاء �جلن�شية: �لمار�  عنو�نه:بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/08
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/03  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   203 /2013 مد  كل- م ر-ب- ع ن

مدعي  عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  �لكعبي  �شبيح  بن  علي  بن  �شامل  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت     �جلن�شية:  �لعبيديل  يو�شف  حممد  ح�شن  علي  عليه: 
�لعبيديل  يو�شف  حممد  ح�شن  علي  �عالنه/  �ملطلوب  تعوي�س  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   294 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

رو�يح  عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �بوكيله  ح�شني  �حمد  ح�شن  مدعي/   
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر   �جلن�شية:  و�خرون  ح�شنني  �لطيب  علي 
مالية مببلغ 141000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ ن�شر �لبيد�ء خلدمات ت�شجيل 
لعادة   - �ل�شحيفة  عنو�نه:بالن�شر)باأ�شل  �لمار�ت    �جلن�شية:  �ل�شيار�ت 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر(  �لعالن 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/03  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/296 ت اجر- م ر-ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/ �شركة �بوظبي  �لتجارية للعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت      �ملنفذ 
�شده : فر ليدي لل�شيلة و�لعباية �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه:  فر 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لعباية  لل�شيلة  ليدي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي      باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/839 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/ عبد�هلل �شالح فرج عبد�ت �لكثري �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ 
�حمد  �عالنه:  �ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  �بر�هيم  حممد  �شعيد  �حمد   : �شده 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �بر�هيم �جلن�شية: م�شر عنو�نه:  �شعيد حممد 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/210 جت كل- 
�ملو�فق 2014/1/5 موعد� لنظر  يوم �لحد  ع ن  وحدد لنظره جل�شة  م ر-ب- 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن /احمد حممد احمد �صامل العامري  /بطلب �ىل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغير ��شمه من 

) �حمد ( �ىل) حمد( 
  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/ حممد �سامل املن�سوري    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
    اعالن ب�سحيفة الدعوى  رقم 2013/599 اعالن بالن�سر

�مل��دع��ى : ���ش��رك��ة �ب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري ل��ل��ع��ق��ار�ت ومي��ث��ل��ه��ا �مي���ن �بر�هيم       
�ملطلوب �عالنه: خليفه �حمد هامل خلفان �لقبي�شي   �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لث��ن��ني �ملو�فق 
2013/12/23 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد ،وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شر وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10961 بتاريخ   2013/12/4     
    اعالن رقم   2013/583    

�ملدعى : حممد �نور مفي مكل�س �لرحمن  �ملطلوب �عالنه: د�نيال حامد 
�شايغ  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/9 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ،وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها 
تاريخ  �ي��ام من  �لتح�شر وذل��ك خالل خم�شة  بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/963 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  �مل��ال  حممد  �حمد  حممد  خالد 
التوكل(   )بقالة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت���ن���ازل  يت�شمن  حم���رر  يف  �ل��ت��وق��ي��ع 
�مللف )44616(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:عمر�ن عبد�هلل ح�شن 
حممد �حلمادي �جلن�شية: �لم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/979 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
دو�ن دينج �جلن�شية: �ل�شني وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن 
  ) للتجميل/ذ.م.م  ال�صينية  الحالم  )مركز  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل 
�مللف )58515(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
حممد  عمر  �ل�شيد:ماجد  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
�لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �لبلو�شي �جلن�شية:  ��شرف 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/365  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليهم/1- ريت�شي و�خو�نه للمز�د�ت �لعلنية ) �م �ي( �ملحدودة 2- جمعه �شامل 
جمعه �شاملني �لكويتي 3- مبارك بن �شعيد بن حلي�س �لعمري 4- ��شامينا للتجارة ذ.م.م   
�لتمويل ) دب��ي(   قد �قام  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / كاتر بيلر خلدمات 
�حلكم   2013/11/25 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�لتمهيدي �لتايل: وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبر �مل�شريف �شاحب �لدور باجلدول 
��شبوع من تاريخه تكون مهمته �لطالع على  مامل يتفق �لطرفان على ت�شميته خالل 
�ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم منها، وذلك لتنفيذ �ملامورية 
�ملحكمة.   خزينة  �يد�عها  �ملدعية  كلفت  دره��م  �ل��ف  ع�شر  خم�شة  ق��دره��ا  �م��ان��ة  وق���درت 
يف  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/12/9 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت 

 ch2.E.21 لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/127  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -كين�شينجتون فاين�شت بروبرتز �نرتنا�شيونال 
للعقار�ت  وفولكرز  )�جن��ل  ����س.ذ.م.م(   ( �لعقارية  للو�شاطة  بافاريان   -
حويلت�شر  �مل�شتاأنف/كلو�س  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   �شابقا(   
وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  بتاريخ 2013/2/21 وحددت  كلي  رقم 2012/276 عقاري  بالدعوى 
جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/12/19 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/106  بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- و�رين فيلي�شكرك 2- �ميا لوي�س غو�ن  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد 
�عالنكم  بتاريخ 2013/10/21  �لبتد�ئية  دبي  علي  قررت حمكمة  �آل  رم�شان  ح�شن 
بيع  و�ل  �ع��اله  �لتنفيذ  ملف  يف  دره��م(   5.700.000( وق��دره��ا  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د 
�لعقار حمل �لرهن ) نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة : مر�شى دبي- رقم �لر�س: 
174- رقم �ملبنى 4- ��شم �ملبنى - �شم�س 4- رقم �لطابق- 20 - رقم �لعقار  2007 م�شاحة 
�لعقار: 3.414.20 قدم مربع (خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار بطريق 

�ملز�يدة وفقا للمادة 295 �جر�ء�ت مدنية.
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/126  بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- جوزيف كرمي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد 
ح�شن رم�شان �آل علي  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/10/22 
�عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1.992.253.39 درهم( يف ملف 
�لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن ) نوع �لعقار: �شقة �شكنية- 
�ملنطقة : �لثنية �لثالثة- رقم �لر���س- 16 رقم �ملبنى: 2- ��شم �ملبني-

�لعقار:  م�شاحة   303 �لعقار  رقم   -3 �لطابق  رقم   -2 تي  �ي�شت  لينك�س 
1734 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.

رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

                       انذار عديل بالن�سر رقم )2011/494)        
                        �ملنذر :  بنك �مل�شرق

�ملنذر �ليه:  كوربريت �شينغ �شربو�ل  جمهول حمل �لقامة 
 حيث �ن �ملنذر قام بتمويل �لعقار �لعائد للمنذر وقد تر�شد بذمة �ملنذر �ليه مبلغ وقدره- 
درهما  و�شبعون  وخم�شة  �لفا  وثالثون  �شتة  وثالثمائة  )مليون  دره��م(   1.336.075.06(
�ملبالغ  ت�شديد  منه  طالبا  �ليه  للمنذر  �لخطار  بهذ�  �ملنذر  يتوجه  لذلك:  فلو�س(  و�شتة 
�ملرت�شدة  بذمته و�لبالغة )1.336.075.06 درهم( )مليون وثالثمائة �شتة وثالثون �لفا 
وخم�شة و�شبعون درهما و�شتة فلو�س( من تاريخ ��شتالم هذ� �لخطار ويف حال عدم �للتز�م 
بذلك ف�شوف يتخذ �ملنذر جميع �لج��ر�ء�ت �لقانونية تو�شال �ىل مبا�شرة �جر�ء �لتنفيذ 
�ملبنى  ��شم   15 �ملبنى  رقم   198 �لر���س  رقم  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع  �شقة مبنطقة  �لعقار-  على 
ريحان 1 رقم �لعقار 504 رقم �لطابق 5 �مل�شاحة 826 قدم مربع وفقا لحكام �ملادة 26 من 

�لقانون رقم 2008/14
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية
العدد  10961 بتاريخ 2013/12/4     

                       انذار عديل بالن�سر رقم )2011/498)        
                        �ملنذر :  بنك �مل�شرق

�ملنذر �ليهما:  1- ماجنيت �شينغ كانو�ر 2- كروميت كور  
  جمهويل حمل �لقامة   حيث �ن �ملنذر قام بتمويل �لعقار �لعائد للمنذر وقد تر�شد بذمة 
�ملنذر �ليهما مبلغ وقدره- ) 3.154.712 درهم( )ثالثة مليون ومائة و�ربعة وخم�شون �لف 
و�شبعمائة و�ثني ع�شر درهم(. لذلك: يتوجه �ملنذر بهذ� �لخطار للمنذر �ليه طالبا منه 
ت�شديد �ملبالغ �ملرت�شدة  بذمته و�لبالغة- ) 3.154.712 درهم( )ثالثة مليون ومائة و�ربعة 
وخم�شون �لف و�شبعمائة و�ثني ع�شر درهم(.  من تاريخ ��شتالم هذ� �لخطار ويف حال عدم 
�للتز�م بذلك ف�شوف يتخذ �ملنذر جميع �لجر�ء�ت �لقانونية تو�شال �ىل مبا�شرة �جر�ء 
�لتنفيذ على �لعقار فيال مبنطقة �ملر�بع رقم �لر�س 1620 �مل�شاحة 9129 قدم مربع وفقا 

لحكام �ملادة 26 من �لقانون رقم 2008/14
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي اليوم الوطني

خالد  �لإم�������ار�ت�������ي  �ل�������ش���ائ���ق  �أك�������د 
�أك���رب  ب��ل��ق��ب��ي  �ل���ف���وز  �أن  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�ل�شرق  للتحمل يف منطقة  �شباقني 
�لأو����ش���ط، �خل��ل��ي��ج 12 ���ش��اع��ة على 
ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي���ا����س ودن����ل����وب 24 
����ش���اع���ة يف دب������ي ع���ل���ى ح���ل���ب���ة دب���ي 
�ملثالية  �لطريقة  �شيكون  �أوت��ودروم، 
�لأ�شود  �ل�����ش��ق��ر  �أب���وظ���ب���ي  ل��ف��ري��ق 
لتكرمي ذكرى �ل�شائق �شون �إدو�ردز، 
و�لذي  �لفريق،  يف  �ل�شابق  �لزميل 
لقي حتفه خ��الل ح��ادث تعر�س له 
�أ�شرت�ليا  يف  بتدريبات  قيامه  �أثناء 

قبل �أكرث من �شهر. 
�لنجوم  �أب����رز  �أح����د  �إدو�ردز،  وك����ان 
�ل�شيار�ت،  ري��ا���ش��ة  يف  �ل�����ش��اع��دي��ن 
وزميال  للقبي�شي  حميما  �شديقا 
عندما  �لأ���ش��ود  �ل�شقر  فريق  يف  له 
 24 دنلوب  �شباق  بلقب  �لفريق  فاز 
�شاعة بدبي للمرة �لأوىل يف 2012، 
وللمرة �لثانية على �لتو�يل يف يناير 

من �لعام �لتايل )2013(. 
يف  م�شاركته  خ���الل  �إدو�ردز  وت���ويف 
ح�شة تدريبية كان يجل�س فيها �إىل 
جانب �أحد �ل�شائقني �ل�شباب، و�لذي 
فقد �ل�شيطرة على �شيارته �لبور�شه 
لت�شطدم بحاجز �لإطار�ت �جلانبي 
يف  لل�شباقات  ك��وي��ن��زلن��د  حلبة  يف 

�أ�شرت�ليا يف �أكتوبر �ملا�شي. 
�لأ�شود،  �ل�����ش��ق��ر  ف��ري��ق  و�شي�شعى 

�شركة  م��ن  ب��ال��دع��م  و�ل���ذي يحظى 
�إدو�ردز  لتكرمي  لل�شباقات،  �أبوظبي 
يف  �ملقبلة  �لفريق  مناف�شات  خ��الل 
���ش��ب��اق �خل��ل��ي��ج 12 ���ش��اع��ة، و�ل���ذي 
�أر�س  على  �ل��ق��ادم  �لأ���ش��ب��وع  �شيقام 
حلبة مر�شى يا�س، ويف �شباق دنلوب 
24 �شاعة يف دبي �أوتودروم يف يناير 

2014، و�لذي ي�شارك فيه �لفريق 
�أ���س جي  �أل  �أ���س  �أم جي  �إي��ه  ب�شيارة 

تي3. 
وعلق �لقبي�شي على �مل�شاركات �ملقبلة 
ق���ائ���ال: ���ش��ن��ح��م��ل �����ش���م ����ش���ون على 
و�شنبذل  خوذ�تنا،  وعلى  �ل�شيار�ت 
وجمع  �ل���ت���وع���ي���ة  رف�����ع  يف  ج���ه���دن���ا 

�إدو�ردز  ���ش��ون  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ربع��ات 
�شون فرد�  . و��شاف: كان  �خلرية 
�أ�شا�شيا يف �لفريق و�شاعدنا يف �لفوز 
يف �شباقات دنلوب 24 �شاعة يف دبي 
و�لآن  �مل��ا���ش��ي��ني،  �ل��ع��ام��ني  خ����الل 
و�أق���وى  �أك���رب  ل��دي��ن��ا ح��اف��ز  �شيكون 
على  �لثالثة  للمرة  باللقب  للفوز 

�إكر�ما لذكرى هذ� �ل�شائق  �لتو�يل 
و�ل�شديق �لعزيز .

وتابع �لقبي�شي قائاًل: بالطبع �أرغب 
�شاعة   12 �خل��ل��ي��ج  ب�شباق  ب��ال��ف��وز 
يقام يف  �ل�شباق  �أن  �أبوظبي ذلك  يف 
�أي�شا  لكنني  �أر���ش��ي،  وعلى  �إم��ارت��ي 
�أرغب يف �لفوز لأجل �شون �ل�شديق 

و�لزميل و�ل�شخ�س �لر�ئع. �شتخلد 
�أفكر فيه  ل��الأب��د.  ذ�كرتنا  ذك��ر�ه يف 
خلف  �أجل�س  عندما  خا�شة  ك��ث��ر�، 

عجلة �لقيادة .
و�إدو�ردز، �لذي لعب دور و�لده، جنم 
غاي  �لأ�شبق  �لفورمول1  �شباقات 
، كان ي�شيطر  �إدور�دز، يف فيلم ر�س 
�شباقات  �شل�شلة  ع��ل��ى  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
بور�شه �شوبركب قبل وفاته ومتكن 
ب�����ش��ب��اق نوربورغ  �ل��ف��وز  �أي�����ش��ا م��ن 
�أ�س  �أل  �أ���س  ب�شيارة  �شاعة   24 رينغ 
مع فريق �ل�شقر �لأ�شود �أو�ئل �لعام 

�حلايل. 
�لأوىل  ل���ل���م���رة  �إدو�ردز  ون���اف�������س 
�أب��وظ��ب��ي �ل�شقر  حت��ت ر�ي���ة ف��ري��ق 
�شاعة   24 دن��ل��وب  �شباق  �لأ���ش��ود يف 
�إىل جانب كل   2012 ع��ام  دب��ي  يف 
جروين  و�لأمل�����اين  �لقبي�شي،  م��ن 
بليكيمولني و�لأملاين �لآخر توما�س 

جاغر. 
باأن  تاريخية،  منا�شبة  ه��ذه  وك��ان��ت 
فاز �إدو�ردز و�لفريق باأول فوز كبر 
لهم يف �شباقات �لتحمل، يف حني �أن 
�لقبي�شي متكن �أي�شا من حفر ��شمه 
يف كتب �لأرقام �لقيا�شية بكونه �أول 
�شباق  بجائزة  يفوز  �إم��ار�ت��ي  �شائق 

دبي 24 �شاعة. 
�لرباعي  مت��ك��ن  ���ش��ه��ر�،   12 وب��ع��د 
وبليكمولني  و�إدو�ردز  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 

�ل�شيار�ت  ب���ط���ل  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شنايدر،  برند  �لأمل���اين  �ل�شياحية 
م��ن �إه����د�ء ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي �ل�شقر 
�لأ�����ش����ود �ل���ف���وز �ل���ث���اين ل��ه��م على 
�ل��ذي يقام على  �ل�شباق  �ل��ت��و�يل يف 

�أر�س حلبة دبي �أوتودروم.
كان  �إدو�ردز  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
�شباق  �مل�����ش��ارك��ة يف  ل���ه  �مل���ق���رر  م���ن 
�أبوظبي �لأ�شبوع �لقادم و�شباق دبي 
�لقبي�شي  جانب  �إىل  �ل��ق��ادم  �ل�شهر 
و�شنايدر .. هذ� و�شيحل بليكمولني، 
مقربا  �شديقا  �أي�شا  يعترب  و�ل��ذي 
من �إدو�ردز، حمل �إدو�ردز يف �لفريق 
�مل�����ش��ارك يف �خل��ل��ي��ج 12 ���ش��اع��ة يف 

دي�شمرب،   13-11 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة 
يف ح���ني ���ش��ت�����ش��ارك ����ش���ي���ارة �أخ����رى 
�لأمل���اين  م��ن  ك��ال  تت�شمن  للفريق 
ك��ال���س ه��وم��ي��ل، و�ل��ربي��ط��اين �أد�م 
�أندريا�س  و�ل�شويدي  كري�شتودولو 

�شيمون�شني. 
ويف �شباق دنلوب 24 �شاعة يف دبي، 
و�لذي يقام يف �لفرتة ما بني 11-9 
يناير، ي�شارك فريق �أبوظبي �ل�شقر 
�لأ���ش��ود على م��ن ���ش��ي��ارت��ني، حيث 
م���ع جمموعة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ���ش��ي��ت��ح��د 
�لفريق  �شاركو� يف  �لذين  �ل�شائقني 
وه���م  و2013،   2012 ع����ام����ي 

بليكمولني، �شنايدر وجاغر. 

مبادلة  ك��اأ���س  مناف�شات  على  �شهر  م���رور  بعد 
للمجتمع، ح�شل �لفائزون من 5 فئات عمرية 
خمتلفة على دور�ت تدريبية ح�شرية مع نخبة 
من �لنجوم �مل�شاركني يف بطولة مبادلة �لعاملية 

للتن�س هذ� �لعام يف �أبوظبي.
يف  �أقيمت  �لتي  �لأ�شبوع  نهاية  مباريات  وكانت 
22 م�شاركاً  �أبوظبي ودبي �شهدت فوز  كٍل من 
من �لفئات �لعمرية 10 �شنو�ت وحتى �لبالغني 
يف  تدريبية،  ب��دور�ت  لاللتحاق  �لعمر  بفر�شة 
2013 مع  دي�شمرب   28 �إىل   26 �لفرتة من 
جنوم بطولة مبادلة �لعاملية للتن�س من �أمثال 
وديفيد  ديكوفيت�س،  ون��وف��اك  ن����اد�ل،  ر�ف��ائ��ي��ل 

فافرينكا  �شتاني�شال�س  م���و�ري،  و�أن���دي  ف��ري��ر 
وجو ويلفريد ت�شوجنا. 

 9 �لعمر  م��ن  �لبالغ  باهل  غ��ارف  �لفائز  وق��ال 
دون:  وم��ا  �شنو�ت   10 فئة  �لفائز يف  و  �شنو�ت 
بذلت جهد� مل �بذله �بد� و�نا �شعيد جد� بهذ� 
�أ�شعر بها من قبل  �لفوز �لذي منحني ثقة مل 
كثر�  يرك�س  فهو  �ملف�شل  لعبي  ه��و  ن���اد�ل   .
ك��ل مرة  ك��رة يف  ك��ل  �حل�����ش��ول على  وي�شتطيع 
تقريبا، و�شرباته �لمامية مده�شة. �إنه مبثابة 
حلم �ذ� ��شتطعت �للعب من �مل�شنف �أول عامليا 
هذ�  للتن�س  �لعاملي���������ة  مبادلة  بطولة  خ��الل 

�ل�شهر .

�لودية،  �مل��ن��اف�����ش��ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى  ب����اب  وم����ن 
مبار�ة  �أول  للمجتمع  م��ب��ادل��ة  ك��اأ���س  �شي�شهد 
�أبوظبي ودبي خالل  فا�شلة بني �لفائزين من 
دي�شمرب  يف  للتن�س  �ل��ع��امل��ي��ة  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة 
م��ب��ادل��ة للمجتمع يف  ب��ك��اأ���س  �ل��ف��ائ��ز  ل��ت��ح��دي��د 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 يهدف كاأ�س مبادلة للمجتمع يف عامه �ل�شاد�س، 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل���ه���دف �ل�����ذي ر����ش���م ل���ه منذ 
�لعريقة  �لتن�س  لعبة  ��شتمر�رية  يف  �نطالقته 
�ل��ع��امل��ي��ة للتن�س  ب��ط��ول��ة م���ب���ادل���ة  م���ن خ����الل 
و�لعمل على ت�شجيع �لنا�شئني يف دولة �لإمار�ت 
جديدٍة  م��ه��ار�ٍت  �كت�شاب  على  �ملتحدة  �لعربية 

و�لإح�����ش��ا���س ب���روع���ة حت��ق��ي��ق �لإجن�������از�ت عرب 
ت�شجيعهم  �إىل  بالإ�شافة  �ملباريات،  يف  �مل�شاركة 
كاأ�س  �شهد  �تباع منط حياة �شحي. حيث  على 
مبادلة للمجتمع لهذ� �لعام 200 م�شاركة من 
10 �شنو�ت وما  فئات عمرية خمتلفة تت�شمن 
 16 14 �شنة وما دون  12 �شنة وما دون  دون 

�شنة و�لبالغني.
وبهذه �ملنا�شبة قالت نادين �شالح ح�شن رئي�شة 

�لتنمية �لجتماعية و�ل�شر�كات يف مبادلة:
�لتن�س يف  ملحبي  للمجتمع  مبادلة  كاأ�س  يوفر   
�ملتحدة من�شة ملمار�شة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
تناف�شية  �أج��و�ء  يف  �لبع�س  بع�شهم  مع  �للعبة 

مهار�ٍت  �كت�شاب  �إىل  بالإ�شافة  باملتعة،  مليئة 
�لإجناز�ت  حتقيق  بروعة  و�لإح�شا�س  ج��دي��دٍة 
عرب �مل�شاركة يف �ملباريات. كما نعمل على تنمية 
ف��اأك��رث م��ن خ��الل تكاتف  �أك���رث  ه��ذه �لريا�شة 
�لالزمة  �لج����و�ء  ت��وف��ر  على  للعمل  �جل��ه��ود 
من  �ملقدم  و�لهتمام  �للعب  م�شتوى  لتح�شني 
قبل �ملجتمع. ومن يعلم، فقد نكون يف مرحلة 

�إعد�د جنم �لتن�س �مل�شتقبلي يف �لدولة. 
للتن�س  �لعاملية  مبادلة  لبطولة  مبادلة  رعاية 
تعد عن�شر� �أ�شا�شيا من برنامج مبادلة لل�شباب 
�إلهام و�إع��د�د �ل�شباب  ويانا ، و�لذي يهدف �إىل 
�لقت�شادية  �لتنمية  يف  للم�شاركة  �لإم��ار�ت��ي 

و�لجتماعية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
على  فتقام  للتن�س  �لعاملية  مبادلة  بطولة  �أم��ا 
مدى ثالثة �أيام وتعترب �فتتاحاً ملو�شم بطولت 
�شتة من  ي�����ش��ارك فيها  �ل��ع��امل��ي، ح��ي��ث  �ل��ت��ن�����س 
ت�شتمر  �لعامل.  يف  �لرجال  �لتن�س  لعبي  كبار 
�لبطولة من 26 �إىل 28 دي�شمرب 2013 يف 
ز�يد  للتن�س يف مدينة  �ل��دويل  �أبوظبي  ع  جممَّ
�أف�شل  م��ن  �شتة  ���ش��ي�����ش��ارك  ح��ي��ث  �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 
ر�فائيل  م��ن  ك��ل  وتت�شمن  تن�س  لعبي  ع�شرة 
ناد�ل ونوفاك ديوكوفيت�س و�آندي مور�ي ديفيد 
و�شتاني�شال�س  ت�شونغا  ويلفريد  ج��و  ف��ري��ر، 

فافرينكا.

القبي�صي يتطلع للفوز بلقب �صباقي التحمل يف الإمارات تكرميًا لذكرى �صون اإدواردز

ال�سائق الإماراتي يوؤكد اأن ذكرى وفاة زميله يف الفريق بعد احلادث املاأ�ساوي 
�ست�ساهم يف حتفيز فريق اأبوظبي ال�سقر الأ�سود

الإعالن عن الفائزين بكاأ�س مبادلة للمجتمع للعام 2013

فر�سة لع�ساق التن�س للم�ساركة يف الدورات التدريبية مع
 النجوم على هام�س بطولة مبادلة العاملية للتن�س

�إثر  �لقدم  لكرة  �لحت��اد  بكاأ�س  �رلكان  فاز فريق 
تغلبه على بلدية �لعني 5-4 يف �ملبار�ة �لإحتفالية 
 ، �لعني  �ل��و�دي مبدينة  �أقيمت على ملعب  �لتي 
و�شط   ، للدولة   42 �ل  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة 
�ل�شام�شي  حممد  بطي  بح�شور   ، ر�ئ��ع��ة  �أج���و�ء 
ممثل قطاع و�شط �ملدينة ببلدية �لعني وروبرو 
فغايل �شاحب مطعم �رلكان مبدينة �لعني ور�عي 

�ملبار�ة . وقام �ل�شام�شي وفغايل بعد نهاية �ملبار�ة 
بتتويج �لفائزين بالكووؤو�س و�مليد�ليات ، كما مت 
وعبد�لرحمن  �شالح  �شمر  �ملبار�ة  حكم  تكرمي 
�خلالط كاأف�شل لعب يف �ملبار�ة �لنهائية ، ونال 
وفاز  مرمى  حار�س  �أف�شل  جائزة  قا�شم  حممد 

�أحمد ظلي بجائزة هد�ف �لنهائي .
كانت  �لتي  �لر�ئعة  �لأج���و�ء  �أن  �ل�شام�شي  و�أك��د 

�لغالية  �ل��ف��رح��ة  ت��ع��رب ع���ن  �مل��ل��ع��ب  ح��ا���ش��رة يف 
�ملبار�ة  �شاركو� يف  �لذين  ، وجميع  �لإحت��اد  بعيد 
و�عترب   . �لوطني  بالعيد  �شعادتهم  ع��ن  ع���ربو� 
فغايل �ملبار�ة �لإحتفالية �أف�شل تعبر عن �حلب 
و�لوفاء للدولة من �ملو�طنني و�ملقيمني ، وفر�شة 
و�ملحبة  �لتعاون  تاأكيد  يف  �لريا�شة  دور  لتاأكيد 

بني �أفر�د �ملجتمع . 

اأرلك����ان يخط�����ف ك������اأ�س
 الحت������اد من بلدي������ة الع����������ني 
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اليوم الوطنيالفجر الريا�ضي

ن��ف��ذت ن�����ش��ف ت���ذ�ك���ر ك���اأ����س �ل���ع���امل ل��الن��دي��ة لكرة 
�لقدم �ملقررة يف �ملغرب بني 11 و21 كانون �لول-

ر�شمية  م�شادر  ذك��رت  ما  بح�شب  �جل��اري  دي�شمرب 
�غادير  �ملقررة يف  �ملنظمة للم�شابقة  �للجنة  وذكرت 
فر�ن�س  لوكالة  )ج��ن��وب(  ومر�ك�س  غ��رب(  )ج��ن��وب 
بر�س: مع ��شتمر�ر عملية بيع �لتذ�كر و�شلنا �ليوم 
�ىل حاجز 50 % من �حلجم �لعام. �ذ� �رتكزنا على 

�شعة �مللعبني )35 و40 �لف متفرج(، نكون قد بعنا 
نحو 160 �لف تذكرة .

وك���ان���ت ���ش��ح��ي��ف��ة �ل�����ش��ب��اح �ك����دت �لث���ن���ني �ن 75 
قبل  قلقها  عن  معربة  بيعها،  مت  فقط  بطاقة  �ل��ف 
تذ�كر  مبيعات  وبلغت  �لفتتاح  حفل  من  يوما   11
�ملغربي  �لبي�شاوي  �لرجاء  بني  �لفتتاحية  �مل��ب��ار�ة 
�لنيوزيلندي  �شيتي  و�وكالند  �مل�شيف  �لبلد  ممثل 

بطل �وقيانيا يف �غادير 60 %، فيما �رتفع �لرقم 
وبح�شب   80% �ىل  مر�ك�س  يف  �مل��ق��رر  �لنهائي  يف 
بطاقة،  �لف   10 بر�زيليون  ��شرتى  عينه،  �مل�شدر 
�لفي  ب��ط��اق��ة، وم�����ش��ري��ون  6 و7 �لف  ب��ني  و�أمل����ان 
بطاقة و�لف بطاقة لكل من �ملك�شيكيني و�ل�شينيني 

.
�ل��ت��ذ�ك��ر مفتوحة يف  ب��ي��ع  �ب����و�ب  �شتبقى  و�و����ش���ح: 

�مل��ق��اب��ل، �شيكون  �مل���ب���اري���ات. يف  �ي����ام  �مل��م��ل��ك��ة ح��ت��ى 
�نطالق  قبيل  �ملالعب  يف  بطاقات  �شر�ء  م�شتحيال 

�ملباريات .
�لهلي  �ن��دي��ة  �ي�شا  �حلالية  �لن�شخة  يف  وت�����ش��ارك 
�مل�شري بطل �فريقيا، وبايرن ميونيخ �لملاين بطل 
�مركا  بطل  �ل��رب�زي��ل��ي  مينرو  و�تلتيكو  �وروب����ا، 
�لكونكاكاف  بطل  �ملك�شيكي  ومونتري  �جلنوبية، 

وغو�نغجو �يفرغر�ندي بطل ��شيا.
وقدرت �ل�شحف �ملحلية ميز�نية ��شت�شافة �لبطولة 
�ل�شلطات  تتوقع  ي��ورو، فيما  30 مليون  باكرث من 
عائد�ت بقيمة 90 مليون يورو، يف ظل تو�جد نحو 
�ل�شحافيني  م��ن  ك��ب��ر  وع���دد  م�شجع  �ل���ف   100
�ملعتمدين و�شينظم �ملغرب ن�شخة 2014 �ي�شا قبل 

��شابيع من نهائيات كاأ�س �مم �فريقيا 2015.

بي����ع ن�س�����ف ت�����ذاك������ر م�����ون����دي�����ال الأن�����دي�����������ة

ي��ت��ط��ل��ع �ل���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ّي��م ق��دم��ا خلو�س 
�أروقة �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت  �لتحدي �جلديد يف 
�ل�شيار�ت  ريا�شة  على  �مل�شرفة  �لدولية  �لهيئة   ، فيا 
�لطرق  م�شتخدمي  من  �ملاليني  �أي�شا  متثل  و�لتي 

حول �لعامل. 
ويف �جتماع عقد يف باري�س، مت �نتخاب بن �شلّيم، �لذي 
نائبا  لل�شيار�ت،  �لإم��ار�ت  نادي  ي�شغل من�شب رئي�س 
لرئي�س �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت فيا للتنقل ملنطقة 

�ل�شرق �لأو�شط.
�ج��ت��م��اع للجمعية  �ل��ت��ع��ي��ني �جل���دي���د خ����الل  وج����اء 
�لعا�شمة  يف  لل�شيار�ت  �ل���دويل  ل��الحت��اد  �لعمومية 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة، ح��ي��ث ح��ظ��ى ب��ن ���ش��ل��ّي��م ب��اإج��م��اع ن���و�دي 
�لتنقل �لعاملة حتت مظلة �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت 
يف  حا�شرة  كانت  و�لتي  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة  يف 

�لجتماع. 
�لدويل  �لحت��اد  ميثل  و�لتنقل،  �ل�شيار�ت  قطاع  ويف 
60 مليون م�شتخدم  �أكرث من  فيا حقوق  لل�شيار�ت 
230 ناديا ع�شو�، وذل��ك من  �أك��رث من  للطرق من 
خالل �حلمالت �لتوعوية و�لن�شاطات �لتي تد�فع عن 

حقوقهم. 
�شلّيم قد خدم لوليتني يف من�شب  وك��ان حممد بن 
نائب رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت للريا�شة منذ 

�لرئي�س �حل��ايل جون تود  2008 حتت قيادة  �لعام 
و�شلفه ماك�س موزيل.

وعلق بن �شلّيم على تعيينه يف �ملن�شب �جلديد قائال: 
�ل��ت��ي قمت بها يف ريا�شة  ف��خ��ور بكل �لجن����از�ت  �أن���ا 
�أتطلع  و�لآن  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  �ل�����ش��ي��ار�ت 
و�لتنقل  �ل�شيار�ت  قطاع  يف  مماثلة  باجناز�ت  للقيام 

يف �لحتاد .
وخالل عمله يف �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت، كان لبن 
�ملعارف  لنقل  �ل��ه��ادف��ة  �مل��ب��ادر�ت  يف  كبر  دور  �شليم 
�ملا�شي، قام  �لعام  �ل�شيار�ت ويف  ريا�شة  و�لأبحاث يف 
باحلث على تقدمي برنامج بحثي علمي حول �أهمية 
بالن�شبة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  يف  ودوره���ا  �مل��ي��اه  �شرب 
للمتطوعني يف ريا�شة �ل�شيار�ت و�مل�شوؤولني �لعاملني 

يف بيئات تتميز بارتفاع درجات �حلر�رة فيها. 
وتوجت هذه �لدر��شة بتقرير �شدر هذ� �لعام يطالب 
هيئات ريا�شة �ل�شيار�ت باتخاذ دور فعال وري��ادي يف 

مكافحة �ملخاطر �ل�شحية و�لأمنية.  
ت�شمن  �شلّيم  ب��ن  م��ن  بتوجيه  �آخ���ر  ت��ق��ري��ر  و���ش��در 
خطة من �شتة نقاط لرفع عدد �ل�شائقني، �مل�شرفني 
�لأو����ش���ط و�شمال  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  و�مل��ت��ط��وع��ني يف 
�ملنطقة  �ل�شيار�ت يف  ريا�شة  فعاليات  وعدد  �أفريقيا، 

بن�شبة %20 بحلول �لعام 2015. 

مناف�شات  �أم�����س  م��ن  �أول  م�شاء  �ختتمت 
�لدولية  دي�����ش��م��رب  م���ن  �ل���ث���اين  ب��ط��ول��ة 
ل��ل�����ش��ط��رجن �ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي �لعني 
باليوم  �إح���ت���ف���ال  و�ل�����ش��ط��رجن  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وتوج  للدولة  و�لأرب��ع��ني  �لثاين  �لوطني 
عبد�هلل  �أم��ني  حممد  �مل�شت�شار  �لفائزين 
للنادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل����زرع����وين 
جلنة  رئي�شة  �ل�شام�شي  م��رمي  بح�شور 
�ل�شطرجن �لن�شائي فاز بلقب �لفئة �لأوىل 
�لفرن�شي  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ   ، للم�شنفني 
مهر�شاد �شريف بر�شيد 7 نقاط حمققا 
�لعالمة �لكاملة وت�شاوى يف نقاط �ملر�كز 
 5.5 بر�شيد  �ل�شاد�س  حتى  �لثاين  من 
تاديج  �ل�شلوفيني  �ل��دويل  من  كل  نقطة 

جون  �ل��ربي��ط��اين  و�ل����دويل  �شاكيل�شيك 
ط��ارق حممد  �ل�شود�ين  و�ل��دويل  بينيت 
�جللده  نبال  �ل�شورية  و�لدولية  �لطاهر 

و�لدويل �ل�شود�ين �أبوبكر عبد�ل�شالم.
بجائزة  �جللدة  فاطمة  �ل�شورية  وف��ازت 
�لذهبي  �لفتي  ت��وج  بينما  لعبة  �أف�شل 
�أف�شل  بجائزة  �لر��شدي  مايد  �لإمار�تي 
�لإمار�تي  وف���ازت  خليجي  ع��رب��ي  لع��ب 
�أف�شل  ب��ج��ائ��زة  �ل�شام�شي  نا�شر  ح���ارب 
لع��ب �إم��ار�ت��ي وف��ازت �لإم��ار�ت��ي��ة ودمية 
�إمار�تية  لعبة  �أف�شل  بجائزة  �لكلباين 
وف���از �لإم���ار�ت���ي �أح��م��د �مل��ق��ب��ايل بجائزة 
�أف�������ش���ل ن��ا���ش��ئ حت���ت 14 ���ش��ن��ة وف����ازت 
�ملعمري بجائزة  �لإمار�تية موزة دروي�س 

14 ����ش���ن���ة وف����از  �أف�������ش���ل لع����ب����ة حت����ت 
ع��ل��ي بجائزة  �أم����ني  �ل��ب��ح��ري��ن��ي ح�����ش��ني 
�أف�������ش���ل ن��ا���ش��ئ حت���ت 12 ���ش��ن��ة وف����ازت 
�أف�شل  بجائزة  �ملقبايل  م��وزة  �لإمار�تية 
لع��ب��ة حت���ت 12 ���ش��ن��ة وف����از �لإم���ار�ت���ي 
ع��ب��د�هلل �ل��ن��ي��ادي ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل نا�شئ 
حتت 10 �شنو�ت وفازت �لإمار�تية و�فية 
دروي�����س �مل��ع��م��ري ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل لعبة 
�شامل  �لإمار�تي  ، وفاز  �شنو�ت   10 حتت 
نا�شئ  �أف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  �ل�شام�شي  فا�شل 
8 �شنو�ت وف��ازت �لإم��ار�ت��ي��ة زينب  حتت 
دروي�����س �مل��ع��م��ري ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل نا�شئة 
�شلطان  �لإم��ار�ت��ي  �شنو�ت وف��از   8 حت��ت 
لعب  �أف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  �ل�شام�شي  فا�شل 

ع��ي��ن��اوي وف����ازت �لإم��ار�ت��ي��ة �أم���ل فا�شل 
عيناوية  لعبة  �أف�شل  بجائزة  �ل�شام�شي 
وفاز غيث �لنعيمي بجائزة �أف�شل منوذج 

لت�شجيل �ملباريات.
لغر  �لثانية  �لفئة  ببطولة  ت��وج  بينما 

�مل�����ش��ن��ف��ني ، �ل������دويل �ل���ه���ن���دي �أرج�����ون 
���ش��ري��ك��وم��ار ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط وج����اء يف 
6 نقاط ك��ال من  �ل��ث��اين بر�شيد  �مل��رك��ز 
و�لإم���ار�ت���ي  �لنعيمي  رو�ن  �لإم���ار�ت���ي���ة 
���ش��ه��ي��ل حم��م��د �ل���ه���رم���ودي و�����ش����ارك يف 

122 لع����ب ولع���ب���ة من  �ل��ب��ط��ول��ت��ني 
14 دولة ينتمون �إىل ثالث قار�ت وهذه 
و�أوكر�نيا  �إجنلرت� وفرن�شا  ت�شمل  �لدول 
و�ل�شود�ن  ونيجريا  و�لهند  و�شلوفينيا 
و�لبحرين وم�شر و�إير�ن وليبيا و�شوريا 

وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان و�لإم�������ار�ت وم���ن ناحية 
�أخرى توجت �لعيناوية زعفر�نة �لنعيمي 
�أف�����ش��ل لع��ب��ة ب��ال��ن��ادي ل�شهر  ب��ج��ائ��زة 
نوفمرب بينما توج �لعيناوي حارب نا�شر 

�ل�شام�شي بجائزة �أف�شل لعب .

�لثالثية  بال�شد�رة  �لإم��ار�ت��ي  �لبولينج  �حتفظ 
لبطولة �لت�شنيف �لعاملي للبولينج جولة �أبو ظبي 
للبولينج  �لإم����ار�ت  �حت��اد  ينظمها  �لتي   2013
�آل نهيان  حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
رئ��ي�����س جمل�س �أب���و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وب��دع��م من 
�شركات برتول  �إح��دى  �لتي متثل  )ب��روج(  �شركة 
�أبو ظبي �لوطنية )�أدنوك( ب�شالة خليفة �لدولية 
للبولينج مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي و�لتي 
�ل�����ش��اد���س م��ن دي�شمرب  ب��ع��د غ��د �جل��م��ع��ة  تختتم 
باإ�شر�ف �لحتاد �لدويل للبولينج تز�منا  �حلايل 

مع �حتفالت �لبالد باليوم �لوطني �ل 42،و�لتي 
�أل���ف دره���م حيث   440 يبلغ جم��م��وع ج��و�ئ��زه��ا 

يح�شل �لفائز �لأول على 110 �ألف درهم.
 78 م�شاركة  �لأول  �أم�س  حتى  �لبطولة  و�شهدت 
لعبا من 20 دولة من خمتلف دول �لعامل، و�لتي 
ت�شم �أبرز �لالعبني علي م�شتوى �لدولة و�ملنطقة 
للتاأهل  تطلعا  �لعاملي  لت�شنيفهم  وفقا  و�ل��ع��امل 
بنف�س  ت��ق��ام  �ل��ت��ي   2014 ل��ع��ام  �ل��ع��امل  لبطولة 
�لكبر  �لنجاح  بعد  �لإم���ار�ت  �شيافة  يف  �ل�شالة 
�لذي حققته �لبطولة �لأوىل يف 1999 يف �فتتاح 

ل�شت�شافة  ت�شتعد  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  خليفة  �شالة 
عام  يف  للرجال  للبولينج  �لعامل  بطولت  ك��ربى 
ج���اءت  وق����د   ..2015 يف  و�ل�������ش���ي���د�ت   2014
�لالعب  باحتفاظ  �لإمار�تية  �لثالثية  �ل�شد�رة 
قبل  للبطولة  ب�شد�رته  �ل�شويدي  ح�شني  �ملميز 
�لأوىل  للمرحلة  �لتمهيدي  �ل��دور  مباريات  ب��دء 
من �لبطولة بعد �أن رفع معدل ر�شيده �إىل 251 
نقطة و�لذي جنح يف ت�شجيل �أعلى ر�شيد باإحر�ز 
�لبطولة،ويف  و�أعلى رمية يف  كاأول  رمية �ل300 
�ل�شابق  �ملت�شدر  �مل��رزوق��ي  حممد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 

ن��اي��ف عقاب  �ل����دويل  ،،و�ح��ت��ف��ظ   248 مب��ع��دل 
�إىل  ر�شيده  معدل  �أرت��ف��ع  �أن  بعد  �لثالث  باملركز 
�ل�شويدي  ت��ق��دم  ،ف��ي��م��ا  �ل�����ش��د�رة  م��ه��دد�   247
للمقدمة  �خللفية  �ل�شفوف  م��ن  لر����س  م��ارت��ن 
للمركز �لر�بع مبعدل 278،وحل خام�شا مبعدل 
�ملرحلة  �لذي ت�شدر  �لزعابي  245 نقطة ح�شن 
�لأوىل ،ويف �ملركز �ل�شاد�س �لدويل حممود �لعطار 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي حم��م��د جناحي  ،ث����م   242 مب��ع��دل 
و�شتحدد   242 �ل�شابع مبعدل  للمركز  مرت�جعا 
�لثامن  �لإم��ار�ت��ي  �لالعب  �ملتبقيتني  �جلولتني 

�لبطولة  م��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  للمرحلة  ي��ت��اأه��ل  �ل����ذي 
وف��ق��ا ل��الئ��ح��ة �ل��ب��ط��ول��ة و�ل�����ذي ي��ت��ن��اف�����س عليه 
�أب��ط��ال �لإم���ار�ت  �أك���رث م��ن لع��ب ويف مقدمتهم 
�لدويل �شيد �لها�شمي و�لدويل �شاكر علي �حل�شن 
و�ل���دويل حارب  �لر��شدي وع��ادل �جل��الف  وعلي 

�ملن�شوري.
�أما علي م�شتوى �ل�شيد�ت �مل�شاركات �شمن ت�شفيات 
�لبطولة �لرئي�شية فقد بلغت �لربيطانية �ل�شابة 
�ملقيمة �شامنثا هنان �ملركز �ل�شابع ع�شر يف �لرتتيب 
�لعام مبعدل 234،وت�شارك كل من هند يو�شف ، 

و�شارة ح�شني ثابت �لعائدة من بطولة �لعامل يف 
قائمة  �ل��ظ��اه��ري �شمن  ،وخ��ل��ود  م��وؤخ��ر�  مو�شكو 
منتخب �لإمار�ت لل�شيد�ت كم�شاركة �شرفية ملزيد 
�إد�رة �حتاد  �أن حر�س جمل�س  �لحتكاك،بعد  من 
بطل  �لقبي�شي  خليفة  حممد  برئا�شة  �لبولينج 
�جلعيدي  �شالح  �شالح  ومتابعة  �ل�شابق  �لعامل 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
علي م�شاركتهن ملزيد من �ل�شقل و�كت�شاب �لثقة 
��شتعد�د� للم�شاركة يف بطولة �لعامل لل�شيد�ت عام 

.2015

حممد بن �صلّيم نائبًا لرئي�س الحتاد الدويل لل�صيارات للتنقل

رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات يتطلع قدمًا للتحدي اجلديد يف اأروقة الحتاد الدويل لل�سيارات

الزرعوين توج الفائزين

ختام ناجح لبطولة الثاين من دي�سم�ب�ر 
الدولي�ة لل�سطرجن يف الع�����ني

البولينج الإماراتي يحتفظ بال�سدارة لبطولة الت�سنيف العاملي جولة اأبوظبي 2013 

�ساني����ا يغي����ب ع���ن 
مواجه������ة ه����ال 

�لنكليزي عن  �ر�شنال  �مين  �شانيا ظهر  بكري  �لفرن�شي  �شيغيب 
�لر�بعة  �ملرحلة  �لرب��ع��اء يف  �ل��ي��وم  �شيتي  ه��ال  �شد  فريقه  م��ب��ار�ة 
ع�شرة من �لربمير ليغ ل�شابة ع�شلية يف فخذه بح�شب مدربه 

ومو�طنه �ر�شني فينغر.
ويتوقع �ن يغيب �لدويل �لفرن�شي ملبار�ة و�حدة و�شيحل بدل منه 
كارل جنكين�شون يف �ملبار�ة �ملقررة على ملعب �لمار�ت وقال فينغر: 
مبار�ة  عن  و�شيغيب  فخذه  يف  �مل�شاب  �شانيا  �شنخ�شر  �ننا  �عتقد 

�ليوم .
�ن  �لقوية  �مل��ب��اري��ات  م��ن  �لكم  ه��ذ�  تخو�س  عندما  تتوقع  وت��اب��ع: 
تخ�شر لعبا �و لعبني. لدينا مباريات كثرة وعرفت �ين بحاجة 

لجر�ء بع�س �لتغير�ت. مركز �لظهر متطلب جد� .
�لتمارين  بودول�شكي  لوكا�س  �لمل��اين  �ملهاجم  ي�شتعيد  �ن  ويتوقع 
به  يدفع  ل��ن  فينغر  لكن  �ي�شا،  ع�شلية  ��شابة  بعد  �ل�شبوع  ه��ذ� 
قبل مبار�ة مان�ش�شرت �شيتي يف 14 كانون �لول-دي�شمرب: لوكا�س 
بودول�شكي �شيعود �ىل �لتمارين بعد مبار�ة هال. يفتقد �ىل �للياقة 

ويحتاج ل�شبوع ليتدرب ب�شكل طبيعي ويكون جاهز� للت�شكيلة .
�ملدفعجية  مفاو�شات  �ىل  ����ش��ارت  حملية  تقارير  فينغر  و��شتبعد 
و�ملهاجم  مدريد  ري��ال  من  مور�تا  �لفارو  �ل�شباين  �ملهاجم  ل�شم 
�لدوري  �ر�شنال  ويت�شدر  كورنثيانز  من  باتو  �لك�شتدر  �لرب�زيلي 

�لنكليزي بفارق 4 نقاط عن ت�شل�شي.
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الفجر الريا�ضي اليوم الوطني

�شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
مناف�شات  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
ل�����ش��ب��اق��ات �لهجن  �مل�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ف��رتة 
فعاليات  ����ش���م���ن  �حل����ق����اي����ق  ل�������ش���ن 
تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  مهرجان 
�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
معايل  �ل�شباق  �شهد  كما  �ل��رت�ث��ي. 
نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
�لهجن  �شباقات  �حتاد  رئي�س  �لدولة 
 . للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
وتابع �ل�شباق جمع غفر من �ملالك 

وحمبي ريا�شة �شباقات �لهجن.
وت�����ش��درت �ل�����ش��ب��ي��ة ل��ع��ب��د�هلل �شامل 
�لرئي�شي  �ل�����ش��وط  �ل���درع���ي  ث��ع��ل��وب 
بتوقيت  ل��الأب��ك��ار  �مل��خ�����ش�����س  �لأول 
وح�شلت  دق��ي��ق��ة   5:49:6 وق����دره 
 300 �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خ��ن��ج��ر  ع��ل��ى 
�ألف درهم تاركة �ملركز �لثاين ل� نوف 
لعلي ر��شد �لربي�شي �ملري ويف �ملركز 
ل�شالح حممد  ���ش��ق��ره  ح��ل��ت  �ل��ث��ال��ث 

ن�شره �لعامري.
�ملخ�ش�س  �ل�����ث�����اين  �ل���������ش����وط  ويف 
حمد  ل�شلطان  كفو  ع��ان��ق  للجعد�ن 
وك�شب  �ل������درع  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ع���م���ره 
قدره  زمنا  وحقق  دره��م  �أل��ف   200
�ملركز  يف  وج�����اء  دق��ي��ق��ة   5:55:7
�لثاين �شاهني لر�م�س حممد ظبيب 
�ل��ث��ال��ث زيد�ن  �مل��رك��ز  �ل��ع��ام��ري ويف 
ل��ع��ل��ي ���ش��امل ب��وظ��ف��رة �مل����ري حيث 
ح�شل �لفائزون حتى �ملركز �خلام�س 

على جو�ئز نقدية قيمة.
وبد�أت �لفرتة �ل�شباحية بتخ�شي�س 
ع�شرة �أ�شو�ط لإنتاج �لعزب وت�شدرت 
بالط�شه  ح����رب����ي  ل�����ش��ع��ي��د  م����ث����ره 
�لأول  �ل�����ش��وط  مناف�شات  �ل��ع��ام��ري 
ب�شاره لعمر�ن  ل�  �لثاين  �ملركز  تاركة 

حمد �لعامري.
ويف �ل�شوط �لثاين جعد�ن كان �للقب 
م���ن ن�����ش��ي��ب غ��ي��ار ل�����ش��ل��ط��ان خليفه 
�لثاين  �مل��رك��ز  ويف  �حل��م��ري  �شاملني 

�شر�ب ل�شامل ر��شد �لكتبي.
�لنتائج  عن  �لأ�شو�ط  بقية  و�أ�شفرت 
�ل��ث��ال��ث �لظبية  �ل�����ش��وط  �ل��ت��ال��ي��ة يف 
و�ل�شوط  �ل��ع��ام��ري  ط��ب��ازة  ل���ل���دودة 
بر�ك  جا�شم  ل���رب�ك  �شاهني  �ل��ر�ب��ع 
�لو�عية  �خلام�س  و�ل�شوط  �ملزروعي 
و�ل�شوط  مل�شفر علي م�شفر �خلييلي 
ل�������ش���ع���د حممد  ر�ه�����ي�����ة  �ل���������ش����اد�����س 
�ل�شابع  و�ل�شوط  �لعفاري  بال�شرقي 
�لكلباين  ح��م��ود  علي  حل��م��ود  �شيف 
عبيد  لعلي  ذخ��رة  �لثامن  و�ل�شوط 
بخيت �خلييلي و�ل�شوط �لتا�شع �أثيل  
�آخر  ويف  �لكتبي  ر��شد  غريب  حلمد 
ل� حفلة  �للقب  �أ���ش��و�ط �لنتاج ذه��ب 

لعلي حميد خمي�س �جلنيبي.
�ملفتوحة  �لأ�����ش����و�ط  ن��ت��ائ��ج  وج�����اءت 
�ل�����ش��وط �حل�����ادي ع�شر  ك��ال��ت��ايل يف 

�لفال�شي  حمد  �شعيد  لعبيد  مملكة 
و�ل�شوط �لثاين ع�شر مر�شال لعبد�هلل 
�شعيد عامر �لنيادي و�ل�شوط �لثالث 
�لدليلة  حمد  ل�شهيل  م�شيحة  ع�شر 
�لعامري و�ل�شوط �لر�بع ع�شر كدرية 
و�ل�شوط  �لوهيبي  ذويب  �شامل  لعلي 
ل�شلمان  ����ش���اه���ني  ع�����ش��ر  �خل���ام�������س 
و�ل�شوط  �جل��ربي��ن  ���ش��ل��م��ان  حم��م��د 
16 ه��ق��وة مل��ط��ر حم��م��د دحروي  �ل���� 
�لعامري و�ل�شوط �ل� 17 �ل�شاهينية 
�ل��ع��ام��ري و�ل�شوط  مل��ب��ارك ط��ر���ش��وم 
بدر  �شيف  حمد  لعلي  م��ر���ش��ال    18
�لعليلي و�ل�شوط 19 �ليافل  ملحمد 
ط��ر���ش��وم �ل��ع��ام��ري و�ل�����ش��وط �ل�20 

�نت�شار  لعبيد �أحمد �لعامري.
لأحمد  م��ب��ع��د   �ل��21  �ل�����ش��وط  ويف 
 22 و�ل�����ش��وط  �لكتبي  منانه  �شعيد 
ل���ب���اء  حل��م��د �أح���م���د م��ط��ر �خلييلي 
�شامل  23 متعبة  حل��م��ود  و�ل�����ش��وط 
�لعمري و�ل�شوط 24 مبدع  خللفان 
�ل�  و�ل�����ش��وط  �لكتبي  ���ش��وي��د�ن  �شيف 
عبد�لهادي  حل��م��د  زع����ف����ر�ن    25
ج��ه��م��ان �ل��ربي��دي و�ل�����ش��وط �ل���� 26 
�لوهيبي  �شعيد  علي  حلمد  �شاهني  
ر��شد  ل�شعيد  �لظبي    27 و�ل�شوط 
ريا�س    28 و�ل�����ش��وط  �لكتبي  غ��دي��ر 
 29 و�ل�شوط  �حل��ري  علي  حلميد 
���ش��امل �لوهيبي  �مل���ر  ل��ع��ل��ي  �ل���وط���ن  
�ل�شباحية  �لفرتة  �أ���ش��و�ط  �آخ��ر  ويف 
ن�شيب  من  �للقب  ك��ان   30 �ل�شوط 
�لزرعي  �شامل  مبارك  ل�شامل  ميا�س  
�ملركز  �إىل  �لفائزين  جميع  وح�شل 

�لعا�شر على جو�ئز نقدية قيمة .
و�أح�����رز ���ش��اه��ني  حل��م��د ع��ل��ي �شعيد 
بالفرتة  ت��وق��ي��ت  �أ�����ش����رع  �ل��وه��ي��ب��ي 
�ل�شوط  يف  وحت����دي����د�  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�ل����� 26 ع��ن��دم��ا ح��ق��ق زم���ن���ا وق����دره 

8:5:59 دقيقة.

وت��ن��ط��ل��ق يف �ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
�لثاين  �ليوم  مناف�شات  �ليوم  �شباح 
فعاليات  ���ش��م��ن  �ل��ه��ج��ن  ل�����ش��ب��اق��ات 
تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  مهرجان 
�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 

�لرت�ثي يف دورته �لر�بعة.
�إقامة  �ل���غ���د  م��ن��اف�����ش��ات  وت��ت�����ش��م��ن 
�جلنوبي  �مل��ي��د�ن  يف  �للقايا  �شباقات 
بالوثبة مل�شافة 5 كم وعلى مدى 40 
�شوطا منها 24 يف �لفرتة �ل�شباحية 
وت���ب���د�أ  �مل�����ش��ائ��ي��ة  �ل����ف����رتة  يف  و16 
بال�شوط  �مل�شائية  �لفرتة  يف  �لإث���ارة 
�لرئي�شي �لأول للقايا �أبكار و�جلائزة 
�ملخ�ش�شة وجائزته خنجر بالإ�شافة 
وخ�ش�س  دره������م..  �أل����ف   300 �إىل 
للجعد�ن  �ل��ث��اين  �لرئي�شي  �ل�شوط 
 200 �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  درع  وج��ائ��زت��ه 

�ألف درهم.
على  ب��الأ���ش��و�ط  �ل��ف��ائ��زون  ويح�شل 
جمموع  وتبلغ  قيمة  نقدية  ج��و�ئ��ز 
�جل���و�ئ���ز �مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ني 3 

ماليني و546 �ألف درهم.
�ملغفور  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ن 
ت��ع��اىل �ل�شيخ ز�ي���د بن  ب���اإذن �هلل  ل��ه 
يقام  �ل����رت�ث����ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
يف �ل�����ش��اد���ش��ة م���ن م�����ش��اء غ���د م���ز�د 
�مليد�ن  يف  �أبومريخة  حممية  �إن��ت��اج 
يومني  وي�شتمر  ب��ال��وث��ب��ة  �جل��ن��وب��ي 
�ملتقدمة  �لعلمية  �ملجموعة  بتنظيم 
وبالتعاون مع �حتاد �شباقات �لهجن.

للمز�د  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك���م���ل���ت 
�حلدث  لنطالقة  جاهزيتها  ك��ام��ل 
�أج�����ود  58 ح���ا����ش���ي م����ن  مب�������ش���ارك���ة 
�أب��ك��ار وج��ع��د�ن من  �ل�����ش��اللت منها 
�شاللة �لطاغي  و ن�شو�ن  و �شاهني 
�ملهري  و ملفت  و مطفي  وغرها.

نائب  �لنعيمي  عبد�هلل  خليفة  وق��دم 
�ملز�د  م��دي��ر  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 

�إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�إىل  �هلل   ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل  و�إىل 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إخ��و�ن��ه��م��ا 
و�إىل  �لإم���ار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�ليوم  مبنا�شبة  �لإم���ار�ت  �شعب  و�إىل 

�لوطني للدولة.
�ملتقدمة  �لعلمية  �ملجموعة  �أن  وقال 
تنظم �مل����ز�د ب��ع��د �خل����رب�ت �ل��ت��ي مت 
�ك��ت�����ش��اب��ه��ا م���ن ت��ن��ظ��ي��م �ل��ع��دي��د من 
�ملز�د�ت و�لتي تنظم �شنويا بالتز�من 

مع مناف�شات ختامي �لوثبة.
وقدم �شكره �إىل �حتاد �شباقات �لهجن 
على �لتعاون �لكبر �لذي وجده من 
ج��م��ي��ع �أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة يف 

�ملهرجان.
وتوج �شعيد علي ر��شد �شويلم ب�شقره 
�ل�شيخ  مهرجان  لكاأ�س  بطال  �لبكر 
ز�يد �لرت�ثي لعامة �مل�شاركني يف فئة 
�لتلو�ح �ثر قطعه مل�شافة 400 مرت 
بزمن 18:560 ثانية و�لتي �أقيمت 
�أم�س يف ميد�ن بني يا�س �شرق مبقر 

نادي �بوظبي لل�شقارين.
�شعيد  ح��م��د�ن  �شقور  �حتكرت  وق��د 
جابر م�شكور و�لكويتي وميرة غ�شى 
�لثاين  م��ن  �مل��ر�ك��ز  وزل���ز�ل و�لقر�س 
�لبارود  ج��ان��ب  �ىل  �ل�����ش��اد���س  ح��ت��ى 
�ل����ذي ح���ل ث��ام��ن��ا ورع����د �ل����ذي جاء 
باملركز �لعا�شر بفو�رق زمنية ب�شيطة 
خلالد   29 �ل�شقر  �شابعا  ج��اء  فيما 
نا�شر مذكر �لهاجري ووقف باملركز 

�لتا�شع �لو�ري لر��شد عبد �لنعيمي.
�لول  �أم�����س  ي��وم  مناف�شات  و�شهدت 
�شقر�   171 بني  حمتدمة  مناف�شة 
ومب�شاركة و��شعة من جانب �شقاري 
�لم��������ار�ت �ل���ذي���ن ع�����ربو� ع���ن بالغ 
و�لنقلة  �مل��م��ي��ز  ب��امل��و���ش��م  �ع��ج��اب��ه��م 
ريا�شة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل���ن���وع���ي���ة 
�ليجابي  و�ث��ره��ا  بال�شقور  �ل�شيد 
�مل�شتويات ودعم م�شرة  على تطوير 
�مل�شاركني بالكثر من �خلرب�ت �لتي 
تك�شفها �لبطولت و�مل�شابقات �ملقامة 
�ملناف�شة  ك��م��ا ج���اءت  �مل��و���ش��م.  ط���و�ل 
�لع�شرة  �مل�����ر�ك�����ز  ع���ل���ى  و�ل���������ش����ر�ع 
بالتكرمي  �شيحظون  و�لذين  �لوىل 
ل��ه��م من  ن��ق��دي��ة خم�ش�شة  ب��ج��و�ئ��ز 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ج��ان��ب 
�مل�شابقات  تنظيم  على  ي�شرف  �ل��ذي 
�ل��رت�ث��ي��ة يف م��ه��رج��ان �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�ل����رت�ث����ي ب����دورت����ه �ل���ر�ب���ع���ة وذل����ك 
بالتعاون مع نادي �بوظبي لل�شقارين 
�ل���ذي ي��ت��وىل ك��ل �لأم���ور �لتنظيمية 
ب���ني جموع  و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
يف  و�ملعتمدين  �مل�شجلني  �مل�شاركني 

�أجندة م�شابقاته.
ك���م���ا ����ش���ه���د �ل����ي����وم �ن����ط����الق ك���اأ����س 
مهرجان �ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي لل�شيوخ 
400 مرت  مل�����ش��اف��ة  �ل���ت���ل���و�ح  ب��ف��ئ��ة 
و�شقار  �شقر   150 م�شاركة  و�شط 
ملا  نتيجة  و�ل���ق���وة  ب���الإث���ارة  وح��ف��ل��ت 
فر��شة  من  �ل�شيوخ  �شقور  به  تتمتع 
وقدر�تها  لإمكانياتها  ع��ال  وتركيز 
و�لتجهيز  �ملبكر  و�لتح�شر  �لعالية 

للم�شابقات ب�شكل خمتلف.
وقد �شهد �ليوم �لثاين �شعادة حممد 
�لهيئة  رئي�س  نائب  �ملحمود  �بر�هيم 
�لأمني  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �ل��ع��ام��ة 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ح��م��ود  و�شلطان 

وعبيد  لل�شقارين  �أب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي 
�لإعالمية  �للجنة  رئي�س  �لزرعوين 
و�شائل  ممثلي  جانب  �ىل  �ل��ن��ادي  يف 
�لع�������الم وح�������ش���د ك���ب���ر م����ن نخبة 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ق��اري��ن 
�ل���ذي���ن مي��ث��ل��ون وي�������ش���ارك���ون بفرق 

�ل�شيوخ.
نخبة  م�شاركة  �ملناف�شات  �شهدت  كما 
�ل�شيوخ من  �لفرق �لتي متثل  و�أب��رز 
نا�س  وف��ري��ق  �ل��رئ��ا���ش��ة  ف��ري��ق  بينها 
�ل�شيخ حمد�ن بن  ل�شمو  �ل��ذي يعود 
�آل مكتوم ويل عهد  حممد بن ر��شد 
دبي و�لذي يقوده �ل�شقار خليفة بن 

جمرن.
تتويج  مر��شم  تقام  �أن  �مل��وؤم��ل  وم��ن 
�لع�شرة  �مل��ر�ك��ز  و�أ���ش��ح��اب  �لفائزين 
�ل�شيخ  م��ه��رج��ان  ك��اأ���ش��ي  �لأو�ئ�����ل يف 
و�ل�شيوخ  ل��ل��ع��ام��ة  �ل����رت�ث����ي  ز�ي������د 
�ملقبلة  �لتلو�ح خالل �ليام  مل�شابقات 
مهرجان  فعاليات  م��وق��ع  �ل��وث��ب��ة  يف 

�ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي.
رئي�س  �مل������زروع������ي  ع���ب���ي���د  و�أع����������رب 
�بوظبي  ل��ن��ادي  �لع��الم��ي��ة  �للجنة 
بد�ية  ���ش��ع��ادت��ه يف  ع���ن  ل��ل�����ش��ق��اري��ن 
م�شابقتني  ت��خ�����ش��ي�����س  ع���ن  �لم�����ر 
بحد  يعترب  و�ل��ذي  و�ل�شيوخ  للعامة 
�ل�شيد  مل�شابقات  كبر�  مك�شبا  ذ�ت��ه 
�ملو�شم  ه����ذ�  ..وو�����ش����ف  ب��ال�����ش��ق��ور 
و�جندة  بامل�شابقات  و�لغني  ب��ال��رثي 
�لذين  لل�شقارة  بالن�شبة  �لفعاليات 
و�أ�شعدها  �أي��ام��ه��م  �أج��م��ل  ي��ع��ي�����ش��ون 
نتيجة لالهتمام �لكبر �لذي توليه 

�لريا�شات  لتطوير  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لرت�ثية وجعلها يف و�جهة ومقدمة 
�ل���ت���ي حتر�س  �مل���ه���م���ة  �ل���ري���ا����ش���ات 
لالأجيال  موروثها  ونقل  مدها  على 

�لقادمة.
�لكبر  ب���الق���ب���ال  �مل����زروع����ي  و�أ�����ش����اد 
وم�شتوى  �ل�����ش��ق��اري��ن  ج���ان���ب  م���ن 
باللو�ئح  و�ل��ت��ز�م��ه��م  �ملتقدم  �ل��وع��ي 
و�ل��ق��و�ن��ني و�ل�����ش��روط �ل��ت��ي و�شعها 
مهرجان  كاأ�س  يف  للم�شاركة  �ل��ن��ادي 
�ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي للعامة و�ل�شيوخ 
بالطريقة  �ع���ج���اب���ه  ع���ن  م���ع���رب�   ..
�مل�شاركون  ي�شلكها  �لتي  �لحرت�فية 
يف م�شابقات �لنادي ومهرجان �ل�شيخ 
�لكبر مع  �ل��رت�ث��ي وجتاوبهم  ز�ي��د 
�لتي  �ل��ت��وع��ي��ة  خ���ط���و�ت وح���م���الت 
�ملا�شية  ب���ال���ف���رتة  �ل����ن����ادي  �ق���ام���ه���ا 
لل�شقارين من �جل خدمة م�شرتهم 
و�ثرها  �لريا�شة  مبكانة  يليق  ب�شكل 
�هد�فها  وتعزيز  �ملجتمع  يف  �لكبر 

ور�شالتها بني �لجيال.
و�و�شح �ملزروعي �ن م�شاركة �ل�شقار 
�م��ر� وحالة  ب��اأك��رث م��ن �شقر يعترب 
�ل�شيد  م�����ش��اب��ق��ات  ت�شجلها  �شحية 
مهرجان  ك���اأ����ش���ا  وم��ن��ه��ا  ب��ال�����ش��ق��ور 
�ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي للعامة و�ل�شيوخ 
حيث �أن �لهتمام و�لرعاية بال�شقور 
هذه  مثل  يف  �مل�شاركة  �ي�شا  يتطلب 
�شتعود  �ل��ت��ي  و�لفعاليات  �مل�شابقات 

عليها بالنفع من كل �جلو�نب.
و�نطلقت يف ميد�ن �لرماية ب�شبخة 
مناف�شات  �ل��وث��ب��ة  مبنطقة  �حل��ف��ار 

�ل�شكتون  للبندقية  �لرماية  بطولة 
مل�شافة  ر�م���ي   100 م�شاركة  و���ش��ط 
50 م��رت� وحت��ت ����ش��ر�ف �شتة حكام 
نادي  م��دي��ر  �مل���زروع���ي  ب��ق��ي��ادة عبيد 
ل���ل���رم���اي���ة ورئ���ي�������س جلنة  ك�����ر�ك�����ال 

�لتحكيم يف �لبطولة.
�لنطالقة  �لأول  �ل��ي��وم  �شهد  وق���د 
لن�شف  �ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة  ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لنهائي ومن ثم للدور �لنهائي �لذي 
مناف�شات  ب���ه  وت��خ��ت��ت��م  غ���د�  ���ش��ي��ق��ام 
��شر�ف  ي���ق���ام حت���ت  �ل�����ذي  �حل�����دث 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي وبالتعاون 
مع نادي كر�كال للرماية حتت مظلة 
مهرجان �ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي بدورته 

�لر�بعة.
 20 تاأهل  عن  �م�س  نتائج  و��شفرت 
�لبطولة  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  �ىل  ر�م���ي���ا 
�ل����ذي ���ش��ي��ق��ام �ل��ي��وم ل��ت��اأه��ي��ل ع�شرة 

رماة �ىل �لنهائي.
وحظيت �مل�شاركة يف �ليوم �لفتتاحي 
ب��ت��و�ج��د مم��ي��ز ل��ك��ب��ار �ل�����ش��ن �ل���ذي 
عربو� عن �شعادتهم �لبالغة بامل�شاركة 
هذه  دور  تفعيل  و�ع�����ادة  �حل����دث  يف 
مثمنني   .. ج���دي���د  م���ن  �ل���ب���ط���ولت 
�لدعم و�لهتمام �لذي توليه �لقيادة 
�لر�شيدة مل�شرة �لريا�شات �لرت�ثية.

جلميع  و�لتقدير  بال�شكر  وتوجهو� 
�ملهرجان  ع���ل���ى  �مل�������ش���رف���ة  �جل����ه����ات 
�لفر�شة  منحتهم  و�ل��ت��ي  و�لبطولة 
ملمار�شة مناف�شات �لبندقية �ل�شكتون 
وطيبة  عميقة  ذك��ري��ات  حتمل  �ل��ت��ي 

�أيام رحالت �ل�شيد يف �ل�شحر�ء.

�لثانية  �خل�شارة  �لغربية  �ملنطقة  مت�شدر  باليزرز  تر�يل  بورتالند  �حلق 
هذ� �ملو�شم بانديانا بي�شرز مت�شدر �لدوري و�ملنطقة �ل�شرقية عندما تغلب 
�ل��دوري �لمركي للمحرتفني يف  �لثنني �شمن  �م�س   102-106 عليه 
كرة �ل�شلة. على ملعب مود� �شنرت و�مام 19023 متفرجا، �أوقف بورتالند 
تر�يل باليزرز �شحوة �نديانا بي�شرز وحرمه من �لفوز �لثامن على �لتو�يل 
 9 حقق  حيث  �ملو�شم  هذ�  بقوة  �نديانا  و�شرب  �ملو�شم.  هذ�  ع�شر  و�ل�شابع 
�نت�شار�ت متتالية قبل �ن مينى بخ�شارته �لوىل �مام م�شيفه �شيكاغو بولز 
94-100 منت�شف �ل�شهر �ملا�شي، ثم حقق بعدها 7 �نت�شار�ت متتالية قبل 
�ن ي�شقط �مام م�شيفه بورتالند. وفر�س عمالق �نديانا بي�شرز بول جورج 
فريقه  يجنب  مل  ذل��ك  �أن  بيد  نقطة،   43 بت�شجيله  للمبار�ة  جنما  نف�شه 
�لدريدج  لماركو�س  ب��الي��زرز  تر�يل  بورتالند  جنمي  تاألق  �أم��ام  �خل�شارة 
ليالرد  ود�ميان  متابعات،   10 مع  نقطة   28 بت�شجيله  د�ب��ل  د�ب��ل  �شاحب 

تر�يل باليزرز �شحوته  بورتالند  وو��شل  متابعات  و6  نقطة   26 �شاحب 
�لن  مبار�ة حتى   18 ع�شر يف  و�خلام�س  �لتو�يل  على  �لثاين  ف��وزه  وحقق 
وبدوره يبلي بورتالند �لبالء �حل�شن هذ� �ملو�شم وهو حقق 11 فوز� متتاليا 
قبل �ن يخ�شر �مام فينيك�س �شنز �لربعاء �ملا�شي. و�شجل جورج 24 نقطة 
لنديانا يف �ل�شوط �لول �لذي �نهاه فريقه يف �شاحله بفارق نقطة و�حدة 
46-45، ثم �شجل 17 نقطة يف �لربع �لخر �لذي �لت نتيجته لبورتالند 
متفرجا،   17318 و�م���ام  �شنرت  ت��ي  �أن���د  ت��ي  �ي  ملعب  وع��ل��ى   .30-34
�تالنتا  �شيفه  على  �لنف�س  ب�شق  بفوز  تو�زنه  �شبرز  �نطونيو  �شان  ��شتعاد 
�مام هيو�شن  �ر�شه  �نطونيو �شقط على  �شان  وكان   .100-102 هوك�س 
روكت�س �لأحد، وكانت �خل�شارة �لثالثة له هذ� �ملو�شم، بيد �نه ��شتعاد نغمة 
�ر�شه  على  يفز  مل  �ل���ذي  �تالنتا  �شيفه  على  تفوقه  بتاأكيد  �لن��ت�����ش��ار�ت 
م�شيفه 16 مرة متتالية. ويدين �شان �نطونيو �شبرز بفوزه �ىل عمالقه 

�ملخ�شرم تيم دنكان )37 عاما( �لذي �شجل 23 نقطة بينها �شلة �لفوز يف 
�لثانية �لخرة عندما تلقى كرة من �لرجنتيني مانويل جينوبيلي فا�شكنها 
قاد  �لذي  دنكان  �ل�شلي. وفر�س  �لوقت  نهاية  ثانية من  4ر0  �ل�شلة قبل 
�شبرز �ىل �للقب 4 مر�ت و�ختر �ف�شل لعب يف �لدوري مرتني ويف �لدور 
23 مع متريرتني حا�شمتني  �ملتابعات بر�شيد  م��ر�ت، نف�شه يف   3 �لنهائي 
�للعاب  16 نقطة ومو�طنه �شانع  دياو  بوري�س  �لفرن�شي  �لبديل  و��شاف 
15 نقطة مع 7 مترير�ت حا�شمة، و�لبديل �ليطايل ماركو  طوين باركر 
بيلينيلي 13 نقطة. �ما يف �شفوف �خلا�شر فكان �ل هارفورد �ف�شل م�شجل 
بر�شيد 18 نقطة مع 7 متابعات و3 مترير�ت حا�شمة وخطف نيو �ورليانز 
3 مر�ت  �لتمديد  بعد   128-131 بولز  �شيكاغو  فوز� ثمينا من م�شيفه 
ندية  �مل��ب��ار�ة  و�شهدت  متفرجا   21615 و�م��ام  �شنرت  يونايتد  ملعب  على 
كبرة بني �لفريقني و�نتهى وقتها �ل�شلي بالتعادل 103-103 و��شتمر 

�لتعادل يف �ل�شوط �ل�شايف �لول 6-6 و�لثاين 13-13، قبل �ن يح�شمها 
9-6 بف�شل رمية ثالثية قبل  �ل�شيوف  �لثالث ل�شالح  جرو هوليد�ي يف 
�ل�شود�ين  �لربيطاين  بولز  �شيكاغو  جن��م  وك��ان  �لنهاية.  م��ن  ثانية  6ر2 
�ل�شل ليول دنغ �ف�شل م�شجل يف �ملبار�ة بر�شيد 37 نقطة مع 8 متابعات 
�ن ذلك مل يكن كافيا لتجنيب فريقه �خل�شارة  بيد  و7 مترير�ت حا�شمة، 
�لتا�شعة هذ� �ملو�شم. فيما تاألق جنم نيو �ورليانز ر�ين �ندر�شون بت�شجيله 
36 نقطة مع 6 متابعات وقاد فريقه �ىل فوزه �لثالث على �لتو�يل و�لتا�شع 
�ورلن���دو ماجيك  وي���ز�ردز على  �ملو�شم. وف��از و��شنطن  ه��ذ�  17 مبار�ة  يف 
بف�شل  متفرجني   12809 و�م���ام  �شنرت  ف��ري��زون  ملعب  على   80-98
24 نقطة و6 متابعات ومتريرتني حا�شمتني، ويوتا  تريفور �ريز� �شاحب 
جاز على هيو�شن روكت�س 109-103 على ملعب �يرنجي �شولو�شن �أرينا 

و�مام 15801 متفرجا بف�شل غوردون هايو�رد �شاحب 29 نقطة.

ب���ورتالن����د يه�����زم انديان�����ا و�س�������ان اأنطوني������و ي�ستعي�����د توازن���������ه 

على  ن��وف��م��رب(   30( �ل�شبت  م�شاء  �ل�شتار  ����ش��دل 
للرجبي  دب��ي  ل�شباعيات  �لإم����ار�ت  ط��ر�ن  بطولة 
�لفرتة  يف  ب��دب��ي  �شيفنز  ذ�  ملعب  �حت�شنها  �ل��ت��ي 
�حلدث  حقق  حيث  �ملا�شي،  نوفمرب   30-28 من 
تتويج  �لأ���ش��ع��دة، و�شهد  ك��اف��ة  على  ب��اه��ر�ً  جن��اح��اً 
بلقب  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ل���رج���ال،  بلقب  فيجي  منتخب 
وبث  قيا�شي،  بح�شورجماهري  ومتيز  �ل�شيد�ت، 
ويعد  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  �إىل  مبا�شر  تلفزيوين 
�لعاملية  �ل�شل�شلة  من  �لثانية  باجلولة  فيجي  ف��وز 
منذ  دب��ي  يف  نوعه  م��ن  �لأول  �ل��رج��ب��ي،  ل�شباعيات 
جولت  �إح����دى  ��شت�شافة  يف  �ل��دن��ي��ا  د�ن���ة  ���ش��رع��ت 
�ملنتخب  ��شتحق  1999، وقد  �لعاملية يف  �ل�شل�شلة 
�لقوية  للعرو�س  ن��ظ��ر�ً  ب��ج��د�رة  �ل��ك��اأ���س  �لفيجي 

�ل��ت��ي ق��دم��ه��ا ع��ل��ى م���دى ي��وم��ي �مل��ن��اف�����ش��ة، و�لتي 
بلغت ذروتها يف ن�شف �لنهائي، عندما �أنزل هزمية 
�أحد عمالقة �شباعيات  نكر�ء مبنتخب نيوزيالند�، 
�لرجبي يف �لعامل، وبنتيجة قا�شية 44-�شفر، قبل 
�أن يو��شل تاألقه، ويحرم جنوب �إفريقيا من �للقب 

�إثر فوزه عليها يف �لنهائي. 
و�شكل �لفوز ملدرب منتخب فيجي بن ر�يان، حدثاً 
مفرحاً، �إذ �شبق له تدريب منتخب �إجنلرت�، وقيادته 
للفوز مرتني يف دبي عامي 2010 و2011، وها 
هو �لآن يهدي فيجي فوز�ً ثميناً يف �إحدى جولت 
منذ  فقط  ل��ه  بطولة  ث��اين  يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شل�شلة 

توليه مهمة تدريب منتخب فيجي.
فيجي  لعبي  فرحة  م�شاركته  عقب  ر�ي���ان،  وق��ال 

�أن  �شوى  �ل��ق��ول  ي�شعني  �ل��ك��اأ���س: ل  وه��م يحملون 
�لإجناز ر�ئع، و�آمل �أن مينحنا زخماً لبقية �ملو�شم، 
ول��ك��ن �أم��ام��ن��ا �ل��ك��ث��ر م��ن �جل��ه��د و�ل��ع��م��ل �جلاد، 
دبي،  يف  هنا  للمناف�شة  حمبتنا  جناحنا  يف  و�ل�شر 
�شادفتنا  �أ���ش��ل��وب��ي،  ينا�شب  م��ا  وه��و  �شريع،  �للعب 
�إل  �لأول،  �ليوم  مباريات  خ��الل  �ل�شعوبات  بع�س 
�أن فوزنا على �إجنلرت� يف �للقاء �لثالث، و�لأخر يف 
�ملجموعة، منحنا �لثقة، و�أعطانا دفعاً للو�شول �إىل 

�لتتويج .
�لثقيلة  �لهزمية  �إث��ر  نيوزيالند�،  متكنت  ب��دوره��ا 
�لنهائي، من  �أم��ام فيجي يف ن�شف  بها  �لتي منيت 
�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �إجن���ل���رت�، وح��ج��ز �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث يف 
لقب  حامل  �لكيوي،  فريق  �أن  �إل  �لثانية،  �جلولة 

�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  �لأوىل  �جل��ول��ة  وب��ط��ل  �ل�شل�شلة 
�شد�رة  ي���ز�ل يف  ل  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  كو�شت  غ��ول��د  يف 
يف  فيجي  تليه  �لعاملية،  لل�شل�شلة  �ل��ع��ام  �لرتتيب 
�ملركز �لثاين. وتاألقت �أ�شرت�ليا يف بطولة �ل�شيد�ت 
�لنهائي  ب��ن��ي��وزي��الن��د� يف  �ل��ه��زمي��ة  �أن���زل���ت  ح��ي��ث 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ت��اأخ��ره��ا يف ���ش��وط �مل���ب���ار�ة �لأول 
�ل�شوط  يف  �نتف�شن  �لأ���ش��رت�ل��ي��ات  �أن  �إل   ،7-22
�لثاين وتوجن باأول لقب لهن يف �ل�شل�شلة �لعاملية 

ل�شباعيات �لرجبي بنتيجة 27-35.
و�شكل �لفوز ملدرب �شيد�ت �أ�شرت�ليا حلظة ر�ئعة يف 
�أول جولة يخو�شها يف �ل�شل�شلة �لعاملية كمدرب �أول 
وفخور  غامرة،  ب�شعادة  �أ�شعر  ق��ال:  حيث  للفريق، 
�أرجع  . من جانبه  ر�ئعة  لها من مبار�ة  يا  للغاية، 

�شني ه����ور�ن، م���درب ���ش��ي��د�ت ن��ي��وزي��الن��د�، هزمية 
حيث  �لبدنية،  �للياقة  �إىل  �أ�شرت�ليا  �أم���ام  فريقه 
�لالعبات  فلياقة  �لفوز،  بهذ�  �أ�شرت�ليا  نهنئ  قال: 
و�لنتيجة  ينق�شنا،  ك��ان  �ل��ذي  �لأم��ر  عالية،  كانت 
ما  ن���درك  نتجاوزها  عندما  ول��ك��ن  بالطبع،  توؤملنا 
ميكن تعلمه من هذه �لتجربة، و�لعمل على �أ�شا�شه 
قبيل �جلولة �لتالية، لدينا خطة، ونعرف طريقنا 

جيد�ً، ففريقنا لديه �إمكانات كبرة .
ومتيز �لأد�ء يف بطولتي �لرجال و�ل�شيد�ت بحرفية 
ع��ال��ي��ة وم�����ش��ت��وى رف���ي���ع، ح��ي��ث ����ش��ت��م��ت��ع باحلدث 
جمهور كبر فاق تعد�ده �ملائة �ألف �شخ�س يف �أيامه 
�أي��ام �حل��دث و�لأخ��ر تو�فد  �لثالثة. و�شهد ثالث 
41 �ألف �شخ�س، وهو �أعلى رقم يف تاريخ �لبطولة، 

بالإ�شافة �إىل رقم قيا�شي يف �أعد�د �جلماهر �لتي 
دخلت جماناً يف �ليوم �لأول وبلغت 16 �ألفاً، �أما يوم 

�جلمعة فقد ��شتقبل �ل�شتاد 44 �ألف �شخ�س.
كما حظي �حلدث مبتابعة تلفزيونية قيا�شية، حيث 
مت بث �ملبار�ة �لنهائية على �لهو�ء مبا�شرة �إىل 20 
دولة، و�شاهدها ما يقرب من 230 مليون منزل يف 
�إىل  �ملبا�شر  �لبث  �شاعات  وو�شل عدد  دول��ة،   140
رقم قيا�شي جديد وهو 260 �شاعة، متت متابعتها 
يف جميع �أنحاء �لعامل خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع 
بعر�س  �لأخ��ر  يومه  �حل��دث يف  و��شتمتع جمهور 
حيث  �ل�شهر  �لعاملي  �آروز  ريد  فريق  به  قام  جوي 
ع���ربت �ل��ط��ائ��ر�ت �أج����و�ء �ل���ش��ت��اد خملفة ور�ءه���ا 

�شحب �لدخان �مللونة.

�سباعي���ات دب����ي للرجب�����ي.. مهرج����ان الأرق�����ام القيا�سي���������ة

من�سور بن زايد ي�سهد مناف�سات احلقايق مبهرجان زايد الرتاثي 



وفاة ال�ساعر امل�سري اأحمد فوؤاد جنم
�ُشيع بعد ظهر �م�س، �لثالثاء، جثمان �ل�شاعر �مل�شري �ل�شهر �أحمد فوؤ�د 

�أد�ء  �لأخ����ر ع��ق��ب  �إىل م��ث��و�ه  جن��م 
م�����ش��ج��د �حل�شني  ع��ل��ي��ه يف  �ل�����ش��الة 

بالقاهرة �لقدمية.
و�شارك مئات من �ملو�طنني و�ملثقفني 
و�لفنانني يف ت�شييع جثمان جنم �لذي 
تويف �شباح �أم�س عن عمر يناهز 84 
خارج  �مل�شيعون  �حت�شد  حيث  ع��ام��اً، 
�لقاهرة  منطقة  يف  �حل�شني  م�شجد 

�لقدمية.
نقلت  م�شرية  �إع��الم  و�شائل  وكانت 
عن �لنا�شر حممد ها�شم، �إن �ل�شاعر 
ف��وؤ�د جنم، تويف فجر�ً  �أحمد  �لكبر 
يف منزله باملقطم . وولد �أحمد فوؤ�د 

جنم يف قرية كفر �أبو جنم مبحافظة �ل�شرقية، ويعترب �أحد �أهم �ل�شعر�ء 
يف  �لعامية  �لعربية  �للغة  و�عتماده  و�لإج��ت��م��اع  �ل�شيا�شة  يف  �لإنتقاديني 
بالعامية،  �لعربي  �ل�شعر  �لأ�شماء يف ف�شاء  �أبرز  م�شر، كما يعد جنم من 

و�رتبط ��شمه بال�شيخ �إمام حيث �شكال ثنائياً غنائياً.

ن�سف مليون م�ساب بالعمود الفقري �سنويا
قالت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن نحو خم�شمائة �ألف �شخ�س يعانون �إ�شابات 
يف �لعمود �لفقري كل عام، وي�شاب �لكثرون منهم باإعاقات مدى �حلياة 
 % ب�شبب عدم تو�فر �لعالج �ملالئم. و�أفادت �ملنظمة باأن ما ي�شل �إىل 90 
من �إ�شابات �لعمود �لفقري ينجم عن حو�دث �لطرق و�ل�شقوط و�لعنف، 
�لذين  �ل�شباب  �لرجال  هم  �لفقري  �لعمود  لإ�شابات  �ملعر�شني  �أكرث  و�أن 
ترت�وح �أعمارهم بني �لع�شرين و�لتا�شعة و�لع�شرين، �إ�شافة �إىل كبار �ل�شن 
فوق �ل�شبعني. وقالت �ملنظمة �لأممية مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لالأ�شخا�س 
ذوي �لإعاقة �لذي ي�شادف �لثالث من دي�شمرب كانون �أول من كل عام �إن 
�ملزمن، فيما  بالأمل  ي�شعرون  �لفقري  �لعمود  �إ�شابات  يعانون  غالبية من 
بحالت  �لإ�شابة  خلطر  ويتعر�شون  �لكتئاب،  �أعر��س  ثلثهم  على  تظهر 

�أخرى قد تهدد حياتهم مثل �جللطات.
و�أ�شارت من�شقة فريق �لإعاقة و�إعادة �لتاأهيل باملنظمة �ألنا �أوفي�شر �إىل 
�أو �لتعاي�س معها دون �لتاأثر يف  �أن معظم حالت �لإ�شابة ميكن جتنبها 

�ل�شحة �جليدة و�لتكامل �لجتماعي.
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ريتا اأورا يف )خم�سني 
درجة من الرمادي(

ت��ط��ّل �ل��ن��ج��م��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ريتا 
من  درج���ة  خم�شني  فيلم  يف  �أور� 
�أخت  دور  ت�����وؤدي  ح��ي��ث  �ل���رم���ادي 
كري�شتيان غر�ي . وقالت �أور� 23 
بات  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  �شنة يف 
دور  لأوؤدي  �خ���رتت  �شمياًّ!  �لم���ر 
�أخت كري�شتيان غر�ي يف خم�شني 
وجت�شد   . �ل����رم����ادي  م���ن  درج�����ة 
�لأخت  �ملرحة  �لفتاة  ميا  دور  �أور� 
�ملمثل  �أن  ي��ذك��ر  ل���غ���ر�ي.  �مل��ت��ب��ن��اة 
�لأي��رل��ن��دي، ج��امي��ي دورن����ان 31 
عاماً �شيوؤدي دور كري�شتيان غر�ي 
�إىل جانب �ملمثلة د�كوتا جون�شون 
�أنا�شتازيا  دور  ���ش��ت��ج�����ش��د  �ل���ت���ي 
كتاب  �إىل  �لفيلم  وي�شتند   . �شتيل 
جيم�س،  �إل  �لربيطانية،  �لرو�ئية 
ن��ف�����ش��ه. وقد  �ل���ش��م  �ل���ذي يحمل 
يوم  ك��ن��د�  يف  �لفيلم  ت�شوير  ب���د�أ 
�أن رو�ية  ي�شار �ىل  �ملا�شي.  �لأحد 
50 درجة للرمادي �ل�شادرة يف 3 
�أجز�ء حققت ن�شبة مبيعات عالية 
حول �لعامل، وهي تتناول �لعالقة 
بني فتاة جامعية متخرجة حديثاً 
وتتحدث  �����ش����اب،  �أع����م����ال  ورج������ل 

بو�شوح عن �لعالقة بينهما.

قتله لي�سرق منه بالي 
�ستي�سن 4

و�شلت حمى �ألعاب �لفيديو و�أجهزتها �إىل �أق�شى درجاتها 
جهازيهما  و���ش��وين  مايكرو�شوفت  �شركتي  �إط���الق  م��ع 

للرتفيه �ملنزيل، �ك�س بوك�س و�ن وبالي �شتي�شن 4.
جهازهما  و�شرقة  �شابني  على  بال�شرب  �لع��ت��د�ء  فمن 
�لع�شر�ت  ت��د�ف��ع  �إىل  بريطانيا،  يف   4 �شتي�شن  �ل��ب��الي 
يف  ب�شعة  جرمية  �إىل  فرن�شا،  يف  �جلهاز  على  للح�شول 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ذهب �شحيتها �شاب. 
�شاب  مقتل  فر�ن�شي�شكو  ���ش��ان  يف  �ل�شرطة  �أعلنت  فقد 
عرب  �لتقاه  �شخ�شاً  لقائه  خ��الل  �أل��ع��اب��ه  ج��ه��از  و�شرقة 
 4 �شتي�شن  ب��الي  بيعه جهاز  على  و�تفق معه  �لإن��رتن��ت 
�إعالم  وو�شائل  �ملحلية  �ل�شحف  نقلت  ما  على  �جلديد، 
متلفزة.  وقالت �ل�شرطة �إن �ل�شاب - وهو يف �لع�شرينات 
من عمره - تعر�س لإطالق ر�شا�شات عدة يف ج�شده من 
قبل رجل بالغ، نقل �إثرها �إىل �مل�شت�شفى لكنه ما لبث �أن 
�لتلفزيونية  يو  يف  تي  كيه  قناة  بجروحه.   متاأثر�  تويف 
جمع  ع��ل��ى  ت��رتك��ز  �لتحقيقات  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أ���ش��رط��ة ك���ام���ر�ت �مل��ر�ق��ب��ة �ل��ق��ري��ب��ة م���ن م��ك��ان وقوع 
�ملحليني  �ل�شكان  دعوتها  �ل�شرطة  عن  ونقلت  �جلرمية، 

مل�شاعدتها يف �إيجاد �لقاتل �لفار من وجه �لعد�لة. 

تنجو من املوت 
باأعجوبة

�شيارة   ، يوتيوب  م��وق��ع  على  ب��ث  فيديو،  �شريط  �أظ��ه��ر 
م�شرعة ت�شدم �م��ر�أة وتلقي بها لعدة �أمتار.  وقد جنت 
64 ع��ام��ا م��ن �ملوت  ب��ودي�����ش��ت��ا  �أول��ي��ف��ر�  م��رت��ي�����س دي 
�أن يتخيل  �ل��ذي ي�شاهد �حل��ادث ل ميكن  باأعجوبة لأن 
عندما  �ل�شارع  عبور  حت��اول  �مل��ر�أة  وكانت  �شتنجو.   �أنها 
م�شرعة  �شيارة  �شدمتها  �أن  بعد  �ل�شيارة  بها  ��شطدمت 
�لتقطته  �ل��ذي  �لفيديو،  ويظهر  �لتقاطع.   عند  �أخ��رى 
�حلادث  يف  �ملت�شببة  �ل�شيارة  �ل�شارع،  يف  مر�قبة  كامر� 
ينزل منها رجل قيل �إنه يف �ل�شبعني من عمره. وكان مع 

�لرجل حفيد�ه �للذ�ن كان يو�شلهما �إىل �ملدر�شة. 
وعلى �لفور، مت نقل مرتي�س �إىل �أقرب م�شت�شفى، حيث 
�إذ مل ت�شب  �أ�شيب �لأطباء �لذين ��شتقبلوها بالذهول، 

�ل�شيدة �إل بك�شور يف �لرجلني و�ليدين. 

ينتحر بت�سجيع من 
اأ�سدقائه

�أقدم �شاب كندي على حماولة �لنتحار باإ�شر�م �لنار يف 
ج�شده �أمام �لكامر� بح�شور �أكرث من 200 �شخ�س على 
�أحد مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، ومتكن رجال �لإطفاء 
من �إنقاذه يف �آخر حلظة بح�شب ما �أوردت �شحيفة د�يلي 

ميل �لربيطانية.
�شتيف فقط  با�شم  نف�شه  ع��ن  ع��ّرف  �ل��ذي  �ل�شاب  وك��ان 

مراهق ل يعرف ا�سمه وعمره وجن�سيته 
�أو عمره ول حتى  ��شمه  �ملحلية يف مدينة كوفنرتي �لربيطانية على مر�هق جمهول ل يعرف  �ل�شلطات  عرثت 

جن�شيته، وغر قادر على و�شف ما حدث له.
وقالت �شحيفة ديلي مرور �إنه ُيعتقد �أن �ملر�هق �شحية جلر�ئم �لإجتار بالب�شر وهرب من منزل يف �لعا�شمة لندن 
�لنقل  �أ�شخا�س �شمعهم يتحدثون لغة يعرفها يف حمطة حافالت  �مل�شاعدة من  �إىل كوفنرتي، حيث طلب  وجاء 
�لعام. و�أ�شافت �أن �لأ�شخا�س ر�فقو� �ملر�هق �إىل مركز �لالجئني و�ملهاجرين يف كوفنرتي، حيث �بلغ موظفيه باأنه 
ل يعرف �أ�شمه �أو عمره �أو بلده �لأ�شلي و�أنه وقع �شيحة �لجتار بالب�شر يف بريطانيا، ول ميلك �شوى ر�شالة من 

حمام تقول �إنه  عدمي �جلن�شية .
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل �ملتحدث با�شم �ملركز، بول ويلر، قوله  �إن �ملر�هق قد يكون هبط من �ل�شماء فهو ل يعرف 
��شمه �أو بلده، ول علم لدينا كم �أم�شى من �لوقت يف �ململكة �ملتحدة وكل ما نعرفه هو �أنه جاء �إىل كوفنرتي بحافلة 
لنقل �لركاب من لندن . و��شاف ويلر �أن �ملر�هق �لغام�س  يتحدث �للغتني �لأردي��ة و�لهندية و�لقليل من �للغة 
�لنكليزية، و�بلغنا باأنه جاء �إىل �ململكة �ملتحدة عندما كان يف �ل�شاد�شة من �لعمر ومت و�شعه مبنزل يف لندن ومل 
ُي�شمح له مبغادرته �أو �لذهاب �إىل �ملدر�شة . و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ملر�هق �لغام�س غر قادر على �لت�شجيل يف 

عدد من �لهيئات ول ي�شتطيع �حل�شول على م�شاعدة من �لوكالت �ملختلفة يف بريطانيا لكونه عدمي �جلن�شية.
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وزنها الزائد حرمها من الوظيفة 
رف�شت  �خل��ا���س  �لقطاع  �شركات  �إح���دى  �أن  �شعودية  فتاة  �دع��ت 
�لعايل،  موؤهلها  من  �لرغم  على  �ل��ز�ئ��د،  وزنها  ب�شبب  توظيفها 
�شلوك  و��شفة  منها،  �ملطلوب  �لعمل  �أد�ء  على  مبقدرتها  وثقتها 
عكاظ  �شحيفة  ونقلت  �ل��الئ��ق.  غ��ر  بالتعامل  جتاهها  �ل�شركة 
و�بنة  �إن��ه��ا  قولها  �لظفري،  ع���ذ�رى  �لفتاة  ع��ن  �ل��ث��الث��اء،  �م�س 
مدة  وب��ع��د  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �ل�شركات  ب��اإح��دى  لوظيفة  تقدمتا  عمها 
�ت�شلت �ل�شركة باإبنة عمها للتعاقد معها، ومل تت�شل بها، وعندما 
��شتف�شرتهم �أبلغتها �ملوظفة باأنه �شيتم توظيف �بنة عمها، و�لنظام 
ل ي�شمح بتوظيف �أقارب من �لدرجتني �لأوىل و�لثانية مبوؤ�ش�شة 
ع��دم توظيفها  ب��ررو�  �أنهم  بنت عمها  �أنها علمت من  �إل  و�ح��دة، 
�أن نظام  �ل�شعودية،  �لعمل  بوز�رة  و�أو�شح م�شدر  �ل�شمنة.  ب�شبب 
�لعمل و�لعمال ي�شمح ملن�شاآت �لقطاع �خلا�س و�شع لئحة د�خلية، 
تتيح للمن�شاأة و�شع �شروط للتوظيف ح�شب م�شلحة �لعمل، و�أن 
بع�س �ل�شركات ل توظف �لأقارب من �لدرجة �لأوىل معاً، بجانب 
�أن بع�س �لوظائف تتطلب مو��شفات معينة، من بينها �لر�شاقة. 
�ل�شعوديات  �لن�شاء  من   %  37 �أن  ذك��رت  �شعودية  در����ش��ة  وكانت 

تعانني من �ل�شمنة.

انتزاع جنني من رحم امه بالإكراه
�شدر حكم ق�شائي �شد �شيدة �إيطالية، ين�ّس على �نتز�ع جنينها من 
خالل عملية قي�شرية و�شمه �إىل دور رعاية.  وفقا ل�شحيفة �شبق 
�ل�شعودية �أن �شيدة �إيطالية، تعمل يف بريطانيا، خ�شعت للتخدير 
بالإجبار و�نتز�ع �جلنني يف عملية قي�شرية، ب�شبب معاناتها من 
مر�س عقلي، بعدما ر�أى م�شوؤولو �خلدمة �لجتماعية يف �لبالد 
م�شلحة �لأم و�جلنني يف ذلك.  ول تز�ل �لطفلة موجودة يف رعاية 
على  لأم��ه��ا،  �إع��ادت��ه��ا  ترف�س  �ل��ت��ي  �لجتماعية  �خل��دم��ات  هيئة 
�لرغم من �دعاء �لأم �أنها �شفيت من مر�شها.  وتقول �ل�شحيفة 
�إن �لق�شية حتولت �إىل خالف قانوين دويل، حيث و�شف حمامو 
�أنه حتى لو كان �مل�شوؤولون  باأنه غر م�شبوق، و�أك��دو�  �لأم �لأم��ر 
قبل  عائلتها  �لت�شاور مع  عليهم  فكان يجب  �لأم  ل�شالح  يعملون 
�لإيطالية،  �لجتماعية  �خلدمات  �إىل  و�لتحدث  �جلنني،  �نتز�ع 

�لتي متثل مكاناً �أف�شل لرعاية �لطفلة.

يحتفظ ب�80 ثعبانًا �سامًا ب�سقته 
و�شحلية  80 ثعباناً  �ليابانية على ما ل يقل عن  �ل�شرطة  عرثت 

�شامة يف �شقة �شغرة جد�ً يف �أو�شاكا يف غرب �لبالد.
وذكرت �شحيفة �شانكي �شيميون �أن �أحد �جلر�ن �ملذعورين �أبلغ 
�ل�شرطة بعدما ر�أى �أفعى كبرة تزحف على جد�ر خارج �شقته على 
دخولهم  ل��دى  �ل�شرطة  عنا�شر  و�كت�شف  �ل�شرطة.  �أو�شحت  ما 
�أمتار مربعة حيو�نات ز�حفة من  �ل�شقة �لبالغة م�شاحتها ع�شرة 
وكذلك  ف��ردي��ة،  �أقفا�س  يف  �أم��ت��ار،  ثالثة  م��ن  �أ�شلة  �أف��ع��ى  بينها 
�شحايل �شامة. ومل يوقف �شاحب هذه �حليو�نات �لبالغ 40 عاماً، 
�إل �أن �مللف �أحيل على �لق�شاء، �إذ �أن �ل�شرطة �عتربت ذلك رمبا 

�نتهاكاً لرفاه �حليو�نات.
�ل��زو�ح��ف كحيو�نات  بهذه  �أن��ه يحتفظ  لنا  �أو���ش��ح  �شرطي  وق��ال 
كيف  ملعرفة  نحقق  ونحن  جم��ل��دة.  بفئر�ن  يغذيها  وك��ان  �أليفة 

متكن من �متالك كل هذه �حليو�نات .
 The Hobbit: The Desolation of Smaug اإيفاجنلني ليلي خالل ح�صورها العر�س الأول من فيلم

بامل�صرح ال�صيني يف هوليوود. )يو بي اآي(

ديان لين وجو�س 
برولني مطلقان 

�لنجمني  م���ن  ك���ل  ب���اإم���ك���ان  ب����ات 
�لأم��رك��ي��ني، دي��ان لي��ن، وجو�س 
طريقه،  يف  مي�����ش��ي  �أن  ب���رول���ني، 
ر�شمياً  ط��الق��ه��م��ا  �أ���ش��ب��ح  ب��ع��دم��ا 
ب��دء معامالت  �أ�شهر   9 بعد م��رور 

�لطالق.
زي(  �إم  )ت�������ي  م�����وق�����ع  وح���������ش����ل 
�لأمركي على وثائق توؤكد طالق 
ر�شمي،  ب�����ش��ك��ل  وب����رول����ني،  لي����ن، 
وتو�شلهما �إىل �تفاق مايل خا�س.

و�أ�شاف �ن لين ل تريد �أية �إعالة 
زوجية خارج �إطار �لتفاق �لذي مت 

�لتو�شل �إليه.
كما متكنت لين من �شطب �شهرة 
��شمها  وب���ات  ��شمها،  م��ن  ب��رول��ني 

�لر�شمي �لآن ديان لين فقط.
ي�شار �إىل �ن لين �شبق �أن تقدمت 
فرب�ير  �شباط  يف  �ل��ط��الق  بطلب 
�ملا�شي، عازية �شبب �شعيها �ملتكرر 
�لزو�ج،  لإنهاء   2004 �لعام  منذ 
�إىل وج��ود خالفات ل ميكن حلها 

مع برولني.
ويذكر �ن برولني ولين مل ينجبا 
و�شاية  م�شاكل  ل  ول��ذ�  �أولد،  �أي 

بينهما.
ت�شرين  يف  دخ����ل  ب���رول���ني  وك�����ان 
مركز�ً  �مل��ا���ش��ي  ن��وف��م��رب  �ل���ث���اين 
�ل��ت��اأه��ي��ل ك��ي يح�شل على  لإع����ادة 

�مل�شاعدة للتخل�س من �لإدمان.

بركان جبل اتنا يف ايطاليا 
يثور يف عر�س األوان مثري

�ت���ن���ا عر�شا  ب����رك����ان ج���ب���ل  ق�����دم 
م���وؤث���ر� م�����ش��اء ي���وم �لإث���ن���ني )2 
فاطلق  �لأول(  ك��ان��ون  دي�����ش��م��رب 
م�شكال  �ل�شماء  ظ��الم  يف  حممه 

�نفجار� من �لألو�ن.
و�نفتحت فوهة جديدة للربكان 
وبد� �ن ثورة �لربكان م�شاء �أم�س 

�لول خرجت من عدة �شقوق.
�أوروبا  يف  بركان  �أن�شط  هو  و�تنا 
فوق  �شقلية  ج��زي��رة  على  وي��ق��ع 

بلدة كاتانيا.
 ول ي�شكل �لربكان خطر� فوريا 
على �ل�شكان لكنه بالتاأكيد يثبت 
ين�شاه  �أح����د�  ي���رتك  ول  وج����وده 
ب��ان��ط��الق��ات ق��وي��ة و���ش��ح��ب من 

�لدخان و�لرماد.

��شطر و�لد� طفل �إىل �لنتظار 72 �شاعة بعد ولدته 
ليتمكنو� من �حت�شانه، بعد �أن مت تربيد ج�شده د�خل 
حا�شنة مربدة للحفاظ على دماغه من �لتلف، ب�شبب 
�إثر ولدته ب�شكل  20 دقيقة كاملة  توقف تنف�شه ملدة 
مرور  �شحيفة  �أوردت  ما  بح�شب  �ملنزل  يف  مفاجىء 
ع�شية  ول��د  كوكي  فريدي  �لطفل  وك��ان  �لربيطانية. 
ع��ن موعد  ت��اأخ��ر  �أن  بعد   2011 ع��ام  �مل��ي��الد يف  عيد 
�ل����ولدة �مل��ت��وق��ع ق��ر�ب��ة �أ���ش��ب��وع، وك��ان��ت و�ل��دت��ه نيكي 
وح��ي��دة يف �مل��ن��زل ع��ن��دم��ا ج��ائ��ه��ا �مل��خ��ا���س، ومل تكن 

م�شتعدة لذلك.
 وط��ل��ب��ت ن��ي��ك��ي �مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى �ل��ه��ات��ف م��ن �لقابلة 
ريثما  د�ف���ىء  ح��م��ام  ب��اأخ��ذ  ن�شحتها  �ل��ت��ي  �لقانونية 
ت�شل مل�شاعدتها، ولدى و�شول �لقابلة كان �ملخا�س يف 
مر�حله �لأوىل فغادرت على �أن تعود بعد ب�شع �شاعات 

عند �قرت�ب موعد �لولدة.

�ل��زوج �شيارة  �لأم��ور �شرعان ما تطورت وطلب   لكن 
�لإ�شعاف لنقلها �إىل �مل�شت�شفى، وعند و�شول �مل�شعفني 
كانت و�شعت طفلها �لذي كان يعاين من نق�س كبر 
باأذية كبرة يف  يت�شبب  �أن  �ملمكن  �لأوك�شجني من  يف 

�لدماغ.
�آر يف  �إىل م��رك��ز ج��ي  ون�����ش��ح �لأط���ب���اء و�ل��دي��ه بنقله 
�أك�شفورد حيث يوجد تقنية تربيد جديدة من �شاأنها 
نتيجة  �لتلف  م��ن  وحمايته  �ل��دم��اغ  على  �ملحافظة 
ن��ق�����س �لأوك�����ش��ج��ني، وب��ال��ف��ع��ل مت و���ش��ع �ل��ط��ف��ل يف 
حا�شنة تربيد ملدة 72 �شاعة ومل يكن و�لد�ه قادرين 

على مل�شه �أو �حت�شانه طو�ل تلك �لفرتة.
�إخر�ج  مت  �لأط��ب��اء  حددها  �لتي  �ملهلة  �نق�شاء  وعند 
باإنقاذ  �شاهمت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ربي��د  حا�شنة  م��ن  ف��ري��دي 
حياته، ومتكن و�لد�ه من �حت�شانه لأول مرة بعد �أن 

��شتعاد عافيته و�رتفعت درجة حر�رته تدريجياً.

جتميد مولود 72 �ساعة حفاظًا على حياته

بروك اأندر�سون ترزق بطفلة 
رزقت مقدمة برنامج �إنرتتاينمنت تونايت بروك �أندر�شون، بطفلة، هي �لثانية لها 

من زوجها، جيم و�كر.
��شم  �أطلقا عليها  �نها، وو�كر، زرقا بطفلة  �أندر�شون ملوقع بيبول �لأمركي،  و�أكدت 

�نها �أجنبت �شغرتها مبركز رونالد ريغن �لطبي يف  �إىل  ، م�شرة  ليلي جورجينا 
لو�س �أجنل�س.

ولفتت �إىل �ن �لفتاة ولدت يف موعدها بعد خما�س �شريع.
�لبالغة من  �إىل �شقيقتها �لكربى كايت فيكتوريا  �إىل �ن هذه �لطفلة تن�شم  ي�شار 

�لعمر 4 �شنو�ت ون�شف.
وكانت �أندر�شون �أعلنت عن حملها يف حزير�ن يونيو �ملا�شي.


