
ال���ك���وي���ت ت��ن��ف��ي وق���ف 
م�صر ع���ن  امل����ايل  ال���دع���م 

•• الكويت-وام:

ن��ف��ى ال�����س��ي��خ ���س��امل ع��ب��د العزيز 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ال�����س��ب��اح 
الكويتي  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
املايل  الدعم  وق��ف  ر�سالة  �سحة 
عن جمهورية م�سر العربية التي 
وبوابات  ب��رام��ج  بع�س  تناقلتها 
الآونة  يف  الجتماعي  التوا�سل 
الأخ����رة. واأك���د ال�سيخ ���س��امل يف 
الكويتية  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح 
كونا ام�س اأنه ل حقيقة لر�سالة 
وقف الدعم املايل عن م�سر التي 
جرى تداولها اأخرا.. مبينا اأنها 
خم��ت��ل��ق��ة ���س��ك��ا وم�����س��م��ون��ا ول 
على  و���س��دد  ب�سلة.  للواقع  مت��ت 
اأن وزارة املالية مل تر�سل خطابا 
عدم  ع��ن  مبوجبه  تعتذر  ر�سميا 

تقدمي الدعم املايل مل�سر.

م��ادة  حت��وي  �صاحنة  �صرقة 
م�صعة خطرية جدا يف املك�صيك

•• فيينا-اأ.ف.ب:

للطاقة  الدولية  الوكالة  اعلنت 
تنقل  �ساحنة  ان  الربعاء  الذرية 
الطبي  لا�ستخدام  م�سعة  م��ادة 
اخلطورة  بالغة  ت��ك��ون  ان  ميكن 
�سرقت يف املك�سيك. وقالت الوكالة 
التابعة لامم املتحدة واملتمركزة 
ال�سرقة، كان  يف فيينا عند وقوع 
امل�����س��در )امل�����س��ع( حم��م��ي��ا ب�سكل 
خطرا  ي�سبح  قد  لكنه  �سحيح. 
ج���دا اذا ن��زع��ت احل��م��اي��ة ع��ن��ه او 
اذا ت�����س��رر. وح��دث��ت ال�����س��رق��ة يف 
الثاين من كانون الول دي�سمرب 
كما او�سحت الوكالة التي ابلغتها 
النووية  ال�������س���ل���ط���ات  ب����احل����ادث 
مادة  ال�ساحنة  وتنقل  للمك�سيك. 
يف  ت�ستخدم  التي  الكوبالت60- 

العاج بال�سعة.

وغادروا بالطريقة نف�سها.
وعر�ست القناة لقطات اظهرت اآثار اقدام ملطخة بالوحل على ال�سفلت 
يف املكان، من دون اي اثر ل�سيارة اللقي�س. كما ظهرت على حائط قريب 
قبل  م��ن  اطلقتا  ق��د  ت��ك��ون��ا  ان  امل��ن��ار  م��را���س��ل  رج���ح  لر�سا�ستني،  اآث����ار 

املهاجمني.
ك��ان مقربا ج��دا من  اللقي�س  ان  م��ن ح��زب اهلل  واو���س��ح م�سدر قريب 

المني العام للحزب ح�سن ن�سر اهلل.
الهدف  ان  يقول  الذي  ال�سخمة  الع�سكرية  الرت�سانة  ذو  واتهم احلزب 

منها مقاومة ا�سرائيل، الدولة العربية بالوقوف خلف العملية.

حزب اهلل يعلن مقتل اأحد قادته 
قرب بريوت ويتهم ا�صرائيل باغتياله

•• بريوت-اأ.ف.ب:

ب��روت، متهما  اغتيال احد قادته قرب  ام�س  اللبناين  اعلن حزب اهلل 
ي�سارك احلزب يف  تاأتي يف وقت  التي  العملية  بالوقوف خلف  ا�سرائيل 

النزاع ال�سوري اىل جانب نظام الرئي�س ب�سار ال�سد.
وجاء الغتيال بعد وقت ق�سر من حديث متلفز لامني العام للحزب 
ح�سن ن�سراهلل، جمددا موقفه من الزمة ال�سورية. وهو اول م�سوؤول 
الع�سكري البرز عماد مغنية  يف احلزب يتم اغتياله منذ مقتل قائده 
ا�سرائيل  حينه  يف  احل��زب  واتهم   .2008 العام  يف  دم�سق  يف  بتفجر 

كذلك بالعملية، ال ان الدولة العربية نفت �سلوعها فيها.
واعلن احلزب يف بيان انه قرابة ال�ساعة الثانية ع�سرة من م�ساء ام�س 
اأحد قادة املقاومة الإ�سامية الأخ املجاهد احلاج ح�سان  الول تعر�س 
ال�سان  منطقة  يف  الكائن  منزله  اأم���ام  اغتيال  لعملية  اللقي�س  هولو 

تريز- احلدث )�سرق بروت( وهو عائد من عمله فق�سى �سهيداً.
وافادت قناة املنار التلفزيونية التابعة للحزب، وبح�سب معلومات اولية، 
ركنه  بعيد  لل�سوت  كامتة  ا�سلحة  نار من  تعر�س لط��اق  اللقي�س  ان 
ان  مرجحة  فيه،  يقطن  ال��ذي  املبنى  من  ال�سفلية  الطبقة  يف  �سيارته 
خلفي،  �سور  عرب  املكان  اىل  ت�سللوا  �سخ�س،  من  اك��ر  املنفذون  يكون 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 05 

�ص 11

�ص 19

نادي جامعة الإمارات للتايكوندو يحقق 
نتائج اإيجابية يف بطولة الإمارات املفتوحة

عربي ودويل

�شعود املعال يفتتح م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
العام بح�شور ويل عهد اأم القيوين ومن�شور بن زايد

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الأمم املتحدة تبلور خطة اأمنية 
بني الفل�شطينيني واإ�رسائيل

•• العني -وام: 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
حفظه اهلل يف ق�سر الرو�سة يف مدينة العني قبل ظهر ام�س ..معايل 
الإيرانية  الإ�سامية  اجلمهورية  خارجية  وزي��ر  ظريف  ج��واد  حممد 
الذي يزور الباد حاليا يف اإطار جولة خليجية. ورحب �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة بالوزير معربا �سموه عن ترحيب دولة الإمارات بالتطورات 
اإيران وتوقيعها اتفاقا متهيديا ب�ساأن برناجمها النووي  التي ت�سهدها 
الأمن  تعزيز  اىل  تتطلع  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  �سموه  ال�����س��ل��م��ي..م��وؤك��دا 

وال�ستقرار يف املنطقة و التعاون بني دولها ملا فيه م�سلحة �سعوبها. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب  اخ��رى  من جهة 
بهوميبول  امل��ل��ك  ج��ال��ة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 

اأدوليادج ملك تاياند وذلك مبنا�سبة عيد مياد جالته.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  نين�ستو  ���س��اويل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 

جمهورية فنلندا وذلك مبنا�سبة اإ�ستقال باده.
)التفا�سيل �س2(

   

حممد بن را�صد يتوج بكاأ�س مهرجان ال�صيخ 
زايد الرتاثي لل�صيوخ مل�صابقات التلواح 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توج 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بكاأ�س مهرجان 
ال�سيخ زايد الرتاثي لل�سيوخ �سمن م�سابقات ال�سيد بال�سقور بفئة 
الكتبي  مرخان  مطر  �سلطان  حممد  ال�سقار  بقيادة  وذل��ك  التلواح 
بال�سقر الذي قطع م�سافة 400 مرت بزمن قيا�سي بلغ 17:483 
امل�سابقات املخ�س�سة لل�سيوخ التي جرت ام�س الول  ثانية وذلك يف 
يف ميدان بني يا�س �سرق حتت مظلة امل�سابقات والفعاليات الرتاثية 
ملهرجان  الرابعة  ال��دورة  الريا�سي يف  ابوظبي  يقيمها جمل�س  التي 
لل�سقارين  ابوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  وذل��ك  الرتاثي  زاي��د  ال�سيخ 

)منظم البطولة(.                               )التفا�سيل �س19(

حممد بن زايد ياأمر باإن�صاء اأندية جديدة 
للجوجيت�صو مبختلف اإمارات الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  وج��ه 
اأندية ومراكز  باإن�ساء  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ل�ستيعاب  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف  يف  للجوجيت�سو  جديدة  تدريب 

القاعدة العري�سة من الاعبني.
كما وجه �سموه برعاية الاعبني املميزين يف هذه اللعبة وم�ساهمة 
موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�س يف دعمهم من اأجل موا�سلة 
طريقهم نحو البطولت وتبني م�سرتهم الريا�سية وتوفر كل �سبل 

التفوق لهم ليمثلوا بلدهم خر متثيل.        )التفا�سيل �س19(

رئي�س الدولة خال ا�ستقباله وزير اخلارجية الإيراين  )وام(

تلقى التهاين من اأمري الكويت وبعث برقيتي تهنئة مللك تايالند ورئي�س فنلندا

خليفة ي�صتقبل ظريف ويوؤكد تطلع االإمارات اىل تعزيز االأمن واال�صتقرار يف املنطقة والتعاون بني دولها 

�ستاء تون�سي �ساخن يف الأفق:
ف�صل احلوار الوطني..

 مع تاأجيل الّت�صريح..!
•• تون�ص – الفجر - خا�ص

اأكد الأمني العام امل�ساعد لاحتاد العام التون�سي لل�سغل قا�سم عفية اأم�س 
التي  ال�سخ�سية  ح��ول  التوافق  اللحظة  غاية  اإىل  يتم  مل  اإن��ه  الأرب��ع��اء، 
�ستخلف علي العري�س يف رئا�سة احلكومة املقبلة. و بنينّ اأن ف�سل احلوار 
الرباعي  اأننّ  واأو���س��ح  النه�سة،  منها حركة  اأط��راف خا�سة  ة  ع��دنّ تتحمله 
النظر  وجهات  تقريب  لأج��ل  كبرا  جهدا  بذل  الوطني  للحوار  الراعي 

لكن كل املحاولت باءت اإىل غاية الآن بالف�سل.
هذا واأ�ساف قا�سم عفية انه  قد يتم عقد ندوة �سحفية ُيعلن فيها نتيجة 
احلوار م�ستبعدا اأن يكون التوافق هو النتيجة النهائية قائا اإن الف�سل 

هو ما �سُيعلنه الحتاد خال ال�ساعات القليلة القادمة.
من جهته، توقع حمة الهمامي اإعان ف�سل الرباعي يف احلوار الوطني، 
ف�سل  موؤ�سرات  اأننّ  تعترب  البداية  منذ  كانت  ال�سعبية  اجلبهة  اأننّ  موؤكدا 
اأننّ حركة  اإىل  الهمامي  واأ�سار حمة  موؤ�سرات جناحه.  اأك��ر من  احل��وار 
احلكومة،  لرئا�سة  امل�ستري  احمد  برت�سيح  تتم�سك  ت��زال  ل  النه�سة 
نا اأننّ اجلبهة ال�سعبية على ا�ستعداد للتفاعل اليجابي مع مقرتحات  مبينّ

التي تخدم م�سلحة الباد.                                     )التفا�سيل �س12(

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأعلنت القوات امل�سلحة امل�سرية، اأن عنا�سرها متكنت 
لقوات  مراقبة  اأب���راج  لتفجر  حماولة  اإح��ب��اط  من 
حر�س احلدود، كما اأحبطت عمليات تهريب وهجرة 

غر �سرعية وتنقيب غر م�سروع عن الذهب.
وقال الناطق الر�سمي با�سم القوات امل�سلحة امل�سرية 
العقيد اأركان حرب اأحمد حممد علي، يف بيان ن�سره 
عرب �سفحته على في�سبوك ام�س، اإن حر�س احلدود 

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�سر �سموه بزعبيل قبل ظهر 
وزي��ر خارجية  ج��واد ظريف  ام�����س.. معايل حممد 

اجلمهورية الإ�سامية الإيرانية.
من جهة اخرى ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الفتتاحية  اجلل�سة  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
الذي  ع�سر  ال��ث��اين  ال��ع��رب��ي  الفكر  موؤ�س�سة  مل��وؤمت��ر 

انطلق �سباح ام�س.                  )التفا�سيل �س2(

اإحباط  من  متكنوا  الهند�سية  الهيئة  مع  بالتعاون 
املراقبة  اأب��راج  بالقرب من  بعد  حماولة تفجر عن 
لقواته مبنطقة الربازيل برفح على احلدود امل�سرية 
من  متطرفة  عنا�سر  ق��ام��ت  حيث  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ع 
قطاع غزة بو�سع 50 كيلوغراماً من املواد املتفجرة 
حر�س  عنا�سر  اأن  علي  واأ���س��اف  الأب�����راج.  لتفجر 
احلدود بالتعاون مع الهيئة الهند�سية اأي�ساً متكنت 
مركز  وبئر  تهريب  نفق   14 وت��دم��ر  اكت�ساف  م��ن 

تخزين وقود حتتوي على 30 األف ليرت �سولر.

 •• عوا�صم-وكاالت:
نحو  وا�سيب  �سابط  بينهم  الق���ل  على  �سخ�سا   18 قتل 
�سخ�سا بجروح الربعاء يف �سقوط قذائف على مناطق   30
خا�سعة ل�سيطرة النظام ال�سوري يف مدينة حلب )�سمال(، 

بح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان.
اأعلنت قوات املعار�سة ال�سورية اأنها اقتحمت كتيبة الت�سليح 
النظامية الواقعة بالقرب من مدينة ب�سر احلرير يف درعا 

ال�سيطرة  الثوار من  اأي��ام، كما متكن  اأربعة  دام  بعد ح�سار 
على حاجز اجلديدة بالكامل يف ريف حماة، و�سط توا�سل 
ال��ق�����س��ف وال���س��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى ع���دة حم����اور. وع����ززت قوات 
يف  مواقعها  النظامية  الت�سليح  كتيبة  باقتحامها  املعار�سة 
الت�سليح  من  القريبة  الكيمياء  لكتيبة  ح�سارها  ا�ستمرار 
والواقعة بالقرب من حمافظة ال�سويداء. ويف حماة، قالت 
على  ال�سيطرة  م��ن  متكنت  املعار�سة  ق��وات  اإن  �سام  �سبكة 
حاجز اجلديدة بالكامل يف ريف حماة ال�سمايل، م�سرة اإىل 
اأنها اغتنمت عددا من الأ�سلحة والذخائر، وقتلت عددا من 

املعار�سة،  مقاتلي  اأن  �سام  �سبكة  واأ�سافت  النظام.  مقاتلي 
دمروا اأي�سا حاجز �سريتل بريف حماة ال�سرقي، واغتنموا 

عددا من الأ�سلحة، و�سط اأنباء عن مقتل جنود نظاميني.
وب��ح�����س��ب امل�����س��در ذات����ه ف��ق��د ا���س��ت��ه��دف م��ق��ات��ل��و املعار�سة 
جتمعات قوات النظام يف منطقة دير حمردة بريف حماة، 
�سيزر يف  الطرفني عند حاجز  ا�ستباكات بن  ت��دور  يف حني 
ريف حماة ال�سمايل، يف هجوم �سنه الثوار على رتل ع�سكري، 

ح�سب م�سار بر�س التابعة للمعار�سة.
وبح�سب امل�سدر ذاته فاإن مقاتلي املعار�سة متكنوا من قتل 

حزب اهلل ي�سيع اأحد عنا�سره قتل قرب بروت )رويرنز(

حممد بن را�سد خال ح�سوره اجلل�سة الفتتاحية ملوؤمتر موؤ�س�سة الفكر العربي      )وام(

ا�ستقبل وزير اخلارجية الإيراين واأ�سدر قانون اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين العموم يف حكومة دبي

حممد بن را�صد يح�صر اجلل�صة االفتتاحية 
ملوؤمتر موؤ�ص�صة الفكر العربي الثاين ع�صر 

م�صر حتبط تفجري اأبراج مراقبة على حدود غزة

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  ق��ام 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
لكلية  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
الدفاع  كلية  باإفتتاح  ام�س  �سباح  الوطني  الدفاع 

�سرور  ال�سيخ  �سمو  الكلية  افتتاح  ح�سر  الوطني. 
بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�ست�سار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة ابوظبي ومعايل ال�سيخ نهيان بن 
وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 

املجتمع.                       )التفا�سيل �س3(

حممد بن زايد خال افتتاحه مبنى كلية الدفاع الوطني   )وام(

افتتح مبنى كلية الدفاع الوطني 

حممد بن زايد: القيادة تويل م�صاألة تاأهيل الكوادر الوطنية 
النوعية واملتخ�ص�صة وتنمية ورفع قدراتها اأهمية بالغة

قتلى بقذائف على حلب وتقدم للثوار يف درعا وحماة 

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�س�ست  عريقة  �سركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����س��رك��ات  اأ���س��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�سو�سا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�سخات، اىل تركيب و�سيانة البنية التحتية لل�سبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لا�ستف�سار الت�سالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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اأمري الكويت يهنيء رئي�س الدولة هاتفيا باليوم 
الوطني وا�صت�صافة اك�صبو2020

•• الكويت-وام: 

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من  هاتفيا  ات�سال  املا�سية  قبل  الليلة  اهلل 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمر دولة الكويت هناأه فيه باليوم الوطني 
الدويل.   2020 اك�سبو  معر�س  با�ست�سافة  دب��ي  وف��وز  للدولة   42 ال��� 
واأعرب �سمو اأمر الكويت خال الت�سال الهاتفي عن متنياته ل�ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة دوام ال�سحة والعافية ولدولة الإمارات كل الرفعة 
واملزيد من الرقي والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة ل�سموه. وقال �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اإن فوز مدينة دبي با�ست�سافة 
املعر�س ياأتي تقديرا للمكانة الدولية الرفيعة التي حتتلها دولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة على امل�ستويني القليمي والدويل وملا تتميز به 
اإمارة دبي من خربة عريقة يف تنظيم واإقامة مثل هذه املعار�س الدولية . 
واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان عن خال�س تقديره 
الذي  الأخ��وي  والتوا�سل  الطيبة  اللفتة  ه��ذه  على  الكويت  اأم��ر  ل�سمو 
يج�سد عمق العاقات بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني متمنيا ل�سموه 
دوام ال�سحة والعافية ولدولة الكويت و�سعبها الكرمي مزيدا من التقدم 

والزدهار . 

رئي�س الدولة يبعث برقية 
تهنئة اإىل رئي�س فنلندا

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س  نين�ستو  ���س��اويل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

فنلندا وذلك مبنا�سبة اإ�ستقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بربقية تهنئة مماثلة اإىل 

فخامة رئي�س جمهورية فنلندا. 

رئي�س الدولة ونائبه يبعثان 
برقيتي تهنئة اإىل ملك تايالند

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل جالة امللك بهوميبول 
اأدوليادج ملك تاياند وذلك مبنا�سبة عيد مياد جالته. 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

بربقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلالة ملك تاياند.

رئي�س الدولة يبحث مع وزير اخلارجية الإيراين العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

خليفة يوؤكد تطلع االإمارات اىل تعزيز االأمن واال�صتقرار يف املنطقة والتعاون بني دولها

حممد بن را�صد يح�صر اجلل�صة االإفتتاحية ملوؤمتر موؤ�ص�صة الفكر العربي الثاين ع�صر مبركز دبي املايل

•• العني -وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ق�سر  يف  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
ال���ع���ني قبل  ال���رو����س���ة يف م��دي��ن��ة 
..م��ع��ايل حممد جواد  ام�����س  ظهر 
اجلمهورية  خارجية  وزي��ر  ظريف 
الإ���س��ام��ي��ة الإي��ران��ي��ة ال���ذي يزور 
جولة  اإط���������ار  يف  ح���ال���ي���ا  ال�����ب�����اد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ورح���ب  خليجية. 
معربا  ب���ال���وزي���ر  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الإمارات  دول��ة  ترحيب  عن  �سموه 
اإي���ران  ت�سهدها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ط��ورات 
ب�ساأن  متهيديا  ات��ف��اق��ا  وتوقيعها 
برناجمها النووي ال�سلمي..موؤكدا 
تتطلع  الإم������ارات  دول���ة  اأن  ���س��م��وه 
اىل ت��ع��زي��ز الأم����ن وال���س��ت��ق��رار يف 
املنطقة و التعاون بني دولها ملا فيه 
�ساحب  وتطرق  �سعوبها.  م�سلحة 
لقائه  خال  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
وزي������ر اخل���ارج���ي���ة الإي���������راين اإىل 
والعاقات  البلدين  بني  العاقات 
اىل  اإ���س��اف��ة  الإي��ران��ي��ة  اخلليجية 

•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الفتتاحية  اجلل�سة  اهلل  رع��اه  دب��ي 
العربي  ال��ف��ك��ر  م��وؤ���س�����س��ة  مل���وؤمت���ر 
ال��ث��اين ع�����س��ر ال����ذي ان��ط��ل��ق �سباح 
ام�������س يف ف���ن���دق ري���ت���زك���ارل���ت���ون يف 

مركز دبي املايل وي�ستمر يومني.
�سموه  ج��ان��ب  اإىل  اجلل�سة  وح�سر 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  و�سمو 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
بن  حممد  بن  ماجد  ال�سيخ  و�سمو 
را�سد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ب��دب��ي  وال���ف���ن���ون 
اأمر  الفي�سل  خالد  الأم��ر  امللكي 
اململكة  يف  امل���ك���رم���ة  م��ك��ة  م��ن��ط��ق��ة 
رئي�س  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
ال��ع��رب��ي ومعايل  ال��ف��ك��ر  م��وؤ���س�����س��ة 
القرقاوي وزير  حممد بن عبداهلل 

وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي و �سمو ال�سيخ عبداهلل 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  بن زاي��د 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�سمو رئي�س الدولة و ال�سيخ هزاع 
ديوان  وكيل  نهيان  اآل  بن طحنون 
ال�سرقية  املنطقة  ممثل احلاكم يف 
الزعابي  ج��م��ع��ه  اأح���م���د  م���ع���ايل  و 
ن���ائ���ب وزي������ر �����س����وؤون ال���رئ���ا����س���ة و 
الزعابي  �سعادة �سيف حممد عبيد 
اجلمهورية  ل���دى  ال���دول���ة  ���س��ف��ر 
الإ�سامية الإيرانية و عدد ال�سيوخ 
وك����ب����ار امل�������س���وؤول���ني يف ال����دول����ة..

ب���ج���ان���ب اأع�������س���اء ال����وف����د امل���راف���ق 
ل��ل��وزي��ر ال�����س��ي��ف و ���س��ع��ادة حممد 
اجلمهورية  ���س��ف��ر  ف��ي��ا���س  ر����س���ا 
الإ�سامية الإيرانية لدى الدولة. 

احلكومية واخلا�سة.
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ت��ق��ط��ت  وق�����د 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س  �سمو  م��ع  التذكارية  ال�سور 
املوؤمتر  يف  وامل�����س��ارك��ني  امل��وؤ���س�����س��ة 
الذي ي�سارك فيه نحو 500 مثقف 
وب���اح���ث واأدي������ب واإع����ام����ي عربي 
وي��ع��ق��د حت���ت ع���ن���وان حت���دي �سوق 
ال��ع��م��ل يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي لتوفر 
ث��م��ان��ني م��ل��ي��ون ف��ر���س��ة ع��م��ل حتى 

العام 2020 لل�سباب.
الدولة  نائب رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
املوؤمتر م�سيدا  بامل�ساركني يف  رحب 
�سموه بفكرة تاأ�سي�س موؤ�س�سة الفكر 
العربي وبجهود رئي�سها �سمو الأمر 
خالد الفي�سل الذي ي�سعى لتفعيل 
املجتمعات  يف  العربية  الثقافة  دور 
من  ج���زءا  ال��ع��رب��ي  املثقف  باعتبار 
كغره  ويتحمل  املجتمعي  الن�سيج 
املجتمع  وم���ك���ون���ات  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
ق�سما من م�سوؤولية البناء والتنمية 

والتقدم يف �ستى امليادين.

ال�ساحتني  على  التطورات  خمتلف 
وحمل  وال�����دول�����ي�����ة.  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
اإي����ران حتياته اىل  وزي���ر خ��ارج��ي��ة 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س الإي�����راين ح�سن 
روحاين متمنيا له موفور ال�سحة 

اإي����ران م��ع ال����دول الغربية  وق��ع��ت��ه 
ال�سلمي.  النووي  برناجمها  ب�ساأن 
ك���م���ا ن���ق���ل ال����وزي����ر حم���م���د ج����واد 
دعوة الرئي�س روحاين اإىل �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة لزيارة طهران 
وقبلها �سموه �ساكرا على اأن يحدد 

ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  ظ��ل  يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ق��ل وزي����ر خارجية  ك��م��ا   . ن��ه��ي��ان 
اليرانية  احلكومة  م��وق��ف  اي���ران 
روحاين  ح�سن  برئا�سة  اجل��دي��دة 
مع  عاقاتها  تعزيز  اىل  و�سعيها 

ولل�سعب الإيراين التقدم والرقي. 
ونقل الوزير الإي��راين اىل �ساحب 
ال�����دول�����ة حتيات  رئ���ي�������س  ال�������س���م���و 
وتقدير  روح���اين  الرئي�س  فخامة 
اإي������ران مل���واق���ف دول�����ة الإم��������ارات و 
ترحيبها بالتفاق التمهيدي الذي 

م���وع���ده���ا يف وق�����ت لح������ق. وق����دم 
ال��وزي��ر الإي�����راين ال��ت��ه��اين لدولة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  الإم����ارات 
ال�����ث�����اين والأرب�������ع�������ني وف�������وز دب���ي 
متمنيا   2020 اإك�سبو  با�ست�سافة 
لها ول�سعبها دوام التقدم والزدهار 

اإيران  اأن  موؤكدا  اخلليجية  ال��دول 
للعاقات  ف��ائ��ق��ة  اأه���م���ي���ة  ت��ع��ط��ي 
م����ع ج���ران���ه���ا وخ�������س���و����س���ا دول����ة 
املقابلة..�سمو  ح�����س��ر  الإم�������ارات. 
ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
ال�سرقية  املنطقة  ممثل احلاكم يف 

ال�������وزراء ومعايل  �����س����وؤون جم��ل�����س 
حم��م��د اإب��راه��ي��م ال�����س��ي��ب��اين مدير 
ع���ام دي����وان ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
دبي ومعايل الفريق �ساحي خلفان 
متيم نائب رئي�س ال�سرطة والأمن 
املاجد  و���س��ع��ادة جمعة  ب��دب��ي  ال��ع��ام 

بال�سكر  الذي توجه  الفي�سل  خالد 
ا�ست�سافتها  على  الم����ارات  ل��دول��ة 
بالق�سايا  ال��ذي يعنى  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
والإقت�سادية  والتاريخية  الثقافية 
الأمة  التي ت�سب يف خدمة ق�سايا 

العربية.

ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
جائزة  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
الب�����داع ال��ت��ق��ن��ي م��ن ���س��م��و الأمر 
خالد الفي�سل تقديرا من موؤ�س�سة 
�ساحب  مل�����ب�����ادرة  ال���ع���رب���ي  ال���ف���ك���ر 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س 
�سعيد  خ��ل��ي��ف��ة  و����س���ع���ادة  وال�������رتاث 
�سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات 
ح�سد  ج��ان��ب  اىل  ب��دب��ي  وال�سيافة 

من امل�سوؤولني واملثقفني العرب. 
وحت����دث يف اجل��ل�����س��ة ���س��م��و الأم���ر 

ك���م���ا ه���ن���اأ الأم�������ر ال�������س���اع���ر دول����ة 
الم��������ارات ع��ل��ى ف����وز م��دي��ن��ة دبي 
باإ�ست�سافة اإك�سبو 2020 واعتربه 
ف����وزا ل��ك��ل امل����دن ال��ع��رب��ي��ة وجناحا 

للعرب.
�سمو  ت�����س��ل��م  اجل��ل�����س��ة  خ���ت���ام  ويف 

م��ك��ت��وم اخل��ا���س��ة ب��ت��ح��وي��ل حكومة 
باإعتبار هذه  اإىل حكومة ذكية  دبي 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  امل����ب����ادرة 
ال��ع��رب��ي ت�ستحق  ال��وط��ن  م�����س��ت��وى 
من  وال���س��ادة  والح����رتام  التقدير 
العربية  واجلهات  املنتديات  جميع 

حممد بن را�صد ي�صتقبل وزير اخلارجية االإيراين
•• دبي-ام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإ���س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
ق�����س��ر ���س��م��وه ب��زع��ب��ي��ل ق��ب��ل ظهر 
ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
ع��ه��د دب����ي و���س��م��و ال�����س��ي��خ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

ت��ع��زي��ز عاقات  امل�����س��رتك��ة و���س��ب��ل 
ال����ت����ع����اون وح�������س���ن اجل���������وار بني 
دول�������ة الإم������������ارات واجل���م���ه���وري���ة 
الإ���س��ام��ي��ة الإي��ران��ي��ة مب��ا يحقق 
املنطقة  ل�سعوب  والإزده���ار  الأم��ن 
وال�سام العاملي وم�سالح ال�سعبني 

اجلارين.
ك��م��ا ت��ط��رق احل���دي���ث ب���ني �سموه 
مو�سوع  اإىل  الإي������راين  وال���وزي���ر 
الت���ف���اق ال����ذي وق���ع م���وؤخ���را بني 
امللف  ب�ساأن  واح��د  وخم�سة  اإي���ران 

ال�سيخ  و���س��م��و  دب����ي  ن���ائ���ب ح���اك���م 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
جواد  حممد  معايل   .. اخلارجية 
اجلمهورية  خارجية  وزير  ظريف 
الإ���س��ام��ي��ة الإي��ران��ي��ة ال���ذي نقل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
رئي�س  حتيات  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الإيرانية  الإ�سامية  اجلمهورية 

فخامة ال�سيد ح�سن روحاين.
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وج���رى 
الأهمية  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  ع���دد 

�ساحب  وتلقى  الإي���راين.  النووي 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
م��ك��ت��وم دع����وة م��ن ال���وزي���ر حممد 
جواد ظريف لزيارة طهران وقبلها 

�سموه �ساكرا.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد 
للطران الرئي�س الأعلى ملجموعة 
ط��ران الإم���ارات و معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جم��ل�����س ال������وزراء وم���ع���ايل حممد 

اإب���راه���ي���م ال�����س��ي��ب��اين م���دي���ر عام 
دبي  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  دي���وان 
ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خلفان  وم���ع���ايل 
متيم نائب رئي�س ال�سرطة والأمن 
حممد  �سيف  و�سعادة  بدبي  ال��ع��ام 
الدولة لدى  الزعابي �سفر  عبيد 
الإيرانية  الإ�سامية  اجلمهورية 
و �سعادة حممد ر�سا فيا�س �سفر 
اليرانية  ال�سامية  اجلمهورية 
امل�سوؤولني  وعدد من  الدولة  لدى 

والوفد املرافق لل�سيف. 

حمدان بن زايد : بتوجيهات خليفة االإمارات ت�صهد منوا م�صتمرا يف تعزيز جماالت العمل التطوعي
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  اأكد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهال  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
الأح��م��ر اأن دول��ة الإم���ارات ت�سهد 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  بف�سل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل منوا 
م�ستمرا يف تعزيز جمالت العمل 

التطوعي.
وقال �سموه اإن ال�سيا�سة احلكيمة 
والروؤية الثاقبة للقيادة الر�سيدة 
حتفز ال�سباب على اإرتياد الأعمال 
ال��ت��ط��وع��ي��ة مب���ب���ادرات ذات��ي��ة من 
اأنف�سهم الذين وجدوا يف  ال�سباب 

وتعزيز قدرة  ال�سباب  تاأهيل  عرب 
امل���ت���ط���وع���ني ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل مع 
وتخفيف  وم��واج��ه��ت��ه��ا  الأزم������ات 
وط������اأت������ه������ا ع����ل����ى ال���������س����ح����اي����ا و 

املتاأثرين.
الهال  ه��ي��ئ��ة  اإن  ���س��م��وه  وق�����ال 
الأح�����م�����ر اأدرك����������ت م���ب���ك���را ه���ذه 
ال��ت��ح��دي��ات وع��م��ل��ت ع��ل��ى اع����داد 
لرفع  وتاأهيلية  تدريبية  ب��رام��ج 
املجالت  يف  م��ت��ط��وع��ي��ه��ا  ك���ف���اءة 
اأن  على  م�سددا   .. كافة  امليدانية 
الهيئة تهتم بدرجة كبرة بالعمل 
وتفرد  وممار�سة  نهجا  التطوعي 
حتركاتها  من  وا�سعة  م�ساحة  له 

و�سط الن�سء وال�سباب.
الهيئة متكنت من  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى 
لتحمل  اأه��ل��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م جت����اه وط��ن��ه��م و 
الإن�سانية جمعاء .. وا�سفا �سموه 
ب��اأن��ه��م �سعلة يف  ���س��ب��اب الإم�����ارات 
الن�ساط واحلركة واأكر ا�ستجابة 
الإن�سانية من  لتداعيات الأو�ساع 
اعتزاز  و  ف��خ��ر  وم�����س��در  ح��ول��ن��ا 
وهم  الر�سيدة  وقيادتها  للدولة 
جمتمع  ط���ل���ي���ع���ة  يف  �����س����ك  ب�����ا 

الإمارات املعطاء.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
ملو�سوع  املتحدة  الأمم  اختيار  اإن 
اح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام ب��ي��وم التطوع 
ياأت  ن�سط مل  �سباب عاملي  العاملي 
م���ن ف����راغ ب���ل ه���و اع�����رتاف قوي 

ال���ع���ط���اء وت���دع���م ت��وا���س��ل��ه��م مع 
براجمها و اأن�سطتها املختلفة.

حمدان  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  واأ�����س����اف 
العمل  اإن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
والتزام  وط��ن��ي  واج���ب  التطوعي 
اإن�ساين  وحق  وجمتمعي  اأخاقي 
لاإن�سان  وال��ت��وا���س��ل  التكافل  يف 
مكان  اأي  يف  الإن�������س���ان  اأخ���ي���ه  م���ع 
وزم���ان ودع��م��ه م��ادي��ا ومعنويا .. 
يحمل  ال��ت��ط��وع  م��ف��ه��وم  اأن  ك��م��ا 
م�سامني وقيما اأخاقية عظيمة 
ومنهجا تربويا تتكاتف فيه جهود 
امل��ت��ط��وع��ني وت��ع��اون��ه��م م��ع فئات 
ال�سلم  ح���ال���ة  يف  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع 

وحني وقوع الكوارث والأزمات.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأع����رب 

احل�سنة  ال��ق��دوة  واآبائهم  قادتهم 
و������س�����اروا ع���ل���ى ن��ه��ج��ه��م واأث�������روا 
املجال  ه����ذا  يف  ال����دول����ة  جت���رب���ة 
�سفراء  و�سيظلون  وكانوا  احليوي 
العطاء  ����س���اح���ات  يف  ل�����اإم�����ارات 

الإن�ساين حول العامل.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
التطوع  ي��وم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف 
ي�����س��ادف اخلام�س  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
من دي�سمرب من كل عام اأن الدعم 
�ساحب  من  ال�سباب  يجده  ال��ذي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�س 
ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 

ت��دري��ب��ي��ة نظرية  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
وعملية ل�سقل مهارات املتطوعني 
وت�سخر  ق�����درات�����ه�����م  وت���ن���م���ي���ة 
الق�سايا  مل�����س��ل��ح��ة  ط���اق���ات���ه���م 
اأداء  م��ن  مكنهم  مم��ا  الإن�����س��ان��ي��ة 

ر�سالتهم بكفاءة عالية.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
املتطوعني  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ميثلون الر�سيد احلقيقي مل�ستقبل 
وم�سرتها  الأحمر  الهال  هيئة 
الإن�سانية وعماد �سرحها اخلري 
حتقيق  يف  الأمي��������ن  و����س���اع���ده���ا 
الإن�سانية  ال�ساحة  على  تطلعاتها 
..لذلك حتر�س الهيئة على تبني 
جهودهم  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 
وحت��ف��زه��م على ال���س��ت��م��راري��ة يف 

بدور ال�سباب يف التنمية الب�سرية 
الإمنائية  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق  و 
لاألفية .. كما يعزز هذا الختيار 
الثقة يف ت�سافر جهود املتطوعني 
وال��ع��م��ل ���س��وي��ا م��ن اأج����ل اإح����داث 
امل���ط���ل���وب يف جم����الت  ال���ت���غ���ي���ر 
تواجه  ال���ت���ي  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
ل�سدة  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ب���رة  حت����دي����ات 
الطبيعية  ال��ك��وارث  و  ال�سراعات 
التي ميتد تاأثرها م�ستقبا على 
مناطق كثرة حول العامل ح�سب 
موؤ�سرات التغر املناخي و انبعاث 
ال���غ���ازات و ارت���ف���اع درج����ة ح���رارة 

الأر�س.
لتلك  ال��ت�����س��دي  اأن  ���س��م��وه  واأك����د 
مير  اخلطرة  املناخية  الظواهر 

زايد اآل نهيان عن تقديره جلميع 
لهيئة  امل��ن��ت�����س��ب��ني  امل���ت���ط���وع���ني 
الهال الأحمر على ما يقدمونه 
من خدمات اإن�سانية جليلة ت�سعد 
دور  ت��ع��زز  و  واملنكوبني  امل�سابني 
ال�ساحة  ع���ل���ى  ال����رائ����د  ال����دول����ة 
م�سرا   .. ال���دول���ي���ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
�سموه يف هذا ال�سدد اإىل متطوعي 
يف  الآن  يتواجدون  الذين  الهيئة 
عدد من ال�ساحات خا�سة يف اآ�سيا 
ي�����س��اع��دون يف تقدمي  اأف��ري��ق��ي��ا  و 
من  ملحتاجيها  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م 
اأو  ج��ن�����س  اأو  ل���ع���رق  مت��ي��ي��ز  دون 
اآلم  تخفيف  همهم  ج��ل  ط��ائ��ف��ة 
اأجل  م��ن  الت�سحية  و  ال��ب�����س��ري��ة 

اإ�سعاد الإن�سانية .
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اأخبار الإمارات
يهدف اإىل تعزيز البنية التحتية امل�ستدامة وي�ستوعب اأكرث من 2000 �سيارة يف ال�ساعة

بلدية مدين���ة اأبوظب����ي تنتهي من اأعمال م�صروع طري����ق املين�����اء الراب����ط
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي - وبالتزامن مع احتفالت اليوم الوطني 
ال��ث��اين والأرب���ع���ني- م�����س��روع ط��ري��ق امل��ي��ن��اء ال��راب��ط وال���ذي يعد جزءاً 
الهيكلي  الإط��ار  2030 ويهدف اىل تطوير  اأبوظبي  روؤي��ة  من خطة 
، حيث  اأبوظبي واإىل تعزيز بنية حتتية م�ستدامة  العمراين للعا�سمة 
ال�سيخ  ج�سر  اإىل  امل��وؤدي  ال�سارع  بني  يربط  طريق  من  امل�سروع  يتاألف 

خليفة بن زايد وبني تقاطع �سارع حمدان مع النادي ال�سياحي. 
البنية  التنفيذي لقطاع  املدير  املزروعي  املهند�س عي�سى مبارك  اأكد  و 

ج�سر ال�سيخ خليفة بن زايد ، وكذلك املركبات القادمة من ج�سر ال�سيخ 
خليفة بن زايد واملتجهة اىل و�سط املدينة مما �سيوؤدي اإىل انخفا�س يف 
زمن الرحات. واأ�ساف اأن البلدية حر�ست على تزويد الطريق باأحدث 
اأنظمة اخلدمات مثل تركيب اأعمدة انارة �سديقة للبيئة و التي توفر 
من ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ويوفر النظام فر�سة ا�ستخدام و�سائل 
الإ�ساءة لفرتات طويلة مع متطلبات �سيانة حمدودة، كما ي�ساهم يف 
تقليل انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، ويوفر فر�سة التحكم يف م�ستويات 
الإ�ساءة وتعديلها عند ال�سرورة، اإ�سافة اىل ربطه بنظام تزويد الطاقة 

الذي يوفر الدعم لاأنظمة الآلية والإ�ساءة يف حالة الطوارئ.

 ،2013 مايو  انطلق يف  بالطريق  العمل  اأن  البلدية  واأ�سول  التحتية 
وتقاطعني  اجت��اه  لكل  م�سارات  ثاثة  من  يتكون  الطريق  اأن  م�سراً 
رئي�سيني، وهما تقاطع النادي ال�سياحي مع �سارع حمدان وتقاطع امليناء 
مع ج�سر ال�سيخ خليفة، ويوؤمن الطريق ان�سيابية حلركة املرور القادمة 
اأ�سار  اأه���داف امل�سروع  اأه��م  ب��ن زاي���د.  وح��ول  ���س��ارع ال�سيخ خليفة  م��ن 
ان�سيابية  توفر  يف  ي�ساهم  اجلديد  الرابط  امليناء  طريق  اأن  املزروعي 
اأف�سل يف احلركة املرورية، وتقليل الكثافة املرورية للمركبات القادمة 
من �سارع الكورني�س واملتجهة اىل ج�سر ال�سيخ خليفة بن زايد خا�سة ، 
بالإ�سافة اىل ت�سهيل حركة املركبات القادمة من و�سط املدينة باجتاه 

املتطلبات  العديد من  العتبار  بعني  اأخ��ذت  البلدية  اأن  املزروعي  ونوه 
الت�سميمية والهند�سية للم�سروع وذلك بالتن�سيق والتكامل مع جمل�س 
العتبارات  تلك  وم��ن  النقل  دائ���رة  و  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
ت�سميم الطريق بحيث يتاءم مع امل�ساريع امل�ستقبلية باملنطقة و�سبل 
ربطها مع امل�سروع وتوفر اجتاهات احلركة من خارج اجلزيرة واإليها. 
الرابط هو ثمرة تعاون بني  امليناء  اأن طريق  املزروعي م�سراً  واختتم 
اأبوظبي للتخطيط العمراين و دائرة  اأبوظبي و جمل�س  بلدية مدينة 
النقل و �سرطة اأبوظبي لتوفر طرق اآمنة و م�ستدامة ت�سهل احلركة 

املرورية ل�سكان مدينة اأبوظبي و القادمني اإليها.

�صيف بن زايد يلتقي حممد اجلوكر وباحثة من �صرطة اأبوظبي

بذلوها يف م�ساركتهم الإماراتيني اأخبارال�صاعة: روؤية تنموية عميقة لل�صيخ حممد بن زايد
ويتمثل  ال����وط����ن  ه�����ذا  ب����ن����اء  يف 
اجلانب الرابع املهم يف النخراط 
بثقة  العاملية  املناف�سة  م�سمار  يف 
بالنف�س والقدرات وهنا اأكد �سموه 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
مقر  با�ست�سافة  وف����ازت  ناف�ست 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
اآيرينا و ناف�ست وفازت با�ست�سافة 
وه��ذا جانب مهم   2020 اإك�سبو 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  فكر  يف 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان حيث 
على  والفعل  بالقول  دائما  يعمل 
اأبناء  يف  واملناف�سة  الثقة  روح  بث 

•• اأبوظبي-وام: 

ق��ال��ت ن�����س��رة اأخ���ب���ار ال�����س��اع��ة اإن 
الت�سريحات التي اأدىل بها الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
هام�س  ع��ل��ى  الإع�������ام  ل��و���س��ائ��ل 
العربية  الإم��ارات  احتفالت دولة 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثاين  امل��ت��ح��دة 
والأرب��ع��ني..ت��ك�����س��ف ب��و���س��وح عن 
التنموي  الفكر  التميز يف  جوانب 
ل�سموه هذا الفكر الذي اأ�سهم بقوة 
املراكز  اإىل  بالوطن  ال��و���س��ول  يف 

موؤ�سرات  يف  وعامليا  عربيا  الأوىل 
تقارير  يف  ت�����رد  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
بالتنمية  الأم��������ر  ت���ع���ل���ق  �����س����واء 
الب�سرية اأو التطور القت�سادي اأو 
ال�ستقرار  اأو  الجتماعي  ال�سام 
املجالت.  م���ن  وغ���ره���ا  الأم���ن���ي 
تنموية  روؤي���������ة  ع�����ن�����وان  وحت������ت 
زايد  ب���ن  حم��م��د  لل�سيخ  ع��م��ي��ق��ة 
اجلوانب  ه��ذه  اأول  اأن  اإىل  لفتت 
ت�سريحات  ع��ن��ه��ا  ع�����ربت  ال���ت���ي 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ه���و الإمي����ان 
على  ال��ق��ائ��م  التخطيط  ب��اأه��م��ي��ة 

وقيادتهم  الإم�������ارات  اأه����ل  ب��ه��م��ة 
اأي�سا  ال�سياق  ه��ذا  ويف  احلكيمة 
ال��دائ��م على  ي��اأت��ي ح��ر���س �سموه 
املواطنني  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��ف��اع��ل 
اأفكارهم  اإىل  وال�ستماع عن قرب 
اجلانب  اأن  وبينت   . ومتطلباتهم 
�ساهم  الوفاء لكل من  الثالث هو 
يف نه�سة دول��ة الإم���ارات العربية 
امل���ت���ح���دة وت���ق���دم���ه���ا ح���ي���ث اأك����د 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 

روؤية وا�سحة للحا�سر وامل�ستقبل 
وه��ذا م��ا اأ���س��ار اإل��ي��ه �سموه بقوله 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
و�سلت اإىل ما هي عليه من مكانة 
اإ�سرتاتيجية  ب��ف�����س��ل  م��ت��م��ي��زة 
وطنية  ع��م��ل  ومنهجية  وا���س��ح��ة 
يتخذون  اأب��ن��اء خمل�سني  ووج��ود 
ال���ق���رار وي��ن��ف��ذون ه���ذه اخلطط 
واأ�سافت   . وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ي�����س��دره��ا مركز  ال���ت���ي  ال��ن�����س��رة 

الأجيال  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ت�ستذكر  ���س��ت��ظ��ل  الأج����ي����ال  ت��ل��و 
ب��ك��ل ف��خ��ر ���س��ن��اع الحت����اد الذين 
امتلكوا الإرادة والعزمية وتخطوا 
زاخرا  تاريخا  و�سطروا  ال�سعاب 
الذي  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  وق�سة جن��اح 
اأ�سبح مفخرة لكل العرب . وامتد 
اإىل  �سموه  ت�سريحات  يف  ال��وف��اء 
يجب  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت  املقيمني. 
التي  اجلهود  لهم  نذكر  اأن  علينا 

والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم�������ارات 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة..اأن اجل���ان���ب 
ال��ث��اين ال���ذي اأ���س��ار اإل��ي��ه الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول 
اآل نهيان هو وج��ود قيادة حكيمة 
وت�سجع  ���س��ع��ب��ه��ا  م����ع  ت���ت���ف���اع���ل 
امل��ب��ادرات والأف��ك��ار الناجحة التي 
ال��وط��ن��ي��ة وتعزز  امل�����س��رة  ت��خ��دم 
ال�سياق  ال��وح��دة ويف ه��ذا  جت��رب��ة 
جاء تاأكيد �سموه اأن البيت متوحد 

ال�ساعة  اأخ���ب���ار  وذك����رت  ال���وط���ن. 
الفتتاحي..اأن  مقالها  خ��ت��ام  يف 
اأن جتربة  اجل��ان��ب اخل��ام�����س ه��و 
التنمية يف دولة الإمارات العربية 
على  الن��ف��ت��اح  على  تقوم  املتحدة 
ولكن  وتقنيته  وث��ق��اف��ت��ه  ال��ع��امل 
اخل�سو�سيات  اح�����رتام  اإط�����ار  يف 
واحلفاظ  والثقافية  احل�سارية 
ع���ل���ى ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة وه����ذا 
اأن  ���س��م��وه  ت��اأك��ي��د  م��ن  م��ا يت�سح 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
حتر�س على العناية برتاث الآباء 
ونقله  عليه  واملحافظة  والأج���داد 

اإىل الأجيال احلالية واملقبلة . 

افتتح مبنى كلية الدفاع الوطني 

حممد بن زايد: القيادة تويل م�صاألة تاأهيل الكوادر الوطنية النوعية واملتخ�ص�صة وتنمية ورفع قدراتها اأهمية بالغة
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  اأول �سمو  الفريق  قام 
الدفاع  لكلية  الأعلى  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

الوطني �سباح ام�س باإفتتاح كلية الدفاع الوطني.
ال�سيخ  اآل نهيان و�سمو  ال�سيخ �سرور بن حممد  الكلية �سمو  ح�سر افتتاح 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
التنفيذي لإمارة ابوظبي ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع وعدد من اأع�ساء املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق  و�سعادة  ابوظبي 
والوحدات  الداخلية  ووزارة  امل�سلحة  القوات  ق��ادة  وكبار  امل�سلحة  القوات 
من  وجمع  الدولة  لدى  املعتمدين  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  امل�ساندة 

املدعوين.
اآل نهيان علم كلية الدفاع  اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد  ورفع الفريق 
ال�����س��ت��ار ع��ن اللوحة  ���س��م��وه  اأزاح  ب��ع��ده��ا  ال�����س��اح��ة اخل��ارج��ي��ة  ال��وط��ن��ي يف 

التذكارية اإيذانا بافتتاح الكلية.
الكلية ..قال  اأبوظبي كلمة يف �سجل  املنا�سبة �سجل �سمو ويل عهد  وبهذه 
فيها انه ملن دواعي �سرورنا واعتزازنا ان نفتتح اليوم هذا ال�سرح العملي 
الوطني  باليوم  بالتزامن مع احتفالت دولتنا احلبيبة  الطموح  والبحثي 
الثاين والأربعني املجيد موؤمنني بر�سالة موؤ�س�ساتنا التعليمية والأكادميية 
وبدورها احليوي يف تطوير الفكر ومواكبة املتغرات املت�سارعة وا�ست�سراف 
حتدياتها وم�ساراتها امل�ستقبلية للعمل ب�سورة متكاملة مع باقي املوؤ�س�سات 
والتي  الوطني  وامننا  الإم��ارات  ق�سايا جمتمع  اجل خدمة  الوطنية من 
ورفعة  خلدمة  جميعا  اهلل  ..وفقنا  احلكيمة  قيادتنا  لدى  ال�سدارة  حتتل 

ميلوؤه احلب ال�سادق والولء املطلق لقيادة عزيزة ووطن معطاء نلتقي يف 
اآخر من مواقع ال�سموخ وعزة الوطن والبناء .. بناء  �سرح جديد وموقع 

الإن�سان الإماراتي.
لدولة  الكثر  حتقق  اأن  منها  ينتظر  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  كلية  ان  واأ���س��اف 
الإمارات العربية املتحدة واأن ت�سبح منربا اآخر من منابر التميز العلمي 
والفكر ال�سرتاتيجي الذي حتتاجه موؤ�س�ساتنا ويجعل من قادة امل�ستقبل 
قادة قادرين على مواكبة الع�سر وفهم وقراءة متطلباته وا�ستخدام اأمناط 
ال�سرتاتيجيات  وتطوير  �سياغة  يف  وامل�ساركة  ومتطورة  متنوعة  فكرية 
للوطن  العليا  امل�سالح  حتقيق  ت�سمن  التي  ال��ق��رارات  �سنع  ويف  الوطنية 

واحلفاظ عليها.
2013 با�ستقبال  اأن الدرا�سة بداأت يف الكلية يف اأغ�سط�س عام  واأ�سار اإىل 
نخبة من اأبناء الوطن وعددهم 30 وهم ميثلون موؤ�س�سات وطنية عديدة 
وتتم وفق منهاج مت ت�سميمه ليلبي مطالب التعليم العايل يف الدولة وعلى 
�سوء الأ�سلوب املتبع يف الدول املتقدمة حيث يتوىل تنفيذ الربامج هيئة 
توجيه من الكفاءات املتميزة باإ�سراف عميد الكلية ومتابعة جمل�س الكلية 

وبحر�س تام على تنفيذ مهمة الكلية وروؤيتها واأهدافها.
واأكد اللواء الركن طيار ر�ساد حممد �سامل ال�سعدي ان الدور الذي توؤديه 
�سبيل حتقيق  وا�ستثمارا حقيقيا يف  اأ�سا�س  الع�سكرية ميثل حجر  الكليات 
الوطني  ال��دف��اع  كلية  وت��ق��وم  عليها  واحل��ف��اظ  العليا  الوطنية  امل�سالح 
وانطاقا من  الكلية  ه��ذه  ونحن يف  امل��ج��ال  ه��ذا  وطليعي يف  ب��دور مميز 
اأكمل وجه قد  توجهات قيادتنا احلكيمة و�سعيا لتنفيذ مهمة الكلية على 
الدفاع  اإع��داد منهاج يواكب مناهج جامعات وكليات  ان�سب اهتمامنا على 
العاملية روعي فيه كافة العنا�سر املطلوبة للح�سول على خمرجات نوعية 
ومع  الدار�سني  وم�ستوى  الدعم  وتتنا�سب مع م�ستوى  الطموحات  حتقق 

وطننا العزيز.
وا�ستمع �سمو ويل عهد ابوظبي من اللواء الركن طيار ر�ساد حممد �سامل 
ال�سعدي قائد كلية الدفاع الوطني اإىل �سرح حول الكلية واأق�سامها ومرافقها 
الدرا�سية  املناهج  يف  امل�ستخدمة  املتطورة  والإمكانيات  والبحثية  العلمية 
وكفاءة الهيئة التدري�سية والتدريبية يف الكلية اإ�سافة اىل التعاون الوثيق 
للدرا�سات  الإم��ارات  الإم��ارات ومركز  بينها مع موؤ�س�سات وطنية كجامعة 

والبحوث الإ�سرتاتيجية وغرها من املوؤ�س�سات التعليمية. 
واأعرب الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن �سعادته بروؤية 
كوكبة من اأبنائنا ين�سمون اإىل مقاعد هذا ال�سرح العلمي من اجل اإثراء 
الازمة  باملهارات  وال��ت��زود  واملهنية  العملية  وخرباتها  العلمية  معارفها 
رافد  الكلية  ان  اىل  �سموه  ..م�سرا  الوطن  خدمة  يف  بفعالية  للم�ساركة 
لاإن�سان  القدرات  وتنمية  والتاأهيل  التطوير  ا�ستدامة  رواف��د  من  جديد 
الإماراتي التي يحر�س على دعمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
اأن قيادة دولة الإم��ارات تويل م�ساألة تاأهيل  اأبوظبي  واأك��د �سمو ويل عهد 
اأهمية بالغة  الكوادر الوطنية النوعية واملتخ�س�سة وتنمية ورفع قدراتها 
وامل�ستجدات  امل��ت��غ��رات  م��ع  واح��رتاف��ي��ة  باإيجابية  التعامل  م��ن  لتتمكن 
بالأمن  منها  يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستقبلية  التحديات  وتقييم  وحتديد 
اإدارة وتوظيف  اأ���س�����س وم��ت��ط��ل��ب��ات  وال����دويل وف��ه��م  ال��وط��ن��ي والإق��ل��ي��م��ي 
وحتقيق  الوطنية  امل�سالح  حماية  اأج��ل  م��ن  وم��وارده��ا  ال��دول��ة  اإمكانيات 

الأهداف الإ�سرتاتيجية للدولة.
الدفاع  كلية  قائد  ال�سعدي  �سامل  حممد  ر�ساد  طيار  الركن  ال��ل��واء  وك��ان 
الوطني قد األقى كلمة يف بداية احلفل رحب فيها بالفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان .. وقال هذا يوم اآخر من اأيام العطاء والتقدم يوم 

التفاعلي  للتعليم  بيئة  توجد  اأن  راعينا  كما  الإم���ارات  دول��ة  ومكانة  ا�سم 
تعليم وبرامج  اأن�سطة  التعليم احلديثة وعمل  الع�سري وتوظيف تقنيات 
ت�ساعد الدار�سني على العمل يف امل�ستوى ال�سرتاتيجي مبوؤ�س�ساته املختلفة 
جماعي  اأداء  اإط��ار  ويف  خا�سة  م��ه��ارات  لديهم  وتنمي  ومطالبه  وظ��روف��ه 

متقن وحر�سنا على اأن ينفذ املنهاج هيئة توجيه من الكلية وخارجها.
وتوجه بكلمة للدار�سني قال فيها اأبنائي وبناتي .. هنيئا لكم الثقة الغالية 
يف  امل�ساركة  بفر�سة  حظيتم  اأن  وهنيئا   .. القيادة  من  اإياها  منحتم  التي 
دورة الدفاع الوطني الأوىل .. وكما تعلمون فاإن تفريغكم من م�سئولياتكم 
ملدة عام كامل يكلف الكثر لذلك فاملنتظر منكم اأي�سا العمل اجلاد الذي 
ب�سفتكم ع�سكريني وغر  تواجدكم معا  اإن   .. اأك��رب  يعو�س ذلك مب��ردود 
ع�سكريني خال الدورة مينحكم الفر�سة للتعرف على اجلوانب املختلفة 
التي ت�سب يف النهاية يف �سالح الأمن الوطني ومبا ي�ساهم يف ر�سم و�سياغة 
ال�سرتاتيجيات الوطنية املختلفة التي تهم كافة موؤ�س�سات الدولة لذلك 

فاإن م�سئوليات ج�سام يف انتظاركم واأنتم اأهل لها.
ويف ختام كلمته قال اللواء الركن طيار ر�ساد حممد �سامل ال�سعدي اأدعو اهلل 
اأن يوفقنا ملا فيه خر وم�سلحة وطننا الغايل موؤكدين لقادتنا على ولء 
مطلق ل ت�سوبه �سائبة وعزم ل ينثني باأن نظل دوما واأب��دا جنود الوطن 
الأوف��ي��اء الذين ن��ذروا اأرواح��ه��م ودم��اءه��م ف��داء لدولة الإم���ارات العربية 
املتحدة حتت قيادة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفه بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
�سمو  التي جمعت  التذكارية  ال�سورة  التقاط  الفتتاح مت  نهاية حفل  ويف 
ويل عهد ابوظبي و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان بالدار�سني املنت�سبني 

للدفعة الأوىل وهيئة التدري�س والتدريب وقيادات الكلية.

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
يف مكتبه كا على حده..حممد 
رئ���ي�������س حترير  ن���ائ���ب  اجل����وك����ر 
�سموه  وت�����س��ل��م  ال��ب��ي��ان  �سحيفة 
م���ن���ه ن�����س��خ��ة م����ن ك���ت���اب رج����ال 
اإىل  التاأ�سي�س  اأبطال من  �سنعوا 
ال��ت��ت��وي��ج ..وم������وزة ال�����س��ح��ي من 
القيادة  يف  الأم��ن��ي  ال��دع��م  ق�سم 
العامة ل�سرطة اأبوظبي مبنا�سبة 
املاج�ستر  درج��ة  على  ح�سولها 
من  ال��دول��ي��ة  الأع���م���ال  اإدارة  يف 
جامعة زايد. ويتناول كتاب رجال 
اإىل  التاأ�سي�س  اأبطال من  �سنعوا 
احلاكمة  الأ�سر  م�سرة  التتويج 
الإم��������������ارات ودع���م���ه���ا  دول��������ة  يف 
والقطاع  ال��ري��ا���س��ي��ة  احل���رك���ة 
مو�سوعة  ي��ع��د  ح��ي��ث  ال�����س��ب��اب��ي 
وط��ن��ي��ة ت��وث��ي��ق��ي��ة م��ه��م��ة ت��ق��ع يف 
454 �سفحة يوثق فيها الباحث 
واملوؤرخ حممد اجلوكر دور الأ�سر 
ال�سباب  مل�سرة  ودعمها  احلاكمة 
احتفالت  مع  تزامنا  والريا�سة 
ال��دول��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثاين 
ف�سول  اأحد  ويتناول  والأربعني. 
له  املغفور  ودع��م  م�سرة  الكتاب 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه واملغفور 
ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
�سعيد اآل مكتوم واملغفور له باإذن 
اآل  را���س��د  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  اهلل 
واحلركة  ال�سباب  لقطاع  مكتوم 
الكتاب  يتناول  كما   . الريا�سية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م���ك���ارم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حاكم ال�سارقة وعدد من اأ�سحاب 
والفريق  الإم���ارات  حكام  ال�سمو 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
القطاع  دع��م  يف  العهود  واأول��ي��اء 
الريا�سية.  واحل��رك��ة  ال�����س��ب��اب��ي 
وا�ستمل الكتاب على ف�سل ت�سمن 
الدعم الذي يوليه الفريق �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

 . الريا�سية  للحركة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ورحب �سمو نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة مبثل 
ه���ذه الأع���م���ال ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة التي 
تخدم احلركة الريا�سية متمنيا 
وت�سلم  للكاتب.  التوفيق  �سموه 
�سموه من الباحثة موزة ال�سحي 
ب�سرطة  الأمني  الدعم  من ق�سم 
املاج�ستر  �����س����ه����ادة  اأب����وظ����ب����ي 
اأهداف الدرا�سة وما  واطلع على 
قامت به من تطبيق درا�ستها يف 
باإعداد  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  م�����س��ودة 

بالإ�سافة  الأم��ن��ي  الدعم  لق�سم 
الق�سم  ع����ن  ت���ع���ري���ف���ي  ل��ك��ت��ي��ب 
توزيعه  ومت  اإع�����داده  يف  ���س��ارك��ت 
الن�سائية  ال�����س��رط��ة  م���وؤمت���ر  يف 
الإق���ل���ي���م���ي ال����ث����اين ال������ذي نظم 
اأب����وظ����ب����ي.  اأخ���������را يف م���دي���ن���ة 
يف  الباحثة  ج��ه��ود  �سموه  وث��م��ن 
وم�ساركتها  امل��اج�����س��ت��ر  ر���س��ال��ة 
اإع��داد م�سودة اخلطة  الفعالة يف 
الدعم  ل��ق�����س��م  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأمني وحثها على تقدمي املزيد 
لها  التميز يف عملها متمنيا  من 
ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح. م��ن جانبها 

اعتزازها  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ة  اأع���رب���ت 
ملنت�سبي  ���س��م��وه  ودع����م  ب��اه��ت��م��ام 
ال�سرطة يف احل�سول على  جهاز 
موؤكدة  العلمية  ال��درج��ات  اأع��ل��ى 
ل�ستكمال  حافزا  لها  ي�سكل  اأن��ه 
وال�ستمرار  ال���دك���ت���وراه  درا����س���ة 
وتطوير  ج��ه��وده��ا  م�ساعفة  يف 
اللقاءين كل من  . ح�سر  عملها 
ال�سعفار  ع��ب��داهلل  �سيف  الفريق 
واللواء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
نا�سر خلريباين النعيمي الأمني 
ال���ع���ام مل��ك��ت��ب ���س��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 

ب�����دران  داوود  خ���ل���ي���ل  وال�����ل�����واء 
م���دي���ر ع����ام امل���ال���ي���ة واخل���دم���ات 
الري�سي  ن��ا���س��ر  اأح���م���د  وال���ل���واء 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م��دي��ر 
ب�سرطة اأبوظبي واللواء الدكتور 
عبدالقدو�س العبيديل مدير عام 
ال�ساملة  للجودة  العامة  الإدارة 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
الظاهري  خلفان  علي  والعميد 
مدير عام �سوؤون القيادة ل�سرطة 
اأبوظبي والعقيد �سعود ال�ساعدي 
���س��ك��رت��اري��ة م��ك��ت��ب �سمو  م���دي���ر 

الوزير.

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ت�صتقبل ال�صفريات وقرينات 
اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي املعتمدين لدى الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبلت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
رئي�سة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة بق�سر رو�سة 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  وقرينات  ال�سفرات  الريف 
املعتمدين لدى الدولة بح�سور �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت 
حمدان بن حممد اآل نهيان حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن 
و�سمو  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
�سمو  ح��رم  ال�سويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خ��ول��ة  ال�سيخة 
طران  هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�سيخ 

الرئا�سة.
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  وقرينات  ال�سفرات  وقدمت 
ل�سموها  التهنئة  اللقاء  خ��ال  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 
مب��ن��ا���س��ب��ة اإح���ت���ف���الت ال���دول���ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثاين 
والأربعني لقيامها .. ومتنني لدولة الإم��ارات مزيدا من 
التقدم والرخاء يف ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو 
كما   .. ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
باإ�ست�سافة  الدولة  فوز  مبنا�سبة  ل�سموها  التهنئة  قدمن 

املعر�س الدويل اإك�سبو 2020.
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  املقابلة  ح�سر 
الدولة  �سفراء  وقرينات  الدويل  والتعاون  التنمية  وزيرة 

يف اخلارج والقيادات الن�سائية.
وقد اأقامت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ماأدبة ع�ساء 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  وقرينات  لل�سفرات  تكرميا 

لدى الدولة.
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حاكم عجمان يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان والدة ال�صيخ �صعيد بن را�صد
و�سيع جثمان املغفور لها الفقيدة اإىل مثواها الأخر يف 

مقربة اجلرف.
 وقدم �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سمو نائب احلاكم 
ال�سيخ  اإىل  ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة  وال�سيوخ وامل��ع��زون واج��ب 
�سعيد  ب��ن  م��اج��د  وال�����س��ي��خ  النعيمي  را���س��د  ب��ن  �سعيد 

النعيمي واأ�سقائه .
واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمدها  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  .داع���ني 
ال�سرب  وذوي��ه��ا  اآل��ه��ا  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنها 

ال�سلوان.

بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سموهما  ج��ان��ب  اىل  ال�����س��اة  واأدى 
عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمى  حميد 

لل�سئون املالية والدارية .
البلدية  دائرة  النعيمى رئي�س  را�سد بن حميد  وال�سيخ 
�سعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  ومعايل  والتخطيط 

النعيمي رئي�س الديوان الأمري.
امل�سوؤولني  وك��ب��ار  ال�سيوخ  م��ن  ع��دد  ال�����س��اة  اأدى  كما 
ومديري الدوائر املحلية والحتادية واملواطنني واأبناء 

اجلاليات العربية وال�سامية املقيمة.

•• عجمان-وام:

النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ نا�سر 
بن را�سد النعيمي نائب حاكم عجمان ام�س عقب �ساة 
�ساة  اجل��رف  مبنطقة  زاي��د  ال�سيخ  جامع  يف  الع�سر 
اجلنازة على جثمان املغفور لها باإذن اهلل تعاىل ال�سيخة 
�سعيد  ال�سيخ  اأخيهم  وال��دة  �سيف اخلاطرى  بنت  موزة 

بن را�سد النعيمي والتي وافتها املنية اأم�س.

موؤ�ص�صة اأمنية حتقق اأحالم 230 طفال مري�صا من املواطنني واملقيمني 
•• اأبوظبي-وام:

حققت موؤ�س�سة حتقيق اأمنية اأمنيات واأحام حوايل 230 من الأطفال 
الفرتة من  خ��ال  ال��دول��ة  اأر���س  على  واملقيمني  املواطنني  املر�سى من 
الإمارات  يف  املوؤ�س�سة  ف��رع  ويعد  اجل���اري.  نوفمرب  وحتى  املا�سي  يناير 
نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  ترتاأ�سه  ال��ذي 
الر�سمية  الفروع  نهيان..اأحد  اآل  حممد  بن  �سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة 
التي  اخلرية  املوؤ�س�سات  اأب��رز  من  وهي  الدولية  اأمنية  حتقيق  ملوؤ�س�سة 
قارات  منت�سرا يف  ف��رع��ا   48 الأط��ف��ال ومتتلك  رع��اي��ة  تعمل يف جم��ال 
العامل. ويحر�س فرع املوؤ�س�سة يف الدولة..على جت�سيد حلم الطفل على 
اأر���س الواقع يف اأج��واء من احلب وامل��رح حيث نظم ط��وال العام احلايل 
18 الذين  ع�سرات الفعاليات واحلفات لاأطفال من �سن الثالثة اإىل 
املتقدمون  الأط��ف��ال  ويختار   . حياتهم  تتهدد  خطرة  اأمرا�سا  يعانون 
الذهاب  اأو  �سهرة  �سخ�سية  فئات لاأماين منها مقابلة  للموؤ�س�سة بني 
يف رحلة ملكان يختارونه اأو احل�سول على �سيء يرغبون به اأو اأن يكونوا 
اأو غرها.  اأم��رات  اأو  اأو عنا�سر �سرطة  اأطباء  ليوم واحد مثلما حلموا 
وتفتح موؤ�س�سة حتقيق اأمنية املجال اأمام الأطفال مهما كانت متنياتهم 
حيث يحر�س بع�سهم على طلب احل�سول على اأجهزة واألعاب اإلكرتونية 
وهواتف ذكية وكامرات رقمية..فيما يطلب البع�س الآخر اأداء العمرة 
اأو ال�سفر اإىل مدينة ديزين لند مع اأ�سرهم وغرها من الأمنيات مثل 
وظيفية  م��ه��ام  مم��ار���س��ة  اأو  خمتلفة  جم���الت  يف  امل�ساهر  بع�س  ل��ق��اء 
التعاون  منظمة  وكرمت  اأوال�سابط.  الطيار  مثل  مبمار�ستها  يحلمون 
الإ�سامي موؤ�س�سة حتقيق اأمنية تقديرا جلهودها الكبرة يف دعم العمل 
الن�ساين يف خدمة الطفال املر�سى وملا قدمته من خدمات ومبادرات يف 
جمال الطفولة وحتقيقها اأمنيات مئات املر�سى من خمتلف اجلن�سيات 
وال�سرائح يف املجتمع وهذه اأول مره تكرم موؤ�س�سة متخ�س�سة يف العامل 
الإ�سامي. وفيما يتعلق باملراحل التي يجب اأن مير بها الطفل املري�س 

حتقيق اأمنية الدولية يف العامل العربي. واأ�سافت اأن املوؤ�س�سة عملت بجد 
على حتقيق اأمنيات اأطفالنا من الإماراتيني واملقيمني الذين يعانون من 
و�سعت  الأمل  يبقوا حبي�سي  ل  وكي  عاجزا  اأمامها  الطب  وقف  اأمرا�س 
حتقيق اأمنية وما تزال من اأجل اإعادة بع�س الفرح اإليهم والبهجة اإىل 
اأرواحهم واأرواح ذويهم فقدم طاقم العمل يف املوؤ�س�سة جهودا ل باأ�س بها 
يف هذا املجال . واأكدت ال�سيخة �سيخة حر�س واجتهاد املوؤ�س�سة حتى ت�سل 
اإىل جميع الأطفال املر�سى على امتداد الدولة لتحقيق روؤيتها وحتقيق 
والرتكيز  بالنزاهة  التزامها  اإىل  لذلك..م�سرة  موؤهل  طفل  كل  اأمنية 
على الطفل والتميز وخدمة املجتمع . وواكبت حتقيق اأمنية على مدار 
بالطفولة  املتعلقة  ل�سيما  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  املنا�سبات  احل���ايل  ال��ع��ام 
الأول يف  اأمنية  ال�سنوي فقد نظمت مهرجان  اإط��ار برناجمها  وذلك يف 
منتزة خليفة يف اأبوظبي يف اإطار اإحتفالتها ب� يوم الأمنية العاملي الذي 
ي��وم الطفل  ب�  ع��ام. واحتفلت  اإبريل من كل  29 من �سهر  ي��وم  ي�سادف 
العاملي الذي حتتفل به دول العامل حيث جمعت 10 اأطفال مع اأ�سرهم 
من  عائلية  اأج��واء  و�سط  اأمنياتهم  لتحقيق  اأبوظبي  الهليتون  فندق  يف 

حتى تتحقق اأمنيته .. فقد و�سعت املوؤ�س�سة اأربع خطوات الأوىل تتمثل 
امل�سرف  اأو  املعالج  الطبيب  طريق  عن  اإم��ا  للموؤ�س�سة  احلالة  حتويل  يف 
اأو ع��ن طريق  اأنف�سهم  الأط��ف��ال  واأم��ه��ات  اآب���اء  اأو م��ن قبل  على احل��ال��ة 
فتبحث  الثانية  واخلطوة  الطفل.  بحالة  ال�سلة  وثيق  اآخ��ر  �سخ�س  اأي 
القواعد  اأمنيته وذلك وفق  اأهلية كل طفل لتحقيق  املوؤ�س�سة عن مدى 
الطبية  التقارير  اأن ت�سر  التي و�سعتها حيث يجب  املحددة  وال�سروط 
على  ي�سكل خطورة  اأن  باإ�سابته مبر�س ميكن  الطفل  املعلومات عن  اأو 
فردا  اأو  فريقا  الثالثة  اخل��ط��وة  يف  املوؤ�س�سة  وتر�سل  ال�سحية.  حالته 
اأو  عنها  يبحث  التي  احلقيقية  واأمنيته  الطفل  على  للتعرف  قبلها  من 
اأمنيته ورغبته  يتمناها ويحث فريق املوؤ�س�سة الطفل على احلديث عن 
التي يتمناها ويحلم بتحقيقها. وي�سعى الفريق يف اخلطوة الأخرة بعد 
ويف  لين�سى  جو  يف  له  حتقيقها  يف  ورغبته  الطفل  اأمنية  على  التعرف 
جتربة رائعة وفريدة تبقى يف ذاكرة الطفل واأ�سرته زمانا طويا. واأكدت 
ال�سيخة �سيخة بنت �سيف رئي�سة جمل�س اإدارة حتقيق اأمنية اأن املوؤ�س�سة 
اأول فرع ملوؤ�س�سة  الإم���ارات هي  اأع��وام يف   10 تاأ�س�ست قبل ح��وايل  التي 

املرح والفرح. من جانبه قال هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي للموؤ�س�سة 
اآل نهيان  ال�سيخة �سيخة بنت �سيف  اإ�سراف ومتابعة  املوؤ�س�سة وحتت  اإن 
تتقدم لاأمام يف املجالت كافة .. م�سرة اإىل حر�س املوؤ�س�سة على حتقيق 
اأماين الأطفال املر�سى باأ�سرع ما ميكن وباأكمل ما يكون .. موجها ال�سكر 
لكل من �ساعد يف حتقيق اأماين الأطفال من متطوعني وغرهم الذين 
اأن املوؤ�س�سة  �ساهموا يف هذا العمل الإن�ساين الهام . واأ�سار الزبيدي اإىل 
حققت اأماين خمتلفة لأطفال من 30 جن�سية يعي�سون يف دولة الإمارات 
اأمنية تتعاون مع العديد من  خال العام اجلاري .. منوها باأن حتقيق 
اآل مكتوم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  الدولة مثل  واملوؤ�س�سات يف  اجلهات 
ل��اأع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة و���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وم�����س��رف اأب��وظ��ب��ي الإ�سامي 
قريبا  اأم��ن��ي��ة  و�ستحتفل  الفندقية  روت��ان��ا  وجم��م��وع��ة  اأدن����وك  و���س��رك��ة 
بالأمنية رقم األف منذ تاأ�سي�سها.  ويف بادرة هي الأوىل من نوعها على 
م�ستوى العامل العربي اأنتجت موؤ�س�سة حتقيق اأمنية برناجما تلفزيونيا 
مت بثه خال �سهر رم�سان املا�سي قدمه جمموعة من الأطفال الذين 

�ساهمت املوؤ�س�سة يف حتقيق اأمنياتهم على مدى 30 حلقة. 

تفعيل اخلدمة بدءًا من 2 يناير 2014م

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق خدمات التقدمي االإلكرتوين لالعتمادات التخطيطية مل�صارات خطوط البنية التحتية والطرق وموافقات اإخطار بدء العمل

فعاليات اأ�صبوع النزيل اخلليجي تنطلق االأحد املقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت 
خدمة الكرتونية جديدة تتمثل يف 
اإتاحة خدمات التقدمي الإلكرتوين 
مل�سارات  التخطيطية  لاعتمادات 
والطرق  التحتية  البنية  خ��ط��وط 
العمل  ب�����دء  اإخ����ط����ار  وم����واف����ق����ات 
خ���ال  م�����ن  وذل�������ك  ال�������س���ل���ة  ذات 
اإدارات  ب���ني  وال���ت���ك���ام���ل  ال���ت���ع���اون 
وتراخي�س  احل�سري،  التخطيط 
قطاع  يف  املكانية  والبيانات  البناء، 
تخطيط املدن وبالتن�سيق مع كافة 
قطاعات البلدية وجهات اخلدمات 

وال�سركات والهيئات املعنية.
النعيمي  خ��ل��ف��ان  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
البناء  ت���راخ���ي�������س  اإدارة  م���دي���ر 
التنفيذي  امل���دي���ر  مب��ه��ام  وامل��ك��ل��ف 
اأن هذه  امل�����دن-  ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع 
اجلديدة  الإل���ك���رتون���ي���ة  اخل���دم���ة 
جاءت تنفيذاً خلطة دائرة ال�سوؤون 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  وب��ل��دي��ة  ال��ب��ل��دي��ة 

 8 يف  ور���س عمل  العاقة حل�سور 
للتعريف   2013 دي�سمرب   15 و 
التقدمي  وم��ق��ت�����س��ي��ات  ب����اإج����راءات 
هذه  ع��ل��ى  للح�سول  الإل���ك���رتوين 
التقدمي  اأن  واأ����س���اف  اخل���دم���ات. 
الإل��������ك��������رتوين ل����ه����ذه اخل����دم����ات 
لكافة  اإيجابية  ج��وان��ب  ع��دة  يتيح 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة واأ���س��ح��اب العمل 
وال�سادة  احلكومية  ال�سركات  م��ن 
املطورين حيث ميكن متابعة �سر 
على  واحل�سول  الكرتونياً  املعاملة 
املخت�سني  وت��وج��ي��ه��ات  م��اح��ظ��ات 
املوافقات  وا����س���ت���ام  ال��ب��ل��دي��ة  يف 
النظام  ع��رب  املعتمدة  واملخططات 
واجلهد  الوقت  توفر  ي�سمن  مبا 
م�سروع  اإدارة  ل��ف��ري��ق  مي��ك��ن  ك��م��ا 
���س��اح��ب ال��ع��م��ل م��ت��اب��ع��ة اإج�����راءات 
ومعرفة  ال����ك����رتون����ي����اً  امل����واف����ق����ة 
و����س���ع امل���واف���ق���ات و����س���ه���ادات عدم 
معلومات  على  للح�سول  املمانعة 
املعاملة  �سر  ع��ن  ودق��ي��ق��ة  موثقة 
ال�سادرة  والتوجيهات  واملاحظات 

يف مرحلة الت�سميم ويتم التقدمي 
ع��ل��ى م��واف��ق��ة اإخ���ط���ار ب���دء العمل 
من قبل املقاول يف مرحلة التنفيذ 
التخطيطية  الع��ت��م��ادات  وت�سدر 
العمل  ب�����دء  اإخ����ط����ار  وم����واف����ق����ات 
بدرا�سة امل�سارات وحدود العمل من 
للتاأكد  البلدية  يف  املخت�سني  قبل 
من التزام اجلهات �ساحبة خطوط 
واملقاول  وال���س��ت�����س��اري  اخل���دم���ات 
مب���������س����ارات و�����س����رائ����ح اخل����دم����ات 
م����ن قبل  ت��خ��ط��ي��ط��ي��اً  امل���ع���ت���م���دة 
اجلهات املعنية واملعاير املعتمدة يف 

اعتماد املخططات.
ل��ل��ب��ل��دي��ة يف ه���ذه اخلدمة  وي��ك��ون 
هذه  يف  ���س��اح��ي��ات��ه��ا  -وب��ح�����س��ب 
تخطيطي  رق��اب��ي  دور  احل��وك��م��ة- 
يكون  ح���ي���ث  الأوىل  ب����ال����درج����ة 
م�سوؤولني  وامل���ق���اول  ال���س��ت�����س��اري 
والتنفيذ  ال��ت�����س��م��ي��م  ���س��ام��ة  ع���ن 
بح�سب القوانني النافذة يف الدولة 
وع�����ن ات����ب����اع ج���م���ي���ع الإج����������راءات 
ل�سمان  ال�سلة  ذات  والحتياطات 

لأمتته جميع الإجراءات واخلدمات 
البلدية  اأجن������زت  ح��ي��ث  ال��ب��ل��دي��ة 
اخلا�سة  ال���ت���ح�������س���رات  ج���م���ي���ع 
لهذه  الإل�������ك�������رتوين  ب���ال���ت���ق���دمي 
مب�سروعات  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل���دم���ات 
والطرق  التحتية  البنية  خ��ط��وط 
التحتية  البنية  خ��دم��ات  و���س��رائ��ح 
الإل���ك���رتوين لبلدية  ال��ن��ظ��ام  ع��رب 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي. ك��م��ا ت���اأت���ي هذه 
الذي  الكبر  النجاح  بعد  اخلطوة 
الأوىل  املرحلة  يف  البلدية  حققته 
امل�سروع يف يونيو  اإط���اق ه��ذا  م��ن 
العتمادات  �سملت  والتي  2012م 
خدمات  خل���ط���وط  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة 
املرحلة  ويف  املنزلية  التو�سيات 
والتي  �سبتمرب2012م  يف  الثانية 
يف  العمل  ت�ساريح  اإ���س��دار  �سملت 

اأ�سول البلدية. 
ال����ت����ق����دمي  ت����ط����ب����ي����ق  ان  واك������������د 
املرحلة  خل����دم����ات  الإل������ك������رتوين 
2014م  يناير   2 يف  يبدا  الثالثة 
حيث دعت البلدية اجلهات �ساحبة 

عن البلدية.
وح���ول الآث���ار الإي��ج��اب��ي��ة خلدمات 
العتمادات التخطيطية وموافقات 
املهند�س  اأ���س��ار  العمل  ب��دء  اإخ��ط��ار 
ادارة  غبا�س مدير  بن  عبيد  �سعيد 
خدمات  اأن  احل�����س��ري  التخطيط 
العتمادات التخطيطية وموافقات 
اإخ���ط���ار ب���دء ال��ع��م��ل ال�����س��ادرة عن 
من  تعترب  ظبي  اأب��و  مدينة  بلدية 
اإج��راءات احلوكمة التي لقت  اأهم 
حيث  امل�ستويات  كافة  على  ال��دع��م 
التن�سيق مع اجلهات  الأم��ر  تطلب 
لو�سع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  اخلدمية 
اإلكرتونية  نافذة  �سمن  املتطلبات 
اأثناء  الإج����راءات  لت�سهيل  موحدة 
والتنفيذ  ال��ت�����س��م��ي��م  م���رح���ل���ت���ي 

مل�سروعات البنية التحتية. 
اأما عن اآليات ال�ستفادة من اخلدمة 
اأو�����س����ح اأن������ه ي���ت���م احل�������س���ول على 
هذه  مل�سارات  التخطيطية  املوافقة 
املالكة  اجلهة  قبل  من  امل�سروعات 
خلط اخلدمة او ال�ست�ساري املكلف 

•• ابوظبي – فوؤاد علي

ال�سيخ  �سمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي����ر 
الداخلية  وزارة  حتتفل  الداخلية 
ال�سنوي  اخلليجي  النزيل  باأ�سبوع 
امل��وح��د ال����ذي ُي��ق��ام ل��ل��ع��ام الثاين 
حت���ت ���س��ع��ار خ���ذ ب���ي���دي ن��ح��و غد 
على  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق  و  اأف�����س��ل 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����س��ت��وى 
الفرتة  العربية من  لدول اخلليج 

8 اإىل 11 دي�سمرب اجلاري. .
جاء ذلك خال املوؤمتر ال�سحفيي 
ال���ذي ع��ق��د اأم�����س الأرب���ع���اء مبقر 
الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية 
العميد  ب��رئ��ا���س��ة  الإ���س��اح��ي��ة  و 
مديرعام  ال�سام�سي  ع��دي��ل  حمد 
والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سات 

بوزارة الداخلية يف ابوظبي .
ال�سام�سي  ح��م��د  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال 
النزيل  اأ����س���ب���وع  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  اأن 

يف بلدانهم .
عديل  ح����م����د  ال���ع���م���ي���د  اأب����������ان  و 
ال�سام�سي اأن 3283 نزيًا ا�ستفاد 
من املحا�سرات التوعية املتوعة يف 
املجالت العلمية و املهنية والدينية 
والثقافية و ا�ستفاد من الرعاية يف 
�سوق العمل ما يقارب 401 نزيًا 
الإجتماعية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  و 
اإىل  م�����س��راً  ن��زي��ًا   128 ا�ستفاد 
اأن �سندوق الفرج خال 3 �سنوات 
اأو  نزيًا   2205 ا�ستفاد  املا�سية 
ا�سر النزلء اأو توفر تذاكر ال�سفر 

او �سداد مديونية.
اأن��ه �سيتم بناء مبنى جديد  و قال 
تر�سية  مت  و  امل����رك����زي  ل��ل�����س��ج��ن 
امل�������س���روع ع���ل���ى ����س���رك���ة م���ق���اولت 
و مدة  دره��م  300 مليون  بقيمة 
امل�سروع 24 �سهراً مبنطقة الذيد 
جميع  وب���ه  ال�سمالية  ب���الإم���ارات 
و  للخدمات  مباين  من  املتطلبات 
للزيارة و التاأهيل و املحكمة و هو 

يت�سع 3500 نزيل . 

مبختلف  املجتمع  ت�سافر  اأهمية 
واخلا�سة يف  موؤ�س�ساته احلكومية 
اأن  وتو�سيح  الإ�ساحية  العملية 
ذنب  ل  �سحية  ه��ي  النزيل  اأ���س��رة 
النزيل  اإع��ادة دمج  اإيل  اإ�سافة  لها 

بهدف تغير نظرة املجتمع له.
العامة  الإدارة  ح����ر�����س  واأك��������د 
للموؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
والتن�سيق  ال�����ت�����ع�����اون  اأوا��������س�������ر 
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ع 
دول  ع����ل����ى جت���������ارب  والط�������������اع 
املعلومات  وتبادل  املختلفة  العامل 
واخل������ربات وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
املوؤ�س�سات  منظومة  ع��م��ل  جم���ال 

العقابية والإ�ساحية .
العقابية  املوؤ�س�سات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�ستقيم  ب���ال���دول���ة  والإ����س���اح���ي���ة 
والربامج  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
والفعاليات الجتماعية والثقافية 
وال���ري���ا����س���ي���ة وامل���ه���ن���ي���ة يف اإط�����ار 
املوؤ�س�سات  ن�����زلء  ب���ني  ال����س���ب���وع 

اخل���ل���ي���ج���ي ����س���ي���ق���ام ي������وم الأح������د 
العقابية  املوؤ�س�سة  مقر  يف  املقبل 
عدد  بح�سور  بدبي  والإ�ساحية 
من امل�سوؤولني و مديري املوؤ�س�سات 

الإ�ساحية والعقابية بالدولة.
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ����س���اد مب���ب���ادرة  و 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل بالإفراج 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن���زي���ًا   621 ع���ن 
الدولة و �سداد مديوناتهم و تذليل 
مبنا�سبة  ل��ه��م  ال�����س��ع��وب��ات  ك��اف��ة 
اأن  م�سيفاً  و   42 الوطني  ال��ي��وم 
توقيع  ب�����س��دد  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
ال����دول مثل  م��ع بع�س  ات��ف��اق��ي��ات 
النزلء  لق�ساء  وباك�ستان  الهند 
العقوبة  م��دة  اجلن�سيات  ه��ذه  من 
لزيارة  جل��ان  هناك  و  بلدانهم  يف 
احلكومية  اجلهات  مع  والتن�سيق 
بالدولة  امل�����وج�����ودة  �����س����ف����ارات  و 
مبوافقة  م��رت��ب��ط��ة  اج��������راءات  و 
و  النيابات  مع  التن�سيق  و  النزلء 
املحاكم لق�ساء مدة حمكومياتهم 

و اأو�سح اإنه دعماً للجهود املبذولة 
التي حتققت  املتعددة  والإجن���ازات 
ال���ت���ع���اون  يف خم���ت���ل���ف جم��������الت 
التعاون  جمل�س  دول  ب��ني  الأم��ن��ي 
خ�سو�ساً  العربية  اخلليج  ل���دول 
يف جمال منظومة العمل العقابي 
والإ�ساحي بني دول املجل�س فقد 
قرر وزراء الداخلية بدول املجل�س 
ال��ن��زي��ل اخلليجي  اأ���س��ب��وع  اإق���ام���ة 
دي�سمرب  �سهر  يف  امل��وح��د  ال�سنوي 
لثقة املجتمع  من كل عام؛ تعزيزاً 
ُتبذل  ال���ت���ي  امل�����س��ت��م��رة  ب���اجل���ه���ود 
لتحقيق ر�سالة املوؤ�س�سات العقابية 
والإ�����س����اح����ي����ة، ب���ه���دف اإ����س���اح 
وت��اأه��ي��ل ال���ن���زلء واإع�����ادة دجمهم 
تنعم  جمتمعات  خللق  املجتمع  يف 

بالأمن وال�ستقرار .
ال�سام�سي  ال���ع���م���ي���د  واأو��������س�������ح 
اخلليجي  ال���ن���زي���ل  اأ�����س����ب����وع  اأن 
ن�سر  اإيل  ي��ه��دف  امل��وح��د  ال�سنوي 
ثقافة رع��اي��ة واح��ت��واء ال��ن��زي��ل يف 
اأو����س���اط امل��ج��ت��م��ع وال��ت��اأك��ي��د على 

للممتلكات  اأ�سرار  اأية  عدم حدوث 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة ال��واق��ع��ة �سمن 

نطاق تاأثر اأعمال امل�سروع. 
وا����س���اف���ت امل��ه��ن��د���س��ة م����رمي عبيد 
البيانات  ادارة  م���دي���ر  امل����ه����ري 
الإلكرتوين  التقدمي  باأن  املكانية- 
يتيح لإدارة البيانات املكانية تدقيق 

التزام مقدم الطلب مبعاير ت�سليم 
قاعدة  وحت��دي��ث  املكانية  البيانات 
اأثناء مرحلتي  البيانات اجلغرافية 
لتقدمي  وال���ت���ن���ف���ي���ذ  ال���ت�������س���م���ي���م 
للجهات  وحديثة  موثقة  معلومات 
اأ�����س����ح����اب امل�����س��ل��ح��ة ع����ن اأم���اك���ن 
امل�ستقبلية  اأو  احلالية  امل�سروعات 

لتفادي تعار�س امل�سارات اأو لتن�سيق 
ب����ني خمتلف  اأع����م����ال احل���ف���ري���ات 
توفر  ي�سمن  مبا  املعنية  اجلهات 
ملتابعة  اأو  والتكلفة  واجلهد  الوقت 
التنفيذ  اأع��م��ال  وتفتي�س  ومراقبة 
احل�سول  مبقت�سيات  وال��ت��زام��ه��ا 

على موافقات اإخطار بدء العمل. 

عن  ف�سًا  والإ�ساحية  العقابية 
العاملني  ال�سباط  من  عدد  اإيفاد 
يف املوؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية 
التعاون  جمل�س  دول  اإىل  بالدولة 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة لاطاع 
على جتارب تلك الدول وال�ستفادة 
يف  املعلومات  وتبادل  خرباتها  من 
املوؤ�س�سات  ع��م��ل  منظومة  جم���ال 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����س���اح���ي���ة ب����دول 

املجل�س .

ومن جانبه قدم العقيد عبداحلكيم 
ل�سندوق  العام  الأم��ني  ال�سويدي 
الفرج نبذة خمت�سرة عن اإجنازات 
ال�سندوق والأعمال اخلرية التي 
وم�ساركته  تاأ�سي�سه  منذ  قدمها 
العام  اخلليجي  النزيل  اأ�سبوع  يف 
امل��ا���س��ي وال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة عن 
هذه امل�ساركة موؤكداً احلر�س على 
امل�ساركة يف اأ�سبوع النزيل اخلليجي 

هذا العام. 

اأ�سر  اأن ال�سندوق قام بدعم  وذكر 
ال���ن���زلء واأ����س���ه���م يف الإف�������راج عن 
امل�ستحقني وقدم  النزلء  عدد من 
امل�ساعدة ملا يقارب من 139 اأ�سرة 
م��ن اأ���س��ر ال��ن��زلء يف ال��ع��ام املا�سي 
لف��ت��اً اإىل وج����ود ب��ع�����س احل���الت 
�سروط  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن��ط��ب��ق  ل  ال���ت���ي 
اإحالتها  ت��ت��م  وال���ت���ي  ال�����س��ن��دوق 
ملوؤ�س�سات خرية لتقدمي امل�ساعدة 

لهم.

بلفارتاباك  دروجي�ستوف  الت�سجيل/املالك:اكت�سيونرنو  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العامات  ادارة  تعلن 
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اأخبـار الإمـارات
ال�صيطرة على حريق يف م�صتودع مالب�س باأبوظبي حاكم اأم القيوين يثمن مبادرة حممد بن را�صد امل�صاركة باأكرب ع�صف ذهني يف العامل

•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعا  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ثمن 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأخيه �ساحب  القيوين مبادرة  اأم  حاكم 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بدعوة 
اأك��رب ع�سف ذهني يف العامل خال اليام  امل�ساركة يف  �سعب الم��ارات اىل 
اأكرب قدر  املقبلة لتطوير قطاعي ال�سحة والتعليم يف الدولة عرب توليد 
وتطويرها  �سياغتها  يف  اجلميع  ي�سرتك  البداعية  واحللول  الأفكار  من 
وزارية  خلوة  تنظيم  اىل  ال���وزراء  جمل�س  بدعوة  �سموه  واأ���س��اد  وتنفيذها. 
تطوير  �ساأنها  من  التي  الف��ك��ار  ومناق�سة  لتناول  ال��ق��ادم  ال�سبوع  خ��ال 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��وة  اإن  �سموه  ..وق���ال  املهمني  القطاعني  هذين 
القيادة  بتوجيهات  �سموه  اه��ت��م��ام  ع��ن  تعرب  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد 
الفكار يف  وم�ساركة اجلميع يف طرح  القطاعني  لتطوير هذين  الر�سيدة 
اطار من ال�سفافية وطرح املبادرات التطويرية لهذين القطاعني الهامني. 
اإىل التجاوب مع مبادرة  اأم القيوين املواطنني  ال�سمو حاكم  ودعا �ساحب 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وتقدمي الفكار والقرتاحات لتطوير 
هذين القطاعني ..مثمنا �سموه نهج احلكومة م�ساركة املواطنني يف اآليات 
تطوير اخلدمات وو�سع اخلطط والربامج والآليات لتطوير ا�سرتاتيجيات 

وبرامج احلكومة. 

•• اأبوظبي-وام:

�سيطرت فرق الإطفاء يف الإدارة العامة للدفاع املدين باأبوظبي على 
حريق �سب يف م�ستودع للماب�س واملاب�س البا�ستيكية باأحد املراكز 
التجارية باأبوظبي م�ساء اأم�س الول وجنحت يف منع امتداد النران 
املركز من دون حدوث  للم�ستودعات واملحات الأخ��رى املجاورة يف 

وفيات اأو اإ�سابات ب�سرية.
وقال النقيب عبداهلل التميمي رئي�س ق�سم العاقات العامة وخدمة 
العماء يف الإدارة العامة للدفاع املدين باأبوظبي اإن مركزي التدخل 
اإطفائه  تعاما مع احلريق ومتكنا من  واملدينة  الفاح   - ال�سريع 
اإج��راء عملية التربيد  وال�سيطرة على النران ب�سورة �سريعة ومت 

نظرا لطبيعة املواد املحرتقة وذلك للتاأكد من عدم ن�سوب النران 
مرة اأخرى.

اأ�سحاب  ودع��ا  احل��ري��ق.  اأ�سباب  ملعرفة  ج��اري��ا  التحقيق  زال  وم��ا   .
حددتها  التي  ال�سامة  با�سرتاطات  التقيد  اإىل  التجارية  امل��ح��ال 
اجلهات املخت�سة عند تخزين املاب�س واملواد البا�ستيكية و�سرورة 
النوافذ  اأي ع��وائ��ق على  ال��دخ��ان وع��دم و�سع  اأج��ه��زة ك�سف  ت��واف��ر 
وتوفر طفايات حريق منا�سبة وتوزيعها يف الأماكن املخ�س�سة لها 

والهتمام ب�سيانتها والتاأكد من �ساحيتها للعمل.
التي  تلك  خ�سو�سا  للمخازن  اجليدة  التهوية  توفر  على  و�سدد 
تت�سمن مواد قابلة لا�ستعال ومواد كيميائية تتاأثر بارتفاع درجات 

احلرارة.

�صعود املعال يفتتح م�صت�صفى ال�صيخ خليفة العام بح�صور ويل عهد اأم القيوين ومن�صور بن زايد
•• اأم القيوين-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  امل���ع���ا  را����س���د  ب���ن 
الأعلى حاكم اأم القيوين باملبادرات 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
خا�سة  اهلل  ح����ف����ظ����ه  ال�������دول�������ة 
املوجهة منها لارتقاء باخلدمات 
ون�سر  ال��ع��اج  وت��وف��ر  ال�سحية 

الوعي ال�سحي.
واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
بناء  م�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
م�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام يف اأم 
القيوين وفق اأرقى املعاير العاملية 
واملقيمني  للمواطنني  ي��وف��ر  مب��ا 
ال������ع������اج امل����ت����ط����ور واخل������دم������ات 
والرعاية  احل���دي���ث���ة  ال��ع��اج��ي��ة 

ال�سحية ال�ساملة املتكاملة.
ج���اء ذل���ك خ���ال اإف��ت��ت��اح �ساحب 
�سباح  القيوين  اأم  ح��اك��م  ال�سمو 
خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  ام�����س 
وتد�سينه  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ال���ع���ام 
بح�سور  وذل������ك  ر����س���م���ي  ب�����س��ك��ل 
بن  �سعود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو 
القيوين  اأم  املعا ويل عهد  را�سد 
اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  و�سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة وع���دد من 

امل�سوؤولني.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ال 
�سعود بن را�سد املعا اإننا يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ل نكتفي 
ومراكز  امل�ست�سفيات  باإن�ساء  فقط 
والطبية  ال�������س���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
احلديثة ون�سرها يف جميع مناطق 
الدولة واإمنا نعمل يف ذات الوقت 
التنظيمية  الأط�����ر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
والت�سريعية والقانونية مبا يرتقي 
ال�سحية  اخل����دم����ات  مب�����س��ت��وى 
العام واخلا�س ويعود  بالقطاعني 

باخلر على الفرد واملجتمع .

ال�سيخ  ���س��م��و  ق�����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
نهيان  اآل  زاي��������د  ب�����ن  م���ن�������س���ور 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
اإجناز  ان  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزي����ر 
يف  العام  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
�ساحب  روؤى  يرتجم  القيوين  اأم 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
بني  الع�سوية  العاقة  ح��ول  اهلل 
توفر  واأهمية  والتنمية  ال�سحة 
تناف�سية  طبية  �سحية  خ��دم��ات 
عالية اجلودة ت�ستجيب للحاجات 

املتطورة للفرد واملجتمع.
التي  اإن اجل��ول��ة  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
وعيادات  اأق�سام  اليوم يف  بها  قمنا 
اأكر  جعلتنا  امل�ست�سفى  واأجنحة 
اخلدمات  م�ستوى  على  اإطمئنانا 
ال��ت��ي ���س��ي��وف��ره��ا امل�����س��ت�����س��ف��ى وما 
�سيقوم به من دور يف ن�سر الوعي 
واملقيمني  املواطنني  بني  ال�سحي 

على حد �سواء .
الإجن������از  ه�����ذا  اإن  ����س���م���وه  وق������ال 
ثمرة  والإن�����������س�����اين  احل���������س����اري 
ل�ساحب  ال���ك���رمي���ة  ل���ل���م���ب���ادرات 
ال����دول����ة حفظه  رئ���ي�������س  ال�����س��م��و 
�سمن  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  اهلل 

اأر�سى  ال��ت��ي  ال�����س��اخم��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
دعائمها املغفور له الوالد الراحل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان � 
واإخوانه  � وتغمده  ث��راه  طيب اهلل 

الآباء املوؤ�س�سني بالرحمة.
التقدم  م�سرة  �سمن  اإن��ه  وقالت 
الإم����ارات  ت�سهدها  ال��ت��ي  واخل���ر 
وارتقاء بقاعدة اخلدمات ال�سحية 
حتتفل  واملقيم  للمواطن  املقدمة 
�سرح  بافتتاح  القيوين  اأم  اإم����ارة 
���س��ح��ي وط���ن���ي ج���دي���د ي��ت��م��ث��ل يف 
باأم  العام  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
�سمن  تنفيذه  مت  ال��ذي  القيوين 
املبادرات الكرمية ل�ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل الرامية 
اإىل توفر البنية التحتية املتطورة 
للمواطن  ال��ك��رمي  العي�س  و�سبل 
ب�سفته يتقدم اهتمامات واأولويات 

القيادة الر�سيدة.
واأو�سحت اأنه مت ت�سييد امل�ست�سفى 
العاملية  امل��وا���س��ف��ات  اأف�����س��ل  وف���ق 
وت�������زوي�������ده ب������اأح������دث الأج�����ه�����زة 
الب�سرية  وال������ك������وادر  وامل�����ع�����دات 
ال����ت����ي ت���ت���م���ت���ع ب����ك����ف����اءة وخ�����ربة 
من  واح��دا  �سيجعله  مبا  عاليتني 
ت��ق��دمي اخلدمات  اأف�����س��ل م��راك��ز 

والت�سوير  وال���س��ع��ة  اخل��ارج��ي��ة 
وق�����س��م احل�����وادث وم���رك���ز غ�سيل 
وتفتيت احل�سى  امل�سالك  و  الكلى 
وق�������س���م ال���ع���م���ل���ي���ات اجل���راح���ي���ة 
وال����ع����ن����اي����ة امل������رك������زة واأق���������س����ام����ا 
اأخ�����رى يف امل�����س��ت�����س��ف��ى. ي��ذك��ر ان 
يف  العام  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
اأمرا�س  اأق�سام  ي�سم  القيوين  اأم 
الأطفال  وق�سم  وال����ولدة  الن�ساء 
الباطنية  وام�����را������س  واخل��������داج 
والقلب وال�سكري والغدد ال�سماء 
اجلهاز  وام�����را������س  وال�������س���دري���ة 
والأع�ساب  وامل��ن��اظ��ر  اله�سمي 
والعظام  العامة  اجل��راح��ة  وق�سم 
وامل�سالك البولية وتفتيت احل�سى 
والأذن  والأن���ف  العيون  وام��را���س 
املركزة  العناية  وق�سم  واحلنجرة 
واملختربات  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال���ع���اج 

وق�سم ال�سعة والت�سوير.
وك�����ان ال��ت�����س��غ��ي��ل ال��ت��ج��ري��ب��ي قد 
األف   28 وا�ستقبل  ع��ام  قبل  ب���داأ 
اأكتوبر  �سهر  نهاية  حتى  مري�س 
العيادات  يف  عاجهم  مت   2013

اخلارجية للم�ست�سفى.
بني  موظفا   440 تعيني  مت  كما 
وفني  واإداري  ومم���ر����س  ط��ب��ي��ب 

متكاملة  ���س��ح��ي��ة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حت����ر�����س ع���ل���ى ت����وف����ر خ���دم���ات 
والعاجية  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
احل�سول  وت�������س���ه���ي���ل  ل���ل���ج���م���ي���ع 
العاملية  واملعاير  يتفق  مبا  عليها 

املن�سودة .
وثمن �سموه الدور الذي قامت به 
اجلهات التي ت�سافرت جهودها يف 
ال�سيخ  م�ست�سفى  م�سروع  تنفيذ 
واإ�سرافا  وجت��ه��ي��زا  ب��ن��اء  خ��ل��ي��ف��ة 
امل��ع��دات الطبية  ب��اأح��دث  وزودت����ه 
الكادر  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل���خ���ت���ربات 
الذي  الأم���ر  املتخ�س�س  الب�سري 
مكان  يف  ع��دي��دة  خ��دم��ات  �سيوفر 

واحد.
بداية  يف  ال�سام�سي  ن���ورة  واأل��ق��ت 
امل�ست�سفى  ك���ل���م���ة  الح�����ت�����ف�����ال 
اإماراتي  ك��ل  با�سم  فيها  وق��دم��ت 
ام���ت���داد الوطن  ع��ل��ى  واإم���ارات���ي���ة 
والمتنان  ال��ت��ق��دي��ر  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يقود  وه����و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
م�������س���رة ال��ت��ن��م��ي��ة وال����ت����ط����ور يف 
الإم��������ارات وي��ح��ق��ق الإجن�������از تلو 
الإجناز تر�سيخا لثوابت م�سرتنا 

والتاأهيلية  والعاجية  الوقائية 
والتعزيزية احلديثة على م�ستوى 
الدولة ..م�سرا اإىل اأن امل�ست�سفى 
اإ�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  يف  �سيعمل 
للعلوم  فاطمة  ال�سيخة  كلية  م��ع 
ال�سحية لتطوير مهنة التمري�س 
جاذبيتها  وزي�����ادة  ب��ه��ا  والرت���ق���اء 
املمر�سات  م��ن  اإع�����داد ج��ي��ل  ع��رب 
جمال  يف  املتخ�س�سات  املواطنات 
ال��ع��ل��وم ال��ت��م��ري�����س��ي��ة وامل���وؤه���ات 

ملزاولة املهنة. 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��ان 
املجل�س  ع�����س��و  امل���ع���ا  را����س���د  ب���ن 
قام  قد  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى 
را���س��د بن  ال�����س��ي��خ  ب��رف��ق��ة �سمو   -
�سعود بن را�سد املعا ويل عهد اأم 
القيوين و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وعدد 
من امل�سوؤولني - بجولة تفقدية يف 
الذي  امل�ست�سفى  واأق�����س��ام  اأجنحة 
ي�سم 203 اأ�سرة ا�سافة اىل 30 
ال��ط��وارئ جمهزة  ق�سم  �سريرا يف 
ب��اأح��دث امل��ع��دات والج��ه��زة و10 

اأ�سرة يف ق�سم غ�سيل الكلى.
العيادات  اق�سام  اجل��ول��ة  و�سملت 

املواطنني  العاملني  ن�سبة  وبلغت 
الإدارية  الوظائف  يف  باملائة   70
و 5 ر7 باملائة يف الوظائف الفنية 
واملمر�سني  الأط��ب��اء  ت�سمل  ال��ت��ي 

والفنيني.
ال�سيخ  م���ع���ايل  الف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 
امل��ع��ا وال�سيخ  اح��م��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
رئي�س  امل���ع���ا  را�����س����د  ب����ن  خ���ال���د 
�سيف  وال�سيخ  الم���رى  ال��دي��وان 
ب����ن را�����س����د امل���ع���ا رئ���ي�������س دائ�����رة 
وال�سيخ  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اح��م��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س��د املعا 
التنفيذى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
واملهند�س  ال��ق��ي��وي��ن  ام  لم������ارة 
ب����ن خ���ال���د املعا  ال�����س��ي��خ اح���م���د 
وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 
ال�����س��ح��ة ومعايل  ال��ع��وي�����س وزي����ر 
ب�����ن حممد  ع�����ب�����داهلل  ال����دك����ت����ور 
الأ�سغال  وزي���ر  النعيمي  بلحيف 
العامة ومعايل حمد عبدالرحمن 
ل�سوؤون  ال����ع����ام  الأم�������ني  امل����دف����ع 
وزارة  يف  لاحتاد  الأعلى  املجل�س 
�سوؤون الرئا�سة ومعايل علي �سامل 
�سوؤون  وزي��ر  مكتب  مدير  الكعبي 

الرئا�سة وعدد من امل�سئولني. 

�صرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد 
•• اأبوظبي-وام: 

وقعت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي و جامعة هارفارد - كلية الدرا�سات 
اإىل  ت��ه��دف  الأم��ري��ك��ي��ة - م��ذك��رة تفاهم  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  احلكومية يف 
وق��ع مذكرة  امل�����س��رتك.  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  بينهمايف  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
التفاهم يف اململكة املتحدة..العقيد حممد حميد دملوج الظاهري مدير عام 
رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العامة  الأمانة  يف  الأداء  وتطوير  ال�سرتاتيجية 
العامة  القيادة  رفيع من  وف��د  راأ���س  على  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
برنامج  رئي�س  م���اري  اآن  ه��ارف��ارد  جامعة  م��ن  ووق��ع��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
اجلامعة.  يف  احلكومية  ال��دارا���س��ات  كلية  يف  امل�ستمر  والتدريب  التطوير 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 
حيث  امل�ستقبلية  ال��ق��ي��ادات  وتطوير  ت��دري��ب  جم��ال  يف  ه��ارف��ارد  وجامعة 

يتمكن كا الطرفني من تنفيذ واجباته ووظائفه على نحو اأكر فعالية. 
الغفلي  الدكتور علي �ساعن  الرائد  التفاهم  ح�سر مرا�سم توقيع مذكرة 
نائب مدير اإدارة ال�سرتاتيجية وتطوير الأداء يف القيادة العامة ل�سرطة 

اأبوظبي. 
ي��ذك��ر اأن جامعة ه��ارف��ارد ه��ي اأق���دم واأع����رق اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة على 
اأف�سل جامعات العامل وهي  اأقدم جامعات العامل وتعد  الإط��اق واإح��دى 
اأكرب جامعة يف العامل من حيث عدد اخلريجني والباحثني الذين ح�سلوا 
عامليا  الأ�سهر  العلمية  والأو�سمة  اجلوائز  من  وغرها  نوبل  جوائز  على 
ومتثل اأكرب جامعة يف العامل من حيث مبلغ الوقف وامل�ساحة والتجهيزات 
اإحدى  اجلامعة  تعد  كما  اللباب  رابطة  يف  الثمانية  اجلامعات  واإح���دى 
اأ�سعب جامعات العامل يف قبول الطلبة حيث حتتل املرتبة اخلام�سة عامليا 

من حيث �سعوبة القبول.

لنيل البكالوريو�س واملاج�ستري

اأمريكية راأ�س اخليمة توفر الفر�س التعليمية الأبناء وموظفي الغرفة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

وق���ع���ت اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
�سراكة  ات���ف���اق���ي���ة  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م����ع غ���رف���ة جت����ارة 
دعم  راأ���س اخليمة بهدف  و�سناعة 
الطرفني  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ف���ر����س 
����س���ت���ع���م���ل اجل����ام����ع����ة على  ح����ي����ث 
ملوظفي  التعليمية  الفر�س  توفر 
ل�ستكمال  واأب����ن����ائ����ه����م  ال����غ����رف����ة 
درجتي  لنيل  اجلامعية  درا�ستهم 
وبر�سوم  واملاج�ستر  البكالوريو�س 
خمف�سة، بالإ�سافة لدورات علمية 
باملتطلبات  ت��ت��ع��ل��ق  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة مل��وظ��ف��ي ال��غ��رف��ة، وقع 
الدكتور  ال�ستاذ  التفاقية كل من 
رئي�س  ال��ع��ل��ك��ي��م  ح����م����دان  ح�����س��ن 
النعيمي  عبيد  يو�سف  و  اجلامعة 
وذلك  الغرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال����غ����رف����ة. وت���ع���ل���ي���ق���ا على  مب���ق���ر 
تاأتي   : ال��ع��ل��ك��ي��م  ق����ال  الت��ف��اق��ي��ة 
توحيد  اإط�����ار  الت��ف��اق��ي��ة يف  ه����ذه 
وت�سافر اجلهود بني كافة الدوائر 
على  وحر�سهم  املحلية  واملوؤ�س�سات 
للم�ساهمة يف حتقيق  �سوية  العمل 
اخليمة  راأ�س  حكومة  ا�سرتاتيجية 
تعزيز  يف  الر�سيدة  القيادة  وروؤي���ة 

اأف�سل  وتقدمي  امل�ستدامة  التنمية 
الإمارة  لأبناء  التعليمية  اخلدمات 
اأرق��ى م�ستويات  من خ��ال تقدمي 

التعليم ولكافة �سرائح املجتمع.
ا�ستعداد  ع���ن  ال��ع��ل��ك��ي��م  ع���رب  ك��م��ا 
كافة  ل���ت���وف���ر  ال�����ت�����ام  اجل����ام����ع����ة 
الغرفة،  ملوظفي  املنا�سبة  الظروف 
امل�ستمر  التعليم  مركز  �سيقوم  كما 
يف اجلامعة بطرح خمتلف الدورات 
متطلبات  وف���ق  يحتاجونها  ال��ت��ي 
ك��م��ا �سيتم  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��م��ام��ه��م 
تتنا�سب  مب���واع���ي���د  امل�������واد  ط�����رح 
من  لتمكينهم  العمل  ���س��اع��ات  م��ع 

الخال  دون  بالدرا�سة  اللتحاق 
ب�����س��ر ال���ع���م���ل. وم����ن ج��ه��ت��ه عرب 
هذه  بتوقيع  �سعادته  عن  النعيمي 
الأمريكية،  اجلامعة  مع  التفاقية 
تاأتي  ال�������س���راك���ة  ه�����ذه  ان  وق�������ال 
الرامية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  ���س��م��ن 
ودعم  املواطنة  الكفاءات  رفع  نحو 
درا�ستهم  ل���س��ت��ك��م��ال  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
الوظيفية،  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  وف������ق 
اإىل  خطوة  ت�سكل  التفاقية  وه��ذه 
جانباً  ت��غ��ط��ي  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأم������ام 
ال��ت��ي تعقد  م��ه��م��اً يف الت��ف��اق��ي��ات 
م��ع خمتلف اجل��ه��ات. م��وؤك��داً على 

�سرورة التعاون البناء مع ال�سركاء 
ذلك  اأن  باعتبار  ال�سرتاتيجيني 
النوعي  الإجن�������از  م�����س��رة  ي���دف���ع 
لغرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة. 
الأمريكية  اجلامعة  جهود  تنطلق 
اآلية حمددة  راأ���س اخليمة وف��ق  يف 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  لختيار 
وتعزيز اللقاءات التي ت�سب يف هذا 
الإطار والبحث يف جمالت حت�سني 
ال��ع��اق��ات وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة وعقد 
اتفاقيات التعاون مع جهات حملية 
متعددة يف �سبيل دفع عجلة التعليم 

والتنمية يف اإمارة راأ�س اخليمة.

يف اجتماعها براأ�س اخليمة 

جلنة القيادة العليا ل�صرطة راأ�س اخليمة تناق�س �صري املبادرات اال�صرتاتيجية 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

عقدت اأم�س جلنة القيادة العليا برئا�سة العميد حممد 
ال��ن��وب��ي حم��م��د ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����س اخليمة 
القيادة  مببنى  ال��ك��ربى  الج��ت��م��اع��ات  بقاعة  اجتماعا 
وكافة  الإدارات  م��دي��رو  و  ال��ع��ام��ون  امل��دي��رون  بح�سور 
حم�سر  ع��ل��ى  الت�سديق  الج��ت��م��اع  يف  ومت  الأع�����س��اء. 
على  امل��درج��ة  املو�سوعات  ومناق�سة  ال�سابق  الجتماع 
ج���دول الأع���م���ال و الط����اع ع��ل��ى ع��ر���س م��وج��ز حول 
النظام اجلديد لتقييم اأداء العاملني )الهوبا�س( والذي 
قدمه العقيد خليفة حممد الزعابي مدير اإدارة تقييم 
اأداء العاملني بوزارة الداخلية، كما ا�ستعر�س املجتمعون 
 )2013( احلالية  الإ�سرتاتيجية  املبادرات  �سر  تقدم 
الإ�سرتاتيجية  الأداء  موؤ�سرات  نتائج  مناق�سة  وكذلك 

ال�سكاوي  نظام  تقرير  مناق�سة  ، ف�سًا عن  الت�سغيلية 
واأي�سا مت عر�س فيلم وثائقي   ، ال�سهري  و املقرتحات 
املركزية  للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق��ب��ل  م��ن  ق�����س��ر 
العامل  كاأ�س  لبطولة  الأمنية  اللجنة  واأداء  عمل  حول 
للنا�سئني.  واأعرب نائب قائد عام ال�سرطة عن تقديره 
ومديرو  العاملني  املديرين  كافة  يبذلها  التي  للجهود 
الإدارات وال�سباط للنهو�س بالعمل ال�سرطي ، و تنفيذ 
يف  م��وؤك��داً  م��ب��ادرات��ه��ا،  و  الداخلية  وزارة  اإ�سرتاتيجية 
ونهج  �سيا�سة  تطبيق  واأهمية  �سرورة  على  ذاته  الوقت 
بهدف  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر  ال��داخ��ل��ي��ة يف جم���ال  وزارة 
الرتقاء مب�ستوى الأداء ال�سرطي ومب�ستوى اخلدمات 
اهتمام  م��دى  تعك�س  التي  للجمهور،  املقدمة  املختلفة 
العمل  الداخلية على متابعة جمريات  القيادات بوزارة 

يف خمتلف القيادات ال�سرطية على م�ستوى الدولة. 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة
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••  ر اأ�ص اخليمة – الفجر

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
ب��ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأعلى 
راأ������س اخل��ي��م��ة،ق��ام��ت جل��ن��ة الرتقيم  ح��اك��م 
وال��ع��ن��ون��ة يف الإم�����ارة ب���اإج���راء ت��ع��دي��ات على 
م�سميات الطرق الرئي�سية والعامة يف الإمارة، 
فمثا دوار اخلران �سابقا بات ي�سمى )ميدان 
ومنطقة  مكتوم(،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

ال�سيخ  )مدينة  با�سم  تعرف  ال�سمايل  الظيت 
�سارع  بقي  بينما  القا�سمي(،  حممد  بن  �سقر 
من  املمتد  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ 
ميدان  اإىل  و�سول  )الكنتاكي(  الحت��اد  ج�سر 
حممد بن را�سد )اخل��ران �سابقا( على ما هو 

عليه الن .
لكن �سارع دهي�سة املوازي لق�سر ال�سيخ �سلطان 
بن �سقر، حتول اىل ا�سم �سارع ال�سيخ �سلطان 
)دوار  ت�سمية  واط����اق  ال��ق��ا���س��م��ي،  �سقر  ب��ن 

ال��دوار الواقع على �سارع ال�سيخ  الق�سر( على 
�ساحب  ق�سر  اإىل  وامل����وؤدي  �سعيد،  ب��ن  را���س��د 
م�سمى  واإط���اق  اخليمة،  راأ����س  حاكم  ال�سمو 
ال���واق���ع على  ال�����دوار  ب��ن ظ��اه��ر( ع��ل��ى  )دوار 
�سارع  ال�سيخ را�سد بن �سعيد مع  �سارع  تقاطع 

ال�سيخ �سلطان بن �سقر.
كلمة  ف���ان  وال��ن��ون��ة  ال��رتق��ي��م  وبح�سب جل��ن��ة 
على  اأطلق  ،بينما  الظيت  األغيت من  اجلنوبي 

الظيت ال�سمايل ا�سم )مدينة ال�سيخ �سقر(.

•• اأبوظبي-وام:

عقدت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد 
ودي���ا يف مقر  ت�����س��اوري��ا  ل��ق��اء  ال��ع��ام  الن�سائي 
اجلمعيات  ممثات  م��ع  اأبوظبي  يف  الحت���اد 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف ال����دول����ة ب��ح�����س��ور ع�����دد من 
مديرات الإدارات وموظفات الحتاد الن�سائي 
باليوم  الحت��اد  احتفالت  وذلك �سمن  العام 
اللقاء  خ���ال  ومت   . ل��ل��دول��ة   42 ال��وط��ن��ي 
ا�ستعرا�س الإجنازات واملكا�سب التي حتققت 
الر�سيدة  القيادة  ظل  يف  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة 

ال�سيخة  ل�����س��م��و  ال��ك��رمي��ة  ال���رع���اي���ة  وحت����ت 
الن�سائي  رئي�سة الحت��اد  بنت مبارك  فاطمة 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
اللقاء  امل�����س��ارك��ات يف  وق��دم��ت   . وال��ط��ف��ول��ة 
نبذة م��وج��زة ع��ن ال���دور ال��رائ��د ال��ذي تقوم 
ومتكني  النهو�س  يف  الن�سائية  اجلمعيات  به 
وريادة املراأة من خال ما تطرحه اجلمعيات 
من املبادرات التنموية التي تعود بالنفع لي�س 
على امل��راأة فقط واإمن��ا على املجتمع باأ�سره . 
واأكدن على �سرورة اإبراز هذه اجلهود يف عمل 

القرار  متخذو  خاله  من  يتعرف  م�سرتك 
والأفراد يف املجتمع على الدور الذي تقوم به 
اجلمعيات الن�سائية يف الدولة..كما مت خال 
اأجل  م��ن  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء 
الر�سالة  مع  يتنا�سب  مبا  اجلمعيات  تطوير 
والأهداف التي ت�سب يف �سالح متكني وريادة 
ال��ل��ق��اء مم��ث��ات ع��ن جمعية  امل����راأة . ح�سر 
الحتاد  وجمعية  ب��دب��ي  الن�سائية  النه�سة 
املوؤمنني  اأم  وج��م��ع��ي��ة  ب��ال�����س��ارق��ة  ال��ن�����س��ائ��ي 
القيوين  ب���اأم  الن�سائية  واجلمعية  بعجمان 

وجمعية نه�سة املراأة براأ�س اخليمة.

تنفيذا لتوجيهات �سعود بن �سقر 

جلنة الرتقيم والعنونة جتري تغيريات يف م�صميات الطرق العامة براأ�س اخليمة 
نورة ال�صويدي تعقد لقاء ت�صاوريا مع ممثالت اجلمعيات الن�صائية يف الدولة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل نهيان  برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
الهال  هيئة  رئ��ي�����س  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  اليوم  اأعلنت  الأحمر، 
عن تنظيمها ملعر�س ثاثة اأجيال ، بالتعاون مع كليفاند 
معر�س  اأول  ليكون  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  كلينك 
فني اإماراتي يقدم الفن املعا�سر يف من�ساأة للرعاية ال�سحية 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
 ،2013 دي�سمرب  �سهر  من  الثاين  يف  املعر�س  افتتاح  مت 
 ،42 ال���  الوطني  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  بالتزامن 
الفنون  ب���اح���ة  يف   2014 م���ار����س   31 ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر 
بالوليات  اأوه���اي���و  ب��ولي��ة  كلينك  كليفاند  مب�ست�سفى 

املتحدة الأمريكية.
امل��ن��ا���س��ب��ة، ق��ال��ت ه���دى اخل��م��ي�����س ك���ان���و، ُموؤ�س�س  وب���ه���ذه 
والفن  للمو�سيقى   : والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
ثقافاتهم من خال  ال�سعوب مبختلف  توحيد  على  ق��درة 

والقيم  الأف��ك��ار  تبادل  وفر�س  امل�سرتكة،  الفنية  القوا�سم 
والتقاليد، وغرها من جوانب الثقافة والهوية، ول �سك 
اأن �سراكتنا مع كليفاند كلينك بولية اأوهايو الأمريكية 
ت�سهم يف تعزيز مكانة الفن الإماراتي على ال�سعيد الدويل 
لتعك�س مدى  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  ك��ان��و:  ال�سيدة  وت��اب��ع��ت 
ولت�سليط  امل��ج��الت،  جميع  يف  ال��ف��ن  قيم  بن�سر  ال��ت��زام��ن��ا 
ف�سًا   ، ال��ع��اج  يف  وال��ف��ن��ون  املو�سيقى  ق��وة  على  ال�����س��وء 
الجتاهات  على  نافذة  يعد  اأج��ي��ال  ثاثة  معر�س  اأن  عن 
الإم���ارات من خال  دول��ة  املختلفة يف  الثقافية  والتيارات 
التجارب الفنية الإمارتية املبدعة لثاثة من الأجيال على 
امتداد عمر دولة الإم��ارات منذ الإعان عن قيام الحتاد 
يف العام 1971 . من جهتها قالت الدكتور اإيفا فاتوريني، 
رئي�س ِوحدة الطب والفنون العاملية، كليفاند كلينك: اإن 
التقاء الثقافات وتبادل اخلربات هما طريق تقدم الفنون 
والطب معاً يف امل�ستقبل، وقد اأظهرت ال�سراكة مع جمموعة 
اأبوظبي للثقافة والفنون قدرة التوا�سل بني النا�س بغ�س 
الفن على  الثقافية مما يعك�س قدرة  النظر عن خلفيتهم 

فتح اآفاق جديدة وتو�سيع املدارك وتغذية الروح والذهن .
للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة  ب��ني  بال�سراكة  املعر�س  ي��ق��ام 
كليفاند  وال��ع��اج يف  للفنون  ال��ع��امل��ي  وامل��ع��ه��د  وال��ف��ن��ون، 
التابعة  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفاند  م��ن  وب��دع��م  كلينك، 
ل��ربن��ام��ج ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة م���ن ���س��رك��ة م��ب��ادل��ة، حيث 
اإث����راء  ي��ه��دف امل��ع��ر���س اإىل ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل 
الثقافية،  القيم  اأجل غر�س  املجتمع من  الفنية يف  احلياة 
الإماراتية  الفنية  املواهب  من   16 اأعمال  املعر�س  وي�سم 
الهوية  ج��م��ال��ي��ات  الأع���م���ال  وتعك�س  وال���واع���دة،  ���س��ة  امل��ك��رنّ
وقيمة الفن والإبداع يف دولة الإمارات، بالإ�سافة اإىل اأنها 
خمتلفة  اأجيال  لثاثة  والإبداعية  الفنية  التجربة  متثل 
الهوية  الأعمال  ت�ستك�سف  كما  الإماراتيني.  الفنانني  من 
واآفاق  املا�سي  يف  العريقة  اجل��ذور  ذات  املعا�سرة  الثقافية 

التجريب الإبداعي يف الفن الت�سكيلي م�ستقبًا.
اأب��وظ��ب��ي للثقافة  ��دت ج��ه��ود ك��ل م��ن جمموعة  ت��وحنّ وق��د 
والفنون جنباً اإىل جنب مع املعهد العاملي للفنون والعاج يف 
كليفاند كلينك، بدافع من روؤية م�سرتكة لدمج مفاهيم 

الثقافة والفن يف املجتمع، وقد ظهرت بوادر هذا التعاون 
اأبوظبي،  ملهرجان  ال�ساد�سة  ال��دورة  2009 خال  عام  يف 
ح��ني ُوج��ه��ت ال��دع��وة ل��ل��دك��ت��ورة اإي��ف��ا ف��ات��وري��ن��ي ، رئي�س 
اأوهايو  ِوحدة الطب والفنون العاملية، كليفاند كلينك يف 
، للم�ساركة يف ندوة �سمن فعاليات برنامج املهرجان بعنوان 
املجموعة  توا�سل  احل��ني،  ذلك  ومنذ   ، والدماغ  املو�سيقى 
جهودها نحو ا�ستك�ساف الربامج واملبادرات الفنية يف جمال 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  فيها  مبا  ال�سحية،  الرعاية 
وياأتي   ،2007 ع��ام  منذ  كلينك  كليفاند  تديرها  التي 
معر�س ثاثة اأجيال كامتداد ملوا�سلة هذه اجلهود، حيث 
والفنون  للثقافة  اأبوظبي  التزام جمموعة  املعر�س  يعك�س 
فن  مبنجز  والتعريف  الإم��ارات��ي  الفني  الإب����داع  بتحفيز 
كليفاند  ال��ت��زام  يرتجم  كما  عاملياً،  الإم��ارات��ي  الت�سكيل 
مع  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  القيم  وم�ساركة  بتبادل   ، كلينك 
تعزيزاً  املعر�س  ياأتي  كما  ال��ع��امل،  ح��ول  كليفاند  عماء 
لبناء ج�سور التبادل الثقايف مع الوليات املتحدة؛ الدولة 

�سيف �سرف مهرجان اأبوظبي 2014. 

•• ال�صارقة-الفجر:

نائب  ال�سام�سي  م��اج��د  اأرح��م��ه  ك���رم 
م��دي��ر ع��ام م��وا���س��ات ال�����س��ارق��ة، كا 
ال�سائق  اأحمد عبدالرحمن  من رفيق 
زاده  ون���ادر خ��ان �سر  املدينة،  ب��اأج��رة 
�سائق حافلة النقل بني املدن، تقديرا 
ت�سليم  يف  وم��ب��ادرت��ه��م��ا  لأم��ان��ت��ه��م��ا 
معثورات عبارة عن مبلغ مايل قيمته 
7500 درهم، ن�سيتها راكبة يف �سيارة 
الأجرة التي يعمل عليها، وم�سوغات 
ذهبية تقدر قيمتها ب� 42000 درهم 

ن�سيها راكب يف احلافلة.
الأ�سبوع  ال���واق���ع���ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  وت���ع���ود 
املا�سي حينما قام ال�سائق فور عثوره 
ع��ل��ى احل��ق��ي��ب��ة امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى املبلغ 
بت�سليمها اإىل ق�سم املعثورات يف اأجرة 

لحقا  الراكبة  قامت  فيما   ، املدينة 
الت�سال  مركز  ل��دى  ب��اغ  بت�سجيل 
ال���ت���اب���ع مل���وا����س���ات ال�������س���ارق���ة على 
حيث   ،  )600525252  ( الرقم 

مت ا�ستدعاء الراكبة وت�سليمها املبلغ 
املعثور عليه، فيما قام الأخر بت�سليم 
امل�سغولت  ع���ل���ى  حت���ت���وي  ح��ق��ي��ب��ة 
راكب  ن�سيها  احل��اف��ل��ة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 

اجلبيل  حم��ط��ة  م��ن  ا�ستقلها  ح��ني 
متجها اإىل مدينة خورفكان.

ال�سائقني  باأمانة  ال�سام�سي  واأ���س��اد 
وح�سن ت�سرفهما ، وقام بت�سليمهما 

مثنيا   ، ومبلغ مايل  تقدير  �سهادتي 
هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار  اأم��ان��ت��ه��م��ا،  على 
نوعها  م��ن  الأوىل  لي�ست  ال��واق��ع��ة 
خال  مم��اث��ل��ة  وق��ائ��ع  �سبقتها  ف��ق��د 

العام اجلاري ، لفتا اإىل اأن املوؤ�س�سة 
ت��ر���س��د م��ي��زان��ي��ة ت��ق��در ب��� 100 الف 
ال�سائقني  ل��ت��ك��رمي  ���س��ن��وي��ا  دره�����م 
الأم����ن����اء وامل��ت��م��ي��زي��ن خ����ال حفل 
امللتقى ال�سنوي من كل ع��ام.  و�سدد 
املوؤ�س�سة  ح���ر����س  ع��ل��ى  ال�����س��ام�����س��ي 
لتقدمي  ال��رام��ي��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
مرتكزة  للجمهور،  اخلدمات  اأف�سل 
يف ذل������ك ع���ل���ى ع���ن�������س���ري الأم����ان����ة 
اإىل تكري�سه  ، وهو ما ت�سعى  والثقة 
تنظيم  خ�����ال  م����ن  ال�������س���ائ���ق���ني  يف 
التدريبية  ال��������دورات  م���ن  ال���ع���دي���د 
لهم، وتكرميهم ، اإىل جانب برنامج 
ال�سائقني  لتحفيز  ���س��ك��را  امل��ك��اف��اآت 
اأن  ال��ع��م��ل ،لف���ت���ا اإىل  ع��ل��ى جت��وي��د 
ال�سكر  اأن يقابله  اأي عمل جيد لبد 
اجلهود  تعزيز  اأج���ل  م��ن  وال��ع��رف��ان 

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون تقدم معر�س ثالثة اأجيال يف الوليات املتحدة الأمريكية

م�صت�صفى كليفالند كلينك بوالية اأوهايو ت�صت�صيف اأول معر�س لفنانني اإماراتيني

موا�صالت ال�صارقة تكرم �صائقني عرثا على م�صغوالت ذهبية ومبالغ مالية

•• دبي-وام:

زار �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�سحة ام�س م�ست�سفى 
ت�سمل عدة  تفقدية  وذل��ك �سمن جولة  ال�سارقة  كلباء اجلديد يف  مدينة 
�سعادة  العلماء  وراف��ق حممد   . للوزارة  تابع�ة  ومراكز �سحية  م�ست�سفيات 
لقطاع  امل�ساعد  ال�سحة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��رك��ال  حممد  يو�سف  ال��دك��ت��ور 
امل�ست�سفيات وا�ستقبلهما عبيد �سعيد بن فري�س مدير عام م�ست�سفى كلباء 
التي  والأق�����س��ام  بامل�ست�سفى  العمل  �سر  على  باطاعهما  ق��ام  ال��ذي  العام 
يحتويها و اخلدمات التي تقدمها للمر�سى واملراجعي�ن. كما زار العلماء 
ق�سم الطوارئ وا�ستمع لاآراء املختلفة حول العمل يف امل�ست�سفى من قبل 
كادر الأطباء والفنيني واأهم الحتياجات وتطلعاتهم امل�ستقبلية يف املجال 
ال�سحي. وقال اإنه �سيعتمد خطة لعمل �سيانة �ساملة للم�ست�سفى وتوفر 
مزيد من الأ�سرة للمر�سى يف ق�سم الطوارئ اإذ يتم حاليا العمل على توفر 
العلماء  ووج��ه  والتمري�سي  الطبي  ال��ك��ادر  وزي���ادة  الأ�سنان  مركز  خدمة 
معدلت  حتقيق  على  للحفاظ  املعهودة  بالكفاءة  العمل  ا�ستمرار  ب�سرورة 
الداء العاملية. واأ�ساف اأن وزارة ال�سحة توا�سل جهودها لتطوير م�ست�سفى 
كلباء اجلديد وتزويده باملتخ�س�سني من ال�ست�ساريني والأطباء مبختلف 
التخ�س�سات وكذلك توفر الأجهزة الطبية الازمة لكافة الأق�سام التي 
ت�سملها امل�ست�سفى وتقدمي اخلدمات العاجية الازمة جلميع املرتددين 
من املواطنني واملقيمني يف مدين�ة كلباء واملناطق املجاورة لها. واأكد اأنه يتم 
العمل حاليا على ح�سر احتياجات املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات والوقوف 
احللول  وط��رح  العمل  اأ�ساليب  وتطوير  الفعلية  الت�سغيل  متطلبات  على 
اإذ يعترب هذا العمل  امل�ستقبلية  املنا�سبة للمعوقات التي تعرت�س اخلطط 
م�سوؤولية مبا�سرة للقائمني على متابعة اأن�سطة الوزارة يف املناطق الطبية 

املختلفة. 

وكيل وزراة ال�صحة يتفقد العمل يف 
م�صت�صفى مدينة كلباء اجلديد

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/399 جتاري كلي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  ال�ساعري    �سامل حممد  املحكوم عليه/ علي حممد  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/11/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاه ل�سالح / بنك اخلليج الول بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام 
و�سبعة  )مائة  دره��م   127.033.88 وق��دره  مبلغا  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعى 
القانونية  والفوائد  فل�سا(  وثمانون  وثمانية  درهما  وثاثون  وثاثة  الفا  وع�سرون 
البالغ وقدره 106.033/40  الدين  ا�سل  املتناق�س على  الر�سيد  بواقع 5%�سنويا على 
درهم وذلك من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2013/2/17 وحتى ال�سداد التام مبا 
ذلك  ماعدا  ورف�ست  حماماة  اتعاب  دره��م  ومائتي  وامل�ساريف  الدين  ا�سل  يجاوز  ل 
من طلبات.     �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/12/03  حكما قابا 

لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�صي/علي را�صد احل�صاين                              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�صة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/99 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ عي�سى ح�سني حممد نا�سر العبيديل   العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/11/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاه ل�سالح / بنك اخلليج الول بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام 
املدعي مبلغا وق��دره 212.241.86 درهم )مائتان واثني  ي��وؤدي للبنك  ان  املدعى عليه 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثمانون  و�ستة  درهما  وارب��ون  وواح��د  ومائتان  الفا  ع�سر 
التفاقية البالغ قدرها 12% على ا�سل الدين البالغ قدره مبلغ 192.952.13 درهم على 
الر�سيد املتناق�س وذلك من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2013/1/14 وحتى ال�سداد 
التام مبا ل يجاوز ا�سل الدين وامل�ساريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�ست  ماعدا 
حكما    2013/12/03 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  طلبات.  من  ذل��ك 

قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�صي/علي را�صد احل�صاين                              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�صة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/389 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ �سلطان علي �سالح بن علي احلو�سني    العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/11/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاه ل�سالح / بنك اخلليج الول بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام 
املدعي مبلغا وق��دره 118.909.68 درهم )مائة وثمانية  ي��وؤدي للبنك  ان  املدعى عليه 
على  القانونية  والفوائد  فل�سا(  و�ستون  وثمانية  درهما  وت�سعة  وت�سعمائة  الفا  ع�سر 
الدعوى احلا�سل  تاريخ رفع  باأ�سباب هذا احلكم وذلك من  للثابت  الدين وفقا  ا�سل 
يف 2013/2/17 وحتى ال�سداد التام مبا ل يجاوز ا�سل الدين وامل�ساريف ومائتي درهم 
اتعاب حماماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.    �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 
املوافق 2013/12/03  حكما قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�صي/علي را�صد احل�صاين                              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�صة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/2192 جتاري كلي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  ذ.م.م  العقارية  الثاثة  البعاد  �سركة  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/11/26م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاه ل�سالح /�سركة عرب البحار لل�سناعات ال�سمنتية ذ.م.م   بالتايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 119.690 درهم 
املبلغ  عن  التاخرية  الفائدة  مع  درهما(  وت�سعون  و�ستمائة  الفا  ع�سر  وت�سعة  )مائة 
املحكوم به اعاه وذلك بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2013/8/21 
وحتى ال�سداد التام مبا ل يجاوز ا�سل الدين وبالزام املدعى عليها بامل�سروفات و 200 
بتوقيعي وختم  املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من  طلبات.  �سدر  اتعاب  درهم مقابل 
املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/28  حكما قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�صي/ادري�س بن �صقرون                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2515 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 
 مدعي/ م�سرف الهال �س م ع اجلن�سية: المارات مدعي عليه: يحيى عبدالكرمي 
عبداهلل حممد �سابر المري اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
املطلوب اعانه/  يحيى عبدالكرمي  التحفظي  3.156.261.49 درهم �سحة احلجز 
عبداهلل حممد �سابر المري اجلن�سية: المارات  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي 
 2013/12/18 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

  2013/11/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2621 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 
خلفان  حمد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ع  م  �س  الهال  م�سرف  مدعي/   
و�سحة  حق  ثبوت  الدعوى:  مو�سوع  حمدد  غر  اجلن�سية:  ال�سحي  ا�ستاذ  عبداهلل 
ال�سحي اجلن�سية: غر حمدد      ا�ستاذ  حجز  املطلوب اعانه/  حمد خلفان عبداهلل 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثاثاء 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2506 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 
را�سد  ابراهيم  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ع  م  �س  الهال  م�سرف  مدعي/   
املا�س حممد املرزوقي اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها  
اجلن�سية:  املرزوقي  حممد  املا�س  را�سد  ابراهيم  اعانه/    املطلوب  درهم   260930
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2170 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  ال�سامي  ابوظبي  م�سرف  مدعي/   
غ�سان مطر ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�سية:  ال�سام�سي  مطر  غ�سان  اعانه/    املطلوب  درهم   12900.84 ملبلغ 
اقام  املدعي  ان  حيث  ال�سطب(  من  عنوانه:بالن�سر)بالتجديد  المارات 
 2013/12/18 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
 - زايد  بن  حممد  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  مزيد مول �سخ�سيا 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 
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    حمكمة ابوظبي البتدائية
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مي�سريت  املدعوة/  فقدت  
اثيوبية  ف����ان����ا-  وي����ل����دى 
�سفرها   ج����واز  اجل��ن�����س��ي��ة- 
)779819(�سادر  رق���م 
م��ن اث��ي��وب��ي��ا.    م��ن يجده 
بال�سفارة  الت�����س��ال  عليه 

الثيوبية لدى الدولة.

فقدان جواز �صفرت
ا�سماعيل  امل���دع���و/  ف���ق���د  
 - العولقي    �سامل  ح�سني 
ال��ي��م��ن اجل��ن�����س��ي��ة- ج���واز 
�سفره  رقم )2393790 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م��������ن    )
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 
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اأخبـار الإمـارات

•• الريا�ص-وام: 

يناق�س روؤ���س��اء الأج��ه��زة امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��زك��اة يف 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خال 
اجتماعهم العا�سر الذي يعقد يوم الثاثاء املقبل 
عن  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اأبوظبي..تقرير  يف 
ما و�سلت اإليه درا�سة برنامج دبلوم الزكاة واختيار 
للبحوث  ال��ت��ع��اون  جمل�س  م�سابقة  م��و���س��وع��ات 
والإع���م���ال الإب���داع���ي���ة يف جم���ال ال���زك���اة ولئحة 
الإجتماع  خ��ال  و�سيتم  تعديلها.  بعد  امل�سابقة 
الثالثة  امل�سرتكة  ال��ت��دري��ب  خطة  على  الط���اع 

 -2014  �  2013 ال��ت��ال��ي��ة  ال�����س��ن��وات  ل��ل��ث��اث 
2015 التي اأعدتها جلنة التدريب يف اجتماعها 
اخلام�س ومناق�سة ورقة عمل �سلطنة عمان ب�ساأن 
بدول  الزكاة  جباية  تقاليد  حول  توثيقية  درا�سة 
عمل  ورق��ة  الإجتماع  ويناق�س   . التعاون  جمل�س 
ب��ي��ت ال��زك��اة يف دول���ة ال��ك��وي��ت ح���ول ف��ك��رة اإن�ساء 
ال��زك��اة ي�ساهم يف  اأج��ه��زة  بيت خ��ربة حت��ت مظلة 
ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات الإداري������ة وامل��ال��ي��ة والفنية 
وغرها لأجهزة الزكاة ومقرتحي جلنة التدريب 
توثيقي  كتاب  اإع��داد  ب�ساأن  اجتماعها اخلام�س  يف 
زيارة  وتنفيذ  املجل�س  دول  ال��زك��اة يف  اأج��ه��زة  ع��ن 

ميدانية �سنوية مل�سوؤويل ومدراء التدريب اإىل دول 
العامل اإ�سافة اإىل الطاع على موا�سيع مقرتحة 
من جلنة التدريب. و�سيتم خال الإجتماع عر�س 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال��زك��اة يف  رحلة �سندوق 
املتحدة نحو الريادة وعر�س جتربة اململكة العربية 
ال�سعودية حول تقدمي املكلفني لإقراراتهم الزكوية 
الكرتونيا بجانب عر�س مرئي من �سلطنة عمان 
حول تنظيم العمل التطوعي للجان الزكاة جتربة 
�سعادة  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  الربميي منوذجا  جلنة 
الزكاة  الأ�ستاذ عبدالقادر العجيل مدير عام بيت 

يف دولة الكويت �سابقا .

روؤ�صاء اأجهزة الزكاة يف دول التعاون يعقدون اجتماعهم العا�صر يف اأبوظبي

•• دبي-وام: 

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
ب�ساأن   2013 ل�سنة   31 رقم  املجل�س  ق��رار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
و�سوؤون  الأوق���اف  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�ساء  وا�ستبدال  تعيني 
را�سد  ح���ارب  عبدالرحمن  ال�سيد  تعيني  ت��ق��رر  فقد  دب���ي.  يف  الق�سر 
احلارب بدل من ال�سيد �سالح �سعيد لوتاه وتعيني ال�سيد عبد الرزاق 
عبداهلل اإبراهيم العبداهلل بدل من ال�سيد عارف عبداهلل الهرمي. كما 
اأ�سدر �سموه القرار رقم 33 ل�سنة 2013 بتعديل بع�س اأحكام قرار 

املجل�س التنفيذي رقم 3 ل�سنة 2011 ب�ساأن اللجنة الدائمة ل�سوؤون 
العمال يف اإمارة دبي. ون�س القرار على ا�ستبدال ن�س املادة رقم 1 من 
باملجل�س  امللحقة  الدائمة  اللجنة  بت�سكيل  واخلا�سة  الأ�سلي  القرار 
التنفيذي يف حني ف�سلت املادة اجلديدة ت�سكيل اللجنة حيث ت�سم اإىل 
جانب الرئي�س ونائبه �ستة اأع�ساء ممثلني عن اجلهات احلكومية املعنية 
باخت�سا�س اللجنة. ويعمل بالقرارين من تاريخ �سدورهما وين�سرا يف 
اجلريدة الر�سمية. اإىل ذلك اأ�سدر �سموه قرار املجل�س التنفيذي رقم 
39 ل�سنة 2013 بتعيني ال�سيد من�سور جمعه نا�سر بوع�سيبة نائبا 

للمدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الت�سالت املتخ�س�سة نداء . 

حمدان بن حممد يعتمد قرارين ب�صاأن موؤ�ص�صة االأوقاف 
و�صوؤون الق�صر واللجنة الدائمة ل�صوؤون العمال 

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع م�����س��اء اأم�����س الول 
ال�����س��ن��وي يف  ك��ث��ر  اآل  قبيلة  اح��ت��ف��ال 
مبنا�سبة  اأبوظبي  يف  الوثبة  منطقة 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���اين والأرب����ع����ني 
للدولة. كما ح�سر الحتفال .. ال�سيخ 
���س��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل 
حم  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  و���س��ع��ادة  نهيان 
ال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  ال��ع��ام��ري 
ال��وط��ن��ي و���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
رك��ا���س ال��ع��ام��ري وم��ع��ايل خلفان بن 
غ��ي��ث امل��ح��رب��ي و���س��ع��ادة حم��م��د بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة 
واجل��ودو وحممد بن �سهيل الكثري 
القبائل  واأبناء  اأعيان  وعدد كبر من 
وح�سد  كثر  اآل  قبيلة  اأب��ن��اء  بجانب 

من املدعوين . ووجه �سعادة املهند�س 
عبداهلل �سامل الكثري اأ�سدق التهاين 
ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتربيكات 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى 
�سمو  اأول  وال��ف��ري��ق  الإم������ارات  ح��ك��ام 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�سلحة واأولياء العهود و�سعب 
دولة الإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني 
ال� 42 وفوزها با�ست�سافة دبي معر�س 
اإك�سبو الدويل 2020. وقال اإن اإحتاد 
جاء  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
نتيجة جلهود جبارة قام بها موؤ�س�سها 
الأول املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
املوؤ�س�سون فهو م�سدر قوتنا  واإخوانه 
وعزتنا وهو م�سدر اإحرتام جميع دول 
العامل لكيان هذه الدولة الفريدة من 
اأنعم  اأن اهلل  نوعها. واأ�ساف الكثري 
�ساحب  وهو  �سهم  كرمي  بقائد  علينا 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ووه��ب��ن��ا رج����ال ي�����س��رون ع��ل��ى خطى 
اأمانة بني  زايد رجال يحملون حلمه 
اأ���س��ل��ع��ه��م ويف اأع���ن���اق���ه���م حت���ت راي���ة 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  وق��ي��ادة 
الكثري  واأك���د   . اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
با�ست�سافة  الإم������ارات  دول����ة  ف���وز  اأن 
 2020 ال��دويل  اإك�سبو  معر�س  دب��ي 
بقدرات  و�سهادته  العامل  ثقة  يعك�س 
دول����ة الإم��������ارات ال��ت��ي ط��ال��ت جميع 
مناحي احلياة والتي باتت مبعث فخر 
وقال   . م��واط��ن ومقيم  لكل  واع��ت��زاز 
حلر�س  جت�سيدا  ي��اأت��ي  الح��ت��ف��ال  اإن 

يف  امل�ساركة  على  كثر  اآل  قبيلة  اأبناء 
اعتزازهم  عن  وتعبرا  الوطن  عر�س 
كغرهم من اأبناء الإم��ارات وفخرهم 
مبا حتقق من طفرة ح�سارية كبرة 
املتميزة  وباملكانة  املجالت  يف خمتلف 
ال��ت��ي ت��ب��واأت��ه��ا دول����ة الإم�������ارات على 
من   . وال���دويل  القليمي  ال�سعيدين 
كثر  اآل  قبيلة  اأب��ن��اء  اأع����رب  جهتهم 
احلكيمة  ب���ال���ق���ي���ادة  اع���ت���زازه���م  ع���ن 
ل�ساحب  وال������ولء  ال��ع��ه��د  جم���ددي���ن 
اأن  موؤكدين  ال��دول��ة..  رئي�س  ال�سمو 
هامة  ال�42  الوطني  ال��ي��وم  منا�سبة 
الدولة  ت��ع��م  ال��ت��ي  الح���ت���ف���الت  واأن 
بالهوية  العتزاز  لإظهار  فر�سة  هي 
الوطنية وللتعبر عن اجلميل الكبر 
الذي يحمله اأبناء الوطن ومنهم اأبناء 
على  الر�سيدة  للقيادة  كثر  اآل  قبيلة 
من  لأبنائها  وتقدمه  قدمته  م��ا  ك��ل 
دولة  من  جعلت  وع��ط��اءات  مكت�سبات 

الأمم.  مقدمة  يف  و�سعبها  الإم����ارات 
اع��ت��زازه��م وفخرهم  اأع��رب��وا ع��ن  كما 
املغفور  اأطلقها  التي  الحتاد  مب�سرة 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان رحمه اهلل جمددين العهد على 
اأن يبقوا جندا اأوفياء لهذه امل�سرة يف 
ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو 
نهيان.  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
ورفعوا اأ�سمى اآيات التهنئة والتربيكات 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  م���ق���ام  اإىل 
نائب  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واإىل  ال���دول���ة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأ�سحاب ال�سمو  حاكم دبي واإخوانهما 
اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  والفريق 
زايد اآل نهيان. ت�سمن احلفل عرو�س 
والأهازيج  والرزفة واحلربية  العيالة 
والأغاين الوطنية األقى ال�ساعر عامر 
���س��ع��ري��ة مبنا�سبة  ق�����س��ي��دة  ال��ك��ث��ري 

واأعد  للدولة   42 ال���  الوطني  ال��ي��وم 
ال�����س��ع��راء ق�سائد عن  م��ن  جم��م��وع��ة 
للدولة  امل��وؤ���س�����س��ني  الآب�������اء  م��ن��اق��ب 
هذه  يف  امل�ساعر  �سدق  تعربعن  التي 

وعرو�سا  الغالية  الوطنية  املنا�سبة 
نارية  واألعابا  �سعبية  واأهازيج  تراثية 
وع���ر����س ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ع���ن م�سرة 
الحت�������اد ال������ذي ي���و����س���ح الإجن��������ازات 

املجالت  التي حتققت يف  والنجاحات 
كافة يف احتاد دولة الم��ارات العربية 
فنية  اأجمل لوحة  ر�سم  الذي  املتحدة 

تتناف�س فيها اأجمل الألوان.

•• املنطقة الغربية-وام:

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزير  نهيان 
اأه����ايل  ت��ف��اع��ل واإق����ب����ال  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
اليوم  فعاليات  على  الغربية  املنطقة 
اعتزازهم بوطنهم  الوطني يدل على 
الر�سيدة  وق��ي��ادت��ه��م  الإم������ارات  دول���ة 
ال����ت����ي ع���م���ل���ت ع���ل���ى ت����وف����ر احل���ي���اة 
الكرمية والأمن والأم��ان وال�ستقرار 

جلميع مواطني الدولة.
واأ�سار معاليه اإىل اأن اأهمية الحتفال 
بهذه املنا�سبة الغالية ترتكز يف تعميق 
بالإنتماء  والع��ت��زاز  الوطني  احل�س 
لرتاب الوطن وجتديد الولء للوطن 
الوطنية  امل�ساعر  ..مثمنا  وال��ق��ي��ادة 
ال�سادقة لأهايل املنطقة الغربية التي 
برزت من خال م�ساركاتهم الفعالة.

اأم�س  جاء ذلك خال ح�سور معاليه 
الوطني  اليوم  قوافل  فعاليات  الول 
العامة  باحلديقة  الرتاثية  بالقرية 
الغربية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  زاي�����د  م��دي��ن��ة  يف 
مبنا�سبة  ال�������وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  وال���ت���ي 
الح��ت��ف��الت ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 42 

حتت �سعارالبيت متوحد.
وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال م��ع��ال��ي��ه ع���دد من 
احلكومية  ال����دوائ����ر  يف  امل�������س���وؤول���ني 
الغربية  باملنطقة  واملحلية  الحتادية 
وج����م����ه����ور غ����ف����ر م������ن امل����واط����ن����ني 

واملقيمني.
وتابع معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
القرية  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�سطة  نهيان  اآل 
املخ�س�سة  وال������ربام������ج  ال����رتاث����ي����ة 
ل��ل��ج��م��ه��ور وت��ف��ق��د ال��ب��ي��ئ��ات الأرب�����ع 
الزراعية  وه��ي  القرية  ت�سمها  التي 
والبحرية والبدوية واجلبلية و�ساهد 

ال�سعبية  بالفرق  اخلا�سة  ال��ع��رو���س 
واحلرف الرتاثية املختلفة.

احلديث  تبادل  على  معاليه  وحر�س 
م��ع ج��م��ه��ور ال��ق��ري��ة واخ��ت��ت��م زيارته 
حر�س  ح���ي���ث  ال�����رتاث�����ي  ب���امل���ج���ل�������س 
���س��ع��راء امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى اإن�������س���اد بع�س 
ق�����س��ائ��ده��م ال��وط��ن��ي��ة يف ح���ب دول���ة 
واأثنى  الر�سيدة.  وقيادتها  الإم����ارات 
لإجناح  املبذولة  اجلهود  على  معاليه 
الوطني والقرى  اليوم  مبادرة قوافل 
تربز  تفا�سيل  من  بها  وم��ا  الرتاثية 
تراث الدولة وقيمه الأ�سيلة لتتعرف 
واملقيمون  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  عليها 
على اأر�س الدولة .. موؤكدا اأن للرتاث 
واأهايل  قبائل  نفو�س  قيمة خا�سة يف 
املنطقة الغربية لذا مت اختيار مدينة 
ل��ت��ك��ون م���ق���را لإح�����دى القرى  زاي�����د 
الثقافة  وزارة  اأقامتها  التي  ال��ث��اث 

تاأتي  والتي  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
الإم��ارات وحتقيقا  تاأكيدا على وحدة 
البيت  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ق��واف��ل  ل�سعار 

متوحد.
بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  وقال معايل 
�ساهده  ال���ذي  وال��ت��ف��اع��ل  الإق��ب��ال  اإن 
اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يوؤكد  م���ن 
جناح مبادرة وزارة الثقافة يف حتقيق 
اأهدافها وعلى راأ�سها الهتمام برتاث 
الدولة وحمايته والتعريف به باعتباره 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  رك���ائ���ز  اأه�����م  اأح�����د 
والت�سجيع على وجود حوار دائم بني 
اأن  اإىل  م�سرا   .. املختلفة  الأج��ي��ال 
لكي  اإمكاناتها  �سخرت جميع  ال��وزارة 
ت��خ��رج م��ب��ادرة ق��واف��ل ال��ي��وم الوطني 
بال�سورة التي تليق باملنا�سبة الوطنية 
العزيزة علينا جميعا من خال اإبراز 
جماليات الرتاث وتنوعه ور�سم �سورة 

حلياة مواطني الدولة يف املا�سي.
الرئي�سي  الهدف  اإن  معاليه  واأ���س��اف 
م��ن اإن�����س��اء ال��ق��رى ال��رتاث��ي��ة تعزيز 
ال���وط���ن���ي���ة لدى  ال���ه���وي���ة  م���ق���وم���ات 
جميع فئات املجتمع يف دولة الإمارات 
و���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ال��ت��وا���س��ل بني 
الأج���ي���ال وت��وظ��ي��ف خ���ربات الأج����داد 
تفعيل  اإىل  اإ�سافة  الأبناء  اإىل  ونقلها 
املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  ال����وزارة  دور 
مناطق  خمتلف  يف  خ��دم��ات��ه��ا  ون�����س��ر 
الثقافية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت��ف��ع��ي��ل  ال���دول���ة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع واإب��������راز ال������دور ال���ري���ادي 

للوزارة يف هذا اجلانب.
تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  اأن  واأو���س��ح 
تركز  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����وزارة 
على بث روح الولء والنتماء للوطن 
ال������وزارة  اح���ت���ف���الت  اأن  اإىل  ..لف���ت���ا 
���س��ه��دت ه���ذا ال���ع���ام ط��ف��رة ن��وع��ي��ة يف 

ط��ب��ي��ع��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وت��وزي��ع��ه��ا على 
الأن�سطة  ت�سل  حتى  ال��دول��ة  اإم���ارات 
كانت  اأي��ن��م��ا  ك��اف��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  اإىل 

اأماكنهم.
بالتنوع  احل�����س��ور  اأ���س��اد  جانبهم  م��ن 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  داخ������ل  وال��������راء 

مب��دي��ن��ة زاي���د وع����ربوا ع��ن �سعادتهم 
مب����ا مل�������س���وه م����ن اإم���ك���ان���ي���ات وت���واف���ر 
الإر������س�����ادات ال���ازم���ة ل��ل��ت��ع��رف على 
تراث الدولة ..موؤكدين اأهمية وجود 
هذه النوعية من الفعاليات على مدار 

العام لي�ستمتع بها اجلميع

الثقافة  وزارة  مبادرة  وثمن احل�سور 
امل��ج��ت��م��ع يف هذا  وال�����س��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
الثقافة  وزير  ال�سدد وح�سور معايل 
وحر�سه على التعرف على انطباعات 
التي  الفعاليات  ع��ن  اجل��م��ه��ور  واآراء 

تقدمها القرية الرتاثية.

•• اأبوظبي-وام:

تاأ�س�س مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر 
عام 2008 بعد عام واحد من افتتاح 
ليكون  وال��زوار  امل�سلني  اأم��ام  اجلامع 
نواة للحركة الثقافية والفكرية التي 
ان��ط��اق��ا من  تتمحور ح��ول اجل��ام��ع 
القيم الثقافية والوطنية التي اأر�ساها 
اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
املركز  ويقوم   . ث��راه  اهلل  نهيان طيب 
منذ تاأ�سي�سه بدور ثقايف وفكري بارز 
من خال فعالياته واأن�سطته املتنوعة 
ل�سرتاتيجيته  وف��ق��ا  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الهادفة اإىل تعزيز التوا�سل احل�ساري 
بني ال�سعوب. ونفذ املركز العديد من 
الأن�����س��ط��ة ك���ان اأب���رزه���ا م�����س��ارك��ات��ه يف 
املعار�س الداخلية التي تقام يف الدولة 
ومعار�س تقام يف اخلارج يف حني نفذ 
داخل  اأخ��رى  وفكرية  ثقافية  اأن�سطة 
موؤ�س�سات  مع  اأي�سا  وتوا�سل  الدولة 
مركز  و���س��ارك   . ب��ال��دول��ة  جمتمعية 
الكثر  يف  الكبر  زاي��د  ال�سيخ  جامع 
منها  بالدولة  الداخلية  املعار�س  من 
الدويل  اأبوظبي  ملعر�س   23 ال���دورة 
اأبريل  نهاية  يف  اأقيمت  والتي  للكتاب 
جناح  خ����ال  م���ن  وذل����ك   ..  2013
اإ�سداراته  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه  ك��ب��رع��ر���س 
الإ�سامية  العمارة  ح��ول  ت��دور  التي 
املركز  وع��ل��وم��ه��ا وح���ر����س  وف��ن��ون��ه��ا 
امل�ساركة على التعريف مبكتبة  خال 
امل����رك����ز ال���ت���ي ت�����س��م جم���م���وع���ة من 
جناح  وحظي  ال��ن��ادرة.  الكتب  نفائ�س 
املركز باهتمام كبر من زوار املعر�س 
زاره  حيث  الر�سمني  امل�سوؤولني  وم��ن 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية ومعايل ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
ومعايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  رئي�س  نهيان 
وال��ث��ق��اف��ة ك��م��ا ���س��ه��د اجل���ن���اح اقبال 
كبرا من الكتاب واملبدعني واملثقفني 
قام  كما  املعر�س.  اأي��ام  وال���زوار طيلة 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بزيارة 
ركن املركز امل�سارك يف معر�س ال�سيد 
اأق��ي��م يف �سبتمرب  ال���ذي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  مب���رك���ز  امل���ا����س���ي 
للمعار�س. واطلع �سموه على جم�سم 
املتنوعة  امل��رك��ز  واإ����س���دارات  للجامع 
وا�ستف�سر عن اأن�سطة املركز وفعالياته 
اأعداد  وع��ن  املا�سي  رم�سان  �سهر  يف 
امل�سلني يف اجلامع يف الع�سر الأواخر 
من رم�سان خ�سو�سا يف ليلة ال�سابع 
اإعجابه  ���س��م��وه  واأب�����دى  وال��ع�����س��ري��ن. 
األف   52 اإىل  امل�سلني  ع��دد  ب��و���س��ول 
ال��ل��ي��ل��ة لأول م���رة يف  م�����س��ل يف ه���ذه 
تاريخ اجلامع..موؤكدا اأن هذا الإجناز 
اأبوظبي  ولإم�������ارة  ل��ل��م��رك��ز  ي��ح�����س��ب 
ب�سكل عام . و�سارك املركز يف معر�س 
الذي  ال��ع��رب��ي  ال�سفر  ���س��وق  وملتقى 
الذي   2013 م��اي��و  دب��ي يف  اأق��ي��م يف 
ال�سخ�سيات  م��ن  ك��ب��را  اإق��ب��ال  �سهد 
الر�سمية والهامة ومن املهتمني وزوار 
ه����ذا احل����دث ال���ه���ام وق����د ���س��م جناح 
زايد  ال�����س��ي��خ  جل��ام��ع  جم�سما  امل��رك��ز 
الكبر ومت عر�س كتاب ف�ساءات من 
نور2 والذي ي�سم ال�سورة الفائزة يف 
ف�ساءات  م�سابقة  من  الثانية  ال��دورة 
م����ن ن�����ور ل��ل��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف 
وحتتفي  �سنويا  املركز  ينظمها  والتي 
يف  والب�سرية  امل�سهدية  باجلماليات 
الكبر وق��د حظي  امل��ع��م��اري  ال�����س��رح 
هذا الكتاب باإقبال ملحوظ من الزوار 
معر�س  يف  اأي�����س��ا  امل���رك���ز  و����س���ارك   .
جيتك�س 2013 الذي اأقيم يف دبي يف 
اأكتوبر املا�سي واأعلن خال م�ساركته 
ان�سمامه اإىل مبادرة احلكومة الذكية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل حيث اأطلق املركز نظاما 
متكاما للخدمات يوؤمن للمتعاملني 
م��ع��ه اإجن����از اخل��دم��ات امل��ط��ل��وب��ة عرب 
وبخ�سو�س   . امل��ح��م��ول��ة  ال���ه���وات���ف 
امل��ع��ار���س اخل��ارج��ي��ة ���س��ارك وف���د من 
املعر�س  ك��ل م��ن  ف��ع��ال��ي��ات  امل��رك��ز يف 
الدويل الثالث اأرابيا � اك�سبو 2013 
والدورة احلادية ع�سرة ملجل�س الأعمال 
الرو�سي العربي التي عقدت يف مركز 
�سانت  مبدينة  للمعار�س  اأك�سبو  لني 
املا�سي  مايو  يف  الرو�سية  بطر�سبورغ 

الرتويج  امل��رك��ز على  وف��د  . وح��ر���س 
لل�سياحة الثقافية يف الدولة وتعريف 
بجامع  احل�����دث  ه����ذا  يف  امل�������س���ارك���ني 
ال�سيخ زايد الكبر بو�سفه واحدا من 
اأهم الوجهات ال�سياحية يف العامل. ويف 
بني  احل�ساري  التوا�سل  تعزيز  اإط��ار 
كوجهة  باجلامع  والتعريف  ال�سعوب 
املركز  وفد من  �سارك  عاملية  �سياحية 
اأبوظبي لل�سياحة  بالتن�سيق مع هيئة 
والثقافة يف فعاليات معر�س ال�سياحة 
والذي  ري���زا  ت���وب  فرن�سا  يف  ال����دويل 
 27 اإىل   24 الفرتة من  اأقيم خال 
يف  املعار�س  اأر���س  يف  املا�سي  �سبتمرب 
بينل  �سيلفيا  معايل  وزارت   . باري�س 
والتجارة  التقليدية  ال�سناعة  وزي��رة 
املركز  ال��ف��رن�����س��ي��ة ج��ن��اح  وال�����س��ي��اح��ة 
وع��ربت عن  للمعر�س  زيارتها  خ��ال 
الثقافية  واأن�سطته  باملركز  اإعجابها 
اأن  م��وؤك��دة   .. وال��دي��ن��ي��ة  وال�سياحية 
تعزيز  ع��ل��ى  تعمل  الثقافية  ر���س��ال��ت��ه 
التعاي�س والتقارب بني الأمم املختلفة 
مرتبطة  اأب��وظ��ب��ي  اأن  اإىل  م�سرة   ..
الفرن�سي  ال�����س��ع��ب  اأذه������ان  يف  دائ���م���ا 
بو�سفه  الكبر  زاي���د  ال�سيخ  بجامع 
معلما بارزا يعك�س ال�سورة احل�سارية 
ل��دول��ة الإم����ارات . وب��ه��دف اإب���راز فن 
�سارك  الإ�سامية وجمالياته  العمارة 
امل���رك���ز ب��ج��ن��اح يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
�سوق  معر�س  من  والثاثني  الرابعة 
ال�سفر العاملي مبركز اك�سل للمعار�س 
واملوؤمترات يف لندن والذي اأقيم خال 
نوفمرب  ���س��ه��ر  م���ن  الأول  الأ����س���ب���وع 
خال  م���ن  امل���رك���ز  وع���ر����س   2013
تدور  والتي  اإ���س��دارت��ه  جميع  جناحه 
الإ�سامية  ال��ع��م��ارة  ح���ول  معظمها 
من  وف��د  زار  كما   . وفنونها  وعلومها 
م�����س��ارك��ت��ه يف معر�س  خ����ال  امل���رك���ز 
ويند�سور  قلعة  ال��ع��امل��ي  ال�سفر  ���س��وق 
يف اململكة املتحدة والتقى مع م�سوؤول 
خدمات ال��زوار يف القلعة وال��ذي قدم 
يف  جتربتهم  ع��ن  مف�سا  ���س��رح��ا  ل��ه 
ا�ستقبال الزوار ومت بحث �سبل تعزيز 
التعاون يف جمالت الهتمام امل�سرتك 
. و زار وفد من املركز برئا�سة �سعادة 
ي��و���س��ف ال��ع��ب��ي��ديل م��دي��ر ع���ام املركز 
التقى  باري�س حيث  اللوفر يف  متحف 
الوفد مدير خدمات الزوار يف املتحف 
ومت خال اللقاء التعرف على جتربة 

ال��ل��وف��ر يف جم���ال خ���دم���ات ال������زوار . 
ال����زي����ارة ع��ل��ى هام�س  وج������اءت ه����ذه 
م�ساركة وفد مركز جامع ال�سيخ زايد 
الكبر يف معر�س ال�سياحة الدويل يف 
فرن�سا ت��وب ري��زا وال���ذي اأق��ي��م خال 
الفرتة من 24 اإىل 27 من �سبتمرب 
باري�س  امل��ع��ار���س يف  ب���اأر����س  امل��ا���س��ي 
الكبر  زاي��د  ال�سيخ  جامع  ..و���س��ارك 
من  املجتمعية  الفعاليات  من  عدد  يف 
املجتمعية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  بينها 
ال��داخ��ل��ي��ة ح��ي��ث اأط��ف��اأ ج��ام��ع ال�سيخ 
زايد الكبر اأنواره بني ال�ساعة الثامنة 
يوم  والن�سف  التا�سعة  اإىل  والن�سف 
وذل��ك يف   2013 مار�س   23 ال�سبت 
ال�سنوية  املنا�سبة  يف  م�ساركته  اإط���ار 
العاملية �ساعة الأر�س التي تهدف اإىل 
احلد من ال�ستهاك املفرط للطاقة 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الح��ت��ب��ا���س احل����راري 
وتنظيم الإ�ستهاك. وقام وفد املركز 
 2013 �سبتمرب  �سهر  خ���ال  اأي�����س��ا 
للتوحد  ن���ي���واجن���اد  م���رك���ز  ب����زي����ارة 
باأبوظبي ومركز را�سد لعاج ورعاية 
يف  ت���وام  وم�ست�سفى  ب��دب��ي  ال��ط��ف��ول��ة 
العني ووزع الوفد دفاتر التلوين على 
باإ�سدار  امل��رك��ز  ق���ام  ..ك��م��ا  الأط���ف���ال 
ال�سيخ  له  املغفور  عن  الثقايف  امللحق 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
ثراه مبنا�سبة الذكرى الثامنة لوفاته 
الإن�سانية  الفقيد  ماآثر  لإب��راز  وذل��ك 
وتر�سيخ ذكراه لدى الن�سء وكل اأفراد 

املجتمع.
التوا�سل  ع��ل��ى  امل���رك���ز  م���ن  وح��ر���س��ا 
الأم�سية  يف  بجناح  �سارك  الجتماعي 
والت�ي  ع��ن��دن��ا  ب��رزت��ك��م  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
واجلهات  ال��دوائ��ر  ملوظفي  التنفيذي 
اأب��وظ��ب��ي يف يوليو  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة 
ال���ت�������س�������ج���ي���ع على  ب����ه����دف  امل����ا�����س����ي 
التوا�سل الجتماعي وتبادل اخلب�رات 
والوظيفية  وامل��ع��رف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�سم  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  موظفي  ب��ني 
جناح املركز امل�سارك يف الأم�سية التي 
واملنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  نظمت 
الثقافية  ا���س��دارات��ه  جميع  ال��غ��رب��ي��ة 
العمارة  ح���ول  ت����دور  ال��ت�����ي  امل��ت��ن��وع��ة 
الإ���س��ام��ي��ة وف��ن��ون��ه��ا وع��ل��وم��ه��ا. ويف 
امل��رك��ز لرت�سيخ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اط����ار 
ذك������رى م���وؤ����س�������س اجل����ام����ع ع���امل���ي���ا مت 

اإن���ت���اج ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ي��ه��دف لإب����راز 
ماآثر املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال�سوء على  وت�سليط  ث��راه  طيب اهلل 
جماليات العمارة يف جامع ال�سيخ زايد 
الكب�ر حيث يتم عر�س هذا الفيلم يف 
�سيتم  و  الدولية  و  املحلية  امل�ساركات 
ع���ر����س���ه يف ق����ن����وات اأخ�������رى وج�����اري 
على  الفيلم  عر�س  على  العمل  حاليا 
الناقل  م��ن رح��ات طي�ران الحت���اد 
الن�ساطات  وع���ن   . ل��ل��دول��ة  ال��ر���س��م��ي 
من  الثالث  يف  امل��رك��ز  اأط��ل��ق  الثقافية 
من  ف�ساءات  م�سابقة  املا�سي  مار�س 
الفوتوغرايف يف دورتها  نور للت�سوير 
وجماليات  فنون  �سعار  حت��ت  الثالثة 
اإقبال  اأب��وظ��ب��ي و���س��ه��دت  ال��ع��م��ارة يف 
كبرا من حمبي الت�سوير وامل�سورين 
ال���ع���امل . وقد  اأن����ح����اء  م���ن خم��ت��ل��ف 
اآلف  امل�سابقة نحو خم�سة  ا�ستقطبت 
و 500 �سورة م�ساركة من اأكر من 
70 دولة يف فئتيها العامة واخلا�سة 
فيما بلغ عدد زوار املوقع الإلكرتوين 
ل��ل��م�����س��اب��ق��ة اأك�����ر م���ن خ��م�����س��ة اآلف 
زائ����ر وب��ل��غ ع���دد ال�����س��ور امل�����س��ارك��ة يف 
بجماليات  وت��خ��ت�����س  ال��ع��ام��ة  ال��ف��ئ��ة 
ال�سيخ  جامع  يف  الإ�سامية  العمارة 
زايد الكبر نحو اربعة اآلف و 100 
�سورة ويف الفئة اخلا�سة وتدور حول 
اجلماليات املعمارية يف ق�سر الإمارات 
وو�سل  ����س���ورة   400 و  األ�����ف  ن��ح��و 
الثالثة  ال������دورة  يف  امل�����س��ارك��ني  ع����دد 
األ��ف م�سارك مقابل  اإىل  امل�سابقة  من 
الثانية  ال�������دورة  يف  م�����س��ارك��ا   566
وبلغت قيمة جوائز امل�سابقة هذا العام 
الفئتني  يف  دره����م  األ����ف   250 ن��ح��و 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة . ك��م��ا ن��ظ��م املركز 
ثاث ور�س عمل قدمها عدد من كبار 
امل�����س��وري��ن يف ال��دول��ة ب��ه��دف تدريب 
الت�سوير  ف��ن  على  ال��ه��واة  امل�سورين 
للجامع  مميزة  �سور  التقاط  وكيفية 
من جميع زواياه. وكرم املركز يف حفل 
اأقيم يف ق�سر الإمارات يف ال�سابع ع�سر 
من يونيو 2013 الفائزين يف الدورة 
الثالثة من م�سابقة ف�ساءات من نور 
للت�سوير الفوتوغرايف احتفاء بفنون 
وقدم   . باأبوظبي  العمارة  وجماليات 
احلمري  ���س��اح��ي  ���س��ل��ط��ان  ����س���ع���ادة 
لقطاع  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون  وزارة  وك��ي��ل 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل�������س���ان���دة  اخل�����دم�����ات 

جمل�س اأمناء مركز جامع ال�سيخ زايد 
التذكارية  وال����دروع  اجل��وائ��ز  الكبر 
للفائزين الذين ميثلون �ست دول هي 
والعراق وبارو�سيا  والكويت  ماليزيا 
اإط��ار دوره  . ويف  و�سلوفينيا والفلبني 
الديني والفكري والثقايف اأطلق جامع 
املا�سي  اأب��ري��ل  يف  الكبر  زاي��د  ال�سيخ 
برنامج بعنوان الذكر احلكيم يت�سمن 
ال���ق���راآن  وجت���وي���د  ل��ت��ح��ف��ي��ظ  دورات 
تقام  اأ�سبوعية  وحم��ا���س��رات  ال��ك��رمي 
وتنق�سم  ب��اأب��وظ��ب��ي.  اجل��ام��ع  مقر  يف 
ال����ق����راآن  وحت���ف���ي���ظ  جت���وي���د  دورات 
اإحداهما  جم��م��وع��ت��ني  اإىل  ال���ك���رمي 
للمتقدمني  واأخ��������رى  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 
وت�����س��ت��ه��دف الأع����م����ار م���ن ���س��ن 18 
�سنة فما ف��وق وق��د ب��داأت ال���دورات يف 
 .  2013 نوفمرب  يف  وانتهت  اأب��ري��ل 
وفيما يتعلق باملحا�سرات ينظم املركز 
حما�سرة اأ�سبوعية يف مقره باأبوظبي 
يوم الأربعاء من كل اأ�سبوع بعد �ساة 
امل����غ����رب م���ب���ا����س���رة ي��ل��ق��ي��ه��ا ع�����دد من 
تخ�سي�س  مت  وقد  والداعيات  الدعاة 
للن�ساء  �سهر  كل  يف  واح��دة  حما�سرة 
ف��ق��ط واأظ����ه����رت ال���س��ت��ب��ي��ان��ات التي 
عن  املحا�سرات  عقب  امل��رك��ز  بها  ق��ام 
ال�سل�سلة  ه����ذه  ع���ن  اجل��م��ه��ور  ر����س���ا 
تنمية  يف  ت�سهم  التي  املحا�سرات  من 
امل���ج���ت���م���ع ث���ق���اف���ي���ا وم���ع���رف���ي���ا. وعن 
جامع  ا�ستقبل  رم�����س��ان  م�����س��روع��ات 
خال  اأبوظبي  الكبريف  زاي��د  ال�سيخ 
واإجازة  هجرية   1434 �سهررم�سان 
عيد الفطر نحو مليون و 217 األف 
 595 و  األ��ف��ا   728 بينهم  م��ن  زائ���ر 
ن�سبت  التي  املكيفة  اخليم  يف  �سائما 

خال  من  اجلامع..وذلك  �ساحات  يف 
م�������س���روع اإف����ط����ار ���س��ائ��م ال�����ذي يقام 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  روح  ع���ن  ���س��ن��وي��ا 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
مبادئ  امل�����س��روع  ه���ذا  ويعك�س   . ث���راه 
وال�سيافة  والكرم  والأخ���وة  الت�سامح 
والتي  ال��راح��ل  ال��ق��ائ��د  غر�سها  ال��ت��ي 
بعده  م��ن  الر�سيدة  القيادة  ر�سختها 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
يوميا  امل����رك����ز  وق������دم   . اهلل  ح��ف��ظ��ه 
لل�سائمني  الإفطار  وجبات  من  عددا 
األف   24 21 و  مب��ع��دل ي���رتاوح ب��ني 
�سباط  ن����ادي  بتجهيزها  ق���ام  وج��ب��ة 
زار  و  اأب��وظ��ب��ي.  يف  امل�سلحة  ال���ق���وات 
ج����ام����ع ال�������س���ي���خ زاي�������د ال���ك���ب���ر نحو 
م��ن خمتلف  زائ����را  و582  األ��ف��ا   33
ال�سباحية  ال��ف��رتة  خ��ال  اجلن�سيات 
من �سهر رم�سان فيما بلغ عدد الزوار 
خال اإجازة عيد الفطر املبارك نحو 
يوم  و�سجل  زائ���را   594 و  األ��ف��ا   32
ن�سبة  اأعلى  العيد  اأي��ام  ث��اين  اجلمعة 
من الزوار حيث بلغ عددهم نحو 16 
. ولإحياء �ساتي  زائ��را  و892  األفا 
ال��رتاوي��ح و التهجد ط��وال اأي��ام �سهر 
رم�سان املبارك ا�ست�ساف مركز جامع 
اأبوظبي �سمن  الكبر يف  زايد  ال�سيخ 
م�����س��روع م�����س��اب��ي��ح رم�����س��ان��ي��ة نخبة 
البارزين  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ق���راء  م��ن 
العربي  ال����ع����امل����ني  يف  وامل�����ع�����روف�����ني 
نحو  اجل��ام��ع  وا�ستقبل  والإ���س��ام��ي 
�ساة  يف  م�سليا   893 و  األفا   230
الرتاويح و 190 األفا و 864 م�سليا 
يف �ساة التهجد من بينهم 52 األفا 

كما  ال��ق��در  ليلة  يف  م�سليا   212 و 
املحا�سرات  العديد من  اجلامع  �سهد 
الدينية اليومية بعد �ساة الرتاويح 
العلماء  م����ن  ن��خ��ب��ة  ق���دم���ه���ا  وال����ت����ي 
الدولة  رئي�س  �سيوف  برنامج  �سمن 
جامع  م��رك��ز  ا�سرتاتيجية  و�سمن   .
خدمات  لتقدمي  الكبر  زاي��د  ال�سيخ 
رائ������دة وم��ت��م��ي�����زة م���ن خ����ال و�سع 
�سيا�سات ومعاير متطورة وا�ستخدام 
ال�سياحي  ل��اإر���س��اد  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
يف  ال�سوتي  املر�سد  ن��ظ��ام  تطبيق  مت 
املر�سد  اجلامع ل�سمان و�سول �سوت 
ال���������زوار وذل������ك ع����ن طريق  جل��م��ي��ع 
ال�سوتي  الإر����س���اد  اأج��ه��زة  ا���س��ت��خ��دام 
املخ�س�س للمجموعات حيث يكون كل 
بجهاز  م��زودا  باملركز  �سياحي  مر�سد 
خال  ومايكروفون  رئي�سي  ل�سلكي 
اجلولة ويكون بقية اأع�ساء املجموعة 
ا�ستقبال  ب��اأج��ه��زة  م���زودي���ن  ال���زائ���رة 
املرحلة  بهذه  العمل  وب��داأ  و�سماعات. 
املا�سي  اأول �سهر رم�سان  اعتبارا من 
ح��ي��ث اأ���س��ه��م ه���ذا امل�����س��روع يف تنظيم 
الهدوء  على  واحل��ف��اظ  ل��ل��زوار  امل�سار 
خال اجلولة خا�سة يف قاعة ال�ساة 
وكان امل�ستهدفون من هذا النظام هم 
�سياحية  ج��ولت  يف  الراغبون  ال���زوار 
والوفود  املركز  مر�سدي  اأح��د  برفقة 
القادمة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  اأوامل���ج���م���وع���ات 
لزيارة اجلامع بدون مر�سد. وقد مت 
الكبر  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  ت�سنيف 
�سياحية عاملية  16 وجهة  اأهم  �سمن 
اأج����راه  وذل����ك ح�����س��ب ا���س��ت��ط��اع راأي 
�سهر فرباير  امل�سهورة يف  املواقع  احد 
اأك����رب م��وق��ع لل�سفر يف  امل��ا���س��ي وه���و 

نهيان بن مبارك يح�صر احتفال قبيلة اآل كثري باليوم الوطني للدولة

نهيان ي�صارك اأهايل املنطقة الغربية احتفاالتهم باليوم الوطني

مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري ي�صعى لتعزيز التوا�صل احل�صاري بني ال�صعوب 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية طه ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1014940 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بارافان فياجوم �ساه احلميد طه )%25(
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبدالرحمن علي يو�سف الباقر احلمادي من 51% اىل %26
تعديل ن�سب ال�سركاء

في�سل فيبني طه من 49% اىل %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف حممد علي احلمادي )%25(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
الرخ�سة  بان  التجارية  ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية رقم CN 1053625 بال�سم التجاري / جلوبال لتجارة اجهزة حقول 

النفط وميلكها ال�سيد/ ح�سن علي غلوم مو�سى العبيديل امارات اجلن�سية.
حيث ابدى املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:

حذف/ح�سن علي غلوم مو�سى العبيديل
ا�سافة / حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�سيباين بن�سبة %51

ا�سافة/اجمل ح�سني مالك اهلل ديتا بن�سبة %25
ا�سافة/اجاز حامد عبداحلامد بن�سبة %24

تعديل ا�سم جتاري اىل/جلوبال لتجارة اجهزة حقول النفط ذ.م.م
تعديل �سكل قانوين اىل/�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل راأ�س املال اىل/ 300000
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جوان لت�سميم 

الزياء رخ�سة رقم:CN 1237802 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي بخيت را�سد بطي الظاهري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حران �سعيد را�سد اجلابري
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط ال�سباب 

CN 1190151:الماراتي للرجال رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد نا�سر را�سد �سعيد الغيثي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح �سلطان خليفة العزيزي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ج�ست 

CN 1187829:جو�سي لل�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سينا حممد عبداهلل عوذيل النعيمي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خديجة عبداهلل �سعيد عبود احلمومي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية املارينا 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1048385 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي �سالح عبداهلل عو�س العامري )%51(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي احمد القا�سي بني حماد
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رويال للقرطا�سية 

رخ�سة رقم:CN 1016223 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف احمد �سعيد ح�سن الكندي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل مبارك اليعقوبي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نهر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطيب للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1136069 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ارنكو - مهند�سون ا�ست�ساريون - فرع
رخ�سة رقم:CN 1155071 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النخلة 

الذهبية للزهور والهدايا
رخ�سة رقم:CN 1061802 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الروائح 

CN 1193637:للماب�س الن�سائية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العلكيم للمواد الغذائية 

رخ�سة رقم:CN 1014004 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1.00*3.75

تعديل ا�سم جتاري:من/العلكيم للمواد الغذائية
AL ALKEEM FOODSTUFF

اىل/بقالة العلكيم 
BAQALA AL ALKEEM

تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العان وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطحنة وبقالة وردة بني 

يا�س اجلديدة رخ�سة رقم:CN 1015634 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3.57

تعديل ا�سم جتاري:من/مطحنة وبقالة وردة بني يا�س اجلديدة
NEW ROSE BANIYAS GROCERY & FLOOR MILL

اىل/بقالة وردة بني يا�س اجلديدة 
BAQALA NEW ROSE BANIYAS

تعديل ن�ساط/حذف مطحنة )4711005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر كول لت�سليح الثاجات واملكيفات 

رخ�سة رقم:CN 1094956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حميد حممد رفيق )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حارب عجان علي مر�سد املريخي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حارب عجان علي مر�سد املريخي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/�سوبر كول لت�سليح الثاجات واملكيفات

SUPER COOL AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIRS
اىل/ �سوبر كول للتربيد ونظام التربيد ذ.م.م 

SOPER COOL REFREGERATION & COOLING SYSTEM LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الختيار 

CN 1175224:لعمال الملنيوم رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حمد عبداهلل املزروعي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعد حممد احمد �سيف املزروعي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ارتفاع للبوابات 

CN 1557302:التوماتيكية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
 ابراهيم عبدالرزاق ح�سن اماره من 25% اىل %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر قريعيه �سعدي )%24(

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

�صركة ال�صاد لاللكرتونيات- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاه )�سركة ال�ساد لالكرتونيات- 
ذ م م( يعلن امل�سفى / اأمر �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة 
ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاه  املذكورة 
املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاه  املذكورة 
لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خال الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً 
املحددة  املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل  الإعان،  تاريخ  من 

بالإعان ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

بقالة الن�صر اجلديد- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاه )بقالة الن�سر اجلديد- ذ م م( 
يعلن امل�سفى / اأمر �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة 
املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاه 
اعاه عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�سفى، وذلك خال الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
بالإعان  املحددة  املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل  الإعان، 

ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 10962 بتاريخ 2013/12/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سراين 

CN 1152471:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عتيق بطي �سيف خلفان املزروعي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي بطي �سامل مو�سى القبي�سي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/�سامل اجلابري
بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم:181974       بتاريخ:2012/11/14 م
با�س��م:�سركة كيو ميد - ايه بي

وعنوانه:�سيميناريجاتان 21 ، ا�س اي - 75228 - ال�سويد .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اط��راف اجل�سم  ذل��ك  ال�سنان مبا يف  البيطري وط��ب  والطب  ت�ستخدم يف اجلراحة  التي  والج��ه��زة  العدد 
والعيون وال�سنان ال�سناعية .

الواقعة بالفئة : 10
وهي  الاتينية  بالحرف  مكتوبة   )skin،boosters( كلمتني  من  مركبه  عامة  العامة:هي  و�سف 

  .)skinboosters( تلفظ
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�صمرب 2013 العدد 10962
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اأخبـار الإمـارات

•• طوكيو-وام: 

اأقام �سعادة �سعيد علي يو�سف النوي�س 
���س��ف��ر ال���دول���ة ل����دى ال���ي���اب���ان حفل 
ال�  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ا�ستقبال 
42 للدولة. ح�سر احلفل الذي اأقيم 
يف فندق الإم��ربي��ال يف طوكيو ح�سد 
الدولة واحلكومة  من كبار م�سوؤويل 
وال����وزارات وال��ن��واب ورج���ال الأعمال 
ومدراء ال�سركات اليابانية ف�سا عن 
و�سخ�سيات  واإع��ام��ي��ني  اأك��ادمي��ي��ني 
الياباين  امل��ج��ت��م��ع  ����س���رائ���ح  ك���ل  م���ن 
العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء 
التهنئة  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  والأج���ن���ب���ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
املباركة  ال��ذك��رى  بهذه  و�سعبا  ق��ي��ادة 
ل��ت��اأ���س��ي�����س الحت������اد..واأع������رب������وا عن 

والنه�سة  ال��ت��ط��ور  اإع��ج��اب��ه��م مب���دى 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����دول����ة. م���ن جانبه 
كلمته  يف  ال��ن��وي�����س  ال�����س��ف��ر  اأع�����رب 
اإىل  خال احلفل عن خال�س تهانيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب  اهلل 
الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم����ارات..م����ق����دم����ا 
ل�ساحبي  الطيبة  ومتنياته  حتياته 
اجل���ال���ة اإم����رباط����ور واإم����رباط����ورة 
اليابان.  و���س��ع��ب  وح��ك��وم��ة  ال���ي���اب���ان 
العام  باأنه خال  الدولة  �سفر  ون��وه 
احلايل اكت�سبت العاقة بني الإمارات 
وال����ي����اب����ان زخما  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 

اإ�سافيا نتج عن �سل�سلة من الزيارات 
املتبادلة لكبار امل�سوؤولني احلكوميني 
اإىل زي����ارة  ال���ب���ل���دي���ن.. م�����س��را  ب���ني 
القت�ساد  وزير  موتيغى  تو�سيميت�سو 
وال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة ال��ي��اب��اين اإىل 
وزيارة  ف��رباي��ر  �سهر  خ��ال  اأبوظبي 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
اإبريل  �سهر  خ���ال  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
وزيارة رئي�س الوزراء الياباين �سينزو 
���س��ه��ر مايو  ال���دول���ة خ���ال  اإىل  اآب����ي 
العاقات  اإن  ال�سفر  وق��ال  املا�سي. 
الثنائية تعززت يف خمتلف املجالت..

مزيد  ا�ستقطاب  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا 
الدولة  لزيارة  اليابانيني  ال�سياح  من 
التي  ال����رح����ات  ت��و���س��ي��ع  مت  ب��ي��ن��م��ا 
العام..لفتا  هذا  واليابان  دبي  تربط 
التي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  دور  اإىل 

العاقات  لت�سجيع  نف�سها  ت��ك��ر���س 
معايل  ه��ن��اأت  جانبها  م��ن   . الثنائية 
الليربايل  احل�����زب  ع�����س��وة  ال��ن��ائ��ب��ة 
كويكي  يوريكو  احلاكم  الدميقراطي 
الربملانية  ال�سداقة  جمعية  ورئي�سة 
الدولة  اليابانية..قيادة  الإم��ارات��ي��ة 
الوطني..  ب��ال��ي��وم  الإم������ارات  و���س��ع��ب 
م�������س���ي���دة ب���ت���ط���ور ومن�����و ال���ع���اق���ات 
يف  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية 
�ستى املجالت. كما هناأ ال�سيد ماكيو 
م���اي���اغ���اوا م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب �سوؤون 
ال�����س��رق الأو���س��ط واأف��ري��ق��ي��ا يف وزارة 
اليابانية..مدينة  اخلارجية  ال�سوؤون 
ا���س��ت�����س��اف��ة معر�س  دب���ي لخ��ت��ي��اره��ا 
باده  دع��م  ..م��وؤك��دا   2020 اك�سبو 
ج��ه��ود دول����ة الإم������ارات يف م��ث��ل هذه 
دولة  اإن  وق��ال  التاريخية.  املنا�سبات 

اأ�سبحت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
ب����واب����ة م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق الأو�����س����ط 
اأوروبا  اإىل  انطاق  ونقطة  واأفريقيا 
مما ي�ساعد على زيادة فر�س التجارة 
اإىل  ال���ت���ب���ادلت..م�������س���را  و خم��ت��ل��ف 
اجلهود  لتن�سيط  ط��وك��ي��و  ا���س��ت��ع��داد 
الرامية اإىل دعم ال�ستقرار والزدهار 
الأو�سط  وال�������س���رق  اخل��ل��ي��ج  دول  يف 
وخا�سة من خال ال�سراكة مع دولة 
الإمارات. واأكد عاقة الثقة التي مت 
العربية  الإم���ارات  بني  بنجاح  بناوؤها 
املجالت  خال  من  واليابان  املتحدة 
غرها..لفتا  و  وال��ط��اق��ة  التجارية 
اإىل اأن دولة الإم��ارات هي ثاين اأكرب 
م�سدر للنفط اإىل اليابان بعد اململكة 
فعاليات  و�سهدت  ال�سعودية.  العربية 
احل��ف��ل ع��ر���س��ا م�����س��ورا ع��ل��ى �سا�سة 

جميع  على  ال��دول��ة  ملنجزات  �سخمة 
الوطني  ال����رتاث  الأ���س��ع��دة ومن����اذج 
التقليدية  والأزي��اء  الثقايف  وامل��وروث 

غ��ذائ��ي��ة مثل  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال��ت��م��ور الإم��ارات��ي��ة..ف��ي��م��ا مت عر�س 
الإقت�سادية  ال��ق��ف��زة  ت��ع��ك�����س  ����س���ور 

والعمرانية وال�سياحية التي �سهدتها 
الدولة ممثلة ب�سركاتها الوطنية مثل 

طران الإمارات و طران الحتاد . 

•• الدوحة-وام: 

�سفر  ال��ظ��اه��ري  �سيف  را���س��د  جمعة  �سعادة  نظم 
مبنا�سبة  ا�ستقبال  حفل  قطر  دول��ة  ل��دى  ال��دول��ة 
اليوم الوطني ال� 42 . ح�سر احلفل الذي اأقيم يف 
فندق �سانت ريج�س ..�سعادة الدكتور حمد بن عبد 
والرتاث  والفنون  الثقافة  وزي��ر  ال��ك��واري  العزيز 
القطري و�سعادة ال�سيد عبد اهلل بن �سالح اخلليفي 
وزير العمل وال�سوؤون الجتماعية القطري و�سعادة 
ث���اين وزي����ر الدولة  اآل  ���س��ح��ي��م  ب���ن  ال�����س��ي��خ ح��م��د 
اآل ثاين  اأحمد بن حممد بن جرب  ال�سيخ  و�سعادة 
م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون التعاون الدويل يف 
في�سل  ال�سيخ  و�سعادة  القطرية  اخلارجية  وزارة 
الأعمال  رج���ال  راب��ط��ة  رئي�س  ث��اين  اآل  قا�سم  ب��ن 
اأع�����س��اء جم��ل�����س ال�سورى  ال��ق��ط��ري��ني وع����دد م��ن 
جتارة  وغرفة  املركزي  البلدي  واملجل�س  القطري 
و�سناعة قطر اإ�سافة اإىل كبار ال�سخ�سيات ورجال 
الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  القطريني  الأعمال 
 . دول���ة قطر  ل��دى  املعتمدين  ال��ع��رب��ي والأج��ن��ب��ي 
كما ح�سر احلفل ممثلو �سركات اإماراتية يف قطر 
وخمتلف و�سائل الإعام القطرية وح�سد كبر من 
املواطنني القطريني والإماراتيني بجانب الطلبة 
واأع�ساء  ق��ط��ر  دول����ة  ال��دار���س��ني يف  الإم���ارات���ي���ني 

ال�سفر  �سعادة  . ورف��ع  ال��دوح��ة  ال��دول��ة يف  �سفارة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  اهلل  رع���اه  دب��ي 
ال�سيخ  �سمو  اأول  والفريق  الم���ارات  حكام  الأعلى 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
الإم���ارات  و�سعب  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الإجنازات  اأهم  وا�ستعر�س  الغالية.  املنا�سبة  بهذه 
احل�سارية التي حتققت يف الدولة على امل�ستويني 
امل��ح��ل��ي وال����دويل خ���ال 42 ع��ام��ا وذل���ك بف�سل 
القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
اأكمل م�سرة املغفور له باإذن  اآل نهيان الذي  زايد 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
مما جعل الإمارات حمط اأنظار العامل اأجمع. وهناأ 
بالفوز  الإم���ارات  و�سعب  حكومة  الظاهري  �سعادة 
با�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2020 الدويل..موؤكدا 
ت�سمن   . احل���دث  ه���ذا  ال��ع��امل يف  �ستبهر  دب���ي  اأن 
ال�سفارة  اأق��ام��ت��ه��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع����ددا  احل��ف��ل 
اأبوظبي  وم�سرف  للطاقة  دولفني  �سركة  برعاية 
ال���وط���ن���ي وخطوط  وب���ن���ك الحت������اد  الإ����س���ام���ي 
فرقة  م�ساركة  منها  الدولة  يف  الوطنية  الطران 

اللوحات  اأج���م���ل  م���ن  ق���دم���ت جم��م��وع��ة  ���س��ع��ب��ي��ة 
الإماراتية بجانب م�ساركة خطوط طران الحتاد 
والإمارات وفاي دبي والعربية بعدد من التذاكر 
املجانية جرى ال�سحب عليها خال احلفل. واأقيم 
على هام�س احلفل معر�سا لل�سور عن اأهم معامل 
الإم��ارات وعر�س لأهم الإ�سدارات التعريفية عن 
اإىل  اإ�سافة  ال�سياحي  الطابع  ذات  خا�سة  ال��دول��ة 
ت��وزي��ع ع��دد م��ن ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة..اإ���س��اف��ة اإىل 
احلفل  العمات يف  ه��واة جمع  م��ن  ع��دد  م�ساركة 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  رق��م  حتمل  عاملية  بعمات 
اأن �سفر الدولة لدى قطر افتتح يف  . يذكر   42
طوابع  معر�س  اجل��اري  دي�سمرب  �سهر  من  الأول 
العامة  املوؤ�س�سة  اأقامته  الإم���ارات  دول��ة  يف  خا�س 
للربيد يف دولة قطر مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 
ال� 42 للدولة وذلك �سمن فعاليات متحف طوابع 
اأيام .   10 الربيد العربي بكتارا وي�ستمر املعر�س 
قدمية  اإ���س��دارات  م��ن  لوحة   42 املعر�س  وي�سم 
الإمارات  لدولة  الربيدية  الطوابع  من  وحديثة 
واملنا�سبات  امل��ح��ل��ي��ة  الأح�����داث  اأه����م  ت�����س��ور  ح��ي��ث 
الثقايف  والإرث  الداخلية  والهتمامات  الوطنية 
والريا�سية  والبحرية  الربية  واحل��ي��اة  وال�سعبي 
العمرانية وجمالت متنوعة من �سحة  والنه�سة 

وتعليم يف الدولة.

•• نيويورك-وام:

ن��ظ��م��ت ����س���ع���ادة ال�����س��ف��رة لن����ا زكي 
لدى  الدائمة  الدولة  مندوبة  ن�سيبة 
املا�سية  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم الوطني 
الدكتور  ل��ل��دول��ة..ب��ح�����س��ور   42 ال���� 
ال�����س��ي��خ ه�����زاع ب���ن ���س��ل��ط��ان ب���ن زايد 
اأقيم  ال��ذي  احلفل  ح�سر  نهيان.  اآل 
نيويورك  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��ر  يف 
����س���ع���ادة ي����ان اإل���ي���ا����س���ون ن���ائ���ب اأم���ني 
الدكتور  و���س��ع��ادة  املتحدة  الأمم  ع��ام 
العامة  رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة  اآ�����س  ج����ون 
لك�سمي  و����س���ع���ادة  امل���ت���ح���دة  ل�����اأمم 
ال��ع��ام لاأمم  الأم���ني  ب��وري م�ساعدة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ون���ائ���ب���ة  امل���ت���ح���دة 
و�سعادة  للمراأة  املتحدة  الأمم  للجنة 
الإنقاذ  جلنة  رئي�س  ميليباند  ديفيد 
من  عدد  احلفل  ح�سر  كما  الدولية. 
كبار امل�سوؤولني يف املنظمة اإ�سافة اإىل 
امل��ن��دوب��ني ال��دائ��م��ني و���س��ف��راء الدول 
وعدد  املتحدة  الأمم  ل��دى  املعتمدين 
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  اأع�������س���اء  م���ن 
والقن�سلي للدول يف نيويورك بجانب 
كبار امل�سوؤولني احلكوميني يف مدينة 
اأخرى  ه��ام��ة  و�سخ�سيات  ن��ي��وي��ورك 
من خمتلف القطاعات منها جامعتي 
وا�ستعر�ست   . وغوغنهامي  نيويورك 
�سعادة ال�سفرة لنا ن�سيبه يف كلمتها 
خال احلفل الإجنازات التي حققتها 

دول����ة الإم������ارات م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا عام 
الدولة  ف���وز  اإىل  م�����س��رة   ..1971
 2020 اإك�سبو  با�ست�سافة  دبي  بفوز 
ل���ل���دول  ام���ت���ن���ان���ه���ا  ع�����ن  م���ع���رب���ة   ..
ال���ذي قدموه  ال��دع��م  الأع�����س��اء على 
ال��دول��ة جتاه  ال��ت��زام  للدولة. واأك���دت 
ومبادئها.. املتحدة  الأمم  منظومة 
ب����اأن دول����ة الإم�������ارات توؤمن  م��ن��وه��ة 
باأهمية التعددية وفائدة اأمم متحدة 
قوية وفاعلة لأن الأمم املتحدة جت�سد 
مثال لوجود م�سلحة جماعية عاملية 
بذلك.  قويا  اإميانا  توؤمن  والإم���ارات 

وجددت التزام دولة الإمارات بتعميق 
العاقات مع املنظمة الدولية خا�سة 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  جم�����الت  يف 
والتنمية  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  وامل�������س���اواة 
الدوليني.  والأم���ن  ال�سام  وحتقيق 
وتقدمت ال�سفرة لنا ن�سيبه باأخل�س 
التهانئ واأحر التربيكات اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 

املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 
اأول  والفريق  الإم���ارات  حكام  الأعلى 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
العهود  اأولياء  و�سمو  امل�سلحة  للقوات 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل 
نهيان وزير اخلارجية و�سمو ال�سيخة 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ال��ن�����س��ائ��ي ال����ع����ام ال���رئ���ي�������س الأع���ل���ى 
رئي�سة  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س 

واإىل �سعب الإمارات كافة.

•• لندن -وام:

اململكة  ال���دول���ة يف  ���س��ف��ارة  اأق���ام���ت 
مبنا�سبة  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل  امل��ت��ح��دة 
 . والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم 
ك��ل م��ن هيو  ال�����س��ادة  ح�سر احلفل 
ال�سرق  ����س���وؤون  وزي����ر  روب��رت�����س��ون 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  الأو�������س������ط 
وزي����ر  دن���ك���ن  واألن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
وفيليب  ال��دول��ي��ة  للتنمية  ال��دول��ة 
املعدات  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  دان 
والتكنولوجيا.  وال��دع��م  الدفاعية 
ك��م��ا ح�����س��ر احل��ف��ل األ��ي�����س��رت برت 
ال�سرق  ل�������س���وؤون  ال�����س��اب��ق  ال���وزي���ر 
اأع�ساء الربملان  الأو�سط وعدد من 
ال���ربي���ط���اين وجم���ل�������س ال����ل����وردات 
وكبار امل�سوؤولني يف وزارة اخلارجية 
الدبلوما�سي  وال�سلك  الربيطانية 
و�������س������ف������راء ال����ب����ع����ث����ات ال���ع���رب���ي���ة 
والأج���ن���ب���ي���ة يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة..
بجانب �سخ�سيات مدنية بارزة من 
وال�ستثمار  والأع���م���ال  امل���ال  ق��ط��اع 
اأ�سدقاء  م����ن  ون���خ���ب���ة  والإع���������ام 

دولة الإم��ارات يف بريطانيا. واألقى 
�سعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �سفر 
فيها  احل�����س��ور حت���دث  اأم����ام  كلمة 

بالن�سبة  املنا�سبة  ه��ذه  اأهمية  ع��ن 
الإم����ارات����ي وع���ن م�سرة  ل��ل�����س��ع��ب 
النمو والتقدم املوا�سلة والإجنازات 
النوعية التي حققتها الدولة خال 

الر�سيد  احل��ك��م  بف�سل  ع��ام��ا   42
�سعب  واإخا�س  احلكيمة  والقيادة 
وم�ساركته  لوطنه  الإم����ارات  دول���ة 
يف حتمل الأعباء وامل�سوؤوليات. كما 
العاقة  ال�سفر عن  �سعادة  حتدث 
املتميزة بني دولة الإمارات واململكة 
املتحدة وتطورها املتوا�سل. واأعرب 
يف ختام كلمته عن �سعادته و�سعادة 
بتزامن  الإم�����������ارات  دول������ة  ���س��ع��ب 
والأربعني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ل�����احت�����اد م�����ع ف������وز م���دي���ن���ة دب���ي 
كما   .2020 اك�����س��ب��و  با�ست�سافة 
وزير  روبرت�سون  هيو  ال�سيد  األقى 
ال�����س��رق الأو����س���ط يف وزارة  ����س���وؤون 
اأمام  كلمة  الربيطانية  اخلارجية 
احل�سور حتدث فيها عن العاقات 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وعن  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
وجوانبها  اآفاقها  وات�ساع  ازده��اره��ا 
ال�سيا�سية  الأ���س��ع��دة  خمتلف  على 
والقت�سادية والثقافية وعن يقينه 
متميزة  �ستظل  ال��ع��اق��ة  ه��ذه  ب���اأن 
و���س��ت�����س��ه��د ت���ط���ورا م�����س��ت��م��را نحو 

الأف�سل. 

•• �صنغهاي-وام:

اإب��راه��ي��م حم��م��د ج��م��ع��ة املن�سوري  ���س��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
�سنغهاي..معايل جيانغ  الدولة لدى  قن�سل عام 
نيابة  ال��ذي قدم  �سنغهاي  نائب عمدة  جو ت�سني 
الإم���ارات  ل��دول��ة  التهاين  �سنغهاي  حكومة  ع��ن 
ك��م��ا قدم   .  42 ال�����  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
 2020 اإك�سبو  ل�ست�سافة  دب��ي  ب��ف��وز  ال��ت��ه��اين 

 . دب��ي  مع  ت��واأم��ة  بعاقة  �سنغهاي  ترتبط  حيث 
اللقاء  خال  �سنغهاي  عمدة  نائب  معايل  واأ�ساد 
والتي  دب��ي  بها  تتمتع  التي  الناجحة  ب��اخل��ربات 
ا�ستفادت منها كثر من الدول. من جانبه رحب 
�سعادة القن�سل العام مبعايل نائب عمدة �سنغهاي 
على  اجلانبني  وحر�س  العاقات  اأهمية  موؤكدا 
تطويرها. كما اأكد اأن فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 
2020 جاء نتيجة لثقة العامل بالإمكانات التي 

تتمتع بها الإم��ارة واخل��ربات الازمة يف تنظيم 
اأن هذا التنظيم  مثل تلك الفعاليات م�سرا اإىل 
اإيجابا على كل القطاعات. ح�سر اللقاء  ينعك�س 
الدائمة  وال��ل��ج��ن��ة  �سنغهاي  ح��ك��وم��ة  مي��ث��ل  وف���د 
���س��ن��غ��ه��اي وجمل�س  يف  ال�����س��ع��ب  ن�����واب  مل��ج��ل�����س 
لل�سعب  ال�سيا�سي  ال�ست�ساري  للموؤمتر  �سنغهاي 
ال�سيني ونائب مدير عام مكتب وزارة اخلارجية 

ب�سنغهاي . 

•• ل�صبونة-وام:

�سفر  الري�سي  اأحمد  نا�سر  �سقر  �سعادة  اأق��ام 
احتفال  ا�ستقبال  حفل  الربتغال  لدى  الدولة 
احلفل  ح�سر  للدولة.   42 ال���  الوطني  باليوم 
القطاعات  خمتلف  مثلت  برتغالية  �سخ�سيات 
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  اأع�������س���اء  اإىل  اإ����س���اف���ة 

ل���ل���دول ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة امل��ع��ت��م��دي��ن يف 
الإماراتية  اجلالية  اأف���راد  م��ن  وع���دد  ل�سبونة 
باحل�سور  ال�سفر  �سعادة  ورحب  الربتغال.  يف 
وقدم لهم فكرة عن معاين هذا اليوم الفارق يف 
تاريخ دولة الإمارات الفتية املعا�سرة واملنفتحة 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اإرادة  بف�سل  ال��ع��امل  على 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

العمل  وتوا�سل  املوؤ�س�سني  الدولة  و�سيوخ  ثراه 
والإجناز يف عهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
 . اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وتربيكاتهم  احلا�سرين  تهاين  �سعادته  وتلقى 
للدولة قيادة و�سعبا ولكل املقيمني على اأر�سها 
اإك�سبو  دبي  با�ست�سافة  الإم��ارات  فوز  مبنا�سبة 

.  2020
••�صنغافورة-وام:

مبنا�سبة  احتفال  �سنغافورة  يف  ال��دول��ة  �سفارة  اأق��ام��ت 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والأرب����ع����ني ل��ل��دول��ة . ح�سر 
الحتفال يف فندق �سانت ريجي�س ممثا عن احلكومة 
لاإعام  ال��دول��ة  وزي��ر  اآن  �سيم  ال�سيدة  ال�سنغافورية 
كل  وال�سادة  ال�سنغافورية  التعليم  ووزارة  والت�سالت 
ن��اي��ر وزك���ي حممد ع�سوي الربملان  ك��وم��ار  م��ن ه��ري 
امل�������س���وؤول���ني يف وزارة  ال�����س��ن��غ��اف��وري وع�����دد م���ن ك���ب���ار 
جمع  الح��ت��ف��ال  ح�سر  كما  ال�سنغافورية.  اخل��ارج��ي��ة 
بجانب  الأع��م��ال  ورج���ال  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  غفر 
ح���وايل 600 م��ن م���دراء ال�����س��رك��ات ال��ك��ربى وممثلي 
اإ�سافة اإىل ممثلني  البعثات الدبلوما�سية يف �سنغافورة 
لل�سركات الإماراتية يف �سنغافورة. واألقى �سعادة حممد 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  القبي�سي  هامل  اأح��م��د 
�سنغافورة كلمة هناأ فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
و�ساحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم رعاه اهلل واإخوانهما 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
اأولها  التي  وبالثقة  والأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 
يف   2020 اإك�سبو  ل�ست�سافة  للدولة  ال��دويل  املجتمع 
ت�سهده  ال��ذي  الكبر  بالتطور  �سعادته  اأ�ساد  كما  دب��ي. 
العاقات الثنائية بني الإمارات و�سنغافورة يف خمتلف 
املجالت. واأ�ساف اأن دخول اتفاقية التجارة احلرة بني 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية 
انعكا�سات  له  �سيكون  العام  ه��ذا  النفاذ  حيز  �سنغافورة 

يف  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  على  كبرة  اإيجابية 
البلدين  التجاري بني  املجال  املجالت ل�سيما  خمتلف 
والذي زاد عن 20 مليار دولر �سنغافوري اأي ما يقدر 
اأ�سعاف ما كان عليه منذ ع�سر �سنوات . واأكد  بخم�سة 
�سعادته حر�س ال�سفارة الدائم على حماية وتعزيز هذه 
العاقات والتعاون امل�سرتك والبناء بني البلدين. من 
يف  ال�سنغافورية  ال��دول��ة  وزي���رة  معايل  اأ���س��ادت  جانبها 
ال�سنغافورية  احلكومة  عن  نيابة  األقتها  التي  كلمتها 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  بالقيادة 
واإخوانه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
ك��ب��ر يف م�����س��رة التقدم  اإي��ج��اب��ي  ل��ه��ا دور  ك���ان  ال��ت��ي 
والتطور التي ت�سهدها الإمارات. كما اأعربت عن تقدير 
احلكومة ال�سنغافورية للدور الإيجابي الكبر والفعال 
ال����ذي ت��ق��وم ب��ه ���س��ف��ارة ال���دول���ة يف ���س��ن��غ��اف��ورة لزيادة 
البلدين  ب��ني  ال��ب��ن��اءة  ال��ع��اق��ات  ه���ذه  وت��ع��زي��ز  تعميق 
ال�����س��دي��ق��ني. وق��ام��ت ال�����س��ف��ارة يف اإط����ار اجل��ه��ود التي 
الدولة بدعوة  ال�سابة يف  املواهب  الدولة لدعم  تبذلها 
الدولة حيث  ال�سباب من  امل�سورين  الفنانني  عدد من 
عك�ست  التي  الفنية  واأعمالهم  �سورهم  بعر�س  قاموا 
العديد  بتوزيع  ال�سفارة  وقامت  للدولة.  �سورة جميلة 
ال��دول��ة والتي  ال��ه��داي��ا وع���دد م��ن املطبوعات ع��ن  م��ن 
واملناخ  الق��ت�����س��ادي��ة  البيئة  ع��ن  كاملة  ���س��ورة  تعر�س 
توفرها  التي  واخلدمات  املتاحة  والفر�س  ال�ستثماري 
الدولة للم�ستثمر ال�سنغافوري. واأ�ساد احل�سور بح�سن 
التنظيم والإعداد املتميز للحفل والذي يعك�س ال�سورة 

املمتازة التي تتمتع بها الدولة على ال�سعيد العاملي. 

�صفارة الدولة يف طوكيو حتتفل باليوم الوطني ال� 42

�صفارة الدولة يف الدوحة تنظم حفل ا�صتقبال مبنا�صبة اليوم الوطني ال� 42 

مندوبة الدولة لدى االأمم املتحدة تقيم حفل ا�صتقبال مبنا�صبة اليوم الوطني ال� 42  �صفارة الدولة يف اململكة املتحدة تقيم حفل ا�صتقبال مبنا�صبة اليوم الوطني

قن�صل عام الدولة يتلقى تهاين حكومة �صنغهاي باليوم الوطني 

�صفري الدولة لدى الربتغال يقيم حفل ا�صتقبال احتفاال باليوم الوطني
�صفارة الدولة يف �صنغافورة تقيم 

احتفاال مبنا�صبة اليوم الوطني

•• اأربيل-وام:

باإقليم  للدولة  العام  القن�سل  املن�سوري  حممد  را�سد  �سعادة  اأق��ام 
كرد�ستان العراق حفا مبنا�سبة اليوم الوطني 42 . �سارك يف احلفل 
نحا�س  وان��ط��وان  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  ال��ب��ارزاين  م�سعود 
وزير التجارة اللبناين وعدد غفر من ال�سيوف و�سل اإىل 1000 
�سيف يتقدمهم اأع�ساء احلكومة والربملان وروؤو�ساء وممثلو البعثات 
الدبلوما�سية لدى القليم و�سيا�سيون و�سيوخ ع�سائر ورجال اأعمال 
وحتدث  الم���ارات.  اأ�سدقاء  من  ونخبة  واجنبية  اماراتية  و�سركات 
�سعادة املن�سوري يف كلمته خال احلفل عن الجنازات احل�سارية التي 
حققتها الدولة خال 42 عاما يف ظل القيادة احلكيمة وبف�سل ولء 
ال�سعب الماراتي لوطنه وقيادتهواألقى ال�سوء على �سيا�سة المارات 

يف النفتاح على العامل ومد يد الأخوة وال�سداقة ودعم التعاون مع 
خمتلف الدول. ورفعاملن�سوري اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام 
القيادة الر�سيدة حفظها اهلل ول�سعب المارات واملقيمني على ثراها 
م�سعود  ب��ارك  جانبه  من   .  42 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الطيب 
البارزاين اليوم الوطني ال� 42 والفوز باإ�ست�سافة اإك�سبو 2020.. 
وقال يف كلمة له األقاها بالنيابة عنه رئي�س دائرة العاقات بحكومة 
الإقليم فاح م�سطفىاإن دولة المارات العربية املتحدة ا�ستطاعت 
اأن تقدم منوذجا ناجحا يف احلكم وباتت دولة يحتذى بها يف املنطقة. 
واأ�ساف ن�سكر كل اجلهود التي تدعم تطوير العاقات بني القليم 
اأن تطور البعثة يف اقليم كرد�ستان من قن�سلية  والم��ارات ..موؤكدا 
بدفع  للم�ساهمة  الم��ارات��ي��ة  ال�سركات  وجم��يء  عامة  قن�سلية  اىل 

عجلة العمار دليل على الوجهة ال�سرتاتيجية للعاقات.

•• بوين�ص اأير�ص-وام: 

اأقام �سعادة عبداخلالق علي �سعيد اليافعي �سفر الدولة لدى جمهورية الأرجنتني حفل ا�ستقبال 
يف  األفيار  فندق  قاعات فر�ساي يف  الحتفال يف  والأربعني. ح�سر  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
العاقات اخلارجية والأدي��ان وال�سفرة  اإدواردو زوين نائب وزير  اأير�س..معايل  العا�سمة بوين�س 
اإدارة  مدير  بلوروتي  اإرن��ان  و�سعادة  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اإ�سكويف  كارمني  دل  ماريا 
�سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط وال�سفر األبرتو ترويبا�س نائب مدير الإدارة الوطنية للمرا�سم 
املعتمدون  والأجنبية  العربية  ال��دول  �سفراء  احلفل  ح�سر  كما  الأرجنتينية.  اخلارجية  وزارة  يف 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  ال�سخ�سيات  لدى جمهورية الأرجنتني وعدد كبر من كبار 

والدينية وعدد من رجال الأعمال و القيادات الع�سكرية الأرجنتينية ورجال الثقافة والإعام. 

رئي�س اإقليم كرد�صتان العراق ي�صارك باحتفال القن�صلية العامة للدولة باليوم الوطني ال� 42  �صفارة الدولة يف االأرجنتني تقيم حفل 
ا�صتقبال مبنا�صبة اليوم الوطني

•• وار�صو-وام: 
اإلتقى �سعادة عا�سم مرزا علي اآل رحمة �سفر الدولة لدى جمهورية 
وال�سرق  اأفريقيا  اإدارة  مدير  موركوت�سين�سكي  ميخاو  �سعادة  بولندا 
ال��ل��ق��اء بحث  ال��ب��ول��ن��دي��ة. ومت خ���ال  الأو����س���ط يف وزارة اخل��ارج��ي��ة 
املرتقبة  الزيارة  ترتيبات  ومناق�سة  البلدين  بني  الثنائية  العاقات 
لفخامة الرئي�س البولندي اإىل الدولة يف الفرتة املقبلة . كما اإلتقى 
البولندية للمعلومات  الوكالة  ال�ساأن مع رئي�س  ال�سفر بهذا  �سعادة 
ت�سايا  بوجينا  بح�سور  ناميان  �سلوفامر  الأجنبية  وال�ستثمارات 

نائية رئي�س الوكالة.

�صفري الدولة يف وار�صو يلتقي 
م�صوؤولني بولنديني 

�صفارة الدولة لدى 
كازاخ�صتان حتتفل 

باليوم الوطني
ا�صتانا -وام:

اأق����ام����ت ����س���ف���ارة دول�����ة الإم�������ارات 
جمهورية  ل��دى  امل��ت��ح��دة  العربية 
ا�ستقبال  ح����ف����ل  ك����ازاخ���������س����ت����ان 
ال��وط��ن��ي الثاين  ال��ي��وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
احلفل  ح�سر  للدولة.  والأرب��ع��ني 
حكومة  يف  امل�����������س�����وؤول�����ني  ك�����ب�����ار 
واأع�ساء  وروؤ������س�����اء  ك���ازاخ�������س���ت���ان 
من  ولفيف  الدبلوما�سي  ال�سلك 
الكازاخ�ستاين  املجتمع  فعاليات 
ال�سرف  ���س��ي��ف  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
الأول  النائب  راو  األ��ب��رت  م��ع��ايل 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  ل���وزي���ر 
و�سعادة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  يف  احل��دي��ث��ة 
وزارة  وك���ي���ل  م��و���س��ي��ن��وف  اأ����س���ك���ار 
كازاخ�ستان.  ج��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة 
دولة  ب�سيا�سة  امل�����س��وؤول��ون  واأ���س��اد 
ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب ال�سمو  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأكدوا  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة ب���ني الإم������ارات 
العاقات  وع���م���ق  وك���ازاخ�������س���ت���ان 
املتميزة  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
خمتلف  يف  ال���ب���ل���دي���ن  وت�����ع�����اون 
املجالت . كما هناأوا دولة الإمارات 
والأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 
وفوزها با�ست�سافة معر�س اك�سبو 

الدويل 2020.
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عربي ودويل

�صحيفة: 300 بريطاين ُيقاتلون يف �صوريا 
•• لندن-يو بي اأي:

تليغراف  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
ام�س اأن اأكر من 300 بريطاين 
اجلهادية  اجلماعات  مع  ُيقاتلون 
اأث����ار ق��ل��ق الأجهزة  ���س��وري��ا، م��ا  يف 
يكونوا  اأن  اح��ت��م��ال  م��ن  الأم��ن��ي��ة 
التقنيات  اأح�������دث  ع���ل���ى  ت����درب����وا 
اإىل  ق���ب���ل ع����ودت����ه����م  الإره�����اب�����ي�����ة 
اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا. 
اأو�ساط  �سوريا �سارت ُتعترب داخل 
احلكومة الربيطانية اأكرب تهديد 
ل��اأم��ن ال��ق��وم��ي ال��ربي��ط��اين من 
ال����ق����اع����دة على  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع���اق���ل 
الباك�ستانية،   - الفغانية  احل��دود 
امل�سلمني  ع������دد  ت�����زاي�����د  ب�������س���ب���ب 
ي�سافرون  ال���ذي���ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
اإىل هناك للم�ساركة يف القتال اإىل 

جانب اجلماعات اجلهادية .
فرن�سي   200 نحو  اأن  وا���س��اف��ت 
و200 ا�سرتايل ُيقاتلون يف �سوريا 
من  غربيني  مواطنني  جانب  اإىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  بينها  م��ن  دول 
بع�س  ي�����س��ت��خ��دم  ف��ي��م��ا  وك�����ن�����دا، 
مواقع  الربيطانيني  اجل��ه��ادي��ني 
للتفاخر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ا���س��م��وه ج��ه��اد اخلم�سة جنوم  مب��ا 
لتجاربهم القتالية يف �سوريا باأمل 
الن�سمام  على  الآخ��ري��ن  ت�سجيع 
ا�ساميون  ف��ي��ه��م  مب���ن  اإل���ي���ه���م، 
ومدينة  ل����ن����دن  ال���ع���ا����س���م���ة  م����ن 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة م����ن خ�����ال اإل���غ���اء 
اإىل  ���س��اف��روا  اإذا  �سفرهم  ج���وازات 
العودة  ملنعهم من  للقتال،  اخل��ارج 

اإىل بريطانيا.
وكان قائد وحدة مكافحة الإرهاب 
والتون،  ريت�سارد  لندن،  �سرطة  يف 
العا�سمة  اأن  م��ن  ال��ث��اث��اء  ر  ح���ذنّ
الربيطانية تواجه تهديداً جديداً 
�سبابها  م�ساركة  ج���راء  ل��اإره��اب 
املحليني  املتطرفني  املئات من  مع 

بالقتال يف �سوريا .

ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت  ب��ورت�����س��م��وث. 
ع����ن م�������س���ادر ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة اأن 
ال���ربي���ط���ان���ي���ني ي�����س��ك��ل��ون اجل����زء 
1000 مواطن  نحو  م��ن  الأك���رب 
ُي���ق���ات���ل���ون مع  ����س���وري���ا  غ���رب���ي يف 
اجل��م��اع��ات اجل��ه��ادي��ة ���س��د نظام 

الرئي�س ب�سار الأ�سد .
و�سفته  م�����س��در  اإىل  ن�����س��ب��ت  ك��م��ا 
الربيطانية،  احلكومة  يف  بالبارز 
ك���ب���ر من  ع�����دد  ���س��ف��ر  اإن  ق���ول���ه 
للجهاد  �سوريا  اإىل  الربيطانيني 

���س��د ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار الأ�سد 
�سار ي�سكل ق�سية اأمنية كبرة يف 
ان�سمامهم  ج��راء  املتحدة  اململكة 
تنظيم  مثل  ارهابية  جماعات  اإىل 
ي�سنوا  اأن  واح���ت���م���ال  ال����ق����اع����دة، 
عمليات جهادية يف �سوارع بريطانيا 

بعد عودتهم من هناك .
وزيرة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وا���س��ارت 
تريزا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  ال���داخ���ل���ي���ة 
جتريد  ح����ال����ي����اً  ت�����در������س  م��������اي، 
جن�سيتهم  من  بالأرهاب  امل�سبهني 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

يواجه حزب �سيا�سي جديد انبثق من 
حركة ملكافحة الف�ساد برزت يف الهند 
النتخابي  ا���س��ت��ح��ق��اق��ه   ،2011 يف 
الول بتوجه الناخبني يف نيودلهي اىل 
مراكز القرتاع وياأمل حزب الن�سان 
يراأ�سه  ال����ذي  اآدم������ي(  )ع����ام  ال���ع���ادي 
امل�سوؤول ال�سابق يف م�سلحة ال�سرائب 
ارفيند كيجريوال يف مناف�سة الحزاب 
اذا  يوؤثر  وان  العا�سمة،  يف  التقليدية 
انتخابات  يف  ج��ي��دة  نتيجة  اح���رز  م��ا 
العام  الق��رتاع  على  العا�سمة،  برملان 
العا�سمة  على  ويهيمن   .2014 يف 
ال���ذي  امل����وؤمت����ر  ح����زب   1998 م��ن��ذ 
ال�سعيد  على  اي�سا  ال�سلطة  ي��ت��وىل 
بالوهن  ا�سيب  موقعه  لكن  الوطني، 
والت�سخم  ال�سلطة  ت��اآك��ل  ج���راء  م��ن 
وحالت العنف الكثرة التي تتعر�س 

لها الن�ساء والف�ساد.
ملكافحة  رئي�س احلزب اجلديد  وادىل 
�سباح  دلهي  و�سط  يف  ب�سوته  الف�ساد 
ان�ساره  م��ئ��ة م��ن  ي��راف��ق��ه  الرب���ع���اء، 

غاندي  قبعة  يعتمرون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
رمزي  مكن�سة،  وي��ح��م��ل��ون  البي�ساء 
احل�������زب. وك���ت���ب���ت ���س��ح��ي��ف��ة ان���دي���ان 
هذه  ان  مقالة  يف  اليومية  اك�سرب�س 

النتخابات  رغ����م  وع���ل���ى   . ح�����س��وره 
التي  الق��ل��ي��م��ي��ة الخ������رى  الرب����ع����ة 
اجريت منذ �سهر، ي�سكل هذا القرتاع 
املعار�سة،  اح�������زاب  لب������رز  اخ���ت���ب���ارا 

ت�ساينا دايلي يف افتتاحية الربعاء 
�سيقو�س  لليابان  بايدن  دع��م  ب��ان 

م�سداقيته يف ال�سني.
بالرغم  ان����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وك��ت��ب��ت 
لتقدمي  وا���س��ن��ط��ن  م���ن حم���اول���ة 
و���س��ي��ط حمايد،  ب�����س��ورة  ن��ف�����س��ه��ا 
لليابان  انحازت  انها  الوا�سح  من 
وت���اب���ع���ت يف ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى زي�����ارة 
تقدم  اي  ي��ت��وق��ع  ال  عليه  ب��اي��دن 
جوهري ان كان ياأتي فقط لتكرار 
ال�سابقة  ح���ك���وم���ت���ه  م���اح���ظ���ات 

اخلاطئة واملنحازة .
وقال م�سوؤول كبر يف وا�سنطن ان 
ال�سينيني  ملحاوريه  �سيعرب  بايدن 
ال��ن��اج��م ع���ن منطقة  ال��ق��ل��ق  ع���ن 
اقامتها  ال���ت���ي  اجل������وي  ال�����دف�����اع 
 23 اح��ادي��ة يف  ال�سني يف خ��ط��وة 
وتغطي  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�سرين 
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ق�����س��م��ا ك���ب���را من 
جزر  ي�سمل  ال�سرقي  ال�سني  بحر 
اليابان  ت���دي���ره���ا  ال���ت���ي  ���س��ن��ك��اك��و 
ت�سمية  حتت  ال�سني  بها  وتطالب 

دياويو.

تقييم  اج������راء  ���س��ت��ت��ي��ح  الن���ت���خ���اب���ات 
لهذه القوة اجلديدة، حزب عام ادمي 
انعدام خربته  ال��ذي متكن على رغ��م 
التاأويات حول  اثارة  التنظيمية من 

•• بكني-اأ ف ب:

و�سل نائب الرئي�س المركي جو 
املحطة  بكني،  اىل  الرب��ع��اء  بايدن 
ا�سيوية  ج���ول���ة  يف  دق�����ة  الك������ر 
التوتر  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ب���ه���ا  ي���ق���وم 
الدفاع اجلوي  الناجت عن منطقة 
فوق  موؤخرا  ال�سني  اقامتها  التي 

منطقة متنازع عليها مع اليابان.
وت��ات��ي ج��ول��ة ب��اي��دن ال��ت��ي بداأها 

كوريا  يف  و�سيختتمها  ال��ي��اب��ان  يف 
التوتر  ا�سابيع من  بعد  اجلنوبية، 
منطقة  بكني  اع��ان  اث��ر  ال�سديد 
متنازع  ج�����زر  ف�����وق  ج�����وي  دف������اع 
ال�سني  بحر  يف  اليابان  مع  عليها 
بايدن  ����س���دد  وب��ع��دم��ا  ال�����س��رق��ي. 
ع��ل��ى متانة  ال��ث��اث��اء يف ط��وك��ي��و 
التحالف المركي الياباين، يزور 
الرب��ع��اء ال�سني و�سط اج��واء من 
�سحيفة  وح���ذرت  الن�سبي  احل���ذر 

ناريندرا  وزع��ي��م��ه  ج��ان��ات��ا  ب��ه��ارات��ي��ا 
الهندو�سي  ال��ق��وم��ي  ال��زع��ي��م  م����ودي 
امل��ث��ر ل��ل��ج��دل. وق����ام م����ودي بحملة 
لفر�س  اخل��م�����س  ال���ولي���ات  يف  كثيفة 
قبل  لربناجمه  وال��رتوي��ج  �سخ�سيته 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة امل��ق��ررة يف اي��ار-

ال�سوات  فرز  الح��د  و�سيجرى  مايو 
يف دلهي ويف الوليات الربع الخرى. 
ارفيند كيجريوال )44 عاما(  ووعد 
املر�سحني  ���س��ف��وف  م���ن  خ���رج  ال����ذي 
ال�����س��ب��ان يف ن��ي��ودل��ه��ي ب��ال��ق�����س��اء على 
ال��ف�����س��اد وم���اح���ق���ة ال���و����س���ط���اء غر 
ال�سرعيني الذين يت�سببون كما يقول 
ب���الرت���ف���اع اجل���ن���وين ل����س���ع���ار امل����واد 
كيجريوال  ان��ف�����س��ل  وق���د  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
ال���ذي خ��ا���س م��ع ال�����س��ائ��ق يف اجلي�س 
للح�سول  2011 حملة  ه��زار يف  اآن��ا 
ع��ل��ى ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد عن 
لت�سكيل  املا�سي  العام  ال�سابق  حليفه 
ا�ستطاعات  ال�سيا�سي وتعطيه  حزبه 
6 و8 م��ق��اع��د وحتى  ال�����راأي م��ا ب��ني 
30 مقعدا من جمموع 70 مقعدا يف 

جمعية دلهي.

انتخابات تخترب حزب مكافحة الف�صاد يف دلهي  بايدن يف بكني لبحث التوتر مع اليابان

العاهل االأردين يبحث يف بروك�صل اأزمة �صوريا

الدولية يف اأفغان�ستان اإي�ساف.
وكان احللف جدد مطالبته كابول 
الأمني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  بتوقيع 
ك�سرط  وا���س��ن��ط��ن  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي 
ان�����س��ح��اب كامل  ل���ت���ف���ادي  م�����س��ب��ق 
حمذراً  ال��ب��اد،  من  الناتو  لقوات 
قد  التفاقية  توقيع  ع��دم  اأن  م��ن 
الأمني  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  �سلباً  ��ر  ي��وؤثنّ
اأفغان�ستان  وعلى م�سار التنمية يف 

العام املقبل.

جتهيزاتها،  ب��ك��اف��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
بتحديد  مرحباً   ، �سليمة  بطريقة 
���س��ام حول  م��وع��د لعقد م��وؤمت��ر 
الثاين-يناير  ك���ان���ون  يف  ���س��وري��ا 

القادم.
احلل  اأن  اإىل  را���س��م��و���س��ن  واأ����س���ار 
ال�سورية هو عرب  لاأزمة  الوحيد 
يقودها  ���س��ام��ل��ة  �سيا�سية  عملية 
ال�سوريون اأنف�سهم، بناء على بيان 

جنيف .

حلف  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اأن  ي���ذك���ر 
اإجتماعاً  يعقدون  الأطل�سي  �سمال 
بروك�سل،  يف  اأم�����س  ي��وم  منذ  لهم 
من  ال��ع��دي��د  مناق�سة  مت��ت  ح��ي��ث 
املوا�سيع مثل العاقات مع الدول 
ال�سريكة والتح�سر لقمة احللف 

العام القادم يف بريطانيا.
احللف  خ���ارج���ي���ة  وزراء  وي���ع���ق���د 
اإجتماعاً مع الدول، غر الأع�ساء 
يف الناتو، وامل�ساركة يف قوة امل�ساعدة 

•• عوا�صم-وكاالت:

حذر اأطباء يف �سوريا من اأن املزيد 
بت�سوهات  ي��ول��دون  الأط���ف���ال  م��ن 
وذل����ك  ولدة(،  )ع����ي����وب  َخ��ل��ق��ي��ة 
الرعاية  ن���ظ���ام  لن���ه���ي���ار  ن��ت��ي��ج��ة 
رابطني  ال��ب��ل��د،  ه���ذا  يف  ال�سحية 
ذل�������ك ب�����ع�����دم ح���������س����ول ال���ن�������س���اء 
ع��ل��ى ح��م�����س ال��ف��ول��ي��ك. ف��ق��د مت 
لأطفال  ولدة  ح�����الت  ت�����س��ج��ي��ل 
اأج��زاء من  يعانون من عدم وجود 
ال����دم����اغ، ف��ي��م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ا�سم 
ما  وع��ادة   ،  Anencephaly
اأو ميوت  ال��ط��ف��ل ميتا  ه���ذا  ي��ول��د 

مبا�سرة بعد الولدة.
�سمال  احل�����الت يف  ه���ذ  و���س��ج��ل��ت 
توجد  ت���ع���د  مل  ح���ي���ث  �����س����وري����ا، 
اخلدمات ال�سحية املعنية ب� رعاية 
الرعاية  وه��ي   ، الإجن����اب  قبل  م��ا 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��م��راأة ال��ت��ي تفكر يف 

احلمل.
وي��ع��ت��ق��د اأن ت��زاي��د ه���ذه احل���الت 
ناجم عن نق�س حم�س الفوليك، 
وه���و م��ك��م��ل ي��ع��ط��ى ل��ل��م��راأة التي 

احتمالت  لتقليل  احل��م��ل  ت��ري��د 
اإجن�����اب ط��ف��ل ل���دي���ه ت�����س��وه��ات يف 
انعدام  ومنها  الع�سبي،  الأن��ب��وب 

وجود اأجزاء من الدماغ.
اأطباء  منظمة  رئي�سة  �سهدت  وقد 
ب��ا ح����دود، ال��دك��ت��ورة ج���وين يل، 
امل�ساهدات،  ه��ذه  من  العديد  على 
وذلك اأثناء عملها ملدة ع�سر اأيام يف 
م�ست�سفى ميداين يف �سوريا، يبعد 
خطوط  ع��ن  ك��ي��ل��وم��رتات  ب�سعة 

النزاع الأمامية.
الذي  امل�ست�سفى  عملها يف  وخ��ال 
لي�س �سوى مبنى �سكني مت حتويله 
املدنيني  بني  اإ�سابات  يل  لحظت 
واأم��را���س��ا ت��دل على ان��ع��دام وجود 

نظام رعاية �سحي يف �سوريا.
فخال اأقل من اأ�سبوعني، �سهدت 
يل ث���اث���ة م���وال���ي���د ي���ع���ان���ون من 
ف��ق��دان ال��دم��اغ، واح���د ول��د ميتا، 
والث��ن��ان الآخ����ران ك��ان��ا على قيد 
لكنهما  ولدت���ه���م���ا  ع���ن���د  احل����ي����اة 
توفيا لحقا. وتقول الدكتورة اإنها 
الأطفال،  ط��ب  جم���ال  يف  ت��درب��ت 
من  ع��ام��ا  ع�سرين  ط���وال  ولكنها 

ن�سبتها لدى بع�سهم %40، مما 
مل�ست�سفى  نقلهم  اإىل  ا���س��ط��ره��م 
اأكرب، ويف طريقهم اإىل هناك تويف 
بع�سهم وقبل ذلك حذرت منظمة 
اأن عملية  ب��ا ح����دود م��ن  اأط���ب���اء 
قد  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ا���س��ت��ه��داف 
الباد  ال�سحي يف  النظام  اأو�سلت 
اإىل  اأرق�����ام  اإىل الن��ه��ي��ار. وت�����س��ر 
اأن��ه مت اإغ���اق 32 م��ن اأ���س��ل 88 

م�ست�سفى يف الباد.
نقلتها  ال��ت��ي  امل�����س��اه��دات  وت�����س��ر 
احلكومية  ال����ق����وات  اأن  اإىل  يل 
املدنيني  متعمد  وب�سكل  ت�ستهدف 
وتدعو  معار�سيها  م��ع  حربها  يف 
املجتمع  ح��دود  با  اأطباء  منظمة 
الدويل للعمل على ت�سهيل و�سول 
الوكالت الإغاثية لأماكن النزاع. 
وتقول الدكتورة يل اإنه عندما اأراد 
املرور  الكيميائي  ال�ساح  مفت�سو 
خال مناطق النزاع قاموا بتاأمني 
يفعلون  ل  مل����اذا  م��ت�����س��ائ��ل��ة  ذل����ك، 
امل�ساعدات  م����ع  ن��ف�����س��ه  ال�������س���يء 

الإن�سانية؟!
العام  الأم������ني  اأع������رب  ذل�����ك،  اىل 

العمل مل ت�ساهد �سيئا مثل هذا.
وت���ق���ول يل اإن����ه يف اإح�����دى امل���رات 
الن�ساء  م����ن  اث���ن���ت���ني  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
م�سابة  ك��ان��ت  الأوىل  احل���وام���ل، 
تكن  ومل  �����س����دره����ا  يف  ب�����س��ظ��ي��ة 
وق����د كانت  ال��ت��ن��ف�����س،  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
اأنهم  وم����ع  ال�����س��اد���س،  ال�����س��ه��ر  يف 
عاجلوها وجنت اإل اأن الطفل تويف 

يف اليوم التايل.
اأم����ا احل��ام��ل ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د جاءت 
وكان   ، املجرم  القاتل  ت�سرخ  وهي 
التن�س يف  ك��رة  ثقب بحجم  لديها 
اإطاق  كاحلها تعر�ست له نتيجة 
ل�سراء  خ��ارج��ة  وه���ي  عليها  ال��ن��ار 
ح���اج���ي���ات���ه���ا م����ن ال���������س����وق، وق����دم 
الفريق الطبي لها العاج، ومع اأن 
ا�سطروا  اأنهم  اإل  جنا  قد  الطفل 

لبرت قدمها.
كما تتحدث الدكتورة اأنه يف اإحدى 
تعر�سوا  اأط����ف����ال  ت���ل���ق���وا  امل�������رات 
املتفجرات  م���ن  ب��ربم��ي��ل  ل��ق�����س��ف 
األ���ق���اه ���س��اح اجل���و ال�����س��وري على 
حروق  اأن  م�����س��ي��ف��ة  م��در���س��ت��ه��م. 
وبلغت  ����س���دي���دة  ك���ان���ت  الأط����ف����ال 

الناتو  الأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  حل��ل��ف 
، اأن����در�����س ف����وغ را���س��م��و���س��ن، عن 
امل�ساعدة  لتقدمي  احللف  ا�ستعداد 
ل��ل��ب��ع��ث��ة امل�����س��رتك��ة مل��ن��ظ��م��ة حظر 
انت�سار الأ�سلحة الكيميائية والأمم 
امل��ت��ح��دة، م��ن اأج���ل اإمت���ام عمليات 
الكيميائية  ال���رت����س���ان���ة  ت���دم���ر 

ال�سورية.
وقال را�سمو�سن يف موؤمتر �سحايف 
ب��روك�����س��ل، عقاب  ام�����س يف  ع��ق��ده 
اجتماع جمل�س احللف مع رو�سيا، 
مته  ال���ذي قدنّ ال��دع��م  بكل  ن��رح��ب 
الدول الأع�ساء يف جمل�س الناتو-
رو�سيا اإىل البعثة امل�سرتكة ملنظمة 
والأمم  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  الأ����س���ل���ح���ة 

املتحدة .
احللف  ا����س���ت���ع���داد  ع����ن  واأع���������رب 
اأي طلب حمتمل لتقدمي  لدرا�سة 
م�ساعدة اإ�سافية يف هذا ال�سدد، يف 

حال طلب منه ذلك .
التعاون  اىل  الأط���راف  كافة  ودع��ا 
امل�سرتكة،  البعثة  مع  كامل  ب�سكل 
اأهمية  ع���ل���ى  ال���������س����وء  ���ا  م�������س���ل���طنّ
للرت�سانة  ال����ك����ام����ل  ال����ت����دم����ر 

الناتو يوؤكد ا�ستعداده لتدمري الكيماوي ال�سوري

اأطباء يحذرون من ارتفاع ت�صوهات مواليد �صوريا

•• عمان-اأ ف ب:

توجه العاهل الردين امللك عبد اهلل الثاين ام�س اىل 
املنطقة  ع��م��ل لبحث الو����س���اع يف  زي����ارة  ب��روك�����س��ل يف 
وتطورات الزمة ال�سورية، ح�سبما افاد بيان �سادر عن 

الديوان امللكي الردين.
وقال البيان ان امللك عبد اهلل �سيجري خال الزيارة 
مباحثات مع ملك بلجيكا فيليب ورئي�س وزرائه ايليو 
دي روبو تتناول الق�سايا الراهنة يف ال�سرق الأو�سط، 
خ�����س��و���س��ا ���س��ب��ل حت��ق��ي��ق ال�����س��ام وت���ط���ورات الأزم����ة 
اململكتني  الثنائية بني  العاقات  اىل  ا�سافة  ال�سورية 

واآليات تطويرها يف خمتلف املجالت .
امل�سوؤولني  كبار  مع  �سيبحث  امللك  ان  البيان  وا�ساف 

ال��ت��ع��اون الردنية  ب��روك�����س��ل ع��اق��ات  الأوروب���ي���ني يف 
ت��ع��زي��زه��ا، وم�����س��ت��ج��دات الو�ساع  و���س��ب��ل  الوروب����ي����ة 

اإقليميا .
وي�ست�سيف الردن الذي ميلك حدودا متتد لكر من 
مليون  ن�سف  من  اكر  �سوريا،  مع  كيلومرتا   370
لجئ �سوري منهم نحو 120 الفا يف خميم الزعرتي 
من  مقربة  على  اململكة  �سمال  امل��ف��رق،  حمافظة  يف 

احلدود مع �سوريا.
وادى النزاع امل�ستمر يف �سوريا منذ اذار مار�س 2011، 
اىل ن���زوح اك��ر م��ن ث��اث��ة م��اي��ني �سخ�س اىل دول 
اجلوار مثل الردن ولبنان والعراق وتركيا، هربا من 
اعمال العنف التي اودت بحياة نحو 126 الف �سخ�س، 

بح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان.

مقتل 4 من اأ�صرة واحدة قطر تنفي وجود ات�صاالت مع نظام االأ�صد
بانفجار يف اأفغان�صتان 

•• كابول-يو بي اأي:

كانوا  نارية  بدراجة  نا�سفة  بانفجار عبوة  واح��دة  اأ�سرة  اأف��راد من   4 قتل 
على متنها، ام�س الأربعاء، يف ولية قندهار بجنوب اأفغان�ستان وقال احلاج 
حممد اإ�سحق زي، قائد �سرطة مقاطعة باجنواي، لوكالة اأنباء )باجهوك( 
الأفغانية اإن قنبلة مزروعة اإىل جانب الطريق انفجرت بدراجة نارية ما 
ادى اإىل مقتل رجل وامراأته وطفليهما واتهم اإ�سحق زي حركة طالبان بزرع 
األغام اأر�سية على الطرق، ما اأوقع �سحايا يف �سفوف املدنيني، م�سراً اإىل 
اأن ال�سرطة فتحت حتقيقاً يف احلادثة. وكان 3 اأ�سخا�س، بينهم طفان، 

قتلوا بانفجارين منف�سلني يف ولية فرياب ب�سمال غرب اأفغان�ستان.

التوا�سل  ان  امل�سوؤول يف اخلارجية على  و�سدد   . ال�سوري 
الوحيد لقطر هو مع املمثل ال�سرعي لهذا ال�سعب املتمثل 

بالئتاف الوطني لقوى الثورة واملعار�سة ال�سورية .
ال ان امل�سوؤول اكد ترحيب دولة قطر بحل �سيا�سي ي�سمن 
حقوق ال�سعب )ال�سوري( امل�سروعة يف ا�سارة اىل اجلهود 
كانون   22 يف  جنيف  يف  لل�سام  م��وؤمت��ر  لعقد  ال��دول��ي��ة 

الثاين-يناير.
وك����ان الم����ني ال��ع��ام حل���زب اهلل ح�����س��ن ن�����س��راهلل اك���د يف 
مقابلة مع قناة او تي يف اللبنانية م�ساء الثاثاء ان قطر 
يف الآون��ة الخ��رة رمبا تعيد النظر مبوقعها يف املنطقة 
قطريا  موفدا  ا�ستقبل  انه  اىل  م�سرا   ، وا�سرتاتيجيتها 

قبل اي��ام. من جهة اخ��رى، اعلن وزي��ر الع��ام ال�سوري 
و�سيقود  رئي�سا  �سيبقى  ال���س��د  ب�سار  ان  الزعبي  ع��م��ران 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة يف ح���ال ال��ت��و���س��ل اىل ات��ف��اق خال 
الثاين-يناير يف  املقرر عقده يف كانون  موؤمتر جنيف2- 

جنيف.
وقال الزعبي اذا كان احد يعتقد باننا ذاهبون اىل جنيف2- 
 ، لذهابه  داعي  فا  )للمعار�سة(  دم�سق  مفاتيح  لت�سليم 
وذلك يف حديث اىل قناة امليادين الف�سائية نقلته وكالة 
للرئي�س  القرار  ا�ساف  )�سانا(  ال�سورية  الر�سمية  النباء 
ال�سد وهو قائد املرحلة النتقالية اذا و�سلنا اليها وقائد 

�سوريا.. و�سيبقى رئي�سا ل�سوريا .

•• الدوحة-اأ ف ب:

غر  او  مبا�سرة  ات�سالت  اي  جت��ري  ل  انها  قطر  اك��دت 
مبا�سرة مع النظام ال�سوري، بح�سبما افادت وكالة النباء 
القطرية الر�سمية ليل الثاثاء الربعاء وياأتي هذا التاكيد 
القطري يف اعقاب زيارة وزير اخلارجية اليراين حممد 
جواد ظريف اىل قطر الثنني وبعد ان لعبت قطر دورا يف 
�سوريا  �سيعة يف  لبنانيني  الف��راج عن خمطوفني  تامني 
وقال مدير ادارة ال�سوؤون الآ�سيوية يف وزارة اخلارجية يف 
قطر  ان  القول  نافل  من  ان��ه  الوكالة  نقلتها  ت�سريحات 
النظام  مع  مبا�سرة  ول غر  مبا�سرة  ات�سالت  ل جتري 

مطارنة ومفتي لبنان يدينون 
اختطاف راهبات معلوال 

•• بريوت-يو بي اأي:

لبنان  يف  املوارنة  املطارنة  ا�ستنكر 
الأرب���ع���اء خ��ط��ف راه��ب��ات م��ن دير 
ب��ل��دة معلول  ت��ق��ا يف  ال��ق��دي�����س��ة 
م�سلحني  ي�����د  ع����ل����ى  ال���������س����وري����ة 
مت�سددين وجاء يف بيان للمطارنة 
ال�سهري  اجتماعهم  بعد  امل��وارن��ة 
ب�سارة  البطريرك  برئا�سة  ال��ي��وم 
ال������راع������ي ان�����ه�����م ي�����ع�����رب�����ون  عن 
ال�سديد  وا����س���ت���ن���ك���اره���م  ا���س��ف��ه��م 
خل��ط��ف ال��راه��ب��ات وال��ي��ت��ام��ى من 
معلول  يف  ت��ق��ا  ال��ق��دي�����س��ة  دي����ر 
جمهول  مكان  اىل  بهم  والنتقال 
الدولية  الأ���س��رة  امل��ط��ارن��ة  ونا�سد 
املخطوفني  ه��وؤلء  م�سر  معرفة 

واإعادتهم اىل حرمة الدير .
يذكر اأن جماعات م�سلحة معار�سة 
على  ال��ك��ام��ل��ة  �سيطرتها  اأح��ك��م��ت 
ال�����س��وري��ة التي  ال��ب��ل��دة  م��ع��ل��ول، 
لغة  ي���ت���ح���دث���ون  اأه���ل���ه���ا  ي������زال  ل 
اأعلنت  وق����ت  يف  امل�����س��ي��ح،  ال�����س��ي��د 
 12 اأن   ، ال��ف��ات��ي��ك��ان  اإذاع������ة  ف��ي��ه 
بالقوة  اأخرجن  اأرثوذك�سية  راهبة 
عليه  ا�ستوىل  بعدما  دي��ره��ن  م��ن 
امل�����س��ل��ح��ون. م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اأدان 
مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ 
ت�سريح  ق��ب��اين يف  ر���س��ي��د  حم��م��د 
ج�����رمي�����ة خ����ط����ف ال�����راه�����ب�����ات يف 
معلولة يف �سوريا ودعا اخلاطفني 
امل���ط���ران���ني  اط�������اق  ����س���رع���ة  اىل 

والراهبات يف معلول فورا.
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وذكرت  بنغازي  مبدينة  �سيارته  بتفجر  ام�س  ليبي  �سابط  اغتيل 
م�سادر اأمنية مبدينة بنغازي اأن ال�سابط يف جهاز اجل��وازات حامت 
حتت  و�سعت  يدوية  بقنبلة  �سيارته  بتفجر  اغتيل  العريبي  جمعة 
�سيارته على طريق البحر بو�سط املدينة .  من جهة اأخرى مت تفجر 
�سيارتني يف مدينة درنة ،ما اأدى اىل احرتاقهما من دون الفادة عن 
خ�سائر ب�سرية. اىل ذلك هاجم م�سلحون نقطة تابعة للجي�س الليبي 
طرابل�س  العا�سمة  غ��رب  جنوب  اجلفارة  ب�سهل  ال�سعدية  مبنطقة 

لكن مل يبلغ عن �سقوط قتلى اأو جرحى.

جدد البيت البي�س دعوته ال�سلطات الكوبية اىل اطاق المركي 
بال�سجن  وامل��ح��ك��وم  �سنوات  ارب���ع  منذ  ك��وب��ا  يف  املعتقل  غ��رو���س  الن 
اعتقال  ال�سيوعية. ومت  التج�س�س يف هذه اجلزيرة  15 عاما بتهمة 
غرو�س الذي يعمل حل�ساب وزارة اخلارجية المركية، يف الثالث من 
كانون الول-دي�سمرب 2009 وادين يف اذار-مار�س 2011 بال�سجن 
القمار  ع��رب  لات�سال  قانونية  غ��ر  م��ع��دات  لتوزيعه  عاما   15
ان  ك��ارين  ج��اي  البي�س  البيت  با�سم  املتحدث  وق��ال  ال�سطناعية. 
�ساعد منذ زمن  واأب ومهني ناجح،  64 عاما، هو زوج  يبلغ  غرو�س 
ن��دع��و جمددا  ب��ل��دا.   50 اك��ر م��ن  امل��ح��روم��ة يف  ط��وي��ل املجتمعات 
وا�ساف   . غ��رو���س  الن  ���س��راح  اط���اق  اىل  ال��ي��وم  الكوبية  احلكومة 
يبق���ى  غرو�س  �سجن  ان  اليومي  ال�سحايف  ت�سريحه  خ��ال  ك��ارين 
 . وكوبا  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  بن�اءة  اك��ر  مفاو�سات  ام����ام  عائق�����ا 
ون�سرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست الثاثاء ر�سالة لغرو�س موجهة اىل 
انه  ال�سجني المركي  اوباما، يقول فيها  باراك  الرئي�س المركي 
ي�سعر بان باده تخلت عنه ال ان كارين اكد ان اوباما ات�سل �سخ�سيا 
بقادة اجانب و�سخ�سيات عاملية اخرى كي ي�ستخدموا نفوذهم يف كوبا 
لقناعها باطاق �سراح غرو�س والثاثاء، جددت ال�سلطات الكوبية 

التاأكيد على ا�ستعدادها للتفاو�س فورا ب�ساأن حالة غرو�س. 
 

يف  اأ���س��رار مبنزلني  ان��ه حلقت  ام�����س  دي��ل��ي  ت�ساينا  ق��ال��ت �سحيفة 
ال�سني ب�سبب القطع املت�ساقطة من �ساروخ اأطلق يوم الثنني مما 
اأثار نداءات بنظام تاأميني جديد يغطي اي خ�سائر حتدث م�ستقبا 
من برنامج بكني الف�سائي الطموح. ومل ترد اأنباء عن وقوع خ�سائر 
�سطح  جت��وب  �سينية  مركبة  لول  الناجح  الط��اق  من  الرواح  يف 
قطعا  لكن  ال�سناعية  القمار  لط��اق  �سيت�سانغ  مركز  من  القمر 
ون�سرت  امل��ج��اور.  هونان  اقليم  يف  قرية  على  �سقطت  ال�ساروخ  من 
ال�ساروخ  م��ن  ج��وار قطعة  اىل  يقف  وه��و  مل���زارع  ���س��ورة  ال�سحيفة 
ونقلت  اخل�سبي.  منزله  �سقف  ي��ب��دو  فيما  حطمت  املكتب  بحجم 
ال�سحيفة عن ال�ستاذ اجلامعي يف قانون التاأمينات رين زيلي قوله 
ماذا لو كان ال�ساروخ قد اأ�ساب �سخ�سا ماذا كانت �ستفعل ال�سلطات 
منزله  ت�سرر  ال��ذي  املواطنني  اح��د  ان  ال�سحيفة  وذك��رت  حينها؟  
ح�سل على تعوي�س بلغ 10800 يوان 1800 دولر بينما ح�سل 

الثاين على 5200 يوان.

األقت ال�سرطة الربيطانية القب�س على جندي مبوجب قانون مكافحة 
�سالفورد،  مبدينة  منزله  يف  م�سبوهة  عبوة  على  العثور  بعد  الإره���اب 
فيما قامت بتطويق املنطقة واإخاء بع�س �سكانها. وقالت هيئة الإذاعة 
الربيطانية بي بي �سي الأربعاء، اإن العبوة ُيعتقد باأنها قنبلة م�سمارية 
الربيطانية  الع�سكرية  ال�سرطة  وقامت  املا�سي،  الأ�سبوع  اكت�سافها  ومت 
اأملانيا  يف  ع��ام��اً،   19 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  اجل��ن��دي،  باعتقال  اث��ره��ا  على 
واعادته اإىل بريطانيا ليتم ا�ستجوابه من قبل �سرطة مان�س�سرت الكربى 
�ساباً يف الع�سرين من العمر باملنزل  اأي�ساً  اأن ال�سرطة اعتقلت  وا�سافت 
بتهمة حيازة �سورة م�سيئة.  امل�سبوهة  العبوة  العثور فيه على  الذي مت 
واأخلت �سرطة مان�س�سرت الكربى �سبيل اجلندي والرجل الآخر بكفالة 
قت املكان املحيط  حتى كانون الثاين يناير املقبل، وقالت يف بيان اإنها طونّ
باملنزل واأخلت عدد من �سكان البيوت املجاورة كاجراء اح��رتازي، بينما 

كان خرباء خمت�سون بنزع املتفجرات بتقييم العبوة امل�سبوهة .

عوا�صم

طرابل�ص

�شنغهاي

لندن

وا�شنطن

حمكمة اأمريكية تلغي
 اأمرًا برتحيل عّم اأوباما

•• وا�صنطن-يو بي اآي:

بالبقاء يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��رك��ي  الرئي�س  لعمِّ  اأم��رك��ي  ق��ا���ٍس  �سمح 
الوليات املتحدة بعدما كان قد �سدر بحقه اأمر ترحيل عمره عدة عقود، 
م�ستندا اإىل قانون يتيح التقدم بطلبات الإقامة ملن اأقاموا يف الباد منذ 

ما قبل عام 1972.
اأخيه ملدة  ا�ست�ساف ابن  اأن��ه  اأوباما  ب��اراك   واأك��د عم الرئي�س الأمركي 
يدر�س يف جامعة هارفرد يف  كان  يوم  بكمربدج  اأ�سابيع يف منزله  ثاثة 
ثمانينيات القرن املا�سي، بعك�س ما اأدعاه البيت الأبي�س من اأن الرئي�س 
اإع���ام اأمركية  اأوب���ام���ا. واأف����ادت و���س��ائ��ل  اأون��ي��ان��غ��و  مل يلتق ي��وم��ا عمه 
اتخذ  بو�سطن، حيث  اأم��ام حمكمة يف  مثل  �سنة(،  العمَّ )69  اأوباما  اأن 
اإىل كينيا، و�سمح له  اأمر ترحيله  باإلغاء  القا�سي ليونارد �سابرو قراراً 

بالإقامة يف الوليات املتحدة. 
واأعرب القا�سي عن اعتقاده باأنه كان رجًا نبيًا وجاراً �ساحلاً، كما اأنه 
اأي  اأمركا،  يف  الدائمة  الإقامة  على  وي�ستحق احل�سول  ال�سرائب  دفع 

البطاقة اخل�سراء. 
اأمر  و���س��در  اأم��رك��ا ب�سفة ط��ال��ب،  اإىل  اأت���ى  ال��ع��مَّ  اأوب��ام��ا  اأن  اإىل  ي�سار 
1963، ولكنه مل ينفذه، ومل يعتقل اإل مرة واح��دة عام  برتحيله عام 

الكحول. تاأثر  حتت  القيادة  بتهمة   2011
 و�سئل اأونيانغو اأوباما يف املحكمة اإن كان لديه اأقارب يف اأمركا، فاأجاب 

نعم لدي ابن اأخ هو باراك اأوباما رئي�س الوليات املتحدة.

هنية يعترب الفل�سطينيني على اأبواب انتفا�سة جديدة 

االأمم املتحدة تبلور خطة اأمنية بني الفل�صطينيني واإ�صرائيل

بريطانيا تفرق بني االإ�صالم والتطرف االإ�صالمي

جي�س تايلند يناأى بنف�صه عن االأزمة ال�صيا�صية

واعتربتها  منتخب  غ��ر  ال�سعب 
ف�����ك�����رة م���ن���اق�������س���ة ل���ل���د����س���ت���ور، 
املعار�سة  دع�������وات  رف�������س���ت  ك���م���ا 

لا�ستقالة.

تراجع  وعلى  التدخل  ع��دم  ورق��ة 
واأع���رب���ت عن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  تعبئة 
لكنها  ال���ت���ف���او����س،  ا����س���ت���ع���داده���ا 
رف�ست بحزم ت�سكيل جمل�س من 

ب��اأن��ه��ا دمية  ي��ن��غ��اك، وت��ت��ه��م��ه��ا 
ب���ي���دي ���س��ق��ي��ق��ه��ا ث��اك�����س��ني ال���ذي 
اأطاح به انقاب عام 2006 وقد 
الآن على  ح��ت��ى  ي��ن��غ��اك  راه��ن��ت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ان  ايل  الب���ي�������س  ال���ب���ي���ت  ا�����س����ار 
املتحدة م�ستعدة لقبول  الوليات 
لليورانيوم  حم�����دود  ت��خ�����س��ي��ب 
قبول  مقابل  يف  اي���ران  بوا�سطة 
طهران اجراءات �سارمة للتحقق 

من تنفيذ التزاماتها.
املتحدثة  ميهان  برناديت  وقالت 
القومي  الم�����ن  جم��ل�����س  ب��ا���س��م 
املتحدة  ال���ولي���ات  ان  الم��ري��ك��ي 
ل ت��ع��رتف ب���اأن اي����ران ل��ه��ا احلق 
م�ستعدون  لكننا  التخ�سيب  يف 
حمدود  ب��رن��ام��ج  على  للتفاو�س 
ب�������س���ك���ل ������س�����ارم ل��ل��ت��خ�����س��ي��ب يف 

املراحل الخرة.
ي��رج��ع ايل ان  وا���س��اف��ت ان ه���ذا 
الويل  للمرة  ا���س��اروا  اليرانيني 
لقب��ول  م�����س��������������ت��ع��دون  ان��ه��م  ايل 
رق����اب����ة ����س���ارم���������������ة وق����ي����ود على 
والقدرات  وال��ن��ط�����������������اق  امل�����س��ت��وى 

واملخزونات.
وقالت ميهان اإذا اأمكننا الو�سول 
ه����ذه  ك������ل  ب���������س����ان  ت����ف����اه����م  ايل 
فاننا  ال�سارمة عندئذ  ال�سوابط 
ترتيب  ل��دي��ن��ا  ي���ك���ون  ان  مي��ك��ن 
ي��ت�����س��م��ن ق�����درا م��ت��وا���س��ع��ا جدا 
ي��ك��ون مرتبطا  ال��ت��خ�����س��ي��ب  م���ن 

ويق�سي  العملية  اي��ران  بحاجات 
ع��ل��ى اي ق����درة ل��ت��و���س��ع ك��ب��ر يف 

الجل الق�سر.
وك��ان�����ت امل��ت��ح��دث��ة ت��و���س��ح بع�س 
ب���ن���ود الت�����ف�����اق امل���رح���ل���ي ال����ذي 
ت��و���س��ل��ت ال��ي��ه اي����ران م��ع القوى 
ال�سبوع  اوائ�����ل  ال�����س��ت  ال��ع��امل��ي��ة 

املا�سي.
البيت  ق������ال  ����س���اب���ق  وق������ت  ويف 

م�سعى  ي���ع���ار����س  اإن������ه  الب���ي�������س 
اع�ساء  بع�س  جانب  من  جديدا 
جمل�س ال�سيوخ المريكي لفر�س 
اي��ران حتى  عقوبات جديدة على 
�ستبقى  العقوبات  تلك  كانت  اإذا 

جممدة ل�سهور..
املجل�س  اع�ساء  بع�س  ويناق�س   
فكرة فر�س عقوبات جديدة على 
األ يبداأ �سريانها قبل  ايران على 

طهران  خرقت  اإذا  اأو  ا�سهر  �ستة 
التو�سل  ال���ذي مت  ب��ن��ود الت��ف��اق 
زائد  خم�سة  جم��م��وع��ة  م��ع  ال��ي��ه 
واحد التي ت�سم الوليات املتحدة 
وبريطانيا  وال�������س���ني  ورو����س���ي���ا 
وفرن�سا واملانيا وقال جاي كارين 
اإن  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدث 
امل��وؤج��ل��ة غ��ر مقبولة  ال��ع��ق��وب��ات 

اي�سا.

•• لندن-رويرتز:

اإن  ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامرون  قال رئي�س 
باده تعتزم ت�سنيف ما اأ�سماه التطرف الإ�سامي 
الدين  عن  ومنف�سلة  بذاتها  قائمة  كاأيديولوجية 
وتاأتي  امل�سلمون.  يقيمها  التي  و�سعائره  الإ�سامي 
اخلطوة يف اإطار تعامل حكومته مع مقتل جندي يف 

اأحد �سوارع لندن املزدحمة هذا العام.
باأنه �سيطبق تو�سيات تلقاها من  و�سرح كامرون 
جمموعة عمل �سكلها بعد مقتل اجلندي يل ريغبي 
اإىل  اجلنوح  من  النا�س  ملنع  املا�سي،  م��اي��و-اأي��ار  يف 

التطرف على يد دعاة الكراهية .
جرمية  يف  للمحاكمة  يخ�سعان  متهمني  اأن  يذكر 
ا�ستماع  جل�سة  يف  ق��ال  اأحدهما  واأن  اجل��ن��دي،  قتل 
كان  ورفيقه  ه��و  ب��ه  ق��ام  م��ا  اأن  املحكمة  اأم���ام هيئة 
اعترباه  مل��ا  وانتقاما   ، بالعني  العني  مل��ب��داأ  تطبيقا 
نفيا  الثنني  لكننّ  امل�سلمني،  �سد  بريطانيا  ح��روب 

التهم املوجهة اإليهما.
ال�سينية بكني، حيث يقوم كامرون  العا�سمة  ويف 
اأم�س  لل�سحفيني  ق��ال  ب��زي��ارة لإج���راء حم��ادث��ات، 
الثاثاء هذا ال�سيف �سهدنا اأحداثا �سدمت الأمة 
للحكومة  اإن���ذار  نواقي�س  امل��اآ���س��ي  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 

التطرف  مل��واج��ه��ة  للتحرك  ع���ام  ب�سكل  وامل��ج��ت��م��ع 
املدار�س  اأو  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ���س��واء  ك��اف��ة،  ب��اأ���س��ك��ال��ه 
اجلامعات  اأو  الإ���س��ام��ي��ة  امل��راك��ز  اأو  ال�����س��ج��ون  اأو 
اأن التطرف الإ�سامي �سي�سنف لأول مرة  واأو�سح 
كاأيديولوجية قائمة بذاتها حتى ل يتم اخللط بينه 

وبني املمار�سات الدينية العتيادية. 
يذكر اأن كامرون ي�سعى ل�سيا�سة م�سك الع�سا من 
الو�سط، بحيث يكافح الأيديولوجيات العنيفة التي 
بالوقت  ولكن  اإ�سامية،  دينية  اإىل مربرات  ت�ستند 
نف�سه احلر�س على عدم اإثارة م�ساعر 2.7 مليون 

م�سلم يعي�سون يف بريطانيا.

وا�صنطن ت�صمح الإيران بتخ�صيب حمدود لليورانيوم

اإىل اأن نتنياهو �سيحاول الرتكيز 
ع��ل��ى امل���و����س���وع الإي�������راين خال 
و�سيطرح  ك���ري  م��ع  حم��ادث��ات��ه 
اتفاق  م����ن  اإ����س���رائ���ي���ل  م����واق����ف 
اإي����ران ح��ول برناجمها  دائ���م م��ع 

النووي.
اأن  ���س��ي��ح��اول  ك����ري  اأن  وذك�����رت 
نتنياهو  م����ع  حم���ادث���ات���ه  ي���رك���ز 
الإ�سرائيلية– امل��ف��او���س��ات  ع��ل��ى 

الرئي�س  و�سيلتقي  الفل�سطينية، 
يف  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني، 
هذه  ويف  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  اهلل  رام 
الأث���ن���اء ت��ت��وا���س��ل ال��ل��ق��اءات بني 
الإ�سرائيلي  امل��ف��او���س��ات  وف����دي 
اأ�سبوع  ك��ل  مرتني  والفل�سطيني 
ولكن من دون اإحراز تقدم يف اأية 
الدائم  احل��ل  ق�سايا  م��ن  ق�سية 
وقالت هاآرت�س اإن كري �سيحاول 
نتنياهو  م�����ع  ل����ق����اءات����ه  خ������ال 
على  يحثهما  اأن  ال��ي��وم،  وعبا�س، 
جدية  م���ف���او����س���ات  اإىل  ال����ع����ودة 
التهامات  ل��ع��ب��ة  ع���ن  وال��ت��وق��ف 

حول تعر املفاو�سات.
واأ�سافت اأنه عقب توقيع التفاق 
ب����ني ال�������دول ال���ع���ظ���م���ى واإي�������ران 
ان����ت����ق����ادات  ظ�����ل  يف  ج���ن���ي���ف،  يف 
����س���دي���دة وج���ه���ه���ا ن��ت��ن��ي��اه��و اإىل 
مقدمتها  ويف  ال��ع��ظ��م��ى  ال�����دول 
ف���اإن نتنياهو  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
فيما  الآن  ت�سددا  اأك��ر  �سي�سبح 

•• القد�ص -غزة-يو بي اأي:

ذكر تقرير اإ�سرائيلي، اأن الوليات 
للرتتيبات  خطة  ب��ل��ورت  املتحدة 
بعد  الغربية  ال�سف�����ة  يف  الأمنية 
وذلك  فل�س������طينية،  دول��ة  اإق��ام��ة 
اخلارجية  وزي�����ر  و����س���ول  ق��ب��ي��ل 
الأم������رك������ي، ج�����ون ك�������ري، اىل 

اإ�سرائيل م�ساء غد اخلمي�س.
ام�س  ه��اآرت�����س  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
م���������س����ادر على  ع�����ن  الأرب��������ع��������اء، 
اإ�سرائيل  ب��ني  ب��امل��ف��او���س��ات  �سلة 
اإن  ق��ول��ه��ا  وال��ف��ل�����س��������������������ط��ي��ن��ي��ني، 
القائد ال�سابق للقوات الأمركية 
اجل�����رنال جون  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف 
الأمنية،  اأعد اخلطة  الذي  األ��ني، 
كري  لقاء  خ��ال  �سي�ستعر�سها 
الإ�سرائيلي،  ال����وزراء  رئي�س  م��ع 
القد�س  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 

اليوم اخلمي�س.
األ������ني خطته  اجل�������رنال  وو�����س����ع 
الأم���ن���ي���ة م����ن خ�����ال حم���ادث���ات 
اأمنيني  م�����س��وؤول��ني  م���ع  اأج���راه���ا 
اجلي�س  وزير  بينهم  اإ�سرائيليني، 
الدائرة  ورئي�س  يعلون،  مو�سيه 
وزارة  يف  الأم���ن���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ورئي�س  غلعاد،  عامو�س  اجلي�س 
اجلي�س  يف  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ���س��ع��ب��ة 
الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ال������ل������واء من�����رود 
التخطيط  دائ��رة  ورئي�س  �سيفر، 

العميد  اجلي�س  يف  الإ�سرتاتيجي 
اأ�ساف اأوريون.

وط��ال��ب اجل��ان��ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 
ببق�������اء  األ���ني  م��������ع  امل��ح��ادث��ات 
على  الإ�س���رائيلي  اجلي�س  ق��وات 
طول نه��������ر الأردن بعد قيام دولة 
ال�سيطرة  وا�ستمرار  فل�سطينية، 
اجلوي  املجال  على  الإ�سرائيلية 
ووج��ود  ال��غ��رب��ي��������������������ة  ال�����س��ف��ة  يف 
اإ�سرائيلية يف عدة  اإنذار  حمطات 
ال�سفة  يف  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ن��ق��اط 
اأم��ن��ي�����������������������������ة كثرة  وم��ط��ال�����������������������������ب 

اأخرى.
على  م����ط����ل����ع  م�����������س�����در  وق�����������ال 
املحادثات مع األني لل�سحيفة، اإن 
ا�ستجابة  �ست�سمل  الأخ���ر  خطة 
الأمنية  ل��اح��ت��ي��اج��ات  مف�سلة 
وحلول  اإ�سرائيل،  طرحتها  التي 
اأمنية  ���س��م��ان��ات  بينها  اأم��رك��ي��ة 
ع�سكرية  مل�����س��اع��دات  وم��ق��رتح��ات 
تقدمها الوليات املتحدة للجي�س 
واأ�ساف  امل�ستقبل  يف  الإ�سرائيلي 
�ستكون  األ����ني  خ��ط��ة  اأن  امل�����س��در 
اأ���س��ا���س��ا ل��ل��م��ف��او���س��ات وه���و يريد 
�سماع رد الفعل الإ�سرائيلي عليها 

.
ولكن توتر العاقات بني حكومة 
الأمركية  والإدارة  اإ����س���رائ���ي���ل 
الدول  ب��ني  الت��ف��اق  خلفية  على 
العظمى واإيران، اأ�سارت ال�سحيفة 

اأبواب انتفا�سة  اأننا على  واأح�سب 
�سعبنا  واأ���س��اف   . بالفعل  جديدة 
ملحاولت  ي��رك��ع  ل��ن  الفل�سطيني 
ال�ستيطان  ع���رب  الأر������س  ���س��ل��ب 
و�سيوا�سل  ال��ه��وي��������������ة  وت��غ��ي��ي�����������ر 
ال�ستقال وحترير  نحو  طريقه 
اأن املرابطني يف  الأر���س ، معترباً 
ينوبون  النقب  واأه���ايل  الأق�����س��ى 
والأمة  الفل�سطيني  ال�سعب  ع��ن 

يف الدفاع عنه .

مع  الأم��ن��ي��ة  ب��ال��رتت��ي��ب��ات  يتعلق 
الفل�سطينيني.

وم�����ن ج���ان���ب���ه ي��ع��ت��رب ك�����ري اأن 
التقدم يف املفو�سات حول مو�سوع 
اأن  �ساأنه  من  الأمنية  الرتتيبات 
املفاو�سات  ان���ط���اق  اإىل  ي�����وؤدي 

ب�سكل اأكر جدية.
احلكومة  رئي�س  توقع  ذل��ك،  اىل 
اإ�سماعيل  امل��ق��ال��ة،  الفل�سطينية 
يكون  اأن  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  هنية، 

اأ�سبحوا  ق����د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
جديدة،  ان��ت��ف��ا���س��ة  اأب������واب  ع��ل��ى 
حم����ذراً م��ن خ��ط��ورة الإج�����راءات 
لتهويد  ال���رام���ي���ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

مدينة القد�س.
زيارة  وق��ال هنية يف كلمة خ��ال 
غزة،  يف  ال�سرعي  الق�ساء  دي��وان 
اإن ما يواجهه الواقع الفل�سطيني 
احلجارة  انتفا�سة  ب��ب��وادر  �سبيه 
ال�26..  ذك����راه����ا  ن��ع��ي�����س  ال���ت���ي 

معظم االأمريكيني يعتقدون 
برتاجع نفوذ بالدهم

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ان بادهم  عاما  ارب��ع��ني  خ��ال  م��رة  المركيني لول  م��ن  غالبية  اع��ت��ربت 
تفقد من نفوذها ومتار�س �سلطة اقل مما م�سى يف العامل، بح�سب ا�ستطاع 
للراأي واجرى معهد بيو لابحاث ال�ستطاع على اكر من الفي �سخ�س بني 
ان  اي�سا  يك�سف  وهو  الثاين-نوفمرب  ت�سرين  و6  الول-اكتوبر  ت�سرين   30
غالبية من المركيني تعترب لول مرة انه يجدر بالوليات املتحدة الهتمام 
ب�سوؤونها على ال�سعيد الدويل. واورد املعهد يف درا�سته انه للمرة الوىل خال 
 53( ال�سخا�س  غالبية من  تعترب  ال�ستطاعات،  عاما من  اربعني  ح��واىل 
باملئة( ان الوليات املتحدة تلعب دورا اقل اهمية وقوة على �سعيد العامل منه 
قبل عقد من الزمن . وهذه الن�سبة اكرب ب12 نقطة منها يف العام 2009 
وت�ساعفت باكر من مرتني باملقارنة مع العام 2004 يف عهد ادارة الرئي�س 
%70 م��ن امل�ستطلعني ان قدر  ج��ورج ب��و���س. م��ن جهة اخ��رى ي��رى ح��واىل 
الح��رتام للوليات املتحدة يف العامل تراجع وو�سل اىل م�ستويات مماثلة ملا 
كان عليه يف نهاية ولية جورج بو�س الثانية. وتوجه الدرا�سة انتقادات �سديدة 
اىل ال�سيا�سة اخلارجية التي ينتهجها حاليا الرئي�س باراك اوباما اذ يعار�سها 
%56 من امل�ستطلعني مقابل %34 يوؤيدونها وتابع التقرير ان المركيني 
وال�سني  واي���ران  �سوريا  يف  للو�سع  ادارت���ه  على  خا�سة  ب�سورة  ي��واف��ق��ون  ل 
فيها  تفوق  التي  النادرة  املجالت  احد  الره��اب  مكافحة  وت�سكل  وافغان�ستان 
ن�سبة املوؤيدين لأداء اوباما ن�سبة املعار�سني له )51 مقابل 44 باملئة(.   ولول 
%52 من المركيني  ان  ال�ستطاع  اظهر  ق��رن،  ن�سف  ح��واىل  م��رة منذ 
يعتربون انه يجدر بالوليات املتحدة الهتمام ب�سوؤونها اخلا�سة على ال�سعيد 
الدويل وترك الدول الخرى حتاول تدبر امورها باف�سل ما ميكنها ، مقابل 
%38 يعتقدون عك�س ذلك. والذين يرون ان الوليات املتحدة تتحرك اكر 
مما ينبغي ملحاولة ت�سوية م�سكات العامل )%51( يعتربون ب�سورة عامة ان 
امل�سائل املحلية ول �سيما القت�ساد ينبغي ان ت�سكل الولوية الرئي�سية لادارة 
احلالية غر ان %77 من امل�ستطلعني ي�سددون على ان املبادلت والعاقات 

التجارية مع البلدان الخرى تبقى مفيدة لبلدهم.

رئي�س  وق��ال  ال�86.  ي��ادي��ن  اأدون 
برادورن  الوطني  الأم���ن  جمل�س 
مملكة  ت��اي��ل��ن��د  اإن  ب���ت���ان���ات���اب���وت 
د�ستورية ويحظى ملكها باحرتام 
اإننا ندرك جميعا  �سديد، م�سيفا 
اأن ذلك اليوم يجب اأن يكون هادئا 
والأج��واء جيدة . وتابع بالإمكان 
مياد  عيد  بعد  مباحثات  اإج���راء 
ب��د م��ن وق���ت لت�سوية  امل���ل���ك.. ل 

الأزمة بالتفاو�س .
اأن قائد املتظاهرين �سوتيب  غر 
ليونة  اأي  يبد  �سوبان مل  تيغراك 
يف موقفه ومل تاأت منه اأي اإ�سارات 
ل���ل���رتاج���ع، ب��ع��د اأك�����ر م���ن �سهر 
على بداية الأزمة ال�سيا�سية التي 
عنيفة  م���واج���ه���ات  اإىل  حت���ول���ت 
واأ�سفرت  املن�سرم،  الأ�سبوع  نهاية 
عن �سقوط اأربعة قتلى يف ظروف 
غام�سة ونحو 250 جريحا وقال 
انت�سار  اإن��ه  اأن�ساره  اأم��ام  �سوتيب 

جزئي لكنه لي�س نهائيا لأن نظام 
الوزراء  ثاك�سني )�سيناوات رئي�س 
ال����وزراء  رئي�سة  و�سقيق  ال�����س��اب��ق 
احلالية ِينغاك �سيناوات( ما زال 
قائما.. ل ميكنكم العودة الآن اإىل 
اأن نوا�سل  منازلكم.. يجب علينا 

الن�سال .
واأو�سح �سوتيب )وهو نائب رئي�س 
اأن����ه ل يلتفت  ال�����س��اب��ق(  ال������وزراء 
واأك�����د على  احل������وار،  دع�����وات  اإىل 
بالقول  الح��ت��ج��اج��ات  ا���س��ت��م��رار 
�سن�ستاأنف  امللك،  مياد  عيد  بعد 
يكثف  �سوتيب  اأن  ويذكر  الن�سال 
الداعية  ت�سريحاته  اأ�سابيع  منذ 
املباين  واح��ت��ال  الح��ت��ج��اج  اإىل 
احل��ك��وم��ي��ة، وق���د ����س���درت بحقه 
احتال  بتهمة  ت��وق��ي��ف  م��ذك��رت��ا 
املعار�سة  وتطعن  التمرد  و  وزارة 
�سخ�س  األ���ف   180 جمعت  ال��ت��ي 
يف ال�سوارع ب�سلطة رئي�سة الوزراء 

•• بانكوك-وكاالت:

ال��ت��اي��ل��ن��دي بنف�سه  ن���اأى اجل��ي�����س 
التي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأزم���������ة  ع����ن 
ت�سرب الباد باإعان قادته عدم 
التدخل وا�ستبعاد حدوث انقاب 
املحتجون  دخ���ل  بينما  ع�����س��ك��ري، 
اأوامر  بعد  �سلميا  احلكومة  مقر 
ال��ط��وق الأم��ن��ي على املقر،  ب��رف��ع 
يف حماولة من احلكومة لتخفيف 
لاحتفال  ا�ستعدادا  التوتر  حدة 
ب��ع��ي��د م��ي��اد امل��ل��ك وق����ال رئي�س 
اإنه  التايلندية  البحرية  ال��ق��وات 
الذي  ق��ي��ادة اجلي�س  وزم���اءه يف 
غ�سون  يف  ان���ق���اب���ا  ب�18  ق�����ام 
ا�ستبعاد  ق�������رروا  ع���ام���ا  ث���م���ان���ني 
ال���ت���دخ���ل ن���ظ���را ل����ع����ودة ال���ه���دوء 
وق���ب���ول الأط��������راف ال���ل���ج���وء اإىل 
التهدئة ا�ستعدادا لاحتفال بعيد 
مياد امللك التايلندي بومي بون 
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�صيول: كورية ال�صمالية تعيد هيكلة ال�صلطة 
•• �صيول-يو بي اأي:

ال�سلطة فيها، وذلك  اإع��ادة هيكلة  ال�سمالية جتري  اأن كوريا  الأربعاء،  ام�س  اأعلنت كوريا اجلنوبية 
اأق��وى رجل يف  ال��ذي يعترب ثاين  �سونغ تيك،  ال�سمايل، جانغ  الكوري  الزعيم  ة  ُبعيد غياب زوج عمنّ
الباد عن الواجهة. ونقلت وكالة اأنباء كوريا اجلنوبية )يونهاب(، عن وزير الدفاع الكوري اجلنوبي، 
اإجتماع مع قادة وح��دات اجلي�س حول توقعات ال�ستخبارات يف �سيول  كيم كوان جني، قوله خال 
باإقالة، جانغ �سونغ تيك، اأن اإعادة هيكلة ال�سلطة جتري داخل كوريا ال�سمالية مع مرور �سنتني على 
تقلد كيم جونغ اون مقاليد ال�سلطة فيها واأ�سار كيم اإىل اأن كوريا ال�سمالية تعزز القدرة الع�سكرية يف 
اجلبهات الأمامية واخللفية وغرها و�سط هذه الأو�ساع. ومن جهته، قال م�سوؤول يف اجلي�س الكوري 
اجلنوبي اإنه من املمكن اأن تزداد ال�سطرابات يف النظام الكوري ال�سمايل مع تعزيز احلكم للزعيم 
اأن هناك اآراء حول �سرورة تعزيز ال�ستعدادات �سد  الكوري ال�سمايل، بعد اإقالة زوج عمته، م�سيفاً 

ال�ستفزازات الع�سكرية واحلرب ال�ساملة مع كوريا ال�سمالية .

•• كراكا�ص-رويرتز:

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م����ادورو 
الذي  الكهرباء  انقطاع  ان  على  اأدل���ة  لديه  ان 
�سمل مناطق �سا�سعة من الباد هو من تدبر 
خمربني يريدون احداث فو�سى يف الباد قبل 
مطلع  جتري  التي  البلدية  جمال�س  انتخابات 

ال�سبوع القادم.
وك���ان الن��ق��ط��اع ال���ذي ح���دث ل��ي��ل الث��ن��ني هو 
ف��ن��زوي��ا هذا  ك��ب��ر للطاقة يف  ان��ق��ط��اع  ث���اين 
العام واأغرق مناطق عديدة يف الظام مما دفع 

واأعلق  الطواريء  حالة  للباد  رئي�سا  بو�سفي 
ان نق�س  النتخابات ويقول منتقدو احلكومة 

عمليات ال�سيانة هو ال�سبب املرجح للم�سكلة.
وجاءت ت�سريحات مادورو مماثلة ملزاعم رددها 
املعار�سة  اتهم  حني  املا�سي  ايلول  �سبتمرب  يف 
اي�سا بتخريب �سبكة الكهرباء الوطنية ل�سرب 
م�سداقيته بعد انقطاع يف الكهرباء كان واحدا 
م��ن الأ���س��واأ يف ت��اري��خ ال��دول��ة الع�سو مبنظمة 

اوبك.
وجتري انتخابات جمال�س البلدية يف فنزويا 

يوم الحد القادم.

وعدم  بالهمال  احلكومة  اتهام  اىل  املعار�سة 
املا�سية  ق��ب��ل  الليلة  م����ادورو  وظ��ه��ر  ال��ك��ف��اءة. 
على �سا�سة التلفزيون الفنزويلي الر�سمي واىل 
وكبار  ت�ساكون  جي�سي  الكهرباء  وزي��ر  ج���واره 
امل�سوؤولني وعر�س الرئي�س �سورة لكابل مولد 

فيما يبدو مقطوع وملقى على الر�س.
وقال مادورو ما الهدف وراء قطع الكهرباء عن 
الباد كلها؟ واأ�ساف ان وزير الكهرباء قدم له 
الدليل وانه �سيك�سف عن مزيد من التفا�سيل.

واأ���س��اف ن��واج��ه دوم��ا مثل ه��ذه الهجمات من 
اعلن  ان  ي��ري��دون  اليمينيني  الفا�سيني  جانب 

•• كييف-اأ ف ب:

ح��������اول م����ئ����ة م�����ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
اىل  اوك��ران��ي��ا  لن�سمام  امل��وؤي��دي��ن 
من  يقفلوا  ان  الوروب����ي  الحت���اد 
حيث  احلكومة  مقر  ام�س  جديد 
ملجل�س  اجتماع  ال�سباح  يف  �سيعقد 
كل  اقفلت  ال�سرطة  لكن  ال���وزراء، 
ال��ط��رق امل���وؤدي���ة ال��ي��ه، ك��م��ا ذكرت 

مرا�سلة وكالة فران�س بر�س.
وبقي املتظاهرون الذين يحتجون 
على تعليق عملية ان�سمام اوكرانيا 
اىل الحتاد الوروبي خلف الطوق 
وانت�سر  ال�����س��رط��ة  ف��ر���س��ت��ه  ال���ذي 
ال�سرطة  عنا�سر  من  مئة  ح��واىل 

قرب مقر احلكومة حلمايته.
للحكومة  اج����ت����م����اع  اول  وه�������ذا 
الوكرانية منذ احتجاج ا�ستعرا�س 
املعار�سة  ب���ه  ق��ام��ت  ال����ذي  ال���ق���وة 
ال��ت��ي ح�����س��دت اك���ر م��ن م��ئ��ة الف 
يف  ال�ستقال  �ساحة  يف  متظاهر 
املدن  يف  اللف  وع�����س��رات  ك��ي��ي��ف 

الخرى.
وا����س���ف���رت م���واج���ه���ات م����ع ق����وات 
المن على هام�س هذه التظاهرة 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

ان��دون��ي�����س��ي جت���ري حماكمته  اق���ر 
الربعاء بتهمة التخطيط لتفجر 
���س��ف��ارة ب���ورم���ا ب��ان��ه ال��ع��ق��ل املدبر 
للمخطط وقال انه ل يزال يف حرب 
مع كل من ي�سطهد امل�سلمني وقال 
�سيجيت اندراجيد )23 عاما( انه 
املت�سددين  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��ت��زع��م 
كانت تتوا�سل على موقع في�سبوك 
بورما  �سفارة  ملهاجمة  خمطط  يف 
وكانت  اي���ار-م���اي���و.  يف  ج��اك��رت��ا  يف 
للمعاملة  النتقام  تريد  املجموعة 
الروهينغا  يلقاها  ال��ت��ي  القا�سية 
امل�����س��ل��م��ون يف ب���ورم���ا، م�����س��األ��ة كان 
اندوني�سيا  يف  ك��ب��را  ���س��دى  ل��ه��ا 
اك�����رب ال�������دول امل�����س��ل��م��ة م����ن حيث 
امام  اندراجيد  وق��ال  ال�سكان  ع��دد 
املبادرة  ج��اك��رت��ا   ج��ن��وب  حم��ك��م��ة 

�سدرت عني .
ال��ق��ا���س��ي حول   وردا ع��ل��ى ط��رح��ه 
قال  افعاله،  على  نادما  ك��ان  اذا  ما 
ع����ال ل. هذا  ب�����س��وت  ان���دراج���ي���د 
ممن  و���س��واه��ا  لبورما  حتذير  ك��ان 
هواهم  ح�سب  امل�سلمني  يعاملون 

حمكمة اأوروبية تدر�س 
تورط بولندا بتعذيب عرب

•• بولندا-اأ ف ب:

امل��ح��ك��م��ة الأوروب�����ي�����ة حلقوق  اأع��ل��ن��ت 
الإن�������س���ان اأن���ه���ا ب�����داأت ب���درا����س���ة ملف 
غوانتانامو  م��ع��ت��ق��ل��ي  م�����ن  اث����ن����ني 
تعذيبهما  بالتورط يف  بولندا  يتهمان 
وينوي  اأرا�سيها  ف��وق  �سرية  ب�سجون 
 42 زب��ي��دة  اأب����و  الفل�سطيني  حم��ام��و 
�سنة وال�سعودي عبد الرحيم النا�سري 
اأم����ام ق�ساة  امل��راف��ع��ة  ت���ويل  ���س��ن��ة   48
�سمحت  وار���س��و  اإن  للقول  ���س��رتاب��ورغ 
تام  ع���ل���م  ع���ل���ى  وه�����ي  اإي������ه  اآي  ل�����س��ي 
اأ�سهر  ع���دة  ���س��را  باعتقالهما  وع��م��دا 
حيث  بولندا،  يف  و2003   2002 ب��ني 
بتقنية  خ�سو�سا  للتعذيب،  تعر�سا 
الإي���ه���ام ب��ال��غ��رق. واأك����د امل��ح��ام��ون اأن 
ال��ب��ول��ن��دي��ة غ�����س��ت النظر  ال�����س��ل��ط��ات 
يف  اأم��رك��ي��ون  ع��م��اء  نقلهما  عندما 
زال  ما  حيث  غوانتانامو،  اإىل   2003
حماكمة.  دون  ال��ي��وم  ح��ت��ى  معتقلني 
تعر�سا  اأنهما  ال�سكوى  راف��ع��ا  وي��وؤك��د 
ملعامات غر اإن�سانية ومهينة، واأنهما 
حرما من احلرية ب�سكل غر قانوين، 
واأن بولندا مل جتِر حتقيقا حول هذه 

الوقائع كما كان ينبغي اأن تفعل.

للغرب  املوالية  الربتقالية  الثورة 
يف 2004.

وب�������س���غ���ط م�����ن ال���������س����ارع وق������ادة 
امل��ع��ار���س��ة وم��ن��ه��م امل��اك��م فيتايل 
ال�سابق  وال���رئ���ي�������س  ك��ل��ي��ت�����س��ك��و، 
لت�سنيوك  ار����س���ي���ن���ي  ل���ل���ربمل���ان 
ادرج  تياغنيبوك،  اوليغ  والقومي 
الربملان يف جدول اعمال الثاثاء 
ازاروف  عن  الثقة  حلجب  مذكرة 

وحكومته، لكنها ف�سلت.
وت���ت���ه���م���ه���م امل����ع����ار�����س����ة ب���اأن���ه���م 
اعمال  ع���ن  �سخ�سيا  م�����س��وؤول��ون 
ب��ه��ا ال�سرطة  ال��ت��ي ق��ام��ت  ال��ع��ن��ف 
وب��اأن��ه��م باعوا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���س��د 

اوكرانيا لرو�سيا.
الربعاء  ي��ت��وج��ه  ان  امل���ق���رر  وم���ن 
اوك��راين اىل بروك�سل ملتابعة  وفد 
املفاو�سات التي ميكن ان توؤدي اىل 
م��ع الحتاد  ���س��راك��ة  ات��ف��اق  توقيع 
الوروب������ي ب�����س��روط م��وؤات��ي��ة جدا 
الوزراء  رئي�س  ذكر  لوكرانيا، كما 
الوكراين ومن املقرر و�سول وفد 
اآخر الربعاء اىل مو�سكو  اوكراين 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ملناق�سة 
مع رو�سيا، كما ذكر امل�سدر نف�سه.

العنف  على  لاحتجاج  تظاهرة  يف 
يف ب���ورم���ا وق����ال ان���ه ال��ت��ق��ى باحد 
�سيباريانو،  وي���دع���ى  امل��ت��واط��ئ��ني 
ومي���ث���ل ام�����ام امل��ح��ك��م��ة ن��ف�����س��ه��ا يف 
اندراجيد  وق�����ال  امل���خ���ط���ط.  ه����ذا 
لنفجرها  ل���ه  ق��ل��ت  امل��ح��ك��م��ة  ام����ام 
)ال���������س����ف����ارة( وواف���������ق وال���ه���ج���وم 
وهي  املجموعة  ل��ه  خططت  ال���ذي 
اندوني�سيا  دول���ة  �سبكة  م��ن  ج���زء 
الثاين  يف  احباطه  مت  ال�سامية، 
من ايار-مايو املا�سي قبل يوم من 
عندما  لتنفيذه  امل��ف��رت���س  امل��وع��د 
على  كانا  رجلني  ال�سرطة  اعتقلت 
دراج����ة ن��اري��ة وب��ح��وزت��ه��م��ا حقيبة 

ظهر مليئة بالقنابل النبوبية.
وق����ال امل���دع���ون يف وق���ت ���س��اب��ق ان 
ان���دراج���ي���د ت���ع���رف ع��ل��ى ع����دد من 
املتاآمرين معه على في�سبوك حيث 
كتب ر�سائل حول �سرورة الثاأر لقتل 
هجمات  �سل�سلة  ووقعت  الروهينغا 
امل�سلمة يف بورما منذ  على القلية 
امل��ا���س��ي م��ع��ظ��م��ه��ا يف ولية  ال���ع���ام 
الروهيجنا  ي�سكنها  ال��ت��ي  راخ���ني 
غرب بورما. وقتل الع�سرات وت�سرد 

ع�سرات اللف يف تلك الهجمات.

ع��ن اك���ر م��ن م��ئ��ة ج��ري��ح بينهم 
وكانت  ال�����س��ح��اف��ي��ني  م����ن  ع�����دد 
القوات الوكرانية ملكافحة ال�سغب 
اجلت بعنف من �ساحة ال�ستقال 
كانوا  ال���ذي���ن  امل��ع��ار���س��ة  ع��ن��ا���س��ر 

القمع  ه����ذا  ب��ع��د  ال���س��ت��ق��ال��ة  اىل 
تعزيز  على  املعار�سني  الذي حمل 
التحول  ه����ذا  وح���م���ل  ح�����س��وده��م 
تظاهرات  ت�سير  ع��ل��ى  امل��ع��ار���س��ة 
وتنظيم ح�سود غر م�سبوقة منذ 

يحتلونها واوقعت ثاثني جريحا 
يف �سفوفهم.

واق�������رت ال�������س���ل���ط���ات الوك���ران���ي���ة 
ال�سرطة  ع���ن���ا����س���ر  ب�����ت�����ج�����اوزات 
العا�سمة  ���س��رط��ة  ق��ائ��د  وا���س��ط��ر 

زل����ت يف ح���ال���ة حرب  م���ا  وت���اب���ع   .
للم�سلمني  ا���س��ط��ه��اد  ه��ن��اك  ط��امل��ا 
ان���دراج���ي���د ث����اث تهم  . وي���واج���ه 
الرهاب  مكافحة  قوانني  مبوجب 
او  ا�سلحة  ح��ي��ازة  منها  ال�����س��ارم��ة، 

كبر  ع��دد  قتل  وال��ذي��ن  بالبوذية، 
الطائفية  العنف  اع��م��ال  يف  منهم 
م��ن��ذ ال���ع���ام امل��ا���س��ي. وق���د ف��ك��ر يف 
دعته  ان  ب��ع��د  ال�����س��ف��ارة  م��ه��اج��م��ة 
جمموعة م�سلمة حملية للم�ساركة 

وت�سل عقوبتها اىل  مواد متفجرة 
العدام وقال انه غ�سب اثر قراءة 
العنف  حول  في�سبوك  على  تقارير 
ال����ذي ي��ت��ع��ر���س ل���ه ال��روه��ي��ن��غ��ا يف 
�سكانها  غالبية  يدين  التي  الدولة 

متظاهرون يحاولون حما�صرة مقر احلكومة يف كييف مقتل ثالثة �صرطيني يف هجوم بغرب العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

ق��ت��ل ث��اث��ة م���ن ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة بينهم 
�سابط،واأ�سيب رابع بجروح يف هجوم ا�ستهدف الأربعاء 
حاجزا اأمنيا ب�سمال الرمادي بغرب الباد وقال م�سدر 
النار  ف��ت��ح��وا  اأم���ن���ي حم��ل��ي ان م�����س��ل��ح��ني جم��ه��ول��ني 
تابع  امني  حاجز  على  ومتو�سطة  خفيفة  اأ�سلحة  من 
الدويل  ال��ط��ري��ق  على  احلام�سية  مبنطقة  لل�سرطة 
ال�سريع �سمال مدينة الرمادي، ما اأدى اىل مقتل ثاثة 
من عنا�سرها بينهم �سابط برتبة رائد ، بالإ�سافة اىل 

اإ�سابة 3 اأ�سخا�س �سرطي ومدنيني اثنني بجروح .
واأ����س���اف امل�����س��در ���س��ارع��ت ال�����س��رط��ة اىل اغ���اق مكان 

القتلى  وجثث  امل�ست�سفى  اىل  اجلرحى  ونقلت  احل��ادث 
اىل دائرة الطب العديل .. هذا وقتل م�سلحان و�سابط 
رفيع باجلي�س العراقي ال�سابق وجرح 3 م�سلحني ام�س 

بحوادث اأمنية منف�سلة يف العراق.
وقال م�سدر اأمني يف كركوك، اإن م�سلحاً قتل، وا�سيب 
3 اآخرون بجروح يف انفجار عبوة نا�سفة كانوا يحملونها 
�سمال  امل��ا���س،  م��روره��ا يف منطقة حي  ل��دى  ب�سيارتهم 

املدينة .
واىل ذلك، اأعلن م�سدر يف �سرطة املو�سل مركزحمافظة 
قتلوا  جمهولني  م�سلحني  اأن  ال��ع��راق،  ب�سمال  نينوى 
قرب  عميد  برتبة  ال�سابق  العراقي  اجلي�س  يف  �سابطا 

منزله يف منطقة الفي�سلية �سرق املدينة.
املتحدث  ق�����ال  ث���ان���ي���ة،  ج���ه���ة  وم�����ن 
بغداد  عمليات  قيادة  با�سم  الر�سمي 
قوة  اإن  بيان،  يف  معن،  �سعد  العميد 
ال��راب��ع��ة م��ن ال�سرطة  ال��ف��رق��ة  م��ن 
الإحت���ادي���ة مت��ك��ن��ت م��ن ق��ت��ل م�سلح 
يف  نا�سفة  عبوة  زرع  حماولته  اأث��ن��اء 
ال�سيدية  مبنطقة  الدروي�س  تقاطع 
معن  اعلن  بغداد..كما  غ��رب  جنوب 
حر�س  ق����وات  اأن  م��ن��ف�����س��ل  ب��ي��ان  يف 
حرق  م��ن  متكنت  العراقية  احل���دود 
وت��دم��ر رت���ل ك��ام��ل ي��ع��ود ملجموعة 
���س��م��ال م��ن��ف��ذ الوليد  امل��ه��رب��ني  م��ن 
ق����رب خم��ف��ر اك����د احل�������دودي غرب 
م���رك���ز حمافظة  ال����رم����ادي  م��دي��ن��ة 

النبار بغرب العراق.

بيل كلينتون يدعو اإىل قواعد 
وا�صحة للتج�ص�س االأمريكي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اعترب الرئي�س المركي ال�سبق بيل كلينتون ان الت�سريبات ب�ساأن التج�س�س 
على زعماء اجانب من جانب وكالة المن القومي المركية ا�سرت ب�سورة 
املو�سوع  العامل وع��ززت احلاجة اىل اعتماد قواعد وا�سحة يف هذا  امركا يف 
قواعد  و�سع  يتعني  ان��ه  اعتقد  فيوجن  قناة  م��ع  مقابلة  يف  كلينتون  وق��ال   .
وا�سحة جدا تتعلق بعمليات التنج�س�س على املحادثات للقادة الجانب . وا�سار 
كلينتون اىل انه خال فرتة حكمه )1993-2001(، كان التن�ست مرتبطا 
بهوية الزعماء املعنيني. وقال اذا كنا نعتقد انهم يرتكبون اعمال عدائية �سد 
القيام  الم��رك��ي��ة(  ال�ستخبارات  )ل��وك��الت  ميكن  عندما  املتحدة  ال��ولي��ات 
بذلك. لكن ول�ست متاأكدا مما اقول مل يكن لدينا القدرة حينها على القيام 
بكثر مما يجري حاليا . وتابع نحتاج اىل مزيد من ال�سفافية واخل�سو�سية 
ونظرا  يعلمون مبا يح�سل.  النا�س ل  ، م�سيفا نحن يف موقع حيث  والم��ن 
اىل الطريقة التي ا�ستخدمت فيها البيانات، 
لي�س وا�سحا ما اذا كان ذلك زاد من م�ستوى 
ذلك  ان  متاما  الوا�سح  وم��ن  لدينا،  الم��ن 
خرق خ�سو�سية بع�س النا�س و�سدد على انه 
من املهم ان يكون لدينا نقا�س علني حقيقي 
ال�سوابط  عليه  ت��ك��ون  ان  ي��ج��ب  م��ا  ب�����س��اأن 
م�ست�سار  �سربها  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  ب��ان  واق���ر   .
القومي  ال�سابق يف وكالة المن  املعلوماتية 
وقال  �سلبي  اثر  لها  كان  �سنودن  المركية 
اي�سا  لكن  الاتينية،  لي�س فقط يف امركا 

يف اوروبا وا�سيا. 

املتهم مبخطط تفجري ال�صفارة البورمية يقر بفعلته 

•• تون�ص – الفجر - خا�ص

اأكد الأمني العام امل�ساعد لاحتاد 
العام التون�سي لل�سغل قا�سم عفية 
اأم�س الأربعاء، اإنه مل يتم اإىل غاية 
ال�سخ�سية  حول  التوافق  اللحظة 
ال��ع��ري�����س يف  ع��ل��ي  �ستخلف  ال��ت��ي 
اأن  بنينّ  و  املقبلة.  رئا�سة احلكومة 
اأطراف  ة  ف�سل احلوار تتحمله عدنّ
النه�سة،  ح���رك���ة  م��ن��ه��ا  خ���ا����س���ة 
ال���راع���ي  ال���رب���اع���ي  اأننّ  واأو������س�����ح 
كبرا  جهدا  بذل  الوطني  للحوار 
لكن  النظر  وجهات  تقريب  لأج��ل 
اإىل غاية الآن  ب��اءت  كل املحاولت 

بالف�سل.
ه��ذا واأ���س��اف قا�سم عفية ان��ه  قد 
يتم عقد ندوة �سحفية ُيعلن فيها 
يكون  اأن  م�ستبعدا  احل��وار  نتيجة 
النهائية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���و  ال���ت���واف���ق 
�سُيعلنه  م��ا  ه��و  الف�سل  اإن  ق��ائ��ا 
القليلة  ال�����س��اع��ات  الحت����اد خ���ال 

القادمة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ت��وق��ع ح��م��ة الهمامي 
ال��رب��اع��ي يف احلوار  اإع���ان ف�سل  
اجلبهة  اأننّ  م�����وؤك�����دا  ال����وط����ن����ي، 
البداية تعترب  ال�سعبية كانت منذ 
اأننّ موؤ�سرات ف�سل احلوار اأكر من 

موؤ�سرات جناحه.
واأ�سار حمة الهمامي اإىل اأننّ حركة 
تتم�سك برت�سيح  تزال  النه�سة ل 
احمد امل�ستري لرئا�سة احلكومة، 
على  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  اأننّ  نا  مبينّ
مع  الي��ج��اب��ي  للتفاعل  ا���س��ت��ع��داد 

ت��خ��دم م�سلحة  ال��ت��ي  م��ق��رتح��ات 
الهمامي  ال��ب��اد. ه��ذا ودع��ا حمة 
التون�سيني اإىل حتمل م�سوؤوليتهم 
الوطني،  احل������وار  ف�����س��ل  ح����ال  يف 
مقبلة  تكون  قد  تون�س  اأننّ  ا  معربنّ

على �ستاء �ساخن، وفق تعبره .
ال�سعبية  القيادي يف اجلبهة  وقال 
ل  ال���ن���ه�������س���ة  اأن  ح����م����دي  زه������ر 
الذي  ال�سيناريو  نف�س  تتبع  ت��زال 
واأنها  امل�ستري،  احمد  م��ع  تتبعه 
اأننّ اجلبهة لن توافق  تعرف جيدا 
لرئا�سة  عياد  جلول  تر�سيح  على 

احلكومة القادمة .
عياد  ج����ل����ول  اأننّ  ح����م����دي  واأك��������د 
مرفو�س بالن�سبة للجبهة و بدون 

تربيرات .
الهيئة  اأع����ل����ن����ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 
الإنقاذ  جلبهة  العليا  ال�سيا�سية 
ال��وط��ن��ي اأم�����س الأرب���ع���اء، يف بيان 
ع��ن ا���س��ت��ن��ك��اره��ا لأ���س��ال��ي��ب بع�س 
دخلت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  الأط����راف 
م�سبوقة  غ��ر  اإع��ام��ي��ة  حملة  يف 
����ح����ه����ا ل���رئ���ا����س���ة  ل����ف����ر�����س م����ر�����سنّ

احلكومة.
وط��ال��ب��ت اجل��ب��ه��ة ب��ال��ت��واف��ق على 
�سخ�سية م�ستقلة بعيدة كلنّ البعد 
والولء  امل��ايل  الف�ساد  �سبهات  عن 
قيادة  على  وق���ادرة  فئوية  مل�سالح 
ف����ري����ق ح���ك���وم���ي ك�����فء وحم���اي���د 
توافقي  اإن����ق����اذ  ب���رن���ام���ج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
من  الباد  ويحمي  الإدارة  يحينّد 
خماطر الإرهاب ويت�سدى للعنف 
ويوقف حالة النهيار القت�سادي 

امل��م��اط��ل��ة وامل���راوغ���ة ورب���ح الوقت 
بالت�سبنّث ب�سرعينّة انتخابينّة انتهت 
ق��ان��ون��اً وواق���ع���ا ومب��ن��ظ��وم��ة حكم 
املرحلة  ق���ي���ادة  يف  ف�����س��ل��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 

النتقالينّة.
ورغ�����م ف�����س��ل احل������وار امل���ع���ل���ن، ملنّح 
امل�����س��اع��د لاحتاد  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ل��ل�����س��غ��ل �سمر  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
يف  التمديد  اإمكانية  اإىل  ال�سفي، 
ا�ستئناف  ح���ول  امل�������س���اورات  اأج����ال 
احل��وار يف ح��ال ع��دم التو�سل اإىل 

اتفاق يف ال�ساعات القادمة. 
واأ�ساف اإننّ م�سلحة تون�س تقت�سي 
امل�سلحة  الأط��راف تغليب  من كل 
لن  الرباعي  اأننّ  ��دا  م��وؤكنّ الوطنية، 
ب�سي�س  لح��ظ  اإذا  احل���وار  ينهي 
ح�سب  الأزم�����������ة،  لن�����ف�����راج  اأم�������ل 

تعبره.
القيادي  اأك�����د  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ع�سام  اجل����م����ه����وري  احل�������زب  يف 
اأن احلزب  الأرب��ع��اء،  اأم�س  ال�سابي 
اجل����م����ه����وري ط���ل���ب ر����س���م���ي���ا من 
الأم��������ني ال����ع����ام ل����احت����اد ال���ع���ام 
العبا�سي  ح�سني  لل�سغل  التون�سي 
تاأجيل احل�سم يف احلوار الوطني.

واأف�����اد ال�����س��اب��ي اأن ع���دد اآخ����ر من 
تاأجيل  اأي�������س���ا  ط��ل��ب��وا  الأح��������زاب 

احل�سم.
احل�������زب  يف  ال������ق������ي������ادي  وق�����������ال   
اأن  ال�سابي، مبا  اجلمهوري ع�سام 
اأن  بد  ل  القادمة  رئي�س احلكومة 
ي��ك��ون حم��ل ت��واف��ق ب��ني الأطراف 
امل�����س��ارك��ة يف احل���وار ال��وط��ن��ي فاإن 

امل����ايل  الإف�����ا������س  دون  وَي�����ح�����ول 
��ف م���ن وط�����اأة الأزم�����ة على  وي��خ��فنّ
ح��ي��اة امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني من 
ال�سعبينّة واجلهات  الفئات  خمتلف 
�����س��ة، وُي���ِع���دنّ قانون  ��ة وامل��ه��منّ امل��ن�����س��ينّ
مالينّة وميزانينّة جديدين يحفظان 
الباد من النهيار وي�سمحان لها 
ت اجل��ب��ه��ة عن  ��ه��و���س. وع����ربنّ ب��ال��ننّ
ال��ق��ل��ق امل��ت��ن��ام��ي م���ن ط����ول فرتة 
ل احلوار واخل�سية من مزيد  تعطنّ
�����ن ال��و���س��ع ال���ذي ت��ع��اين منه  ت��ع��فنّ
املتعلنّقة  امل��خ��اوف  وت��زاي��د  ال��ب��اد 
ب���الن���ه���ي���ار الق���ت�������س���ادي وامل�����ايل 
الإرهاب  خماطر  وتفاقم  ولة  للدنّ
التون�سيني  معي�سة  تدهور  ومزيد 
ال�سيا�سينّة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأي  ����ل،  وحُت����منّ
بقيادة  ال��رتوي��ك��ا  حكومة   ، العليا 

حركة النه�سة م�سوؤولية ذلك.
كها  مت�سنّ الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  واأك������دت 
الرباعي  برعاية  الوطني  باحلوار 
بيل  ال�سنّ بو�سفه  ل��ل��ح��وار  ال��راع��ي 
الأزمة  الباد من  الأمثل لإخ��راج 
مل��ا ج���اء يف مبادرة  اخل��ان��ق��ة وف��ق��ا 
تعلنّق  م����ا  �����س����واء  ب����اع����ي  ال����رنّ ه�����ذا 
اأو  التاأ�سي�سي  اأو  احلكومي  بامل�سار 

النتخابي.
الهيئة  اأه���اب���ت  ب��ي��ان��ه��ا،  خ��ت��ام  ويف 
الإنقاذ،  جلبهة  العليا  ال�سيا�سية 
��ي��ا���س��ي��ة اأن  ب��ك��اف��ة الأط�������راف ال�����سنّ
التاريخية  م�سوؤولياتها  ل  تتحمنّ
داعية  ال���ب���اد،  م�سلحة  واإع�����اء 
ح�����زب حركة  ب���ق���ي���ادة  ال���رتوي���ك���ا 
�سيا�سة  عن  التنّوقف  اإىل  النه�سة 

اأ���س��ب��ح م���ن ال�سعب  ج��ل��ول ع��ي��اد 
التوافق عليه واأ�سبح غر عملي .

واأ�ساف ال�سابي اأن الأط��راف التي 
اع��رت���س��ت ع��ل��ى ج��ل��ول ع��ي��اد هي 
لدى  وزن  ولها  حمرتمة  اأط���راف 

الراأي العام. 
هذا و�سدد ال�سابي على اأن احلزب 
اجلمهوري ل يعرت�س على تر�سيح 

عياد رغم اأنه مل يكن مر�سحه.
ال�سيا�سية  الهيئة  رئي�س  ��د  اأكنّ كما 
جنيب  اجل��م��ه��وري  للحزب  العليا 
عام  اأم��ني  مع  تباحث  انه  ال�سابي، 
احتاد ال�سغل ح�سني العبا�سي حول 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  منح  اإمكانية 
اإىل توافق  للتو�سل  اأخرة  فر�سة 
احلكومة  رئ��ي�����س  �سخ�سية  ح���ول 
اجلديدة وتاأجيل الإعان الر�سمي 

عن ف�سل احلوار الوطني.
الناطق  ع���ن���ه  ع�����ربنّ  امل����وق����ف  ذات 

الر�سمي با�سم  حزب امل�سار �سمر 
لقائه  ع��ق��ب  ت�����س��ري��ح  ال��ط��ي��ب يف 
العام  ل����احت����اد  ال����ع����ام  ب����الأم����ني 
العبا�سي  ح�سني  لل�سغل  التون�سي 
اأك��د بالطيب  اأم�س الأرب��ع��اء، وق��د 
طالبت  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأح������زاب  اأن 

بتمديد احلوار الوطني. 
قال  الجت��������اه،  ل���ه���ذا  ت���اأك���ي���د  ويف 
العام  الأم�������ني  امل���ب���ارك���ي  ب���وع���ل���ي 
التون�سي  ال��ع��ام  ب��الإحت��اد  امل�ساعد 
الوطني  للحوار  بد  ل  اأن��ه  لل�سغل 
اأن ينتهي اليوم)الربعاء( و بني اأن 
اإعان الف�سل لن يح�سل وهو غر 
بخ�سو�س  .اأم����ا  مطلقا  م��ط��روح 
ا���س��م رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ف��ق��د اأف���اد 
ال�سيا�سية  والأط���راف  الرباعي  اأن 
امل�ساركة يف احلوار مل تتو�سل بعد 
بع�س  اأن  اإىل  م�سرا  ات��ف��اق،  اإىل 
الأحزاب مازالت مت�سبثة مبواقفها 

ن����دوة �سحفية  ���س��ي��ع��ق��د  ال��وط��ن��ي 
������ا ل��ت��ح��دي��د اجل  ���س��ت��خ�����س�����س اإمنّ
ان���ط���اق احل�����وار م���ن ج��دي��د بني 
لاإعان  اأو  ال�سيا�سيني،  الفرقاء 
عن  والك�سف  ف�سله  ع��ن  ���س��راح��ة 
ك��ل احل��ق��ائ��ق احل��اف��ة ب��ذل��ك وعن 
اأحزابا  الف�سل  ه��ذا  يف  املت�سببني 

واأفرادا. 
د وزير الداخلية  على �سعيد اآخر اأكنّ
التون�سي لطفي بن جدو �سحة ما 
ت����داول����ه م���ن م��ع��ل��وم��ات حول  مت 
التهديدات بالقيام باأعمال اإرهابية 
خال راأ�س ال�سنة الإدارية، م�سرا 
معلومات  ت��ل��ق��ت  ال������وزارة  اأننّ  اإىل 
حول كم هائل من التهديدات بهذا 

اخل�سو�س.
د ب��ن ج���دو ع��ل��ى اأننّ ال����وزارة  و���س��دنّ
اتخذت التدابر الازمة للت�سدي 

لهذه التهديدات. 

مبا يف ذلك اجلبهة ال�سعبية التي 
عياد  ج��ل��ول  ا���س��م  تر�سيح  تعار�س 

لرئا�سة احلكومة.
ويف هذا ال�سدد اأكد بوعلي املباركي، 
اأننّ املر�سحني حما النقا�س حاليا 
هما جلول عياد و �سوقي الطبيب، 
هو  عياد  جلول  اأننّ  املباركي  ب��نينّ  و 
احلكومة  ك��ر���س��ي  لت�سلم  الأق����رب 

من �سوقي الطبيب.
لاحتاد  ال��ع��ام  الأم����ني  اأننّ  ي��ذك��ر 
ل��ل�����س��غ��ل ح�سني  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
الثاثاء،  اأك���د  ق��د  ك��ان  العبا�سي، 
اأننّ احلوار الوطني يف �سورة ف�سله 
���س��ي��ف��ت��ح اح��ت��م��الت خ��ط��رة على 
ال�سيا�سية  الأزم����ة  ظ��ل  يف  ال��ب��اد 
ت�����ردي  اخل����ان����ق����ة وامل���ت�������س���ب���ب���ة يف 
الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

و الأمنية.
واأ�ساف اإننّ الرباعي الراعي للحوار 

�ستاء تون�سي �ساخن يف الأفق:

ف�صل احلوار الوطني.. مع تاأجيل الّت�صريح..!

احلوار الوطني ف�سل مع تاأجيل التنفيذ

رئي�س فنزويال يتهم خمربني بقطع الكهرباء 
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املال والأعمال
التنمية االقت�صادية يف اأبوظبي حتول االإمارة اإىل اأكرب املراكز االقت�صادية والتجارية يف املنطقة

القت�سادية  التنمية  ل�سالح  النفط  اي���رادات  ت�سخر  على  حر�س  حيث 
�ستى  يف  للمواطنني  والرفاهية  الكرمية  احلياة  يكفل  مبا  والجتماعية 
اأبوظبي يف  اإمارة  الثانية التي ت�سهدها حاليا  اأما نقطة التحول  املجالت 
عهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان فهي تركز على حتقيق 
النفطية  غر  القطاعات  على  بالعتماد  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية 
2030 وي�سر تقرير  اأبوظبي القت�سادية  واأه��داف روؤية  وفق حمددات 
لدائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 42 للدولة 
.. اإىل اأن حكومة اأبوظبي اأولت اأهمية كبرة لتوفر م�ستوى مرتفع من 
وماء  واإ���س��ك��ان  وتعليم  �سحة  م��ن  القطاعات  جميع  يف  العامة  اخل��دم��ات 
نفذت  كما  املواطنة  الب�سرية  امل���وارد  وتنمية  اإجتماعية  وتنمية  وكهرباء 
يواكب  ومتقدم  متطور  تعليمي  نظام  لتاأ�سي�س  متعددة  اإ�سرتاتيجيات 
تطورات الع�سر وتقنيات املعرفة املتقدمة. ومن اأهم اأ�سباب جناح م�سرة 

•• اأبوظبي-وام:
تتوفر  املا�سية من منطقة ل  42 عاما  ال���  اأبوظبي خ��ال  اإم��ارة  حتولت 
فيها اخلدمات الأ�سا�سية و يعتمد اأهلها على �سناعة وجتارة اللوؤلوؤ واحلياة 
الب�سيطة التي تعتمد على خرات البحر..اإىل اأحد اأهم املراكز القت�سادية 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  بف�سل  وذل��ك  املنطقة  يف 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومن بعده �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة  �سلطان 
التحول هو  ه��ذا  . ومل يكن  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأبوظبي  اإم��ارة  الهائلة التي حتظى بها  فقط ب�سبب الكت�سافات النفطية 
والتي اأحدثت طفرة تنموية هائلة يف �ستى جمالت احلياة بالإمارة حيث 
كانت  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور  احلكيمة  الدارة  اأن 
مبثابة نقطة التحول احلقيقية لقت�ساد الإمارة واحلياة فيها ب�سكل عام 

التنمية ال�ساملة يف اإمارة اأبوظبي خال العقود املا�سية اهتمامها قبل اأي 
ا�ستطاعت  وقد  وغايتها  التنمية  و�سيلة  باعتباره  املواطن  بالإن�سان  �سيء 
على  لها نظر  قلما جند  ك��ربى  نوعية  قفزات  ج��ادة حتقيق  عرب جهود 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف جم����الت ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة وغ���ره���ا م���ن جمالت 
ا�ستكمال  م�ستوى  على  متت  التي  الكبرة  املنجزات  عن  ف�سا  التنمية 
اأبوظبي ومنذ عهد  البنى التحتية الأ�سا�سية. ويقول التقرير ان حكومة 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  زاي��د وانطاقا من  ال�سيخ  له  املغفور 
لكل  ال��ك��رمي  العي�س  ومقومات  امل��ائ��م  ال�سكن  وف��رت  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
جمال  يف  طموحا  برناجما  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  تنفذ  حيث  مواطنة  اأ���س��رة 
اإ���س��ك��ان امل��واط��ن��ني وال���ذي ميثل من��وذج��ا ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه على م�ستوى 
وكل  احل�سرية  التنمية  حتقيق  يف  ال�ستدامة  م��ب��داأ  اعتماد  يف  املنطقة 
املواطنة وجعلها  الأ�سر  ا�ستقرار  العمل على احلفاظ على  اأجل  ذلك من 

يت�سل  وما  للمواطنني  الإ�سكان  م�ساريع  كما حظيت   . حتيا حياة كرمية 
بالن�سيب  التحتية واملرافق اخلدمية والجتماعية  البنى  بها من تطوير 
املجل�س  اعتمدها  التي  العامة  املوازنات  يف  املالية  املخ�س�سات  من  الأك��رب 
راأ�س  على  الر�سيدة  احلكومة  ت�سع  كما  الأخ���رة  ال�سنوات  يف  التنفيذي 
اأولوياتها حتقيق ال�ستقرار الأ�سري والتاحم الجتماعي .  يذكر اأنه مت 
تخ�سي�س ما يقارب 68 األف قطعة اأر�سية �سكنية خم�س�سة للمواطنني 
بتوجيهات من �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل وذلك يف الفرتة ما 
بني 2005 وحتى نهاية عام 2012 فيما و�سل اإجمايل القرو�س التي 
منحت للمواطنني لتمويل امل�ساريع ال�سكنية منذ عام 1991 وحتى عام 
2012 اأكر من 39 مليار درهم . واعتمدت حكومة اأبوظبي موؤخرا دفعة 
جديدة من قرو�س الإ�سكان للمواطنني يف اإمارة اأبوظبي وعددهم األف و 

درهم. 3.108مليار  بقيمة  م�ستفيدا   554

وفد جتاري تركي يطلع على عدد من امل�صاريع التجارية بعجمان

االإمارات تهنئ اليمن بان�صمامها اإىل منظمة التجارة العاملية لت�صبح الع�صو 160 بها

م�صوؤولون برتغاليون: االإمارات اأهم �صريك اقت�صادي للربتغال يف منطقة اخلليج وال�صرق االأو�صط 

االأحوا�س اجلافة توقع خطاب نوايا لبناء �صل�صلة 
من اأكرب من�صات حفر بحرية يف العامل لبحر ال�صمال 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املالك  اأودغراإندر�سرتاند 
دبي  اإىل  التهنئة  املحدودة  ماجنمينت  اإنوفي�سن  اأوف�سور 
هناك  اأن  وق���ال   2020 باأك�سبو  ف��وزه��ا  على  وق��ي��ادت��ه��ا 
اقت�ساد  على  احل��دث  لهذا  وكبرة  كثرة  عوائد  بالفعل 
الإم������ارات.. م��ع��ربا ع��ن حما�سه ل��ب��دء ه��ذه ال��رح��ل��ة من 
يف  العاملية  اجلافة  الأح��وا���س  مع  جنب  اإىل  جنبا  العمل 
دبي . وي�سل ارتفاع من�سات احلفر البحرية من طراز اأى 
الأعمدة  185 مرتا ثاثية  اإىل  اإك�س135   -  62 جي 
 95 86 مرتا يف  اأبعاد ثاثية وتبلغ  املن�سة ذي  وهيكل 
مرتا وتوفرغرف �سكن اأحادية وت�سهيات لنحو 208 اأو 
418 اأو 490 �سخ�سا ح�سب الت�سميم واملوا�سفات وذلك 
ت�سغيل  ن�سبة  وت�سل  الأوروب��ي��ة.  نور�سوك  ملعاير  وفقا 
املن�سة اإىل 100 يف املائة على مدار الوقت ويف خمتلف 
الظروف املناخية وذلك على خاف من�سات الأخري �سبه 
باأنها  البحرية  احلفر  من�سة  كذلك  وتتميز  الغاط�سة 
جمهزة برافعة من طراز هي�سمان وتزن حمولتها ثاثة 
الثقيلة  البحرية  احلمولت  لرفع  وت�ستخدم  طن  اآلف 
مع رافعتني �سغرتني لديها قدرة رفع 50 طنا ويوجد 
ومغطاة  للعمل  خم�س�سة  �سخمة  م�ساحة  متنها  على 
لطائرات  مهبط  جانب  اإىل  الرافعات  بوا�سطة  بالكامل 
هليكوبرت  طائرات  لهبوط  ي�ستخدم  وال��ذي  الهليكوبرت 
م��ن حواىل  امل��ك��ون  وطاقمها   101 دبليو  اإي  ط��راز  م��ن 
املن�سة مبعدات لل�سامة  21 �سخ�سا ف�سا عن تزويد 
األف   26 اإىل  للمن�سة  الإجمايل  الوزن  ال�ساملة. وي�سل 
مناطق  يف  م��رتا   135 عمق  اإىل  العمل  وباإمكانها  ط��ن 
 25 البحر  �سطح  ع��ن  وب��ارت��ف��اع  ال�سمال  بحر  م��ن  ع��دة 

مرتا هوائيا . 

•• دبي-وام:

مع  نوايا  خطاب  ام�س  العاملية  اجلافة  الأح��وا���س  وقعت 
بهدف   .. املحدودة  ماجنمينت  اإنوفي�سن  اأوف�سور  �سركة 
ال�سمال  بحر  يف  بحرية  حفر  من�سات  م��ن  �سل�سلة  بناء 
 62 اأى جي  العامل من ط��راز  الأك��رب من نوعها يف  هي 
واملتخ�س�سة  املتعددة  ال�ستخدامات  ذات  اإك�س135   -
اأن  امل�سروعات على  ويبداأ العمل يف احلال يف تنفيذ هذه 
يكون متوقعا ت�سليم اأول من�سة حفر خال الربع الأول 
بوعميم  جمعة  خمي�س  �سعادة  وع��رب   .  2016 ع��ام  م��ن 
عن  العاملية  واملاحية  العاملية  اجلافة  الأح��وا���س  رئي�س 
امتداد  ه��ذا  اأن  معتربا   .. احل��دث  بهذا  الغامرة  �سعادته 
على هذا  الر�سيدة  القيادة  2020 مهنئا  باإك�سبو  للفوز 
على  كبرة  عوائد  احل��دث من  لهذا  ملا  العظيم  الإجن���از 
اقت�ساد الإم��ارات. واأعرب عن �سروره بالتو�سل لاتفاق 
لبناء �سل�سلة من هذه احلفارات عالية الأداء التي ميكنها 
توفر  فيها  تقدمي جمموعة �سخمة من اخلدمات مبا 
ال�سكن وقدرات هائلة لاإن�ساءات والدعم الثقيل لأن�سطة 
الربط البيني واملتابعة والت�سغيل خال تركيب اجلوانب 
البحر.  �سطح  حتت  الهياكل  تثبيت  اأو  اجلديدة  العلوية 
�سناعة  تلبي  التي  الكبرة  الأح��وا���س  خ��ربة  اإىل  ولفت 
باأن  .. منوها  البحار  واأع��ايل  املغمورة  املناطق  النفط يف 
القطاعات  التقدم يف هذه  الأحوا�س قطعت على طريق 
ال�سنوات  خ��ال  وم��وؤث��رة  مهمة  اأ���س��واط��ا  النمو  �سريعة 
ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  ه��ذا  اأن  اإىل  وم�سرا  الأخ��رة 
ت�����س��ت��ه��دف وب���ج���راأة الأ�����س����واق العاملية  اأع��م��ال��ه��ا وال���ت���ي 
وقدم    . قيمة م�سافة  ذات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  خ��ال  م��ن 

•• بايل-اأندوني�صيا-وام:

اليمنية  اجلمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ه��ن��اأت 
العاملية  التجارة  ملنظمة  التا�سع  ال���وازاري  امل��وؤمت��ر  مب�سادقة 
املنعقد حاليا يف جزيرة بايل الإندوني�سية على قرار اإن�سمامها 

اإىل املنظمة لي�سبح الع�سو 160 .
يف  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  وق��ال 
بح�سور  املنا�سبة  بهذه  املنظمة  اأقامته  حقل  يف  األقاها  كلمة 
اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  اإن  الأع�������س���اء   159 ال����  ال�����دول  وف����ود 
من  مكنها  قوية  �سيا�سية  برغبة  مم��زوج  وداأب  بجهد  عملت 

الوقت  ..داع��ي��ا يف  الأط���راف  متعدد  التجاري  النظام  وكذلك 
اإىل تي�سر وت�سهيل  املنظمة  ال��دول الأع�ساء يف  نف�سه جميع 
الدول  التزامات فوق طاقة  الإن�سمام من دون فر�س  عملية 
املنظمة  الإن�سمام مع احلفاظ على قواعد  التي هي يف طور 

التي حتكم النظام التجاري متعدد الأطراف.
وك����ان امل��ن�����س��وري ق���د ���س��دد يف ك��ل��م��ة ل���ه يف اجل��ل�����س��ة العامة 
للمنظمة يف وقت �سابق من ام�س على اأهمية ت�سريع وت�سهيل 
ع�سوية  على  للح�سول  ت�سعى  ال��ت��ي  ال���دول  ان�سمام  عملية 
اأن هناك عددا  اإىل  النامية ..منوها  املنظمة خ�سو�سا الدول 

كبرا من الدول العربية ت�سعى لذلك. 

الو�سول اإىل هذا النجاح. واأو�سح اأنه بالرغم من ال�سعوبات 
والتزامهم  الأك��ي��د  اإ���س��راره��م  اأن  اإل  ت��زال  ول  واجهتها  التي 
بتحرير التجارة واإجراء تعديات وتغيرات على الت�سريعات 
التجاري  النظام  وتواكب معطيات  لتوائم  لديها  الإقت�سادية 
متعدد الأطراف كانت الدافع جتاه اإنهاء متطلبات الإن�سمام 
كافة.  واأ�ساد معايل املن�سوري باجلهود اليمنية .. معربا عن 
ال�سلع  نفاذ  على  اإيجابي  اأث��ر  ذا  الإن�سمام  يكون  اأن  يف  اأمله 
القت�ساد  وع��ل��ى  العاملية  الأ����س���واق  اإىل  اليمنية  واخل��دم��ات 
اإىل  ال����دول  م��ن  م��زي��د  ان�����س��م��ام  ع��ل��ى  و���س��دد معاليه  اليمني 
الأع�ساء  ال����دول  ���س��ال��ح  يف  ي�سب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة 

•• عجمان - الفجر: 

و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستقبلت 
القن�سلية  م��ع  بالتن�سيق  عجمان 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة يف 
دب�����ي، وف������داً م���ن رج�����ال الأع���م���ال 
الأت�������راك ب���ه���دف اط��اع��ه��م على 
ب��الم��ارة والفر�س  امل�����س��اري��ع  اأه���م 
التجارية بها لتعزيز �سبل التعاون 
قنوات  واإي�����ج�����اد  ال���ط���رف���ني  ب����ني 
تعزيز  �سانها  من  مبا�سرة  جتارية 
التجاري  الوفد  و�سم  الإقت�ساد. 
قطاعات  م��ن  اأع���م���ال  رج���ل   20
امل�����ق�����اولت وال��ت�����س��ي��ي��د ، وخ����ال 
رئي�س  العو�سي  نا�سر  الزيارة قام 
بالغرفة،  الدولية  العاقات  ق�سم 
الوفد على ع��دد من اهم  ب��اإط��اع 
وعلى  بالإمارة  التجارية  امل�ساريع 
راأ���س��ه��ا م�����س��روع ال������زوراء، ومدى 
ال���ت���ط���ور ال�����ذي ت�����س��ه��ده الإم������اره 
بوجه ع��ام. من جانبه اأك��د حممد 
� قطاع  تنفيذي  م��دي��ر  اجل��ن��اح��ي، 
بغرفة  والأعمال  الإ�ستثمار  تنمية 
الرتكي  ال��وف��د  زي���ارة  ان  عجمان، 
ن��ت��ي��ج��ة عاقات  ل��ع��ج��م��ان ج����اءت 
لزيارات  ونتيجة  متينة  اإقت�سادية 
عجمان  غ��رف��ة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  �سابقة 

التجارية  ب���امل�������س���اري���ع  ال�������س���دي���د 
من  الإم���ارة  متتلكه  وم��ا  بعجمان 
لرجال  جاذبة  اإقت�سادية  مقومات 
خال  م��ن  وامل�ستثمرين  الع��م��ال 
ال��ت�����س��ه��ي��ات و���س��رع��ة الإج�����راءات 
والبنية التحتية املتكاملة ، كما اأكد 
التعاون  اأهمية  على  الزائر  الوفد 
يعزز  مبا  عجمان  مع  الإقت�سادي 

منو واإزدهار اأعمالهم. 

ب���اإم���ارة عجمان.  م��ت��م��ي��زة  حت��ت��ي��ة 
الزيارة  ان  العو�سي  نا�سر  واأ���س��ار 
الإ�ستثمار  اأب������واب  ل��ف��ت��ح  ه���دف���ت 
ل�����رج�����ال الأع�������م�������ال، ب���الإ����س���اف���ة 
والرتويج  ج���دي���دة  اأ����س���واق  ل��ف��ت��ح 
الآراء  وت��ب��ادل  الإم����ارة  ل�سناعات 
والأف������ك������ار مب����ا ي����ع����زز ال����ق����درات 
الإق����ت���������س����ادي����ة ل���ل���ط���رف���ني. ه���ذا 
وق��د اأب���دى ال��وف��د ال��زائ��ر اإعجابه 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���زي���ارة وم���ا يرتتب 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت��وط��ي��د ال���ت���ع���اون مبا 
ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة ال���ط���رف���ني ، 
غرفة  ان  نف�سه  الوقت  يف  م�سراً 
فتح  يف  دائ����م����ا  ت�����س��ع��ى  ع���ج���م���ان 
ق���ن���وات اإت�������س���ال م���ع ك���اف���ة رج���ال 
كافة  م��ن  وامل�ستثمرين  الع��م��ال 
ال���دول، الأم���ر ال��ذي ي��ع��ززه وجود 
وبنية  ج��ادة  اإقت�سادية  ت�سهيات 

جل���م���ه���وري���ة ت���رك���ي���ا ب��ح��ي��ث متت 
عدداً من الزيارات لتوثيق التعاون 
وتو�سيع الآفاق الإقت�سادية ومنها 
و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  زي��������ارة 
الإقت�سادي  واملجل�س  اإ�سطنبول 
الهيئات  م��ن  وع�����دداً  ب��اإ���س��ط��ن��ب��ول 

الإقت�سادية وكذلك بلدية اأدرنة.
رئي�س  ال���ع���و����س���ي  ن���ا����س���ر  و�����س����دد 
بالغرفة،  الدولية  العاقات  ق�سم 

اأف�سل  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ب��ل��دي��ن 
ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة. واع��ت��رب ان 
مبا�سرة  ج���وي���ة  خ���ط���وط  وج�����ود 
دوراً  يلعب  وال��ربت��غ��ال  دب���ي  ب��ني 
هاماً يف تعزيز وتوطيد العاقات 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني .. على 
الربوفي�سور  قال  نف�سه  ال�سعيد 
رئي�س  ���س��ي��ل��ف��ا  ���س��ان��ت��و���س  ارت�����ور 
جمل�س امناء موؤ�س�سة غولبنكيان 
الربتغالية يف ل�سبونة ان العاقات 
العربية  ال��دول  بني  القت�سادية 
متزايداً.  من��واً  ت�سهد  والربتغال 
ك��م��ا اك����د ع��م��ق ال���ع���اق���ات التي 
والإمارات  العربي  الوطن  جتمع 
جمهورية  م����ع  خ���ا����س���ة  ب�����س��ف��ة 
ر�سختها  وال������ت������ي  ال�����ربت�����غ�����ال 
وجغرافية  ت��اري��خ��ي��ة  ارت��ب��اط��ات 
امتداد  ع��ل��ى  ع���دي���دة  وث��ق��اف��ي��ة 
الوقت  واك����د يف  ال�����س��ن��ني.  م��ئ��ات 
اخلا�سة  الأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ن��ف�����س��ه 
العربي  ال��ع��امل  بها  يحظي  ال��ت��ي 
بالن�سبة للربتغال التي حتتاج يف 
اإىل جذب  ال�سعبة  هذه الظروف 
ان  وقال  ال�ستثمارات،  املزيد من 
تاريخ العاقات بني البلدين يعود 
ال�����س��ن��ني ح��ي��ث يرجع  م��ئ��ات  اىل 
الكت�سافات  مرحلة  اىل  تاريخها 
اخلام�س  ال��ق��رن  يف  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 
ع�������س���ر. وت�������س���ر ب��ع�����س امل���راج���ع 
امل�ستك�سف  ان  اىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
كان  غاما  دي  فا�سكو  ال��ربت��غ��ايل 
احمد  العربي  باملاح  ا�ستعان  قد 
ن�سبه  ي���ع���ود  ال������ذي  م����اج����د،  ب����ن 
اإمارة  �سابقا،  جلفار  مدينة  اىل 
اليوم، وا�ستفاد من  راأ���س اخليمة 
خ��ربت��ه يف امل��اح��ة وع��ل��م الفلك 
 1498 للو�سول اىل الهند �سنة 
افريقيا  ���س��واط��ئ  اىل  وال��ع��ودة  م 
وا�سار ايل ان تاريخ بدء العاقات 
ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب���ني الم������ارات 
واجلمهورية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سنة  اىل  ي����رج����ع  ال���ربت���غ���ال���ي���ة 

.  1976

•• ل�صبونة-الفجر:

امل�سوؤولني يف  كبار  م��ن  ع��دد  اأك��د 
الإم���ارات  اأهمية دول���ة  ال��ربت��غ��ال 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��اأك��رب �سريك 
ل��ل��ربت��غ��ال يف منطقة  اق��ت�����س��ادي 
ملكانتها  ن��ظ��را  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
الق����ت���������س����ادي����ة وال����ت����ج����اري����ة يف 
منطقة اخلليج واعرب امل�سوؤولون 
الربتغاليون عن املهم يف تفعيل 
وت�������رة ال����ت����ع����اون الق���ت�������س���ادي 
والتجاري وال�ستثماري مع دولة 

المارات.
وو���س��ف��ت ال�����س��ي��دة ري��ت��ا اراوج����و 
للتجارة  الربتغال  وكالة  رئي�سة 
بورتوغال  ا���س��ي��ب  وال���س��ت��ث��م��ار 
غ����ل����وب����ال زي��������ارة م����ع����ايل ب���اول���و 
ب���ورت���ا����س ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال���ربت���غ���ايل ايل دول����ة الم�����ارات 
ب���ان���ه���ا ع���ل���ي درج�������ة ك����ب����رة من 
علي  ت�����رك�����ز  لن�����ه�����ا  اله�����م�����ي�����ة 
والتجارية  القت�سادية  العاقات 
جديدة  افاق  وفتح  وال�ستثمارية 
ل���ا����س���ت���ث���م���ارات امل�������س���رتك���ة بني 
الطاقة  جم�����الت  يف  اجل���ان���ب���ني 
امل��ت��ج��ددة وال�����س��ي��اح��ة وال���زراع���ة 

والت�سنيع والعقارات.
واك�������دت ع���ل���ي اه���م���ي���ة ال����زي����ارات 
اجلانبني  بني  املتبادلة  الر�سمية 
التي  ال��زي��ارة  اهمية  ايل  م�سرة 
بن  ال�سيخ عبد اهلل  �سمو  بها  قام 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان،  اآل  زاي���د 
ابريل   27 ي����وم  ال���ربت���غ���ال  اىل 
بنظره  اج��ت��م��ع  ح��ي��ث   2012
بورت�س  ب��اول��و  معايل  ال��ربت��غ��ايل 
با�سو�س  ب��ي��درو  وال��ت��ق��ى مب��ع��ايل 
كويليو ، رئي�س احلكومة و �سهدت 
تعاون  اتفاقيتي  توقيع  ال��زي��ارة 
التعليم  جم��ايل  يف  البلدين  ب��ني 

العايل والطاقة. 
وق���ال���ت ان����ه ���س��ي��ت��م اط�����اع كبار 
امل�����س��وؤول��ني ورج�����ال الع���م���ال يف 
ال�ستثمار  فر�س  على  الم����ارات 

 124% ب��ن�����س��ب��ة  ح��ق��ق��ت من�����واً 
وو�سلت   2011 م����ع  م���ق���ارن���ة 
وم���ن  دولر  م���ل���ي���ون   38 اإىل 
مادلينا  ال�سيدة  اع��رب��ت  جانبها 
رئي�س  نائب  مكتب  رئي�سة  في�سر 
اعتقادها  عن  الربتغايل  ال���وزراء 
التي  الربتغالية  القطاعات  ب��ان 
ترتكز  الم���ارات  باإهتمام  حتظى 
اأهم  جمال الطاقة املتجددة وهو 
باإهتمام  حتظى  التي  القطاعات 
المارات اإ�سافة اإىل قطاع املوانئ 
امل�سريف  وال����ن����ظ����ام  وامل������ط������ارات 

والت�سالت .
واك����دت ع��ل��ي اه��م��ي��ة زي����ارة نائب 
رئي�س ال��وزراء الربتغايل ايل كل 
من ابوظبي ودبي وال�سارقة خال 
دي�سمرب   6 ايل   3 م���ن  ال���ف���رتة 
عن  ت�سفر  ان  وتوقعت   ، اجل���اري 
ن��ت��ائ��ج ه��ام��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى دعم 
جميع  يف  البلدين  بني  العاقات 
املجالت م�سرة اىل اأن احلكومة 
الربتغالية تعترب المارات �سريكا 

اقت�ساديا وجتاريا مهما.

ن����ائ����ب عمدة  اأك�������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
علي  الربتغالية  �سينرتا  مدينة 
العاقات  وتطوير  تعزيز  اأهمية 
ب������ني الإم����������������ارات وال�����ربت�����غ�����ال، 
�سفارة  وج������ود  اأن  اإىل  م�������س���را 
و�سفارة  ل�����س��ب��ون��ة  يف  ل����ام����ارات 
يعك�س  اأب���وظ���ب���ي  يف  ل���ل���ربت���غ���ال 
رغ��ب��ة ق��ي��ادة ال��ب��ل��دي��ن يف تدعيم 
بينهما،  وال�سراكة  التعاون  اأط��ر 
ال��ت��ع��اون بني  اإن جم����الت  وق����ال 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
وت�سمل  م����ت����ع����ددة  وال����ربت����غ����ال 
مقدمتها  ويف  امل���ي���ادي���ن  ج��م��ي��ع 
اإىل  م�سرا  الق��ت�����س��ادي،  امل��ج��ال 
مهمة  ���س��وق��ا  ت��ع��د  الإم�������ارات  اأن 

لل�سادرات الربتغالية. 
الإمارات  الأعمال يف  ودع��ا رج��ال 
على  ال����ب����ن����اء  اإىل  وال�����ربت�����غ�����ال 
جتمع  التي  التاريخية  العاقات 
حوايل  اإىل  تعود  والتي  البلدين 
ال�سراكة  وت��ع��زي��ز  ���س��ن��ة،   500
الأع���م���ال خا�سًة  ب���ني جم��ت��م��ع��ي 
م��ع ال��رغ��ب��ة ال��وا���س��ح��ة م��ن قادة 

امل��ت��اح��ة يف ال��ربت��غ��ال وم��ا ي�سمه 
تعمل  ال��ذي  اخل�سخ�سة  م�سروع 
احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ع��ل��ى تنفيذه 

من فر�س ا�ستثمارية مهمة.
ال�����س��ي��اق اجلهود  وث��م��ن��ت يف ه���ذا 
بني  ال��ع��اق��ات  لتفعيل  امل��ب��ذول��ة 
ال�سياق  ه��ذا  يف  م�سرا  البلدين 
الربتغايل  ال��ربمل��ان  ت�سديق  اإىل 
ات���ف���اق���ي���ة جتنب  م�����وؤخ�����را ع���ل���ى 
الإزدواج ال�سريبي ودخولها حيز 

التنفيذ .
الربتغال  ���س��ادرات  اأن  واو�سحت 
اإىل دول���ة الإم������ارات من��ت خال 
 ،11% ب��ن�����س��ب��ة  ال���ع���ام احل�����ايل 
ت�ساعد  ال��ع��وام��ل  ان  ايل  م�سرة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ه�����ذا ال���ت���ع���اون مع 
الزدواج  ات��ف��اق��ي��ة جت��ن��ب  ت��وق��ي��ع 
التعاون  وات���ف���اق���ي���ة  ال�����س��ري��ب��ي 
الثنائية  والتفاقية  القت�سادي 
التي �ستدخل حيز التنفيذ قريباً 

لرتويج ال�ستثمارات.
وذكرت ان حجم التبادل التجاري 
ب��ني الإم�����ارات وال��ربت��غ��ال و�سل 

اعتماد  اإىل  واأ���س��ارت  اخل��ارج��ي��ة. 
الإقامة  لأذون���ات  جديد  برنامج 
الربتغال  يف  للم�ستثمر  ي�سمح 
من خ��ارج دول الإحت��اد الأوروبي 
ب���الإق���ام���ة يف ال��ربت��غ��ال ودخ���ول 
كافة دول الإحتاد الأوروبي �سمن 
منظومة �سنغن، يف حال ا�ستثماره 
والعقاري  امل�����ال  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
�سناعياً  ن�������س���اط���اً  اف���ت���ت���اح���ه  اأو 
هذا  ان  م���ع���ت���ربًة  ال���ربت���غ���ال،  يف 
ال�ستثمارات  �سيجذب  الربنامج 

الأجنبية اإىل الربتغال.
املنطقة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�����س����ددت 
اقت�سادياً بالن�سبة لباده، م�سرًة 
اإىل  بالو�سول  بادها  التزام  اإىل 
نهاية ناجحة يف اتفاقية التجارة 
احل�����رة ب���ني الحت������اد الأوروب�������ي 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 
من�سًة  ت�سكل  املنطقة  ان  معترباً 
الربتغالية  ل��ل�����س��رك��ات  م��ائ��م��ًة 

لدخول اأ�سواق املنطقة الواعدة.
واكدت ان دولة الإمارات من اأهم 
للربتغال  ال��ت��ج��اري��ني  ال�����س��رك��اء 

دولر  م���ل���ي���ارات   6.6 ن��ح��و  اإىل 
و�سكلت   23% ب��ن��م��و   ،2012
ملياري  منها  الربتغال  ���س��ادرات 
واردات  قيمة  بلغت  بينما  دولر، 
العربية  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ربت��غ��ال 
وا�ستحوذت  دولر.  مليارات   4.6
اإجمايل  %6 من  الإم���ارات على 

التجارة العربية الربتغالية. 
وع�����ددت امل���زاي���ا ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز بها 
ال�ستثمارات  جل���ذب  ال��ربت��غ��ال 
موقعها  وم����ن����ه����ا  اخل�����ارج�����ي�����ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ك��ب��واب��ة لأوروب�����ا 
وال�سرق  والأمريكيتني  واأفريقيا 
روابطها  اإىل  بالإ�سافة  الأو�سط، 
الثقافية مع الدول التي تتحدث 
مثل  واأ�سواقها  الربتغالية  اللغة 
وموزمبيق.  واأن���غ���ول  ال���ربازي���ل 
ببنية  تتميز  بادها  ان  واأ�سافت 
حتتية لوج�ستية متطورة و�سبكة 
التزام  بجانب  حديثة  ات�����س��الت 
العمل  بيئة  بتح�سني  احل��ك��وم��ة 
التي  الأخ��������رة  والإ������س�����اح�����ات 
ال�ستثمارات  لتحفيز  اعتمدتها 

جمل�س  دول  م���������س����ت����وى  ع����ل����ى 
�سكلت  حيث  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
جت��ارة الإم����ارات وال��ربت��غ��ال غر 
 %  24.8 ن�سبته  م��ا  النفطية 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  جم��م��ل  م��ن 
الربتغالية غر النفطية مع دول 
خال  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الإم����ارات  وا���س��ت��ح��وذت   .2012
من   %  15.5 ح��������وايل  ع���ل���ى 
غر  ال��ربت��غ��ال  واردات  اإج���م���ايل 
النفطية من دول جمل�س التعاون 
خال 2012، وما ن�سبته 29.3 
% من اإجمايل �سادرات الربتغال 
خال  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اإىل 

.2012
الأرق������ام  ه����ذه  اأن  اإىل  وا�����س����ارت 
تطور  على  موؤثر  ب�سكل  انعك�ست 
ح��ج��م ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة بني 
 2012 البلدين فقد بلغ يف عام 
مليون   300 م�����ن  ي����ق����رب  م�����ا 
 %  23 من������و  مب�����ع�����دل  دولر 
جانب  ويف   ،2011 بعام  مقارنة 
ال�������س���ادرات غ���ر ال��ن��ف��ط��ي��ة فقد 
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املال والأعمال
جمل�س القيم املنقولة يدرج اأ�صهم اجلرف االأ�صفر للطاقة يف بور�صة الدار البي�صاء

وت�سهيل  ب��ت��ي�����س��ر  ي��ت��ع��ل��ق  مب����ا 
الأعمال. واأ�ساف اأنه بهذه الروؤية 
الدولية  بالقواعد  املمزوجة  اأي�سا 
العاملية  التجارة  منظمة  فيها  مبا 
���س��وف ت��دف��ع دول����ة الإم������ارات اإىل 
جتاه  �سيا�ستها  تعزيز  م��ن  م��زي��د 
الوفد  وي�سم  الإقت�سادي.  التنوع 
�سعيد  ف���ه���د  ����س���ع���ادة  الإم������ارات������ي 
جمل�س  ع������ام  م����دي����ر  ال����رق����ب����اين 
الإقت�سادي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اأب���وظ���ب���ي 
املدير  ال�����ب�����واردي  دمي����ا  و����س���ع���ادة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع الإت���������س����ال 
اأبوظبي  جم��ل�����س  يف  امل���وؤ����س�������س���ي 
و�سعادة  الإق���ت�������س���ادي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ماجد �سلطان امل�سمار نائب مدير 
عام هيئة تنظيم الإت�سالت لقطاع 
العقروبي  و����س���ع���ود  الإت���������س����الت 
الدولية  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
 . للجمارك  الإحت���ادي���ة  الهيئة  يف 
الدكتور  �سعادة  ال��وف��د  ي�سم  كما 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  الأم�����ري  اأم����ني 
والرتاخي�س  الطبية  للممار�سات 
رئي�س  ال���ن���وخ���ذا  اأح���م���د  وحم��م��د 
ق�سم العاقات الدولية واملنظمات 
وال�سلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  يف 
اإدارة  الكعبي مدير  وخالد حممد 
القانونية  وال�سيا�سات  الإتفاقيات 
يف  الإقت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف 
اأبوظبي وتاأ�س�ست منظمة التجارة 
ومقرها   1995 ع���ام  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
بهدف  ال�سوي�سرية  جنيف  مدينة 
�سمان ان�سياب التجارة باأكرب قدر 
ال�����س��ا���س��ة وال��ي�����س��ر واحلرية  م��ن 
الوحيدة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  وه���ي 
املخت�سة بالقوانني الدولية املعنية 

بالتجارة ما بني الأمم . 

•• بايل -وام: 

�سعيد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  م���ع���ايل  اأك�����د 
امل��ن�����س��وري وزي���ر الق��ت�����س��اد ام�س 
اأن الإم��ارات العربية املتحدة وهي 
ج���زء م���ن ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة توؤمن 
بالنظام التجاري متعدد الأطراف 
التنموي  البعد  على  الرتكيز  واأن 
طموحات  ���س��ي��ع��زز  امل���ع���ادل���ة  م���ن 
التو�سل اإىل �سفقة متوازنة تخدم 
املتقدمة  ال�����دول  ج��م��ي��ع  م�����س��ال��ح 
وال��ن��ام��ي��ة والأق�����ل من���وا ع��ل��ى حد 
���س��واء . وق���ال امل��ن�����س��وري يف كلمة 
األقاها يف اجلل�سة العامة للموؤمتر 
التجارة  ملنظمة  التا�سع  ال����وزاري 
العاملية الذي يعقد يف جزيرة بايل 
وروؤ�ساء  وزراء  اأم��ام  الأندوني�سية 
159 دولة ع�سو..اأن هناك  وفود 
للمجتمع  ل��ل��غ��اي��ة  م��ا���س��ة  ح���اج���ة 
ال��ع��امل��ي اأك���ر م��ن اأي وق��ت م�سى 
النظام  ق���واع���د  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ال���ت���ي خدمت  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري 
املجتمع الدويل خال الأزمة املالية 
حمائية  اإج����راءات  فر�س  وح��ي��دت 
دولة  اأن  واأك���د  ل��ل��ت��ج��ارة.  م�سوهة 
�ستعمل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
للو�سول  بناء  ب�سكل  اجلميع  م��ع 
ذات  ون��ت��ائ��ج  ن��اج��ح��ة  ���س��ف��ق��ة  اإىل 
املنظمة  يف  الأع�ساء  للدول  فائدة 
كافة للنهو�س نحو ا�ستكمال بنود 
اأج��ن��دة ال��دوح��ة الإمن��ائ��ي��ة ح�سر 
وفد  يراأ�س  ال��ذي  املن�سوري  كلمة 
املوؤمتر  اإج��ت��م��اع��ات  اإىل  ال���دول���ة 
�سعادة  من  كل  للمنظمة  ال���وزاري 
�سفر  امل�������س���ل���ي  ع����ب����داهلل  اأح����م����د 
و�سعادة  اأندوني�سيا  ل��دى  ال��دول��ة 

بان�سمام كل من لو�س  كما رحب 
وطاجي�سكتان . 

مب�ساركة  ك��ذل��ك  ال���وزي���ر  ورح����ب 
ف��ل�����س��ط��ني يف امل����وؤمت����ر ال�������وزاري 
ب�سكل  ال���ن���ظ���ر  اإىل  دع������اه  ال������ذي 
الفل�سطيني  ال��ط��ل��ب  اإىل  ج����دي 
مراقب  ب�سفة  ع�سويته  وق��ب��ول 
و�سلط   . املنظمة  اأع��م��ال  ك��اف��ة  يف 
التقدم  ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل��ن�����س��وري 
ال�����ذي اأح����رزت����ه دول�����ة الإم�������ارات 
يف امل���ج���ال الإق��ت�����س��ادي وق����ال اأن 
الإمارات بو�سفها دولة فتية ركزت 
الدولية  التجارة  على  تنميتها  يف 
خال  فيها  النمو  ن�سبة  بلغت  اإذ 
عامي 2010 و2012 نحو 15 
يف املائة بعد تخطيها الأزمة املالية 

بالرغم  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��امل��ي��ة. 
م��ن ت��اأث��ر دول��ة الإم����ارات بالأزمة 
املنظمة  دول  كبقية  العاملية  املالية 
ح��دوده��ا مفتوحة  اأب��ق��ت  اأن��ه��ا  اإل 
لنفاذ ال�سلع واخلدمات ومل تتخذ 
اإجراءات حمائية م�سوهة للتجارة 
لاإ�ستثمار  م���ق�������س���دا  وب���ق���ي���ت 
الأجنبي املبا�سر التي بلغت قيمتها 
ت�سعة  ح�����وايل  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام  يف 
 21 ن�سبتها  بزيادة  مليارات دولر 
يف املائة مقارنة بعام 2011 وقال 
املن�سوري اإنه بهذه الروؤية �سنفت 
دول����ة الإم�������ارات ب��امل��رت��ب��ة ال���� 19 
العاملي  امل�ستوى  على  بتناف�سيتها 
منطقة  يف  ال���رتت���ي���ب  وت�������س���درت 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

وكيل  �سالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  وزارة 
جمعة  و�سعادة  الإقت�ساد  وزارة  يف 
امل�ساعد  ال���وك���ي���ل  ال��ك��ي��ت  حم��م��د 
اخلارجية  التجارة  ���س��وؤون  لقطاع 
ال���وزارة. وك��ان املوؤمتر الوزاري  يف 
� الذي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  مل��ن��ظ��م��ة 
اأعماله  ب��داأ  ق��د   � �سنتني  ك��ل  يعقد 
اأم�����س ومي��ت��د اأرب��ع��ة اأي���ام لتدار�س 
ال��دول��ي��ة متعددة  ال��ت��ج��ارة  و���س��ع 
الأط��راف وم��دى التقدم احلا�سل 
الدوحة  اأجندة  على  املفاو�سات  يف 

التنموية . 
اأن  اإىل  كلمته  يف  املن�سوري  واأ�سار 
جتتمع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
العامل  م��ر  اأن  بعد  ال��ي��وم  ب��ايل  يف 

الأزمة التي و�سلت اإليها . واأ�ساف 
اأن م�سودة اإتفاقية تي�سر التجارة 
املفاو�سات  م��ائ��دة  ع��ل��ى  ه��ي  ال��ت��ي 
الإقت�ساد  �سرتفد  بايل  موؤمتر  يف 
دولر  تريليون  من  باأكر  العاملي 
األف مليار دولر �سنويا و�ستخف�س 
ن�سبته  مبا  للتجارة  الكلية  الكلفة 
الذي  الأم��ر  �سنويا  املائة  يف   10
ال�سركات  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ا  ���س��ي��وؤث��ر 

ال�سغرة واملتو�سطة.
اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  ال���وزي���ر  ون��ب��ه 
الو�سول اإىل �سفقة متوازنة تخدم 
والنامية  املتقدمة  ال���دول  جميع 
والأق�����ل من���وا ع��ل��ى ح��د ���س��واء هي 
م�سوؤولية اأع�ساء املنظمة كافة لكي 
زرع��ت��ه يف عملها  م��ا  ث��م��ار  تقطف 

التجارة  على  اأث���رت  مالية  ب��اأزم��ة 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول الأع�����س��اء كافة 
وه���ددت ال��ن��ظ��ام ال��ت��ج��اري متعدد 
املوؤمتر  اأن  اإىل  ولفت   . الأط���راف 
الوزاري ال�سابق للمنظمة قد وجه 
يف اإعانه بالتزام الدول الأع�ساء 
التجاري  النظام  جت��اه  املنظمة  يف 
م���ت���ع���دد الأط������������راف وال���ت���و����س���ل 
اأجندة  ي��دف��ع  ج��دي��د  اأ���س��ل��وب  اإىل 
الأم�����ام  اإىل  الإمن���ائ���ي���ة  ال����دوح����ة 
اأن م��وؤمت��ر بايل  واأك����د امل��ن�����س��وري 
اأن حت�سد  ال���ذي ميكن  امل��ك��ان  ه��و 
ف��ي��ه ال�����دول الأع�������س���اء م���ا زرعته 
م��ن��ذ اأك����ر م���ن ع��ق��د ح��ت��ى يكون 
الإقت�سادية  للتنمية  حمركا  ه��ذا 
العاملية واإخراج جولة الدوحة من 

ال�����دوؤوب م��ن��ذ اإعان  ال��ت��ف��او���س��ي 
اإىل  2001واأ�سار  عام  يف  الدوحة 
اإىل  العربية تو�سلت  املجموعة  اأن 
اإجتماع  خ����ال  م�����س��رتك  اإع�����ان 
املوؤمتر  هام�س  على  اأم�س  عقدته 
دافعة  عنا�سر  يت�سمن  ال�����وزاري 
املنظمة  دول  ل�����دى  ي����ك����ون  لأن 
�سفقة ح�ساد مبكر تت�سم بتوازنها 
الطموح . و�سدد على اأهمية ت�سريع 
الدول  ان�����س��م��ام  عملية  وت�سهيل 
التي ت�سعى للح�سول على ع�سوية 
املنظمة خ�سو�سا الدول النامية .. 
ب��اأن هناك ع��ددا كبرا من  منوها 
الدول العربية ت�سعى لذلك . وهناأ 
معاليه اليمن على اإن�سمامها اإىل 
املنظمة خ��ال امل��وؤمت��ر احل��ايل .. 

املن�صوري يدعو للتو�صل اإىل �صفقة متوازنة تخدم م�صالح الدول املتقدمة والنامية واالأقل منوًا 

نخيل متنح عقودًا بقيمة 174 مليون درهم مل�صاريع جديدة يف نخلة جمريا
•• دبي-وام:

لبناء  174 مليون دره��م وذل��ك  العقاري يف دبي عقودا بقيمة  التطوير  الرائدة يف جمال  منحت �سركة نخيل 
م�سروعني جديدين على �ساطئ نخلة جمرا . فقد منحت �سركة نخيل .. احتاد الهند�سة الن�سائية يونك عقدا 
لتنفيذ الأعمال الإن�سائية مل�سروع اأزور ريزيدن�سز والذي ي�سم 170 �سقة �سكنية وحمام �سباحة مبوجب عقد 
بلغت قيمته 5 ر135 مليون درهم يف حني منحت الغرير للمقاولت والعمال الهند�سية عقدا قيمته 7 ر38 
مليون درهم لتنفيذ الأعمال الإن�سائية مل�سروع كلوب في�ستا ماري . جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأعمال الإن�سائية �ستبداأ 
قريبا يف كا امل�سروعني اللذين يعدان من �سمن قائمة عدة م�ساريع جديدة تنفذها �سركة نخيل يف نخلة جمرا 
وبجدول زمني مدته 18 �سهرا لتنفيذ م�سروع كلوب في�ستا ماري على اأن تنتهي يف غ�سون عامني يف م�سروع اأزور 
ريزيدن�سز ويتكون م�سروع اأزور ريزيدن�سز من ع�سرة طوابق وي�سم 170 �سقة �سكنية من نوع الغرفة وغرفتي 
نوم وحمام �سباحة وت�سعة مطاعم و�سالة األعاب ريا�سية و260 موقفا لل�سيارات بينما يتكون كلوب في�ستا ماري 

من طابقني وي�سم 33 وحدة ا�ستوديو وثمانية مقاه و مطاعم و�سالة األعاب ريا�سية ومتاجر للبيع بالتجزئة.

منطقة عجمان احلرة ت�صتعر�س مميزاتها اأمام جمتمع االأعمال يف الهند اأبوظبي للتجارة والت�صدير: توحيد الت�صريعات يف دول 
اخلليج وتطبيق قوانني احلماية من االإفال�س ت�صاهم يف االزدهار

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
اأبوظبي وي�سهد دورته الوىل هذا العام ليمثل من�سة 
هامة لرواد الأعمال وال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة 
وتنمية  اإط���اق  يف  ال��ن��ج��اح  م��ن  متكنهم  املنطقة  يف 

ومتويل اأعمالهم. 
روؤو�س  قطاع  يف  العاملة  اإنف�ستور�س  ل�سركة  ووفقا 
املائة من  60 يف  ف��اإن ح��وايل  ال�ستثمارية  الم���وال 
�سركات  جانب  م��ن  م�ساريع  يرف�سون  امل�ستثمرين 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  متو�سطة  اأو  �سغرة 
25 يف  30 دقيقة من التقييم بينما ترف�س  خال 

املائة منها خال ال�ساعات الثاثة الأوىل.
من  كثر  افتقار  هو  ال�سبب  اأن  اإىل  العفيفي  واأ���س��ار 
اهتمام  ت�ستقطب  التي  الأ�س�س  اإىل  ال�سركات  تلك 

امل�ستثمرين ..
ال�سغرة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ك��ث��ر  وق����ال: ل متتلك 
املالية  الوثائق  خا�سة  املنا�سبة  الوثائق  واملتو�سطة 
التي يحتاجها امل�ستثمرون لتخاذ القرارات مو�سحا 
جعل  النقطة  ه��ذه  يف  احل��ك��وم��ات  على  يتوجب  اأن���ه 
ب��ع�����س ج���وان���ب ع��م��ل��ي��ات الأع���م���ال اإج���ب���اري���ة بهدف 
وحتديث  اإع���داد  ومنها  املوؤ�س�سية  احلوكمة  حت�سني 
واخل�سائر  الأرب���اح  وبيان  كاملوازنات  املالية  الوثائق 

والتنبوؤات املالية.. 
يف  ت�سريعيا  متطلبا  حاليا  ال�سروط  تلك  تعترب  ول 
اأيام  التي متتد ثاثة  الفعاليات  وتت�سمن  املنطقة. 
موؤمترا ا�س�����رتاتيجيا وور�س�����ة عم��ل تدريبية تهدف 
اإىل م�س��������اعدة مالكي ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة 
اأعمالهم  واإدارة  ام���ت���اك  ح��ي��ث��ي��ات  اأب�����رز  ف��ه��م  يف 

اخلا�سة.
خم�س�سة  ع��ر���س  منطقة  ت��وج��د  ذات����ه  ال��وق��ت  ويف 
ت��ت��ي��ح ل�����رواد الأع����م����ال ل���ق���اء ال�����س��رك��ات وامل���وردي���ن 
اأع��م��ال��ه��م وتو�سعة  ت��ن��م��ي��ة  ي�����س��اع��د يف  اجل����دد مم���ا 
ال�سغرة  ال�سركات  ومعر�س  موؤمتر  ويقام  نطاقها 
اإنفورما للمعار�س وب�سراكة  واملتو�سطة بتنظيم من 
ا�سرتاتيجية مع غرفة جتارة و�سناعة 
لتطوير  و�سن���دوق خليفة  اأبوظبي 

امل�ساريع.
ويحظى موؤمتر ومعر�س ال�سركات 
ال�سغرة واملتو�سطة بدعم ال�سريك 
وتقنية  لات�سالت  ال�سرتاتيجي 
امل��ع��ل��وم��ات ات�����س��الت وال��ت��ي تعترب 
وتوفر  ت��ط��وي��ر  يف  ال�������رواد  اأح�����د 
املميزة  واحللول  املبتكرة  اخلدمات 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات 
الإم��ارات منذ �سنوات عديدة حيث 
متكن ال�سركات من اإطاق اأعمالها 

وتنميتها حمليا وعامليا. 

•• اأبوظبي- وام:

تب�سيط  اأن  والت�سدير  للتجارة  اأبوظبي  هيئة  اأك��دت 
العربية  اخلليج  دول  منطقة  يف  الت�سريعية  البيئة 
وال��ق��وان��ني اجل��دي��دة للحماية م��ن الإف��ا���س تعترب 
ال�سركات  م�ساعدة  ميكنها  التي  العنا�سر  اأب��رز  من 
ال�سغرة واملتو�سطة يف املنطقة على التطور لت�سبح 

موؤ�س�سات حتقق الأرباح.
التجارة  ق�سم  رئي�س  العفيفي  اأدي���ب  الدكتور  وق��ال 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  والت�سدير  اخلارجية 
باأبوظبي اإنه يتوجب على احلكومات يف املنطقة لعب 
واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  دع��م  يف  اأ�سا�سي  دور 
من خال تطبيق �سيا�سات �سفافة ومن�سجمة ت�ساعد 
الأهمية  ب��ال��غ  اأم���ر  وه��و  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  يف 

لل�سركات ال�سغرة واملتو�سطة يف املنطقة.
املتحدثني خال موؤمتر  اأب��رز  اأح��د  العفيفي  واأ�سار   
يقام  الذي  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  ومعر�س 
اإىل   16 م��ن  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف 
الو�سائل  بع�س  هناك  اأن  اإىل  اجلاري  دي�سمرب   18
القيام  الإقليمية  للحكومات  ميكن  التي  الأ�سا�سية 
ب��ه��ا ل��دع��م امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة بع�س 
هذه الطرق اأو الو�سائل مطبق بالفعل بينما ينتظر 

البع�س الآخر للتطبيق . 
واأ�ساف اإن من بني تلك الو�سائل حتقيق التناغم يف 
توحيد  يعني  مما  اخلليجية  ال��دول  بني  الت�سريعات 
على  امل��رتت��ب��ة  التكلفة  وتقليل  الأع���م���ال  مم��ار���س��ات 
اأهمية  الو�سيلة  املنطقة.. ولهذه  ال�سركات للعمل يف 
تلك  تواجهها  التي  امل�ساعب  اأب���رز  اأح��د  لأن  كبرة 
الأم����وال  روؤو�����س  ل�ستقطاب  املنطقة  يف  ال�����س��رك��ات 
وامل�ستثمرين هي العمل من منظور حملي فقط مما 
يقيد اإمكاناتها للنمو على عك�س ما يريد امل�ستثمرون 

 .
الإفا�س  ق��ان��ون  احل��ك��وم��ات تطبيق  اأن���ه على  واأك���د 
لإقامة موؤ�س�سة  ي�سعى جاهدا  لكل من  ي�سمح  الذي 

ما بالتعايف واملحاولة من جديد اإن 
توؤدي  الأف��ك��ار  ك��ل  فلي�ست  اأخ��ف��ق.. 
ف�سل  وق����د  ن��اج��ح��ة  م�����س��اري��ع  اإىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  الأع��م��ال يف  رواد 
مبعدل 6 اإىل 7 مرات قبل حتقيق 
قدرتهم  �سبب  اأن  واأو���س��ح  النجاح. 
وجود  ه��و  امل��ح��اولت  موا�سلة  على 
للفرد  تتيح  التي  الإف��ا���س  قوانني 
امل���ح���اول���ة من  ف��ر���س��ة  ال�����س��رك��ة  اأو 

جديد .
ال�سركات  ومعر�س  م��وؤمت��ر  ويعقد 
�سراكة  ع��رب  واملتو�سطة  ال�سغرة 

•• عجمان-وام:

ا�ستعر�ست �سلطة منطقة عجمان 
ومميزاتها  خ���دم���ات���ه���ا  احل�������رة 
للموؤ�س�سات  املقدمة  ال�ستثمارية 
عدد  اأم���ام  والأف����راد..  وال�سركات 
ك���ب���ر م����ن امل�������س���وؤول���ني ورج�����ال 
واملهتمني  والعاميني  الأعمال 
ف�����ى ك�����ل م�����ن م�������دن ن���ي���ودل���ه���ي 
بالهند  م���وم���ب���اي  و  وب���اجن���ل���ور 
. ج�����اء ذل�����ك خ�����ال زي�������ارة وفد 
���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احلرة 
عك�س  ا�ستهدفت  امل���دن  ه��ذه  اإىل 
�سلطة  ت�����س��ه��ده  ال�����ذي  ال���ت���ط���ور 
منطقة عجمان احلرة فى جمال 
مزايا ال�ستثمار الآمن مبا يفتح 
اأم����ام امل��زي��د م��ن الفر�س  ال��ب��اب 
اإىل  اإ�سافة  املتاحة  ال�ستثمارية 
للعديد  التجاري  الرتويج  فر�س 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ه��م��ة. وراف����ق 
احتاد غرف جتارة و�سناعة الهند 
وفد ال�سلطة بقيادة �سعادة حممود 
العام  امل����دي����ر  ال��ه��ا���س��م��ي  خ��ل��ي��ل 
احلرة  ع��ج��م��ان  منطقة  ل�سلطة 
يف عرو�سه الرتويجية يف كل من 
املدن الهندية الثاث ومت تكرمي 
امل���دي���ر ال���ع���ام م���ن ق��ب��ل الحت����اد. 
وقدم الوفد الزائر للهند عرو�سا 
�سلطة  خلدمات  مميزة  ترويجية 
كاأحد  احل�����رة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
اأكر املراكز ال�ستثمارية اجلاذبة 
اإب����راز  ب��امل��ن��ط��ق��ة ب��الإ���س��اف��ة اىل 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ذات  اخل���دم���ات 
والت�سهيات املقدمة من منطقة 
عجمان احل��رة. واأم��ام ع��دد كبر 
من رج��ال الأع��م��ال الهنود وعدد 
من الإعاميني اأكد الها�سمي اأن 
هناك تعاونا اقت�ساديا وثيقا بني 
البلدين دفع لإقامة هذا العر�س 

الرتويجي. 
واأبدى الها�سمي ا�ستعداد منطقة 
ع����ج����م����ان احل��������رة ل����ت����ق����دمي كل 
تقدمي  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  الت�سهيات 
واملنتجات  اخل�����دم�����ات  اأف�������س���ل 

للم�ستثمرين .. 
بعجمان  املنطقة احلرة  اأن  مبينا 
الأ�سرع  احل���رة  امل��ن��اط��ق  م��ن  تعد 
من����وا يف امل��ن��ط��ق��ة وم�������س���را اىل 
ملوا�سلة  جهودها  �ستوا�سل  اأن��ه��ا 

م�سروع  اإىل  ال���وف���د  ت��ط��رق  ك��م��ا 
اإعجاب  املخازن الذكية الذي نال 
اأكد  حيث  واملهتمني  احلا�سرين 
منطقة  �سلطة  با�سم  املتحدثون 
عجمان اأن اإطاق املخازن الذكية 
يف منطقة عجمان احلرة ياأتي يف 
ال�ستثمارات  بدعم  اللتزام  اطار 
ويف  خ�سو�سا  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  يف 
ال����دول����ة ع���ام���ة وال���رتك���ي���ز اأك���ر 
مبختلف  الأع��م��ال  قطاعات  على 
اأح��ج��ام��ه��ا واأن��واع��ه��ا وت��وف��ر كل 
ال�ستثمارات  لتنويع  الت�سهيات 
وت���وف���ر ك���ل اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ووفق 

ميزانياتها املحددة. 
يف  امل�ستقبلية  النمو  فر�س  وتعد 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
امل�ستثمرين  ك��ون  م�سبوقة  غ��ر 
العامل  اأرج��اء  الأ�سا�سيني من كل 
القت�سادية  الم��ك��ان��ي��ات  اأدرك����وا 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا الدولة 
ودورها كمركز يقدم خدمة ربط 
متميزة من خال املنافذ اجلوية 
ببنية حتتية  املدعومة  والبحرية 

قوية..
خ��ال��ي��ة من  بيئة  ت��واف��ر  اأن  ك��م��ا   
ت�سغيلية  وت��ك��ال��ي��ف  ال�����س��رائ��ب 
ماهرة  عاملة  ق��وى  و  منخف�سة 
اإىل جانب متلك الأجانب بن�سبة 
عوامل  ت�سكل  كلها  املائة  يف  مائة 
ال�ستثمارات  جل�����ذب  حم����ف����زة 
وت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���اد مم���ا يجعل 
اإمارة عجمان ب�سكل خا�س ودولة 
ب�سكل  املتحدة  العربية  الم���ارات 

عام وجهة جاذبة لا�ستثمار.

ال�����س��ن��اع��ي. وث��م��ن ���س��وم��اي��ا هذا 
وال�سبل  ال��ع��ر���س ح���ول اخل��ط��ط 
الازمة لتطوير العمل التجاري 
ودعم  احل���رة  عجمان  منطقة  يف 
اىل  للو�سول  الهند  يف  ال�سركات 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأ���س��واق 
التجارية  عملياتهم  خ���ال  م��ن 
باملنطقة احلرة ل �سيما اأن الهند 
ال�سركاء  اأك����رب  م���ن  واح�����دة  ه���ي 
ال���ت���ج���اري���ني ل����دول����ة الإم���������ارات 
احلرة  واملنطقة  املتحدة  العربية 

بعجمان. 
املبيعات  اإدارة  م���دي���ر  واأ�����س����اف 
تاأ�سي�س  مي��ك��ن  اأن�����ه  ب��ال�����س��ل��ط��ة 
املنطقة احلرة بعجمان  �سركة يف 
اآلف  يعادل خم�سة  مببلغ �سغر 
�ساعة.   24 خال  اأمريكي  دولر 

للم�ستثمرين  ع���ر����س���ا  احل�������رة 
املحتملني يحتوي على معلومات 
م��ف�����س��ل��ة ع�����ن امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
و�سهولة  املمنوحة  والت�سهيات 
بعجمان.  احل��رة  باملنطقة  العمل 
احلرة  عجمان  منطقة  اأن  وق��ال 
اأك��رب واأ���س��رع املناطق  اأح��د  تعترب 
احل�����رة من����وا يف دول�����ة الم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وجت��م��ع اأكر 
وتقدم  ���س��رك��ة  اآلف  ثمانية  م��ن 
اخليارات  خمتلف  للم�ستثمرين 
ترتاوح  بالرتخي�س  يتعلق  فيما 
م�����ا ب�����ني ال����رخ���������س ال���ت���ج���اري���ة 
والرخ�س ال�سناعية مع الفر�سة 
لخ��ت��ي��ار امل���ب���اين ال��ع��ق��اري��ة مثل 
املكاتب الذكية واملكاتب التنفيذية 
التطوير  واأرا���س��ي  وم�ستودعات 

ا����س���ت���م���راري���ة ه�����ذا ال���ن���م���و حيث 
املزيد  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  ���س��ت�����س��ه��د 
ت���رت���ك���ز على  ال����ت����ى  ال����ت����ط����ورات 
املقدمة  واخل���دم���ات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

لهم. 
�سرحا  ال���ه���ا����س���م���ي  ق�������دم  ك����م����ا 
لأه�������م مم����ي����زات ال����س���ت���ث���م���ار يف 
ومرونة  احل���رة  عجمان  منطقة 
ال��ت��ع��ام��ل و���س��ه��ول��ة الج�������راءات 
تطوير  �������س������رورة  م������وؤك������دا   ..
والتجارية  القت�سادية  العاقات 
البينية  ال��ت��ج��ارة  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل 
وال����س���ت���ث���م���ارات امل�������س���رتك���ة بني 
ومنطقة  ال���ه���ن���ود  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
قدم  جانبه  م��ن  احل���رة.  عجمان 
اإدارة  ال�سيد ري�سي �سومايا مدير 
املبيعات يف �سلطة منطقة عجمان 

•• اأبوظبي-وام: 

بالكامل  اململوكة  للطاقة  الأ���س��ف��ر  اجل���رف  �سركة  ح�سلت 
ل�سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة على موافقة جمل�س 
البي�ساء.  ال���دار  بور�سة  يف  اأ�سهمها  لإدراج  املنقولة  القيم 
ومنح املجل�س وهو الهيئة امل�سوؤولة عن اأ�سواق الأوراق املالية 
يف املغرب �سركة اجلرف الأ�سفر للطاقة موافقته على اإ�سدار 
مليونني و 234 األفا و 638 �سهما جديدا تطرح يف بور�سة 
بقيمة  لل�سهم  مغربي  دره��م   447.5 ب�سعر  البي�ساء  ال��دار 
9.47 يف  الأ�سهم  ه��ذه  وت�سكل  دره��م.   100 ا�سمية قدرها 
املائة من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سغل اأكرب حمطة لتوليد 
العام  لاكتتاب  �سابقة  خطوة  واتخذت  املغرب.  يف  الكهرباء 
ال�سركة مت  اأ�سهم  املائة من  4.74 يف  الأويل ت�سمنت طرح 

ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  ب�سكل كامل من قبل  الكتتاب عليها 
املائة.  يف   85.79 بن�سبة  طاقة  �ستحتفظ  فيما   .. املغربية 
يف  ط��اق��ة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سيلدون  ك���ارل  وق���ال 
ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن طرح الكتتاب الأويل على اأ�سهم 
املغاربة  للم�ستثمرين  يتيح  للطاقة  الأ�سفر  اجل��رف  �سركة 
حمطة  اأك��رب  يف  لا�ستثمار  فر�سة  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  من 
ال�سرتاتيجية  بدعم  طاقة  التزم  موؤكدا  الكهرباء..  لتوليد 
التي ينتهجها املغرب ل�سمان اإمدادات الطاقة وتنويع مزيج 

الطاقة.
من جانبه قال عبد املجيد العراقي ح�سيني الرئي�س التنفيذي 
الأ�سفر  اجل��رف  �سركة  اإن  للطاقة  الأ�سفر  اجل��رف  ل�سركة 
اإىل  .. م�سرا  املغربية  اململكة  رائ��دا يف  م�سغا  تعد  للطاقة 
وجودها  تر�سيخ  لل�سركة  �ستتيح  اجلديدة  اخلطوة  ه��ذه  اأن 

يف املغرب من خال فتح امل�ساركة براأ�س املال اأمام املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارية. وقد اأنهت طاقة م�سروع تو�سعة حمطة اجلرف 
يت�سمن  ال���ذي  اأم��رك��ي  دولر  مليار   1.6 بكلفة  الأ���س��ف��ر 
العام  يف  ت�سغيلهما  امل��ق��رر  م��ن  ج��دي��دت��ني  وح��دت��ني  اإن�����س��اء 
يف  الكهرباء  توليد  طاقة  زي��ادة  اإىل  امل�سروع  ويهدف  القادم 
 2.056 اإىل  700 ميجاواط لت�سل بذلك  املحطة مبقدار 
ميجاواط. ووفرت حمطة اجلرف الأ�سفر 38 يف املائة من 
الطاقة الكهربائية يف املغرب يف العام 2012 ويعد م�سروع 
فر�س  وتوفر  القت�سادي  النمو  لتحقيق  حيويا  التو�سعة 
عمل جديدة يف املغرب. وتطور طاقة م�ساريع الطاقة البديلة 
يف املغرب مبا يف ذلك طاقة الرياح.. ويتوقع زيادة ا�ستهاك 
العام  يف  حاليا  عليه  ه��و  م��ا  �سعفي  اإىل  امل��غ��رب  يف  الكهرباء 

.2030 العام  يف  اأ�سعافه  اأربعة  واإىل   2020
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املال والأعمال

تبلغ الطاقة ال�ستيعابية احلالية 
حاوية  مليون   2.5 خليفة  مليناء 
من���ط���ي���ة وي�������س���م ����س���ت راف����ع����ات 
ج�سرية عماقة ملناولة احلاويات 
الر�سيف،  اإىل  ال�����س��ف��ي��ن��ة  م����ن 
اآلية  راف���ع���ة   30 اأي�������س���اً  وي�����س��م 
رافعة  و20  احل��اوي��ات  لتكدي�س 

الإمكانات  ه���ذه  اأخ����رى.  حتميل 
يف جم��م��ل��ه��ا ���س��ت��زداد م���ع ازدي����اد 
التجارة  ح��ج��م  وت���ط���ور  ال��ط��ل��ب 
والب�سائع الواردة وال�سادرة عرب 

ميناء خليفة. 
2030 ومتا�سياً  ومع حلول عام 
لتنويع  اأب�����وظ�����ب�����ي  خ����ط����ة  م�����ع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للموانئ،  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
للموانئ  ال���رئ���ي�������س���ي  امل�����ط�����ور 
ال�سناعية  وامل��ن��اط��ق  ال��ت��ج��اري��ة 
مع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف 
 ،)ADT( اأب����وظ����ب����ي  م����راف����ئ 
لة ملحطة احلاويات  امل�سغنّ ال�سركة 
احتفالهما  اإقامة  عن  الإم���ارة  يف 
حاجز  تخطي  مبنا�سبة  م��وؤخ��راً 
امل��ل��ي��ون ح���اوي���ة وم��ن��اول��ت��ه��ا عرب 
حمطة احلاويات �سبه الآلية التي 
اأبوظبي يف ميناء  تديرها مرافئ 
العمليات  اإط������اق  م��ن��ذ  خ��ل��ي��ف��ة 
نهاية  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الت�سغيلية 

.2012
احلاويات خال  و�سجلت حمطة 
احلالية  ال�سنة  من  اأكتوبر  �سهر 
 100،000 م���ن  اأك����ر  م��ن��اول��ة 
حاوية لتحقق بذلك رقماً قيا�سياً 
اأبوظبي خال  اإم��ارة  للموانئ يف 
�سجلنّ  اإىل  وت�سيُف  واح���ٍد  �سهٍر 

اجنازات ميناء خليفة.
ح حممد  وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ����س���رنّ
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ام�����س��ي، 
ب����الإن����اب����ة ق�����ائ�����ًا: ي��ح��م��ل رقم 
اأه��م��ي��ة خا�سة  )م��ل��ي��ون ح��اوي��ة( 
اأبوظبي،  لإم��ارة  اإجن���ازاً  وي�سجل 
ولي�س على م�ستوى ميناء خليفة 
ف��ق��ط. اإن���ه اجن���از رائ���ع ل��ك��ل من 
كفاءة  وي����وؤك����د  امل���ي���ن���اء  يف  ي��ع��م��ل 
ملحطة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
احل���اوي���ات وف��ع��ال��ي��ة اأدائ���ه���ا كما 
التعامل  ع��ل��ى  م��ق��درت��ه��ا  ي��ث��ب��ت 

م��ع حجم ال�����س��ادرات وال����واردات 
������م مين���������اء  منّ اأجله�����ا �سُ التي من 

خليفة . 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��ارت��ن ف��ان دي 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ليند، 
مرافئ اأبوظبي: ن�سعر بالفخر ملا 
حققناه من اجنازات خال العام 
تخطينا  ي��ع��ك�����س  ح��ي��ث  امل���ا����س���ي، 
حل���اج���ز امل��ل��ي��ون ح���اوي���ة اإجن������ازاً 
جديداً ي�ساف اإىل �سجل اجنازات 
ميناء خليفة وموؤ�سراً اإيجابياً على 
اجلهود التي نبذلها للو�سول اإىل 
اأهدافنا والتزامنا بخدمة قاعدة 
بعد  ي��وم��اً  تت�سع  ال��ت��ي  ع��م��ائ��ن��ا 
الت�سغيلية  العمليات  ب���داأت  ي���وم  
التجارية مبيناء خليفة يف الربع 

الأخر من العام املا�سي وعندها 
احلاويات  ح��رك��ة  ك��ام��ل  ان��ت��ق��ل��ت 
املدينة  مركز  يف  زاي��د  ميناء  م��ن 
لقد  ال���رائ���د.  خليفة  م��ي��ن��اء  اإىل 
مناولة  يف  دوره  زاي��د  ميناء  اأدى 
احلاويات طوال 40 عاماً م�ست 
لكنه بلغ طاقته ال�ستيعابية ومل 
يعد بالإمكان التو�سع اأكر كانت 
�ستينيات  يف  زاي���د  ميناء  ب��داي��ات 
لنتعا�س  مواكبة  املا�سي  ال��ق��رن 
اآنذاك  البحرية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
ومع ظهور احلاوية ك�سكل مبتكر 
لنقل الب�سائع وال�سلع من امل�سنع 
ومواقع النتاج يتم حتميلها على 
ظ��ه��ر ال�����س��اح��ن��ة ل��ت��ن��ت��ق��ل ب����راً اأو 
ال�سكك  حم��ط��ة  اإىل  ت��و���س��ي��ل��ه��ا 

القطارات  عرب  لتنتقل  احلديدة 
اأو عرب خطوط ال�سحن البحرية 
املعدين  ال�سندوق  هذا  نقل  ليتم 
اأوزان  اإىل  وي��رم��ز  ال��ب��ح��ر.  ع��رب 
واأح��ج��ام��ه��ا مب�سطلح  احل��اوي��ات 
وهو  امل����رتي  ال��ط��ن  اأو   TEU
ي�ستخدمه  دارج  م�������س���ط���ل���ح 
العاملون يف قطاع ال�سحن وي�سر 
اإىل احلاوية النمطية قيا�س 20 

قدم ال�سائعة ال�ستخدام.
ت�سخمت  احل�����ايل،  ع�����س��رن��ا  ويف 
تنقل  ال����ت����ي  ال�������س���ف���ن  اأح������ج������ام 
حمولة  ت��ب��ل��غ  ح���ي���ث  احل�����اوي�����ات 
اليوم  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��ف��ن  اأح������دث 
�ُس  ُتكدنّ حاوية   18،000 حوايل 
احل�������اوي�������ات ع����ل����ى ظ����ه����وره����ا يف 

عر�سها  يبلغ  م��رتا���س��ة  �سفوف 
هذه  اإبحار  ويتطلب  �سفاً،   23
ذات  م��وان��ئ��اً  العماقة  ال��ن��اق��ات 
غواط�س عميقة ل�ستيعاب الوزن 

القائم.
ومع هذه الزيادة يف اأحجام �سفن 
�سحن احلاويات واأوزانها، مل يعد 
عمق الغاط�س يف ميناء زايد قادراً 
ال�سفن،  ه��ذه  مثل  ا�ستقبال  على 
ت��ل��ب��ي��ة جميع  م����ن  ب����د  ل  ف���ك���ان 
وال�ستعداد  ب��ل  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ه���ذه 
عرب  املتوقعة  املقبلة  ل��ل��ت��ط��ورات 
على  ال��ق��ادر  خليفة  ميناء  ان�ساء 
ال�سفن  اأح��������دث  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 

واأ�سخمها ب�سهولة. 
ب�سبكة  خ��ل��ي��ف��ة  م���ي���ن���اء  ي��ت��م��ت��ع 
باأهم  تربطه  موا�سات متقدمة 
ال���ربي���ة، وع���دة مطارات  ال��ط��رق 
موانئ  اأول  و���س��ي�����س��ب��ح  دول����ي����ة 
ب�سبكة  ي��رت��ب��ط  ال�����ذي  امل��ن��ط��ق��ة 
الر�سيف  اإىل  ت�����س��ل  ق����ط����ارات 
مبا�سرة ولن�سفي بع�س الطرافة، 
تعادل  ف��اإن مليون حاوية منطية 
راأ����س من  م��اي��ني   6 يف حجمها 
الإبل اأو 18،500 مركباً �سراعياً 
هذا  وبب�ساطة،  احلجم.  متو�سط 
يتم  التي  الب�سائع  من  هائل  كم 
اإمارة  اإىل  وا�سترادها  ت�سديرها 
اأبوظبي، ومع الزيادة املتوقعة يف 
اأبوظبي  لإم����ارة  ال�سكاين  النمو 
تنويع  اإىل  ال���رام���ي���ة  وخ��ط��ت��ه��ا 
يتجه  اأن  امل��وؤك��د  م��ن  اقت�سادها، 
م���وؤ����س���ر ���س��ح��ن احل�����اوي�����ات اإىل 

الرتفاع.

خليفة  ميناء  �سيكون  اقت�سادها 
قادراً على التعامل مع 15 مليون 
حاوية منطية يف ال�سنة، و�سيعمل 
املدينة  م�����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���ا 
ال�سناعية املجاورة له كيزاد على 
امل�ساهمة بن�سبة %15 يف الناجت 

املحلي الإجمايل غر النفطي.

ميناء خليفة يتخطى حاجز املليون حاوية يف عامه االأول

�صحيفة يابانية اقت�صادية تربز
 اختيار دبي لتنظيم اإك�صبو 2020 

موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع تنظم منتدى ريادة االأعمال 8 دي�صمرب 
•• دبي -وام:

اأع���ل���ن���ت م���وؤ����س�������س���ة حم���م���د بن 
را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرة 
الن�سخة  ت��ن��ظ��ي��م  وامل��ت��و���س��ط��ة 
الإماراتية ملنتدى ريادة الأعمال 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���ن���ت���دى ري�����ادة 
الأع���م���ال ال��ع��امل��ي ي��وم��ي 8 و 9 
دبي  م��رك��ز  يف  احل���ايل  دي�سمرب 
املنتدى  ويعد  العاملي.  التجاري 
ال���ع���امل  يف  ن����وع����ه  م�����ن  الأول 

�ستتم  ال��ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ات  اإدارة 
متميزين  اأع��م��ال  رواد  قبل  من 
ب���ه���دف ج��ع��ل ال��ن��ق��ا���س��ات اأك���ر 

حيوية وعملية.
اجلناحي  ع��ب��دال��ب��ا���س��ط  وق�����ال 
ان  للموؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 
تنظيم  ع��ل��ى  �ستعمل  امل��وؤ���س�����س��ة 
الفعالية  م��ن  املحلية  الن�سخة 
وامل�����س��ارك��ة يف و���س��ع اأف���ك���ار مع 
الرئي�سيني  ال��ع��اق��ة  اأ���س��ح��اب 
ع����ل����ى امل���������س����ت����وى الإق����ل����ي����م����ي 

والقليمي.
ومن املتوقع اأن يح�سر اجلل�سات 
النقا�سية وور�س العمل ما يزيد 
عن 400 من �سانعي ال�سيا�سات 
من  واخل�����رباء  الأع���م���ال  ورواد 
دول�������ة الإم������������ارات وامل���ن���ط���ق���ة . 
املنتدى  الأول من  اليوم  وي�سم 
وعرو�سا  م��ت��ن��وع��ة  ع��م��ل  ور�����س 
ريادية  �سركات  من  لا�ستثمار 
يف جمالت تكنولوجيا املعلومات 
امل�ستثمريني  م���ن  ن��خ��ب��ة  اأم�����ام 

وتقدمي  التغير  على  والتاأثر 
كاإ�سرتاتيجية  الأع���م���ال  ري����ادة 
الجتماعية  للتنمية  اأ���س��ا���س��ي��ة 

والقت�سادية.
وي�������س���م احل������دث ال���ع���دي���د من 
النظام  يف  امل������وؤث������رة  اجل����ه����ات 
الأعمال  ل���ري���ادة  الإي��ك��ول��وج��ي 
ون���خ���ب���ة م����ن رج�������ال الأع����م����ال 
واأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة وم����زودي 
اخل��دم��ات اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
اخلرباء والأكادمييني واأ�سحاب 

وال����ه����ي����ئ����ات ال����س���ت���ث���م���اري���ة يف 
املنطقة وي�سمل اليوم الثاين من 
اأربعة خمتربات �سيا�سة  احلدث 
للم�ساركني  تتيح  اأن  �ساأنها  من 
حول  مف�سلة  مناق�سات  اإج���راء 

املوا�سيع الأ�سا�سية.
و���س��ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الآف����اق 
اجل��دي��دة لت��خ��اذ ح��ل��ول عملية 
النتائج  لتبادل  اعتمادها  ميكن 
املتوقعة مع امل�ساركني الآخرين 

يف ال�سنوات القادمة.

العربي و�ستكون دبي اأول مدينة 
م�ستوى  على  ت�ستقطب احلدث 
ال�سرق الأو�سط. ويجمع املنتدى 
نخبة من رواد من جميع اأنحاء 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن تبادل  ال���ع���امل 
الأفكار الريادية والتوا�سل بني 
اأهم ال�سركاء يف خمتلف جمالت 
للتحديات  احل����ل����ول  واإي�����ج�����اد 
التي  والجتماعية  القت�سادية 
املنطقة  الأعمال يف  رواد  تواجه 
باأن  املحلية  الن�سخة  وتتميز   ..

اختيارهم  مت  ال���ذي���ن  ال����ق����رار 
على  ال���ت���اأث���ر  يف  مل�����س��اه��م��ت��ه��م 
اإن  اجل��ن��اح��ي  واأ����س���اف  املجتمع 
����س���ع���ار امل���ن���ت���دى ���س��ي��ك��ون حتت 
منو  نحو  التغير  قيادة  عنوان 
املنتدى  اأن  م��و���س��ح��ا  م�����س��ت��دام 
الفعال  للتوا�سل  من�سة مثالية 
امل�ساركني  ب��ني  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 
واإيجاد  ج��دي��دة  ب��اآف��اق  للخروج 
جمتمعات  تخدم  عملية  حلول 
الأعمال على ال�سعيدين املحلي 

اأبوظبي  م�����س��رف  م���ن  ك���ل  ��م  ن��ظنّ
اخلدمات  جمموعة  الإ���س��ام��ي، 
امل��ال��ي��ة الإ����س���ام���ي���ة ال����رائ����دة، و 
الإلكرتونية  ال���ب���واب���ة   ، زاوي������ة 
يف  والقت�ساد  لاأعمال  ال��رائ��دة 
الن�سخة  الأو�سط، موؤخراً  ال�سرق 
ال����ن����دوات  ���س��ل�����س��ل��ة  م����ن  الأوىل 
وور������س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
م�����س��اع��دة امل�����س��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

على تنمية اأعمالها.
وي���اأت���ي ه����ذا احل����دث ك���ج���زٍء من 
م�سرف  م��ن  ك��ل  اأطلقها  م��ب��ادرة 
اأب����وظ����ب����ي الإ�����س����ام����ي و زاوي�����ة 
التوا�سل  ف��ر���س  ت��وف��ر  ب��ه��دف 
وت�����س��ه��ي��ل ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات بني 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رة  امل�����س��اري��ع 
الأعمال  قلب  من�سة  عرب  وذل��ك 
 ، )B u s i n e s s P u l s e (
املوقع  ع���رب  اإط���اق���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
www. الإل������������������ك������������������رتوين 

 .businesspulse .ae
اإطاقها  م��ن��ذ  امل��ن�����س��ة  وج���ذب���ت 
م��ا ي��زي��د ع��ن امل��ائ��ة م��ن اأ�سحاب 
التجارية يف  وامل�����س��اري��ع  الأع��م��ال 

الدولة. 
املتحدثني  ق��ائ��م��ة  ا�ستملت  وق���د 
قادة  على عدد من  الندوة  خال 
اأبوظبي  م�����س��رف  م���ن  الأع���م���ال 
و�سركة   ، دو  و�سركة  الإ���س��ام��ي، 
وال����غ����ري����ر   ،360 اإن����وف����ي���������س����ن 
لا�ستثمار. ويف تعليقه على هذه 

الأعمال  اأ���س��ح��اب  ال��ب��واب��ة  ه���ذه 
وامل�����س��اري��ع مب��ع��ل��وم��ات ع��ن كافة 
باأعمالهم  امل���ت���ع���ل���ق���ة  الأم�����������ور 
ع��ل��ى دعمهم  وت��ع��م��ل  ال��ي��وم��ي��ة، 
النمو  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��م 
على املدى الطويل، وم�ساعدتهم 
التو�سع.  ا�سرتاتيجيات  ر�سم  يف 
حول  امل�سورة  تقدمي  جانب  واإىل 
طريق  ع��ن  التمويلية  اجل��وان��ب 
ال���ت���وا����س���ل امل�����س��ت��م��ر م���ع خ���رباء 
للم�ساريع  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
م�سرف  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة 
)اخلدمات  الإ���س��ام��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وي�ستطيع  ل��اأع��م��ال(،  امل�سرفية 

ق���ال م��ه��دي كياين،  ال����ن����دوات، 
رئ����ي���������س جم����م����وع����ة اخل�����دم�����ات 
م�سرف  يف  ل��اأع��م��ال  امل�سرفية 
اأبوظبي الإ�سامي: هناك الآلف 
من التجار الناجحني وال�سغوفني 
يف الدولة، والذين لديهم القدرة 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ري��ع  ع���ل���ى 
الق��ت�����س��ادي��ة وخ��ل��ق ال��ع��دي��د من 

فر�س العمل . 
اإدارة  ت��ك��ون عملية  ق��د  واأ���س��اف: 
الأع������م������ال ال���ت���ج���اري���ة جم���زي���ة، 
ولكنها تعترب عملية �سعبة للغاية 
الندوات  ونطمح من خ��ال ه��ذه 
من  الأعمال  اأ�سحاب  متكني  اإىل 

اإمكاناتهم،  كامل  من  ال�ستفادة 
لي�س عن طريق توفر راأ�س املال 
م��ن خال  اأي�����س��اً  فح�سب، ول��ك��ن 
التوا�سل  ���س��ب��ل  ج��م��ي��ع  ت���وف���ر 

لتبادل املعلومات والت�ساور .
وق�������د ق�������ام م���������س����رف اأب����وظ����ب����ي 
الإ�سامي و زاوية ، ال�سركة التابعة 
روي��رتز، منت�سف هذا  لتوم�سون 
العام باإطاق من�سة قلب الأعمال 
 ، )B u s i n e s s P u l s e (
الكاملة  امل�����س��ورة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
للم�ساريع  ال����������ازم  وال������دع������م 
ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة يف دول���ة 
الإم��ارات العربية املتحدة. وتزود 

بطلب  ال��ت��ق��دم  امل��وق��ع  ه���ذا  زوار 
اإىل  ي�سل  متويل  على  للح�سول 
2 مليون درهم عرب هذه املن�سة.

اإط�����������اق ق���ط���اع  ه�������ذا وق�������د مت 
لاأعمال  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
الإ�سامي  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  يف 
الحتياجات  خم��ت��ل��ف  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة ل���ق���ط���اع الأع�����م�����ال يف 
امل�سرف  ف��ري��ق  وي���ق���دم  ال���دول���ة 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  خ���رباء  م��ن 
واحللول  الازم  الدعم  لاأعمال 
م����ن جميع  ل���اأع���م���ال  امل���ب���ت���ك���رة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  وم����ن  الأح����ج����ام 

املنطقة على مدار ال�ساعة.

التجارة وال�سياحة والتوزيع املادي واخلدمات املالية دورا 
دبي  جت��ارة  غرفة  اأن  اإىل  دبي..م�سرة  اقت�ساد  يف  رائ��دا 
دبي  جلعل  الزمني  جلدولها  جديدا  هدفا  اأي�سا  اأ�سافت 
عا�سمة لاقت�ساد الإ�سامي ومت اختيار دبي ل�ست�سافة 
املنتدى القت�سادي الإ�سامي يف عام 2014 مما ي�سيف 
زخما جديدا لتحقيق هذا الهدف . ونقلت ال�سحيفة عن 
العامل  م��ن  كبر  باهتمام  حتظى  دب��ي  اإن  قوله  بوعميم 
الإ�سامي باأ�سره ونريد ترك انطباع قوي باأن دبي موؤهلة 
واأ�سافت   . الإ�سامي  لاقت�ساد  عا�سمة  املدينة  لتكون 
والأعمال  ال�سركات  الرائدة يف قطاع  اليابانية  ال�سحيفة 
باأنه يف الإمارات العربية املتحدة تتعاي�س الثقافة التقليدية 
ال�سناعية  ال��ع��اق��ات  اأن  ح��ي��ث  م��ع��ا  ال��ف��اخ��ر  وامل��ن��ت��ج��ع 
والتجارية بني اليابان والإمارات العربية املتحدة تتطور 
اأكر فاأكر ف�سا عن العاقة ال�سياحة حيث ياأتي ال�سياح 
تتعاي�س  الإم��ارات حيث  ليزوروا  العامل  اأنحاء  من جميع 
احلديثة..م�سرة  واحل�سارة  التقليدية  العربية  الثقافة 
اإىل اأن عدد ال�سياح اليابانيني يف ازدياد. وقالت ال�سحيفة 
ال�سنوات  يف  �سريعا  اقت�ساديا  من��وا  دب��ي  ت�سهد  بينما  اإن��ه 
الأخرة اأ�سبحت واحدة من اأكرب املدن يف العامل وهناك 
العديد من الفنادق الفاخرة امل�سممة من قبل مهند�سني 
معماريني عامليني بارزين تقع على بعد 20 دقيقة فقط 
من مطار دبي. واأ�سافت اأنه ميكن للزوار التمتع بالت�سوق 
املعفى من الر�سوم اجلمركية يف مركز جتاري عماق ملئ 
ميكن  ولكن  �سهرة  عاملية  جتارية  عامات  ذات  مبتاجر 
طراز  على  التقليدية  ال�سوق  ال�سوق  اإىل  اأي�سا  ال��ذه��اب 
ميكن  كما  معقول  ب�سعر  ال�سلع  و���س��راء  العربية  الثقافة 
لل�سياح ال�ستمتاع بالريا�سة البحرية اأو القيام بجولة اإىل 
اإنه يف دبي توجد  ال�سحيفة يف اخلتام  ال�سحراء. وقالت 
اأو�سطي  ال�����س��رق  م��ن  امل��ت��ط��ورة يف ج��و  احل��دي��ث��ة  الثقافة 
الغريب وهذا هو ال�سبب يف اأن املدينة جذابة جدا لكثر 

من ال�سياح.

•• طوكيو-وام:

القت�سادية  ���س��ي��م��ب��ون  ك��ي��زاي  ن��ي��ه��ون  �سحيفة  اأب�����رزت 
 2020 اإك�سبو  معر�س  با�ست�سافة  دب��ي  ف��وز  اليابانية.. 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  احل�����س��اري��ة  النه�سة  وت��ن��اول��ت 
الإمارة ب�سكل خا�س ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل 
عام واهتمام ال�سركات اليابانية الكربى بزيادة اأعمالها يف 
الباد. وذكرت ال�سحيفة اأن اأهمية دولة الإمارات العربية 
املتحدة تاأتي من كونها ثاين اأكرب مورد للنفط اإىل اليابان 
اإجمايل  امل��ائ��ة م��ن  25 يف  و   20 ب��ني  ت���رتاوح م��ا  بن�سب 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  النفطية.  اليابانية  ال����واردات 
امليزان التجاري الثنائي مييل ل�سالح الإمارات واأن اأن�سطة 
اليابان ال�ستثمارية تن�سط يف الإمارات العربية املتحدة. 
ووفقا لوزارة املالية يف طوكيو فقد و�سل املبلغ الإجمايل 
بزيادة  ر28 مليار ين   8 اإىل   2012 لا�ستثمار يف عام 
كما   .2011 ع��ام  م��ع  مقارنة  امل��ائ��ة  يف  ر71   4 ن�سبتها 
اأفاد تقرير ملنظمة التجارة اخلارجية اليابانية جيرتو اأن 
ن�سبة 40 يف املائة من تو�سع ال�سركات اليابانية يرتكز يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ورقميا هناك 396 مكتبا 
واأك��ر من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يابانية يف  ل�سركات 
70 يف املائة منها تعمل يف املنطقة احلرة هناك. وتوقعت 
املنظمة اأن فوز دبي بتنظيم معر�س اك�سبو 2020 العاملي 
�سيوجد فر�س جتارية كبرة لل�سركات اليابانية خ�سو�سا 
لقطاع البناء. وقال ال�سيد حمد بوعميم مدير عام غرفة 
اأن النمو  جتارة و�سناعة دبي يف كلمة ن�سرتها ال�سحيفة 
العربية  والإم�����ارات  ال��ي��اب��ان  ب��ني  التجارية  ال��ع��اق��ات  يف 
املتحدة ملحوظ وحجمه كبر جدا واأن الإمارات اأ�سبحت 
اأحد اأكرب ال�سركاء التجاريني مع اليابان لأنه من املتوقع 
اأن تكون دبي قاعدة توزيع مادية فعالة على نطاق وا�سع 
اأن  اأعمال للمنطقة. واأ�ساف بوعميم  وتلعب دورا كبوابة 
الأجنبية  لل�سركات  بالن�سبة  رئي�سية  مزايا  ث��اث  هناك 
من العمل يف دبي تتمثل الأوىل يف موقعها حيث اأنه من 

ال�����س��ه��ل ال��و���س��ول م���ن دب���ي اإىل 
واآ�سيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  اأ����س���واق 
الثانية يف  امليزة  واأوروب��ا وتتمثل 
املتطورة يف  التحتية  البنية  بيئة 
يف  الثالثة  امل��ي��زة  وتتمثل  ال��ب��اد 
يف  ينعك�س  ال��ذي  الأمني  الو�سع 
بيئة الأع��م��ال امل�ستقرة يف دب��ي . 
اأن  اليابانية  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
دب���ي اجل���غ���رايف ي�سهم يف  م��وق��ع 
اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  تو�سيع 
ب�سكل جيد  الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة 
الدرجة  من  حتتية  بنية  ولديها 
الأوىل كما تتوافر بها اخلدمات 

املالية والت�سهيات اللوج�ستية . واأ�سافت اأنه حاليا تلعب 

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي وزاوية ينّظمان اأوىل ندواتهما 
الأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف دولة االإمارات

غرفة دبي ت�صلط ال�صوء على دور الو�صاطة يف ت�صوية نزاعات العالمات التجارية 
النقا�س  جل�سة  يف  م�ساركتها  خ��ال  وذل��ك  الفكرية  امللكية 
عنوان  حتت  �ستقام  والتي  للموؤمتر  الأول  اليوم  يف  الثالثة 
ال��و���س��اط��ة: ه��ل ه��ن��اك يف ال���واق���ع ب��دي��ل يف ع���امل العامة 

التجارية؟ .
يف  التجارية  للعامة  الرئي�سية  املوا�سيع  موؤمتر  وي�سكل   
منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا الذي يقام يف 
دبي لأول مرة يف املنطقة من�سة مثالية لاطاع على اأدوات 
التزييف  �سد  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة  حماية  وا�سرتاتيجيات 

واعمال القر�سنة.
غر  منظمة  التجارية  للعامة  الدولية  اجلمعية  وتعترب   

 300 و  اآلف  �ستة  م��ن  اأك���ر  ع�سويتها  يف  ت�سم  رب��ح��ي��ة 
م��ال��ك ع��ام��ة جت��اري��ة وحم��رتف��ني ي��ت��وزع��ون ع��ل��ى 190 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ت��ق��دم  ل��دع��م  م��ك��ر���س  ون�ساطها  دول���ة 
اأن  ويذكر  الفكرية  امللكية  بحقوق  يت�سل  ما  لكل  بالن�سبة 
 1878 عام  تاأ�س�ست  التجارية  للعامة  الدولية  اجلمعية 
حاجة  هناك  اأن  راأوا  الذين  وتاج������را  منتجا   17 قبل  من 
العامة  مالكي  حلقوق  وال��رتوي��ج  للحماية  منظمة  لقيام 
ال��ت��ج��اري��ة ول�����س��م��ان و���س��ع ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ف��ي��دة وللدعم 
وامل�ساعدة وت�سجيع كل اجلهود الرامية اإىل اللتزام مبراعاة 

حقوق العامة التجارية. 

•• دبي-وام:

ت�����س��ارك غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر 
ال�سرق  منطقة  يف  التجارية  للعامة  الرئي�سية  املوا�سيع 
اجلمعية  تنظمه  وال���ذي  اآ�سيا  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة اإن��ت��ا خ���ال ي��وم��ي التا�سع 
جهاد  و�ست�ستعر�س  دب��ي.  يف  احل��ايل  دي�سمرب  من  والعا�سر 
دور  دب��ي  غ��رف��ة  القانونية يف  اإدارة اخل��دم��ات  م��دي��ر  ك��اظ��م 
التجارية  بالعامة  املرتبطة  النزاعات  ت�سوية  يف  الو�ساطة 
عامل  يف  الفعالة  الأداة  ه��ذه  اأهمية  على  ال�سوء  و�ست�سلط 
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/793  ا�صتئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سدهم / 1 -�سركة اويجينال بروبرتي �سر�س للو�ساطه العقارية 
الربج  للعقارات )ذات م�سوؤولية حم��دودة( 4-  بروفايل  اولينا لزارينكو 3-   -2
ري��ل ا�ستيت 5-  ب��روف��اي��ل )منطقة ح���رة( 6-ب��روف��اي��ل ج���روب جم��ه��ويل حمل 
ومي��ث��ل��ه: حبيب  ليمتد  ه��ول��دن��ك  م��ون��ارك  /���س��رك��ة  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  حممد �سريف عبداهلل املا  قد 
الثاثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2013/9/30 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/1348
املوافق 2014/1/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  360/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�ستاأنف : �سركة الزرعوين ودلتا لاعمال اللكرتوميكانيكية ذ.م.م ميثلها يو�سف 
الزرعوين  �سركة  عليه:  امل�ستاأنف  المارات  اجلن�سية:  علي  ال  حممد  عبدالعزيز 
لاعمال الكهروميكانيكية ميثلها/ اجيت مادهو ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مديرا 
باخت�سا�س  الق�ساء  الغاء حكم   : ال�ستئناف  واخرون اجلن�سية: المارات   مو�سوع 
املحكمة ولئيا مطالبة مالية )57.000.000 درهم املطلوب اعانهما/ 1- �سركة �سيتي 
اجلن�سية:  الكهروميكانيكية  لاعمال  ادفانتيج  باور  �سركة   -2 للمقاولت  داميوند 
المارات  العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  
2012/1288 جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف 
ابوظبي الكائنة- مع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  1501/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

المارات   اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  تف�سر  �سركة   : امل�ستاأنف 
المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية  م�سندم  عليه:  امل�ستاأنف 
مو�سوع ال�ستئناف : الغاء حكم مطالبة مالية وفائدة 141734 درهم املطلوب 
اعانه/ م�سندم العاملية للتجارة العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات   العنوان: 
بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  2013/1834 
جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الوىل حمكمة 
ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- مع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/587  مدين كلي   
مبا  القامة  حمل  جمهول   ا�سام  القبال  زاه��د  /1-حممد  عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي /�سيناماين براكا�سام براكا�سام وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
و  املدعي  التي حلقت  والدبية  املادية  ال�سرار  تعوي�سا عن  دره��م(   220.000(
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch2.D.18 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9:30 ال�����س��اع��ة   2013/12/19
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.
رئي�س الق�صم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2883 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س   اجلن�سية:  عبدالباطن  دي  ام  ح�سني  بيايت  دي  ام  مدعي/   
مدعى عليه: موؤ�س�سة عرو�س ال�سمال للكهرباء اجلن�سية: المارات  مو�سوع 
ال�سمال  عرو�س  موؤ�س�سة  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات  اجلن�سية:  للكهرباء 
موعدا   2013/12/10 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/11/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1736 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

 مدعي/ �سهام حا�سي نور احمد اجلن�سية: ال�سومال   مدعى عليه: ح�سني علي 
ح�سن الطليحي اجلن�سية: الكويت  مو�سوع الدعوى: موؤخر �سداق- ح�سانة 
املطلوب  ح�سانة     اجره  خادمه-  توفر   - عاج  وم�ساريف  م�سكن  نفقة- 
اعانه/ ح�سني علي ح�سن الطليحي اجلن�سية: الكويت عنوانه:بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة    �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/11/26  
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1943 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

المارات  مدعى عليه:  ذ.م.م اجلن�سية:  البناء  ملواد  المارات  �سركة مدار  مدعي/   
موؤ�س�سة ور�سة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة واخرون اجلن�سية: المارات مو�سوع 
الدعوى: �سحة وثبيت احلجز التحفظي 501417 درهم   املطلوب اعانه/ حممد 
ج�سيم حمدو مياه اجلن�سية: بنغادي�س  عنوانه:بالن�سر)ي�سرح بالل�سق عند تعذر 
التبليغ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء 
املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

  2013/11/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
    اعالن بالن�صر 

املدعية: �سركة ام بي ام العقارية
املدعى عليها: موؤ�س�سة يراعة للن�سر والتوزيع

امام  امل��ن��ظ��ورة  اي��ج��اري��ة   (م��ن��ازع��ات   2013/1575( رق��م  الق�سية  يف  ت��ق��رر  لقد 
جل��ن��ة ف�����س امل��ن��ازع��ات الي��ج��اري��ة )ال��ل��ج��ن��ة اخل��ام�����س��ة( وامل��رف��وع��ة من/�سركة 
والتوزيع  للن�سر  ي��راع��ة  موؤ�س�سة  عليها/  امل��دع��ى  لع���ان  ال��ع��ق��اري��ة  ام  ب��ي  ام 
مالكها/ عبدالرحمن اليا�س �سلمان- ن�سرا حل�سور جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/12/18 يف ال�ساعة 06.00 م�ساًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �سارع 
الدفاع-منطقة مع�سكر اآل نهيان- بجانب �سندوق الزواج فيا رقم 2- الطابق 

الول- وذلك على نفقة املدعية.
ق�صم قلم الق�صايا 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2434 

املحكوم �سده: موؤ�س�سة تا�سك لتجارة املعدات امليكانيكية مالكها �سيف جا�سم عبيد  العنوان: 
بالن�سر نود افادتكم بانه يف تاريخ 2013/11/17 �سدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات 
الول  اخلليج  �سركة  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  ابوظبي(   ( اليجارية 
املدعى عليها  وبالزام  دره��م(  ب�سداد )30.000  املدعى عليها  ال��زام   : اللجنة  العقارية  حكمت 
باخاء العني مو�سوع الدعوى وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل، والزام املدعى عليها 
لل�سقة مو�سوع   الفعلي  الت�سليم  تاريخ )2013/6/17( حتى متام  امل�ستحقة من  الجرة  بدفع 
 )%5( بن�سبة  ال�سنوية  الزيادة  مع  دره��م(   88.000( البالغة  ال�سنوية  الج��رة  بواقع  الدعوى 
والزام املدعى عليها ب�سداد فواتر املاء والكهرباء عن فرتة ا�سغالها للعني حتى تاريخ الت�سليم 
قابا  ما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  ال��دع��وى  وم�سروفات  ر�سوم  وحتميلها  الفعلي، 

لا�ستئناف خال )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1103 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ احمد ديب ال�سوم العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/11/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه 
ل�سالح / عبداخلالق �سامل حممد علي الزعابي  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
عليه  املدعى  وب��ني  املدعي  بني  امل��ربم  اخل��دم��ات  وكيل  عقد  بف�سخ  احل�سوري: 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية امل�سماة اجلوهرة الزرقاء لعمال الديكور برخ�سة 
رقم )1175441( واخراج املدعي من الرخ�سة، والزمت املدعى عليه بامل�ساريف. 
�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/12/3  حكما قابا لا�ستئناف 

خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�صي/�صعيد عبداهلل البادي                                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/272 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
 : �سده  املنفذ  بنغادي�س   اجلن�سية:  ال�سام  نور  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات  الريحان لرتكيب احلجر اجلن�سية:  موؤ�س�سة زهرة 
موؤ�س�سة زهرة الريحان لرتكيب احلجر اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/50 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/12 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/271 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ حممد �سومون ح�سن احمد اجلن�سية: بنغادي�س    املنفذ �سده 
: موؤ�س�سة زهرة الريحان لرتكيب احلجر  اجلن�سية: المارات املطلوب اعانه: 
موؤ�س�سة زهرة الريحان لرتكيب احلجر اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/51 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/12 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1172 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�سية:  عبداحلميد  جهاد  بوكالة  للكمبيوتر  الطيف  مركز  مدعي/    
مو�سوع  العراق  اجلن�سية:  عبا�س  مازن  حممد  عليه:  مدعي  المارات   
عبا�س  مازن  حممد  اعانه/  املطلوب  2950درهم  مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
اجلن�سية: العراق عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/8 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/12/03  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1171 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�سية:  عبداحلميد  جهاد  بوكالة  للكمبيوتر  الطيف  مركز  مدعي/    
المارات مدعي عليه: علي مازن عبا�س اجلبوري   اجلن�سية: العراق مو�سوع 
عبا�س  مازن  علي  اعانه/  املطلوب  2950درهم  مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
اجلبوري   اجلن�سية: العراق   عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/8 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري   املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

  2013/12/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن  احلكم يف الدعوى الكلية رقم 2013/132 العني  

اىل املدعى عليه: موؤ�س�سة فا�سل الظاهري للنقليات واملقاولت العامة/
المارات   العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/11/25م قد 
حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح / 
باليم خان الم خان/باك�ستان حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: ب�سحة 
ونفاذ عقد البيع �سند الدعوى املوؤرخ يف 2008/10/5 واتخاذ ما يلزم من 
اجرءات لمتام نقل ملكية ال�سيارة مو�سوع العقد لدى اجلهات املعنية 
لا�ستئناف  ق��اب��ا  حكما  ال��دع��وى.  مب�ساريف  عليها  امل��دع��ى  وال��زم��ت 
خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل بعد الن�سر.  �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ املوافق 2013/12/3
القا�صي   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
اعالن  احلكم 

يف الدعوى منازعات ايجارية رقم 2013/159 بالن�صر
اىل املدعى عليه: عبر هال را�سد �سام النعيمي

 العنوان: بالن�سر
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/17م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح/ مرمي عطوه ح�سني
فلهذه ال�سباب- حكمت اللجنة: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 

مبلغ )10400 درهم( ع�سرة الف واربعمائة درهما وبامل�ساريف.
القا�صي   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :2013/761    
اماراتي  امل��ج��ر-  �سعيد  علي  حممد  /�سلطان  ال�سيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( يف ) جنم الليل 
لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة )ذ.م.م( رخ�سة رقم )555354( وذلك اىل ال�سيد/ را�سد 
 )16( امل��ادة  لن�س  .وعما  اجلن�سية.    ام��ارات��ي  املهري-  دبا�س  بن  �سهيل خلفان 
فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع��ان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�صاء بال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :2013/760    

اماراتي  امل��ج��ر-  �سعيد  علي  حممد  /�سلطان  ال�سيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( يف ) �سركة زهرة 
ال�سحراء التجارية )ذ.م.م( رخ�سة رقم )530929( وذلك اىل ال�سيد/ را�سد �سهيل 
خلفان بن دبا�س املهري- اماراتي اجلن�سية.   .وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�صاء بال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/39 ك.ع.د

عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
�سركة زارا لا�ستثمار ذ.م.م اجلن�سية: المارات وال�سادة: �سركة الثامر القاب�سة ذ.م.م 
اجلن�سية: الم��ارات وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن :تنازل عن رخ�سة يف ال�سم 
دائرة  من  واملرخ�سة   ) ذ.م.م     الطبية  للمعدات  املحرتفون  )�سركة  التجاري 
�سركة  ال�سادة:  اىل   )517997( الرتخي�س  رقم  حتت  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية 
العامة ذ.م.م اجلن�سية: الم��ارات وال�سادة: �سركة م�سنع بيكون  زارا ملقاولت ال�سيانة 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم�����ارات      اجلن�سية:  املعدنية  لا�سغال 
بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار - الق�صاء بعجمان                                  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10962 بتاريخ 2013/12/5    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/37 ك.ع.د

ال�سادة/  العدل والت�سديقات- عجمان:من  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
ورثة ثامر �سعيد عبداهلل علي �سلمان املهري اجلن�سية: المارات وال�سيد: رائد حممد 
جاد اهلل �سرمي اجلن�سية: الم��ارات  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن :تنازل عن 
رخ�سة يف ال�سم التجاري )�سركة بيكون لالن�ساءات ذ.م.م  ( واملرخ�سة من دائرة 
�سركة  ال�سادة:  اىل   )11588( الرتخي�س  رق��م  حتت  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية 
العامة ذ.م.م اجلن�سية: الم��ارات وال�سادة: �سركة م�سنع بيكون  زارا ملقاولت ال�سيانة 
لا�سغال املعدنية اجلن�سية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ  �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار - الق�صاء بعجمان                                  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
     اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2522 /2013 جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
 مدعي/ م�سرف ابوظبي ال�سامي �سركة م�ساهمة عامة اجلن�سية: المارات     مدعى 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  املن�سوري  �سامل  خادم  عبداهلل  حارب  عليه: 
�سامل  خادم  عبداهلل  حارب  اعانه/  املطلوب  درهم   1386939 بقيمة  مالية  مطالبة 
املن�سوري اجلن�سية: المارات عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
يف الدعوى رقم 2013/614 جتاري جزئي

 فينل بني املدعى /�سركة �سبيد بارك
)ذ.م.م(  الكهروميكانيكية  لاعمال  دينامك  �سركة  عليه:  املدعى 
ديجامرب راما�ساندرا ب�سفتي انا عي�سى خليفة اخلبر احل�سابي املنتدب 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه فانني حددت موعد الربعاء املوافق 
مكتبنا  بكم يف  �سباحا لاجتماع  ع�سر  احلادية  ال�ساعة   2013/12/11
الكائن بدبي- النهدة الثانية-�سارع عمان- بناية املرجان بجوار كارفور 
اك�سربي�س- الطابق اخلام�س- مكتب رقم )501( ت: 04-2630678 & 
ف 04/2630679  وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى وا�ستام مالديكم من 

م�ستندات.

اعالن مبوعد جل�صة خربة

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
يف الدعوى رقم 2011/479 عقاري كلي  

 املدعى عليها الثالثة: �سركة بروبرتي لينك للو�ساطة العقارية
املدعى عليها الرابعة: �سركة ديزرت رمي للو�ساطة العقارية 

بناء على قرار حممد دبي  البتدائية بندب احد اخلرباء املخت�سني املقيدين باجلدول 
املذكورة احل�سور  الطراف  يرجى من  ذلك  وعلى  ندبي لعمال اخلربة،  فقد مت   ،
لجتماع اخلربة يوم الحد املوافق 2013/12/15 ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرا 
التنمية القت�سادية- قرية  B دائرة  املبنى  ) 12.30( يف غرفة الجتماعات رقم 4- 

العمال- بجانب دوار ال�ساعة.
التي  وامل�ستندات  الوراق  وبكافة  والدعاوي  املذكرات  بجميع  اخلبر  تزويد  الرجاء 

توؤيد لدعائكم.
 اخلبري املهند�س/ علي احمد غافان
فاك�س  2030394-04 نقال 050-6969653

دعوة  لإجتماع خربة

العدد  10962 بتاريخ   2013/12/5     
يف الق�صية رقم 2012/941 ا�صتئناف مدين  

 ال�سيد/دفرت فريد خان خان )م�ستاأنف �سده اول(
ب�سفتهما  رابع(  �سده  م�ستاأنف   ( اجلمايل  علي  ح�سني  عبداهلل  ا�سماعيل  ال�سيد/ 
مدين  ا�ستئناف   )2012/941( رقم  /بالق�سية  والرابع  الوىل  �سدهما  امل�ستانف 
مبحكمة دبي ال�ستئنافية املرفوعة من / مذكر نا�سر مذكر، وحيث انه مت انتدابنا 
يوم  خربة  جل�سة  عقد  تقرر  انه  نفيذكم  اعاه  املذكورة  بالق�سية  ح�سابي  كخبر 
مبقر  وذلك  �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   2013/12/10 املوافق   الثاثاء 
مكتب التخطيط لتدقيق احل�سابات الكائن- ب�سارع ال�سيخ زايد- مقابل حمطة مرتو 
اخلليج التجاري- خلف المارات للعطات-برج بر�سيم- الطابق الثامن- مكتب 805 
. وعليه يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدعواكم. 

لا�ستف�سار هاتف 044341111 فاك�س : 044341112
اخلبري احل�صابي/ احمدعلي احلو�صني

اعالن بالن�صر
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الفجر الريا�ضي

امل�سنف  فرير،  ديفيد  النجم  يعود 
بطولة  يف  للمناف�سة  عاملياً  الثالث 
مبادلة العاملية للتن�س ال�سهر املقبل 
اىل  و�سل  اأن  وبعد  الرابعة.  للمرة 
النهائيات يف 2011 يف واحدة من 
اأجنح البطولت التي خا�سها حتى 
الإ�سباين  ال���اع���ب  ي��ت��ط��ل��ع  الآن، 
للفوز باللقب هذا العام يف العا�سمة 

اأبوظبي يف 28 دي�سمرب. 
 2013 م����و�����س����م  ف�����ري�����ر  اأن������ه������ى 
ب���ال���ت�������س���ن���ي���ف ال�����ث�����ال�����ث ع����امل����ي����اً 
العاملية  مبادلة  بطولة  و�سيخو�س 
ح  املر�سنّ ب�����س��ف��ت��ه   2013 ل��ل��ت��ن�����س 
نادال  رافاييل  خلف  للفوز  الثالث 
�سهد  وق��د  ديوكوفيت�س.  ون��وف��اك 
امل�سنف  و����س���ول   2013 م��و���س��م 
نهائيات  اإىل  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف  ال���ث���اين 
ب��ط��ول��ة فرن�سا  ���س��ام يف  ال��غ��ران��د 
املفتوحة للمرة الأوىل يف م�سرته 
الفردي  الع�سرين  بلقبه  وف���وزه   ،
كرة  رابطة حمرتيف  بطولة  �سمن 
بطولة  نهائي  اإىل  وتاأهله  امل�سرب 

باركليز)املا�سرتز( اخلتامية.
ا�ستمتعت  لطاملا  قائًا:  وقد �سرح 
اأفز  مل  لكنني  اأب��وظ��ب��ي  يف  باللعب 
بعد.. هذا العام �ساأخو�س البطولة 
بثقة اأكرب حيث اأ�سعر اأننّني �ساأحظى 
2013 .. لطاملا  بفر�سة الفوز يف 

اأبوظبي  يف  امل�����س��ج��ع��ون  م��ن��ح��ن��ي 
اأن  واإن��ه ل�سرف يل  ال���ازم،  الدعم 
اأرف����ع ال��ك��اأ���س اأم��ام��ه��م ه���ذا العام. 
�سهلًة  العام  املناف�سة هذا  تكون  لن 
اأف�سل  تت�سمن  ���ه���ا  اأننّ ��م��ا  ���س��ينّ اأب�����داً 
اأق�سى  ���س��اأب��ذل  لكنني  ال��اع��ب��ني، 

جهودي .
وي��ف��ت��ت��ح ف��ري��ر ال��ب��ط��ول��ة يف متام 
ال�ساعة اخلام�سة من يوم الفتتاح 
الثامن  امل�����س��ن��ف  ي���واج���ه  ع��ن��دم��ا 
�ستاني�سا�س فافرينكا. ومن  عاملياً 
تكون  ل��ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  الأول  ال��ي��وم 
لاإ�سباين  بالن�سبة  �سهلة  املناف�سة 
يف  عليه  ق  ت��ف��ونّ ق��د  فافرينكا  اأننّ  اإذ 
جمعا  اللذين  ال�سابقني  اللقائني 
ب��ي��ن��ه��م��ا و�����س����وف ي�������وؤدي ف������وزه يف 
اإ�سبانية  م��واج��ه��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 
النهائي  ن�سف  ال����دور  يف  خال�سة 
رافاييل  ع��امل��ي��اً  الأول  امل�سنف  م��ع 
نادال. هناك فر�سة لإ�سباين واحد 
نادال  ن  بالنهائيات وقد متكنّ للفوز 
ق على فرير يف 21 لقاء  من التفونّ
من اأ�سل 26 جمعت بينهما خال 
م�����س��رت��ه��م��ا.  واأ����س���اف: ل��ن يكون 
ن�سف  اإىل  ال��و���س��ول  ال�����س��ه��ل  م���ن 
�ستاني�سا�س  خا�س  لقد  النهائي 
واأنا واثق   2013 يف  رائعاً  مو�سماً 
جداً.  قوية  �ستكون  ع��ودت��ه  اأن  م��ن 

ن�����ادال  م���واج���ه���ة  م����ن  مت��ك��ن��ت  اإذا 
�ستكون هذه الفر�سة الأمثل للعب 
املو�سم  قبل  عاملياً  اأول  امل�سنف  مع 
بلدنا  جنعل  اأن  واأمت��ن��ى  اجل��دي��د، 
كانت  مهما  اأبوظبي  يف  بنا  ف��خ��وراً 
من  �ستة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار   . النتيجة 
العامل  ع�����س��رة لع��ب��ني يف  اأف�����س��ل 
اأبوظبي  يف  اللقب  على  �سيتبارون 
مع م�ساركة فرير وفافرينكا ونادال 
بالإ�سافة اإىل امل�سنف الثاين عاملياً 

و�سيكتمل  دي��وك��وف��ي��ت�����س.  ن���وف���اك 
ال��اع��ب��ون ه��ذا ال��ع��ام ب��وج��ود بطل 
عاملياً  ال��راب��ع  وامل�سنف  وميبلدون 
العا�سر  وامل�����س��ن��ف  م�����وراي،  اأن����دي 
ت�سونغا.  – وي��ل��ف��ري��د  ج���و  ع��امل��ي��اً 

ت�سهد بطولة 2013 وجود 
تاريخ  يف  لع��ب��ني  ت�سكيلة  اأق�����وى 
البطولة مع عودة الأبطال الثاثة 
ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ه���ذه  ال�������س���اب���ق���ني 
يف  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف  البطولة 

البطولة  و�ستتمينّز  دي�سمرب  �سهر 
ب���������الأداء  الأوىل  ال���ل���ح���ظ���ة  م���ن���ذ 
املتفوق، بف�سل مزيجها  الهجومي 
ال��ف��ري��د ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ني جائزة 
 250000 ت��ب��ل��غ  ل��ل��ف��ائ��ز  واح�����دة 
نخبة  وت��ن��اف�����س  اأم����رك����ي،  دولر 
ونظام  الدوليني  التن�س  جنوم  من 
الأول  ي��وم��ه  م��ن  املماثل  البطولة 
ل��ن��ظ��ام ال������دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي من 

بطولت الغران �سام. 

ال�سارقة  ن�����ادي  ف���ري���ق  لع���ب���و  ت����وج 
للمنتخب  متثيلهم  يف  ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو 
الوطني بكاأ�س املركز الأول يف بطولة 
عودتهم  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة  الردن  ن��ه��ر 
حم��م��ل��ني ب���ال���ذه���ب خ�����ال ج����ولت 
اأربعة  �سهدت م�ساركة  التي  البطولة 
من  ك��ا  �سم  ومنتخبا  فريقا  ع�سر 
ولبنان  والعراق  فل�سطني  منتخبات 
الأن���دي���ة  اإىل  ب��ال���س��اف��ة  وال���ك���وي���ت 

الأردنية .
ي��ح��رز ثاث  اأن  ال��ف��ري��ق  وا���س��ت��ط��اع 
ميداليات ذهبية عن طريق كا من 
العبيديل  في�سل  من�سور  الاعبني 
ف��ئ��ة ال��ن��ا���س��ئ��ني وح�����س��ني غ��ل��وم فئة 
العبيديل  في�سل  وحم��م��د  ال�����س��ب��اب 
ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب وخ��م�����س ف�����س��ي��ات عن 
م���ن �سهيل  ك���ا  ال���اع���ب���ني  ط���ري���ق 
اإبراهيم  وحم��م��د  العبيديل  في�سل 
وعبدالرحمن  غلوم  وع��ب��داهلل  ح��امت 
ال����ن����وم����ان و����س���ل���ط���ان ����س���اح حمد 
ح�سني  ح���م���د  ل����اع����ب  وب����رون����زي����ه 
املركز  بكا�س  الفريق  وت���وج  ال��ب��ن��اي. 
من�سور  لع��ب��ن��ا  وح�����از  ك��م��ا  الأول 
اأف�سل  ك��اأ���س  على  العبيديل  في�سل 
لع������ب وه�����ن�����اأ حم���م���د ح�����م�����دان بن 
ن���ادي  ادارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ج���ر����س 

الثقافية يف  اللجنة  ورئي�س  ال�سارقة 
الفردية  الألعاب  عام  م�سرف  النادي 
وامل�سرف العام على فريق التايكوندو 
ال���ف���ري���ق مبقر  ا����س���ت���ق���ب���ال���ه  خ�����ال 
ن����ادي ال�����س��ارق��ة م�����س��اء اأم�������س الأول 
باإ�سراف  الفني  واجل��ه��از  ال��اع��ب��ني 
م��درب��ه ال��ك��اب��ن ع��ب��داهلل ح��امت على 

عززت  م�سرفة  نتائج  من  حققوه  ما 
م��ن م��وق��ع ال��ري��ا���س��ة الم��ارات��ي��ة يف 
مكانها  يف  وو���س��ع��ت��ه��ا  ال��ت��اي��ك��ون��دو 
ال��ائ��ق م��ن خ���ال ه���ذه امل�����س��ارك��ة . 
ونقل ابن جر�س حتيات ال�سيخ اأحمد 
رئي�س جمل�س  ث��اين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي الثقايف 

بكاأ�س  ل��ف��وزه��م  وت��ه��ان��ي��ه  ل��اع��ب��ني 
جر�س  اب���ن  واع��ت��رب  الردن  ب��ط��ول��ة 
اأن هذه الجن��ازات متثل ملرحلة من 
من  النادي  ي�ست�سرفها  التي  العطاء 
خ����ال ت��ك��وي��ن ق���اع���دة را���س��خ��ة من 
ال��اع��ب��ني امل��واط��ن��ني امل��وه��وب��ني يف 
الفردية  ل�سيما  الريا�سات  خمتلف 

التايكوندو  وري���ا����س���ة  واجل��م��اع��ي��ة 
املنتخبات  لتمثيل  موؤهلني  ليكونوا 
الوطنية يف كافة امل�ساركة وا�سار اإىل 
اأن هذا الجناز يعد مفخرة للجميع 
ويوؤكد لأهمية دور الندية يف رفدها 
بالعبني  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل�����احت�����ادات 

املميزين .

والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  اأعلنت 
اإط��اق ال��دورة الثالثة من جائزة كاأ�س التفوق  عن 
لاأندية 2013م، والتي تهدف اإىل تفعيل الن�ساط 
الثقايف والجتماعي يف الأندية لتقوم بدورها بن�سر 

الثقافة يف املجتمع.
اأم���ني عام  اإب��راه��ي��م عبدامللك حممد  ب��ذل��ك  ���س��رح 
تاأتي �سمن مبادرات  اأن اجلائزة  الهيئة م�سرا اىل 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة التي 
واملوؤ�س�سات  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن���دي���ة  حتفيز  ت�ستهدف 
الثقايف  الن�ساط  تفعيل  على  واملجتمعية  الثقافية 
والتطوعي يف املجتمع، وحثها على ا�ستحداث جلان 
متخ�س�سة تقوم بدورها يف تفعيل الأن�سطة الثقافية 
يف  الهيئة  اأه���داف  لتحقيق  وتوجيهها  واملجتمعية، 
ن�سر الثقافة الريا�سية يف املجتمع، اإىل جانب احياء 
لكافة  جمتمعية  كموؤ�س�سات  لها  احلقيقي  ال���دور 

الفئات.

وذكر عبدامللك اأن الأندية اأن�سئت منذ بداية الحتاد 
قطاعات  حتت�سن  جمتمعية  ثقافية  ك��م��وؤ���س�����س��ات 
ال�����س��ب��اب وحت��م��ي��ه��م م���ن خم���اط���ر ال���ف���راغ وتوجه 
الن�ساط  ويعترب  ال��ب��اد،  م�سلحة  فيه  ملا  طاقاتهم 
الريا�سي اأحد الأ�ساليب املتبعة ل�ستقطاب ال�سباب 
ن�سبته  م��ا  ي�سكل  ح��ي��ث  ل��اأن��دي��ة  امل��ج��ت��م��ع  وف��ئ��ات 
30-%40 من الربامج التي يقدمها النادي عند 

ا�سهاره .
ال���ع���امل يف منظومة  ال���وق���ت ودخ������ول  م�����رور  وم����ع 
الح��������رتاف، اجت���ه���ت الأن����دي����ة وال��ق��ائ��م��ني عليها 
لاأن�سطة الريا�سية واأ�سبح جل اهتمامهم حتقيق 
الريا�سية  ال�سركات  ان�ساء  اىل  و�سول  البطولت، 
وف��ق��ا مل��ع��اي��ر الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم. وبات 
ا�سمه  ���س��وى  ن�سيبه  م��ن  ي��ن��ال  ل  ال��ث��ق��ايف  الن�ساط 
الوقت  يف  املوؤ�س�سات  اأغلب  يف  النادي  با�سم  املرتبط 
احل���ايل، ل��ذا ب���ادرت الهيئة ب��اإط��اق م��ب��ادرة  كاأ�س 

التفوق و�سمن خططها حلث الأندية على التوجه 
ل��ت��ل��ع��ب دوره�����ا احل��ق��ي��ق��ي يف املجتمع  اأخ�����رى  م���رة 
كموؤ�س�سات جمتمعية وثقافية تقدم خدماتها لكافة 

فئات املجتمع.
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  اأن  عبدامللك  واأك���د 
وال���ري���ا����س���ة مت�����س��ي ق����دم����اً ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
القيادة  توجيهات  من  املنبثقة  لها،  ال�سرتاتيجية 
اللجان  اإىل تفعيل دور  الرامية  ال�سيا�سية الر�سيدة 

الثقافية يف اأندية الدولة.
امل�ساعد  العام  الأم��ني  املدفع  خالد  اأ�سار  جانبه  من 
اإىل اأن جائزة كاأ�س التفوق تعترب فر�سة لكل الأندية 
وامل���راك���ز ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة لإب����راز جهودها 
والهتمام  الإم���ارات���ي،  املجتمع  خل��دم��ة  وط��اق��ات��ه��ا 
بفئة ال�سباب كونهم النواة الأ�سا�سية لهذا املجتمع، 
واأكد على اأهمية الرتكيز يف هذا العام على البداع 
وال��ت��ج��دي��د يف ال���ربام���ج والأن�����س��ط��ة، وت��ف��ع��ي��ل دور 

اللجان يف كل نادي، حتى ت�سبح بيئة جاذبة لل�سباب 
ي�ستقون منها اخلربات الثقافية والجتماعية.

اأن الهيئة عممت ا�سدرت تعميما بهذا  وذكر املدفع 
العام  الط���ار  على  يحتوي  الأن��دي��ة  جلميع  ال�����س��اأن 
للجائزة واملت�سمن جمالت املناف�سة واملعاير التي 

�سيتم تقييم كل نادي عليها.
وذكر اأن الهيئة ر�سد جوائز لاأندية الفائزة خال 

الدورة الثالثة، حيث �سيح�سل النادي �ساحب املركز 
الأول على 50 األف درهم، وكاأ�س التفوق، اأما املركز 
واملركز   ، دره���م،  األ���ف   30 على  ف�سيح�سل  ال��ث��اين 

الثالث �سيح�سل على 20 األف درهم.
اأن��ه مت و�سع �ستة جم��الت رئي�سية  املدفع  واأ���س��اف 
الثقافية  اللجنة  عمل  منظومة  يف  تتمثل  للتقييم 
اإ�سافة اإىل الأن�سطة  وامل�ساركة واخلدمة املجتمعية 

الثقافية وامل�سابقات والإعام وتعزيز الهوية واحل�س 
برئا�سة  الهيئة جلنة خمت�سة  �سكلت  الوطني، وقد 
امل�ساركة  الأندية  بزيارة  �ستقوم  الدبل  اأحمد  جا�سم 
خال �سهر دي�سمرب اجلاري لتقييم ملفاتها و�سيتم 
الفائزين خال حفل  النتائج وتكرمي  العان عن 
العام  مطلع  الهيئة  تقيمه  ال��ذي  ال�سنوي  احل�ساد 

املقبل.

هيئة ال�صباب والريا�صة تطلق الدورة الثالثة من 
جائزة كاأ�س التفوق لالأندية

العام  اللقب  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  اأب��وظ��ب��ي  فريق  اأه���دى 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال��ق��ارات  ل��ك��اأ���س 
اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة  خليفة 
للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال��ب��ح��ري��ة وذل���ك ب��ع��د اأن ح��ق��ق ال��ف��ري��ق ال��ل��ق��ب بقيادة 
جنومه را�سد القمزي وحممد املحربي �سمن مناف�سات 
اجلولة اخلتامية من البطولة التي اأقيمت اأم�س الول 
على مياه كا�سر الأم��واج يف العا�سمة اأبوظبي. وحافظ 

فريق اأبوظبي للزوارق ال�سريعة على لقب كاأ�س القارات 
مت�سابقنا  متكن  اأن  بعد  ال��ت��وايل  على  الثالث  للمو�سم 
ال�سر�س را�سد القمزي من الفوز بلقب ال�سباقني الأول 
والثاين واللذين اأقيما �سمن مناف�سات اجلولة الثانية 
من كاأ�س القارات والتي نظمها اأم�س الول نادي اأبوظبي 
الدويل للريا�سات البحرية يف حني حل يف املركز الثاين 
الفريق الرو�سي وثالثا الفريق ال�سعودي. وجاءت جولة 
اأبوظبي لتهدي فريقنا فرحة عارمة بعد اأن �سيطر را�سد 

القمزي على املركزين الول يف ال�سباقني الول والثاين 
يف  العا�سمة  ج��ول��ة  يف  ال��ف��ردي  ذهبية  ب��ذل��ك  وليحقق 
حني حل حممد املحربي يف املركز اخلام�س يف ال�سباق 
بعد  الثاين  ال�سباق  يف  العا�سر  للمركز  وت��راج��ع  الأول 
ال�سيطرة  يف  القمزي  واأب���دع  ل��دي��ه.  امل��ح��رك  تعطل  اأن 
على ال�سدارة واملركز الأول طيلة مراحل ال�سباق حيث 
تفوق على اجلميع واأعلن وبقوة عن مياد بطل قادم يف 
�سباقات الزوارق ال�سريعة مبختلف فئاتها. وقام بتكرمي 

اإدارة  اأحمد الرميثي ع�سو جمل�س  الفائزين يف اخلتام 
ونيكولو  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
رئي�س  اإبراهيم  وحاجي  البطولة  م��روج  جرمانو  �سان 
�سكرتر  وبيناي  البحرية  للريا�سات  اأذربيجان  احت��اد 
جهته  م��ن  البحرية.  للريا�سات  الرو�سي  الحت���اد  ع��ام 
اأكد �سامل الرميثي م�ساعد مدير عام النادي اأن القمزي 
اأن  بعد  ال�سباقات  ه��ذه  يف  وق���ادم  ن��اج��ح  بطل  م�����س��روع 
تفوق ب�سنني عمره ال�سغرة على العديد من الأبطال 

امل�����س��ارك��ني وامل��ت��واج��دي��ن يف ال��ب��ط��ول��ة واأث��ب��ت جدارته 
بح�سد املركز الأول يف ال�سباقني والفوز بذهبية الفردي 

على م�ستوى املت�سابقني.
بالرغم  اأنه  اأي�سا  للمحربي  “ يح�سب  الرميثي  وقال 
من تعطل زورقه اإل اأنه اأكمل ال�سباق حتى النهاية لكي 
ي�سيف ر�سيدا من النقاط اإىل جمموع الفريق خا�سة 
الفريق  نقاط  مبجموع  النهاية  يف  يح�سم  اللقب  واأن 

ولي�س مت�سابقا واحدا فقط. 

فريق اأبوظبي للزوارق ال�صريعة بطال لكاأ�س القارات للمرة الثالثة على التوايل 

ان�سم النجم الربازيلي رونالدو اإىل قائمة املتحدثني 
الذي يعقد  الثامن  الدويل  الريا�سي  يف موؤمتر دبي 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي 
وينظمه جمل�س دبي الريا�سي حتت �سعار كرة القدم 
والتمكني للم�ستقبل يف فندق مينا ال�سام – مدينة 

جمرا يومي 28 و 29 اجلاري.
و�سيكون لوي�س نازاريو دي ليما، املعروف ب�رونالدو، 
املتحدث الرئي�س يف اجلل�سة املخ�س�سة لكاأ�س العامل 
�ست�ست�سيفها  التي  للبطولة  �سفراً  ب�سفته   2014
احلديث  �سي�سمل  كما  املقبل،  العام  �سيف  ال��ربازي��ل 
جوانب من م�سرته الكروية حيث كان هدافاً لكاأ�س 
الهداف  اأه��داف وهو  2002 بر�سيد ثمانية  العامل 
هدفاً   15 بر�سيد  العامل  كاأ�س  لبطولت  التاريخي 
من  ال��ع��امل،  كاأ�س  نهايات  يف  م�ساركات   4 يف  �سجلها 
العامل  كاأ�س  الفوز مع منتخب الربازيل بلقب  بينها 
بالعامل  لع��ب  اأف�سل  وب��ج��ائ��زة   ،2002 و   1994
و2002.  و1997   1996 اأع���وام  م��رات يف  ث��اث 
التي  املهنية  ح��ي��ات��ه  ط���وال  ه��دف��اً   272 �سجل  ك��م��ا 

انتهت باعتزاله اللعب يف العام 2011.
التنفيذي ملجل�س  املكتب  الكمايل ع�سو  وقال حممد 
امل��ن��ظ��م��ة للموؤمتر  ال��ل��ج��ن��ة  ال��ري��ا���س��ي رئ��ي�����س  دب����ي 
قائمة  اإىل  رونالدو  الكبر  النجم  ا�ست�سافة  ي�سعدنا 
املتحدثني، وهو رابع جنم برازيلي ي�سارك يف املوؤمتر 
بعد �سقراط عام 2006 وزيكو وببيتو عام 2007، 
ورغم اأن دولة الإمارات العربية املتحدة قامت خال 
عاملية  بطولت   5 بتنظيم  الأخ��رة  الع�سر  ال�سنوات 
بال�سراكة مع الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا وهي 
2003 وكاأ�س  20 عاما يف ع��ام  ال��ع��امل حت��ت  ك��اأ���س 
العامل  2009وكاأ�س  ال�ساطئية  القدم  لكرة  العامل 
 17 حتت  العامل  وكاأ�س  و2010   2009 لاأندية 
عاما يف 2013 ، وفوز دبي بلقب ثاين اأف�سل مدينة 
منظمة لاأحداث الريا�سية يف العامل نتيجة اجلودة 
والتميز وال�ستمرارية يف تنظيم الأحداث الريا�سية 
املتنوعة الكربى، اإل اأننا خ�س�سنا جل�سة للحديث عن 
الكربى  البطولت  ا�ست�سافة  تواجه  التي  التحديات 

و مت اختيار كاأ�س العامل املقبلة يف الربازيل 2014 
�سبل  ال�سوء عليه ومناق�سة  لت�سليط  لتكون منوذجا 
ال�ستفادة من تنظيم هذه البطولت و كيفية مواجهة 

خمتلف التحديات والتغلب عليها.
واأ�ساف من خال هذه اجلب�سة وا�ست�سافة رونالدو 
ومتحدث اآخر �سيتم الإعان عنه لحقا فاأن نوا�سل 
م���ن خ����ال امل���وؤمت���ر ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى خمتلف 
الق�سايا التي ت�ساهم يف تطوير كرة القدم من خال 
ا�ست�سافة ابرز املخت�سني واأ�سحاب التجارب الناجحة 

يف هذه املجالت .
اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  البو�سميط  عائ�سة  د.  وق��ال��ت 
مثل  �سخ�سية  اختيار  اأن   : املوؤمتر  – مدير  املنظمة 
من  ال�ستفادة  اأ�سا�س  على  ي��اأت��ي  كمتحدث  رون��ال��دو 
الربازيل   – ال��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  ك�سفر  جتربته 
عقبات  م��ن  ال��ربازي��ل  واجهته  م��ا  ومعرفة   ،2014
و�سعوبات يف عملية الإعداد للبطولة وكيف ا�ستطاعت 
لكيفية  تقدمي من��وذج  اإىل  بالإ�سافة   ، عليها  التغلب 
حتول الاعب النجم ما بعد مرحلة اللعب اإىل �سفر 
كونها  العامل  ويف  وطنه  يف  القدم  ك��رة  ق�سايا  لدعم 
غره  و�ستقدم  للعامل  وق��دم��ت��ه  احبها  ال��ت��ي  اللعبة 
الكثرين ليكونوا جنوما للعبة ومناذج يتم الحتذاء 

بهم . 
الإع����ان عن  املقبلة  ال��ف��رتة  �سيتم خ��ال  واأ���س��اف��ت 
م��ن لعبني  امل��وؤمت��ر  املتحدثني يف  اأ�سماء  م��ن  امل��زي��د 
وم��درب��ني وق��ي��ادات اإداري����ة ، كما �سيتم الإع���ان عن 
العار�سني  اأه��م  وبع�س  للموؤمتر  النهائي  الربنامج 
يف املعر�س الذي �سيتم تنظيمه لل�سركات املتخ�س�سة 
الريا�سية  واملوؤ�س�سات  والأندية  الريا�سة  �سناعة  يف 
العاملية وذلك تنفيذا لتوجيهات �سعادة مطر الطاير 
وان��ط��اق��ا من  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س 
احلوارية  واجلل�سات  املحا�سرات  دور  ب��ني  ال��رتاب��ط 
�سنويا  املوؤمتر  برنامج  يت�سمنها  التي  العمل  وور���س 
ال��ع��ام��ل��ة يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  ا�ست�سافة  وب���ني 
�سناعة الريا�سة والتي ت�ساهم بدورها يف دعم عملية 
التطوير الريا�سي ، حيث �سيكون لدينا �سركات كربى 
يف جمال �سناعة كرة القدم �سنعلن عنها قريبا جدا .

الربازيلي رونالدو ين�صم اإىل املتحدثني يف 
موؤمتر دبي الريا�صي الدويل الثامن

ف���ري���ر يع����ود لني����ل اللق����ب يف اأبوظب������ي

ميداليات ذهبية وكاأ�س البطولة   3

فريق نادي ال�صارقة للتايكوندو يعود بالذهب بعد م�صاركته يف بطولة نهر االأردن الدولية 
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الفجر الريا�ضي

بطولة  �����س����دارة  اأوراق  اخ��ت��ل��ط��ت 
جولة  للبولينغ  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف 
اأبوظبي 2013 التي ينظمها احتاد 
الإم��ارات للبولينغ حتت رعاية �سمو 
ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وبدعم  الريا�سي  ظبي  اأب��و  جمل�س 
من �سركة )بروج( التي متثل اإحدى 
اأب���و ظ��ب��ي الوطنية  ���س��رك��ات ب���رتول 
الدولية  خليفة  ب�����س��ال��ة  )اأدن������وك( 
الريا�سية  زاي���د  مب��دي��ن��ة  للبولينغ 
ي��وم غد  اأب��و ظبي، وال��ت��ي تختتم  يف 
اجل��م��ع��ة ب��اإ���س��راف الحت����اد ال���دويل 
للبولينغ تزامنا مع احتفالت الباد 
يبلغ  والتي   42، ال  الوطني  باليوم 
درهم  األ��ف   440 جوائزها  جمموع 
حيث يح�سل الفائز الأول على 110 
�سهدت حلظاتها  درهم..والتي  اآلف 
املو�سيقية  ال��ك��را���س��ي  لعبة  الأخ����رة 
قبل  للمرحلة  ال��ت��اأه��ل  م��ن  اق��رتاب��ا 
ال��راب��ع��ة ق��ب��ل الأخ����رة ال��ت��ي ت�سهد 
م�ساركة 42 لعبا ولعبة ثم تتبعها 
20 لعبا  املرحلة الرابعة مب�ساركة 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأب���ط���ال  بينهم  م��ن 
والتي  الأول  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي 
7 لعبني  ت���اأه���ل  ح�����ددت لئ��ح��ت��ه��ا 
وفقا  اإم���ارات���ي  لع��ب  زائ���د  مبا�سرة 
من  املتاأهلني  بجانب  العام  لرتتيبه 
لعبا   12 وعددهم  الثالثة  اجلولة 
النهائي  ال��رتت��ي��ب  ح�����س��ب  ولع���ب���ه 
لتلك املرحلة فيما يكون احل�سم يوم 

غد اجلمعة .
قوية  مناف�سة  اجل��ول��ة  �سهدت  وق��د 
بني الدمنركي توما�س لر�سن القادم 
والاعبة  للمقدمة   64 املركز  من 

التي  بانفور�س  جولني  ال�سويدية 
والبطولة  ال�سيدات  قائمة  ت�سدرت 
،ب��ج��ان��ب لع����ب م��ن��ت��خ��ب الإم������ارات 
الذين  ال�������س���وي���دي  ح�����س��ني  امل���ت���األ���ق 
�سدارة  يف  ال��ك��ب��ار  م��ع  نف�سه  و���س��ع 
املقبلة  املرحلة  العام وبلوغ  الرتتيب 
م��ن ت�����س��ف��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تابع 
ودعما  بال�سيوف  ترحيبا  ت�سفياتها 
العامل  ب���ط���ل  الإم�����������ارات  لأب�����ط�����ال 
ال�سابق)عام 1988( حممد خليفة 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�سي 
ال��ب��ول��ي��ن��غ وم��ت��اب��ع��ة جل��ه��ود �ساح 
����س���ال���ح اجل���ع���ي���دي الأم��������ني ال���ع���ام 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ل���احت���اد 
امل�ساركني  ارتفع عدد  التي  للبطولة 
 93 اإىل  الأول  اأم�������س  ح��ت��ى  ف��ي��ه��ا 
من  22دولة  م����ن  ولع����ب����ه  لع���ب���ا 
جنحت  وق��د   .. العامل  دول  خمتلف 
جولني من اعتاء �سدارة ال�سيدات 

اأن  اإل   ،253 مب���ع���دل  وال��ب��ط��ول��ة 
الاعب توما�س لر�سن )الدمنرك(
اأك���د رغ��ب��ت��ه ال��ق��وي��ة ل��ا���س��ت��م��رار يف 
للرجال  ال���ع���ام  ال���رتت���ي���ب  �����س����دارة 
252 وهو الفائز بربونزية  مبعدل 
ه��ل�����س��ن��ك��ي وال�������س���اب���ع اأوروب���ي���ا،ك���م���ا 
ح�سني  لع��ب��ن��ا  املناف�سة  يف  ي�����س��ارك 
الثالث  املركز  احتل  الذي  ال�سويدي 
ا�ستمرار  ي��وؤك��د  ،مم��ا   251 مب��ع��دل 
الإثارة التي �سهدتها ت�سفيات الليلة 
ال�ساعد  تاألق  �سهدت  ،التي  املا�سية 
الإم����ارات����ي حم��م��د امل���رزوق���ي الذي 
اح��ت��ل امل��رك��ز ال��راب��ع مب��ع��دل 248 
الجنليزي  ال���اع���ب  ف���اج���اأ  ،ف��ي��م��ا 
موؤخرا  ال���ف���ائ���ز  ب���اري���ت  دوم��ي��ن��ي��ك 
بالتقدم  اجل��م��ي��ع  ال���ع���امل  ب��ب��ط��ول��ة 
للمركز اخلام�س مما ي�سعل املناف�سة 

يف املقدمة .
من  الأوىل  امل�����رح�����ل�����ة  و������س�����ه�����دت 

احتال  العاملي  الت�سنيف  ت�سفيات 
املركز  عقاب  نايف  الإماراتي  املتاألق 
مارتن  ال�سويدي  وت��راج��ع  ال�ساد�س 
الرتتيب  يف  ال�سابع  للمركز  لر�سن 
ال���ع���ام و����س���ط م����ط����اردة م���ث���رة من 
ال�سابق  امل��ت�����س��در  ال���زع���اب���ي  ح�����س��ن 
ال���ع���ط���ار بطل  وال���������دويل حم����م����ود 
اختتمت  التي  الدولية  دب��ي  بطولة 
البحريني حممد  ،وت��راج��ع  م��وؤخ��را 
ج��ن��اح��ي ل��ل��م��رك��ز ال���ث���اين ع�����س��ر يف 
�سيد  وال����������دويل  ال����ع����ام  ال����رتت����ي����ب 
الها�سمي الرابع ع�سر والدويل �ساكر 
،وتراجعت  الع�سرين  للمركز  علي 
املقيمة  ال�سابة  الربيطانية  الاعبة 
ويتوقع   23 للمركز  حنان  �سامنثا 
املرحلة  خ��ال  الإث����ارة  تتوا�سل  اأن 
النهائي  ال���دور  م��ن  اق��رتاب��ا  الثانية 

الذي يقام م�ساء يوم غد اجلمعة .
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب�����داأت   
الذي  اخلتامي  للحفل  ا�ستعداداتها 
ي��ق��ام يف ���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن م�ساء 
،ح���ي���ث يح�سل  اجل���م���ع���ة  غ����د  ي�����وم 
 110 ع��ل��ي  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز 
ب��ج��ان��ب ك��اأ���س البطولة  األ���ف دره���م 
كاأ�س  ،وللثاين  التذكارية  وال��ه��داي��ا 
املركز الف�سي ومبلغ 70 األف درهم 
ول��ل��ث��ال��ث ال��ك��اأ���س ال���ربون���زي ومبلغ 
التكرمي  وي�����س��م��ل  دره����م  األ����ف   40
امل����ايل ح��ت��ى ال��ع��ا���س��ر ال����ذي يح�سل 
علي 6 اآلف درهم ،وتتفاوت اجلوائز 
املالية م بني 5 اآلف درهم و3680 
درهم وت�سمل حتى الاعب رقم 42 
الثالثة  للمرحلة  تاأهلوا  الذين  من 

قبل الأخرة .

ت���وا����س���ل���ت ا������س�����ت�����ع�����دادات احت�����اد 
ل�ستقبال  ل��ل�����س��ط��رجن  الإم�������ارات 
بطولة  يف  امل���������س����ارك����ة  ال������وف������ود 
لفئتي  لل�سطرجن  الفردية  العرب 
 2013 لعام  ولل�سيدات  ال��رج��ال 
امل��ق��ام��ة ال��ت��ي حت��ت رع��اي��ة ال�سيخ 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع، 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة ،ال��ت��ي تفتتح 
الأحد  يوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة  يف 
دي�����س��م��رب احل����ايل والتي  ال��ث��ام��ن 
بفندق   12-17 ح��ت��ى  ت�����س��ت��م��ر 
اإنرتكونتننتال اأبوظبي حيث تبداأ 
بجانب  ع��رب��ي��ة  دول�����ة   13 وف�����ود 
منتخب الإمارات تواجدها بفندق 
جمل�س  بدعم  تقام  التي  البطولة 
والهيئة  ال���ري���ا����س���ي  ظ���ب���ي  اأب�������و 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن������ادي اأب������و ظبي 
لل�سطرجن والثقافة .

وقد حر�س �سعيد حممد املقبايل 
لل�سطرجن  الإم���ارات  اإحت��اد  رئي�س 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
رئي�س  ن���ائ���ب  اخل�������وري  وح�������س���ني 
ال��ل��ج��ن��ة وب���در ع��ب��داجل��ل��ي��ل ع�سو 
وبقية  ال��ب��ط��ول��ة  م���دي���ر  ال��ل��ج��ن��ة 
متابعة  علي  املتابعة  جلنة  اأع�ساء 
ال��رتت��ي��ب��ات حل��ظ��ة بلحظة  ك��اف��ه 
�سورة  يف  البطولة  اإخ���راج  بهدف 
مثالية تتنا�سب وامل�ساركة العربية 
ت���ت���زام���ن م���ع ذك�����ري اليوم  ال���ت���ي 
الوطني ال 42 لدولة الإم��ارات..

انعقاد  ال���ب���ط���ول���ة  ت�������س���ه���د  ك���م���ا 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
العادية لاحتاد العربي لل�سطرجن 
الفرتة  خ��ال  الحت��اد  وانتخابات 
13-17 والتي ي�سهد جدول  من 

اأع��م��ال��ه��ا الع���ت���ي���ادي ال��ك��ث��ر من 
الأم��ور املطروحة من الحت��ادات ، 
حيث حتت�سن دولة الإمارات مقر 
الحتاد يف مدينة دبي لعده دورات 

انتخابية ،
مر�سح  ف��وز  بعد  �ست�ستمر  وال��ت��ي 
المارات اإبراهيم البناي بالتزكية 
للدورة املقبلة لعدم تر�سح مناف�س 
،���ف��ي��م��ا ا���س��ت��د ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ي بني 
عددهم  ب���ل���غ  ال����ذي����ن  امل���ر����س���ح���ني 
الإمارات  ت�سدرتهم  مر�سحاً   15
م��ن��ف��ردة مل��ن�����س��ب رئ��ا���س��ة الحت���اد 
تر�سح  بينما  لل�سطرجن  ال��ع��رب��ي 
ممثلي 4 دول عربية ملن�سب نائبي 
ال��ق��ط��ري يو�سف  وه����م  ال��رئ��ي�����س 
اأح���م���د وامل�����س��ري ه�����س��ام اجلندي 
والتون�سي ي�سري الدايل والعراقي 
ظافر عبد الأمر ، بينما يتناف�س 
اللجنة  منا�سب  على  ع�سوا   12

4 منا�سب فقط  املتبقية وعددها 
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر مت الت���ف���اق بني 
اللجنة املنظمة للبطولة مع مركز 
زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث املركز 
على  وال��ب��ح��وث  للوثائق  ال��وط��ن��ي 
�سور  معر�س  و  زاي��د  مكتبة  دع��م 
اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
البطولة  هام�س  على  �ستقام  التي 
وملدة ع�سرة اأيام ، والتي �ستكون يف 
متناول كافه الاعبني وامل�ساركني 
من الحتادات العربية للتعرف عن 
ل��ه حكيم  ���س��رة املغفور  ق��رب ع��ن 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  العرب 
نهيان..و�ستحتوى  اآل  ���س��ل��ط��ان 
املكتبة على عدد من الكتب النادرة 
ل����ه، و جاري  ل��ل��م��غ��ف��ور  وال��ق��ي��م��ة 
اليومية  ل��ل��م�����س��اب��ق��ات  الإع���������داد 
للم�ساركني  الفر�سة  �ستيح  التي 

واجلمهور امل�ساركة والفوز .

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سمو  اآل نهيان م�ست�سار �ساحب  بن خليفة 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية ..تنطلق 
ال���ي���وم م��ن��اف�����س��ات ال�����س��ب��اق ال��رئ��ي�����س��ي الأول 
للجولة اخلتامية من بطولة العامل لزوارق 
الفئة الأوىل والتي ت�ست�سيفها اإمارة اأبوظبي 
على كا�سر المواج �سمن مناف�سات مهرجان 
 7 وال�����ذي ي�ستمر ح��ت��ى  ال��ب��ح��ري  اأب��وظ��ب��ي 

دي�سمرب اجلاري.

اأبوظبي  العا�سمة  تاأتي اجلولة اخلتامية يف 
لتكون مميزة من ناحية ا�ستمرار املناف�سة على 
اللقب العام للبطولة حتى اجلولة اخلتامية 
3 بقيادة عارف الزفني  والتي يعد فيكتوري 
وحممد امل��ري هو الأق���رب والأوف���ر حظوظا 
ب��ه. وي�����س��ارك يف ه��ذه اجل��ول��ة ثمانية  للفوز 
واجلاهزية  والندية  القوة  يف  تتباين  زوارق 
را�سد  بقيادة  اأبوظبي  فريق  زورق  يتقدمهم 
الطاير وفالح املن�سوري. واأكد را�سد الطاير 
�سيكون  ال�سباق  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز  اأن 

اأك��د فالح  اأب��وظ��ب��ي. م��ن جهته  ل���زورق  هدفا 
كان  اأب��وظ��ب��ي  زورق  م�ستوى  اأن  امل��ن�����س��وري 
ثابتا يف اجلولت املا�سية ويف ت�ساعد اإيجابي 
م���ع ك���ل ج���ول���ة. م���ن ن��اح��ي��ت��ه ح���ر����س �سامل 
اأبوظبي  ن���ادي  ع��ام  م��دي��ر  م�ساعد  الرميثي 
الوقوف  على  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
ع��ل��ى ك��اف��ة ا���س��ت��ع��دادات وحت�����س��رات النادي 
من اأجل ا�ست�سافة ال�سباق. واأكد اأن امل�ساركة 
يف البطولة ب��زورق ميثل الإم��ارة ج��اءت لكي 
ي�����س��اع��ف م���ن اجل���رع���ة ال���رتوي���ج���ي���ة التي 

اإن  تقوم بها فرق النادي يف كل مكان . وقال 
امل�ساركة بزورق ميثل اإمارة اأبوظبي تاأتي بناء 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  على 
لهذا  يكون  اأن  اأج��ل  نهيان من  اآل  بن خليفة 
الزورق كلمته الرتويجية يف خمتلف جولت 

البطولة .. 
النادي وخمتلف  الكبر بني  بالتعاون  واأ�ساد 
اجلهات احلكومية يف الإمارة من اأجل اإجناح 

احلدث.
واأكد الرميثي اأن بطولة بحجم بطولة العامل 

العا�سمة  من  �ستجعل  الأوىل  الفئة  ل��زوارق 
م�سار  ويقام   . عامليا  الأن��ظ��ار  حمط  اأبوظبي 
وهو  اأبوظبي  كورني�س  ام��ت��داد  على  ال�سباق 
الأعوام  يف  اأقيمت  التي  اجلولة  م�سار  نف�س 
عام  م�سرف  الظاهري  نا�سر  وق��ال  املا�سية. 
املا�سي  املو�سم  يف  التجربة  جن��اح  اإن  ال�سباق 
جعل اللجنة توا�سل تطبيق نف�س خط ال�سر 

والزوايا لكور�س ال�سباق.
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  اآخ���رى وحت��ت  م��ن جهة 
نهيان تنطلق  اآل  �سلطان بن خليفة  الدكتور 

للقوارب  الوطني  اليوم  �سباق  مناف�سات  غدا 
مب�ساركة  ال�����س��واح��ي��ف  ال�����س��ري��ع��ة  اخل�����س��ب��ي��ة 
كبرة للعديد من القوارب يف هذه الحتفالية 
الكبرة والتي تاأتي يف اإطار مهرجان اأبوظبي 
اخل�سبية  القوارب  �سباقات  وتتميز  البحري. 
من  غرها  عن  املزايا  من  بالكثر  ال�سريعة 
ال�سباقات  من  اأنها  حيث  البحرية  ال�سباقات 
الرتاثية  اللوحات  واأحد  الكبر  التاريخ  ذات 
التي ي�سعى النادي من خالها للحفاظ على 

النمط القدمي والتقليدي لهذه القوارب.

اجلولة اخلتامية من بطولة العامل لزوارق الفئة االأوىل تنطلق اليوم على كا�صر االأمواج باأبوظبي

•• العني- الفجر :

اأك�����د الإ����س���ب���اين ك��ي��ك��ي ف��ل��وري�����س ، 
املدير الفني للعني ، اأن فريقه على 
اليوم  ع�سر  مهمة  مواجهة  اآع��ت��اب 
يا�س  اأمام م�ست�سيفه بني  اخلمي�س 
اإىل  ، م��ن��وه��اً  ال�����س��اخم��ة  يف م��ل��ع��ب 
تف�سل  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة  امل�����س��اح��ة  اأن 
ال�سابقة  ال���ع���ني  م���ب���ارات���ي  ب���ني  م���ا 
والقادمة يف بطولة الدوري ق�سرة 
ان  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��ع��ت��رباً  ج����داً، 
يف  وي�سم   ، قوياً  مناف�ساً  ال�سماوي 
لذلك   ، مم��ي��زي��ن  لع��ب��ني  �سفوفه 
كبراً  ت���رك���ي���زاً  م��واج��ه��ت��ه  ت��ت��ط��ل��ب 
وجتهيزاً جيداً خ�سو�ساً فيما يتعلق 
لاعبني  البدين  التوازن  با�ستعادة 
لدخول  ت��ه��ي��ئ��ت��ه��م  ع����ن  ف�������س���ًا   ،
املواجهة بعقلية الفوز ، وذلك حتى 
يتمكن الفريق من حتقيق اأهدافه ، 
والعودة من ملعب املناف�س بالنقاط 
�سوؤال  ع��ل��ى  تعليقه  ويف   . ال���ث���اث 
املواجهة،  ل�سيناريو  توقعاته  ح��ول 
ق������ال:  ل اأع������رف الأ����س���ل���وب ال���ذي 
اأمام  به  للظهور  اخل�سم  �سيختاره 
ين�سب  ت���رك���ي���زي  اأن  غ���ر  ال���ع���ني، 
ب�سورة  فريقي  جتهيز  على  حالياً 
للطريقة  امل��ث��ايل  والتنفيذ  ج��ي��دة، 
التي �سنقابل بها املناف�س يف مباراتنا 
القادمة، والأهم بالن�سبة لنا متابعة 
الأداء اجليد الذي يقودنا اإىل اإحراز 
الأهداف على املرمى، وحتقيق الفوز 

يف املواجهة الثانية على التوايل .
واأك����م����ل: اأح���ي���ان���اً ت��ف��ر���س ظ���روف 
املباراة على املدرب اإغاق امل�ساحات، 

التعامل  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ن��ب��غ��ي  اأن������ه  غ����ر 
واإتباع  ع����اٍل،  ك��ب��ر وذك����اء  ب��رتك��ي��ز 
التي �ستمكننا من  املثالية  الطريقة 
اأ�سحاب الأر�س،  حتقيق الفوز على 
اعتماد  اإىل  ن�����س��ع��ى  اأن���ن���ا  وامل����وؤك����د 
اأن  ينبغي  ال���ذي  اخل��ا���س  اأ���س��ل��وب��ن��ا 
نظهر به يف جميع مواجهتنا خال 

املرحلة املقبلة.
وقال كيكي، ل�ست من املدربني الذين 
نتيجة  يف  التفكر  على  يحر�سون 
املباراة قبل بدايتها، وذلك لأنني ل 
غر  النتيجة،  يف  التحكم  اأ�ستطيع 

اأن تركيزي دائماً ين�سب على تهيئة 
القادمة  للمباراة  واإع����داده  الفريق 
كما ذكرت لكم، وبعد انتهاء املواجهة 
�سرنكز على حتليل الأداء والنتيجة 
ت�سويب  ع����ل����ى  ن���ع���م���ل  ث�����م  وم�������ن 
الأخطاء ا�ستعداداً ملباراتنا القادمة، 
املو�سم  م���ن  الأخ������رة  الأم���ت���ار  ويف 
�سرنى و�سعية الفريق ومركزه على 
ال��رتت��ي��ب، ولكننا  خ��ري��ط��ة ج����دول 
حالياً مطالبون بالعمل على حتقيق 

الفوز يف كل مباراة.
الفوز  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ك��ي��ك��ي  واأك�������د 

املكا�سب  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً  ل��ل��ف��ري��ق، 
التي ترتتب على النتائج الإيجابية 
النقاط  ح�����س��د  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
ال����ث����اث ف���ح�������س���ب، ب����ل مت���ت���د اإىل 
واجلهازين  ال��اع��ب��ني  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
الفني والإداري واجلماهر، ويحفز 
انت�ساراته،  موا�سلة  على  ال��ف��ري��ق 
�سيكونون  ال��اع��ب��ني  اأن  وامل����وؤك����د 
ال����ت����دري����ب����ات بعد  �����س����ع����داء خ������ال 
خمتلفاً  ي�سبح  واإح�سا�سهم  فوزهم، 
املاب�س، و�سخ�سياً  يف غرفة تبديل 
يف  واأعمل  الفوز  حتقيق  اإىل  اأتطلع 

طريقة  تنفيذ  ع��ل��ى  نف�سه  ال��وق��ت 
يف  بها  يظهر  بالفريق  خا�سة  لعب 

جميع املواجهات كما ذكرت لكم.
ورداً على �سوؤال حول لعبي الفريق 
بني  مواجهة  يف  بالإيقاف  املهددين 
يا�س خ�سو�ساً واأن ح�سول اأي منهم 
على بطاقة �سفراء، �ستحرم الفريق 
من جهوده يف مباراة الفريق املهمة 
اأمامنا  ق���ال: لزال  ال�����س��ارق��ة،  اأم���ام 
اأمام  القادمة  مباراتنا  قبل  اأ�سبوعاً 
تخبئه  م����ا  ن���ع���رف  ول  ال�������س���ارق���ة، 
ال��ظ��روف خ��ال تلك ال��ف��رتة، وكما 

وجميع  ت���رك���ي���زي  اأن  ل���ك���م  ذك������رت 
لعبي الفريق ين�سب حول مواجهة 
يف  �سنفكر  وعقبها  حالياً،  يا�س  بني 

مباراتنا اأمام ال�سارقة .

املا�سي ل يعود 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ����س���وؤال ح���ول خ�سارة 
ال��ف��ري��ق يف ب��داي��ة امل��و���س��م اأم���ام بني 
واأثرها  ال�����س��اخم��ة،  ملعب  يف  ي��ا���س 
ع��ل��ى م���ب���اراة اخل��م��ي�����س، ق����ال: كرة 
الذكريات  ب��ل��غ��ة  ت��ع��رتف  ل  ال��ق��دم 
دائماً  ول��ك��ن��ه��ا  اجل���ي���دة،  اأو  ال�سيئة 

ت��ك��اف��ئ اأف�����س��ل م��ن مي��ار���س��ه��ا، واأي 
ف��ري��ق ي��دخ��ل م���ب���اراة ���س��ي��ك�����س��ب اأو 
الفرق  ج��م��ي��ع  اأن  وامل���وؤك���د  ي��خ�����س��ر، 
ال�سيئة  الذكريات  تغير  اإىل  ت�سعى 

بعطائها ومردودها اجليد . 
وب���دوره ق��ال املهاجم ال���س��رتايل يف 
اإن   برو�سكي  األيك�س  العني  �سفوف 
ال��ف��وز اأخ����را ع��ل��ى ن���ادي الإم�����ارات 
مينح الاعبني الثقة املطلوبة قبل 
الدخول اإىل اأجواء املواجهة املقررة 
م�����س��اء ال��ي��وم م��ع ن���ادي ب��ن��ي ي��ا���س ، 
للغاية  �����س����روري  ال���ف���وز  م��و���س��ح��ا 

يف  ننجح  اأن  واأمت��ن��ى  الثقة  لتعزيز 
متابعة النتائج اجليدة يف امل�سابقة ، 
ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  اأمتنى  كما 
مرمى  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  يف  اأجن����ح  اأن 
اخل�������س���م ع���ل���ى غ������رار م����ا ح�����دث يف 
املا�سية مع نادي الإمارات   املواجهة 
.  واختتم : اأعتقد اأن العمل اجليد 
ايجابية  اأ�سياء  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
والنتيجة  الأداء  م�ستوى  على  ع��دة 
للح�سول  منلك  ما  بكل  و�سنعمل   ،
ملعب  يف  ال����ث����اث  ال���ن���ق���اط  ع���ل���ى 

اخل�سم .

الزعيم عينه على النقاط الثالث يف ملعب ال�ساخمة 

كي��ك���ي : ثقت���ي كبي���رة يف الالعبي���ن ونتط�ل���ع اإل���ى الف���وز وح�ص���د النق��اط الث���الث 

بطولة الت�صنيف العاملي للبولينغ جولة اأبوظبي 2013

دولة عربية بجانب منتخب الإمارات   13

بطولة العرب الفردية لل�صطرجن لفئتي الرجال 
ولل�صيدات لعام 2013 االأحد
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الفجر الريا�ضي

وجه الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة باإن�ساء اأندية ومراكز تدريب جديدة 
للجوجيت�سو يف خمتلف اإمارات الدولة ل�ستيعاب القاعدة العري�سة من 

الاعبني.
وم�ساهمة  اللعبة  ه��ذه  يف  املميزين  الاعبني  برعاية  �سموه  وج��ه  كما 
موا�سلة  اأج��ل  من  دعمهم  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات 
�سبل  الريا�سية وتوفر كل  البطولت وتبني م�سرتهم  طريقهم نحو 

التفوق لهم ليمثلوا بلدهم خر متثيل.
يف  املميزين  رع��اي��ة  كذلك  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو  توجيهات  وت�سمل 
والعلمية  الدرا�سية  م�سرتهم  ملوا�سلة  واجلامعات  املدار�س  يف  اللعبة 

بتفوق ليواكب متيزهم يف اجلانب الريا�سي.
�سموه  دع��م  �سل�سلة  يف  ج��دي��دة  حلقة  مبثابة  التوجيهات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
التي  خا�سة  ب�سفة  واجلوجيت�سو  عامة  والريا�سيني  للريا�سة  الدائم 
�سهدت تطورا مهما وحققت اإجنازات على خمتلف الأ�سعدة الإقليمية 

والدولية.
زايد  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  باإهتمام  ريا�سة اجلوجيت�سو  وقد حظيت 
خا�سة  جيت�سو  اجل��و  ومناف�سات  فعاليات  ح�سور  خ��ال  من  نهيان  اآل 
بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو وا�ستقبال �سموه لاأبطال 
عقب كل اإجناز يحققونه للدولة. وامتد دعم �سموه اإىل مفا�سل اللعبة 

اآل  اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد  اإط��اق برنامج الفريق  من خال 
ا�ستثمارا للنجاحات التي  اللعبة  اأبطال  نهيان للطاب والطالبات من 
حققها جنوم املدار�س ومراكز التدريب يف خمتلف البطولت واأبرزها ما 
حتقق يف كاأ�س العامل لاأطفال التي �سهدتها العا�سمة اأبوظبي يف اأبريل 
املا�سي على هام�س بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلو جيت�سو وحقق 
ميدالية   45 بينها  من  متنوعة  ميدالية   122 الإم���ارات  �سغار  فيها 

ذهبية.
وكان الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان قد وجه احتاد 
اأ�سحاب  باملدار�س  اجلوجيت�سو  لأبطال  �سموه  ا�ستقبال  خ��ال  اللعبة 
امليداليات الذهبية يف كاأ�س العامل اإىل و�سع برنامج متكامل ي�ستوعب 
خال  جاهزيتهم  على  ويحافظ  مب�ستوياتهم  ويرتقي  املواهب  طاقات 
وذلك من خال  باإمكانياتهم  الرتقاء  لهم  ي�سمن  ال�سيف مبا  ف�سل 
املع�سكر النموذجي الذي ا�ستمر خم�سة اأ�سابيع وت�سمن اأن�سطة ريا�سية 

واجتماعية وتراثية وترفيهية.
ويهدف امل�سروع اإىل غر�س منظومة القيم والعادات والتقاليد الأ�سيلة 
القدرات  وتطوير  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  وتعزيز  الإم��ارات��ي  باملجتمع 
حتمل  على  الطلبة  وت��دري��ب  مهاراتهم  و�سقل  الطلبة  ل��دى  البدنية 

امل�سوؤولية والعتماد على النف�س وخدمة املجتمع الإماراتي.
اللياقة  ب��اأ���س��ول  خ��ا���س  ال�سنع وه��و  امل�����س��روع حم��ور  وت�سمنت حم���اور 

وال�����س��ل��وك امل��ح��ور ال��رتاث��ي وال��ب��ي��ئ��ة املحلية امل��ح��ور ال��ري��ا���س��ي املحور 
الرتفيهي وحمور املهارات احلياتية.

و�سارك يف الربنامج 120 طالبا وطالبة انتظموا يف 6 مراكز للتدريب 
اأحدهما  الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي  من  كل  يف  مركزين  بواقع 
يف كل منطقة للطاب والآخر للطالبات وحقق امل�سروع وفق تاأكيدات 

القائمني عليه نقلة نوعية على �سعيد اللعبة.
عديدة  اإجن���ازات  اإىل  وترجمته  ال�سخي  الدعم  ه��ذا  اللعبة  وا�ستثمرت 
خال ال�سنوات اخلم�س املا�سية وكتبت ريا�سة اجلوجيت�سو �سهادة مياد 
جديدة على اأر�س الإمارات حتى باتت اأبوظبي هي من العوا�سم العاملية 
للعبة. ومنذ اأبريل من العام 2009 حني انطلقت بطولة العامل الأوىل 
بلغ عدد  الآن  اأبوظبي وحتى  الربازيلية يف  للجيوجيت�سو  للمحرتفني 
األف ميدالية متنوعة  اأكر من  الإم��ارات  اأبناء  التي حققها  امليداليات 
حتققت يف اأكر من ميدان �سواء يف بطولة العامل التي بداأ احل�ساد فيها 
ذهبي�ة  5 ميداليات  18 ميدالية منها  بر�سيد  الأوىل  الن�سخة  خال 
اأو يف بطولت اآ�سيا والبطولة اخلليجية وبطولة العرب وكاأ�س ال�سوبر 

الإماراتي وغرها من الفعاليات.
اإطاق  يت�سدرها  تنظيمية  اإجن��ازات  الإم��ارات��ي  كما حقق اجلوجيت�سو 
اأبوظبي  من  انطلقت  التي  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العامل  كاأ�س  بطولة 

وجتوب قارات العامل كل عام قبل اأن حتط رحالها يف العا�سمة.

•• العني - الفجر:

وذلك  اإيجابية  نتائج  للتايكوندو  الإم���ارات  جامعة  لعبا  حقق 
خال م�ساركتهم يف بطولة المارات املفتوحة للتايكوندو والتي 
اخلا�سة  الحت���اد  مبدر�سة  للتايكوندو  الإم����ارات  احت��اد  نظمها 
ب��دب��ي ح��ي��ث ح��ق��ق لع��ب��ا ن���ادي اجل��ام��ع��ة ع��م��ر ال��ن��ق��ب��ي واأحمد 
معمر ميداليتني يف وزن اأقل من 74 كمجم ووزن اأقل من 80 
كجم. واأ�ساد الدكتور عبد الرحمن ال�سايب النقبي نائب مدير 
النادي  م�ساركة  مب�ستوى  والت�سجيل  الطلبة  ل�سوؤون  اجلامعة 
اجل��ام��ع��ي يف م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة امل��ه��م��ة خ��ا���س��ة واأن��ه��ا �سهدت 
ك��ل من  ال��دول��ة و�سكر  اإم���ارات  ن��ادي م��ن خمتلف   12 م�ساركة 

الطالبني الفائزين يف البطولة عمر النقبي واحمد معمر على 
اأبراهيم  ال�سيد  ، وقال  امل�ستوى الطيب يف البطولة  تقدمي هذا 
اإن م�ساركة اجلامعة  خمتار م�سوؤول الأن�سطة الريا�سية طاب 
اوزان  للتايكوندو ج��اءت يف ثاث  املفتوحة  الإم���ارات  يف بطولة 
من ا�سل 8 اوزان هي اأقل من 63 كجم ووزن اأقل من 74 كجم 
ووزن اأقل من 80 كجم وا�ستطاع ابطال نادي جامعة المارات 
هذه  تعترب  احل��ال  وبطبيعة  ف�سيتني  ميداليتني  يح�سدوا  ان 
على  تاأتي  انها  الأول  جانبني  من  لنا  بالن�سبة  جيدة  البطولة 
م�ستوى اأندية الدولة وهذا يعطيها قوة واأهمية والأمر الثاين 
اأنها اأ�سافت اىل لعبينا خربة ومهارة واحتكاك يوؤهلهم خلو�س 

بطولت قادمة وحتقيق نتائج مر�سية. 

البطولة  اأن  بجامعة  الريا�سية طاب  الأن�سطة  م�سوؤول  واأ�سار 
�سارك فيها 104 لعب يف خمتلف الأوزان وتعترب من البطولت 
الرئي�سية للعبة التايكوندو يف حمليا وقدم �سكره اىل الاعبني 
الإم���ارات  جامعة  ن���ادي  م���درب  واإىل  البطولة  على  والقائمني 
حم�سن  ال�سيد  الفريق  على  وامل�سرف  بوخيمة  عدنان  الكابن 

عبد العظيم.
من جانبهم اأعرب الاعبان عمر النقبي واحمد معمر عن �سعادة 
بالغة بهذا الإجناز اجليد واأنهما �سعيدان بتمثيلهما ا�سم جامعة 
اجلامعة  اإدارة  اىل  بال�سكر  وتقدما  البطولة  ه��ذه  يف  الإم���ارات 
والقائمني على تنظيم البطولة خا�سة واأن هذه امل�ساركة تعترب 

الأوىل لنادي جامعة الإمارات للتايكوندو.

جنح ديرتويت بي�ستونز يف ان ي�سع حدا مل�سل�سل انت�سارات ميامي هيت حامل 
اللقب عند 10 مباريات على التوايل، وذلك بالفوز عليه 107-97 �سمن 
دوري كرة ال�سلة المركي للمحرتفني. على ملعب امركان ايرلينز ارينا 
ان  بعد  ث��اأره من ميامي  براندون جينينغز  19741 متفرجا، حقق  وام��ام 
ت�سبب الخر بخروج فريقه ال�سابق ميلووكي باك�س من الدور الول لباي 
اوف املو�سم املا�سي دون اي انت�سار على ليربون جيم�س ورفاقه يف فريق ولية 
التوايل،  10 على  انت�سارات ا�سحاب الر�س عند  فلوريدا، واوقف م�سل�سل 
18 مباراة حتى الن. ولعب جينينغز دورا  الرابعة يف  الهزمية  ملحقا بهم 
حا�سما يف فوزه فريقه اجلديد على بطل املو�سمني املا�سيني وذلك بت�سجيله 
الذي  اللقاء  م��ن  الخ���رة  الدقائق  يف  مليامي  انتفا�سة  خ��ال  ثاثية  �سلة 
تخلف فيه ا�سحاب الر�س بفارق 18 نقطة مع بداية الربع الثاين. ثم جنح 
اللقاء  من  الخ��رت��ني  الدقيقتني  يف  جيم�س  من  الكرة  خطف  يف  جينينغز 

الفريقني  الفارق بني  ليو�سع  �سهلة  �سلة  �سجل  الذي  لغريغ مونرو  ومررها 
اىل ت�سع نقاط وميهد الطريق امام ال�سيوف لتحقيق فوزهم الثامن يف 18 
مباراة. وكان ديرتويت الف�سل منذ بداية اللقاء اذ تقدم بفارق 11 نقطة 
قبل حوايل دقيقة على انتهاء الربع الول بعد ان اخفق ميامي يف 12 من 
ا�سل حماولته ال16 الوىل، ثم وا�سل تقدمه يف الربع الثاين حيث �سجل 
الذي  دروم��ون��د  لن��دري  ارب��ع  بينها  مناف�سه،  رد من  دون  متتالية  نقاط   8
18 نقطة بعد دقيقتني ون�سف على بداية  �سمح لفريقه يف البتعاد بفارق 
هذا الربع. وا�سبح ديرتويت بفارق ال18 نقطة الذي ف�سله عن ميامي يف 
بداية الربع الثاين، ثاين فريق فقط يتقدم على البطال بهذا الفارق خال 
املباريات ال83 الخرة التي خا�سها هيت على ار�سه، مبا فيها الباي اوف. 
وحاول ميامي الذي افتقد خدمات دواين وايد للمباراة الرابعة هذا املو�سم 
الخر  الربع  منت�سف  يف  وجنح  اللقاء  اىل  العودة  ركبته،  يف  ا�سابة  ب�سبب 

لكنه  جيم�س  من  ا�ستعرا�سية  ب�سلة  نقاط  ث��اث  حتى  الفارق  تقلي�س  من 
ف�سل بعدها يف حماولته الثاث التالية، بينها ثاثيتان كانتا، لو ترجمهما 
بنجاح، كفيلتني با�سعال اللقاء. وجاء رد ديرتويت ب�سلة ثاثية قاتلة معنويا 
من جينينغز الذي �سمح لفريقه يف البتعاد بفارق 6 نقاط قبل 09ر4 دقائق 
الذي  الكرة من جيم�س ومررها اىل مونرو  بعدها  النهاية، ثم خطف  على 
ق�سى على ا�سحاب الر�س. وكان كايل �سينغلر اف�سل امل�سجلني يف ديرتويت 
الع�سر نقاط  اي�سا حاجز  18 نقطة، فيما جتاوز �ستة من زمائه  بر�سيد 
حيث �سجل كل من مونرو ورودين �ستاكي 16 نقطة وجينينغز وجو�س �سميث 
15 نقطة وكل من دروموند وكنتايفيو�س كالدويل-بوب 10 نقاط مع 18 
متابعة لاول وهو اكر من جمموع اي من ثاثة لعبني من ميامي الذي 
كان جيم�س ومايكل بيزيل اف�سل لعبيه بعد ان �سجل كل منهما 23 نقطة. 
اوكاهوما  جنا  متفرجا،   15089 وام��ام  ارينا  تراين  �سليب  ملعب  وعلى 

فائزا  وخ��رج  كينغز  �ساكرامنتو  مل�سيفه  متاأخرة  انتفا�سة  من  ثاندر  �سيتي 
بفارق �سلة واحدة 97-95، حمققا فوزه الثامن على التوايل والثالث ع�سر 
يف 16 مباراة والرابع من ا�سل 7 مباريات خا�سها خارج ملعبه هذا املو�سم. 
واعتقد اجلميع ان ثاندر يف طريقه لتحقيق فوز �سهل بعد ان و�سل الفارق 
الربع الخ��ر وجناحه يف جعل  17 نقطة يف بداية  بينه وبني م�سيفه اىل 
الثاين  الربعني  خال  نقطة  ب34  يكتفي  كاليفورينا  ولية  عا�سمة  فريق 
بي�ستونز  دي��رتوي��ت  جنم  وب��ني  بينه  قرابة  )ل  توما�س  ايزيا  لكن  والثالث، 
بان  �سرطا  وال��ده  ان خ�سر  بعد  ا�سمه  �سمي على  لكنه  توما�س  ايزيا  ال�سابق 
فريقه املف�سل ليكرز �سيفوز على ديرتويت يف نهائي 1989( تعملق و�سجل 
بعد  على  فريقه  وو�سع  الخ��رة  ال12  الدقائق  يف  ال24  نقاطه  من   21
نقطتني من ال�سيوف يف اخر 37 ثانية قبل ان يعود ويخفق يف حماولة يف 

الثانية الخرة كانت، لو جنح فيها، �سرت�سل الفريقني اىل �سوط ا�سايف.

ديت�����روي������ت يوق�������ف م�صل��������صل انت�ص�������ارات مي�����ام�������ي 

ل�ستيعاب القاعدة العري�سة من الالعبني

حممد بن زايد ياأمر باإن�صاء اأندية جديدة للجوجيت�صو مبختلف اإمارات الدولة 

حممد بن را�صد يتوج بكاأ�س مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي لل�صيوخ مل�صابقات التلواح 

يف اأول م�ساركة له

نادي جامعة االإمارات للتايكوندو يحقق نتائج اإيجابية يف بطولة االإمارات املفتوحة

وبني امل�ساركني الخرين مثمنا دعم القيادة احلكيمة للريا�سات الرتاثية 
الرتاث  ب��ذك��ري��ات  ترتبط  ال��ت��ي  ال�سكتون  وخ�سو�سا  ال��رم��اي��ة  وب��ط��ولت 

واملا�سي اجلميل.

زايد  ال�سيخ  كاأ�س مهرجان  مل�سابقة  املميز  بالتنظيم  الكتبي  وا�ساد  اله��م. 
الرتاثي للعامة وال�سيوخ معربا عن اعجابه بالإمكانيات العالية والربامج 
التي يقدمها نادي ابوظبي لل�سقارين لارتقاء بريا�سة ال�سيد بال�سقور 
متقدما بال�سكر ل�سلطان املحمود املدير التنفيذي للنادي وجهوده املميزة 

وب�سماته الوا�سحة لدعم م�سرة الريا�سات الرتاثية.
 ومن جهة اخرى توج الرامي عبد اهلل �سالح عبد اهلل بلقب بطولة الرماية 
بالبندقية ال�سكتون بح�سوله على 64 نقطة يف الدور النهائي مل�سافة 50 
مرت يف البطولة التي اقيمت على مدى يومني يف ميدان الرماية ب�سبخة 
احلفار بالوثبة حتت مظلة جمل�س ابوظبي الريا�سي ونظمها نادي كراكال 
الثاين حم�سن بخيت  باملركز  رام��ي. وج��اء   100 للرماية و�سط م�ساركة 
بر�سيد 60 نقطة وحل ثالثا ماجد �سالح ب� 56 نقطة ورابعا عادل حممد 
�سيف ب 33 نقطة وخام�سا مبارك عو�س ب� 28 نقطة و�ساد�سا �سالح عبد 
�سامل عبد  وثامنا  نقطة   23 ب  و�سابعا عي�سة مبخوت  نقطة   25 ب�  اهلل 
اهلل ب� 23 نقطة وتا�سعا حممد �سعيد العرياين ب 20 نقطة وحل باملركز 

العا�سر والخر مبارك �سعيد مرزوق ب 18 نقطة .
 و�سهد اليوم اخلتامي اقامة دور الن�سف النهائي بني املتاأهلني الع�سرين 
من الدور التمهيدي وتاأهل عنه 10 رماة اىل الدور النهائي الذي ا�سفر عن 
مناف�سة قوية ومثرة بني املتاأهلني الذين برهنوا مقدرتهم وامكانياتهم 
العالية يف التعامل مبثل هذه املنا�سبات. بدوره ا�ساد عبيد املزروعي مدير 
البندقية  بطولة  يف  للم�ساركني  املتقدم  بامل�ستوى  للرماية  كراكال  ن��ادي 
والعزمية  بالإ�سرار  اعجابه  عن  معربا  ام�س  يوم  اختتمت  التي  ال�سكتون 
اعرب  جهته  م��ن   . ال�سن  ك��ب��ار  م��ن  خ�سو�سا  امل�����س��ارك��ون  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
الرامي عبد اهلل �سالح عبد اهلل بطل امل�سابقة عن فرحته بوقوفه يف طليعة 
بينه  كانت قوية  املناف�سة  ان  الول عن ج��دارة موؤكدا  املركز  ونيله  الرماة 

150 �سقر و�سقار و�سجلت ح�سورا لفتا لدعم م�سرة ور�سالة البطولة 
باأف�سل  مرت   400 م�سافة  لقطع  رائعة  ح�سارية  تناف�سية  اج��واء  و�سط 
فرتة زمنية من اجل اثراء مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي والفعاليات التي 
طليعة  يف  للوقوف  ال�سعي  جانب  اىل  الريا�سي  ابوظبي  جمل�س  يقيمها 

املراكز الع�سرة الوىل.
 وم���ن ج��ه��ت��ه ت��وج��ه ���س��ل��ط��ان امل��ح��م��ود امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي ابوظبي 
لل�سقارين بالتهنئة والتربيكات ل�ساحب ال�سمو ال�س����يخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم مبنا�سبة فوز �سموه بكاأ�س مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي لل�سيوخ 
ل�سقور  القيم�����ة  بامل�س������اركة  واع��ت��زازه  فخره  عن  معربا   .. التلواح  بفئة 
وجلميع  للحدث  رائ��ع��ا  ايجابيا  اث���را  وت��رك��ت  احل���دث  اث���رت  ال��ت��ي  �سموه 
بتنظيم  لل�سقارين  ابوظبي  نادي  يف  نفتخر  املحمود:  وا�ساف  امل�ساركني. 
الفرق  نخبة  من  رائ��ع  وتواجد  باهتمام  حتظى  مميزة  م�سابقات  وتقدمي 
العامل  م�ستوى  على  وامن��ا  الإم���ارات  م�ستوى  على  فقط  لي�س  وال�سقور 
واملناف�سات  ال�سيد  م��ي��ادي��ن  يف  ط��وي��ل  ب��اع  لها  ال�سيوخ  �سقور  ان  بحكم 
املحلية والدولية وحتظى بعناية فائقة. واعرب املحمود عن �سروره وفخره 
اآل مكتوم يف مناف�سات  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  مب�ساركة �سمو 
وال�سقور  الفرق  خ��ال  من  لل�سيوخ  الرتاثي  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  كاأ�س 
اململوكة ل�سموه والتي ا�س�����تطاعت حتقيق مراكز متميزة يف الرتتيب العام 
�سلطان مطر مرخان  ال�سقار حممد  ق��ال  الوائ���ل.  وم��ن جانبه  للع�سرة 
اآل مكتوم: ان  الكتبي قائد �سقور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
امل�ساركة يف مهرجان يحمل ا�سم املغفور له باذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بحد ذاتها نامو�سا لنا وجلميع امل�ساركني 
لكون املهرجان يحمل ا�سما غاليا وعزيزا على قلوب جميع ابناء المارات 
موؤكدا ان م�ساركتنا وتواجدنا يف مثل هذه املهرجانات الرتاثية القيمة هي 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  توج �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بكاأ�س مهرجان ال�سيخ زايد  رئي�س جمل�س 
وذلك  التلواح  بفئة  بال�سقور  ال�سيد  م�سابقات  �سمن  لل�سيوخ  ال��رتاث��ي 
قطع  ال��ذي  بال�سقر  الكتبي  مرخان  مطر  �سلطان  حممد  ال�سقار  بقيادة 
م�سافة 400 مرت بزمن قيا�سي بلغ 17:483 ثانية وذلك يف امل�سابقات 
التي جرت ام�س الول يف ميدان بني يا�س �سرق حتت  املخ�س�سة لل�سيوخ 
ابوظبي  جمل�س  يقيمها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����س��اب��ق��ات  مظلة 
الريا�سي يف الدورة الرابعة ملهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي وذلك بالتعاون 

مع نادي ابوظبي لل�سقارين )منظم البطولة(. 
ومل تكتف �سقور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم بتحقيق 
املركز الول بل ذهبت لأبعد من ذلك حينما جنحت وبجدارة يف ت�سجيل 
جانب  اىل  امل�سابقة  يف  امل��ح��ددة  امل�سافة  بقطع  الزمنية  ال��ف��رتات  اف�سل 
للفائزين  ال��ع��ام  الرتتيب  قائمة  يف  ال�����س��دارة  م��راك��زم��ع  ثاثة  انتزاعها 
ثانية   18:198 بزمن  ال�سابع  امل��رك��ز  على  اي�سا  ح�سلت  حيث  الع�سرة 
والثامن بزمن 18:228 ثانية والتا�سع بزمن 18:232 ثانية بال�سقور 
)ك ن ل( وبقيادة مميزة من ال�سقار حممد �سلطان مطر مرخان الكتبي. 
ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  �سقور  وح�سلت 
بفريق  والعا�سر  واخلام�س  والرابع  والثالث  الثاين  املركز  على  دبي  عهد 
)نا�س( بقيادة ال�سقار خليفة بن احمد بن جمرن الذي حل ثانيا وثالثا 
بزمن 17:538 ثانية و17640 ثانية وخام�سا بزمن 18:013 ثانية 
بقيادة  لل�سقور  زعبيل  فريق  جانب  اىل  ثانية   18:170 بزمن  و�ساد�سا 
بزمن  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ت�سجيل  م��ن  متكن  ال���ذي  بوحميد  ح��م��دان  ال�سقار 

18:003 والعا�سر بزمن 18:236 ثانية. 
مب�ساركة  لل�سيوخ  الرتاثي  زايد  ال�سيخ  مهرجان  كاأ�س  مناف�سات  وحظيت 



يحدث على �سفاف الريفريا الفرن�سية:

ُتوقع امل�صّنني يف حبال جمالها..ثّم ت�صّممهم..!
•• الفجر – باري�ص - خا�ص

الوفاة الطبيعية للرجال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 65-85 عاما تبدو من 
نهاية  باتري�سيا يف  ارتبطوا جميعا بعاقة مع  ما  اإذا  اإل  الأ�سياء...  طبيعة 
“الطينّبة”  ال�سيدة  ه��ذه  جت��اه  كبر  ب�سخاء  ��زوا  مت��ينّ اأنهم  خا�سة  حياتهم. 
الرجال”  “ملتهمة  اأننّ  غر  دازور(.  ك��وت  الفرن�سية)  الريفرا  يف  املقيمة 
امل�ستبه بها، �سقطت موؤخرا يف براثن العدالة بتهمة حماولة قتل فا�سلة. متنّ 
القتل، والت�سميم مع  اإليها تهمة حماولة  هت  ال�سجن، وُوجنّ باتري�سيا  اإيداع 

 . �سابقينّة الإ�سمار، وحقن مواد �سارة، و�سرقة �سخ�س يف و�سع ه�سنّ
قائمة  اأننّ على  يبدو  عاما،   88 العمر  يبلغ من  ت�سميم رجل  ف�سلها يف  قبل 
 65 2011 ، عا�ست باتري�سيا مع رجل �سننّه  املتهمة عدد من ال�سحايا. عام 
، مات هذا ال�سيد، ولكن ل يوجد  ال�سهرة  ، بالقرب من مدينة كان  عاما 
دليل على اأن باتري�سيا هي من كانت وراء وفاته. ج�سعة وحم��دودة الذكاء، 

ا�سطادت بعده م�سننّا اآخر) 85 عاما ( ما لبث بدوره اأن فارق احلياة. 
 2012 و   2011 عامي  بني  اثنني  مبتقاعدين  اهتمامها  ذل��ك  بعد  هت  وجنّ
املتقاعدين  فعديد  ني�س.  مبدينة  العدلية  ال�سرطة  انتباه  بذلك  مثرة 
يقيمون على ال�ساحل الازوردي، وباتري�سيا لي�ست املراأة الوحيدة اجلميلة 

التي تراود يف حميط مراكز املتقاعدين بحثا عن فري�سة. 
هاوت   ( اأنيما�س  مدينة  يف  واأق��ام��ت  حركتها،  دائ��رة  امل�سنني  �سائدة  عت  و�سنّ
اأرم��ل منذ خم�س  88 عاما،  املدعو روب��رت،  . ورم��ت �سباكها على   ) �سافوى 
�سنوات بعد اأكر من ن�سف قرن من الزواج، يعي�س وحيدا يف �سقة م�ساحتها 
�ساحرة  ام��راأة  حمب�سه،  و�سجني  املكلوم  هذا  يقاوم  فكيف  مربعا.  مرتا   80
اجلمال وودودة ؟ ا�ستقرت باتري�سيا ب�سرعة عند روبرت، مدعينّة اأننّ لها اأعمال 
تاعبت  كيف  امل��خ��دوع  املتقاعد  وروى  لها.  مبا�سرتها  ت�ستدعي  جنيف  يف 
لها  يت�سننّى  بثقتي حتى  فازت  لقد  اأمواله:  لتتمكنّن من  احل�سناء مب�ساعره 
اأعطتني عدة جرعات من  اأدرك �سيئا،  طو ب�سكل جينّد، مل  اإعداد عملينّة ال�سنّ
رتني تدريجيا، ثم طلبت مني التوقيع على بع�س الأوراق،  الفاليوم ، اأي خدنّ
قد  كنت   ، اإىل ح�سابها اخلا�س، وحل�سن احلظ  اأم��وايل  اأرادت حتويل  فقد 
اأن يحافظ  روب��رت  على  اأعطيت م�سوغ زوجتي لبنتي.  و�ساءت الأق���دار، 
انتابها  ابنته ويطلب ح�سورها. هذه الأخ��رة  ما يكفي من الوعي ليهاتف 
قلق من رواية والدها الذي كان م�سدوما وم�سطربا، فاأ�سعرت ال�سرطة قبل 
اأن ت�سرع اإىل جندته. وهكذا تاأكدت �سكوك ال�سرطة العدلية التابعة ملدينة 
امل�سنني،  �سائدة  لباتري�سيا،  �سور  على  لحقا  ُعر  وقد   . اأنيما�س  يف  ني�س 
ا  لة ر�سمينّ وهي ت�سرتخي وت�ستعر�س مفاتنها على من يخت، علما اأننّها م�سجنّ

كامراأة ل ماأوى قار لها، دون اأن يحول ذلك وامتاكها حل�سابات بنكية. 
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زوي �صالدانا تبيع 
منزلها 

على  م���ع���دودة  اأ���س��ه��ر  اإل  مل مت���ر 
املمثلة  اخ����ت����ارت  ح��ت��ى  زواج����ه����ا، 
التخلي  �سالدانا،  زوي  الأمركية، 
وباعته  كاليفورنيا  يف  منزلها  عن 

باأكر من مليون دولر.
اأون����اي����ن(  )رادار  م���وق���ع  واأف�������اد 
�سنة(   35( �سالدانا  ان  الأمركي، 
فيليز  ل���و����س  يف  م��ن��زل��ه��ا  ب���اع���ت 
بكاليفورنيا مقابل 1.145 مليون 
الذي  بال�سعر  ت��ق��ري��ب��اً  اأي  دولر، 

طلبته وهو 1.2 مليون دولر.
ولديه  امل��ن��زل كبر  ان  اإىل  واأ���س��ار 
اإط������ال������ة رائ�����ع�����ة ع����ل����ى اجل����ب����ال 
واملناطق املجاورة، وهو موؤلف من 

4 غرف نوم و4 حمامات كبرة.
ي�سار اإىل اأن �سالدانا ا�سرتت املنزل 
 1.055 م��ق��اب��ل   2006 ال���ع���ام  يف 
�سالدانا  ان  وي��ذك��ر  دولر.  مليون 
املا�سي  �سبتمرب  اأي��ل��ول  يف  ك�سفت 
بالفنان  ����س���راً  ت���زوج���ت  اأن���ه���ا  ع���ن 
الإي������ط������ايل، م����ارك����و ب���ري���غ���و، يف 

حزيران/يونيو 2013

يعود اإىل احلياة اأثناء 
ت�صييعه

عاد املواطن اليمني �سالح هران اإىل احلياة، اأثناء مرا�سيم 
اأفادت  م��ا  بح�سب  ذم���ار،  مدينة  و���س��ط  ج��ن��ازت��ه،  ت�سييع 
ال�سحيفة عن  الأربعاء. ونقلت  اليمني،  امل�سهد  �سحيفة 
م�سدر مقرب من اأ�سرة هران قوله اإنه تعر�س جللطة يف 
الدماغ، ومت اإخبارهم اأنه تويف، و�سرعوا بالبدء باإجراءات 
اإنهم  اأي�����س��اً  �سهود عيان  وق��ال   . وال�����س��اة عليه  ال��دف��ن 
اأث��ن��اء ذه��اب��ه��م لدفنه يف اإحدى  لح��ظ��وا حت��رك اجل��ث��ة 
ونقل  امل�سيعني.  بني  الهلع  اأث��ار  ما  ذم��ار،  مدينة  مقابر 
هران اإىل امل�ست�سفى فور تاأكد امل�سيعني من اأنه حي، بعد 

اأن فتح اأقرباوؤه الكفن، والتاأكد من اأنه عاد اإىل احلياة.

يحطم منزله 
لرف�س املالك رد 

مبلغ التاأمني
قرر م�ستاأجر فرن�سي اأن يحطم منزله بالكامل، م�ستخدماً 
مطرقة، بدافع الإنتقام من مالك العقار، الذي رف�س اأن 
يرد له مبلغ التامني، الذي بلغ 3280 دولراً، وذلك بعد 

اأن قرر الأول مغادرة �سقته.
ون�سر يف يوتيوب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه امل�ستاأجر، 
الذي مل يتم الك�سف عن هويته، وهو يتحدث اإىل الكامرا، 
غرف  مبختلف  واحلوائط  الزجاج  بته�سيم  يقوم  اأن  قبل 
الفيديو ما يزيد عن ن�سف مليون  املنزل. وحقق مقطع 
مواقع  على  م�ساركته  مت  فيما  ي��وم��ني،  خ��ال  م�ساهدة 
التي  التعليقات  من  بعدد  ليحظى  الإجتماعي،  التوا�سل 
�سلوك  امل�ستخدمني  بع�س  �سجع  اإذ  بينها،  فيما  تباينت 

امل�ستاأجر، فيما حذره البع�س الآخر من رد فعل املالك.

ان�صان النيندرتال 
رّتب منزله مثل الب�صر 

املعا�صرين 
ق���ال ب��اح��ث��ون اأم��رك��ي��ون اإن اإن�����س��ان ال��ن��ي��ن��درت��ال اهتم 
به  اخل��ا���س��ة  ال�سكن  م�ساحات  وتنظيم  منزله  برتتيب 

بطريقة ت�سبه ما يقوم به الإن�سان املعا�سر.
وقال الباحث يف علم الإن�سان جوليان رييال- �سالفاتوري 
لديه  يكن  مل  النيندرتال  اإن�سان  ب��اأن  �سائد  اعتقاد  ثمة 
تنظيم للمكان، وهو اأمر لطاملا ُن�سب للب�سر واأ�ساف لكننا 
وجدنا اأن النيندرتال مل يرموا اأغرا�سهم يف كلنّ مكان بل 

تبرت �صاقها لرتتدي الكعب العايل!
دفعت الرغبة بارتداء الأحذية ذات الكعب العايل فتاة اأمريكية اإىل برت �ساقها امل�سابة بت�سوه منذ الولدة وا�ستبدالها 

ب�ساق ا�سطناعية بعد اأن ف�سلت العمليات اجلراحية يف ت�سحيح هذا العيب.
الأحذية  ارت��داء  اإىل  ا�سطرها  �ساقيها  اإح��دى  تقو�س يف  تعاين من  ول��دت وهي  عاماً(  �سرانو )21  ماريا  وكانت 
الطبية، وحرمها من الأحذية العالية التي كانت تتوق لرتدائها كغرها من الفتيات، خا�سة يف احلفات واملنا�سبات 

الجتماعية.
اإع��ادة �ساقها اإىل الو�سع الطبيعي، حتى ن�سحها اأحد  5 عمليات جراحية مل تكن قادرة على  وخ�سعت ماريا اإىل 
�سنرتال  اأودي��ت��ي  موقع  اأورد  ما  بح�سب  اخل�سو�س،  بهذا  ق��رار  اتخاذ  يف  كثراً  ت��رددت  لكنها  ببرتها،  املخت�سني 

للغرائب.
ومل ت�ستطع اأن حت�سم اأمرها اإل عندما قراأت بال�سدفة مقالة يف اإحدى ال�سحف، تتحدث عن الأطراف ال�سناعية 
التي �ساعدت العديد من الأ�سخا�س، ومن بينهم ريا�سيني وفنانني على ا�ستعادة حياتهم الطبيعية فقررت اأخراً 

اأن تخ�سع للجراحة.
وبعد العملية احتاجت ماريا اإىل وقت طويل لتتماثل لل�سفاء وبداأت باخل�سوع جلل�سات عاج فيزيائي لتتعلم ال�سر 
على ال�ساق ال�سطناعية، وتاأمل يف امل�ستقبل اأن تتمكن من ارتداء الأحذية العالية وحتقق حلمها بالعمل يف جمال 

عر�س الزياء.
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يحاول االنتحار هربًا من زوجته
ال�سعودية  العربية  باململكة  الباطن  حفر  يف  باك�ستاين  واف��د  ق��ام 
بتناول 20 حبة من الأدوية هرباً من زوجته التي تطالبه بالعودة 
امللك  اإىل م�ست�سفى  اإ�سعافه من قبل زمائه  لباده، ومت  �سريعاً 

خالد العام.
زياد  العقيد  ال�سرقية  املنطقة  ب�سرطة  الإعامي  املتحدث  وق��ال 
الرقيطي، اإن ق�سم التحقيقات ب�سرطة حمافظة حفر الباطن اأُبلغ 
عن اإ�سعاف وافد اآ�سيوي ثاثيني للم�ست�سفى على اإثر تناوله كمية 

من احلبوب.
الازمة  الإف���ادات  و�سبط  النتقال  بال�سرطة  املخت�سون  وبا�سر 
لهيئة  الق�سية  وملف  ال���ازم  ال��ع��اج  تلقيه  بعد  ال��واف��د  واإح��ال��ة 

التحقيق والدعاء العام، بح�سب �سحيفة الريا�س ال�سعودية.

ن�صر ي�صرق كامريا مراقبة 
فى  متا�سيح  ت�سور  كانت  فيديو  ت�سوير  اآل��ة  �سرقة  ن�سر  ا�ستطاع 
رائعة  لقطات  ت�سويرها  بعد  عليها  وع��ر  اأ�سرتاليا  غ��رب  �سمال 

لرحلته التي امتدت 110 كيلومرتات داخل الباد. 
وح�سب �سحيفة  اليوم ال�سابع بث حرا�س احلياة الربية يف غربى 
البحر،  ف��وق  الن�سر  رحلة  عن  ك�سف  ال��ذى  »الفيديو«،  اأ�سرتاليا 

ح�سبما ذكرت �سحيفة »مرور« الربيطانية. 
ثم  وم��ن  الفيديو  ترفرف عرب  وه��ي  الن�سر  اأجنحة  روؤي��ة  واأمكن 

يطل بوجهه على عد�سات اآلة الت�سوير. 
وكان احلرا�س قد و�سعوا الآلة على طول نهر »مارجريت« يف مايو 

املا�سى على اأمل اأن تلتقط �سورا لتما�سيح. 
خم�سة  اإىل  ع�سرة  من  طولها  يبلغ  التي  الت�سوير،  اآل��ة  واختفت 
وجيزة،  فرتة  بعد  �سنتيمرتات،  خم�سة  وعر�سها  �سنتيمرتا  ع�سر 

وظن احلرا�س اأنها �سقطت فى املاء. 
بداخلها  التي  ال�سور  اإىل  ن��ظ��روا  الكامرا  على  ع��روا  وعندما 

عرفوا اجلاين احلقيقي. 
وقال اأحد احلرا�س اإنهم �سيزيدون عدد الكامرات عند النهر من 

الآن ف�ساعدا. 

فيل يناف�س عازف بيانو 
52 عاماً  بارتون  املعروف بول  البيانو الربيطاين  ميار�س عازف 
تاياند  يف  للفيلة  مو�سيقية  حفات  يقيم  ان��ه  اإذ  غريبة،  هواية 

بالتعاون مع جمموعة فيلة . 
ويعترب العازف بارتون اإن الفيلة لديها قدرة على ال�سعور بدفء 
ناجت عن املو�سيقى، �ساأنها �ساأن الب�سر. و�سجلت كامرا فيديو يف 
حديقة احليوان مبدينة كان�سانابوري التاياندية م�سهد اقرتاب 
فيل من اآلة العزف بعد اأن بداأ بارتون يف العزف دون اأن يفهم اأوًل 

ما حدث. 
البيانو،  ي�سرب على مفاتيح  الفيل  ب��داأ  كيف  الفيديو  ويظهر يف 
على  �سويل  وتدعى  الفيل  اأنثى  فيما حت��اول  العازف  مع  متزامناً 

خلفيتهما الرق�س حتت اإيقاع املو�سيقى.
ا�ستيعاب  على  ق���ادرة  الفيلة  اأن  ال��ربي��ط��اين  املو�سيقي  ي�سك  ول 
اإيقاعات مو�سيقية ب�سكل ممتاز. ولديها قدرة يف هذا املجال ل تقل 

املغنية كاتي بريي ت�سارك يف حلقة نقا�س خالل اإعالنها �سفرية اليوني�سيف للنوايا احل�سنة يف مقر اليوني�سف عن قدرة الن�سان، بح�سب جملة مرتو الربيطانية.
بنيويورك. )رويرتز(

اأندر�صون تغري لون �صعرها
ت�ستمر النجمة الأمركية، باميا 
فرتة  وبعد  مبفاجاآتها،  اأندر�سون، 
على اإطالتها ب�سعر ق�سر، عمدت 
ل��ون �سعرها  اإىل تغير  امل��رة  ه��ذه 
البني.  اإىل  الأ���س��ق��ر  م��ن  امل��ع��ه��ود 
اأن  واأف��اد موقع بيبول الأم��رك��ي، 
اجلميع  يعرفها  ال��ت��ي  اأن��در���س��ون، 
ب�سعرها الأ�سقر، �سوهدت يف مطار 
لو�س اأجنل�س الدويل وقد �سبغته 
بلون بني. وكانت اأندر�سون عمدت 
املا�سي  اأك��ت��وب��ر  الأول  ت�سرين  يف 
ال����ط����وي����ل،  ����س���ع���ره���ا  ق���������س  اإىل 
وخرجت ب�سعر ق�سر جداً وبررت 
اأرادت انطاقة  الأمر بالقول انها 

جديدة فاختارت هذا التغير.

كيم فيلدز ترزق ب�صبي 
رزق�����ت امل��م��ث��ل��ة الأم���رك���ي���ة، كيم 
ف���ي���ل���دز، ب�����س��ب��ي ه����و ال����ث����اين لها 

ولزوجها كري�ستوفر مورغن.
واأف�������اد م���وق���ع ب��ي��ب��ول الأم���رك���ي 
ابنها  اأجن��ب��ت  �سنة   44 فيلدز  ان 
ال���ث���اين ال�����ذي اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ا�سم 
كوين�سي كزافييه، وكاهما ب�سحة 

جيدة.

بن �صتيلر يطبع ب�صماته 
يف هوليوود 

�ستيلر،  ب���ن  الأم����رك����ي،  ال��ن��ج��م  خ��ل��د 
ب�سماته  بطبع  ال��ف��ننّ  ع��امل  يف  مكانته 
الإ�سمنت خال مرا�سم تكرميية يف  يف 
اإيا  وولديه  زوجته  بح�سور  هوليوود 

و كويلني .
واأف�������ادت و���س��ائ��ل اإع������ام اأم���رك���ي���ة ان 
ليرتك  ول����داه،  وب��ج��ان��ب��ه  ج��ث��ا،  �ستيلر 
ب�سمات يديه وقدميه يف الإ�سمنت اأمام 
بهوليوود.  ال�سيني  اإل  �سي  تي  م�سرح 
جانب  اإىل  توقيعه  اأي�ساً  �ستيلر  وت��رك 
زوجته  م��ع  �ستيلر  وق��ف  ث��م  ب�سماته، 
وولديه  ت���اي���ل���ور،  ك��ري�����س��ت��ني  امل��م��ث��ل��ة، 
ان  اإىل  ي�سار  ت��ذك��اري��ة.  �سور  للتقاط 
قبل  ي��اأت��ي  ���س��ن��ة(   48( �ستيلر  ت��ك��رمي 
اجلديد  فيلمه  اإط���اق  على  اأ�سابيع   3
حياة والرت ميتي ال�سرية ، مع العلم ان 
بينها  الأف��ام ومن  يف ر�سيده ع�سرات 
ليلة يف املتحف ، و قابلوا عائلة فوكرز ، 
بالإ�سافة اإىل اإخراجه عدداً من الأفام 

مثل زولندر وغرها.

مل متنع الإعاقة جراح اأمريكي من اإجراء العديد من 
يف  ب�سلل  اإ�سابته  رغ��م  الناجحة  اجلراحية  العمليات 
ن�سفه ال�سفلي نتيجة مر�س اأمل به قبل ثاثة اأعوام، 
با�ستخدام  اإل  ال�سر  على  ق��ادر  وغ��ر  مقعداً  وتركه 
كر�سي متحرك، ب�سحب ما اأورد موقع اأوديتي �سنرتال 

للغرائب.
وكان الدكتور تيد روميل من ولية ميزوري ميار�س 
اأوفالون  م�ست�سفى  يف  ناجح  كجراح  الطبيعي  حياته 
ويجري حوايل 1000 عملية جراحية يف ال�سنة، قبل 
اأن يتعر�س لوعكة �سحية ناجتة عن ورم وعائي كهفي 
ت�سبب باإ�سابته ب�سلل ن�سفي يف �سهر �سبتمرب )اأيلول( 
ناجحة  عملية  اإج��رائ��ه  م��ن  فقط  اأ�سبوع  بعد   2010

لزوجته كاثي.
كر�سيه  ال��ت��زام  اإىل  روميل  ا�سطر  الوقت  ذل��ك  ومنذ 
املتحرك وابتعد عن ممار�سة الطب لأكر من عامني، 
الأمرا�س  من  والعديد  الكتئاب  من  خالهما  عانى 
اأكر  النتحار  يف  فكر  اأن��ه  حتى  والنف�سية  اجل�سدية 

م��ن م���رة. وا���س��ت��ط��اع روم��ي��ل م��ع ال��وق��ت ال��ت��اأق��ل��م مع 
ملزاولة  بالعودة  جدياً  بالتفكر  وب��داأ  اجلديد،  و�سعه 
م��ن م�سقة  ت��ن��ط��وي عليه  م��ا  ب��رغ��م  اجل��راح��ة  مهنة 
اأيام  اأح��د  ويف  ال�سحية،  حالته  مع  تتنا�سب  ل  وجهد 
�سهر دي�سمرب )كانون الول( 2012 متكن من اإجراء 

اأول عملية منذ اإ�سابته بال�سلل.
م��ن ثاث  لأك���ر  العمليات  غ��رف��ة  ع��ن  غيابه  ورغ���م 
يحتفظ  ي��زال  ل  اأن��ه  ال�سجاع  الطبيب  اأظهر  �سنوات 
زوجته  ب��ت�����س��ج��ي��ع  وح���ظ���ي  اجل����راح����ي����ة،  مب���ه���ارات���ه 
تلقاه  ال��ذي  الكبر  الدعم  اإىل  بالإ�سافة  واأ�سدقاءه 

من امل�ست�سفى تقديراً جلهوده.
وا�ستطاع روميل احل�سول على كر�سي متحرك بلغت 
تكلفته 35 األف دولر تكفلت اإدراة امل�ست�سفى بدفعها، 
اإجراء  اأثناء  الوقوف  على  لي�ساعده  الكر�سي  و�سمم 
والقدمني  لل�سدر  بحزام  تزويده  مت  حيث  العمليات، 
ولوحة حتكم خلفية لتحريكه من قبل املمر�سة اأثناء 

اجلراحة.

طبيب م�صلول يجري عمليات ناجحة

نايتلي ترتدي ف�صتان زفافها للمرة الثالثة 
درجة  اأق�سى  اإىل  ال�ستفادة  طريقة  تعلم  نايتلي،  ك��را  الربيطانية،  النجمة  اأن  يبدو 
ف�ستان  ت��رت��دي  وه��ي  بلندن  خ��ري  التي متتلكها، حيث ظهرت يف حفل  الأغ��را���س  م��ن 
زفافها للمرة الثالثة. وذكرت و�سائل اإعام بريطانية اأن نايتلي اأطلت يف حفل �سريو�س 

فرقة  اأع�ساء  اأح��د  برايتون،  جيم�س  زوجها  ب�سحبة  لندن  يف  ناتوارك  �سيلدرينز  فان 
بعد  عليه  اأج��رت  اأن  بعد  الثالثة،  للمرة  زفافها  ف�ستان  ترتدي  ، وهي  ذا كاك�سونز 

ني اإىل الف�ستان الذي كان يف الأ�سا�س من  التعديات. و�سملت التعديات اإ�سافة كمنّ
دون اأكمام، اإ�ساغة اإىل زيادة عقد اإليه.

ويذكر اأن نايتلي ورايتون تزوجا يف اأيار مايو املا�سي، يف زفاف بعيد عن الأ�سواء، 
ببلدة مازان بجنوب �سرق فرن�سا.

لفنون  الربيطانية  لاأكادميية  حفلة  يف  عينه  الف�ستان  ارت��دت  نايتلي  وكانت 
الفيلم والتلفزيون يف العام 2008.


