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منتخب الكرة ال�شاطئية يتوج 
بربونزية األعاب اآ�شيا يف بوكيـت 

عربي ودويل

التنمية االقت�شادية يف اأبوظبي توا�شل جهودها لتحقيق 
االأهداف اال�شرتاتيجية للإمارة وترجمة روؤيتها اإىل واقع ملمو�ص

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

فرن�شا ت�شوت على االعرتاف 
بفل�شطني 2 دي�شمرب

   

الهالل الأحمر يوا�سل تقدمي امل�ساعدات 
لالأ�سر ال�سورية النازحة اىل لبنان 

•• اأبوظبي-وام:

الإمبببباراتببببي عببر مكتبها يف لبنان  الأحبببمبببر  الببهببال  هببيببئببة  وا�ببصببلببت 
املبب�ببصبباعببدات الغاثية  تببقببدمي  ببببروت  وبببا�ببصببراف �صفارة المببببارات يف 
الهيئة يف هذا  اأطببلببقببت  وقببد  لبببببنببان.  اىل  الببنببازحببة  ال�صورية  لبباأ�ببصببر 
ال�صاأن حملة اإغاثة جديدة تزامنا مع ف�صل ال�صتاء وذلك يف القرى 
احلدودية بني لبنان و�صوريا يف حمافظة البقاع ا�صتجابة لعدة نداءات 
اإن�صانية تلقتها �صفارة الدولة يف لبنان من روؤ�صاء بلديات حمافظة 
البقاع و دار الفتوى يف بعلبك وذلك مل�صاعدة ع�صرة اآلف اأ�صرة �صورية 
وفل�صطينية نازحة من �صوريا من بينها األف اأ�صرة نازحة من عر�صال 
التي وقعت  الأخببرة  العنف  اأحببداث  ب�صبب  لها  املجاورة  القرى  اإىل 

باملنطقة.                       التفا�صيل )�ص2(

اعتربوه اأداة اخوانية وخطرا على الأمن العربي:
قوميون يدعون اإىل اإزاحة 
املرزوقي من الدور الأول

•• الفجر - تون�س
من  املببرزوقببي  املن�صف  اإزاحبببة  اإىل  تون�صية  قومية  اأطبببراف   8 دعببت 
املرزوقي  اأّن  موؤكدة  القادمة،  الرئا�صية  النتخابات  يف  الأّول  الببدور 
ميثل خطرا بالغا على اأمن تون�ص واأمن الوطن العربي برمته  لذا 
فقد بات لزاما علينا كقوى قومية الت�صدي له وتنبيه اأبناء ال�صعب 

التون�صي من خطورته بالدرجة الأوىل.
)التفا�صيل �ص10(

ح�صود عراقية مكثفة يف ديايل متهيدا لتنفيذ عمليات �صد داع�ص )رويرتز(

وا�شنطن تعزز قواتها يف العراق بـ1500 جندي

هجوم عنيف لداع�ش على الرمادي وا�ستباكات مبحيطها

ال�صيطرة على جزء من منطقة 
م�صيفا  )�بببببببصبببببببرق(،  املببب�بببصبببيبببق 
وقف  مببببن  متبببكبببنبببت  قبببواتبببنبببا  ان 
حاليا. وحما�صرتهم  تقدمهم 
املنطقة  هبببذه  يف  املبببعبببارك  وادت 
امل�صيق  �صرطة  مدير  مقتل  اىل 

امل�صاندة  غياب  ب�صبب  وم�صاندة، 
اجلي�ص  طببببببران  مببببن  اجلببببويببببة 
التحالف  وطببببران  )الببعببراقببي( 
الدويل.ومتكن تنظيم داع�ص يف 
يف  التقدم  من  املا�صية  ال�صابيع 
النبار وبات ي�صيطر على غالبية 

الببببعببببقببببيببببد جمببببيببببد البببببفبببببهبببببداوي 
بر�صا�ص قنا�ص، بح�صب ما افاد 
خالد  وال�صيخ  ال�صرطة  يف  رائببد 
املببحببمببدي، احبببد زعببمبباء ع�صرة 
على  الفهداوي  املحامدة.و�صدد 
دعم  اىل  المنية  الببقببوات  حاجة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ببصببن تببنببظببيببم داعببب�بببص الإرهببببابببببي 
اأم�ص هجوما وا�صعا على مدينة 
الرمادي مركز حمافظة النبار 
الببعببراق، والتي ي�صيطر  يف غببرب 
عببلببى بببعبب�ببص مبببن احببيببائببهببا منذ 

ا�صهر.
اجلمعة  فبببجبببر  الببببهببببجببببوم  بببببببببداأ 
عنا�صر  خببببالببببه  وا�ببببصببببتببببخببببدم 
التنظيم املتطرف الذي ي�صيطر 
قذائف  املحافظة،  غالبية  على 
املفخخة  والببب�بببصبببيبببارات  الببببهبببباون 
بينما  املدينة،  داخببل  ل�صتهداف 

تدور ا�صتباكات يف حميطها.
برتبة  �بببصبببرطبببة  �بببصببباببببط  وقببببببال 
�صن  الببتببنببظببيببم  ان  اول  مبببببازم 
هببجببومببا مبب�ببصببلببحببا مببفبباجببئببا من 
�ببصببمببال و�صرق  اربببعببة حمببباور يف 
تخلله  الرمادي،  وجنوب  وغرب 
يف  مفخختني  �صيارتني  تفجر 
منطقة احلوز )جنوب( وجزيرة 
البببببببوعبببلبببي اجلبببا�بببصبببم )�بببصبببمبببال(، 
ا�ببصببتببهببدفببتببا البببقبببوات المببنببيببة يف 

املوقعني.
زالت  ما  ال�صتباكات  ان  واو�صح 
املدينة  حمبببيبببط  يف  مببتببوا�ببصببلببة 

كلم   100 م�صافة  على  الواقعة 
تتعر�ص  والبببتبببي  بببببغببببداد،  غببببرب 
الهاون،  قببذائببف  مببن  “ل�صل�صلة 
جمل�ص  مباين  بع�صها  ا�صتهدف 
يف  لل�صرطة  ومببركببزا  املببحببافببظببة 

و�صطها.
ال�صرطة  يف  الببنببقببيببب  واو�ببببصببببح 
ال�صتباكات  ان  الدليمي  ق�صي 
تبببرتكبببز عبببلبببى حمبببببباور عبببببدة اىل 
من  وال�صرق  واجلببنببوب  ال�صمال 
املدينة  ان  مبب�ببصببيببفببا  الببببرمببببادي، 
تتعر�ص لق�صف بقذائف الهاون 

ب�صكل متكرر.
قوات  ت�صارك  امل�صادر،  وبح�صب 
وابناء  والبب�ببصببرطببة  اجلببيبب�ببص  مبببن 
املعارك  يف  البب�ببصببنببيببة،  الببعبب�ببصببائببر 
ي�صيطر  البببببذي  الببتببنببظببيببم  �ببصببد 
على   ،2014 العام  مطلع  منذ 
مدينة  وجنوبي  و�صط  يف  احياء 

الرمادي.
عبب�ببصببو جمببلبب�ببص حمافظة  وقببببال 
النبار عذال الفهداوي ان القوات 
وال�صرطة  اجلبببيببب�بببص  المبببنبببيبببة، 
وابناء الع�صائر، متكنوا من �صد 
الهجوم وال�صتباك مع امل�صلحني 

املنتمني اىل داع�ص.
ا�صتطاعوا  هببوؤلء  ان  اىل  وا�ببصببار 

مع  احلببدوديببة  املحافظة  ارجببباء 
العربية  واململكة  والردن  �صوريا 
ال�صربات  رغببم  على  ال�صعودية، 
البببببدويل.ويف  للتحالف  اجلببويببة 
الدفاع  وزارة  اأكبببببدت  وا�ببصببنببطببن 
الأمببببريببببكببببيببببة )البببببببببنببببتبببباغببببون(، 
جندي   1500 اأن  اجلبببمبببعبببة، 
العراق  اإىل  �صيتوجهون  اإ�ببصببايف 
الكونغر�ص  مببوافببقببة  قبببببل  حببتببى 
املهمة.وقال  هبببذه  متببويببل  عببلببى 
املببتببحببدث بببا�ببصببم البببببببوزارة، جون 
كربي، يف ت�صريحات �صحفية: 
اإىل  تببب�بببصبببل  اأن  املبببتبببوقبببع  “من 
القليلة  الأ�صابيع  خببال  العراق 
املقبلة طائع القوات الأمريكية 
الإ�صافية البالغة 1500 جندي 
امل�صرح بن�صرها هناك حتى قبل 
متويل  على  الكونغر�ص  موافقة 
اخلا�صة  املببهببمببة  لبببهبببذه  جبببديبببد 
باإر�صال تعزيزات.واأو�صح كربي 
تتمثل  اجلببنببود  هبببوؤلء  مهمة  اأن 
والتدريب  املببب�بببصبببورة  تبببقبببدمي  يف 
�صد  يف حربها  العراقية  للقوات 
تببنببظببيببم داعببب�بببص.وكبببانبببت البببببوزارة 
اأعببلببنببت يف 8 نببوفببمببر اجلبببباري، 
�صي�صاعد  الأمببريببكببي  اجلي�ص  اأن 
مواجهة  على  العراقية  الببقببوات 

مواقــيت ال�صالة
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مقتل 21 من قوات النظام يف حميط حقل �شاعر يف حم�ص 

اأمريكا واحللفاء ينفذون 30 غارة جوية على داع�ش يف �سوريا والعراق 
•• بريوت- وا�صطن )وكاالت(:

ال�صاعات  خببال  النظام  قببوات  21 عن�صرا من  قتل 
يف  والنفطي  الغازي  �صاعر  حقل  حميط  يف  املا�صية 
ا�صتباكات  خببال  �صوريا  و�صط  يف  حم�ص  حمافظة 
ال�صوري  املر�صد  ذكببر  ما  بح�صب  داع�ص،  تنظيم  مع 
حلببقببوق النبب�ببصببان اجلببمببعببة.وقببال املببر�ببصببد يف بريد 
21 عدد عنا�صر قوات النظام  الكرتوين ارتفع اإىل 
وقببببوات الببدفبباع الببوطببنببي املببوالببيببة لببهببا الببذيببن قتلوا 
خال  الإ�صامية  الببدولببة  تنظيم  مببع  ا�صتباكات  يف 
ال�صاعات الربع والع�صرين الفائتة، يف حميط حقل 
ان  اىل  ال�صرقي.وا�صار  حم�ص  ريببف  يف   )...( �صاعر 
التنظيم كثف هجماته خال الأيام الأربعة الفائتة 
املنت�صرة  واآببببباره  احلقل  على  لل�صيطرة  حمبباولببة  يف 
ال�صيطرة  النظام  قببوات  ا�صتعادت  والتي  املنطقة،  يف 

امل�صدر  يك�صف  اأ�صبوعني.ومل  من  اأكببر  قبل  عليها 
عن اخل�صائر يف �صفوف املهاجمني.

ومببنببذ متبببوز يببولببيببو، تببتببنببازع قبببوات الببنببظببام والدولة 
ال�صامية ال�صيطرة على �صاعر، احد اكر احلقول 
النفطية والغازية يف املنطقة.وقتل التنظيم املتطرف 
لدى ال�صتياء عليه للمرة الوىل املئات من اجلنود، 
بع�صهم اعداما. ثم ا�صرتجعته قوات النظام، قبل ان 

تخ�صره جمددا، ثم ت�صتعيده.
الأمريكية  املركزية  القيادة  قالت  ذاته  ال�صعيد  على 
نفذوا  وحلفاءها  املتحدة  الوليات  اإن  اجلمعة  اأم�ص 
�صوريا  لببداعبب�ببص يف  اأهبببببداف  عببلببى  غببببارة جببويببة   30

والعراق منذ يوم الأربعاء.
ا�صتهدفت �صت  العراق  23 غببارة نفذت يف  ومن بني 
قببرب بيجي مبان وعربات ووحببدات تكتيكية  غببارات 

تابعة لتنظيم داع�ص.

الرئي�ص امل�صري م�صتقبا �صلفاكر يف القاهرة

زعيم نداء تون�ص يف مواجهة البقية

مئات الفل�صطينيني يتجلون يف باحات الأق�صى اأم�ص بعد اأدائهم �صاة اجلمعة )اأ.ف.ب(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�صددت قوات الحتال الإ�صرائيلي 
الأمبببنبببيبببة يف حميط  اإجبببراءاتبببهبببا 
اجلمعة،  ام�ص  الأق�صى  امل�صجد 
يف  فل�صطينيا   12 اإ�ببصببابببة  بببعببد 
مببواجببهببات لببيببلببيببة بببالببقببد�ببص اإثر 
الحببتببال جمل�ص  قببوات  اقتحام 

عزاء �صهيدين.
حالة  الحببتببال  �صلطات  وابببقببت 
الببببببببذروة  الأمببببببنببببببي يف  الببببتبببباأهببببب 
قبببببببل حالة  البببثبببالبببثبببة  والبببببدرجبببببة 
القوات  انت�صرت  حيث  الببطببوارئ، 
بكثافة يف مداخل احلرم القد�صي 
حتبب�ببصببًبببا لببوقببوع مببواجببهببات عقب 

�صاة اجلمعة.
�صلطات  رفبببعبببت  ذلبببببك  مبببببببببوازاة 
الحتال احلواجز الأمنية التي 
و�ببصببعببتببهببا يف الأ�ببصببابببيببع الأخببببرة 
من  الآلف  مكن  مما  القد�ص  يف 
املقد�صيني ومن البلدات العربية 
اجلمعة  �صاة  لأداء  القدوم  من 

داخل احلرم القد�صي.
وكانت قوات الحتال قد �صمحت 
يف وقت �صابق بدخول امل�صلني من 
الأق�صى  امل�صجد  اإىل  الأعمار  كل 

ام�ص لأداء �صاة اجلمعة.
القد�ص  يف  الإجببببببببراءات  وجببببباءت 

بالقد�ص  املببحببيببطببة  والأحببببببيبببببباء 
مواجهات  بعد  املحتلة  ال�صرقية 
م�صتوطنني  اقبببتبببحبببام  اأعبببقبببببببت 

للم�صجد الأق�صى.
من جهة اخرى رف�صت ا�صرائيل 
اأكبببببر خببمبب�ببص دول يف  نبببببداء مبببن 
الحتببببباد الوروببببببببي لبببوقبببف هدم 
الذين  الببفببلبب�ببصببطببيببنببيببني  مبببنبببازل 
يببببنببببفببببذون هببببجببببمببببات قبببباتببببلببببة يف 
ان  اجلمعة  ام�ص  وقالت  القد�ص 
اأعمال  لببردع  و�صع  ال�صلوب  هببذا 
هاارت�ص  �صحيفة  العنف.وقالت 
اخلارجية  وزارة  ان  ال�صرائيلية 
نظر  وجبببببهبببببات  اىل  ا�بببصبببتبببمبببعبببت 
وبريطانيا  وفرن�صا  اأملانيا  �صفراء 
ببببان الهدم  وايببطببالببيببا وا�ببصبببببانببيببا 
الذي نفذ يف احد مباين القد�ص 
البب�ببصببرقببيببة هبببذا ال�ببصبببببوع ويزمع 
اأخرى  مببببباين  اأربببعببة  يف  تنفيذه 
�صيذكي التوترات و�صيجيء باآثار 

عك�صية.
وزارة  ببببا�بببصبببم  املببببتببببحببببدث  وقبببببببال 
اميانويل  ال�صرائيلية  اخلارجية 
عن  حديثه  معر�ص  يف  نح�صون 
اخلمي�ص  الأول  اأمببب�بببص  اجببتببمبباع 
انببه مت  ال�صفراء الوروبببيببني  مببع 
اباغهم ببباأن هببذا الجببراء يتفق 

والقانون ال�صرائيلي.

الحتالل ي�شدد احل�شار بالقد�ص بعد مواجهات يف اأبودي�ص 

ا�سرائيل ترف�ش نداء اأوروبيا لوقف هدم منازل النا�سطني 

•• القاهرة -وكاالت:

م�صرتك  تببعبباون  اتفاقيات  تببوّقببع 
يف 5 جمالت، خال قمة جتمع 
املبببب�ببببصببببري، عبد  البببرئبببيببب�بببص  بببببني 
جنوب  ونظره  ال�صي�صي،  الفتاح 
ميارديت،  �ببصببلببفبباكببر  البب�ببصببوداين 
بح�صب  بالقاهرة،  ال�صبت،  اليوم 
�ببصببفببر جببنببوب الببب�بببصبببودان مب�صر 

اأنتوين كيوين.
وقبببال �صفر جببنببوب البب�ببصببودان اإن 
لقاء قمة �صيجمع بني الرئي�صني 
اليوم، بح�صور وزراء من البلدين 
والتعليم،  البب�ببصببحببة،  جمبببالت  يف 
والثقافة  والتبب�ببصببالت،  والببببري، 
لتوقيع  والبببريبببا�بببصبببة،  والبب�ببصببببباب 
املجالت”،  تلك  يف  اتفاقيات   5
كبببببان من  البببلبببقببباء  ان  مبببو�بببصبببحببباً 
اأرجاً  لكنه  اأم�ص  يعقد  اأن  املقرر 
اللقاءات  مبببن  مببببزيبببد  لببلبب�ببصببمبباح 
البلدين،  وزراء  ببببني  الببثببنببائببيببة 
لببباتبببفببباق عببلببى �ببصبببببل البببتبببعببباون.
فاإن  ال�صوداين  امل�صوؤول  وبح�صب 

•• الفجر – تون�س - خا�س

على  اأم�ص اجلمعة  ال�صتار  اأ�صدل 
ليدخل  النبببتبببخببباببببيبببة،  احلبببمبببلبببة 
اليوم  تون�ص  الرئا�صي يف  ال�صباق 
ال�صبت خيمة ال�صمت النتخابي، 
على اأن يتوجه ما يفوق اخلم�صة 
التون�صيني  مببن  نبباخببب  مببايببني 
غدا الأحد اإىل �صناديق القرتاع 
قائمة  بني  من  رئي�صهم  لختيار 
ت�صم 22 مرت�صحا بعد ان�صحاب 

خم�صة مرت�صحني من ال�صباق.
ويبدو اأّن املناف�صة �صتنح�صر بني 
املرت�صح  ال�صب�صي  قببائببد  الباجي 
نببببداء تون�ص،  الأوفببببببر حببظببا عبببن 
واملببنبب�ببصببف املببببرزوقببببي عبببن حزب 
اإ�ببصببامببي وا�صع،  املببوؤمتببر وطببيببف 
ورجل الأعمال �صليم الرياحي عن 

لقاءات وزراء جنوب ال�صودان مع 
نظرائهم امل�صريني م�صتمرة منذ 
الأمبب�ببص وحببتببى الببغببد.ومببن املقرر 
العام  الأمببني  �صلفاكر  يلتقي  اأن 
العربي،  نبيل  العربية  للجامعة 
الببرئببا�ببصببي )مقر  الببقبببببة  بببقبب�ببصببر 
من  عبببدد  ملناق�صة  ا�ببصببتبب�ببصببافببتببه(، 
والدولية،  الإقببلببيببمببيببة  الببقبب�ببصببايببا 

بح�صب امل�صوؤول ذاته.

الببذي جبباء حزبه  الوطني احلببر، 
و�صعدت  الببتبب�ببصببريببعببيببة،  يف  ثببالببثببا 
اأ�صهمه يف الأيببام الأخببرة، وحمة 
ال�صعبية  اجلبببببهببة  عببن  الببهببمببامببي 

الأول،  اأمببببب�بببببص  عببب�بببصبببر  وو�بببببصبببببل 
�صلفاكر  ال�صودان  جنوب  رئي�ص 
ميارديت، اإىل القاهرة، على راأ�ص 
وهم  وزراء،   8 ي�صم  رفببيببع  وفببد 
اخلببارجببيببة ، والببكببهببرببباء والبببري 
والتعليم،  والببنببفببط،  والببب�بببصبببدود، 
وال�صباب  والت�صالت،  وال�صحة، 
والبببريبببا�بببصبببة والبببثبببقبببافبببة، ووزيببببر 

مكتب الرئي�ص.

الذي اأ�صبح بلوغه الدورة الثاين 
اأمرا واردا رغم �صعوبة الرهان.

ا�صعف،  وبحظوظ  هبببوؤلء،  ويلي 
)�ص(  التفا�صيل  مببرجببان  كمال 

يف  فل�صطينيا   12 اإ�ببصببابببة  بببعببد 
اأحد  اأبودي�ص  �صهدها  مواجهات 
اأحياء القد�ص املحتلة م�صاء اأم�ص 
الأول بني قوات الحتال و�صبان 

فل�صطينيني غا�صبني.
اأ�بببببصبببببيبببببب عببببب�بببببصبببببرات من  كبببببمبببببا 
البببفبببلببب�بببصبببطبببيبببنبببيبببني ببببباخببببتببببنبببباق يف 
قوات  اقتحام  اأعقبت  مببواجببهببات 
اأقيم يف  الحتال خميما للعزاء 

القد�ص  يف  املُبببَكبببررِّ  جبببببل  منطقة 
املحتلة، لل�صهيدين غ�صان وُعدي 
على  الهجوم  ُمببنببفببَذْي  اأبببي جبل، 
البببكبببنبببيببب�بببص الببببيببببهببببودي البببثببباثببباء 
�َصلَّمت  �ببصببابببق  وقبببت  املببا�ببصببي.ويف 
الإ�صرائيلي  الحببببتببببال  قببببببوات 
قرية  يف  فل�صطينيني  مببواطببنببني 
اإخطارات  الأغببببببوار،  يف  البببديبببوك 

بهدم نحو ع�صرين بيًتا.

واأمببببهببببلببببت �بببصبببلبببطبببات الحببببتببببال 
اأ�صبوعني  البيوت  تلك  اأ�ببصببحبباب 
اأُقيمت  اأنببهببا  بببذريببعببة  لإخببائببهببا 
عببلببى اأرا�ببببصببببي البببدولبببة مبببن دون 
ينفيه  البببببذي  الأمببببببر  تببرخببيبب�ببص، 

الفل�صطينيون.
وكببببببانببببببت �ببببصببببلببببطببببات الحبببببتبببببال 
اإجراءات  الإ�صرائيلي قد فر�صت 
القرى  يف  م�صبوقة  غببَر  اأمببنببيببة 

اتفاقيات يف لقاء قمة اليوم بني ال�سي�سي و�سلفاكري  5

اليوم �شمت.. وغدا اأمر:

تون�ش: ال�سب�سي �سّد البقّية يف �سباق الرئا�سّية..!
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القاعدة:احلوثيون �سيدفعون
 ثمن تقدمهم باليمن 

•• دبي - )رويرتز(:

يف رد فعله على خ�صارة معاقله ل�صالح املقاتلني احلوثيني اتهم تنظيم 
القاعدة يف جزيرة العرب خ�صومه بالتحرك نيابة عن الوليات املتحدة 

وهدد با�صتئناف العنف �صدهم.
ويف ر�صالة �صوتية ن�صرت على مواقع اجلهاديني على الإنرتنت قال قا�صم 
العرب ان ع�صابة  القاعدة يف جزيرة  الع�صكري لتنظيم  القائد  الرميي 
الإ�صام. لعببداء  اجلديدة  امل�صتاجرة  البندقية  هي  الراف�صي  احلوثي 
وفجرمت  التي فجرمتوها  امل�صلمني  م�صاجد  اأن  تعلموا  اأن  عليكم  وقال 
بيوتهم ومدار�صهم لن متر مرور الكرام و�صتدفعون ثمنها غالية والأيام 
الرئي�صية  ال�صيا�صية  القوة  احلوثية  اهلل  اأن�صار  حركة  بيننا.واأ�صبحت 
ثم  اأيلول  �صبتمر  العا�صمة �صنعاء يف  �صيطرت على  ان  اليمن منذ  يف 
تقدمت اإىل حمافظة البي�صاء معقل ال�صنة حيث حتالفت جماعة اأن�صار 
ال�صريعة املنبثقة عن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب مع القبائل اليمنية 
هناك.وطرد مقاتلون حوثيون تدعمهم قوات حكومية اأن�صار ال�صريعة 

من اأحد معاقلهم الأخرة بو�صط اليمن الأ�صبوع املا�صي.
التحقق  الفور  على  لرويرتز  يت�صن  مل  التي  ر�صالته  يف  الرميي  واأ�صار 
منها اإىل مزيد من العنف بني املت�صددين ال�صنة واحلوثيني الذين ترى 
القاعدة انهم كفار.وقال الرميي فاتورة احل�صاب طويلة ومل تفتح بعد 
فا�صتعدوا لدفع ثمنها من ارواحكم وانف�صكم. اتظنون ان جرائمكم هذه 

�صتمر دون ح�صاب ول عقاب؟

مقتل 9 مت�سددين يف غارة اأمريكية بباك�ستان 
•• بي�صاور-وكاالت:

قال م�صوؤولو اأمن باك�صتانيون ام�ص، اإن غارة نفذتها طائرة امريكية با 
بينما  الباد،  اأنهم مت�صددون يف �صمال غرب  ي�صتبه  ت�صعة  طيار، قتلت 

قال تنظيم القاعدة اإن اثنني من اأع�صائه قتا يف �صربة �صابقة.
وقال م�صوؤول اأمني يف املنطقة ان �صاروخني �صربا منزل يف قرية مادا 

خيل مبنطقة وزير�صتان ال�صمالية القبلية، قرب احلدود الفغانية.
وذكر اأن ت�صعة اأ�صخا�ص قتلوا واأ�صيب ثاثة ا�صتنادا اىل تتبع ات�صالت 
واأكد م�صوؤول  اأجانب.  القتلى مت�صددون  ان من بني  واأ�صاف  لطالبان. 
حكومي اآخر مقره يف بلدة داتا خيل القريبة عدد القتلى.وقال اإن ال�صكان 
ع�صكرية �صد  بببدء حملة  قبل  بيوتهم  فببروا من  مببادا خيل  املدنيني يف 
طالبان يف وزير�صتان ال�صمالية يف 15 يونيو حزيران. ومل يت�صن التاأكد 

من معلوماته نظرا لعدم وجود �صبكة للهاتف املحمول يف القرية.

ت���وق���ي���ف ام��������راأة حت��م��ل 
البي�ش  البيت  ام��ام  �سالحا 

•• وا�صنطن-)اأ ف ب( 

اعلن م�صوؤولون يف ال�صتخبارات 
امراأة  توقيف  مت  انببه  المركية 
من  والبببعببب�بببصبببريبببن  البببثبببالبببثبببة  يف 
امام  �صاحا  حتمل  وهببي  العمر 
متاخر  وقببت  يف  البببيبب�ببص  البيت 
اخلمي�ص. ويف بيان ن�صر اجلمعة 
اعلن جهاز ال�صتخبارات ان املراأة 
ماونت  مببن  لينهارت  ابببريببل  هببي 

موري�ص مي�صيغن.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سعفار يوؤكد حر�ش الداخلية على توفري احتياجات القيادات والإدارات ال�سرطية
•• اأبوظبي-وام:

الداخلية  وزارة  وكيل  ال�صعفار  اهلل  عبد  �صيف  الفريق  اأكببد 
حببر�ببص البببببببوزارة عببلببى مببواكبببببة البببتبببطبببورات لببلببحببفبباظ على 
والب�صرية  املادية  الحتياجات  وتوفر  الوطنية  املكت�صبات 
لتمكينها  بببالببدولببة  ال�صرطية  والإدارات  الببقببيببادات  جلميع 
البنية  وتطوير  واقتدار  بكفاءة  اإليها  املوكلة  املهام  اأداء  من 
الأ�صا�صية لها ورفع كفاءة العاملني فيها من خال التدريب 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  لتوجيهات  تنفيذا  وذلببك  التخ�ص�صي 
الببوزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص  اآل نهيان  زايببد  �صيف بن 

الداخلية.
جاء ذلك خال تفقدهقيادة قوات الأمن اخلا�صة يف منطقة 
�صيح املهب مبدينة الذيد يف ال�صارقة حيث كان يف ا�صتقباله 
العقيد الركن عبد العزيز اأحمد الهاجري قائد قوات الأمن 
اخلا�صة والعقيد الركن الدكتور علي �صامل الطنيجي نائب 
القائد وقادة الوحدات الأمنية بقوات الأمن اخلا�صة وعدد 

من ال�صباط يف القيادة.
وبحث الفريق ال�صعفار خال اجتماع مع قائد قوات الأمن 
قيادة  يف  العمل  بتطوير  متعلقة  عببدة  مو�صوعات  اخلا�صة 
وتذليل  كببافببة  احتياجاتها  وتببوفببر  اخلببا�ببصببة  الأمبببن  قبببوات 

العقبات التي تواجهها لتمكينها من القيام باملهام والواجبات 
املناطة بها على اأكمل وجه.

وقام وكيل وزارة الداخلية بجولة داخل القيادة �صملت مبنى 
غرفة العمليات اجلديد لإدارة ق 5 واطلع على �صر العمل 
يف املبنى اجلديد ومبنى ال�صجن الحتادي اجلديد م�صت�صرفا 

�صر العمل فيه والوقوف على ما مت اإجنازه يف املبنى.
اإن�صاوؤها خلف ميدان  املقرر  التدريب اجلديدة  وزار مدينة 
الببرمببايببة بببقببيببادة قبببوات الأمببببن اخلببا�ببصببة.. واأبببببدى اإعجابه 
الأمبببن اخلا�صة حاثا على موا�صلة  قببوات  قببيببادة  ببباجنببازات 

وترة العمل يف خمتلف اإدارات واأق�صام القيادة.

طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يزورون اإدارة املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية
•• اأبوظبي-وام: 

واآليات  اإجببببراءات  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  بجامعة  القانون  كلية  مببن  طابي  وفببد  اطلع 
اخلدمات والرعاية الجتماعية والدعم النف�صي املقدمة للنزلء خال زيارة قام بها لإدارة املوؤ�ص�صة 
العقابية والإ�صاحية ب�صرطة اأبوظبي ق�صم العني اإىل جانب الدور التاأهيلي والإ�صاحي والعاجي 

الذي توفره املوؤ�ص�صة للنزلء.
وا�صتمع الطاب لردود على ا�صتف�صاراتهم حول طرق التعامل مع النزلء واأ�صاليب تقدمي اخلدمات 

ودور املوؤ�ص�صة يف الرعاية الاحقة وتوفر فر�ص العمل بالتن�صيق مع ال�صركاء.
النزلء  املوؤ�ص�صة يف رعاية وتاأهيل  الكبر الذي تقوم به  الوفد الطابي عن تقديره للدور  واأعببرب 

وقدم ال�صكر لاإدارة وامل�صوؤولني بق�صم العني على ح�صن تعاونهم وحفاوة ا�صتقبالهم.
ال�صام�صي  علي  في�صل  اأول  واملبببازم  العلوي  �صامل  طببارق  اأول  املببازم  من  جولتهكل  يف  الوفد  رافببق 

والرقيب نا�صر الها�صمي من ق�صم املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صاحية يف العني. 

الهالل الأحمر يوا�سل تقدمي امل�ساعدات لالأ�سر ال�سورية النازحة اىل لبنان

هيئة الأعمال اخلريية الماراتية توا�سل م�ساعداتها داخل الدولة وخارجها

•• اأبوظبي-وام:

وا�صلت هيئة الهال الأحمر الإماراتي عر مكتبها يف لبنان وبا�صراف 
ال�صورية  امل�صاعدات الغاثية لاأ�صر  �صفارة المببارات يف بروت تقدمي 

النازحة اىل لبنان.
وقد اأطلقت الهيئة يف هذا ال�صاأن حملة اإغاثة جديدة تزامنا مع ف�صل 

و�صملت احلملة مدن وبلدات بعلبك والفاكهة واجلديدة وراأ�ص بعلبك 
والعني والنبي عثمان و�صعد نايل .

ال�صوفية  والأغطية  التنظيف  ومواد  الغذائية  املواد  توزيع  وت�صمنت   .
واملاب�ص ال�صتوية.

وتوجه مفتي بعلبك بال�صكر اجلزيل اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
وقيادتها الر�صيدة وهيئة الهال الأحمر على وقوفهم الدائم اىل جانب 

ال�صتاء وذلك يف القرى احلدودية بني لبنان و�صوريا يف حمافظة البقاع 
ا�صتجابة لعدة نداءات اإن�صانية تلقتها �صفارة الدولة يف لبنان من روؤ�صاء 
ع�صرة  مل�صاعدة  وذلببك  بعلبك  الفتوى يف  دار  و  البقاع  بلديات حمافظة 
اأ�صرة  األف  بينها  من  �صوريا  من  نازحة  وفل�صطينية  �صورية  اأ�صرة  اآلف 
نازحة من عر�صال اإىل القرى املجاورة لها ب�صبب اأحداث العنف الأخرة 

التي وقعت باملنطقة.

املحتاجني يف كل مكان.. وقال اإن الهال الأحمر الماراتي كان وليزال 
من ال�صباقني اإىل اإغاثة الأ�صر النازحة منذ بداية الأحداث يف �صوريا.

لتلقي  و�صكرهم  �صعادتهم  عببن  باحلملة  امل�صتهدفني  مببن  عببدد  عببر  و 
هذه امل�صاعدات التى جاءت يف وقتها متاما يف بداية ف�صل ال�صتاء حيث 
الرد القار�ص والثلوج والتي يعاين منها هوؤلء النازحون خا�صة الن�صاء 

والطفال. 

•• عجمان-وام: 

 2014 العام  خال  اخلرية  الأعمال  هيئة  قدمتها  التي  امل�صاعدات  تنوعت 
لت�صمل قطاعات عديدة داخل الدولة وخارجها وتركزت على ال�صحة والتعليم 

وم�صاعدة الأ�صر املحتاجة وتنفيذ برامج مو�صمية خال العام.
اإن  اخلرية  الأعببمببال  لهيئة  العام  الأمببني  النعيمي  اأحمد  �صامل  �صعادة  وقببال 
تن�صجم مع  العمل اخلري  ريببادة  نحو  اأ�صا�صية  لتاأ�صيل مبادئ  ت�صعى  الهيئة 
ر�صالة الدولة الإن�صانية وقيمها العربية والإ�صامية الأ�صيلة وذلك من خال 
وبيئة  �صاملة  م�صتدامة  تنمية  �صمن  املحتاجني  ظببروف  حت�صني  يف  امل�صاهمة 
و حت�صني  املحتاجة  الإن�صانية  املجتمعات  وتنمية  على تطوير  والعمل  �صحية 
اإغاثة  يف  والإ�صهام  والقت�صادية  والجتماعية  وال�صحية  التعليمية  اأو�صاعها 
املجتمعات املت�صررة من جراء الكوارث الطبيعية والنكبات الجتماعية و�صد ما 
ميكن من حاجات الأيتام وحت�صني اأحوالهم ال�صحية والنف�صية والجتماعية 
اأحدث  وتقوية ال�صات والروابط بينها وبني الهيئات الأخببرى للوقوف على 
لاأ�صر  كببان  الببداخببلببي  ال�صعيد  فعلى  املببجببال.  هببذا  بها يف  تبباأخببذ  الببتببي  النظم 
قيمة  اإجببمببايل  وبلغ  للهيئة  املحلية  امل�صاعدات  برنامج  مببن  ن�صيب  املحتاجة 
منه  ا�صتفادت  درهببم  الدولة ثاثة مايني  داخببل  النقدية  امل�صاعدات  م�صروع 
خم�صة اآلف و820 اأ�صرة مبتو�صط 500 درهم لاأ�صرة الواحدة. وت�صب هذه 
اخلطوة يف اإطار دعم العائات املحتاجة ل�صراء العديد من امل�صتلزمات اخلا�صة 
ال�صرورية من  الأ�صا�صية  �صراء احلاجات  على  املرتتبة  للنفقات  وتخفيفا  بها 

الأغذية حيث ت�صعى الهيئة اإىل تنفيذ امل�صروع بوقت قيا�صي.
اخلرية  الأعمال  لهيئة  امل�صاعد  العام  الأمببني  العو�صي  عبداهلل  �صعادة  واأكببد 
اأن اآفاق العمل اخلري تتو�صع يف المارات �صنويا وتزدهر بف�صل دعم القيادة 
الر�صيدة لا�صر املحتاجة حيث مت الرتكيز يف م�صروع زكاة املال على الأ�صر ذات 

الدخل املحدود وذات الكثافة العددية التي ت�صكل اأولوية يف ا�صتحقاق الدعم.
اخلا�صة  م�صاريعها  و�صمن  اخلرية  الأعمال  هيئة  نفذت  التعليم  قطاع  ويف 
العلم  املدر�صية حتت �صعار  التعليمي م�صروع توزيع احلقائب  بدعم الرنامج 
للجميع وا�صتفاد منه نحو األفي طالب ينتمون اإىل خمتلف املراحل الدرا�صية..

و�صملت مناطق التوزيع كا من اإمارتي عجمان وراأ�ص اخليمة.
يف  ت�صهم  التي  القرطا�صية  اأدوات  مببن  اأداة  األببفببي  تببوزيببع  امل�صروع  ت�صمن  كما 

تخفيف النفقات على كاهل الأ�صر ذات الدخل املحدود.
وتت�صمن فقرات الرنامج التعليمي العديد من امل�صاريع التي ت�صمل ت�صديد 

الأق�صاط الدرا�صية وتوزيع احلقائب املدر�صية وتوزيع القرطا�صية.
ت�صديد  م�صروع  �صملت  والببتببي  الرنامج  مببن  التالية  املرحلة  الهيئة  ونببفببذت 

الأق�صاط الدرا�صية للطلبة امل�صتفيدين بالتن�صيق مع مدار�صهم.

الهيئة من  ا�صتقبلت  املبارك  �صهر رم�صان  الرحمن خال  وبخ�صو�ص موائد 
اإفطار �صائم  ال�صائمني �صمن م�صروع  36 موقعا ع�صرات الآلف من  خال 
- اأحد اأكر م�صاريع الهيئة املو�صمية لفطار ال�صائمني داخل الإمارات وذلك 
بتقدمي خم�صة اآلف وجبة اإفطار يوميا باإجمايل 150 الف وجبة افطار طيلة 

�صهر رم�صان املبارك.
بجميع  ال�صائمني  باإفطار  اخلا�صة  املببواقببع  اخلرية  الأعببمببال  هيئة  ودعمت 
امل�صتلزمات الازمة لنجاح امل�صروع بينها مردات الهواء واملراوح ا�صافة لتطبيق 
م�صاريع اأخرى مثل م�صروع توفر املاء خال �صاة الرتاويح وحر�صت على اأن 
ت�صتوعب وجبات الأفطار جميع امل�صتلزمات الغذائية الازمة. وعلى ال�صعيد 
اخلارجي نفذت هيئة الأعمال اخلرية برنامج م�صاعدات مماثا خارج الدولة 

�صمل ال�صاحي وامل�صاعدات الطارئة وموائد الرحمن.
اأ�صرة حمتاجة يف  األببف   15 اأ�صحية لأكببر من  األببف   15 وقدمت الهيئة نحو 
األف   50 اخلببارج يف حني بلغ اإجمايل امل�صتفيدين من م�صروع زكبباة املببال نحو 

�صخ�ص ينتمون اإىل اأكر من 12 األف ا�صرة.
فل�صطني  اأبرزها  دول  عدة  الهيئة  قدمتها  التي  اخلارجية  امل�صاعدات  و�صملت 
وال�صودان والنيجر وغرها من الدولة .. ففي فل�صطني ركزت هيئة العمال 
ب�صفة  والببقببد�ببص  لفل�صطني  كعادتها  وامل�صاعدة  الببعببون  تقدمي  على  اخلببريببة 
خا�صة .. وبلغت جملة ما قدمته الهيئة لارا�صي الفل�صطينية من م�صاعدات 

خال العام 2014 نحو 62 مليون درهم.
وجاء يف تقرير ملكتب هيئة الأعمال اخلرية يف ال�صفة الغربية اأن م�صاعدات 
والتعليمية  ال�صحية  القطاعات  �صملت   2014 الببعببام  يف  لفل�صطني  الهيئة 
املدن  جميع  على  وتوزعت  التنموي  الجتماعي  القطاع  وم�صاريع  والغاثية 

والقرى واملخيمات الفل�صطينية.
على  ا�صتحوذ  والتنموي  الغاثي  القطاع  م�صاريع  فبباإن  الهيئة  تقرير  وح�صب 
مبلغ 39 مليونا وربع املليون درهم ومت �صرف هذا املبلغ على كفالت اليتام 

والأ�صر املحتاجة واملعاقني وم�صنني ومع�صرين وترميم بيوت اأ�صر فقرة.
الأعمال  اإن هيئة  الغربية  ال�صفة  الهيئة يف  را�صد مدير مكتب  ابراهيم  وقال 
ولا�صر  لهم  وتقدم  الفل�صطينية  الرا�ببصببي  يف  يتيم  األببف   20 تكفل  اخلرية 
اىل  تهدف  متعددة  اأن�صطة  لهم  وتقيم  واألب�صة  نقدية  م�صاعدات  لهم  املعيلة 
لي�صوا  باأنهم  وا�صعارهم  يتمهم  عببن  والتخفيف  وموا�صاتهم  عنهم  الرتفيه 

وحدهم.
وجاء القطاع الغاثي يف املركز الثاين من حيث قيمة امل�صاعدات التي �صرفت 
عليه حيث مت �صرف 14 مليونا و640 الف درهم على هذا القطاع و�صملت 
املبارك  الق�صى  امل�صجد  الرحمن يف  اقامة موائد  الغاثي  القطاع  م�صاعدات 

و�صقيا املاء اأي�صا يف الأق�صى.

جتهيز  م�صروع  اخلرية  الأعمال  هيئة  نفذت  اآخببرى  تعليمية  م�صاعدات  ويف 
امل�صروع  وت�صمن  عببجببمببان..  يف  الأهببلببيببة  اخلببريببة  للمدر�صة  تعليمي  خمتر 
الازمة  باملخترات  اخلا�صة  واملبببواد  والأجببهببزة  الأدوات  مببن  العديد  تقدمي 

لتدري�ص املواد العلمية.
الزئبقية  والرتمومرتات  الباروميرتات  مثل  املخترية  املببواد  قائمة  و�صملت 
واملحرك  للمولد  ومنببباذج  والببعببد�ببصببات  والفهرنهايتية  والطبية  والكحولية 
واجلر�ص واملغناطي�ص الكهربائي واملجهر وال�صرائح املجهرية واأوراق الرت�صيح 
واليود  الكريت  ت�صمنت  الببتببي  الكيمياوية  واملبببواد  الببببدوارق  مببن  وجمموعة 

والأمونيا و�صناديق العينات وغرها.
وقدمت الهيئة اأي�صا م�صاعدات اإىل املدر�صة اخلرية الأهلية يف عجمان والتي 
ت�صم األفني و400 طالب ونحو 80 يف املاك الإداري والتعليمي و�صبق لهيئة 
الأعمال اخلرية اأن دعمت العديد من م�صاريعها ال�صابقة كت�صديد الأق�صاط 
يف  الهيئة  اأ�صهمت  كما  املببحببدود  الدخل  ذات  العائات  من  للطلبة  الدرا�صية 
تنفيذ م�صروع توزيع احلقائب املدر�صية والقرطا�صية وتدر�ص حاليا جمموعة 
ا�صرتاتيجياتها  �صمن  لتنفيذها  ال�صلة  ذات  الأخببرى  التعليمية  امل�صاريع  من 

خال العام الدرا�صي احلايل.
اخلرية  الأعببمببال  هيئة  نفذت  املو�صمية  املحلية  للم�صاعدات  اآخببر  جمببال  ويف 
و900  اآلف  على ثاثة  اأ�صحية   977 بتوزيع حلوم  العيد  اأ�صاحي  م�صروع 

ا�صرة حمتاجة داخل الدولة.
على  وتوزيعه  امل�صروع  تنفيذ  الأعمال اخلرية  لهيئة  امليدانية  الفرق  وراعببت 
العائات من ذات  اأعدتها لر�صد  التي  الك�صوف  امل�صتفيدين يف �صوء �صجات 
�صدة احلاجة  امل�صروع يف �صوء  تنفيذ  لديها حيث مت  امل�صجلة  املحدود  الدخل 
جهد  باأقل  م�صتحقيها  اإىل  ال�صاحي  اإي�صال  اأهمية  ومببراعبباة  الأفبببراد  وعببدد 
وكلفة ليتمتع اجلميع باأيام العيد ومت الرتكيز على الأيتام والأرامل واملعاقني 
نفقات  او  لها معيل  التي ليوجد  والعائات  العديدة  الكثافة  ذات  والعائات 

يومية.
و نببفببذت هيئة الأعببمببال اخلببريببة مبب�ببصببروع املببر الببرمبب�ببصبباين اخلببا�ببص بتوزيع 
كوبونات غذائية على الأ�صر امل�صجلة لديها وبلغ عدد امل�صتفيدين نحو ثمانية 

اآلف �صخ�ص بواقع األفني و250 اأ�صرة.
الدخل  ذوي  مببن  الهيئة  لببدى  امل�صجلة  الأ�ببصببر  تببزويببد  املبب�ببصببروع  هببذا  وت�صمن 
املحدود داخل الدولة مبواد غذائية اأ�صا�صية تتيح لهم تدبر �صوؤونهم اليومية 
اإ�صلوبا جديدا حيث  خال �صهر رم�صان املبارك وقد اتبعت الهيئة هذا العام 
اأتاحت للم�صتفيدين �صرف الكوبونات للمواد الغذائية التي يرغبون احل�صول 
عليها باأنف�صهم بدل من قيامها بتوزيع مواد غذائية حمددة يف العادة عليهم 

باعتبار اأنهم الأعرف باملواد التي ت�صد حاجتهم ب�صكل جيد.

وك�صوة  الأ�صاحي  وم�صروع  منكوبة  اأ�صر  واإغاثة  ال�صتاء  حملة  اأي�صا  و�صملت 
وهدايا لاطفال ذوي احلالت اخلا�صة واغاثات نقدية لأ�صر مت�صررة ومواد 
غذائية ووجبات �صاخنة للمراكز اليوائية والأ�صر الفقرة واأغطية وفر�صات 

للمراكز اليوائية.
نحو  على  الآخبببرى  هي  ا�صتحوذت  ال�صحية  امل�صاعدات  فبباإن  التقرير  وح�صب 
املكثفة  الببعببنببايببة  غبببرف  تكييف  �صملت  و  درهبببم  املببلببيببون  ورببببع  مببايببني  خم�صة 
جمانية  طبية  اأيبببام  وترتيب  �ببصببروريببة  طبية  اأجببهببزة  وتببوفببر  امل�صت�صفيات  يف 
وفحو�صات جمانية وتوفر كرا�ص لامهات قابلة للطي و م�صتلزمات طبية 
اأ�صرة طبية وعربات  اأق�صام طبية وتوفر  ملعاقني ومر�صى وت�صطيب وترميم 

طوارئء ومواد اغاثة وحمروقات لنارة امل�صايف التي حتتاج اإىل دعم.
العام مليونني  له خال  امل�صاعدات  بلغت جملة  التعليمي فقد  القطاع  اأما يف 
ون�صف املليون درهم تقريبا و متثلت امل�صاعدات املقدمة لهذا القطاع يف تاأهيل 
مدار�ص وتاأهيل طاب معاقني واأمهات ليتام وتوزيع حقائب تعليمية وتوفر 
للم�صجد  �ببصببيببارات  وتببوفببر  اخلليل  بوليتكنك  جامعة  يف  للمعاقني  م�صعد 
واملناطق  املدار�ص  واأغذية �صحية على  وتوزيع مياه  وتاأهيل م�صاجد  الق�صى 

املت�صررة.
من  املت�صررين  اإغاثة  م�صروع  اخلرية  الأعمال  هيئة  نفذت   .. ال�صودان  ويف 
ال�صيول و�صملت مناطق التنفيذ قريتي جنوب �صندي و�صمال �صندي التابعتني 
البب�ببصببودان مببن جراء  الببوليببات التي ت�صررت يف  اأكببر  لببوليببة نهر النيل ثبباين 

ال�صيول والفي�صانات موؤخرا.
وت�صمنت الإغاثة توزيع طرود غذائية ا�صتفاد منها نحو األف و500 �صخ�ص 
ينتمون اإىل 250 عائلة يف هذه القرى .. كما �صمل امل�صروع توزيع العديد من 
لنحو  وامل�صمعات  م�صتفيد   500 لنحو  ال�صحية  ل�صيما  الأخببرى  امل�صتلزمات 

م�صتفيدا.  250
يف  م�صاريع خمتلفة  اإجنبباز  توا�صل  الأعببمببال اخلرية  هيئة  اأن  بالذكر  جدير 
م�صاريع  ثمانية  نحو   2014 للعام  امل�صجلة  امل�صاريع  اإجمايل  وبلغ  ال�صودان 
والتعليمية  ال�صحية  واملبب�ببصبباريببع  املببباء  و�صقيا  الببغببذائببي  والببعببون  عاجلة  اإغبباثببة 

وغرها من امل�صاريع ذات ال�صلة.
املو�صمية  براجمها  و�صمن   - اخلببريببة  الأعببمببال  هيئة  دعمت   .. النيجر  ويف 
بواقع  وذلببك  اأ�ببصببرة   331 اإىل  ينتمون  �صخ�ص  و500  األببف  نحو   - العديدة 
200 اأ�صرة يف مدينة ديفا و 131 اأ�صرة يف ميني�صاروا مل�صاعدتها على تغطية 
احتياجاتها فيما يخ�ص املواد الغذائية بال�صافة اىل تنفيذ عدد من امل�صاريع 

التعليمية وال�صحيفة يف عدة مناطق بالنيجر.
وافريقيا  اآ�صيا  يف  الآخبببرى  البببدول  مببن  العديد  الهيئة  م�صاعدات  �صملت  كما 

والعائات املحتاجة فيها.

توعية مرورية مبدر�سة  ليوا الدولية يف العني
•• اأبوظبي-الفجر:

نببفببذ قبب�ببصببم مبببببرور البببعبببني، مببببديبببريبببة املببببرور 
والدوريات يف �صرطة اأبوظبي، برنامج  توعية 
مبببروريبببة مبببدر�ببصببة  لببيببوا البببدولبببيبببة  مبدينة 
البببعبببني، ا�ببصببتببمببل عببلببى تببقببدمي جمببمببوعببة من  
توجيه  منها  لاأطفال  التثقيفية   الأن�صطة  
جمموعة من اأ�صئلة  التوعية املرورية، وتوزيع 
ال�صر  بقواعد  اللببتببزام  حببول  توعية  كتيبات 

واملبببببرور وقبببواعبببد البب�ببصببامببة املبببروريبببة، و�صبل 
جتنب احلوادث، ف�صًا عن  التعريف بدورية 
تثقيف املرورية، وعر�ص عمل م�صرحي ، حول 

م�صببات احلوادث مب�صاعدة اأحد الطاب.
مدير  البلو�صي،  نا�صر  حمد  العقيد  واأو�ببصببح 
مبديرية  اخلبببارجبببيبببة  املببنبباطببق  مبببببرور  اإدارة 
تاأتي  جت�صيداً  امل�صاركة  اأن  والدوريات،  املرور 
لإ�صرتاتيجية �صرطة اأبوظبي يف ن�صر وتعزيز 
البب�ببصببامببة املببببروريببببة، ورفببببع مبب�ببصببتببوى الوعي 

جلببمببيببع البببفبببئبببات؛ وانبببطببباقببباً مببببن  احلر�ص 
امل�صتمر  والببتببفبباعببل  الببتببوا�ببصببل  عببلببى �بببصبببرورة 
وتقدمي  املجتمعية  الببفببعببالببيببات  خمتلف  مببع 
اأفراد  ملختلف  والتثقيفية  املرورية   املعلومات 
ثقافة مرورية  اإىل حتقيق  و�ببصببوًل   املجتمع، 

�صاملة .
ال�صام�صي،  خليفة  نا�صر  اأول  املبببازم  وا�ببصببار  
اإىل  الق�صم،   يف  العامة  العاقات  فببرع  مدير 
جتاوب الأطفال  مع فقرات الرنامج  الذي 

ياأتي  يف اإطار اجلهود امل�صتمرة  لزيادة الوعي 
خمتلف  مببع  والببتببوا�ببصببل  املببببروري،  والتثقيف 
و�ببصببرائببح اجلمهور،  واملببوؤ�ببصبب�ببصببات  الببقببطبباعببات 
الدولة  التي حققتها  اأن الإجنببازات  اإىل  لفتاً 
وال�صامة مكت�صبات مهمة  الأمببن  يف جمايل 
يجب �صونها، مبا ي�صهم يف دعم وتعزيز ن�صر 
اأن  مببو�ببصببحبباً   جمتمعنا،  يف  ال�صامة  ر�ببصببالببة 
الرنامج �صارك فيه ق�صما  ال�صعاف والإنقاذ، 

والتفتي�ص الأمني التابعان ل�صرطة اأبوظبي.
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اجلن�سية والإقامة تكرم الفائزين مبرحلة القائد يف جائزة وزير الداخلية للتميز
•• اأبوظبي-وام:

كببببرم البببلبببواء البببركبببن خببلببيببفببة حببببارب اخلببيببيببلببي وكببيببل وزارة 
الببداخببلببيببة املبب�ببصبباعببد لبب�ببصببوؤون اجلببنبب�ببصببيببة والإقبببامبببة واملنافذ 
بالإنابة عددا كبرا من ال�صباط و�صف ال�صباط والأفراد 
الداخلية للتميز  الفائزين بجائزة وزير  الن�صائي  والعن�صر 
مرحلة القائد العاملني يف �صوؤون اجلن�صية والإقامة واملنافذ 
وذلك يف مقر نادي �صباط ال�صرطة باأبوظبي بح�صور اللواء 
حممد اأحمد املري مدير عام الإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي 

واملديرين العامني بالقطاع .

وعببببدد كبببببر مبببن البب�ببصببببباط بببب�بببصبببوؤون اجلببنبب�ببصببيببة والإقبببامبببة 
واملنافذ.

ل�صرتاتيجية  جت�صيدا  يبباأتببي  الببتببكببرمي  اأن  اخلييلي  واأكببببد 
قطاع �صوؤون اجلن�صية والإقامة واملنافذ بتحفيز املتميزين.. 
على  البببوزارة  ملنت�صبي  دافببعببا  ميثل  التكرمي  اأن  اإىل  م�صرا 

القيام باملهام والواجبات املوكلة اإليهم على اأكمل وجه.
تعزز من  التي  املبدعة  بببالببكببوادر  تهتم  البببوزارة  اأن  واأ�ببصبباف 
على  واملحافظة  املتعاملني  ر�صا  لك�صب  باخلدمات  الرتقاء 
املكانة املتفردة التي و�صلت اإليها دولة الإمارات وما اأنعم اهلل 

عليها من اأمن وا�صتقرار.

و�ببصببدد على اأن الهببتببمببام بح�صد اجلببوائببز يبباأتببي اإميببانببا من 
الوزارة باأهمية ذلك يف رفع املعنويات وحتفيز القدرات ون�صر 
روح التناف�ص واإزكاء روح املبادرات الفعالة للنهو�ص بالعمل 

وتطويره اإىل اأف�صل معاير اجلودة والتميز.
اأف�صل  تطبيق  على  وحثهم  الإجنببباز  ملحققي  ال�صكر  ووجببه 
يتم  حتى  واملنافذ  والإقببامببة  اجلن�صية  �ببصببوؤون  يف  املمار�صات 
الداخلية.  وزارة  قطاعات  خمتلف  يف  وممار�صتها  تطبيقها 
ل�صوؤون  امل�صاعد  الداخلية  وزارة  وكيل  قام  احلفل  ختام  ويف 
على  ال�صهادات  بتوزيع  بالإنابة  واملنافذ  والإقامة  اجلن�صية 

املكرمني. 

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة بعنوان دولة 
الإمارات.. عقد من التطور والزدهار 

•• ابوظبي-وام: 

اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة رئي�ص نادي  حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
43 ينظم مركز زايد للدرا�صات والبحوث  تراث الإمببارات و�صمن احتفالت النادي باليوم الوطني 
التابع للنادي الأحد املقبل يف م�صرح اأبوظبي بكا�صر الأمواج ندوة بعنوان دولة الإمارات.. عقد من 
اأهم  والخت�صا�ص  اخلببرة  اأهببل  من  نخبة  فيها  ي�صارك  التى  الببنببدوة  وتناق�ص   . والزدهبببار  التطور 
الإجنازات النوعية املميزة لدولة الإمارات يف املجالت ال�صيا�صية والقانونية والقت�صادية والعلمية 
وترز اأهم التحولت القت�صادية الرئي�صة يف الدولة واإجنازاتها ومقومات ال�صتقرار التي يج�صدها 
منوذج التاحم الوطني بني القيادة وال�صعب و�صور العطاء والولء والنتماء التي تزخر بها مفردات 

احلياة اليومية.

ال�سيخة فاطمة: الطاقة املتجددة حمور الهتمام البحثي لالأجيال النا�سئة من الباحثني

خالل كلمتها مبنتدى املراأة يف القيادة 

بدور القا�سمي: الثقة والتمكني والإلهام.. عوامل جناح املراأة الإماراتية

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف فعاليات فان زون على كورني�ش العا�سمة

•• اأبوظبي -وام: 

بنت  فبباطببمببة  ال�صيخة  �صمو  اأولببببت 
الن�صائي  الحتبببباد  رئببيبب�ببصببة  مبببببارك 
ملوؤ�ص�صة  الأعبببلبببى  الببرئببيبب�ببصببة  البببعبببام 
املجل�ص  رئي�صة  الأ�ببصببريببة  التنمية 
الأعببلببى لبباأمببومببة والببطببفببولببة فئة 
املببدار�ببص املبب�ببصبباركببة يف جببائببزة زايد 
لطاقة امل�صتقبل لعام 2014 دعما 
منحة  �ببصببمببوهببا  قببدمببت  اإذ  خببا�ببصببا 
للمدار�ص التي كانت مر�صحة �صمن 
جائزة  مببن  الثانوية  املببدار�ببص  فئة 
زايد لطاقة امل�صتقبل 2014 ومل 
بالفوز عقب حفل  يحالفها احلظ 
توزيع اجلوائز الذي اأقيم يف يناير 
املا�صي وذلك ت�صجيعا من �صموها 
املدار�ص  تاميذ  وقببببدرات  ملببواهببب 
يف جمببال بببحببوث الببطبباقببة لتكوين 

م�صارهم البحثي يف امل�صتقبل. 
للعلوم  اأبببار�ببصببو  مببدر�ببصببة  واأعببلببنببت 
التي  ال�صومال  يف  والتكنولوجيا 
كبببانبببت مببببن بببببني خببمبب�ببص مبببدار�بببص 
مكرمة  عببببلببببى  حببب�بببصبببلبببت  اأخببببببببببرى 
الأوىل  املرحلة  اإكمال  عن  �صموها 
من  بدعم  امل�صتدام  م�صروعها  من 
 ARC Initiative موؤ�ص�صة 
الببببتببببي اأطبببلبببقبببتبببهبببا جمبببمبببوعبببة من 
للعلوم  مبب�ببصببدر  مببعببهببد  خببريببجببي 

والتكنولوجيا. 
وبهذه املنا�صبة قالت �صمو ال�صيخة 
فاطمة بنت مبارك: �صاهمت الروؤية 
له  املغفور  املوؤ�ص�ص  للقائد  الثاقبة 
�صلطان  بببن  زايببد  ال�صيخ  بببباإذن اهلل 
اآل نهيان يف و�صع اأ�ص�ص قوية لبناء 
م�صتقبل م�صتدام لوطننا وملختلف 
زايد  جائزة  وت�صعى  الببعببامل..  دول 
لطاقة امل�صتقبل اإىل تكرمي اجلهات 
هذه  نهج  على  تعمل  التي  الرائدة 
الروؤية و متكني �صباب اليوم وقادة 

•• ال�صارقة-الفجر:

�صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  اأ�صادت 
ال�صارقة  هيئة  رئي�ص  القا�صمي، 
�صروق  والبببتبببطبببويبببر  لببا�ببصببتببثببمببار 
التنفيذي  والرئي�ص  واملببوؤ�ببصبب�ببص    ،
القيادة  بببدعببم   ، كلمات  ملجموعة  
الإمارتية للمراأة، وثمنت مبادرات 
ال�صيخة فاطمة  �صمو  المببارت،  اأم 
ببببنبببت مبببببببببارك، البببرئبببيببب�بببص الأعبببلبببى 
رئي�صة  الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
متكني  يف  العام،  الن�صائي  الحتبباد 
املببراأة وتعزيز م�صاركتها يف احلياة 

العامة. 
ال�صيخة  م�صاركة  خال  ذلك  جاء 
بدور القا�صمي يف الن�صخة العاملية 
املراأة  منتدى  من  ع�صرة  ال�صاد�صة 
يف القيادة، والذي عقد حتت رعاية 
و20   19 يومي  القت�صاد  وزارة 
نببوفببمببر اجلبببباري، حببيببث ركبببز هذا 
اإحداث  اإمكانية  املهم على  احلدث 
رواد  مببن  مب�صاركة300  التغير 
مببن جميع  الفكر  وقبببادة  الأعببمببال 
اأنببببحبببباء الببببعببببامل لبببببحببث عبببببدد من 

 •• ابوظبي-وام: 

�صاركت �صرطة اأبوظبي يف فعاليات 
كورن�ص  عببلببى  زون  فببببان  مببعببر�ببص 
التوعية  مبببببببادرة  �صمن  اأبببوظبببببي 
التي تنفذها اإدارة الإعام الأمني 
نائب  �صمو  ملكتب  العامة  بالأمانة 
رئبببيببب�بببص جمبببلببب�بببص البببببببببببوزراء وزيببببر 
"للطريق  �ببصببعببار  الببداخببلببيببة حتببت 
وذلبببك  مبب�ببصببمببار  ولببلبب�ببصببرعببة  اآداب 
احلالية  ال�بببصبببتبببعبببدادات  اطبببببار  يف 
لببفببعببالببيببات �ببصببببباق جبببائبببزة الحتببباد 
للطران الكرى الفورمول واحد 
النقيبعبد املطلب  . وقال   2014
الدرا�صات  ق�صم  رئي�ص  احلببمببادي 
اإدارة  يف  الإعبببامبببيبببة  واحلبببمبببات 
فان  فعاليات  اإن  المببنببي  الإعببببام 
زون جت�صد حر�ص �صرطة اأبوظبي 

وترويجية  تثقيفية  اي�صابان�صطة 
لببتببعببريببف الببببببببزوار بببباأهبببمبببيبببة ربط 
املركبة  الأمببببان خببال �صر  حبببزام 
الببطببريببقببمببن خببببال عر�ص  عببلببى 
الإمبببببارات  �ببصببركببة  قببدمببتببه  متثيلي 
ل�صيارة  البب�ببصببيببارات  قببيببادة  لتعليم 
تبني من خاله  لتدهور  تتعر�ص 
التقليل  يف  الأمبببببان  حببببزام  فبببوائبببد 
الإ�بببببصببببباببببببات عند  مبببببن خمبببباطببببر 
احلبببوادث. مببن جانبه ذكببر املازم 
مدير  اخلييلي  هببادف  مبارك  اأول 
ال�صرطة  اإدارة  يف  املتطوعني  فببرع 
متطوعي  مببن  انببعببددا  املجتمعية 
البب�ببصببرطببة املببجببتببمببعببيببة �بببصببباركبببوا يف 
اإدارة  �ببصببعببي  زون"موؤكدا  "فان 
تبني  اإىل  املببجببتببمببعببيببة  البب�ببصببرطببة 
تعزز  جمتمعية  موؤ�ص�صية  بببرامببج 
ثقافة العمل التطوعي ون�صر قيم 

انهم  ذاكرين  واملقيمني  املواطنني 
حبب�ببصببلببوا عببلببى بببرو�ببصببورات مفيدة 
عززت توعيتهم املرورية اإىل جانب 
اأما  العامة.  ال�صامة  ا�صرتاطات 
موؤ�ص�صة  يف  "موظفة  �ببصببيببف  اأم 
اخلرية" فقالت  لبباأعببمببال  زايبببد 
متنوعة  البببعبببام  هبببذا  فببعببالببيببات  ان 
ومببنببا�ببصبببببة لأعبببمبببال الأطبببفبببال مما 
نفو�صنا  يف  البببتبببوعبببيبببة  مببببن  يبببعبببزز 
عنا�صر  وا�صفة  اأطفالنا  ونفو�ص 
�صريعو  ببباأنببهببم  اأببببوظبببببببي  �ببصببرطببة 
مع  راق  وتببعببامببلببهببم  ال�ببصببتببجببابببة 
�صفا  اأم  قبببالبببت  ا  فببيببمببا  اجلبببمبببهبببور 
اأنبب�ببصببطببة �صرطة  ان  مببن المبببببارات 
اأبببوظبببببي الببتببوعببويببة تببلببقببى رواجبببا 
وتفاعا من كافة �صرائح املجتمع. 
المارات  من  عبداهلل  �صفا  وقالت 
ت�صهم  الببفببعببالببيببات  هببببذه  مببثببل  اإن 

بكافة  اأفببراد اجلمهور  توعية  على 
ومقيمني  مببواطببنببني  مببن  فئاتهم 
لتعزيز  املبببببذولببة  ببباجلببهببود  وزوار 
الببب�بببصبببامبببة املبببببروريبببببة مببببن خال 
املرورية  تثقيف  دوريبببات  م�صاركة 
بقواعد  اجلبببمبببهبببور  تبببعبببرف  البببتبببي 
وعببببر�ببببص جهاز  واملبببببببببرور  الببب�بببصبببر 
يك�صف عن خماطر  الذي  املحاكاة 
ال�صياقة يف حلبات ال�صباق وكيفية 
جتببببببباوز الببب�بببصبببعببباب الببببتببببي تبببواجبببه 
اإ�صافة  الأثبببنببباء  تببلببك  يف  البب�ببصببائببق 
لقيادة  تعليمي  �صمنار  عر�ص  اإىل 
الببب�بببصبببيبببارة يف خمببتببلببف البببظبببروف 
املبببنببباخبببيبببة خببب�بببصبببو�بببصبببا يف حببببالت 
البب�ببصببببباب وحتبببديبببد البب�ببصببرعببات يف 
املدينة واللتزام ب�صوابط وقواعد 
البب�ببصببر واملببببببببرور. كببمببا اأ�ببببصببببار اإىل 
متيزت  احلببببايل  فببعببالببيبباتببالببعببام  اأن 

"فان  يف  اأبوظبي  �صرطة  تقدمها 
وتعريفهم  تثقيفهم  بهدف  زون" 
بببا�ببصببرتاطببات البب�ببصببامببة والأمبببببان 
ال�صامة  اأو  منها  املببروريببة  �ببصببواء 
يف املببنببازل مببن احلببرائببق وغرها. 
وقببببببببال البببطبببفبببل حبببببمبببببدان اأحبببمبببد 
مبدر�صة  طالب  "اإماراتي"  �صالح 
البببروؤيبببة اخلببا�ببصببة يف اأبببوظبببببي اإن 
"فان  يف  والأنبببب�ببببصببببطببببة  البببببرامبببببج 
لأعمار  ومببنببا�ببصبببببة  ممبببتبببازة  زون" 
ذاته  الوقت  يف  وم�صوقة  الأطببفببال 
م�صيفا اأنه ا�صتفاد كثرا فيما اكد 
�صعيد  �صيف  الإمبباراتببيببون  ال�صباب 
املزروعي  و�صهيل مبارك  املرزوعي 
�صرطة  اأن  املببزروعببي  علي  وجا�صم 
اأببببوظبببببببي دائبببمبببا يف قببلببب احلبببدث 
اإىل  واأن�صطتها  وتهدففعالياتها 
نفو�ص  يف  الببطببمبباأنببيببنببة  روح  ببببث 

امل�صوؤولية الجتماعية مبا ي�صهم يف 
دعم وتعزيز م�صرة الأمن والتقدم 
اإىل  ولببفببت  اأبببوظبببببي.  يف  والتنمية 
على  املجتمعية  البب�ببصببرطببة  حببر�ببص 
تببفببعببيببل الببعببمببل الببتببطببوعببي �صمن 
للقيادة  ال�صرتاتيجية  املبببببببادرات 
لتطوير  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة 
الأمن  تببعببزيببز  يف  املجتمع  قببببدرات 
وال�صامة العامةم�صرا اإىل و�صع 
اآلببيببة ل�ببصببتببقببطبباب املببتببطببوعببني من 
الببفببئببات كببافببة وجببذبببهببم يف جمال 
بجانب  للعمل  ال�صرطي  الببتببطببوع 
ال�صرطة يف توعية املجتمع وو�صع 
الظواهر  ملواجهة  الكفيلة  احللول 
تنظيم  يف  واملببب�بببصببباركبببة  البب�ببصببلبببببيببة 

الفعاليات والأن�صطة املجتمعية. 
عن  ومقيمون  مواطنون  اأعبببرب  و 
اإعجابهم بالرامج التوعوية التي 

بالأمن  البب�ببصببعببور  نبب�ببصبببببة  رفببببع  يف 
والأمان الذي يحظى به املواطنون 
اتفقت  فيما  والزائرون  واملقيمون 
زيادة  اأهمية  "يف  �صامل  رانيا  معها 
لتثقيف  املرورية  التوعية  جرعات 
اجلمهور عر العديد من الو�صائل 
للم�صتجدات.  املببواكبببببة  الع�صرية 
حممود  با�صم  مببن  كببل  تفاعل  كما 
" وفواز خ�صر املطر مع الأن�صطة 
تقدمها  التي  املختلفة  التوعوية 
الرتقاء  اأجل  من  اأبوظبي  �صرطة 
مببببعبببارفبببهبببم وتببثببقببيببفببهببم ببببباأمببببور 
املروري  ال�صر  وقببواعببد  ال�صامة 
�صرطة  جبببهبببود  اأن  اإىل  واأ�بببببصبببببارا 
اأبببوظبببببي وتببعببامببل عببنببا�ببصببرهببا مع 
�صعورهم  مببن  عببزز  املجتمع  اأفبببراد 
بالطمانينة يف بلد الأمن والأمان 

الإمارات.

الغد من ر�صم معامل هذا امل�صتقبل 
امل�صتدام . 

واأ�صافت �صموها اأنه من املهم جدا 
ت�صجيع التفكر الإبداعي وت�صافر 
املعنية  الأطببببببببراف  جببمببيببع  جبببهبببود 
مواجهة  لببنبب�ببصببتببطببيببع  املببجببتببمببع  يف 
التحديات العاملية املرتبطة بتاأمني 
والإدارة  واملبببيببباه  الببطبباقببة  مبب�ببصببادر 
برهن  ولقد  للنفايات..  ال�صليمة 
للعلوم  اأبببببار�ببببصببببو  مبببدر�بببصبببة  طببلبببببة 
الطاقة  قيمة  على  والتكنولوجيا 
يف  للمجتمعات  واأهميتها  النظيفة 
وي�صعدين  العامل..  اأنحاء  خمتلف 
اإجنازاتها  على  املببدر�ببصببة  اأهببنببئ  اأن 
 ARC Initiative وموؤ�ص�صة 
هذه  لتحقيق  املتفاين  عملها  على 

الروؤية . 
كانت مدر�صة اأبار�صو قد ا�صتخدمت 
تكاليف  لببتببغببطببيببة  �ببصببمببوهببا  مببنببحببة 
الببريبباح يف  تببوربببني  ترميم  م�صروع 
املببدر�ببصببة وتببركببيببب اأجببهببزة ت�صخني 
العاملة   LED وم�صابيح  املببيبباه 
تتميز  والببتببي  ال�صم�صية  بالطاقة 
ا�صتهاك  يف  الببعببالببيببة  بببكببفبباءتببهببا 

 ARC مبببببوؤ�بببببصببببب�بببببصبببببة  وتببببببببقببببببببدم 
لتنفيذ  البببدعبببم   Initiative
املببببب�بببببصبببببروع خبببببببال عبببببببدة مببببراحببببل 
مت  التي  الأوىل  املرحلة  وت�صمنت 
 26 بببني  الببفببرتة  خبببال  تنفيذها 
مار�ص و1 اأبريل املا�صيني عمليات 

التخطيط و�صيانة هيكل املبنى. 
املوؤ�ص�صة  مبببن  اأعبب�ببصبباء  �ببصببتببة  وقببببام 
التعديات  املدر�صة لإجراء  بزيارة 
والإ�صاحات الازمة على تقنيات 
الببطبباقببة املبببتبببجبببددة.. وخببببال تلك 
املببرحببلببة واجبببهبببت املببوؤ�ببصبب�ببصببة عددا 
منها  والببتببحببديببات  ال�صعوبات  مببن 
وموقع  القا�صية  املناخية  الظروف 

املدر�صة البعيد. 
الببتببي جرت  و  الثانية  املببرحببلببة  اأمبببا 
املا�صي  �صبتمر   25 و   20 بببني 
 LED م�صابيح  تركيب  ف�صملت 
بالطاقة  املبببيببباه  تبب�ببصببخببني  واأجبببهبببزة 
ت�صاهم  اأن  ويببتببوقببع  البب�ببصببمبب�ببصببيببة.. 
هذه التقنيات يف خف�ص ا�صتهاك 
 2 وتوفر   20% بن�صبة  الطاقة 

كيلوواط يف اأوقات الذروة. 
 LED م�صابيح  تببركببيببب  مت  كببمببا 

ومبببببديبببببر مبببب�ببببصببببروع ال�ببببصببببتببببدامببببة 
حمفظة  ت�صهد  اأبببار�ببصببو:  ملببدر�ببصببة 
موؤ�ص�صة  لببدى  التنموية  امل�صاريع 
ARC Initiative يف كل من 
م�صتمرا..  تناميا  واآ�ببصببيببا  اأفريقيا 
ال�صتدامة  مببببببادئ  التزامنا  واإن 
اأهداف  مع  كليا  يتما�صى  والتعليم 
امل�صتقبل..  لببطبباقببة  زايببببد  جبببائبببزة 
فر�صة  اجلببببائببببزة  مببنببحببتببنببا  ولبببقبببد 
اأبار�صو  مببدر�ببصببة  ملبب�ببصبباعببدة  ممببتببازة 
الرائد..  م�صروعها  تببطببويببر  عببلببى 
م�صتوى  رفبببع  اإىل  نببتببطببلببع  ونببحببن 
املتقدمني  جهود  ودعببم  م�صاهمتنا 
بجائزة  والببفببائببزيببن  واملبب�ببصبباركببني 
اإىل  الرامية  امل�صتقبل  لطاقة  زايد 

حتقيق اأهداف ال�صتدامة . 
مدر�صة  اأن  اإىل  الإ�ببببصببببارة  جتببببدر 
اأحد  والتكنولوجيا  للعلوم  اأبار�صو 
جلائزة  نهائيني  مر�صحني  ثاثة 
زايد لطاقة امل�صتقبل لعام 2015 
عن فئة اجلائزة العاملية للمدار�ص 

الثانوية ملنطقة اأفريقيا. 
العام  هذا  م�صروع  مقرتح  ويهدف 
اإىل خف�ص ا�صتهاك الوقود واملياه 

نظام  �صيانة  اإىل  اإ�ببصببافببة  الطاقة 
ال�صبكة امل�صغرة لتوزيع الكهرباء.. 
ومببن �ببصبباأن هببذا املبب�ببصببروع اأن يوفر 
ب�صكل  ال�صاخنة  واملببيبباه  الببكببهببرببباء 

اآمن وم�صتدام ملبنى املدر�صة. 
الدكتور  مببعببايل  قبببال  جببانبببببه  مبببن 
اأحببمببد اجلببابببر وزيبببر دولة  �صلطان 
زايبببببد لطاقة  عببببام جبببائبببزة  مبببديبببر 
اأتوجه  اأن  يبب�ببصببرفببنببي  املبب�ببصببتببقبببببل: 
ل�صمو  والببتببقببديببر  ال�صكر  بخال�ص 
على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
دعم  يف  املعطاءة  وجهودها  كرمها 
هببببذا املببب�بببصبببروع الببببذي يببجبب�ببصببد على 
التعاون  مبداأ  اأهمية  الواقع  اأر�ببص 
والبببببذي ت�صعى  وتبب�ببصببافببر اجلبببهبببود 
اإىل  امل�صتقبل  لطاقة  زايبببد  جببائببزة 
الفائزين  خببببال  مبببن  تببر�ببصببيببخببه 
العمل  روح  يببعببزز  مببببا  والبب�ببصببركبباء 
العام..  الببنببفببع  ويببحببقببق  اجلببمبباعببي 
وتببفببخببر اجلبببائبببزة مببب�ببصبباهببمببتببهببا يف 
ا�صتفادت  الببتببي  البب�ببصببراكببة  تببفببعببيببل 
خراء  من  اأبار�صو  مدر�صة  عرها 
حتديات  مببعبباجلببة  يف  ال�ببصببتببدامببة 

الطاقة . 

يف �صاحة ملعب كرة ال�صلة وغرفة 
تركيب  اإىل  بببالإ�ببصببافببة  احلبببرا�بببص 
اأرببببعبببة اأجبببهبببزة لببتبب�ببصببخببني املبببيببباه يف 

غرف اإقامة املدر�صني. 
تطوير  يف  الطلبة  م�صاركة  وكانت 
الفوائد  اأهببم  من  امل�صروع  مراحل 
موؤ�ص�صة  عببمببلببت  اإذ  حببقببقببهببا  الببتببي 
على   ARC Initiative
باملهارات  تعليم الطلبة وتزويدهم 
املعدات  و�صيانة  لرتكيب  الازمة 
ببباأنببفبب�ببصببهببم.  و�ببصببيببعبباود فببريببق عمل 
عام  بداية  املدر�صة  زيببارة  املوؤ�ص�صة 
الرياح  تببوربببني  ل�صيانة   2015
بببا�ببصببتببخببدام البببببيببانببات املببجببمببعببة يف 
املوقع و�صي�صرف اأي�صا على جتديد 
امل�صغرة للكهرباء يف  ال�صبكة  نظام 
تكمل  التي  اخلطوة  وهببي  املدر�صة 
مبببقبببرتح مببب�بببصبببروع املبببدر�بببصبببة البببذي 
وعند   ..2014 عببببام  يف  قببدمببتببه 
�صتتمكن  بالكامل  املبب�ببصببروع  اإجنببباز 
ا�صتهاك  تخفي�ص  مببن  املببدر�ببصببة 

الطاقة بن�صبة ت�صل اإىل 75%. 
ال�صريك  املوؤ�ص�ص  وير  كايل  وقال 
 ARC Initiative ملوؤ�ص�صة 

العام  %100 بحلول   75 بن�صبة 
املدر�صة  جبببهبببود  ودعبببببم   2016

احلالية يف هذا الإطار. 
و�ببصببتبب�ببصببمببل فبببوائبببد املبب�ببصببروع اأفببببراد 
تركيب  خببال  من  املحلي  املجتمع 
�صحن  واأجهزة  وم�صابيح  ثاجات 
اأنحاء  ال�صم�صية يف  بالطاقة  تعمل 
 ARC القرية.  وت�صارك موؤ�ص�صة
جمعية  وفببببببرع   Initiative
حبببببدود يف معهد  ببببا  مببهببنببد�ببصببون 
مبب�ببصببدر لببلببعببلببوم والببكببنببولببوجببيببا يف 
مببب�بببصببباريبببع اأخبببببببرى ببببالبببتبببعببباون مع 
النهائيني  واملببر�ببصببحببني  الببفببائببزيببن 
امل�صتقبل  لببطبباقببة  زايبببببد  جلبببائبببزة 
فبببباإىل جببانببب دعببببم تببطببويببر مركز 
للمعرفة يف مدر�صة كريا الثانوية 
يف تنزانيا الفائزة باجلائزة العاملية 
 2013 لعام  الثانوية  للمدار�صة 
جمعية  تقدم  اأفريقيا  منطقة  عن 
اأي�صا  مببب�بببصبببدر  مبببعبببهبببد  خبببريبببجبببي 
من  لا�صتفادة  التقنية  خببراتببهببا 
الكهرباء  توليد  يف  املبببزارع  نفايات 
يف مدر�صة ليوا الدولية الواقعة يف 

املنطقة الغربية يف اأبوظبي. 

يف  املببببراأة  ببببدور  املتعّلقة  الق�صايا 
القيادة ومتكينها.

بدور  ال�صيخة  قببالببت  كلمتها،  ويف 
نف�صها  تببعببتببر  اأنببببهببببا  البببقبببا�بببصبببمبببي 
حمظوظة جداً لكونها �صاهدة على 
الدولة  ت�صهده  الببذي  التقدم  هببذا 
بجميع  املببببببببراأة  قببببيببببادة  جمبببببال  يف 
مناحي احلياة، بف�صل دعم القيادة 

حتقق، واأن الطريق اأ�صبح ممهداً، 
اإل اأنه مع ذلك ل زال هناك الكثر 
مما ينبغي حتقيقه من اأجل توفر 
الظروف املنا�صبة للمراأة لتمكينها 
التجارية  الأعمال  ريببادة  يف جمال 
مناطق  يف  اأكببر  وتتطور  لتزدهر 

كثرة من العامل. 
القا�صمي  بببببدور  البب�ببصببيببخببة  وحببثببت 

عببلببى ثببباث نبب�ببصبباء عببلببى الأقببببل كل 
�صهر، واأنا على ثقة من اأن حتديد 
للقيا�ص  الببقببابببلببة  الأهببببببداف  اأحببببد 
�ببصببيببكببون لبببه تببباأثبببر اإيبببجببباببببي على 
نعمل  التي  واجلماعات  املجتمعات 

معها .
التقت  املبببنبببتبببدى،  هبببامببب�بببص  وعبببلبببى 
�صري  الببقببا�ببصببمببي  بببببدور  ال�صيخة 

الر�صيدة لها، وخا�صة اأم الإمارات، 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعببلببى  الرئي�ص 
الن�صائي  الحتبباد  رئي�صة  الأ�صرية، 
الأعلى  املببجببلبب�ببص  رئببيبب�ببصببة  الببببعببببام، 
اإىل  م�صرة  والطفولة.  لاأمومة 
املراأة  اإلببيببه  ت�صعى  ممببا  الكثر  اأن  
الإمبباراتببيببة يف جمببال متكينها قد 

احل�صور على و�صع جمموعة من 
لت�صهيل  للتنفيذ  القابلة  الأهداف 
وقببالببت: هدفنا هنا  املبببراأة،  متكني 
هو الثقة والتمكني الذاتي، واليوم 
اأن  اأمامكم  اأقببف  واأنببا  يل  ا�صمحوا 
بببباأن يتعهد  اأدعبببو كببل واحبببد منكم 
ببببببذل كببل طبباقبباتببه ومبببا لببديببه من 
للتاأثر  الداخلية  والقوة  الإلهام، 

الببببرائببببدة يف جمببببال متكني  ببببلبببر، 
املبببببببببببراأة، زوجبببببببة رئبببيببب�بببص الببببببببوزراء 
الببريببطبباين البب�ببصببابببق تبببوين بلر، 
ورئببيبب�ببص مببوؤ�ببصبب�ببصببة �ببصببري بببلببر . 
القا�صمي  ببببدور  ال�صيخة  وبحثت 
الق�صايا  بببعبب�ببص  ببببلبببر  و�ببببصببببري 
املنطقة  يف  املبببراأة  بتمكني  املتعلقة 

والعامل. 
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•• اأبوظبي-وام: 

جهودها  اأبوظبي  القت�شادية  التنمية  دائــرة  توا�شل 
لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية حلكومة اإمارة اأبوظبي 
وترجمة حمددات ومرتكزات روؤية اأبوظبي القت�شادية 
قيادة  يف  دورهــا  خالل  من  ملمو�ص  واقــع  اإىل   2030
خالل  الدائرة  وحققت  لالإمارة  القت�شادية  الأجندة 
خالل  من  الجنــازات  من  العديد   2014 احلــايل  العام 
تبنيها العديد من املبادرات وتنظيمها فعاليات واأن�شطة 

من  عــدد  مع  والتن�شيق  بالتعاون  متنوعة  اقت�شادية 
اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع اخلا�ص على 
م�شتوى المارة. واأ�شدرت الدائرة يف يناير من هذا العام 
اأكد  2013 والذي  اأبوظبي  التقرير القت�شادي لإمارة 
ارتفاع الناجت املحلي الجمايل لإمارة اأبوظبي بالأ�شعار 
911.6 درهم  اإىل  لي�شل  املائة  7.7 يف  اجلارية مبعدل 
درهم  مليار   846.7 بـنحو  مقارنة   2012 عــام  نهاية 
عام 2011 واإن ظل الأداء العام لالقت�شاد اأف�شل ن�شبيا 
الإجمايل  املحلي  الناجت  حقق  حيث   2011 عــام  عن 

التقرير  واأكــد  املائة.  يف   32 نحو  بلغ  اإ�شميا  منو  معدل 
معدلت  حتقيق  يف  النفطية  غري  الأن�شطة  ا�شتمرار 
دللت  يحمل  مما  الأخــرية  ال�شنوات  خالل  قوية  منو 
القت�شادي  التنويع  نهج  وكــفــاءة  �شالمة  على  مهمة 
الذي تقوده حكومة المارة خا�شة اأن ال�شنوات الثالث 
اأداء ت�شاعديا ملحوظة لهذه املجموعة  املا�شية �شهدت 
�شهدته  الذي  ال�شديد  التباطوؤ  حالة  بعد  الأن�شطة  من 
العام اجلاري نظمت  2009. ويف فرباير من  خالل عام 
ودبي  ابوظبي  امارتي  يف  القت�شادية  التنمية  دائرتا 

الذي    2014 القت�شادية  لــالآفــاق  المـــارات  ملتقى 
لدولة  الوطني  لالقت�شاد  امل�شتقبلية  الآفاق  ا�شتعر�ص 
واملتغريات  املوؤ�شرات  املتحدة يف �شوء  العربية  المارات 
التي حققها اقت�شاد الدولة الوطني ويف ظل م�شتجدات 
وتطورات القت�شاد العاملي. وح�شب التقرير ال�شادر عن 
يتوقع   2013 العام  من  الأخري  الربع  يف  الدويل  البنك 
اأن ينمو حجم القت�شاد الوطني يف العام احلايل 2014 
بن�شبة ت�شل اإىل حوايل 5 يف املائة لي�شكل مع اقت�شادات 

دول جمل�ص التعاون اأحد حمركات القت�شاد العاملي.

دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي توا�سل جهودها لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لالإمارة وترجمة روؤيتها اإىل واقع ملمو�ش
يف  الوطني  لاقت�صاد  الإيجابي  الأداء  ي�صتمر  اأن  القت�صاد  وزارة  وتوقعت 
ال�صنوات القادمة اأي�صا بتحقيق معدلت منو مرتفعة ترتاوح ما بني4.5 يف 
ي�صل حجم  واأن  و2018   2015 عامي  الفرتة بني  املائة يف  و5 يف  املائة 
درهم  تريليون   1.7 حببوايل  اإىل   2018 عببام  الإجببمببايل يف  املحلي  الببنبباجت 

ليحافظ على موقعه كثاين اأكر اقت�صاد عربي.
وح�صب امللتقى متكنت دولة المارات خال فرتة وجيزة من حتقيق مراتب 
بها  يتمتع  الببتببي  المببكببانببيببات  تعك�ص  والببتببي  الببدولببيببة  املببوؤ�ببصببرات  متقدمة يف 
القت�صاد الوطني وعلى راأ�صها موؤ�صر التناف�صية العاملي والذي حققت الدولة 
فيه املرتبة 19 من بني 148 دولة على م�صتوى العامل وحتقيق املرتبة 23 
يف موؤ�صر �صهولة ممار�صة العمال واملرتبة الوىل عامليا يف موؤ�صر الثقة يف 
احلكومات والقت�صاد ال�صادر عن �صركة ادملان المريكية . واأ�صارت التنبوؤات 
الإجمايل  املحلي  الببنبباجت  منببو  مببعببدل  اأن  اإىل  اأبببوظبببببي  لإمبببارة  القت�صادية 
بالأ�صعار اجلارية حقق 6.6 يف املئة خال عام 2013 مقابل7.7 يف املئة 
يف عام 2012 ويعزى هذا التباطوؤ ب�صفة رئي�صية اإىل تراجع اأ�صعار النفط 
2012 مع ال�صارة اىل ان هذا املعدل يظل  2013 مقابل عام  خال عام 
�صمن م�صتوى التوقعات التي ا�صتهدفتها روؤية اأبوظبي القت�صادية 2030. 
ومن املتوقع اأن ي�صهد معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�صعار اجلارية 
بتوقع  مببدفببوعببا  املببئببة  4.3 يف  ن�صبة   2014 عبببام  خبببال  ابببوظبببببي  لإمببببارة 
ا�صتمرار تراجع اأ�صعار النفط وكذلك تباطوؤ منو النتاج اليومي من النفط 
اخلام لاإمارة لينمو بنحو 3.5 يف املئة يف نف�ص الفرتة وذلك بعد اأن �صهد 

منوا ملحوظا خال عام 2013.
كما ا�صدرت دائرة التنمية القت�صادية - اأبوظبي يف ابريل من العام اجلاري 
نتائج ثمانية موؤ�صرات تنموية مركبة تعك�ص الداء القت�صادي لإمارة اأبوظبي 
خال العام املا�صي 2013 وهي موؤ�صر ثقة امل�صتهلك يف الداء القت�صادي 
ومر�صد احوال ال�صرة املواطنة وموؤ�صر دورة العمال وموؤ�صر الثقة يف مناخ 
وموؤ�صر  ال�صناعي  القطاع  وموؤ�صر  العمل  �صوق  يف  الطلب  واجتبباه  العمال 

ال�صفافية يف �صيا�صة ال�صتثمار الجنبي واأخرا موؤ�صر القطاع املايل. 
2013 ب�صكل عام حتقيق دولة الإمارات  وقد عك�صت نتائج املوؤ�صرات للعام 
حيث  جيدا  اقت�صاديا  اداء  خا�ص  ب�صكل  اأبوظبي  واإمبببارة  املتحدة  العربية 
القطاعات والأن�صطة القت�صادية خا�صة تلك  انعك�ص هذا الداء على كافة 
القطاع  انتعا�ص  اأهمها  ومن  العاملية  املالية  بالأزمة  تاأثرت  التي  القطاعات 
ال�صركات  مببن  الببعببديببد  حققت  فيما  ال�صياحة  عببائببدات  وارتبببفببباع  الببعببقبباري 
املدرجة بالأ�صواق املالية اأرباحا خال فرتة الت�صعة الأ�صهر الأوىل من العام 
املا�صي. وجاء يف ملخ�ص تقرير ح�صاد املوؤ�صرات التنموية 2013 اإنه على 
نطاق التطورات امل�صرفية ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة يف الدولة 
انخف�ص  بينما   2013 عببام  مببن  الثالث  الببربببع  خببال  املئة  يف  بن�صبة1.1 
اجمايل راأ�ص مال واحتياطيات تلك البنوك من267.9 مليار درهم بنهاية 
�صبتمر  �صهر  بنهاية  درهببم  مليار   267.3 نحو  اإىل   2013 يونيو  �صهر 
املدرجة  احلكومية  الودائع  باإرجاع  العاملة  البنوك  لقيام  نتيجة   2013
حتت ال�صق الثاين من راأ�ص املال مما مكن البنوك من حتقيق ن�صبة مرتفعة 
من ماءة راأ�ص املال والتي بلغت نحو 19 يف املئة وهي ن�صبة اأعلى من الن�صبة 

املحددة باأنظمة امل�صرف املركزي 12 يف املئة.
واأفاد ملخ�ص املوؤ�صرات باأن ذلك جعل القطاع امل�صريف اأكر قدرة على حتمل 
اأعباء بناء خم�ص�صات اإ�صافية مقابل حمفظة القرو�ص وال�صلف فيما ارتفع 
عر�ص النقود  ح2  بنحو 2.7 يف املائة خال الربع الثالث من عام 2013 
ليبلغ نحو 955 مليار درهم مقارنة بنحو929.8 مليار درهم خال الربع 
الثاين من العام نف�صه يف حني ارتفع عر�ص النقود  ح3  مبعدل 1.4 يف املائة 

خال الفرتة نف�صها لي�صتقر عند1199.6 مليار درهم.
وعلى نطاق التطورات يف الأ�صواق املالية فقد حت�صن اأداء املوؤ�صر العام ل�صوق 
اأبوظبي لبباأوراق املالية بنهاية عام 2013 فارتفع �صعر الغاق من نحو 
 4290.30 نحو  اإىل   2012 دي�صمر  �صهر  بنهاية  نقطة   2630.86
يف  التح�صن  ي�صتمر  اأن  املتوقع  ومببن   2013 دي�صمر  �صهر  بنهاية  نقطة 
تداولت �صوق املال خال عام 2014 مدعوما باإف�صاح العديد من ال�صركات 
الكرى  والأربببباح   2013 عام  اأعمالها خال  نتائج  ال�صوق عن  املدرجة يف 

املحققة من اأعمالهم خا�صة قطاعي البنوك والعقارات.
العام  الول من  للربع  اأبوظبي  لإمببارة  التنموية  املوؤ�صرات  نتائج  اأكببدت  كما 
اجلاري 2014 ا�صتمرار الأداء القوي لقت�صاد الإمارة حيث يظهر ذلك من 
خال الجتاهات ال�صعودية التي �صجلتها جميع املوؤ�صرات التي �صملت موؤ�صر 
وموؤ�صر  القت�صادي  الأداء  يف  امل�صتهلك  ثقة  موؤ�صر  الأعمال  مناخ  يف  الثقة 
دورة الأعمال اإ�صافة اإىل نتائج مر�صد اأحوال الأ�صرة املواطنة. ويعتر ذلك 
التنمية  لتعزيز  اأبوظبي  حكومة  قبل  من  املتوا�صلة  للجهود  ثمرة  الأداء 

القت�صادية امل�صتدامة.
جاء ذلك يف تقرير نتائج املوؤ�صرات التنموية لمارة ابوظبي للربع الول من 
العام اجلاري 2014 والذي ا�صدرته اإدارة الدرا�صات بالدائرة حيث ا�صارت 
امل�صتهلك على م�صتوى دولة الإمببارات �صهدت ارتفاعا ملحوظا  اإن ثقة  اىل 
جببزء من  هببو  والبببذي  امل�صتهلك  ثقة  املوؤ�صر  �صجل  و   2014 عببام  يف مطلع 
موؤ�صر نل�صن العاملي 114 نقطة يف الربع الأول من عام 2014 مرتفعا اإىل 
اأنهى اقت�صاد  اأعلى م�صتوى له. وح�صب تقرير نتائج املوؤ�صرات للربع الول 
اإمارة اأبوظبي عام 2013 م�صجا معدلت منو جيدة على امل�صتوى الكلي 
والقطاعي حيث جاءت تلك النتائج يف ظل اجلهود احلكومية الكبرة لتعزيز 
الأداء القت�صادي بالإمارة من خال الإعان عن خم�ص�صات من النفاق 
 330 اإىل  ي�صل  مبببا   2017-2013 الببفببرتة  خببال  احلكومي  التنموي 
مليار درهم. وعلى م�صتوى الوفود الر�صمية ا�صتقبلت الدائرة وفودا اجنبية 
رفيعة امل�صتوى من عدد من دول العامل كما قامت برتاأ�ص وفود من حكومة 
امارة ابوظبي اىل عدد من الدول التي تربطها بعاقات اقت�صادية متميزة 
بني  القت�صادية  العاقات  وتعزيز  ال�صتثمارية  الفر�ص  ا�صتك�صاف  بهدف 
اأبوظبي وهذه الدول. ويف نوفمر اجلاري ا�صتقبلت فخامة عاطفة يحي اآغا 
رئي�صة جمهورية كو�صوفا يف مكتبها بالعا�صمة بري�صتينا معايل علي ماجد 
املن�صوري رئي�ص دائرة التنمية القت�صادية اأبوظبي الذي تراأ�ص وفدا رفيع 

امل�صتوى من حكومة اإمارة اأبوظبي.
ومت خال الجتماع بحث اأوجه التعاون والتن�صيق امل�صرتك بني اإمارة اأبوظبي 
وال�صتثمارية مبا  القت�صادية  املجالت  العديد من  كو�صوفا يف  وجمهورية 
اأوا�صر العاقات امل�صرتكة ويعزز من الفر�ص ال�صتثمارية  ي�صهم يف تعزيز 

والتبادل التجاري بني البلدين ال�صديقني خال املرحلة القادمة.
التنمية  دائببرة  املن�صوري رئي�ص  املا�صي بحث معايل علي ماجد  اأكتوبر  ويف 
القت�صادية - اأبوظبي مبكتبه مع ال�صيدة اآن ماري ايدراك املمثلة اخلا�صة 
لل�صئون القت�صادية  الفرن�صية  الدولية  ال�صوؤون اخلارجية والتنمية  لوزير 
التنموية  امل�صاريع  جمببال  يف  البلدين  بببني  املبب�ببصببرتك  الببتببعبباون  تعزيز  �صبل 
وال�صتثمارات ونقل املعرفة مبا يهدف اىل تعزيز وتطوير العاقات الثنائية 

بني اجلانبني يف خمتلف املجالت.
ويبلغ عدد ال�صركات الفرن�صية العاملة يف الدولة 128 �صركة وعدد الوكالت 
التجارية 249 وكالة فيما هناك حوايل ثمانية الف و 155 عامة جتارية 

فرن�صية م�صجلة يف وزراة القت�صاد.
وبلغ حجم ال�صتثمارات الماراتية املبا�صرة يف فرن�صا اأكر من ملياري يورو 
وفق اأخر الح�صاءات ال�صادرة عن م�صت�صار ال�صتثمار القليمي يف الوكالة 

التطورات  النا�صئة عن  ال�صتثمارية  الفر�ص  اإىل عر�ص  بالإ�صافة  اأبوظبي 
والتعليم  ال�صناعة  قببطبباع  ويف  لببامببارة  املحلي  القببتبب�ببصبباد  يف  حببدثببت  الببتببي 

واقت�صاد املعرفة والتمويل والبنية التحتية والنقل.
منرا  لببنببدن  يف   2014 لببعببام  لاإ�صتثمار  اأبببوظبببببي  ملتقى  دورة  واأتببباحبببت 
فريدا للم�صتثمرين و�صناع القرار واملديرين التنفيذيني يف الإدارات العليا 
للح�صول على املعلومات مبا�صرة واإر�صاء وبناء العاقات املبا�صرة مع وا�صعي 

ال�صيا�صات واملديرين التنفيذيني باإمارة اأبوظبي.
التنمية  نببظببمببت دائبببببرة  املببا�ببصببي  اأببببريبببل  ويف مببديببنببة هببانببوفببر الملببانببيببة ويف 
القت�صادية فعاليات ملتقى المارات لا�صتثمار الثالث بالتعاون مع الغرفة 
معر�ص  فعاليات  هام�ص  على  وذلببك  وال�صناعة  للتجارة  الملانية  العربية 
ال�صابعة  �صاركت فيه دولة المببارات للمرة  الذي  الببدويل  ال�صناعي  هانوفر 
جهة   35 و�صم  ال�صابقة  م�صاركاتها  �صمن  الأكببر  هو  بجناح  التوايل  على 

حكومية وقطاع خا�ص من امل�صانع وال�صركات العاملة بالدولة.
200 �صخ�ص من امل�صتثمرين ورجال العمال  اأكر من  و�صارك يف امللتقى 

من قطاع ال�صناعة الأملان والأوروبيني والأجانب.
العوام  خببال  تتزايد  واأملببانببيببا  اأبوظبي  بببني  النفطية  غببر  التجارة  وظلت 
املا�صية حيث حلت اأملانيا يف املرتبة الرابعة عامليا ك�صريك لأبوظبي يف التجارة 
غر النفطية عام 2012 وعلى الرغم من اأن حجم التجارة الإجمالية غر 
النفطية بني اأبوظبي و اأملانيا انخف�ص اإىل حوايل 1.6 بليون يورو بنهاية 
عام 2013 بن�صبة 20 يف املائة عن عام 2011 اإل اأن اأملانيا ل تزال واحدة 

من اأكر ع�صرة �صركاء رئي�صيني لأبوظبي يف التجارة غر النفطية.
دولة  م�صاركة  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائببرة  قببادت  املا�صي  اأبريل  ويف 
الدويل هذا  ال�صناعي  املتحدة يف معر�ص هانوفر مي�صي  العربية  الإمببارات 

العام بنجاح كبر.
اآلف زائر فيما  اأكر من ثاثة  اأيببام زيببارة  و�صهد جناح الدولة ملدة خم�صة 
متكنت اجلهات امل�صاركة حتت مظلته من عقد اأكر من األف و100 اجتماع 
ولقاء مع ممثلي ال�صركات الجنبية ووفود الدول امل�صاركة وامل�صتثمرين من 

رجال ال�صناعة من خمتلف دول العامل.
الإمارات  دولببة  امل�صاركني حتت مظلة جناح  املائة من  90 يف  حببوايل  واأكببد 
العام  هببذا  للغاية  وايجابية  ناجحة  كانت  م�صاركتهم  اأن  املتحدة  العربية 
ال�صناعية  الأوروبببيببة  ال�صركات  بكريات  لالتقاء  الفر�صة  لهم  واأتبباحببت 
الكرى مما وفر لهم امكانية تو�صيع ن�صاطهم ال�صناعي والطاع على اأبرز 
�صمن  ال�صناعي  القطاع  يف  اجلببودة  العالية  والتكنولوجيا  التقنية  احللول 
تخ�ص�صاتهم. ومن نتائج هذه اللقاءات اأبدت ثاث �صركات اأوروبية رئي�صية 
اإمببارة راأ�ص اخليمة فيما اأبدت اإحدى ال�صركات  رغبتها يف فتح فروع لها يف 
انفروتيك  اأبوظبي  �صركة  باإقامة م�صاريع م�صرتكة مع  اهتمامها  الأملانية 

لإنتاج منتجاتها يف اأبوظبي با�صتثمار يبلغ 20 مليون يورو.
وذكر ممثلو 19 م�صنعا من اإمارة اأبوظبي م�صاركون �صمن جناح الدولة يف 
ا�صتبيان خا�ص بامل�صاركة اأنهم اطلعوا خال لقاءاتهم مع ال�صركات الأجنبية 
الأوروبية وامل�صتثمرين ورجال ال�صناعة املتواجدين يف هانوفر على اإمكانية 
ببنية حتتية  بات يتمتع  الذي  املتحدة  العربية  الإمببارات  اإىل �صوق  دخولهم 
الأجنبي  وجودة عالية يف خدماته وبيئة ت�صريعية منفتحة على ال�صتثمار 
البحوث  التكنولوجيا والتعاون يف جمال  املعلومات ونقل  اإىل تبادل  اإ�صافة 
تنمية  مكتب  �ببصببارك  اجلببباري  الببعببام  مببن  اأبببريببل  ويف  ال�صناعية.  والتنمية 
معر�ص  فعاليات  يف  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  لدائرة  التابع  ال�صناعة 
بجناح  للمعار�ص  اأبوظبي  مركز  يف  املخاطر  ودرء  الوطني  الأمببن  وموؤمتر 
تتبعها  التي  الجبببراءات  حببول  واملعلومات  البيانات  والبببزوار  للجمهور  قببدم 
للبيئة  الرقابية  ال�صلطة  باعتباره  باملكتب  وال�صامة  وال�صحة  البيئة  اإدارة 
وتنفيذ  بتطبيق  واملكلف  ال�صناعي  القطاع  يف  املهنية  وال�صامة  وال�صحة 
اإدارة البيئة وال�صحة وال�صامة  2009 ب�صاأن نظام  42 ل�صنة  القرار رقم 

لإمارة اأبوظبي.
يف  نوعه  مببن  والأول  املتخ�ص�ص  واملببوؤمتببر  املعر�ص  هببذا  يف  امل�صاركة  وتبباأتببي 
المارة من منطلق حر�ص مكتب تنمية ال�صناعة على تعزيز دوره الت�صريعي 
اأبوظبي  امارة  م�صتوى  على  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  على  والرقابي  وال�صرايف 
تناف�صيتها  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  وال�صامة  وال�صحة  البيئة  نظام  لتطبيق 

وتطوير امكاناتها وقدراتها يف هذا املجال.
وقيد  عاملة  �صناعية  جهة   658 بت�صجيل  ال�صناعة  تنمية  مكتب  وقبببام 
املهنية  البيئة وال�صحة وال�صامة  اإدارة  الإن�صاء فيما تلقى م�صتندات نظام 
الطلبات  بينما  منها..   172 على  املوافقة  ومتت  متقدمة  جهة   284 من 
للتاأكد من  اأخببرى  املراجعة ومنها ما مت طلب تقدميها مببرة  الأخببرى قيد 

تطبيقها املوا�صفات وال�صروط املطلوبة.
لدائرة  التابع  ال�صناعة  تنمية  مكتب  اأ�صدر  اجلبباري  العام  من  فراير  ويف 
التنمية القت�صادية اأبوظبي تقريرا حدد فيه 13 قطاعا �صناعيا م�صتهدفا 
يف اإمارة اأبوظبي وذلك بناء على تو�صيات اخلطة ال�صرتاتيجية ال�صناعية 
لاإمارة 2011 2015 والتي مت خالها مراجعة اخلطط لكافة اجلهات 
املمكن  ال�صناعية  القطاعات  حتديد  بهدف  ال�صناعة  بقطاع  العاقة  ذات 
ال�صناعة  القت�صادية لقطاع  الأهببداف  ت�صاهم يف حتقيق  والتي  ا�صتهدافها 

وفق حمددات ومرتكزات روؤية ابوظبي القت�صادية 2030.
و�صملت القطاعات ال�صناعية امل�صتهدفة ح�صب التقرير �صناعات مواد البناء 
وال�صناعات البرتوكيميائية واملعادن املهند�صة واحلديد وال�صلب وال�صناعات 
والنفط  املتجددة  والطاقة  الغذائية  وال�صناعات  والأملببنببيببوم  البا�صتيكية 

والغاز واأ�صباه املو�صات و�صناعة التغليف والطران ومعدات النقل.
ويف اإطار التفاقيات ومذكرات التفاهم وقعت دائرة التنمية القت�صادية يف 
60 جهة  يونيو املا�صي اتفاقية تعاون م�صرتك مع �صناعات بالإ�صافة اىل 
من الدوائر والهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه احلكومية بهدف التعاون 

والتن�صيق بني الطرفني ب�صاأن برنامج م�صاريع اأبوظبي.
ويهدف برنامج م�صاريع اأبوظبي اإىل اإبراز حجم ال�صتثمار املحلي والأجنبي 
اتببخبباذ القرارات  الببقببرار يف  يف كببل قببطبباع على حببده و كببذلببك دعببم متخذي 
القت�صادية و امل�صاهمة يف حتليل التنمية يف كل قطاع بالإ�صافة اىل التعرف 
ح�صول  وت�صهيل  واملببوؤجببلببة  املببتبباأخببرة  و  حاليا  القائمة  امل�صاريع  جميع  علي 
املا�صي  مايو  ويف  املنا�صب.  القطاع  لا�صتثمار يف  البيانات  على  امل�صتثمرين 
اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  لدائرة  التابع  لاأعمال  اأبوظبي  مركز  وقببع 
من  الببتببعبباون  بببهببدف  م�صدر  امل�صتقبل  لطاقة  اأبببوظبببببي  �صركة  مببع  اتفاقية 
اأجل تب�صيط وت�صهيل وت�صريع وتطوير الإجببراءات الازمة للح�صول على 
الرخ�ص التجارية للم�صتثمرين يف املنطقة احلرة ملدينة م�صدر من خال 
اإ�صدار  خدمات  تقدمي  للمنطقة  تتيح  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  توفر 
الرخ�ص التجارية. وح�صب التفاقية يقوم مركز اأبوظبي لاأعمال بتوفر 
الأنظمة الإلكرتونية اخلا�صة بتقدمي خدمات الرخ�ص التجارية والأ�صماء 
 .. م�صدر  ملدينة  احلببرة  باملنطقة  امل�صتثمرين  خدمة  مركز  لدى  التجارية 
حيث �صيتم منح موظفي املنطقة �صاحية ا�صتخدام الأنظمة الإلكرتونية 
خلدمات الرخ�ص والأ�صماء التجارية والعمل بها وفقا لاأحكام والت�صريعات 
والأنظمة املعمول بها يف هذا ال�صاأن نيابة عن دائرة التنمية القت�صادية يف 
اإمارة اأبوظبي مركز اأبوظبي لاأعمال وذلك كاأول منطقة حرة يف اأبوظبي 
تقدم هذه اخلدمات. وت�صم التفاقية ملحقني الأول يحدد اآلية التح�صيل 

املايل ملركز اأبوظبي لاأعمال والثاين جدول الأن�صطة القت�صادية.

الفرن�صية لا�صتثمارات الجنبية والتي متثل اأكر 45 يف املئة من اإجمايل 
كانت  ال�صتثمارات  الأو�صط وهذه  ال�صرق  الببواردة من منطقة  ال�صتثمارات 
بفرن�صا  معظمها  وترتكز  يببورو  مليون   485 تتجاوز  ل  اأعبببوام  ع�صرة  قبل 
والجهزة  الببطببران  مببعببدات  و  والببنببقببل  كبباملببوا�ببصببات  املنتجة  القطاعات  يف 
الكهربائية واللكرتونية و�صناعة ال�صيارات والطاقة بالإ�صافة اإىل القطاع 
العقاري. ويف �صبتمر املا�صي عقد معايل علي ماجد املن�صوري رئي�ص دائرة 
اللورد  مببع  الببدائببرة  مبقر  مبكتبه  اجتماعا  اأبببوظبببببي  القت�صادية  التنمية 
الذي  الأ�صرتالية  كوينزلند  بولية  بري�صبان  مدينة  عمدة  كرك  جراهام 
زار اأبوظبي على راأ�ص وفد كبر بهدف بحث ومناق�صة �صبل تعزيز العاقات 

القت�صادية وال�صتثمارية بني باده واإمارة اأبوظبي.
اإمارة  التي تتمتع بها  الفر�ص ال�صتثمارية  ا�صتعرا�ص  ومت خال الجتماع 
وال�صتثمارية  والتجارية  ال�صناعية  املجالت  يف  خا�صة  وا�صرتاليا  ابوظبي 
مبا يهدف اىل تعزيز دور القطاع اخلا�ص وامل�صتثمرين من اجلانبني وخلق 

املزيد من امل�صاريع التنموية امل�صرتكة.
وقد ارتفعت واردات اإمارة اأبوظبي خال الفرتة من 2012 2013 حيث 
�صجلت نحو مليارين و169 مليونا و847 األف درهم عام 2012 لتوا�صل 
ارتفاعها اإىل مليارين و231 مليونا و753 األف درهم عام 2013 يف حني 
بلغت الواردات حتى اأبريل من عام 2014 قرابة 766 األفا و105 دراهم.

وبلغ عدد ال�صركات الأ�صرتالية امل�صجلة والعاملة يف اإمارة اأبوظبي 31 �صركة 
48 �صركة عاملة يف الدولة فيما بلغ اإجمايل الوكالت التجارية  اأ�صل  من 
الأ�صرتالية  التجارية  العامات  وعببدد   59 الإمبببارات  دولببة  يف  الأ�صرتالية 

الدولة. يف  جتارية  عامة   439
يف  الببدائببرة  رئي�ص  املن�صوري  ماجد  علي  معايل  اجتمع  املا�صي  يونيو  ويف 
اأبوظبي مع معايل مرو�صاف لجاك نائب رئي�ص الوزراء وزير اخلارجية 
حكومي  ر�صمي  وفببد  بح�صور  �صلوفاكية  بجمهورية  الوروبببيببة  وال�صئون 

�صلوفاكي رفيع امل�صتوى.
تطوير  �صبل  �صلوفاكيا  وزراء  رئي�ص  نائب  مع  الدائرة  رئي�ص  معايل  وبحث 
اأبرز  وا�صتعرا�ص  اجلانبني  بني  والتنموية  القت�صادية  العاقات  وتعزيز 
التبادل  زيببادة حجم  ي�صهم يف  اأن  �صاأنه  ملا من  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�ص 
التجاري وفتح افاق او�صع من امل�صاريع ال�صتثمارية بني البلدين ال�صديقني. 
وخارجها  الدولة  داخببل  القت�صادية  الفعاليات  من  عببددا  الببدائببرة  ونظمت 
2014 وذلببك بهدف تعزيز دورهببا الببريببادي يف قيادة  خببال العام اجلبباري 

القطاع القت�صادي على م�صتوى امارة ابوظبي.
اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائببرة  نظمت  اجلبباري  العام  من  فراير  ففي 
الثانية  اخلم�صية  القت�صادية  اخلطة  م�صروع  لإعببداد  عمل  ور�صة  مبقرها 
من  �صخ�صا   60 مببن  اأكببببر  مببب�ببصبباركببة   2017  2013 اأبببوظبببببي  لإمبببببارة 
يف  العاقة  ذات  اجلببهببات  مببن  العمل  وفببرق  للخطة  الفنية  اللجنة  اأع�صاء 
المارة امل�صاركة يف تنفيذها وذلك انطاقا من حر�ص الدائرة على تنفيذ 
مراحل اإجناز م�صروع اخلطة ومتابعة الجراءات واخلطوات التنفيذية التي 

مت اتخذها خال الفرتة املا�صية.
ال�صركاء  مع  التن�صيق  عملية  اإليه  و�صلت  ما  اطببار  يف  الور�صة  هببذه  وتبباأتببي 
ال�صرتاتيجيني من خمتلف اجلهات املعنية يف المارة بهدف توفر البيانات 
وامل�صاركة  القت�صادية  القطاعات  ملختلف  الفرعية  واخلطط  والببدرا�ببصببات 
اأهمية  الثانية حيث متثل هذه اخلطة  م�صروع اخلطة اخلم�صية  اإعببداد  يف 
القت�صادي  للم�صتقبل  متكاما  تبب�ببصببورا  ير�صم  وطببنببي  كم�صروع  ق�صوى 

لاإمارة لل�صنوات اخلم�ص املقبلة.
ويف اأكتوبر املا�صي نظمت الدائرة بالتعاون مع دائرة ال�صناعة والقت�صادي 
بامارة الفجرة وبدعم من وزارة القت�صادي فعاليات الدورة الأوىل مللتقى 
�صاحب  رعببايببة  حتببت  الفجرة  مدينة  يف  القت�صادي  للتخطيط  الإمببببارات 
ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة 

وذلك مببادرة منها مب�صاركة الدوائر القت�صادية املحلية بالدولة.
والعديد من  الهمية  عالية من  درجببة  امللتقى عدة جل�صات على  واحت�صن 
امل�صاريع  ومنها  ال�صرتاتيجية  بخطتها  وثيق  ب�صكل  املرتبطة  املو�صوعات 
بروز  مببع  خا�صة  ال�صناعي  القطاع  قبببدرات  وتعزيز  واملتو�صطة  ال�صغرة 
القانون الحتادي رقم 2 ل�صنة 2014 ب�صاأن امل�صاريع ال�صغرة واملتو�صطة 
86 يف املائة من جمموع فر�ص العمل بالقطاع اخلا�ص وت�صكل  التي توفر 

نحو 60 يف املائة من الناجت املحلي الجمايل غر النفطي.
يوليو  يف  الببدائببرة  نظمت  القت�صادي  الجتماعي  الن�صاط  م�صتوى  وعلى 
املا�صي امللتقى الرم�صاين الرابع 2014 حتت عنوان  جمتمع اأبوظبي بني 
ال�صتهاك والدخار يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص مب�صاركة اكر من 
150 �صخ�صا وذلك �صمن فعاليات املبادرة الجتماعية ملوظفي حكومة اإمارة 
اأبوظبي. وعر�صت الدائرة اإجابات عينة من اجلمهور عن راأيهم يف الدخار 
القطاع  يقدمها  التي  والببقببرو�ببص  الببعببرو�ببص  اأن  اإىل  واأ�ببصببارت  وال�صتهاك 
اخلا�ص بغر�ص ال�صتهاك بع�صها �صحيح والخر غر ذلك نظرا للمناف�صة 
بني هذه اجلهات التي ت�صعى اىل بيع منتجاتها للجمهور من خال تقدمي 
عرو�ص ت�صهم يف اقبالهم على ال�صراء حتى واإن كانت غر �صرورية اأولي�صت 

من املتطلبات الولية حلياتهم.
كما نظمت الدائرة يف يونيو املا�صي جل�صة الع�صف الذهني الأوىل له بعنوان 
القطاع  دور  تعزيز  مناق�صة  بهدف  وذلببك  ومببوؤثببر  فاعل  خا�ص  قطاع  نحو 

احلكومي والقطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة.
وتاأتي هذه اجلل�صة يف اإطار جهود الدائرة نحو امل�صاهمة بفعالية يف حتقيق 
-2007 لعام  العامة  ال�صيا�صة  اأجندة  ت�صمنتها  التي  واملبببببادرات  الأهببداف 

2008 لإمارة اأبوظبي والتي يجرى اإعدادها وتطبيقها من خال الدوائر 
والأجهزة والهيئات يف اإمارة اأبوظبي.

وا�صتهدفت اجلل�صة و�صع املقرتحات الازمة لتحقيق روؤية اأبوظبي املرتكزة 

ت�صع  خببال  من  موؤ�ص�ص  ون�صط  منفتح  واقت�صاد  اآمببن  جمتمع  توافر  على 
من  عببدد  مب�صاركة  وذلببك  ومببوؤثببر  فاعل  خا�ص  قطاع  منها  رئي�صية  دعببائببم 
ال�صركاء ال�صرتاتيجيني وح�صور عدد من رجال الأعمال يف اإمارة اأبوظبي 

بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل اةغ.
عمل  ور�صة  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائببرة  نظمت  املا�صي  مار�ص  ويف 
واقع جتارة  لدرا�صة  الولية  والتو�صيات  النتائج  ا�صتعرا�ص  بهدف  مبقرها 
التجزئة يف امارة ابوظبي مب�صاركة اأكر من 30 �صخ�صا ميثلون عددا من 
اجلهات احلكومية املحلية والحتادية ذات العاقة مبو�صوع الدرا�صة التي 

اعدتها اإدارة الدرا�صات بالدائرة.
وتاأتي هذه الور�صة يف وقت ي�صهد فيه ن�صاط جتارة التجزئة خال العقدين 
الأخرين دورا كبرا ومتناميا يف تعزيز قطاع التجارة الكلي لاإمارة حيث 
بلغت ن�صبة م�صاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل غر النفطي 8.3 يف املئة 
اأبوظبي  اإمببارة  اقت�صاد  املوؤثرة يف  الأن�صطة  اأنه يعتر من  2012 كما  عام 

ويندرج �صمن قطاع امل�صروعات ال�صغرة واملتو�صطة.
وتظهر الدرا�صة والبيانات الح�صائية مدى اعتماد هذا الن�صاط على اليدي 
ميثل  مبا  الداخلية  التجارة  لأن�صطة  رئي�ص  كمحرك  املاهرة  غر  العاملة 
حتديا رئي�صيا.. م�صرا اىل اأن ن�صاط بيع املواد الغذائية وامل�صروبات يعتر 
اأكر الأن�صطة امل�صتقطبة للعمالة الوافدة غر املاهرة والذي �صهد ارتفاعا 

يف جمموع العمالة مبا ن�صبته 25.8 خال عام 2011.
ونبباقبب�ببصببت الببور�ببصببة عبببددا مببن املببحبباور الرئي�صية مببن اأببببرزهبببا ا�ببصببببباب تدين 
النفطي  غر  الإجببمببايل  املحلي  الناجت  يف  التجزئة  جتببارة  ن�صاط  م�صاهمة 
وتدين  املاهرة  الوافدة غر  العمالة  على  الن�صاط  واعتماد  اأبوظبي  لإمببارة 
تناف�صية  تعزيز  اىل  احلاجة  اىل  بالإ�صافة  الن�صاط  هذا  يف  التوطني  ن�صبة 

الن�صاط �صمن حموري البنية التحتية والتجارة اللكرتونية. 
ويف مايو املا�صي اأعلنت دائرة التنمية القت�صادية اأبوظبي عن م�صروع من�صة 
اإمارة ابوظبي مبا  اأبوظبي الذكية الذي يهدف اإىل تعزيز بيئة الأعمال يف 
يواكب توجهات حكومة اأبوظبي الر�صيدة لتحقيق ا�صرتاتيجيتها الرامية اىل 
النتقال اىل احلكومة الذكية لتكون اأكر فاعلية وكفاءة يف توفر خدمات 

حديثة لقاعدة متنوعة من العماء عر العديد من القنوات واخليارات.
وتعاقدت دائرة التنمية القت�صادية مع اإحدى ال�صركات ال�صت�صارية العاملية 
لإعداد درا�صة جدوى وا�صرتاتيجية وتطوير مفهوم من�صة الأعمال الرقمية 
يف اأبوظبي بغية و�صع املمكنات لدعم منو اقت�صاد اأبوظبي وتعريف الوظائف 
واملحتوى ال�صروريني للتعامل مع خمتلف فئات املعنيني امل�صتهدفة وتطوير 
ال�صتدامة  وت�صمن  ذاتببيببا  مكتفية  وهببي  املن�صة  تعمل  لكي  العمل  منبببوذج 
لتعزيز  الأمببام  اإىل  تتطلع  مبتكرة  اأدوات  وتقدم  لها  امل�صتمرين  والتطوير 

القدرة التناف�صية لإمارة اأبوظبي يف املجالت الرقمية.
ويف فراير من العام اجلاري اأطلقت دائرة التنمية القت�صادية ابوظبي ر�صميا 
موقعها اللكرتوين يف حلته اجلديدة وبوابة املعرفة اللكرتونية الداخلية 
�صاأنها  من  التي  التقنية  والو�صائل  الأدوات  جميع  توفر  على  حر�صها  يف 
التي توفر خدماتها لل�صركاء واملتعاملني  اأن ت�صعها �صمن الدوائر الذكية 
بالطريقة التي تواكب تطلعات وتوجهات حكومة المارة الر�صيدة لتحقيق 

ا�صرتاتيجيتها اللكرتونية الرامية اىل النتقال للحكومة الذكية.
ويف هذا ال�صياق قدمت دائرة التنمية القت�صادية اأبوظبي يف اأكتوبر املا�صي 
خال م�صاركتها يف معر�ص جيتك�ص 2014 يف مركز دبي الدويل للمعار�ص 
ملعامات  الببذكببيببة  للهواتف  تطبيقات  ثبباثببة  ابببوظبببببي  امبببارة  جببنبباح  �صمن 
الرتاخي�ص التجارية �صملت تطبيق خدمات جتديد وتعديل وطلب الرخ�ص 
عن  بحث  خببدمببات  ي�صم  والبببذي  الأعببمببال  دليل  وتطبيق  عنها  وال�صتعام 
رخ�صة جتارية م�صجلة واختيار الن�صاط املرغوب فيه ومعلومات عن الن�صاط 
الأعمال  رجببال  وخدمة  اجلغرايف  واملوقع  التوا�صل  وارقببام  ال�صم  التجاري 
اخلا�صة باختيار الن�صاط التجاري عر املوقع اجلغرايف والذي يفيد درا�صات 
اللكرتوين  الببدائببرة  موقع  تطبيق  جانب  اىل  التجاري  للن�صاط  اجلببدوى 

والذي يوفر اخلدمات التي تقدمها الدائرة للمجتمع. 
ويف اأبريل من العام اجلاري نظمت جلنة امل�صئولية املجتمعية بدائرة التنمية 
ابوظبي  امببارة  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  عن  حما�صرة  اأبوظبي  القت�صادية 
واخلا�صة  احلكومية  و�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات  قيام  اأهمية  خالها  اأكببدت 
بدور  الببقببيببام  خببال  مببن  املجتمع  جتبباه  والوطنية  الأخبباقببيببة  بالتزاماتها 
اإيجابي وفاعل جتاه تفعيل دور امل�صوؤولية املجتمعية وذلك ترجمة لتوجهات 
قيادة وحكومة دولة المارات الر�صيدة يف تفعيل دور امل�صوؤولية املجتمعية مبا 

يعك�ص خططها ال�صرتاتيجية الهادفة اإىل حتقيق ال�صتدامة يف املجتمع.
امل�صوؤولية  دور  تدعيم  يف  ي�صاهم  مببا  اأببببرز  بببني  مببن  اأن  املحا�صرة  واعببتببرت 
املجتمعية يف اإمارة اأبوظبي تفعيل دور اجلهات ذات العاقة وخا�صة القطاع 
اخلا�ص الذي توليه حكومة الإمارة اهتماما اأكر يف قيادة اقت�صاد الإمارة 
وحتقيق حمددات ومرتكزات روؤية اأبوظبي القت�صادية 2030 التي تعتر 
اأبريل من العام اجلاري نظمت  امل�صوؤولية املجتمعية جانبا مهما منها. ويف 
الأملاين  لليوم  ال�صاد�صة  الدورة  اأبوظبي فعاليات  القت�صادية  التنمية  دائرة 
لل�صناعة يف اأبوظبي بالتعاون مع �صركة فوك�ص لتمويل ال�صركات ومنطقة 

خليفة ال�صناعية  كيزاد و  دويت�صه بور�صه اي جي . 
ويهدف يوم ال�صناعة الملاين اإىل متكني الن�صاط التجاري وال�صناعي عر 
واعدة  ا�صتثمارية  وت�صهيل خلق فر�ص  المببارات  ودولببة  اأملانيا  بني  احلببدود 
بني  التوا�صل  �صبكة  وتو�صيع  والتكنولوجيا  املعرفة  ونببقببل  اجلانبني  بببني 

امل�صتثمرين من البلدين ال�صديقني.
ويف مايو املا�صي نظمت الدائرة الدورة اخلام�صة مللتقى اأبوظبي لا�صتثمار 
بح�صور عدد كبر من امل�صتثمرين الريطانيني والأجانب يف لندن والذي 
ت�صمن ا�صتعرا�ص اأحدث التطورات يف عملية التنويع القت�صادي يف اأبوظبي 
2030 لإمارة  2009 مببع �ببصببدور الببروؤيببة القببتبب�ببصبباديببة  ببببداأت عببام  الببتببي 
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اأخبار الإمارات

جامعة زايد يف املركز 23عربيا ح�سب ت�سنيف عاملي لأف�سل اجلامعات فى املنطقة العربية 
•• اأبوظبي-وام:

50 الأوائببل فى نتائج اأول  23 �صمن الب  احتلت جامعة زايد املركز 
جاءت  فيما  العربية  املنطقة  يف  اجلامعات  لأف�صل  عاملي  ت�صنيف 
بني 10 جامعات يف الدولة ح�صب نف�ص الت�صنيف الذى اعلن عنه 

موؤخرا.
التنمية  وزيبببرة  القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  وقببالببت   
اجلببامببعببة حتببر�ببص على  ان  زايبببد  رئي�صة جامعة  البببدويل  والببتببعبباون 
الع�صر  م�صتجدات  اأحببدث  مع  تتواكب  التي  العلمية  الرامج  طرح 

واحتياجاته يف ميدان التعليم والتثقيف والتدريب.

 وا�ببصببافببت ان الببهببدف هببو تبباأهببيببل اأجبببيبببال جببديببدة مببن اخلريجني 
التنمية  م�صرة  يف  وامل�صاهمني  والبببتببكببار  الإبببببداع  على  الببقببادريببن 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  امل�صتدامة وفقا لتوجيهات وقيادة �صاحب 
�صاحب  ملبببببادرات  وتلبية  اهلل  حفظه  الببدولببة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايببد 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات 

حفظهم اهلل جميعا.
اأكببر تقدما  بلوغ مراتب  اإىل  زايببد ت�صعى جديا  ان جامعة  واكببدت   
م�صرة اىل ما ذكرته يف خطابها الفتتاحي باملوؤمتر ال�صنوي ال�صابع 
اأن معاير العتماد الدولية  املا�صي من  ع�صر للجامعة يف �صبتمر 

هي احلد الأدنى ملا تعتره المارات من م�صتويات اجلودة والتميز. 
الببوليببات الو�صطى  اعببتببمبباد اجلببامببعببة مببن قبل جلنة  انببه مت  يببذكببر 
للتعليم العايل يف الوليات املتحدة ويتم العرتاف براجمها دوليا 
القت�صاد  مثل  جمبببالت  عببدة  يف  املهنية  العببتببمبباد  هيئات  قبل  مببن 
طالب  اآلف   9 اأكببرمببن  يببدر�ببص  فيما  املعلومات  وتقنية  والببرتبببيببة 
باأبوظبي  اجلامعة  فرعي  يف  الإمبببارات  اأبناء  من  غالبيتهم  وطالبة 
خمتلف  يف  للماج�صتر  برناجما   12 نحو  لهم  توفر  حيث  ودبببي 
الفنون  يف  البببببكببالببوريببو�ببص  مرحلة  يف  و19برناجما  التخ�ص�صات 
وال�صناعات الإبداعية والإعام والت�صال والإدارة والإبداع التقني 

والرتبية ا�صافة اىل الآداب وعلوم ال�صتدامة وغرها.

�سفري الدولة يلتقي رئي�ش املجل�ش 
ال�سالمي الأعلى بجمهورية ال�سنغال

•• داكار-وام:

التقى �صعادة حممد �صامل الرا�صدي �صفر الدولة لدى جمهورية ال�صنغال 
 . ال�صنغال  بجمهورية  الأعلى  ال�صامي  املجل�ص  رئي�ص  تيام  ايببان  �صعادة 
واأ�صاد تيام خال اللقاء الذي ناق�ص املو�صوعات املتعلقة بالعاقات الثنائية 
بني البلدين.. بجهود الدولة وهيئاتها اخلرية لتخفيف معاناة املحتاجني 
الببزيببارة ومتنى له  هببذه  الدولة على  �صكر ل�صفر  ال�صنغال.. وعببر عن  يف 

التوفيق يف مهمته ك�صفر لاإمارات لدى ال�صنغال. 

حاكم عجمان يطلع على م�سرية جائزة را�سد بن حميد للثقافة والعلوم

املراكز ال�سحية بعجمان حتتفي باليوم العاملي للطفل

هيئة الإمارات  تت�سلم جائزتي اأف�سل م�سروع ا�سرتاتيجي فيدرايل خليجي و القيادة الأكرث تاأثريا من جملة التمويل الدولية 

وفد من الكهرباء واملياه يزور �سرطة دبي
•• دبي-وام: 

ومياه  كهرباء  هيئة  مببن  وفببد  زار 
ببببهبببدف تبادل  �ببصببرطببة دبببببي  دبببببي 
اخلببببرات واأفبب�ببصببل املببمببار�ببصببات يف 
وال�صراكة  الوطنية  الهوية  جمال 
�صبل  بحث  جببانببب  اإىل  املوؤ�ص�صية 
تبببطبببويبببر البببعبببمبببل املبببب�ببببصببببرتك بني 
املبببببببببببادرات  البببطبببرفبببني يف جمبببببال 

املجتمعية.
�صعيد  الببلببواء حممد  �صعادة  وكببان 
العامة  الإدارة  مببببديببببر  املبببببببري 
خلببدمببة املببجببتببمببع يف �ببصببرطببة دبي 
يببرافببقببه عببببدد مبببن املبب�ببصببوؤولببني يف 
�صم  البببذي  الهيئة  وفببد  ا�صتقبال 
كبببا مبببن مبببرمي املببطببيببوعببي نائب 
الرئي�ص املوارد الب�صرية ..وحممد 
اإدارة   - الرئي�ص  نائب  ال�صام�صي 
..وطه  املدنية  وامل�صاريع  الهند�صة 
امل�صوؤولية  اخت�صا�صي  احلببمببري 
ثاين  اآل  ..ومببببببببرمي  املببجببتببمببعببيببة 
اآل  وخبببلبببود  البب�ببصببراكببة  اأول  مببديببر 

مببد جبب�ببصببور الببتببعبباون مببع خمتلف 
يف  احلكومية  والدوائر  املوؤ�ص�صات 
دولة الإمارات بهدف تبادل املعارف 
املمار�صات  واأفببب�بببصبببل  واخلبببببببرات 
وتببنببفببيببذ مبببببببادرات مبب�ببصببرتكببة من 
ببببالأداء احلكومي  الرتببقبباء  �صاأنها 
وتببببطببببويببببر اخلببببببدمببببببات وتبببعبببزيبببز 
م�صرة  يف  الببهببيببئببة  مببب�بببصببباهبببمبببات 
التنمية القت�صادية والجتماعية 

والبيئية يف دبي.
اإن الهيئة  وقالت مرمي املطيوعي 
تعزيز  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل 
ال�صعيدين  على  الوطنية  الهوية 
الببداخببلببي واخلبببارجبببي وذلببببك من 
الفعاليات  مببببن  �ببصببلبب�ببصببلببة  خبببببال 
الببببتببببي حتببببر�ببببص على  البببوطبببنبببيبببة 
خمتلف  مببع  بببالببتببعبباون  تنظيمها 
اجلهات املعنية بهدف تعزيز ثقافة 
البببولء والنببتببمبباء الببوطببنببي كونها 
املنظومة  تعزيز  اأ�صا�صية يف  ركيزة 
احل�صارية والثقافية والأخاقية 

وبناء جمتمع متما�صك. 

•• عجمان-وام: 

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكببد 
املجل�ص  ع�صو  النعيمي  را�ببصببد  بببن 
الهدف  اأن  عجمان  حاكم  الأعببلببى 
من تاأ�صي�ص جائزة را�صد بن حميد 
الكتاب  ت�صجيع  والببعببلببوم  للثقافة 
والأدبببببببببباء والببببببباحبببثبببني واأ�بببصببباتبببذة 
ابداعاتهم  تقدمي  على  اجلامعات 
اقرتاحاتهم  وطرح  وم�صروعاتهم 
ودرا�صة احللول ملعاجلة احتياجات 
اإىل دعم  ..ا�ببصببافببة  املببجببتببمببع  هبببذا 
لتحقيق  الببعببلببمببي  البببببحببث  حببركببة 
تنمية ثقافية �صاملة للمجتمع من 
خال اإحياء اجلانب املعريف بن�صر 
املتخ�ص�صة  والببدرا�ببصببات  البحوث 
والأعمال الإبداعية والتوا�صل مع 

مبوا�صلة تطوير اجلائزة وتو�صيع 
جمببالتببهببا واإ�ببصببافببة فببئببات جديدة 
يف  اإنت�صارها  تو�صيع  اإىل  وال�صعى 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
الأمناء  جمببلبب�ببص  اأعبب�ببصبباء  وتبببقبببدم 
والتقدير  بال�صكر  الببلببقبباء  خبببال 
ل�صاحب ال�صمو حاكم عجمان على 
اجلديدة  بت�صكيلته  باملجل�ص  ثقته 
..وقدم �صعادة الدكتور �صعيد حارب 
والأع�صاء �صرحا مو�صعا عن �صر 
اإليه  و�صلت  ومببا  اجلببائببزة  اأعببمببال 
حتى الآن ..حيث اإطلع �صموه على 
اإجمايل امل�صاركني باجلائزة والذي 
بببلببغ عبببددهبببم خببببال هببببذه الفرتة 
ثاثة اآلف و�صبعمائة واأحد ع�صر 
م�صاركا على م�صتوى دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي ..وكانت الن�صبة 

اجلائزة  يف  امل�صاركة  الأعمال  عدد 
بببببدورتببببهببببا احلببببباديبببببة والبببثببباثبببني 
مقارنة بعدد امل�صاركات يف الدورات 
اجلائزة  اأن  عببلببى  يببببدل  املببا�ببصببيببة 
اأ�صبحت ذات �صمعة طيبة ويعك�ص 
التي  والببثببقببافببيببة  العلمية  املببكببانببة 
اأمناء  جمل�ص  عببقببد  وقبببد  بلغتها. 
اجلائزة  مقر  يف  اجتماعا  اجلائزة 
لقاء  عببقببب  املببومببنببني  اأم  بجمعية 
ا�صتعرا�ص  خببببالببببه  مت  �بببصبببمبببوه 
واعتماد  الببتببحببكببيببم  جلببببان  تببقببيببيببم 
 31 الببب  دورتببهببا  يف  امل�صابقة  نتائج 
اأ�صماء  عببببن  العبببببببان  ..و�بببصبببيبببتبببم 
وت�صم  املقبل.  الأ�صبوع  الفائزين 
اجلديدة  الأمببنبباء  جمل�ص  ت�صكيلة 
اآل  �صقر  بنت  فاطمة  ..ال�صيخة 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  حببرم  نهيان 

اجلوائز واملوؤ�ص�صات ذات ال�صلة.
�صموه  ا�صتقبال  خببال  ذلببك  جبباء 
�بببصبببعبببادة الببببدكببببتببببور �ببصببعببيببد حببببارب 
جائزة  اأمببنبباء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
والعلوم  للثقافة  حميد  بن  را�صد 
واأع�صاء املجل�ص مبكتبه بالديوان 
عبببر�بببص عن  اإىل  مببنببهببم  وا�ببصببتببمببع 
م�صرة اجلائزة منذ تاأ�صي�صها عام 
واآخر م�صتجدات اجلائزة   1983
نتائجها  لإعببببان  وال�ببصببتببعببدادات 
والفائزين فيها يف دورتها اجلديدة 
لقامة  والبببتبببخببب�بببصبببرات   31 البببببب 
اجلوائز.  وتوزيع  ال�صنوي  احلفل 
املبذولة  اجلبببهبببود  �ببصببمببوه  وثبببمبببن 
اأجل  الأمناء من  من قبل جمل�ص 
تببطببويببر اجلبببائبببزة والبببو�بببصبببول اىل 
م�صتويات متقدمة.. ووجه املجل�ص 

الكبببببببر يف املببب�بببصببباركبببة مببببن دولببببة 
المارات العربية املتحدة.

واأكد �صعيد حارب ل�صاحب ال�صمو 
و�صلت  اجلببائببزة  اأن  عجمان  حاكم 
كثرا  واأن  متقدمة  م�صتويات  اإىل 
مبببن املببب�بببصببباركبببني فببيببهببا مبببن حملة 
واأ�صاتذة  والببببباحببثببني  البببدكبببتبببوراة 
مو�صوعاتها  اأن  ..كببمببا  اجلامعات 
�بببصبببمبببلبببت جمببببببببببالت خمبببتبببلبببفبببة يف 
والعلوم  النبب�ببصببانببيببة  الببببدرا�ببببصببببات 
البحوث  هببببذه  واأن  الببتببطبببببيببقببيببة 
والدرا�صات ت�صب يف خدمة املجتمع 
وجبببه اخل�صو�ص  عببلببى  المببباراتبببي 
واخلببلببيببجببي عببامببة ملبببا تببقببدمببه من 
مبب�ببصببروعببات وحبببلبببول واقبببرتاحبببات 

واحتياجات هذا املجتمع.
وقال حارب عقب اللقاء اإن ارتفاع 

•• عجمان-وام: 

والطفولة  المبببومبببة  مببركببز  نببظببم 
الببوقببائببي ومركز  الببطببب  مبببجببمببع 
عجمان  مبنطقة  ال�صحي  املدينة 
الطبية احتفالت منوعة مبنا�صبة 
. وقال حمد  للطفل  العاملي  اليوم 
مببديببر منطقة  البب�ببصببامبب�ببصببي  تببببرمي 
عجمان الطبية اإن اهتمام الإمارات 
بالطفل اأ�صبح اليوم يقدم منوذجا 
والقوانني  الببتبب�ببصببريببعببات  يف  رائببببدا 
الببتببي حتببمببي الببطببفببل وحتببفببظ له 
يف  حقه  بينها  ومببن  حقوقه  كببافببة 

الإعامي  ومنهم  بالطفل  املهتمة 
والعامل  والطفل  احلميد  عببدنببان 
المبباراتببي الببواعببد اأديببب البلو�صي 
الببذي حتببدث لبباأطببفببال وطالبهم 
بالهتمام بالعلم واأن ي�صع كل طفل 
هدفا له ليكون م�صروعا م�صتقبليا 
ابراهيم  اأحبببمبببد  وقبببببدم   . واعببببببدا 
الطفل  حقوق  حماية  ادارة  مدير 
الجتماعية  اخلببببدمببببات  بببببدائببببرة 
حتدث  ورقبببة  ال�صارقة  حكومة  يف 
خالها عن م�صروع خدمة الطفل 
�صعار  الببدائببرة حتببت  تنفذه  البببذي 
اأن خط  ايببذائببي مو�صحا  كببف عببن 

حيث  الإ�صامية  ال�صريعة  اأحببكببام 
اهببتببم الببقببانببون المببباراتبببي بو�صع 
التي  الببببقببببوانببببني  مببببن  جمبببمبببوعبببة 
وكفل  البببولده  منذ  الطفل  حتمي 
والتعليم  والببنببمببو  لببه حببق احلببيبباة 
اأطبببفبببال رو�صة  . وقبببدم  والبب�ببصببحببة 
البهجة فقرات ترفيهية فيما قدم 
اخلا�صة  عجمان  مدر�صة  اأطببفببال 
اعجاب  نالت  الكاراتيه  يف  عر�صا 
قبببدمبببت جمموعة  كببمببا  احلبب�ببصببور 
لاأطفال  هببدايببا  مببكببة  �صيدليات 
وذويبببهبببم. ويف البب�ببصببيبباق ذاتبببه قالت 
عائ�صة القمزي م�صوؤولة اجلودة يف 

الطبية  اخلببدمببات  على  احل�صول 
وهببببببذه اخلببببدمببببات تبببببببببداأ مبببنبببذ اأن 
حيث  حبببامبببل  اأنبببهبببا  الأم  تببكببتبب�ببصببف 
تببخبب�ببصببع ملببتببابببعببة طبببببيببة تبببامبببة يف 
مراكز الأمومة والطفولة وت�صتمر 
المارات  اأن  الرعاية م�صيفا  هذه 
القوانني  مبببن  جمببمببوعببة  و�ببصببعببت 
و�صامة  كببببرامببببة  حتبببفبببظ  الببببتببببي 
وحقوق الطفل. من جانبها قالت 
يو�صف  عي�صى  كببرميببة  الببدكببتببورة 
والطفولة  الأمببومببة  ادارة  مببديببرة 
اأن املنطقة حر�صت يف هذا احلفل 
كبببافبببة الطبببببراف  اأن جتببمببع  عببلببى 

جندة الطفل م�صهر بقرار املجل�ص 
التنفيذي يف امارة ال�صارقة ولديه 
ع�صوية كاملة يف املنظمة الدولية 
وهذه  الطفل  م�صاعدة  خلببطببوط 
الطفال  تببقببدم جلببمببيببع  اخلبببدمبببة 
دولة  يف  واملقيمني  املببواطببنببني  مببن 
18 �صنة الذين  األببب  المبببارات دون 
يتعر�صون لايذاء بانواعه مقدما 
عن  �صرحا  احلا�صرين  لاطفال 
حتفظهم  الببتببي  ال�ببصببرتاتببيببجببيببات 
من ال�صاءة او ال�صتغال. وتناول 
الكتبي  عبببمبببران  البببعبببام  املبببحبببامبببي 
احلببمببايببة اجلببنببائببيببة لببلببطببفببل وفق 

•• اأبوظبي-وام: 

للهوية  الإمبببببببارات  هببيببئببة  ت�صلمت 
الدولية   التمويل  جملة  جائزتي 
فئتي  عببن   2014 لعام  ام  اف  اي 
ا�صرتاتيجي  مل�صروع  تنفيذ  اأف�صل 
مبب�ببصببتببوى جمل�ص  عبببلبببى  احتبببببببادي 
و  العربية  اخلليج  لببدول  الببتببعبباون 
تاأثرا  الأكبببر  املوؤ�ص�صية  الببقببيببادة 
التعاون  جمببلبب�ببص  مبب�ببصببتببوى  عببلببى 
الجتماعي  الإدمبببببببباج  تببعببزيببز  يف 
احلكومة  نحو  والتحول  الرقمي 
الإلبببكبببرتونبببيبببة . جببباء ذلبببك خال 
احلفل ال�صنوي للمجلة الذي اأقيم 
لندن  الببريببطببانببيببة  الببعببا�ببصببمببة  يف 
�صعادة  بح�صور  الأول  قبل  اأمبب�ببص 
البببدكبببتبببور املببهببنببد�ببص عببلببي حممد 
اخلوري مدير عام هيئة الإمارات 
باجلائزة  الهيئة  وفبببازت  للهوية. 
ل�صتخدام  م�صروعها  عببن  الأوىل 
ال�صادرة  الببذكببيببة  الببهببويببة  بببطبباقببة 
امل�صرفية  البببتبببعبببامبببات  يف  عببنببهببا 
..وهي املرة الأوىل التي متنح فيها 
املجلة الدولية هذه اجلائزة مل�صروع 

لبببلبببهبببويبببة عبببلبببى حتبببقبببيبببق الببببريببببادة 
خال  من  العاملية  اإىل  والو�صول 
الإبداع والبتكار والكفاءة يف الأداء. 
واأعرب عن فخر الهيئة بهذا الفوز 
الذي يعد اأحد ثمار حر�صها على 
التخطيط  اأ�صاليب  اأف�صل  انتهاج 
بتحقيق  والتزامها  ال�صرتاتيجي 
الأداء  يف  والبببفببباعبببلبببيبببة  الببببكببببفبببباءة 
وتتويجا ل�صراكاتها ال�صرتاتيجية 
املالية  املببوؤ�ببصبب�ببصببات  مبببع  وتببعبباونببهببا 
البببببدولبببببة. واأكبببببد  واملببب�بببصبببرفبببيبببة يف 
حببر�ببص الببهببيببئببة عببلببى اأن تببكببون يف 
ت�صاهم  الببتببي  املببوؤ�ببصبب�ببصببات  مببقببدمببة 
يف  اخلببدمببات  تب�صيط  يف  بفاعلية 
واخلا�ص  احلببكببومببي  الببقببطبباعببني 
وت�صهيل و�صولها اإىل املتعاملني يف 
كل زمان ومن اأي مكان بالعتماد 
التي  الذكية  الهوية  بطاقة  على 
ومقيم  مببببواطببببن  لبببكبببل  تببب�بببصبببدرهبببا 
م�صتويات  اأعلى  بتوفرها  وتتميز 
واملوثوقية.  واخل�صو�صية  الأمببن 
ت�صعى  الببهببيببئببة  اإن  اخلببببوري  وقبببال 
الأول  اخلببيببار  بطاقتها  جعل  اإىل 
جلببمببيببع املببوؤ�ببصبب�ببصببات اخلببدمببيببة يف 

اأداء  تببعببزيببز  يبب�ببصبباهببمببون يف  الببذيببن 
ب�صمتهم  ويرتكون  املببايل  القطاع 

اخلا�صة يف هذا الإطار.
التعريف  املبببجبببلبببة  وتببب�بببصبببتبببهبببدف 
حتققها  الببببببتببببببي  ببببببببببببالإجنبببببببببببازات 
كروؤ�صاء  البببببببببارزة  البب�ببصببخبب�ببصببيببات 
والببببروؤ�ببببصبببباء  الإدارات  جمبببالببب�بببص 
املاليني  واملببببببببببدراء  الببتببنببفببيببذيببني 
القرارات  و�صانعي  وال�صت�صاريني 

ال�صرتاتيجية وال�صتثمارية.
ومتنح املجلة جوائزها للموؤ�ص�صات 
البببتبببي حتبببقبببق البببتبببمبببيبببز والبببببريبببببادة 
ولبببباأفببببراد البببذيبببن يببتببمببكببنببون من 
حتقيق اإجنازات ت�صاهم يف تطوير 
جمببببببالت  يف  الأداء  وحتبببب�ببببصببببني 
اأعلى معاير البتكار  عملهم وفق 
م�صاهمات  ويبببقبببدمبببون  والبببكبببفببباءة 
يف  اأن�صطتهم  خبببال  مببن  متميزة 
املجتمعية  املببب�بببصبببوؤولبببيبببة  جمبببببالت 
احلكومي  املبب�ببصببتببوى  عببلببى  �بببصبببواء 
اأو  املببوؤ�ببصبب�ببصببيببة  احلببوكببمببة  دعببببم  اأو 
من  وغببرهببا  اخلببريببة  الن�صاطات 
الأن�صطة التي توؤثر ب�صكل مبا�صر 

على املجتمع. 

التي كان متعارفا  للفئة  ل ينتمي 
عليها يف كل عام واملتمثلة يف البنية 
التحتية املرتبطة بالطرق واملباين 
وذلك تقديرا ملا يتميز به امل�صروع 
يتعلق  فببيببمببا  وريببببببببادة  تبببفبببرد  مببببن 
والتطبيقات  اخلبببدمبببات  بببتببطببويببر 
 . املرتبطة ببطاقة الهوية الذكية 
باجلائزة  الهيئة  يف حني جاء فوز 
الثانية تقديرا لدور اإدارتها العليا 
ال�صعيد  عببلببى  املبببعبببرفبببة  نبب�ببصببر  يف 
الهوية  جمببببببالت  حبببببول  البببعببباملبببي 
املتقدمة  وتببطبببببيببقبباتببهببا  الببرقببمببيببة 
الجتماعية  الق�صايا  وغرها من 
اإىل جانب دورها يف تعزيز مفهوم 
من  ال�صتفادة  يف  املجتمع  اإ�ببصببراك 
على  الذكية  الهوية  بطاقة  منافع 
اأو�ببببصببببع نبببطببباق. واأهبببببببدى اخلببببوري 
اإىل  املرموقتني  الفوز باجلائزتني 
القيادة الر�صيدة للدولة و جمل�ص 
تطوير  اأن  مبببوؤكبببدا  الببهببيببئببة  اإدارة 
على  واحلببر�ببص  احلكومي  القطاع 
خدماته  جميع  يف  التميز  حتقيق 
وفق روؤية الإمارات 2021 ت�صكل 
الإمارات  لهيئة  الأ�صا�صي  احلافز 

الدولة وخ�صو�صا يف القطاع املايل 
ا�صتخدامها  تببفببعببيببل  خببببال  مبببن 
امل�صرفية  اخلببببدمببببات  تبببقبببدمي  يف 
الإلببكببرتوين مبا  الببدفببع  وعمليات 
بناء مقومات القت�صاد  ي�صاهم يف 
الرقمي الآمن يف الإمارات ويواكب 
التحولت املت�صارعة التي ت�صهدها 
على  واخلدمات  الأعمال  قطاعات 

امل�صتويني املحلي والدويل.
واأعربت جلنة حتكيم اجلائزة عن 
تقديرها مل�صاهمة الهيئة وجهودها 
الفاعلة يف جمال متكني ا�صتخدام 
التعامات  يف  البببهبببويبببة  ببببطببباقبببة 
امل�صرفية ..م�صيدة مبا توفره من 
يف  العاملة  للموؤ�ص�صات  ت�صهيات 
هذا املجال لتمكينها من ال�صتفادة 

من تطبيقات بطاقتها الذكية .
التمويل  جملة  اأن  بالذكر  جدير 
الببدولببيببة جمببلببة اإلببكببرتونببيببة تهتم 
وامل�صرفية  املبببالبببيبببة  بببالببقبب�ببصببايببا 
الأ�صواق  مو�صوعات  على  وتببركببز 
واإدارة  الإ�صامي  والتمويل  املالية 
وت�صلط  والببتببكببنببولببوجببيببا  الببببروات 
والأ�صخا�ص  امل�صاريع  على  ال�صوء 

حول اأهم برامج ومبادرات �صرطة 
الوطنية  الببهببويببة  جمبببال  يف  دببببي 
والبب�ببصببراكببة املببوؤ�ببصبب�ببصببيببة ..مبببوؤكبببدا 
حببر�ببص �ببصببرطببة دببببي عببلببى تفعيل 
العمل امل�صرتك مع كافة املوؤ�ص�صات 
القيادة  روؤيببببة  لتحقيق  الببوطببنببيببة 

الر�صيدة يف تلك املجالت.

الإعامية  الببعبباقببات  مدير  علي 
..واأحمد ال�صام�صي م�صاعد مدير 
..وعو�ص  املواهب  ا�صتقطاب  اأول 
الفا�صي مدير - الأمن وال�صوؤون 
موظفي  مببببن  وعبببببببددا  الإداريبببببببببببة 

الهيئة.
وقدم �صعادة املري �صروحا وعرو�صا 

املهري  خببولببة  قببالببت  مببن جانبها 
الت�صويق  لببقببطبباع  الببرئببيبب�ببص  نببائببب 
هيئة  يف  املبببوؤ�بببصببب�بببصبببي  والتبببب�ببببصببببال 
وانطاقا  اإنببه  دبببي  ومياه  كهرباء 
موؤ�ص�صة  لتكون  الهيئة  روؤيبببة  مببن 
مبب�ببصببتببدامببة عببلببى مبب�ببصببتببوى عاملي 
فاإنها حتر�ص ب�صكل متوا�صل على 

الأمناء  جمببلبب�ببص  رئببيبب�ببصببة  عببجببمببان 
الدكتور  من  كل  �صعادة  وع�صوية 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  حببارب  �صعيد 
ال�صعايل  خليفة  والدكتور  الأمناء 

والدكتور  خليفة  اآمنة  والدكتورة 
عبببببببببداهلل البب�ببصببامبب�ببصببي والبببدكبببتبببور 
ال�صعيدي والدكتور خالد  عبداهلل 
املجيد  عبببببد  والبببدكبببتبببور  اخلببباجبببة 

النعيمي  عمر  والببدكببتببور  اخلبباجببة 
واأحمد  ال�صعايل  �صيف  والببدكببتببور 
احمد  خمي�ص  و  الببغببريببب  حبببببيببب 

عبداهلل ورجاء النومان.

مركز  اأن  الطبية  عجمان  منطقة 
احتفال  نببظببم  البب�ببصببحببي  املبببديبببنبببة 

من  عدد  با�صت�صافة  وقببام  مماثا 
اطببفببال الببرو�ببصببة الببكببنببديببة وعمل 

اىل  لهم  �صاملة  طبية  فحو�صات 
جانب الفقرات الرتفيهية.

حمدان بن حممد للت�سوير ال�سوئي تقيم غدا يومًا مفتوحًا للتوظيف

الثقافة تنظم حفال مو�سيقيا بعنوان ان�سم اإىل الكرنفال 

•• دبي-الفجر:

تقيم جائزة حمدان بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم الدولية للت�صوير 
يوماً  الأحببد،  غببٍد  �صباح  ال�صوئي، 
مفتوحاً لفتح املجال اأمام املهتمني 
بالعمل لديها، حيث �صبق للجائزة 
املببا�ببصببي عن  اأعببلببنببت الأ�بببصبببببببوع  اأن 
جمموعة من ال�صواغر لديها من 

خال و�صائل الإعام.
ويبباأتببي هببذا احلببدث الببذي ُيببقببام يف 
مركز املوؤمترات مبركز دبي املايل 
مبب�ببصبباعببي اجلائزة  �ببصببمببن  الببعبباملببي، 
ومواكبة  عببمببلببهببا  فبببريبببق  لببتببعببزيببز 
والإقليمية  املحلية  اأعمالها  تو�ّصع 
والبببدولبببيبببة، اإ�ببصببافببة ملبب�ببصبباركببتببهببا يف 
واملبادرات  املبب�ببصبباريببع  مببن  الببعببديببد 
املبببخبببتبببلبببفبببة لبببتبببحبببقبببيبببق اأهببببدافببببهببببا 

ال�صرتاتيجية بعيدة املدى.
وعببن هببذا احلبببدث �ببصببّرحببت �صحر 
امل�صاعد  الببعببام  الأمببببني  البببزارعبببي، 
خا�ص  يببببوٍم  اإقبببامبببة  اأن  لببلببجببائببزة، 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
البيانو  مركز  ينظم  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
الوطني  امل�صرح  خ�صبة  على  ال�صبت  اليوم  م�صاء  بببالببوزارة 
مفتوحا  الببكببرنببفببال  اإىل  انبب�ببصببم  بببعببنببوان  مو�صيقيا  حببفببا 
للجميع مبنا�صبة احتفالت الدولة باليوم الوطني 43 . 
اأ�صاتذة املركز وطابه خال احلفل مقطوعات  و�صيوؤدي 
�صاينز  �صانت  كميل  العاملي  للموؤلف  متنوعة  مو�صيقية 
وبع�ص اأ�صهر الأعمال املو�صيقية ملوزارت و�صوبان وهايدن 
للموؤلفني  اأعببمببال  املببركببز  طبباب  �صيعزف  كما  وتري�صن 

املو�صيقيني الإماراتيني اإبراهيم اجلنيبي واإميان الها�صمي. 
وقال وليد الزعابي مدير اإدارة الرتاث والفنون بالوزارة 
اإن م�صاركة املركز يف فعاليات اليوم الوطني ت�صتمل على 
28 من نوفمر  هذا احلفل وعلى حفل مماثل اخر يوم 
اأن  اىل  بببدبببي م�صرا  والببعببلببوم  الثقافة  نبببدوة  اجلببباري يف 
عددا كبرا من اأبناء الإمارات تخرج من املركز على مدى 
ال�صنوات املا�صية. واأ�صاف اأن املركز حري�ص على ا�صتقبال 
الطلبة واملهتمني للت�صجيل يف دورات مكثفة موؤكدا على 
دور املركز يف اإعداد كادر مو�صيقي وطني قادر على اإعطاء 
ال�صرقي  ب�صقيها  الإماراتية  للمو�صيقى  الأف�صل  ال�صورة 

واملحلي والكا�صيكي العاملي. 

هادفة  خبببطبببوة  هببببي  ببببالبببتبببوظبببيبببف 
الب�صرية  املببببببببببوارد  ل�بببصبببتبببقبببطببباب 
الإ�صافة  تببقببّدم  الببتببي  الإمببباراتبببيبببة 
لببلببجببائببزة البببتبببي ُتببعببتببر مبببن اأهبببم 
جببوائببز الببتبب�ببصببويببر البب�ببصببوئببي على 
م�صتوى العامل. واأ�صافت الزارعي 
املا�صية  الأعبببببببوام  خببببال  قببائببلببة: 
روؤيتها  اجلائزة يف حتقيق  جنحت 
الت�صوير  ثقافة  ن�صر  خببال  مببن 
عنها،  املفاهيم  وت�صحيح  ال�صوئي 

الدولة  لريادة  �صفر  خر  وكانت 
امل�صتوى  عببلببى  والببثببقببافببيببة  الفنية 
تكون  لأن  اأي�صاً  وتطمح  البببدويل، 
للم�صورين  الأوىل  الببببقبببباعببببدة 
م�صتوى  عببلببى  البببفبببوتبببوغبببرافبببيبببني 
الببببببعببببببامل، واأنبببببببببا مبببوقبببنبببة ببببوجبببود 
خببرات ومببواهببب اإمبباراتببيببة تتفّهم 
الببقببدرة على  الببروؤيببة ولديها  هببذه 
نتائج  وحتقيق  ظلها  حتت  العمل 

ملمو�صة.
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•• ال�صارقة-وام:

باملدينة  الدرا�صية  واملنح  الرعاية  يببوم  فعالية  موؤخرا  بال�صارقة  العليا  التقنية  كليات  نظمت 
على  للتعرف  امل�صاركة  اجلهات  ممثلي  مع  التحدث  من  الطلبة  لتمكني  ال�صارقة  يف  اجلامعية 
اهتماماتهم  مببع  تتنا�صب  والببتببي  اجلببهببات  هببذه  توفرها  التي  الدرا�صية  واملببنببح  الرعاية  فر�ص 
وطموحاتهم دعما ملبادرة اأب�صر الهادفة لتعزيز م�صاركة الكوادر الوطنية يف �صوق العمل ل�صيما 
التدريب  البنوك احلر�ص على توفر فر�ص  تلك  واأكببد عدد من ممثلي   . القطاع اخلا�ص  يف 
والتطوير لل�صباب املواطنني وتاأهيلهم للعمل . �صارك فى فعاليات اليوم عبد احلكيم احلمري 
مدير �صوؤون املوظفني يف مركز الإمببارات العربية املتحدة لل�صرافة وعماد الدين �صيد يو�صف 
يف  الب�صرية  املبببوارد  اأخ�صائية  فيليب  و�ببصببوزان  الوطني  دبببي  الإمبببارات  بنك  يف  توطني  م�صرف 
م�صرف الإمارات الإ�صامي ويو�صف العماري م�صوؤول التوطني يف البنك العربي املتحد ا�صافة 
و�صركة  امل�صرق  وبنك  ت�صارترد  �صتاندرد  وبنك  الإ�صامي  اأبوظبي  م�صرف  عن  ممثلني  اىل 
الإمارات العاملية لاأملنيوم و�صركة الن�صاري لل�صرافة. ومن جهتها قدمت �صو�صن حمو من�صقة 
التدريب والتوظيف يف كليات التقنيا بال�صارقة �صكرها لل�صركات واملوؤ�ص�صات على ما تقدمه من 

دعم ورعاية لطاب وطالبات كليات التقنية العليا بال�صارقة.

•• اأبوظبي-وام: 

التطوعية  براجمها  العطاء  زايببد  مبببببادرة  كثفت 
الن�صانية  املهام  مع  تزامنا  الفريقية  القارة  يف 
حلملة العطاء الن�صانية العاملية والتي ا�صتطاعت 
مايني  لببثبباثببة  النبب�ببصببانببيببة  بر�صالتها  ت�صل  اأن 
طفل وم�صن مب�صاركة الآلف من املتطوعني من 
خمتلف دول العامل ان�صجاما مع الروح الن�صانية 
اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  باذن اهلل  له  للمغفور 
احلكيمة  قيادتنا  توجيهات  من  وانطاقا  نهيان 
برت�صيخ ثقافة العمل التطوعي والعمل الن�صاين 
والتاحم الجتماعي حمليا وعامليا بغ�ص النظر 

عن اللون اأو اجلن�ص اأو الديانة اأو العرق.
يف  التطوعية  النبب�ببصببانببيببة  املبببببببادرات  تنفيذ  يبباأتببي 
م�صبقا  د�صنت  التي  متطوع  املليون  حملة  اإطبببار 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�صيخ  بهدف 
الن�صاين وتفعيل ال�صراكة بني الفراد واملوؤ�ص�صات 
جمتمعية  تطوعية  مبببببادرات  لتبني  وحتفيزها 
والقت�صادية  الجببتببمبباعببيببة  التنمية  يف  ت�صاهم 

امل�صتدامة.

واأجنز متطوعو مبادرة زايد العطاء من خمتلف 
يف  تطوع  �صاعة  مليون  عن  يزيد  ما  العامل  دول 
و  الببقببرى يف م�صر  ال�صكنية يف خمتلف  الأحببيبباء 
ال�صودان وكينيا وال�صومال واملغرب بال�صراكة مع 

مراكز العمل التطوعي والن�صاين.
ال�صباب من  الببرامببج بهدف متكني  هببذه  وتبباأتببي 
العمل التطوعي والإن�صاين وذلك مب�صاركة املئات 
لتنفيذ  العامل  دول  خمتلف  من  املتطوعني  من 
املجالت  املببجببتببمببعببيببة يف  البببرامبببج  مبببن  الببعببديببد 
البب�ببصببحببيببة والببتببعببلببيببمببيببة والببثببقببافببيببة عببلببى مبببدار 
يف  �صاهم  البببذي  الأمبببر  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات 
تنفيذ برامج املبادرة على الوجه الأكمل واإي�صال 
الآلف من خمتلف  اإىل مئات  املتنوعة  خدماتها 

فئات املجتمع.
تعزيز عمل فرقها  العطاء  زايببد  مبببببادرة  وقببررت 
املجالت  خمتلف  يف  وعبباملببيببا  حمليا  الببتببطببوعببيببة 
البب�ببصببحببيببة والببتببعببلببيببمببيببة والببثببقببافببيببة بببهببدف ن�صر 
ثقافة العمل التطوعي ومتكني ال�صباب يف جمال 
من  الإلكرتونية  اأو  امليدانية  املجتمعية  اخلدمة 
تقدمي خدمات تطوعية من خال الفرق املتنوعة 

الجتماعي  للتطوع  تاحم  فريق  ت�صمل  والتي 
ا�صتجابة  الإن�صاين وفريق  وفريق عطاء للتطوع 
للطوارئ  الطبية  ال�صتجابة  جمببال  يف  للتطوع 
وفبببريبببق �ببصببفببراء الإمبببببببارات لببلببتببطببوع البببذيبببن يتم 
اإببببراز  يف  الببدولببيببة  الببفببعببالببة  للم�صاركة  تاأهيلهم 
العمل  الإمبببارات يف جمال  الريادي لدولة  الببدور 
للتطوع  الإمبببارات  ك�صفراء  والإن�صاين  التطوعي 

املجتمعي والن�صاين.
متطوعو  اأجنز  املا�صية   12 البب  ال�صنوات  وخال 
�صاعة  مليون  على  يزيد  ما  العطاء  زايببد  مبادرة 
�صمن  وعامليا  حمليا  واإلكرتونيا  ميدانيا  تطوع 
برامج الإمارات للتطوع الجتماعي على ال�صعيد 
املحلي ويف اإطار برنامج �صفراء الإمارات للتطوع 

على ال�صعيد العاملي.
و�بببصبببارك املببتببطببوعببون يف الببعببديببد مبببن املبببببببادرات 
التنظيم  اأببببرزهبببا  والبببتبببي  الببتببطببوعببيببة  والبببرامبببج 
ال�صنوي ملهرجان العمل التطوعي وامللتقى العربي 
وملتقى  الببتببطببوعببي  الببعببمببل  يف  البب�ببصببببباب  لتمكني 
العطاء العربي وامللتقى العربي للعمل الن�صاين 
ومببببوؤمتببببرالإمببببارات لببلببتببطببوع ومببببوؤمتببببرالمببببارات 

الن�صاين وتد�صني مركز الإمارات املتنقل للتطوع 
واطاق جائزة المارات للتطوع وجائزة المارات 
يوم  عببام  كببل  مببن  يناير   31 واعببتببمبباد  الن�صانية 
مبادرات  تبببببنببي  اإىل  اإ�ببصببافببة  لببلببتببطببوع  الإمببببببارات 

مبتكرة.
العطاء  املبببببادرات تد�صني حملة  هببذه  اأببببرز  ومببن 
طفل  مليون  عبباج  ومبببببادرة  العاملية  الن�صانية 
الفقراء  لببعبباج  قببلببوب الغببنببيبباء  وم�صن ومبببببادرة 
وبرنامج  ا�ببصببتببجببابببة  ومبببببببببادرة  وقبببايبببة  وببببرنبببامبببج 
الجتماعيني  الأعبببمبببال  رواد  ومبببببببادرة  مبببهبببارات 
وتاأ�صي�ص الأكادميية العربية للتطوع بهدف ن�صر 
املبادرات  وتطوير  ودعببم  التطوعي  العمل  ثقافة 
التطوعي  الببعببمببل  ببباآلببيببات  والرتبببقببباء  التطوعية 
باإيجابية  للم�صاركة  املتطوع  اأمببام  املجال  واإتاحة 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  وحتفيز  املجتمع  خدمة  يف 
واخلا�صة لتبني برامج مماثلة ت�صاهم يف خدمة 

املجتمع.
الرئي�ص  ال�صامري  عبداهلل  عببادل  الدكتور  واأكببد 
التنفيذي ملبادرة زايد العطاء اأن متطوعي حملة 
العاملية �صربوا منوذجا مميزا  الن�صانية  العطاء 

والن�صاين  املجتمعي  والتطوع  اجلماعي  للعمل 
من خال اجناز الآلف من ال�صاعات التطوعية يف 
خمتلف املجالت ال�صحية والتعليمية والثقافية.

واأو�صحت موزة العتيبة ع�صو جمل�ص اأمناء مبادرة 
�صرتكز  الببتببطببوع  عملية  تعزيز  اأن  الببعببطبباء  زايبببد 
على ن�صر ثقافة العمل التطوعي واإبببراز دوره يف 
التنمية ال�صاملة ودعم وتطوير وتوجيه املبادرات 
التطوعي  الببعببمببل  اآلبببيبببات  وتببطببويببر  الببتببطببوعببيببة 
بالطاع على جتارب دول العامل وال�صتفادة منها 
مبا يحقق اأهداف الرامج واخلطط التطوعية.. 
�صيتم الرتكيز على تفعيل م�صاركة  اأنه  مو�صحة 

املوؤ�ص�صات يف جمال العمل التطوعي.
وقال �صعادة يو�صف الكاظم الأمني العام لاحتاد 
العطاء  حببمببلببة  مببتببطببوعببي  اإن  لببلببتببطببوع  الببعببربببي 
الن�صانية �صكلوا فريق عمل واحدا يقدم خدماته 
..واإن  املجالت  والن�صانية يف خمتلف  التطوعية 
ال�صباب  اأمببام  الباب  فتحت  متطوع  املليون  حملة 
من القارة الفريقية الراغبني بامل�صاركة للتطوع 
الإن�صانية  املببهببام  مببع  تزامنا  ال�صكنية  الببقببرى  يف 
البببقبببارة وا�ببصببتببكببمببال للرامج  الببعببطبباء يف  حلببمببلببة 

التطوعية التي مت تنفيذها من قبل مبادرة زايد 
العطاء يف العديد من الدول العربية والآ�صيوية 
ودول �صرق اأوروبا. وثمن جهود دولة الإمارات يف 
جمال تعزيز العمل التطوعي والن�صاين وتبنيها 
وامللتقيات  للتطوع  العربية  الأكببادميببيببة  اإطببباق 
 .. التطوعي  العمل  يف  ال�صباب  لتمكني  الببدوريببة 
�صريك  للتطوع  العربي  الحتببباد  اأن  اإىل  م�صرا 
م�صتمر  وداعببم  العطاء  زايببد  ملبادرة  ا�صرتاتيجي 
بجهود  ..م�صيدا  التطوعية  وبراجمها  ملبادراتها 
حملة ملليون متطوع يف تفعيل العمل التطوعي يف 

الوطن العربي.
من ناحية اآخرى توا�صل حملة العطاء الن�صانية 
خمتلف  يف  مببهببامببهببا  تنفيذ  الببتببطببوعببيببة  الببعبباملببيببة 
لتقدمي  الفريقية  الببقببارة  يف  ال�صكنية  الأحببيبباء 
والعاجية  الت�صخي�صية  املببجببانببيببة  اخلبببدمبببات 
واجلراحية والوقائية باإ�صراف الفريق الماراتي 
املخيمات  الببعببامببلببني يف  مبببن  الببتببطببوعببي  الببطبببببي 
اجراء  اإىل  ا�صافة  التطوعية  الطبية  الماراتية 
للمر�صى  القلب  يف  املجانية  اجلراحية  العمليات 

من الطفال وامل�صنني .

مب���ادرة زاي���د العط���اء تكث���ف ب��راجمه����ا التطوعي����ة يف الق����ارة الأف���ريقي����ة

•• دبي-وام:

اختتمت وزارة البيئة واملياه ام�ص الول ور�صة عمل اإقليمية ا�صتمرت خم�صة 
املتعلق بال�صامة الإحيائية بالتعاون مع  ايام حول بروتوكول قرطاجنة 

اأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة لرنامج الأمم املتحدة للبيئة . 
التنوع  بحماية  الإمبببببارات  دولبببة  الببتببزام  اإطببببار  الببور�ببصببة يف  تنظيم  ويبباأتببي 
البيولوجي وتنميته وتطوير �صيا�صاتها. و�صارك يف الور�صة اأكر من 30 
�صخ�صا من دول منطقة غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا والعديد من اجلهات 
امل�صاعد  الببوزارة  وكيل  علوان  �صلطان  �صعادة  واأ�صار  العاقة.  ذات  املحلية 
لقطاع املوارد املائية واملحافظة على الطبيعة بالوكالة اىل ان وزارة البيئة 
واملياه و�صعت يف خطتها ال�صرتاتيجية مبادرة ت�صتهدف حت�صني م�صتوى 
حماية املناطق الإحيائية اله�صة بيئيا . ولفت اىل ان�صمام دولة الإمارات اإىل 

بروتوكول قرطاجنة لل�صامة الإحيائية مبر�صوم احتادي رقم 77 ل�صنة 
2014 . ونوه اىل ان ذلك ياتي ا�صتنادا اإىل روؤية الإمارات 2021 التي 
اأهمية املحافظة على البيئة الطبيعية الغنية لدولة الإمارات  اأكدت على 
اأنه نظرا  واأو�صح علوان   . البيولوجي  التنوع  باتفاقية  الدولة  والتزامات 
لأهمية تعزيز القدرة الازمة للتكيف مع طبيعة ومدى املخاطر املعروفة 
واملحتملة املرتبطة بالكائنات املحورة وراثيا ومنتجاتها اأتت الأهمية اإىل 
القدرات  لتعزيز  الأحيائية  لل�صامة  بروتوكول قرطاجنة  اإىل  الن�صمام 
املخاطر  البيولوجي من  التنوع  والدولية يف حماية  والإقليمية  الوطنية 
املببحببتببمببلببة الببتببي متببثببلببهببا الببكببائببنببات احلببيببة املبببحبببورة وراثبببيبببا الببنبباجببمببة عن 
التكنولوجيا الأحيائية احلديثة اأي املعدلة وراثيا با�صتخدام التكنولوجيا 

احلديثة وتفعيل تنفيذ الروتوكول.
قرطاجنة  بببروتببوكببول  التعريف  على  عملت  العمل  ور�ببصببة  اأن  واأ�ببصبباف 

لل�صامة الإحيائية الذي يهدف وفقا لإعان ريو ب�صاأن البيئة والتنمية 
امببان نقل  امل�صاهمة يف �صمان م�صتوى مائم من احلماية يف جمال  اإىل 
ومناولة وا�صتخدام الكائنات احلية املحورة وراثيا النا�صئة عن التكنولوجيا 
احلديثة اأي املعدلة وراثيا با�صتخدام التكنولوجيا احلديثة التي ميكن اأن 
ترتتب عليها اآثار �صارة يف حفظ وا�صتدامة ا�صتخدام التنوع البيولوجي 
على  خا�صة  ب�صفة  والببرتكببيببز  النبب�ببصببان  �صحة  على  املخاطر  مببراعبباة  مببع 
ا�صتمرت على  التي  الببور�ببصببة  اأنببه مت خببال  النقل عببر احلبببدود. واأو�ببصببح 
اأيبببام متتالية تبببببادل خببرات وجتبببارب دول الأطبببراف يف جمببال حماية   5
باللتزام  القدرات  امل�صاهمة يف تعزيز  البيولوجي وعر�ص اجلهود  التنوع 
بروتوكول قرطاجنة ومت مناق�صة اأف�صل اخلطط وال�صرتاتيجيات التي 
هذا  يف  واملعاير  والرامج  ال�صيا�صات  تطوير  خال  من  تطبيقها  ميكن 
وتطبيق  اإعببداد  كيفية  ب�صاأن  املمار�صات  اأف�صل  مناق�صة  متت  كما  املجال. 

خا�ص  بوجه  الرتكيز  مع  الروتوكول  تنفيذ  لتفعيل  الببازمببة  اخلطط 
على اإعداد الت�صريعات وبرامج التوعية وبناء القدرات اإ�صافة اإىل اقرتاح 
الذي  الأمببر  للروتوكول  الفعال  التنفيذ  ت�صمن  التي  املوؤ�ص�صية  الآليات 
بقيم  علم  على  النا�ص  يكون  ببباأن  “ اآيت�صي”  اأهبببداف  حتقيق  يف  ي�صاهم 
وا�صتخدامه  اتخاذها حلفظه  التي ميكن  البيولوجي وباخلطوات  التنوع 
على نحو م�صتدام. واجلدير بالذكر اأن الدولة ان�صمت اإىل اتفاقية التنوع 
البيولوجي مبوجب املر�صوم الحتادي رقم 107 ل�صنة 1999 بالإ�صافة 
اإىل الروتوكولت الثاثة املنبثقة عن التفاقية وهي بروتوكول قرطاجنة 
التكميلي  نبباغببويببا-كببوالملبببببور  وبببروتببوكببول  الأحببيببائببيببة  بال�صامة  املتعلق 
وبروتوكول  التعوي�صي  واجلببر  امل�صوؤولية  ب�صاأن  قرطاجنة  لروتوكول 
النا�صئة  للمنافع  واملن�صف  العادل  والتقا�صم  املوارد اجلينية  ب�صاأن  ناغويا 

عن ا�صتخدامها خال هذا العام.

 البيئة واملياه تنظم ور�سة عمل حول برتوكول قرطاجنة املتعلق بال�سالمة الإحيائية

•• يريفان-وام:

فبببازت المبببببارات بببرئببا�ببصببة الببهببيببئببة الببدولببيببة للم�صرح 
واملنعقد  للهيئة  التنفيذي  املكتب  انتخابات  خببال 
املر�صح  ح�صم  ان  بعد  يريفان  الرمينية  العا�صمة  يف 
النهائية  النتيجة  الأفببخببم  �صيف  حممد  المببباراتبببي 
لانتخابات من اجلولة الأوىل متفوقا على مناف�صيه 
الأ�صوات  باأكرية  املجال  بهذا  عريقة  دول  �صت  من 
ليكون الببعببربببي الببوحببيببد البببذي يببتبببببواأ هببذه املببكببانببة يف 
تاريخ هذه الهيئة الكبرة . وهناأ �صعادة حممد �صعيد 
ال�صنحاين مدير الديوان الأمري بالفجرة الفخم 
لفتا اىل اأن فوز المارات هو اإجناز ي�صاف لر�صيدها 
الببببببدويل البببببذي حببقببقببتببه يف كبببل املببببجببببالت الأخبببببرى 
اجلديد  باملن�صب  جديرا  �صيكون  الفخم  ان  مببوؤكببدا 
التي  باملنا�صب  جديرا  كان  كما  اجلديدة  وامل�صوؤولية 
ال�صيخ  تهنئة  لافخم  ال�صنحاين  ونقل   . بها  نه�ص 
الدكتور را�صد بن حمد ال�صرقي رئي�ص هيئة الفجرة 
الهيئة له يف م�صعاه  للثقافة والإعببام ودعمه ودعببم 
اجلديد . واأعرب الأفخم عن �صعادته بانتزاع الفوز و 
رفع علم المببارات عاليا ..مهديا الفوز ملقام �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ولأخببيببه  اهلل  حفظه 
حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة 
�صتكون  املقبلة  املرحلة  ان  وقببال   . المبببارات  ول�صعب 
اأن  حافلة بامل�صوؤوليات والعمل وهو ما ناأمل من اهلل 
وبهذه   . وجببه  اأكمل  على  اإجنبببازه  على  بالعون  ميدنا 
�صنوات  اأربببببع  ملبببدة  رئي�صا  الفببخببم  �صيكون  النتيجه 

الأداء  فنون  عن  وامل�صوؤولة  للم�صرح  الدولية  للهيئة 
احدى  لليون�صكو  كليا  تابعة  منظمة  وهببي  العامل  يف 
ال�صوداين  امل�صرحي  وفبباز   . املتحدة  الأمم  موؤ�ص�صات 
الأمني  ذاتببهببا مبن�صب  النببتببخببابببات  املببهببدي يف  عببلببي 
العام للهيئة الدولية للم�صرح وليكون �صمن الطاقم 
من  والفببخببم   . املقبلة  املرحلة  ل�صتحقاقات  املببكببون 
1969م يحمل  الببفببجببرة عبببام  مببوالببيببد مببديببنببة دببببا 
هند�صة  تكنولوجيا  يف  الببعببلببوم  بببكببالببوريببو�ببص  �ببصببهببادة 
اللبببكبببرتونبببيبببات مبببن جببامببعببة اأركببنبب�ببصببا�ببص لببيببتببل روك 
الوليات املتحدة الأمريكية. وهو بالإ�صافة اىل كونه 
مديرا عاما لبلدية الفجرة منذ خم�ص �صنوات يراأ�ص 
موؤ�ص�صة الفجرة للموارد الطبيعية. ويف النتخابات 
اأمينا  الفخم  انتخب  �صنوات  اربببع  قبل  اأجريت  التي 
دعما  خببالببهببا  قبببدم  للم�صرح  الببدولببيببة  للهيئة  عببامببا 
كبرا لهذه املنظمة وهو بالوقت ذاته يدير مهرجان 
الفجرة الدويل للمونودراما منذ اربع دورات تقريبا 
الدولية  الواحد  املمثل  رابطة  رئا�صة  ت�صلم  وخالها 
لن�صو�ص  الدولية  امل�صابقة  على  الببعببام  وهوامل�صرف 
تاأ�صي�ص  يف  و�ببصببارك  العربية.  بن�صختها  املببونببودرامببا 
الفجرة  اإمبببارة  يف  الثقافية  الفعاليات  مببن  العديد 
كملتقى الفجرة الإعامي وملتقى الفجرة للربابة 
وجائزة  الببفببوتببوغببرايف  للت�صوير  الببفببجببرة  وجببائببزة 
الفجرة الدولية للت�صوير ال�صحفي. بدايات الفخم 
مع امل�صرح كانت عر بوابة م�صرح دبا الفجرة التي 
عمل من خالها مع جمموعة من زمائه يف امل�صرح 
والفنون  للثقافة  دبببا  جمعية  يف  موؤ�ص�ص  وهوع�صو 

وامل�صرح.

•• دبي -وام:

اأكد اأحمد حمبوب م�صبح مدير جمارك دبي حر�ص موظفي 
العمل  معترا  التطوعية  املبببببادرات  يف  امل�صاركة  على  الببدائببرة 

املجتمعي واحدا من الأهداف ال�صرتاتيجية للدائرة.
اآلببيببة داخببلببيببة لتعريف  تببطببويببر  البببدائبببرة تعمل عببلببى  اإن  وقبببال 
يتيح  مما  الدولة  يف  التطوعية  املبببببادرات  كافة  على  املوظفني 
لهم تو�صيع م�صاركاتهم يف العمل التطوعي مبا ي�صمن تقوية 
ال�صمو  العزم من روؤية �صاحب  املبادرة لديهم م�صتمدين  روح 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل واأخيه 
اآل مكتوم نائب رئي�ص  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الببوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومبادراته  الدولة رئي�ص جمل�ص 
الإن�صانية لت�صجيع املوظفني على تقدمي املزيد من العطاء يف 

جمال العمل التطوعي.
املبب�ببصبباركببني يف املبادرات  جببباء ذلبببك خبببال تببكببرميببه املببوظببفببني 

الدائرة  تقدير  عببن  تعبرا   2013 الببعببام  خببال  التطوعية 
تخدم  الببتببي  الأنبب�ببصببطببة  يف  وم�صاركتهم  التطوعية  جلببهببودهببم 

الدولة.
يف  جهودهم  خببال  مببن  �صاهموا  املتطوعني  اإن  م�صبح  وقببال 
جهدا  للدولة  وقببدمببوا  املجتمع  بخدمة  التطوعية  املبببببادرات 
اإ�صافيا تعبرا عن انتمائهم واإخا�صهم للوطن. وقام م�صبح 
..معرا عن تقدير  التكرمي  دروع  املكرمني  املوظفني  بت�صليم 
التوا�صل مع فئة رعاية  اإطببار تفعيل  . ويف  الدائرة جلهودهم 
ذوي الإعاقة باعتبارهم مكونا هاما للمجتمع ..قام فريق من 
الأطفال  ورعاية  لعاج  را�صد  ملركز  بزيارة  الدائرة  متطوعي 

املعاقني يف دبي.
الدرا�صية  الف�صول  �صملت  ميدانية  جولة  الببزيببارة  وت�صمنت 
للفئات العمرية املختلفة حيث �صارك فريق املتطوعني اأطفال 
بها وقدموا لهم  التي يقومون  الأن�صطة  املركز جمموعة من 
هدايا رمزية مبنا�صبة اقرتاب الحتفال باليوم الوطني لدولة 

يوؤكد  لاأطفال  تدريبي  ح�صورعر�ص  اإىل  اإ�صافة  الإمببببارات 
دعمهم ملنتخب الإمارات الوطني يف كاأ�ص اخلليج.

وتاأهيل  لتدريب  النور  ملركز  بزيارة  املتطوعني  فريق  قام  كما 
الف�صول  جميع  �صملت  ميدانية  جولة  ت�صمنت  الإعاقة  ذوي 

للفئات العمرية املختلفة.
عر�صا  دبببي  جببمببارك  متطوعي  لفريق  املببركببز  م�صوؤولو  وقببدم 
تو�صيحيا عن املركز واأهدافه واخلدمات التاأهيلية والتعليمية 

التي يقدمها لنزلئه من الأطفال ذوي الإعاقة.
يعر�ص  الببذي  باملركز  اخلببا�ببص  ال�صوق  تفقد  الببزيببارة  و�صملت 
املنتجات التي ي�صنعها الأطفال باأنف�صهم يف اإطار دوره يف تنمية 

املواهب والبتكار لدى الأطفال.
على �صعيد مت�صل نظمت اإدارة مراكز جبل علي اجلمركية مع 
العيادة اجلمركية بالدائرة وبالتعاون مع امل�صت�صفى ال�صعودي 
الإدارة  موظفي  جلميع  جمانيا  �صاما  طبيا  فح�صا  الأملبباين 

مبنا�صبة الحتفال باليوم العاملي لل�صكري.

الم��ارات تف��وز برئا�س�ة الهيئ��ة 
الدولي�ة للم�س�رح

جمارك دبي تكرم موظفيها امل�ساركني يف املبادرات التطوعية خالل 2013

كليات التقنية العليا بال�سارقة تنظم يوم الرعاية واملنح الدرا�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جنحت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية 
اأعدتها  التي  عملها  خطة  وتنفيذ  باإجناز  اأبوظبي  اإمببارة  يف 
ل�صنة 2014 بنجاح كبر وفق جداول زمنية ا�صتمرت على 
وال�صياح  البببزوار  من  الآلف  ع�صرات  م�صتقطبة  العام  مببدار 

واهتماما اإعاميا حمليا وعربيا ودوليا وا�صعا.
للمجل�ص  العامة  الأمببانببة  مببن  بببقببرار  اللجنة  تاأ�ص�صت  وقببد 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي يف 3 فراير 2013 ويقع مقرها 
اإدارة  ومهمتها   .. باأبوظبي  الراحة  �صاطئ  م�صرح  يف  حاليا 
وذلك  املعتمدة  والثقافية  الببرتاثببيببة  والببرامببج  املهرجانات 
اأو تراثية  اأو فعالية ثقافية  اأو مهرجان  اإ�صافة لأي برنامج 
يتم تكليفها بها والتي تخدم جميعها ال�صرتاتيجية الثقافية 
الإمببببارات وت�صاهم يف احلببفبباظ على  اأبوظبي ودولبببة  لإمبببارة 

املوروث الثقايف.
الر�صالة احل�صارية والإن�صانية  اإي�صال  اللجنة على  و تعمل 
لاإمارات ملختلف ثقافات و�صعوب العامل ف�صا عن الرتويج 
تنظمها  التي  والفعاليات  والأن�صطة  واملببوؤمتببرات  لأبوظبي 
التلفزيونية  الإعامية  الثقافية  الرامج  وت�صت�صيفها عر 

الكرى التي يتابعها ع�صرات املايني يف املنطقة والعامل.
الثقافية  والببرامببج  املببهببرجببانببات  ادارة  جلنة  روؤيبببة  وتتمثل 
الإماراتي  والببرتاث  الوطنية  الهوية  ا�صتدامة  يف  والرتاثية 
املجتمع  وت�صجيع  ال�صعبي  املببوروث  من خال احلفاظ على 

املحلي على ممار�صته مبختلف اأ�صكاله.
واملمار�صات  الن�صاطات  اأي�صا يف تفعيل  اللجنة  وترتكز مهام 
اأجل  من  والتقاليد  بالعادات  املرتبطة  والثقافية  الرتاثية 

ا�صتدامة الهوية وتقوية الروابط الإن�صانية واملجتمعية.
تنطلق   2014 لببعببام  طموحة  عمل  خطة  اللجنة  واأعببببدت 
الوطن  تعميق مفهوم حب  وروؤيتها يف  اأهدافها  من حتقيق 
والبذل يف �صبيله والولء للقيادة الر�صيدة والإميان باجلذور 
املبب�ببصببرتكببة واملبب�ببصببر املبب�ببصببرتك والعبببتبببزاز بببتبباريببخببنببا وقيمنا 
والرتاث  الوطنية  الهوية  ا�صتدامة  اأهمية  وتاأكيد  الأ�صيلة 
الإماراتي من خال احلفاظ على املوروث ال�صعبي وت�صجيع 
املجتمع املحلي على ممار�صته مبختلف اأ�صكاله والرتويج له 

على ال�صعيد العاملي.
تعزيز جهود حتقيق جمتمع  كذلك  اللجنة  روؤيببة  وتت�صمن 
وامل�صاهمة  واحببد  م�صتقبله  ببباأن  ويثق  يوؤمن  قوي ومرتابط 
باإجنازات احلا�صر وبناء امل�صتقبل ومبا يحافظ على ا�صتدامة 
نعمة الأمن والأمان والرخاء والزدهار القت�صادي ومعاهدة 
الببقببيببادة عببلببى حببب الببتببحببدي والإنبببتببباج والبببريبببادة يف خمتلف 

املجالت وموا�صلة ال�صر نحو اأعلى املراتب.
كرى  فعالية   15 تنظيم  على  الببعببام  هببذا  اللجنة  وعملت 
فاق  تراثية  ومهرجانات  ثقافية  وبببرامببج  م�صابقات  بني  ما 
باإدارتها  اللجنة  قامت  درهم  مليون  مائة  جوائزها  جمموع 
والرتويجية  اللوج�صتية  �صوؤونها  على  والإ�صراف  وتنظيمها 
ور�صالتها  اأهببدافببهببا  حتقيق  ل�صمان  الببازمببة  والإعببامببيببة 
املجتمع  وحتفيز  املعنية  اجلهات  كافة  مع  الفعال  والتن�صيق 
املحلي والإقليمي على امل�صاركة يف هذه الفعاليات والرامج 

مبا يخدم اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات.
املهرجانات  اأهم  العديد من  اإطاق  اأبوظبي يف  وياأتي جناح 
قبل  مببن  بببه  حتظى  البببذي  الكبر  للدعم  نتيجة  الببرتاثببيببة 
ويل  نببهببيببان  اآل  زايبببد  بببن  حمببمببد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الببفببريببق 
واملتابعة  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الدائمة من قبل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
الإمارات  �صقاري  نببادي  رئي�ص  الغربية  املنطقة  يف  احلبباكببم 
الرتاث  اإحببيبباء  البالغ على  الببدولببة  مببدى حر�ص  يعك�ص  مبا 
ارتبط  التي  الأ�صيل  العربي  الببرتاث  رمببوز  على  واملحافظة 

بها اأبناء املنطقة منذ القدم.
املهرجانات  اإدارة  جلنة  اختتمت  فقد  الجنبببازات  حيث  ومببن 
ال�صاد�ص  املببو�ببصببم  فببعببالببيببات  والببرتاثببيببة  الثقافية  والبببرامبببج 
من  الببفببرتة  خببال  اأقيمت  التي  املليون  �صاعر  م�صابقة  مببن 
دولة  باحتفاظ  توجت  املا�صيني  مايو   21 اإىل  فراير   12
للمو�صم  املببلببيببون  �ببصبباعببر  بلقب  املببتببحببدة  الببعببربببيببة  الإمببببببارات 
الإماراتي �صيف �صامل  ال�صاعر  التوايل بح�صول  الثاين على 
املليون يف مو�صمه  �صاعر  ال�صعر ولقب  املن�صوري على برق 
ال�صعر النبطي  اإىل �صون تراث  ال�صاد�ص. ويهدف الرنامج 
للمنطقة العربية وزيادة �صعبيته وتثبيته على واجهة الأدب 
العربي والرتويج له يف الأو�صاط العربية واكت�صاف املواهب 
فر�صة  لها  تتح  مل  الببتببي  والعربية  واخلليجية  الإمبباراتببيببة 
انطاقا  لئببق  ب�صكل  وتقدميها  م�صبقا  الإعببامببي  الظهور 
املليون  �صاعر  برنامج  ومينح  اأبوظبي.  الثقافة  عا�صمة  من 
عن  تببزيببد  املبب�ببصبباركببني  لل�صعراء  ت�صجيعية  ومببكببافبباآت  جببوائببز 
15 مليون درهم للفائزين  اإماراتي منها  22 مليون درهم 
املركز الأول والفائز  اخلم�صة الأوائببل حيث يح�صل �صاحب 
بلقب �صاعر املليون وبرق ال�صعر على خم�صة مايني درهم 
بينما يح�صل �صاحب املركز الثاين على اأربعة مايني درهم 

والثالث على ثاثة مايني درهم اإ�صافة ملنح الفائز الرابع 
اإمبباراتببي.. كما تعمل  مليوين درهببم واخلام�ص مليون درهببم 
�صعرية  دواويببببن  اإ�بببصبببدار  عببلببى  اللجنة  يف  ال�صعر  اأكببادميببيببة 

للفائزين وجلميع امل�صاركني.
م�صابقة  اللجنة  تنظم  املليون  �صاعر  برنامج  مع  وبالتناوب 
كل  مببرة  الف�صحى  العربية  ل�صعر  ال�صعراء  اأمببر  وبرنامج 
عامني ..حيث ينطلق املو�صم ال�صاد�ص مع نهاية العام اجلاري 

2014 ..فيما اأغلق باب الرت�صح يف اأكتوبر املا�صي. 
به  والرتببقبباء  الف�صيح  بال�صعر  للنهو�ص  الرنامج  ويهدف 
له  والرتويج  العربي  الأدب  واجهة  على  وتثبيته  وب�صعرائه 

واكت�صاف املواهب العربية اجلديدة.
اأبوظبي التي  اإمببارة  وتاأتي فكرة الرنامج متا�صيا مع هوية 
ت�صكل الثقافة اأحد اأهم عنا�صرها يف عيون العامل ..وقد جنح 
الرنامج يف ت�صويق املنتج والإبداع ال�صعري العربي عر روؤية 
اإعامية متفردة ا�صتقطبت اهتمام امل�صاهد واجتذبته ملتابعة 

ما يقارب الب 145 من جنوم ال�صعر والأدب حتى اليوم.
للعرب  التاريخي  الإرث  متثل  التي  الببردة  اإىل  وبالإ�صافة 
املادية  القيمة  تبلغ  ب  الإمبببببارة  للقب  يببرمببز  البببذي  واخلببببامت 
درهم  مليون  البب�ببصببعببراء  اأمبببر  وبلقب  الأول  ببباملببركببز  للفائز 
 500 على  الببثبباين  املببركببز  �صاحب  يح�صل  ..فيما  اإمبباراتببي 
األف درهم اإماراتي ..و�صاحب املركز الثالث 300 األف درهم 
األف   200 الرابع فهي  املركز  ..اأمببا جائزة �صاحب  اإماراتي 
 100 اإماراتي ..وتبلغ جائزة �صاحب املركز اخلام�ص  درهم 
لل�صعراء  ت�صجيعية  مكافاآت  اإمبباراتببي ف�صا عن  درهببم  األببف 
الثاثة  الإجمايل  اجلوائز  جمموع  يفوق  بحيث  امل�صاركني 
مايني درهم اإ�صافة اإىل تكفل اإدارة امل�صابقة باإ�صدار دواوين 

�صعرية مقروءة وم�صموعة للفائزين.
ونظمت اللجنة للمرة الأوىل يف عام 2014 مهرجان الغربية 
اإبريل و3 مايو   24 للريا�صات املائية خال الفرتة ما بني 

املا�صيني يف �صاطىء مدينة املرفاأ باملنطقة الغربية.
ويهدف املهرجان للرتويج للمنطقة الغربية كوجهة �صياحية 
مثلى للزوار وال�صائحني املهتمني مبجال الريا�صات البحرية 
املنطقة  بها  تزخر  التي  اجلببذب  عوامل  واإببببراز  وال�صاطئية 
اإ�صغال  معدلت  لرفع  ال�صياحية  الأن�صطة  وزيبببادة  الغربية 

الفنادق العاملة وت�صجيع املنتجات املحلية.
ويببحببظببى املببهببرجببان بببفببعببالببيببات كببثببرة ومبب�ببصببابببقببات متنوعة 
درهم  األببف  و380  مايني  اأربعة  حببوايل  جوائزها  جمموع 
وقوفا  والببتببجببديببف  �ببصببرف  الببكببايببت  �صباقات  منها  اإمببباراتبببي 
والبواني�ص ال�صراعية و�صباق جزيرة مروح للتفري�ص و�صباق 
القوارب احلديث و�صباق بوطنية لقوارب التجديف الرتاثية 
وقوارب الكاياك وال�صباحة واألعاب الأطفال والكرة الطائرة 
ال�صاطئية وكرة القدم ال�صاطئية وال�صوق ال�صعبية والعرو�ص 

وم�صابقات امل�صرح والإبحار بالبارا�صوت وم�صابقة الطهي.
ويف يونيو 2014 اأقيمت فعاليات مو�صم طانطان الثقايف يف 
دورته العا�صرة حتت رعاية امللك حممد ال�صاد�ص ملك اململكة 
املغربية ومب�صاركة هامة من دولة الإمارات العربية املتحدة 
الفعالة  امل�صاركة  ..تلك  الببدورة  باعتبارها �صيف �صرف هذه 
التي جعلت رئي�ص املجل�ص الإقليمي لطانطان ال�صيد كرمون 

يقول اإن الإمارات مت نقلها بالكامل اإىل هذه املدينة .
واأو�صح اأن احل�صور املتميز لدولة الإمارات العربية املتحدة 
لي�ص  البببدورة  هببذه  يف  طانطان  مهرجان  على  �صرف  �صيف 
ونظرا  والتوقيت  الختيار  ناحية  من  اعتباطيا  ول  غريبا 

للتقارب يف البيئة والت�صور بني املغرب والإمارات.
وقبببد اأقببيببمببت الببببدورة الببعببا�ببصببرة مببن مببو�ببصببم طببانببطببان خال 
الفرتة من 4 اإىل 9 يونيو املا�صي حتت �صعار الرتاث الثقايف 

غر املادي ودوره يف تنمية وتقارب ال�صعوب .
وقامت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية 
يف اأبوظبي بتنظيم م�صاركة وفد دولة الإمببارات يف طانطان 
بالتعاون مع نادي �صقاري الإمارات والحتاد الن�صائي العام 
ودار  املبب�ببصبباريببع  لتطوير  خليفة  -�ببصببنببدوق  �صوغة  ومبببببادرة 
والثقافة واحتاد  لل�صياحة  اأبوظبي  الوطنية يف هيئة  الكتب 

�صباقات الهجن.
اأما برنامج ال�صارة الثقايف الذي تنتجه اللجنة وتبثه �صنويا يف 
�صهر رم�صان املبارك عر قناة اأبوظبي- الإمارات الف�صائية 
الإمارات  لدولة  ال�صعبي  املبببوروث  على  للمحافظة  فيهدف 
القدمية  بامل�صطلحات  ال�صباب  وتعريف  املحلية  واللهجة 
واإبقائهم مطلعني على تاريخ دولتهم ..وهو برنامج اإعامي 
يحبونه  الذين  امل�صاهدين  قيمته من جمهور  ي�صتمد  ناجح 

..وقد حاز على متابعة جماهرية وا�صعة يف العامل العربي.
مدار  على  يومية  تراثية  م�صابقات  عببن  عبببببارة  والببرنببامببج 
ال�صهر ت�صمل كافة ميادين احلياة الرتاثية يف دولة الإمارات 
مايني  الربببعببة  جوائزها  جمموع  يببقببارب  املتحدة  العربية 
 20 اإىل  500 درهم و�صول  األف و  اإماراتي بدءا من  درهم 
الأ�صايل  الهجن  درهببم ف�صا عن تخ�صي�ص عدد من  األببف 
من  الهجن/  �صالت  اأف�صل  /اإحبببدى  جبار  بنات  ن�صل  من 

اإنتاج مركز اأبحاث الهجن باأبوظبي.

كما نظمت اللجنة الدورة العا�صرة من مهرجان ليوا للرطب 
�صهر  املا�صي خببال  18 يوليو  اإىل   12 مببن  الببفببرتة  خببال 
تنمية  جهود  وت�صجيع  تعزيز  بهدف  وذلببك  املبارك  رم�صان 
على  املببزارعببني  وحتفيز  بببالإمببارات  النخيل  زراعبببة  وتطوير 
الإ�صافات  /دون  الببرطببب  اإنببتبباج  بببجببودة  الهتمام  مببن  مزيد 
الزراعة  بببطببرق  املببزارعببني  املببواطببنببني  وتوعية  الكيميائية/ 
احلديثة والعناية باأ�صجار النخيل لت�صكل مردودا اقت�صاديا 
اخلرات  لتبادل  �صنوي  مهرجان  عن  عبارة  واحلببدث  نافعا 
اأنبببواع الرطب  واأجبببود  اأف�صل  لببزراعببة  املببزارعببني  بببني  الفنية 
التميز  املببزيببد مببن  اإىل  الإمببببارات  باأ�صناف متببور  ولببارتببقبباء 
واملناف�صة حمليا ودوليا مع الحتفاظ باخلا�صية الطبيعية 

ال�صحية.
وي�صمل املهرجان فعاليات بارزة من مهرجان مزاينة الرطب 
مايني  خم�صة  جوائزها  جمموع  يفوق  والليمون  واملاجنو 
و�صوق  ومهرجانات  دورات  تنظيم  عن  ف�صا  اإماراتي  درهم 

�صعبي لل�صناعات اليدوية واألعاب �صعبية لاأطفال.
و�ببصبباركببت اللجنة بببالببتببعبباون مببع نبببادي �ببصببقبباري الإمبببببارات يف 
الببدويل لل�صيد  12 من املعر�ص  الب  الببدورة  تنظيم فعاليات 
والفرو�صية  اأبوظبي 2014 خال الفرتة من 10 اإىل 13 
�صبتمر املا�صي والذي يهدف للرتويج لرتاث دولة الإمارات 
العربية املتحدة وت�صليط ال�صوء على تاريخ ال�صعب الإماراتي 
وتعزيز مكانة  والببزوار  العار�صني  املزيد من  العريق وجذب 

اأبوظبي كمركز للرتاث الثقايف يف املنطقة. 
العاملي  امل�صتوى  على  وا�ببصببعببة  �صهرة  املببعببر�ببص  اكت�صب  وقببد 
مبختلف  ال�صيد  يف  املتخ�ص�ص  نوعه  مببن  الوحيد  ويعتر 
ال�صفاري  ورحات  البحرية  والريا�صات  والفرو�صية  اأنواعه 
والفنون والتحف .. وبلغ عدد زوار دورته ال�صابقة ما يقارب 
118 األف زائر وهو اأعلى عدد من الزوار ي�صتقطبه املعر�ص 
يف تاريخه.. ويبلغ جمموع جوائزه ما يزيد عن ن�صف مليون 
الفوتوغرايف  والت�صوير  الببر�ببصببم  مل�صابقات  اإمببباراتبببي  درهبببم 
وال�صعر النبطي يف و�صف الطر واملقنا�ص وم�صابقة جمال 
العربية  القهوة  �صناعة  مل�صابقة  اإ�صافة  وال�صلوقي  ال�صقور 

بالطريقة التقليدية.
اأوبريت  اأبوظبي عر�صت  اأ�صاءت �صماء العا�صمة  اأم�صية  ويف 
املهرجانات  اإدارة  جلببنببة  نظمتها  الببتببي  الإنبب�ببصببانببيببة  �ببصببببباح 
�صبتمر   27 يف  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والببرامببج 
معايل  بح�صور  باأبوظبي  الراحة  �صاطئ  م�صرح  يف   2014
وال�صباب  الثقافة  وزيببر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ 
الدولة  لدى  املعتمدين  ال�صفراء  من  وعدد  املجتمع  وتنمية 
والدبلوما�صيني اإىل جانب نخبة من فناين دولتي الإمارات 
والكويت واملثقفني وال�صعراء وح�صد من ال�صحفيني املهتمني 
بح�صول  اإمبباراتببيببة  ثقافية  فعاليات  احتفاء  اإطبببار  يف  وذلببك 
اأمر  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الإن�صاين  للعمل  قببائببد  لببقببب  عببلببى  ال�صقيقة  الببكببويببت  دولبببة 
املجال  يف  املباركة  جلببهببوده  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  مببن 

الإن�صاين والإغاثي والأعمال اخلرية التي قدمها.
اأما الدورة الثانية من مزاينة بينونة لاإبل فاأقيمت خال 
الفرتة من 8 اإىل 13 نوفمر احلايل على اأر�ص مدينة زايد 
و�صكلت  اأيببام  �صتة  ملببدة  اأبببو ظبي  ببباإمببارة  الغربية  املنطقة  يف 
فببر�ببصببة فببريببدة مببن نببوعببهببا لأبببنبباء دولبببة الإمبببببارات العربية 
على  تقت�صر  فيها  امل�صاركة  كببون  بجوائزها  للظفر  املتحدة 
مواطني الدولة الذين يقدمون اأف�صل ما عندهم من الإبل 
ومزاينة الأجمل منها الأمر الذي يف�صح املجال اأمام اجلميع 
لعر�ص اإمكانياتهم ف�صا عن تقدمي �صكل وم�صمون مفعم 
املنطقة  اأبببنبباء  زالببت متيز  ل  التي  الأ�صيلة  البدوية  بببالببروح 
من  لأكببر  لاإبل  بينونة  مزاينة  جوائز  وت�صل  الآن.  حتى 
..وامل�صابقة  �صوطا   32 على  وت�صتمل  درهببم  مايني  اأربببعببة 
متتاز بعدم �صموليتها لنوع واحد من الإبل اإذ هناك الأ�صايل 
واملجاهيم وكل واحدة منها لها اأهميتها ومكانتها اخلا�صة يف 

احلياة الجتماعية والقت�صادية للمنطقة.
وتنظم جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية 
ونادي �صقاري الإمارات فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 
البب�ببصببداقببة الببببدويل لببلبببببيببزرة خبببال الببفببرتة مببن 7 اإىل 13 
اأكببر من  اأبوظبي وذلببك مب�صاركة  اإمببارة  املقبل يف  دي�صمر 
مبب�ببصببوؤويل وممثلي  اإىل جببانببب  وببباحببث  500 �صقار وخبببببر 
اليون�صكو   املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة   منظمة الأمم 
ال�صقارة  تببراث  على  باحلفاظ  املعنية  الدولية  واملوؤ�ص�صات 
و�صون البيئة من حوايل 80 دولة من خمتلف قارات العامل. 
اأبوظبي  مكانة  مببن  يعزز  املهرجان  هببذا  اأن  اللجنة  واأكبببدت 
والدويل  الإقليمي  ال�صعيدين  على  متميزة  ثقافية  كوجهة 
ما يوفر بيئة متميزة لحتكاك ومتازج احل�صارات والثقافات 
والتقاء ال�صعوب واملنظمات والأفراد املهتمني بال�صقارة لدعم 
اأهم  اأحبببد  باعتباره  البببرتاث واحلببفبباظ عليه وتببطببويببره  هببذا 
ركائز الهوية الوطنية ومدرجا يف القائمة التمثيلية للرتاث 

الثقايف غر املادي للب�صرية من قبل منظمة اليون�صكو.
ويحفل مهرجان البيزرة بالعديد من الفعاليات وامل�صابقات 

وبجوائز  املميزة  والثقافية  والببرتاثببيببة  والفنية  التعليمية 
تزيد عن مليون درهم ت�صفي اأثرا عميقا على حمبي ال�صيد 
بببالبب�ببصببقببور والبببببيببئببة البب�ببصببحببراويببة ..ويببعببر�ببص جلببهببود دولة 
الإمببارات العربية املتحدة يف ال�صيد امل�صتدام واحلفاظ على 

ال�صقارة كرتاث عاملي.
�صحراوية  خمببيببمببات  اإقببامببة  الببفببعببالببيببات  بببرنببامببج  ويت�صمن 
وتببنببظببيببم مبببوؤمتبببر عببلببمببي وجمببمببوعببة غببنببيببة مبببن الأن�صطة 
وامل�صابقات الرتاثية والفنية والتي تنا�صب كافة الهتمامات 
التي  ال�صيقة  الفلكلورية  للعرو�ص  اإ�صافة  العمرية  والفئات 
من  العديد  لببدى  والبببرتاث  ال�صقارة  ممار�صة  األبببوان  متثل 
ال�صعوب يف منطقة ال�صرق الأو�صط واإفريقيا واأوروبا واليابان 

وال�صني واآ�صيا ال�صرقية والوليات املتحدة.
زايد  مدينة  يف  الببقببادم  دي�صمر  املببورد  مزاينة  اأي�صا  تقام  و 
الإمارات  اأبناء  حتفيز  بهدف  واحببد  ليوم  الغربية  باملنطقة 
الأ�صيلة  والتقاليد  بالعادات  التم�صك  الإبل على  من ماك 
املزاينة  اإدارة  باأن  الببرتاث وتتميز  وامل�صاهمة يف جهود �صون 
ويف اإطببببار دعببمببهببا الببنببادي واملببعببنببوي تبب�ببصببرتي الإبببببل الفائزة 
باملركز الأول مبليوين درهم وباملركز الثاين مبليون ون�صف 
املليون درهم اأما الفائز باملركز الثالث فيتم التفاق بناء على 
رغبة اللجنة املنظمة ..و�صارة املورد عبارة عن مزاينة لاإبل 
يف  ..وتتمثل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  باأبناء  خا�صة 
اأ�صواط الت�صعرة لفئة املجاهيم لأبناء القبائل �صمن اأربعة 
اأ�صواط من �صن احلق اإىل �صن الثنايا..وهناك ع�صرة مراكز 
ون�صف  مببلببيببون  نببحببو  اإىل  اجلببوائببز  قيمة  لت�صل  للفائزين 
الثامنة  . و ينطلق مهرجان الظفرة يف دورته  املليون درهم 
تقام  الببتببي  املقبلني  يناير  مببن  الأول  اإىل  دي�صمر   20 مببن 
مبدينة زايد يف املنطقة الغربية باإمارة اأبوظبي وت�صمل 14 
م�صابقة وفعالية تراثية فريدة من نوعها بات يفوق جمموع 
 - �صيارة   225 اإماراتي منها  درهم  55 مليون  الب  جوائزها 
الفعالية  لاإبل  الظفرة  ملزاينة  هامني  �صوطني  اإ�صافة  بعد 
�صوطا   72 الأ�بببصبببواط  عبببدد  لي�صبح  لببلببمببهببرجببان  الببرئببيبب�ببصببة 
للمحليات الأ�صايل واملجاهيم مبا يخدم اأهداف املهرجان يف 
احلفاظ على ال�صالت الأ�صيلة والتعريف بالثقافة البدوية 
وبيع  ل�صراء  جتبباري  �صوق  وخلق  الرتاثية  ال�صياحة  وتفعيل 
الإبل والرتويج لل�صناعات التقليدية الإماراتية والعمل على 
على  الغربية  املنطقة  يف  زايببد  مدينة  وو�صع  اإحيائها  اإعببادة 
يف  القت�صادية  وتفعيل احلركة  العاملية  ال�صياحية  اخلارطة 

املنطقة الغربية. 
و�صباق  الإبل وم�صابقة احلاب  الفعاليات مزاينة  وتت�صمن 
ال�صيد  وم�صابقة  العربي  ال�صلوقي  و�صباق  الببرتاثببي  الإببببل 
بال�صقور املكاثرة يف الأ�صر و�صباق اخليول العربية الأ�صيلة 
التمور  تغليف  اأ�صاليب  اأف�صل  وم�صابقة  التمور  ومببزايببنببة 
اليدوية  احلرف  وم�صابقة  الفوتوغرايف  الت�صوير  وم�صابقة 
وال�صوق  الببهببجببن  ومببببزاد  الكا�صيكية  البب�ببصببيببارات  وم�صابقة 

ال�صعبي وقرية الطفل.
ويف اإطار دور وا�صرتاتيجية جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الوطنية  الهوية  ا�صتدامة  يف  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
اأهم و�صائله  اأحد  والببرتاث الإماراتي والببذي ي�صكل الإعببام 
بينونة  قببنبباة   2014 نوفمر  يف  اللجنة  اأطببلببقببت  وركببائببزه 
والرتاثية  الثقافية  الرامج  من  متميزة  بباقة  الف�صائية 
والوطنية وباأ�صلوب ميازج ما بني التطور واحلداثة وتر�صيخ 
واأكد  الإمببباراتبببي.  الفكر  بها  يعتز  الببتببي  والأ�ببصببالببة  البببرتاث 
عبداهلل القبي�صي مدير اإدارة امل�صاريع يف اللجنة اأن انطاق 
اإدارة  يبباأتببي مببن خببال روؤيبببة وطببمببوحببات جلنة  قببنبباة بينونة 
توجيهات  و�صمن  والرتاثية  الثقافية  والرامج  املهرجانات 
ملختلف  غالية  كر�صالة  واإي�صاله  الببرتاث  حفظ  جهود  دعببم 

بقاع العامل وا�صتدامة كل عمل يرز هوية الدولة وبيئتها.
وياأتي �صعار بينونة بر�صالة ثقافية وتراثية تخاطب اجلمهور 
تراها بالعني وهي اإماراتية الوجود وما يدل العنوان اإل على 
تتمحور  التي  واهتمامتها  وم�صمونها  القناة  هببذه  جوهر 

حول اإثراء الرتاث والعالدات والتقاليد وحب الوطن.
وي�صاحب انطاق بينونة اأهداف وطموحات كثرة بدعم من 
اإيجاد فر�ص  الأهببداف  ..ومببن �صمن هذه  الر�صيدة  القيادة 
املجالت  خمتلف  يف  والعربية  الإماراتية  للمواهب  جديدة 
التقدمي  يف  للمبدعني  اأبببوابببهببا  بينونة  تفتح  حيث  الفنية 
والإعببداد والخراج وكل ما يعنى بال�صوت وال�صورة..كذلك 
الإنتاج  قطاعات  من  تتكون  اإنتاجية  بيئة  خللق  فر�صة  هي 
املحلي وال�صركات العاملة معه وذلك لت�صجيع هذه القطاعات 

للتفاعل مع �صوق �صناعة الإنتاج التلفزيوين العاملي.
اأنحاء  ت�صود جميع  التي  والفرح  البهجة  اأجببواء  وتزامنا مع 
دولة الإمارات العربية املتحدة مبنا�صبة اليوم الوطني الب 43 
الثقافية  والببرامببج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  حتتفي  للدولة 
اأبببوظبببببي بببهببذا احلبببدث البببذي يفخر بببه اأبناء  والببرتاثببيببة يف 
الدولة جميعا حيث جتتمع يف اللجنة معامل الرتاث والثقافة 
والوطنية التي ي�صعى اجلميع بكل حب وتقدير اإىل اإبرازها 
العام ..ولكن يف  بكل فعالية تنظمها ويف كل يوم على مببدار 

يوم الحتاد جتتمع كل هذه املعامل التي تقوم عليها اللجنة 
لتحتفي مع موظفيها بهذا احلب والولء للقيادة الر�صيدة 

الذي يتجدد عاما بعد عام . 
للفنون  اأبوظبي  �صاركت من خال فرقة  اللجنة قد  وكانت 
والأدبببباء  ال�صعراء  مببن  وعببدد  لها  تتبع  التي  ال�صتعرا�صية 
بالتعاون مع   2013 الوطني  اليوم  اأوبريت  الإماراتيني يف 
اأبوظبي  وجمل�ص  والر�صمية  احلكومية  اجلببهببات  مببن  عببدد 
للتعليم و�صارك فيه اأكر من األف �صخ�ص واعتر الأ�صخم 
من نوعه على �صعيد املهرجانات يف دولة الإمارات. وانطلقت 
املو�صم  مببن  الأول  امل�صتوى  يف  الببدرا�ببصببة  املببا�ببصببي  اأكببتببوبببر  يف 
املهرجانات  اإدارة  يف  ال�صعر  لأكببادميببيببة  ال�صاد�ص  الببدرا�ببصببي 
اأبببوظبببببي يف مبنى  اإمبببارة  الثقافية والببرتاثببيببة يف  والببرامببج 
النبطي  ال�صعر  برنامج  يعتر  حيث  الببراحببة  �صاطئ  م�صرح 
العربي.  العامل  م�صتوى  على  نوعه  من  الوحيد  ودرا�ببصبباتببه 
الدرا�صي  للمنهج  تطويرا  احلببايل  الدرا�صي  املو�صم  وي�صهد 
املبببطبببروح يف درا�بببصبببات البب�ببصببعببر الببنبببببطببي والببفبب�ببصببيببح وذلببببك يف 
..وجاء  ال�صابقة  اخلم�صة  املوا�صم  يف  الدرا�صة  جتربة  �صوء 
تطوير املنهج �صعيا من الأكادميية للنهو�ص بدرا�صات ال�صعر 
اأكادميية  وتببعببتببر   ومببداركببهببا.  مببداراتببهببا  وتو�صيع  النبطي 
الدرا�صات  يف  متخ�ص�صة  اأدبببيببة  جهة  اأول  باأبوظبي   ال�صعر 
الببفبب�ببصببيببح والنبطي  ببب�ببصببقببيببه  الببعببربببي  لببلبب�ببصببعببر  الأكبببادميبببيبببة 
توليه  الببذي  لاهتمام  ا�صتكمال  تاأ�صي�صها  فكرة  ..وجببباءت 
اإمارة اأبوظبي لاأدب والثقافة مبا يف ذلك ال�صعر الذي يعد 
الأكادميية  وتعمل  العرب..  تاريخ  يف  واأ�صيا  مهما  مرجعا 
واإ�صدارات  درا�صات  تاأ�صي�ص مكتبة عامة متخ�ص�صة يف  على 
وتدير   . وجمببالتببهببا  اأوجببهببهببا  مبختلف  ال�صعبية  الببثببقببافببة 
الببتببي تعنى  لبباأفببام  نببيببويببورك-اأبببوظبببببي  اأكببادميببيببة  اللجنة 
ال�صينمائي  والت�صوير  والتمثيل  ال�صينمائي  الإخراج  بتعليم 
ال�صيناريو  وكتابة  ال�صينمائي  والإنببتبباج  الرقمي  املونتاج  و 
والت�صوير الفوتوغرايف .. ف�صا عن ن�صاطات فرقة اأبوظبي 
للفنون ال�صتعرا�صية والرامج الحتفالية الكرى اخلا�صة 

بالعيد الوطني.
اإدارة  للجنة  مثمرة  مبب�ببصبباركببات   2014 الببعببام  ت�صمن  كما 
املببهببرجببانببات والبببرامبببج الببثببقببافببيببة والبببرتاثبببيبببة يف عبببدد من 
منها  الببهببامببة  والببريببا�ببصببيببة  والثقافية  الببرتاثببيببة  الفعاليات 
للكتاب  الببدويل  اأبوظبي  ومعر�ص  احل�صن  ق�صر  مهرجان 
للفورمول-1  الببكببرى  لببلببطببران  الحتبببباد  جببائببزة  و�ببصببببباق 

ومهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي. 
الثقافية  والبببرامبببج  املببهببرجببانببات  اإدارة  جلببنببة  عببن  ويبب�ببصببدر 
التي  ال�صهرية  الببرتاثببيببة  املببلببيببون  �ببصبباعببر  والببرتاثببيببة جمببلببة 
تببدعببم بببرنبباجمببي �ببصبباعببر املببلببيببون واأمبببببر البب�ببصببعببراء وجملة 
والإجنليزية  العربية  باللغتني  الثقافية  الببدوريببة  �صواطئ 
والتي ت�صم مزيجا مميزا من التحقيقات الثقافية والبيئية 
والإعامية الهامة وال�صور الفوتوغرافية التي يتم عر�صها 
يف �صكل مميز وفريد. ويف يونيو 2014 اأطلقت جلنة اإدارة 
املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية اأبوظبي جمموعة 
موقعا  ت�صمل  والببتببي  التفاعلية  الإلببكببرتونببيببة  املن�صات  مببن 
بوك  الفي�ص  مواقع  من  كل  على  للجنة  وح�صابا  اإلكرتونيا 

وتويرت واإن�صتجرام ويوتيوب.
تراثنا  وهببو  عنها  يعر  ا�صما  ملن�صاتها  اللجنة  اختارت  وقببد 
املوقع  اإىل  الو�صول  ال�صبكة الإلكرتونية  وميكن مل�صتخدمي 
الإلكرتوين اجلديد با�صتخدام ا�صم املوقع باللغة الإجنليزية 
ال�صم  نببفبب�ببص  وهببببو  تببببراثببببنببببا.اإمببببارات  الببعببربببيببة:  بببالببلببغببة  اأو 
امل�صتخدم ملواقع التوا�صل الجتماعي على تويرت وفي�صبوك 
فببيببمببكببن م�صاهدة  الببيببوتببيببوب  اأمببببا   . واإنبب�ببصببتببجببرام وغبببوغبببل 
الفيديوهات اخلا�صة بفعاليات اللجنة على احل�صاب اخلا�ص 
املوقع  ويت�صمن  للجنة.  الإعببامببي  ال�صريك  بينونة  بقناة 
الإلكرتوين عر�صا للم�صاريع والرامج التي تنفذها اللجنة 
�صهولة  ي�صمن  ع�صري  وبت�صميم  وجبببذاب  �صل�ص  باأ�صلوب 
الت�صفح وال�صتخدام والتفاعل حيث ي�صمل ذلك املهرجانات 
والأكادمييات  التلفزيونية  والببرامببج  الرتاثية  والفعاليات 
اإتاحة البحث  والرامج والإ�صدارات املتخ�ص�صة ف�صا عن 

عن اأي معلومات مطلوبة �صمن نطاق عمل اللجنة.
بببالأهببمببيببة املتزايدة  اإميبببانبببا  املببنبب�ببصببات  اإطببببباق هبببذه  ويببباأتبببي 
مكانة  يحتل  اأ�ببصبببببح  والبببذي  الببرقببمببي  الإعببامببي  للتوا�صل 
املبا�صر مع اجلمهور والتفاعل  التوا�صل  متقدمة يف و�صائل 
واملن�صات  الإلببكببرتوين  املوقع  ويعتر  حلظي.  ب�صكل  معهم 
تطويرها  يجري  اأوىل  خطوة  للجنة  التابعة  الإلكرتونية 
املتكاملة  ال�ببصببرتاتببيببجببيببة  تببطبببببيببق  �ببصببمببن  مبب�ببصببتببمببر  ببب�ببصببكببل 
مبا  اإعببدادهببا  على  اللجنة  تعكف  والببتببي  الرقمي  لات�صال 
يتما�صى مع ا�صرتاتيجيتها يف تعزيز الهوية الوطنية والولء 
متكاما ومبثابة  الإلكرتوين  املوقع  يكون  بحيث  والنتماء 
اإلكرتونية للتوا�صل مع اجلمهور. و �صيتم من خال  بوابة 
مل�صاريع  الإلكرتونية  املببواقببع  جميع  تطوير  ال�صرتاتيجية 
وبرامج الهيئة من حيث ال�صكل وامل�صمون ومبا يتما�صى مع 

الجتاهات احلديثة يف الت�صال الرقمي . 

جلنة ادارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي ت�ستهدف احلفاظ على الهوية الوطنية واملوروث ال�سعبي

•• دبي -وام:

اأعلن نادي دبي لل�صحافة عن توزيع كتاب وي�صتمر العطاء خال فعاليات 
الدورة الثانية ملنتدى الإعام الإماراتي يوم 26 نوفمر اجلاري باأبراج 
الإمارات بدبي. و قال خالد عبداهلل عمران ترمي رئي�ص جمل�ص اإدارة دار 
اخلليج لل�صحافة والطباعة والن�صر ورئي�ص حترير جريدة اخلليج اأن 
تواجد الكتاب يف حمفل اإعامي وطني مثل منتدى الإعام الإماراتي 
وتوزيعه على امل�صاركني يعك�ص اهتمام القيادة الر�صيدة والقائمني على 
للتعرف  فر�صة  الكتاب  وميثل  الوطنية  واأعامهم  برموزهم  املنتدى 
عن قرب بالفكر امل�صتنر الذي نهجه واآمن به املرحوم الدكتور عبداهلل 
عمران ترمي. واأ�صار ترمي اىل اأن الكتاب ي�صم مقالت الفقيد وكلمات 
تعك�ص اهتمامه وحر�صه على نقل ر�صالة م�صوؤولة وملتزمة جتاه ق�صايا 

وطنه واأمته اإىل القارئ املحلي والعربي خ�صو�صا واأن مقالته خا�صت 
الوطنية  وال�صوؤون  والقت�صاد  ال�صيا�صة  بني  تنوعت  كثرة  م�صائل  يف 
املوؤمترات  يف  لكلماته  بالن�صبة  احلبببال  وكببذلببك  والعربية  واخلليجية 
ال�صنوية ملركز اخلليج للدرا�صات فق�صايا مثل الهوية الوطنية والتعليم 
وال�صحافة والقت�صاد الوطني كانت حا�صرة جنبا اإىل جنب مع الهموم 
موؤ�ص�صة  تعهدتها  الببتببي  الفل�صطينية  والق�صية  امل�صرتكة  اخلليجية 
الذي  الفقيد  ومببقببالت  كلمات  يف  اأي�صا  حا�صرة  ن�صاأتها  منذ  اخلليج 
و  كببان.  اأينما  العربي  الإن�صان  وهموم  العربي  الت�صامن  اأبببدا  ين�ص  مل 
علينا  الواجب  انه من  لل�صحافة  دبي  نببادي  بو�صمرة مدير  منى  قالت 
عمران  عبداهلل  الدكتور  له  املغفور  والعببتببزاز  الفخر  بكل  ن�صتذكر  ان 
اأحد  كونه  وال�صحافية  الإعببامببيببة  املحافل  كافة  يف  اهلل  رحمه  تببرمي 
الرجال الذين األهمهم اهلل حكمة وعلما اأ�صهم يف بناء امل�صرة ال�صحفية 

والثقافية يف الدولة. وقالت ان كتاب وي�صتمر العطاء يحمل بني دفتيه 
كنزا معرفيا يخت�صر اأكر من اأربعني عاما من م�صرة املرحوم الدكتور 
عبد اهلل عمران ومن املهم لاأجيال اجلديدة اأن تطلع على هذه اخلرة 
الوا�صعة ومن هذا املنطلق حر�صنا على تواجد الكتاب يف من�صة نادي 
الإعام  اأمببام ح�صور و�صيوف منتدى  لل�صحافة كي يكون متاحا  دبي 
التي قدمها يف  له وللم�صاهمات والإجنبببازات  وفبباء وتقديرا  الإمبباراتببي 
م�صرة العطاء. يذكر ان كتاب وي�صتمر العطاء يعر عن روؤية ومنهج 
وموقف املرحوم الدكتور عبداهلل عمران ترمي اجتاه جملة من الق�صايا 
طوال  كتبها  ومتنوعة  كثرة  مقالت  عر  والدولية  والعربية  املحلية 
وال�صحافة  والتنمية  ال�صيا�صة  بالإجنازات يف  �صنوات م�صرته احلافلة 
والفكر والتنويرعلى مدى اأكر من اأربعني عاما كر�صها خلدمة �صعبه 

ووطنه واأمته العربية.

نادي دبي لل�سحافة يحتفي بكتاب وي�ستمر العطاء وفاء مل�سرية الدكتور عبداهلل عمران ترمي

•• دبي-وام:

تنظم جمعية ال�صحفيني معر�صا لل�صور النادرة 
على هام�ص الدورة التدريبية لل�صحفيني العرب 
رعاية  حتببت  غببد  �صباح  تنطلق  والببتببى  بالفجرة 
رئي�ص  ال�صرقي  حمد  بببن  را�ببصببد  الببدكببتببور  ال�صيخ 
بببالببفببجببرة و تنظمها  الببثببقببافببة والإعببببببام  هببيببئببة 
بالتعاون  الببعببرب  ال�صحفيني  واحتبببباد  اجلمعية 
مبببع هببيببئببة البببفبببجبببرة لببلببثببقببافببة والإعببببببببام حتت 
 .. املهنية   واملعاير  ال�صحفية  التغطية  عببنببوان  
ال�صيخ  لببه  للمغفور  نبببادرة  �ببصببورا  ي�صم  املببعببر�ببص 
 / ثبببراه  اهلل  طيب   / نهيان  اآل  �صلطان  بببن  زايبببد 

النه�صة  توثق  واخبببرى  المببببارات  حلكام  و�ببصببورا 
منذ  املتحدة  العربية  المببارات  لدولة  العمرانية 
ي�صم  كما   . احلببايل  الببوقببت  الحتببباد وحتى  ن�صاأة 
فى  الوطنى  بالعيد  الدولة  احتفالت  عن  �صورا 
100 �صورة  املعر�ص  وي�صمل   . ال�صابقة  العببوام 
وهى  بببالببدولببة  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  اعببمببال  مببن 
المبببارات وجببريببدة الحتبباد وجريدة  انباء  وكالة 
اليوم  المببارات  وجريدة  اخلليج  وجريدة  البيان 
و  للثقافة  الفجرة  وهيئة  تاميز  خليج  وجريدة 
ال�صحفيني  للم�صورين  العمال  وبع�ص  العام 
اأع�صاء اجلمعية . وتعر�ص اجلمعية فيلما وثائقيا 
بعنوان  رحلة اخلر  للمغفور له ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهيان / طيب اهلل ثراه / . الفيلم من 
اأر�صيف وكالة اأنباء المارات واأ�صرف على انتاجه 
رئي�ص  الري�ص  ابراهيم  ال�صور  معر�ص  وتنظيم 
ي�صارك   . الإمبببارات  اأنببببباء  بوكالة  الت�صوير  ق�صم 
30 �صحفيا و�صحفية من عدة دول  الببدورة  فى 
بالدولة. وتقام  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  عربية ومن 
حممد  �صعادة  وبح�صور  نوفوتيل  بفندق  الببدورة 
نائب  المببرى  الديوان  ال�صنحانى مدير  �صعيد 
رئي�ص هيئة الفجرة للثقافة والإعببام و حممد 
يو�صف نائب رئي�ص احتاد ال�صحفيني العرب رئي�ص 
جمل�ص ادارة جمعية ال�صحفيني و�صامل اجلهورى 
رئي�ص جلنة التدريب باحتاد ال�صحفيني العرب . 

جمعية ال�سحفيني تنظم معر�سا لل�سور النادرة على 
هام�ش الدورة التدريبية  العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/646  ا�ستئناف جتاري    

جواد  حممد   -2 م  ذم  �ص  للتجارة  بببور  تو�صلي  �صدهما/  امل�صتاأنف  اىل   
تو�صلي بور  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /امر م�صعود علي 
ا�صغر متقي وميثله: خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�صي  قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2013/1355 جتاري كلي   بتاريخ 
2014/5/6  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2014/11/26 ال�صاعة 
او  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �صباحاً   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/�صيدلية الوثبة 

رخ�صة رقم:CN 1036410 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ال�صيخ �صقر بن حميد عبداهلل القا�صمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صنيه عقيل عبداهلل احلداد
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/موؤ�ص�صة التوحيد 

للتجارة رخ�صة رقم:CN 1045632 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة بخيت احمد حم �صامل الكثري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حم �صامل الكثري
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/فور اإن العقارية ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1013032 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

%35 ABU DHABI COMMERCIAL BANK ا�صافة بنك ابوظبي التجاري
تعديل ن�صب ال�صركاء

مر�صد ثاين مر�صد غنام الرميثي من 25% اىل %16.25
تعديل ن�صب ال�صركاء

ظافر �صحمي جابر مفرح الحبابي من 25% اىل %16.25
تعديل ن�صب ال�صركاء

خدمي عبداهلل �صعيد الدرعي من 25% اىل %16.25
تعديل ن�صب ال�صركاء

حمد حممد مفتاح ال�صام�صي من 25% اىل %16.25
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/اكوا �صولي�ص �صبا 

�صنرت رخ�صة رقم:CN 1023003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة زهره �صعيد مرهون العلوي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف نوال جان ن�صر اهلل
تعديل وكيل خدمات

حذف منى خليفة �صامل عبداهلل اليعقوبي
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/حمل فخر الدين 

CN 1055573:للنجارة اليدوية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل علي �صيف حممد الزعابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف يو�صف عبداهلل ف�صلي

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
ال�صرق  ال�صبببببادة/بناء  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
CN 1012762:الو�صط لان�صاء والتعمر ذ.م.م رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صبت خلفان عبيد اآل علي %20
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صن علي ح�صن �صعيد ال�صيخ الرميثي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/�صالون الرواز للحاقة 

الرجالية رخ�صة رقم:CN 1081139 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد �صعيد �صباح الرميثي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد �صالح عبدالرحمن حممد �صالح الرميثي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3.50

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/حمل الزعفران لكوي 

املاب�ص رخ�صة رقم:CN 1016880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

خليفة مبارك علي عبداهلل باماع�ص من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

خليفة مبارك علي عبداهلل باماع�ص من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف يو�صف ابراهيم باجنا
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا العان وال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال 
فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
لاعمال  برتوتيك  ال�صبببببادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

الهند�صية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1430245 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ماكي�ص داي�صي رامان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة وليد حممد عبداهلل نا�صر الرواحي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد ح�صن عبداهلل �صاهني الزعابي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ماول �صاليل حممد رافعي
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
ال�صبببببادة/جودة  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

الت�صميم لا�صت�صارات الهند�صية - فرع
 رخ�صة رقم:CN 1161704-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
للديكور  الفرا�صة  ال�صبببببادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1174830 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خليل عثمان ح�صني احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فتحي �صعد الدين ال�صيد �صعد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد فاروق ال�صعيد الغنام

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف حممد �صيف �صعيد ال�صام�صي
تعديل لوحة العان / اجمايل من 5*2 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري:من/�صركة الفرا�صة للديكور ذ.م.م

AL FARASHA DECORATION LLC
اىل/الفرا�صة للديكور

AL FARASHA DECORATION
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خال  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/اوفر لود للحا�صب 

اليل رخ�صة رقم:CN 1195489 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صلطان حممد م�صبح حمدان العزيزي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد �صعيد �صامل علي الكعبي
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11263 بتاريخ 2014/11/22

اإعـــــــــالن
ال�صادة/  باأن  والثقافة  لل�صياحة  ظبي  اأبو  هيئة  تعلن 
�صياحية  رخ�صة  ذ.م.م  الفنادق  لدارة  المارات  ميلينيوم 
رقم TL11518 قد ابدو رغبتهم يف الغاء الرخ�صة وف�صخ 
الإعرتا�ص  يف  احلق  له  من  كل  على  و  ال�صراكة.  عقد 
اأ�صبوع  الهيئة خال  التقدم ومراجعة  الإجراء  على هذا 
ميادي من تاريخ ن�صر هذا الإعان  واإل فاإن الهيئة غر 
اإنق�صاء هذه املدة،  اأو دعاوي بعد  م�صئولة عن اأي حقوق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املذكورة اأعاه.
اإدارة العالمات التجارية اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

يعلن ق�صم العامات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�ص اند ا�صو�صيوت�ص     
لت�صجيل العامة التجارية التالية :  

بتاريخ 2014-8-31 املودعة حتت رقم :216802 
تاريخ ايداع الولوية :

با�صم  : ال�صعد الردنية للتجارة العامة 
وعنوان: دبي - المارات العربية املتحدة   

 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة : 16
الورق والورق املقوى )الكرتون( والأ�صناف امل�صنوعة من هذه املواد غر امل�صنفة يف فئات اأخرى ، املطبوعات 
اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الا�صقة  املببواد   ، القرطا�صية   ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  ومببواد 
لاأغرا�ص املنزلية ، الأدوات اخلا�صة بالفنانني ، فر�ص التلوين والدهان ، الآلت الكاتبة وم�صتلزمات املكاتب 
)عدا الأثاث( ، املواد الر�صادية والتعليمية )عدا الأجهزة( ، مواد با�صتيكية للتغليف )غر امل�صنفة �صمن 

فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكا�صيهات.
ال�صعد  �صتايل  العبارة  Style Alsaadمكتوبة باحرف لتينية وكتبت حتتها  العبارة    العامه:  و�صف 

بالحرف العربية 
ال�صرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، او ار�صاله 
بالريد امل�صجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

يعلن ق�صم العامات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�ص ان ا�صو�صيوت�ص
لت�صجيل العامة التجارية التالية :    

                                              
بتاريخ : 2014-9-23 املودعة حتت رقم :  218333 

تاريخ ايداع الولوية :
با�صم  : �صتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الوليات املتحدة المريكية 
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�صف العامه: الكلمة : بلوم�صت مكتوبة باحرف عربية 
ال�صرتاطات: 

على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، او ار�صاله 
بالريد امل�صجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

يعلن ق�صم العامات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�ص اند ا�صو�صيوت�ص     
لت�صجيل العامة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013/09/22 املودعة حتت رقم :    198301 
تاريخ ايداع الولوية :

با�صم  : اأ�صطنبول األتني رافينري�صي اأنونيم �صركيتي  
وعنوان: كويوم كوكينت �صيتي�صي اأتوليلر بلوجو 7 نولو بويوك اأتويل بودروم، زميني 1 يف 2. كاتار 

ينيبو�صنا/ باه�صيليفلر / اأ�صطنبول / تركيا 
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

الذهب، املجوهرات الذهبية، الأحجار الكرمية و املجوهرات و اأزرار معدنية لأ�صاور الأكمام م�صنوعة منها، 
دبابي�ص ربطة العنق، دبابي�ص للزينه، التماثيل و التماثيل ال�صغرة، ال�صاعات و اأجهزة قيا�ص الوقت )ذهبية( 

، كرونومرتات )اأجهزة قيا�ص الوقت الدقيقة(، بندول اليقاع، بندولت ال�صاعة و قطعها، كردونات ال�صاعة
والواقعة يف الفئة :  14  

 Istanbul Gold  ( يعلوها كلمات  بي�صاوي  اإطببار  داخببل   )IGR  ( العامه: عبارة عن جملة  و�صف 
الذهبي  باللون  بي�صاوي  اإطار  داخل   )  Refinery Melter & Assayer

ال�صرتاطات:
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، او ار�صاله 

بالريد امل�صجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

يعلن ق�صم العامات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�ص اند ا�صو�صيوت�ص     
لت�صجيل العامة التجارية التالية :  

بتاريخ : 2013/09/22 املودعة حتت رقم :    198299 
تاريخ ايداع الولوية :

با�صم  : اأ�صطنبول األتني رافينري�صي اأنونيم �صركيتي  
وعنوان: كويوم كوكينت �صيتي�صي اأتوليلر بلوجو 7 نولو بويوك اأتويل بودروم، زميني 1 يف 2. كاتار 

ينيبو�صنا/ باه�صيليفلر / اأ�صطنبول / تركيا 
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

معاجلة املواد الأ�صا�صية، معاجلة املواد الثمينة
والواقعة يف الفئة :  40  

 Istanbul Gold  ( يعلوها كلمات  بي�صاوي  اإطببار  داخببل   )IGR  ( العامه: عبارة عن جملة  و�صف 
الذهبي  باللون  بي�صاوي  اإطار  داخل   )  Refinery Melter & Assayer

ال�صرتاطات:
على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، او ار�صاله 

بالريد امل�صجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263
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عربي ودويل

و�صل اإىل القاهرة ام�ص املروك قريرة عمران، وزير العدل الليبي، 
اأيببام يلتقى خالها مع  قادما من جدة يف زيببارة مل�صر ت�صتغرق عدة 
التطورات الأخببرة يف ليبيا. وذكببرت م�صادر  امل�صئولني لبحث  كبار 
مطلعة كان يف ا�صتقبال عمران انه من املقرر ان يبحث اآخر تطورات 
الو�صع يف ليبيا وامل�صاعدات امل�صرية يف اإعادة تاأهيل الكوادر الليبية 
يف جمال الق�صاء والعدل والتعاون يف الفعاليات الدولية والإقليمية 
اخلا�صة بالقانون والق�صاء . يذكر اأن عمران كان ي�صارك يف فعاليات 
باململكة  عببقببدت  الببتببي  الببعببرب  الببعببدل  وزراء  30 ملجل�ص  الببب  الببببدورة 
امل�صتويني  على  الإرهببباب  مكافحة  بحثت  والتي  ال�صعودية  العربية 
العربي والدويل ومكافحة الف�صاد وتعزيز التعاون العربي والدويل 
ل�صرتداد املمتلكات املنهوبة ومناق�صة تقرير مكافحة الإجتار بالب�صر 
واإعداد م�صروع اتفاقية عربية ملكافحته وم�صروع التفاقية العربية 
وم�صروع  فيها  الإجتببببار  ومببنببع  الب�صرية  الأعبب�ببصبباء  زراعبببة  لتنظيم 

التفاقية العربية ملنع ال�صتن�صاخ الب�صرى.

يعدون  انهم  يف  ي�صتبه  رجببال  ثاثة  الريطانية  ال�صرطة  اتهمت 
اعمال ارهابية وتقرر ال�صتمرار يف توقيفهم وذلك يف ختام جل�صة 
 21( ال�صيد  علي  نببادر  واعتقل  لندن.  يف  و�صتمن�صرت  حمكمة  امببام 
عاما( ويو�صف �صاه �صيد )19 عاما( وح�صيب همايون )27 عاما(، 
الثاين  ت�صرين  بببدايببة  يف  الريطانية،  اجلن�صية  جميعا  ويحملون 
الببريببطببانببيببة. ووجهت  الببعببا�ببصببمببة  لببنببدن ويف �ببصبباحببيببة  نببوفببمببر يف 
التببهببامببات الببيببهببم يف الببيببوم البببراببببع عبب�ببصببر والخببببر مببن توقيفهم 
الريطاين.  الرهببباب  مكافحة  قانون  عليه  ين�ص  كما  الحبببرتازي 
اعمال  لرتكاب  النية  لديهم  كانت  بانه  متهمون  الثاثة  والرجال 
املادة  بببذلببك  خمالفني  نببوايبباهببم  لتحقيق  ت�صاركوا  وانببهببم  ارهببابببيببة 
البي  ، كما او�صحت املحكمة. واكببدت  اخلام�صة من قانون الرهبباب 
بي �صي انهم كانوا ينوون قطع را�ص �صخ�ص يف بريطانيا، من دون 

اعطاء تفا�صيل اخرى او م�صدر.
 

وقع  انببفببجببارا  اإن  البيئي  والنببفبباذ  لل�صامة  الأمببريببكببي  املكتب  قببال 
مبن�صة بحرية تابعة ل�صركة فيلدوود للنفط والغاز يف خليج املك�صيك 

مما اأدى اإىل مقتل �صخ�ص واإ�صابة ثاثة اخرين.
كيلومرتا   19 بعد  على  وقببع  النفجار  اأن  بيان  يف  املكتب  واأ�ببصبباف 

قبالة �صاحل مدينة نيو اورليانز.
وجاء يف البيان مل تكن من�صة ايكو يف حالة انتاج وقت وقوع احلادث. 
ومل  النفجار  منطقة  على  اقت�صرت  باملن�صاأة  حلقت  التي  ال�صرار 

ترد انباء عن حدوث تلوث. 

عوا�صم

القاهرة

لندن

وا�شنطن

ا�شرائيل تتهم حما�ص بالتخطيط لغتيال ليربمان

فرن�سا ت�سوت على العرتاف بفل�سطني 2 دي�سمرب

اجلمهوريون يحذرون اوباما من اتفاق �شعيف

مفاو�سات النووي الإيراين تدخل مرحلة حا�سمة

جورجيا و�سلوفاكيا ت�ستقبالن 4 �سجناء يف غوانتنامووزارة الدفاع اليمنية ت�سعى لإعادة جاهزية اجلي�ش
وعني ال�صبيحي -الذي كان قائدا ع�صكريا لتعز بو�صط 
الباد يف وقت �صابق هذا ال�صهر- �صمن حكومة رئي�ص 
وال�صراكة  ال�صلم  لتببفبباق  تطبيقا  بحاح  خالد  البببوزراء 
اأيلول  21 �صبتمر  اإليه يف  الوطنية الذي مت التو�صل 

مع امل�صلحني احلوثيني.
اإعادة  يف  تتمثل  �صعبة  مهمة  اجلديد  الببوزيببر  ويببواجببه 
ا�صطرابات  من  يعاين  الببذي  اليمني  للجي�ص  العتبار 
كبببببرة، بببعببد اجببتببيبباح احلببوثببيببني الببعببا�ببصببمببة �ببصببنببعبباء يف 
اأمنية  مقار  على  و�صيطرتهم  املا�صي،  اأيببلببول  �صبتمر 
نفوذها  امتد  اأخببرى  باملدينة ويف حمافظات  وع�صكرية 

اإليها.

•• �صنعاء-وكاالت:

اأكد وزير الدفاع اليمني حممود ال�صبيحي �صعي وزارته 
م�صددا  امل�صلحة،  لببلببقببوات  والببهببيبببببة  اجلبباهببزيببة  لإعببببادة 
التجاذبات  عن  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ابتعاد  �صرورة  على 

املذهبية واملناطقية.
واأ�صاف ال�صبيحي خال ح�صوره حفل تخرج م�صاركني 
اأن اجلي�ص مكلف بتنفيذ بنود امللحق  يف دورة ع�صكرية 
الأمني لتفاقية ال�صلم وال�صراكة والتي تن�ص على نزع 
�صاح جماعة احلوثي وا�صتعادة الأ�صلحة التي ا�صتولوا 

عليها.

•• باري�س-القد�س-وكاالت:

يبب�ببصببوت الببببنببببواب الببفببرنبب�ببصببيببون يف 
الببثبباين مببن كببانببون الول دي�صمر 
عببلببى مبب�ببصببروع قببببرار قببدمببه نواب 
احلببببزب ال�بببصبببرتاكبببي احلببباكبببم اىل 

اجلمعية الوطنية.
وبالرغم من ان هذا الت�صويت غر 
يببرتببدي رمببزيببة كبرة  مببلببزم لكنه 
الريطاين  الرملان  ت�صويت  بعد 
يف ال�صهر الفائت والنواب ال�صبان 
الببثبباثبباء عببلببى قببببرار ممبباثببل، كما 
ياأتي قبل ت�صويت مقرر يف جمل�ص 
كانون   11 يف  الفرن�صي  ال�صيوخ 

الول دي�صمر.
احلكومة  القانون  م�صروع  ويدعو 
بدولة  العببببرتاف  اىل  الفرن�صية 
نهائي  حلببل  ا�ببصببتببعببدادا  فل�صطني 

للنزاع .
ويناق�ص النواب يف جلان الن�ص يف 
لكن  نوفمر،  الثاين  ت�صرين   28
الت�صويت لن يجري قبل 2 كانون 

الول دي�صمر.
كبببمبببا انببببببه يبببببوؤكبببببد عبببلبببى احلببباجبببة 
اتببفبباق نهائي  ابببببرام  الببعبباجببلببة اىل 
للنزاع يجيز اقامة دولة فل�صطني 
التي  ال�صيادة  ذات  الدميوقراطية 
جانب  اىل  وامببببان  ببب�ببصببام  تعي�ص 
ا�بببصبببرائبببيبببل، عبببلبببى ا�بببصبببا�بببص حببببدود 
القد�ص  تببببكببببون  حبببيبببث   ،1967
عببا�ببصببمببة لببهبباتببني الببدولببتببني، بناء 

على اعرتاف متبادل .

الببغببربببيببة املببحببتببلببة، بببعببد ان اكبببد يف 
مرحلة اوىل ان المر حادث.

وقبببالبببت البب�ببصببرطببة يف بببيببان خال 
التحقيق الذي قام به ال�صني بيت 
)جببهبباز المبببن الببداخببلببي( اعرتف 
متعمد  ب�صكل  اجلببنببود  ده�ص  بانه 
همام  ان  م�صيفة   ، لببه  وخمببطببط 

امل�صاملة نا�صط يف حركة حما�ص.
ببببيبببان عن  واعبببلبببنبببت الببب�بببصبببرطبببة يف 
البالغ  ال�صائق  اىل  التهام  توجيه 
قببرب اخلليل  مببن قرية  23 عاما 
اليام  يف  املحتلة  الغربية  بال�صفة 
اكد  املبب�ببصبباملببة  ان  وتببابببعببت   . املقبلة 
الفكرة من  اخببذ  انببه  ا�صتجوابه  يف 
يف  اخببببر  فل�صطيني  نببفببذه  هببجببوم 
فده�ص  الببقببد�ببص،  يف  نف�صه  الببيببوم 
ا�صخا�ص وقتل  بحافلته جمموعة 

�صرطيا قبل ان تقتله ال�صرطة.
وا�صافت انه اكد انه ا�صيب باليا�ص 
بببعببد مبب�ببصبباهببدة �ببصببور احلبببرب على 

غزة يف ال�صيف الفائت.
واعبببلبببن اجلببيبب�ببص ال�ببصببرائببيببلببي ان 
جمموعة  ب�صيارته  دهبب�ببص  امل�صاملة 
امام خميم  باحلرا�صة  تقوم  جنود 
الفل�صطينيني  لاجئني  الببعببروب 
الذي ل يبعد عن م�صتوطنة غو�ص 
ثاثة  وا�صاب  اليهودية،  عت�صيون 

منهم بجروح.
لحبببقبببا �ببصببلببم الببب�بببصببباب نببفبب�ببصببه اىل 
البب�ببصببرطببة نببافببيببا ان يبببكبببون المبببر 
انببه حادث،  واكببد  هجوما متعمدا، 

بح�صب عائلته.

البب�ببصببلببطببة الببفببلبب�ببصببطببيببنببيببة، لببكببن مل 
تببفببعببل ذلببببك اي دولببببة يف الحتبببباد 
الوروبي لديها وزن كفيل بالتاثر 

يف هذا امللف.
وكانت ال�صويد اول دولة كبرة يف 
اوروبببا تقر بدولة فل�صطني  غببرب 
يف اواخببر ت�صرين الول اكتوبر ما 
اثار غ�صب ا�صرائيل التي ا�صتدعت 

�صفرها يف �صتوكهومل.
مبببب�ببببصببببوؤولببببون  قببببببببال  ذلببببببببببك،  اىل 
ال�صلطات  ان  ا�ببببصببببرائببببيببببلببببيببببون 
ال�بببصبببرائبببيبببلبببيبببة اعبببتبببقبببلبببت اأربببببعببببة 
فل�صطينيني ي�صتبه يف تخطيطهم 

الذي  الدولتني  كما اعتر ان حل 
تروج له فرن�صا والحتاد الوروبي 
بدولة  العبببرتاف  يفرت�ص  بثبات 
فل�صطني اىل جانب دولة ا�صرائيل 
. ويتوقع ان ي�صوت الي�صار كاما 
من  عببدد  با�صتثناء  الن�ص  ل�صالح 

النواب املقربني من ا�صرائيل.
رئي�ص  �ببصببرح  الببيببمببني  مع�صكر  يف 
كتلة حزب الحتاد من اجل حركة 
�صعبية كري�صتيان جاكوب ان حزبه 

يبحث المتناع عن الت�صويت .
حول  ببببلبببدا   134 حببببببواىل  واقببببببر 
بح�صب  فل�صطني  بببدولببة  الببعببامل 

لغببببببتببببببيببببببال وزيببببببببببببر اخلبببببارجبببببيبببببة 
ليرمان  افببيببجببدور  ال�ببصببرائببيببلببي 
للدبابات  م�صاد  �ببصبباروخ  ببباطبباق 
اىل  طريقه  يف  وهببو  �صيارته  على 
الغربية  البب�ببصببفببة  يف  م�صتوطنته 
اخلطة  اأن  واأ�ببببصببببافببببوا  املبببحبببتبببلبببة. 
حاكتها حركة حما�ص خال حرب 
غزة يف يوليو متوز واغ�صط�ص اب.

ويجيء الك�صف عن اخلطة يف وقت 
توترت فيه العاقات بني ا�صرائيل 
الببفببلبب�ببصببطببيببنببي حممود  والببرئببيبب�ببص 
وا�صنطن  مبببن  -املببببدعببببوم  عبببببا�ببص 
الغربية  ال�صفة  والببذي يتخذ من 

ببب�ببصبببببب خافات  مببقببرا لدارتبببببببه- 
واأ�صدر  الببقببد�ببصببي.  احلبببببرم  حببببول 
جهاز المن الداخلي )�صني بيت( 
بببيببانببا الببلببيببلببة قبببببل املببا�ببصببيببة قال 
املحتجزين  مبببن  ثببباثبببة  ان  فببيببه 
حما�ص  يف  اع�صاء  الفل�صطينيني 
ا�صتجوابهم  خبببال  اقببببروا  وانببهببم 
باأنهم كانوا ياأملون باأن يبعث قتل 
ا�صرائيل  لببدولببة  ر�صالة  ليرمان 

توؤدي اىل انهاء حرب غزة. 
ومل ترد حما�ص التي ت�صيطر على 
قطاع غببزة على هببذه املببزاعببم على 
الفور. وقال �صني بيت ان حمكمة 
للم�صتبه  التهام  وجهت  ع�صكرية 
كبببانبببوا قد  اذا  مبببا  يببذكببر  بببهببم ومل 
طعنوا فيه. ويعي�ص الفل�صطينيون 
نوكدمي  م�صتوطنة  قببرب  الربببعببة 
حيث يوجد منزل ليرمان. وقال 
املوكب  راقبببببببببوا  انبببهبببم  بببيببت  �ببصببني 
اخلارجية  لبببوزيبببر  الببدبببلببومببا�ببصببي 
على  احل�صول  وحبباولببوا  اليميني 

قذيفة �صاروخية ملهاجمته.
وقال �صني بيت ان خطة الغتيال 
حما�ص  حبببركبببة  ان  عبببلبببى  مبببوؤ�بببصبببر 
ال�صفة  يف  اأن�صطتها  مببن  ت�صعد 

الغربية والقد�ص ال�صرقية.
ال�صرطة  اعبببلبببنبببت  جبببهبببتبببهبببا  مبببببن 
ال�صرائيلية ان فل�صطينيا اعرتف 
ا�صرائيليني  جببنببود  ثبباثببة  بده�ص 
عن ق�صد يف اخلام�ص من ت�صرين 
امبببببببببام خميم  نببببوفببببمببببر  البببببثببببباين 
لاجئني الفل�صطينيني يف ال�صفة 

•• وا�صنطن-اأ ف بك

غوانتانامو  �صجن  من  معتقلني  خم�صة  بنقل  املتحدة  الوليات  قامت 
اىل اوروببببا وذلببك �صمن اجلببهببود مببن اجببل اغبباق هببذا ال�صجن املثر 
للجدل يف القاعدة المركية يف كوبا. واعلن املتحدث با�صم البنتاغون 
اىل  مينيني  ثبباثببة  ار�ببصببال  مت  انببه  كاغينز  مايلز  كولونيل  اللفتنانت 
املعتقلون  �ببصببلببوفبباكببيببا. وو�بببصبببل  وتببونبب�ببصببي اىل  رابببببع  جببورجببيببا وميببنببي 
31 و48 عاما م�صاء اخلمي�ص  اعمارهم بني  تببرتاوح  الذين  اخلم�صة 
143 م�صتبها به. وكان  بعد مغادرتهم جوا املعتقل الذي ل يزال فيه 
اي  توجيه  دون  عقد  من  اكببر  منذ  غوانتانامو  يف  اخلم�صة  املعتقلون 
نقل  المركية موافقتها على  الدارة  واعطت  او حماكمة.  لهم  اتهام 

الباقني يف غوانتانامو مينيون،  املعتقلني  وغالبية  املعتقلني اخلم�صة. 
84 مينيا يف غوانتانامو.  54 معتقا من ا�صل  و�صدر ت�صريح بنقل 
ومع ان الرئي�ص المركي باراك اوباما رفع القيود حول نقل املعتقلني 
الو�صع  التنفيذ مل يتم حتى الن ب�صبب  ان  ايار مايو ال  اليمنيني يف 
ال�صيا�صي غر امل�صتقر يف اليمن وخماطر ان يعود املعتقلون اىل القتال. 
اىل  يفاعي  املببطببري  ح�صني  واليمني  �صليتي  ها�صم  التون�صي  وار�ببصببل 
�صلم  �صليتي  ان  افببادت  ريريف  الق�صائية  املجموعة  وكانت  �صلوفاكيا. 
اىل جنود باك�صتانيني لقاء مبلغ مايل يف كانون الول دي�صمر 2001 
وبعدها اىل القوات المركية يف كانون الثاين يناير 2002 وتعر�ص 
للتعذيب لربعة ا�صهر يف قندهار بافغان�صتان. ونقل �صليتي )48 عاما( 

اىل غوانتانامو يف ايار مايو 2002.

النواب للت�صويت عليه، وهددوا مبنع رفع العقوبات عن 
ايران من جانب واحد. وكتب 43 من ا�صل 45 �صناتورا 
الببرئببيبب�ببص المركي  جببمببهببوريببا يف ر�ببصببالببة مببوجببهببة اىل 
ال�صيا�صة  جتبباه  الخببرة  التطورات  حيال  قلقون  نحن 
مفادها  معلومات  جراء  وخ�صو�صا  لدارتكم  اليرانية 
ان ادارتكم تتوقع اللتفاف على الكونغر�ص بهدف رفع 
نهائي حول  اتفاق  اطببار  واحببد يف  العقوبات من جانب 

النووي اليراين .
حمتمل  التفاف  ب�صان  املعلومات  ان  ال�صيوخ  وا�ببصبباف 
ابرام  �صدد  يف  مفاو�صيكم  ان  تعني  الكونغر�ص  حببول 
اتفاق �صعيف وخطر �صيتبني انه غر مقبول بالن�صبة 
جديدة  مببرة  اجلمهوريون  ويببطببرح   . المببركببيببني  اىل 

•• فيينا-وا�صنطن-اأ ف ب:

مرحلة  اليببراين  النووي  امللف  حول  املفاو�صات  دخلت 
حا�صمة ، فيما ي�صعى وزير اخلارجية المركي ونظره 
اليراين حممد جواد ظريف اىل حتقيق اخرتاق قبل 

مهلة 24 ت�صرين الثاين نوفمر.
واخلافات قليلة لكنها مهمة يف اجلولة الخببرة من 
املفاو�صات التي ت�صت�صيفها فيينا بني ايران وجمموعة 
وبريطانيا  وفرن�صا  ورو�صيا  املتحدة  )الببوليببات   1+5
ورو�صيا وال�صني واملانيا( للتو�صل اىل اتفاق نهائي قبل 

الثنني.
اىل  يتوجه  ان  قبل  اخلمي�ص  باري�ص  يف  كببري  و�ببصببرح 
املهلة كما ح�صل يف  الببوارد متديد  انببه من غر  فيينا، 

20 متوز يوليو.
وقال كري ل�صنا نتباحث من اجل التمديد بل نتباحث 

من اجل التو�صل اىل اتفاق. المر ب�صيط .
ال انببه ا�ببصبباف ان الببوليببات املببتببحببدة والببببدول العظمى 

الخرى قلقة ازاء الثغرات .
وكببببان وزيببببر اخلببارجببيببة الببريببطبباين فببيببلببيببب هاموند 
اتفاق  اىل  التو�صل  بامكان  متفائا  لي�ص  انه  الربعاء 
بتمديد  المببببل  ان  مبب�ببصببرا اىل  املببهببلببة،  انببقبب�ببصبباء  قبببببل 

جديد.
كببافببيببا، رمبا  تقدما  اذا حققنا  ريببغببا  هببامببونببد يف  وقبببال 

نتو�صل اىل متديد املهلة من اجل بلوغ اتفاق نهائي .
مببن جببهببتببه، �ببصببرح كبببببر املببفبباو�ببصببني البببرو�بببص �صرغي 
اجببواء متوترة  تتم يف  املحادثات  ان  ريابكوف اخلمي�ص 

وان التو�صل اىل التفاق لن يتم ب�صهولة.

الببراهببنببة �صيكون من  الببظببروف  ريببابببكببوف يف  وا�ببصبباف 
دفع  يح�صل  مل  مببا  اتببفبباق  اىل  التو�صل  جببدا  ال�صعب 

جديد ، ح�صبما نقلت عنه وكالة ريا نوفو�صتي.
واعتر رئي�ص جمل�ص ال�صورى اليراين علي لريجاين 
 . نرتهم  ي�صعدون  )لكنهم(  البببدوام  على  نتعاون  اننا 
وا�صاف نامل ان يتخذ الطرف الخر �صلوكا منطقيا يف 

املفاو�صات وان ل ي�صلك طريقا �صيئة .
الذي  فابيو�ص  لببوران  الفرن�صي  اخلارجية  وزيببر  وا�صار 
عببلببى غرار  اجلببمببعببة  فيينا  اىل  يبب�ببصببل  ان  املببنببتببظببر  مببن 

هاموند، اىل وجود خافات كبرة .
وقال فابيو�ص يف موؤمتر �صحايف م�صرتك مع كري يف 
باري�ص نامل ان يتم تخطيها لكن ذلك متعلق اىل حد 

كبر مبوقف ايران .
املبالغة يف  عدم  على  الغربيني  من حهته، حث ظريف 

املطالب .
وتخو�ص ايران وجمموعة 5+1 حمادثات مكثفة منذ 
�صباط فراير من اجل التو�صل اىل اتفاق �صامل قبل 

مهلة 24 ت�صرين الثاين نوفمر.
وكببانببت ايببببران تببو�ببصببلببت اىل اتببفبباق انببتببقببايل قبببببل عام. 
يزيل  اتببفبباق  تببوقببيببع  اىل  اجلبباريببة  املببفبباو�ببصببات  وت�صعى 
تطوير  امببكببان  ازاء  عببامببا   12 منذ  امل�صتمرة  املببخبباوف 
ايران ل�صاح نووي حتت غطاء برنامج �صلمي وهو ما 

تنفيه با�صتمرار.
ال�صيوخ  اجلببمببهببوريببون يف جمببلبب�ببص  دعبببا   ، البب�ببصببيبباق  ويف 
المركي القلقون من احتمال التو�صل اىل اتفاق غر 
مببتببوازن مببع طببهببران حببول الببنببووي اليببببراين، الرئي�ص 
باراك اوباما اىل عر�ص اي اتفاق حمتمل مع ايران على 

البببقبببوى الكرى  اتبببفببباق ببببني  �ببصببروطببهببم لببلببتببو�ببصببل اىل 
وطهران . وحذر ال�صيوخ اجلمهوريون بالقول �صن�صتمر 
يف حماولة تعزيز ال�صغط على ايران يف ال�صهر املقبلة 
وتبنت  الببنببوويببة  طموحاتها  عببن  طببهببران  تخلت  اذا  ال 

طريقا بناء و�صادقا يف عاقاتها مع العامل .
واو�صحوا تهديدهم بالقول ل نرى كيف ميكن لتفاق 
عببلببى قبباعببدة املببقببرتحببات احلببالببيببة لدارتبببكبببم ان ميببر يف 
اذا  ال  الرئا�صية  بعد وليتكم  وما  ال114  الكونغر�ص 

ا�صت�صار البيت البي�ص الكونغر�ص ب�صدق .
اخلببارجببيببة جون  وزيبببر  ان  ر�صالتهم  البب�ببصببيببوخ يف  وذكبببر 
موافقة  بطلب   2014 ابببريببل  ني�صان  يف  تعهد  كببري 

اإدارة العالمات التجاريةالكونغر�ص.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  نوفمرب 2014 العدد 11263

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/679   احوال نف�ص م�سلمني                                
اىل املدعى عليه /1 -�صيد حممد �صيد رحيم تقوا جمهول حمل القامة مبن ان املدعي: ليا علي اأكر فروعان 
كران �صايه  وميثله: �صمرة عبد اهلل على قرقا�ص نعلنكم بان حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعية ليا 
اأوًل : طاق املدعية من  اأكر فروعان كران �صايه على املدعى عليه �صيد حممد �صيد رحيم تقوا بالإتي  علي 
املدعي عليه طلقة بائنة لل�صرر وعليها اح�صاء عدتها  اعتبارا ًمن �صرورة احلكم باتا واإىل حني انق�صائها 
�صرعاً ثانياً : اإلزامه باأن يدفع لها مهرها ن�صخة من القراآن الكرمي هديتها ع�صرة اآلف ريال اإيراين وع�صرة 
مثقال من احلرير الأخ�صر و3كيلو من ملح الطعام وعدد )2000( م�صكوكة ذهب من نوع بهارازاردي  اأو مايعادل 
قيمتها من الدرهم الإماراتي ثالثاً : اإلزامه باأن يدفع نفقة زوجية قدرها 2000درهم �صهرياً جلميع لوزامها 
اإعتباراً من �صنتني �صابقة على تاريخ املطالبة الق�صائية فى 2012/5/17 واإىل حني �صرورة احلكم بالتطليق 
باتا  رابعاً : تقرير حق املدعية فى ح�صانة بنتيها من املدعي عليه )يلدا ال�صادات وزهرا ال�صادات ( ومنعته من 
التعر�ص لها فى �صاأن ح�صانتهما اإل فيما ميلكه �صرعاً خام�صاً : اإلزامه باأن يدفع لها نفقة للمح�صونتني )يلدا 
ال�صادات وزهرا ال�صادات (قدرها  �صهرياً مبلغ )4000( درهم لطعامهما و�صاربهما وك�صوتهما منا�صفة بينهما 
اإعتباراً من تاريخ املطالبة الق�صايئة فى2012/5/17م �صاد�صاً : اإلزامه باأن ي�صدد م�صاريف درا�صة املح�صونتني 
باإ�صتخراج  اإلزامه   : �صابعاً  درا�صتهما   الإنتهاء من  اإىل حني  �صنوياً  اأو ملدار�صهما مبا�صرة  املذكورتني للمدعية 
البطاقات ال�صحية للمح�صونتني املذكورتني  و�صداد ر�صومها وجتديدها �صنوياً عند انهتاء مدة �صاحيتها. 
اإلزامه باإعداد م�صكن ح�صانة للمدعية حل�صانة املح�صونتني املذكورتني و�صداد اأجرته �صنوياً  تا�صعاً   : ثامناً 
من  ذلببك  على  مببازاد  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهببم  وثاثمائة  وم�صاريفها  الدعوى  بر�صوم  الزامه   :
الدعوى.    حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ص ال�سعبة           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

  اعالن املتظلم �سدها باجلل�سة املحددة

لنظر التظلم رقم 2014/14 بالن�سر

املتظلمة:امياج ماتري�ص لاعان �ص ذم م
املتظلم �صدها: باتي�ص عر اخلليج �ص ذ م م

التظلم  قبول  بطلب   2014/14 رقببم  التظلم  املتظلمة  اقامت 
بببرفبب�ببص المبببر عببلببى عري�صة  البب�ببصببادر  الببقببرار  �صكا والببغبباء 
العانية  الببلببوحببة  مببن  املببتببظببلببم  بتمكني  جمببببددا  والببقبب�ببصبباء 
وحتدد  ال�صواغل.  مببن  خالية  للمتظلمة  وت�صليمها  الكبرة 
يف   2014/11/26 املوافق  الربعاء  جل�صة  موعد  التظلم  لنظر 
متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا. لذلك انتم مكلفون باحل�صور 

باجلل�صة املحددة لتقدمي مالديكم من م�صتندات او دفاع. 
 ادارة تنفيذ الحكام

 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
  اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 6097 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: عمر عبداهلل عبدالعزيز- جمهول حمل القامة

مبا ان املدعي: اآل بخيت للعقارات
 قد اقام �صدكم الدعوى 6097 ال�صنة 2014 ايجارات امام املركز بالزامه  
الزام املدعى عليه باخاء والزامه بدفع  القيمة اليجارية املرتتبة عليه 
التام  ال�صداد  اليببجببار حتى  ذلببك  ي�صتجد من  ومببا  درهببم  مببلغ 35000 
والزامه بت�صليم املاجور خايل من ال�صواغل و�صداد قيمة الكهرباء واملاء 
والزامه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وقررت اللجنة الق�صائية 
 2014/11/30 الثاثاء  يببوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعانكم  اعبببادة 
البتدائية  بالدائرة  )ال�صابعة(  الق�صائية  اللجنة  امببام  4.30م  ال�صاعة 
واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى،وقد امر بتق�صر 
مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. . فانت مكلف باحل�صور او 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية    

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2335   

                               املنذر/  عبداملتني عطارى- كندى اجلن�صية وعنوانه: اململكة العربية ال�صعودية- 
الريا�ص وموطنه املختار وكيله القانوين- مكتب جابر را�صد ال�صامى للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية وعنوانه: دبي- �صارع ال�صيخ زايد- برج لطيفه - مكتب رقم 1502 هاتف 04-3599997 

فاك�ص : 3599987-04- �ص ب  3117 بوكالة املحامى: جابر را�صد ال�صامى.
املنذ اليها: املنذر اليها: احللوا املبتكرة واللوازم- كريتيف -  �صوليو�صنز اند�صبايرز وعنوانها 
: امارة دبي- بر دبي- منطقة اخلليج التجاري- برج ت�صر�صل 1- جتاري- الطابق 14 مكتب رقم 

1414 جمهول حمل القامة
طلب  مع  ال�صتخدام  لعدم  اليجارية  للعني  اليجار  لعقد  اليجارية  العاقة  ف�صخ  املو�صوع: 
الخاء وت�صليم املفتاح بال�صافة اىل امل�صتحقات اليجارية التي ترتتب على ذلك والتعوي�صات 

عن التلفيات التي حدثت بالعني من �صوء ا�صتغال املنذر اليه للعني:
فان املنذر اذ ينبه عليكم ب�صرورة اخاء العقار وانف�صاخ عقد اليجار املرم بنيكم ب�صبب عدم 

ا�صتخدامكم للعني املوؤجرة ملدة تزيد على عامني ولكونكم ت�صببتم يف ا�صرار بالعني.
ويف حال عدم الخاء يف خال مدة ثاثون يوما من تاريخ هذا النذار فاننا �صن�صطر لقامة 

دعوى ف�صخ وانهاء عاقة ايجارية ملخالفتكم �صروط العقد وملخالفتكم للقانون.
مع حفظ كافه حقوق املنذر يف املطالبة بالتعوي�صات عن اخل�صائر يف العني املوؤجرة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ا�ستقالة وزير يف �سرييالنكا للرت�سح يف انتخابات الرئا�سة 
•• كولومبو-د ب اأ:

مببن من�صبه  مببن احلببزب احلبباكببم يف �صريانكا  وزيببر  ا�صتقال 
ام�ص اجلمعة وان�صم اإىل �صفوف املعار�صة للرت�صح يف انتخابات 

الرئا�صة املزمعة يف كانون ثان يناير املقبل.
احلزب  وهببو  ال�صريانكي  احلببريببة  حببزب  يف  م�صئولون  وذكببر 
ال�صحة  وزيببببر  اأن  الببببببباد  يف  احلببباكبببم  ببببالئبببتببباف  الببرئببيبب�ببصببي 
من�صب  اأي�صا  ي�صغل  الببذي  عاما   63 �صري�صينا  مايريبال 
�صكرتر عبببام احلبببزب ا�ببصببتببقببال مببن احلببكببومببة مببع اأربببعببة نواب 

اآخرين بالرملان.
وقال �صري�صينا يف موؤمتر �صحفي �صاأخو�ص انتخابات الرئا�صة 

باعتباري املر�صح املوحد للمعار�صة .  وجاءت هذه اخلطوة بعد 
اعتزامه  راجاباك�صا  ماهيندا  وليته  املنتهية  الرئي�ص  اأعلن  اأن 
اأمامه عامني  مببازال  اأنه  انتخابات رئا�صية جديدة رغم  اجببراء 

على انتهاء فرتة وليته التي ت�صتمر �صت �صنوات. 
ورغم اأن املوعد املحدد لجراء النتخابات �صوف يعلنه مفو�ص 
النتخابات ، اإل اأن احلكومة ذكرت ان النتخابات �صوف جترى 
الفاتيكان  بببابببا  مببقببررة  زيبببارة  بعد  املقبل  يناير  ثببان  كببانببون  يف 

فران�صي�ص يف الفرتة من 13 اإىل 15 كانون ثان يناير.
ودخل �صري�صينا املعرتك ال�صيا�صي منذ 47 عاما ، وظل ي�صغل 
 13 طببوال  ال�صريانكي  احلرية  حببزب  عببام  �صكرتر  من�صب 

عاما.

هدوء حذر يف بنغازي بعد ا�ستباكات بالأ�سلحة الثقيلة

الربملان املنغويل يختار رئي�سا جديدا 

رو�شيا تبحث مع دول املنطقة م�شتجدات الأزمة ال�شورية

ال�سوريون يح�سلون على الكهرباء بو�سائل بديلة

•• عوا�صم-وكاالت:

قدم رئي�ص جلنة ال�صوؤون اخلارجية 
يف جمل�ص النواب الأمريكي اإدوارد 
لت�صليح  قبببانبببون  مبببقبببرتح  رويببب�بببص 
الأكببراد يف �صمال العراق بببدًل من 
املبببرور عببر احلببكببومببة املببركببزيببة يف 
وقببال روي�ص خال عر�صه  بغداد. 
احلا�صم  �صريكنا  القانون  م�صروع 
ميلك  ل  داعبب�ببص  �صد  معركتنا  يف 
برغم  لببكببن  الت�صليحية،  الببكببفبباءة 
القوات  اأثبتت  الببقببدمي،  �صاحهم 
البي�صمركة،  الببكببرديببة،  الببعببراقببيببة 
اأنهم القوات الرية الأكر فاعلية 
من بني القوات التي حتارب داع�ص 
الت�صريع  هبببذا  اأن  اإىل  واأ�بببصبببار    .
املكونة  للقوة  اأخبببراً  ي�صمح  �صوف 
احل�صول  مببببن  األببببببف   190 مببببن 
التي  الببتبب�ببصببلببيببحببيببة  الببببقببببدرة  عببلببى 
فعال  ب�صكل  للقتال  يحتاجونها 
الوح�صي  الإرهببابببي  التنظيم  �صد 

)داع�ص( .
العاقات  مببديببر  قببال  جانبه،  مببن 
ال�صحفية يف اخلارجية الأمريكية 
راثببكببي يف مببوؤمتببر �صحفي  جببيببف 
الإدارة  مبببوقبببف  اإن  ببببوا�بببصبببنبببطبببن 
الأمببريببكببيببة مببن هبببذا املببو�ببصببوع مل 
دعمنا  نبببوا�بببصبببل  وتببببابببببع   . يببتببغببر 
والقوات  الأمببنببيببة  الببعببراق  لببقببوات 
، م�صرا  الببكببرديببة كذلك  الأمببنببيببة 
قامت  العراقية  احلكومة  اأن  اإىل 

•• الفجر - تون�س
تون�صية  قومية  اأطبببراف   8 دعببت 
املببببرزوقببببي  املببنبب�ببصببف  اإزاحببببببببة  اإىل 
النتخابات  يف  الأّول  البببدور  مببن 

الرئا�صية القادمة..
اأّن املرزوقي ميثل خطرا   موؤكدة 
بببالببغببا عببلببى اأمبببببن تببونبب�ببص واأمببببن 
لببذا فقد  الببعببربببي برمته  الببوطببن 
قومية  كببقببوى  علينا  لببزامببا  ببببات 
ال�صعب  اأبناء  وتنبيه  له  الت�صدي 

بالدرجة  خطورته  من  التون�صي 
الأوىل.

) لئحة  عببلببيببه  وقببعببت  بببيببان  ويف 
الثوابت  وحببزب  العربي  القومي 
وحزب اجلبهة ال�صعبية الوحدوية 
وجمعية ال�صباب العربي وجمعية 
العربية  واملبببببواطبببببنبببببة  الأخبببببببببببوة 
ملقاومة  البببتبببونببب�بببصبببيبببة  والبببلبببجبببنبببة 
التطبيع  ومناه�صة  ال�ببصببتببعببمببار 
واجلمعية  ال�صهيوين  الكيان  مع 
العربية  لببلببثببقببافببة  البببتبببونببب�بببصبببيبببة 

تبببوجبببهببباتبببه البببداعبببمبببة لبببباإرهبببباب 
على  ال�صهيو-اأمريكي  والعدوان 
الأمببببببة الببعببربببيببة مببنببذ البببعبببدوان 
ليبيا  يف  ح�صل  وما  العراق،  على 
مع  للعاقات  وقطعه  و�ببصببوريببة، 
ال�صورية،  الببعببربببيببة  اجلببمببهببوريببة 
واملعادية  امل�صتفِزة  وت�صريحاته 

مل�صر.. ح�صب تعبر البيان 
الن�صال  حبببركبببة  دعبببببت  بببببدورهببببا 
عدم  اإىل  لببهببا  بببيببان  يف  الببوطببنببي 
املن�صف  لببب�بببصبببالبببح  البببتببب�بببصبببويبببت 

من  جمببببمببببوعببببة  و  ببببجبببرجبببيببب�بببص 
ال�صخ�صيات الوطنية واملواطنني، 
اأكدت القوى القومية الوطنية اأّن 
اإزاحة املرزوقي من الدورة الأوىل 
تندرج يف اإطار تقدمي درء املفا�صد 

على جلب امل�صالح. 
واعترت هذه الأطراف اأن املن�صف 
اأ�ببصببواأ خببيببار على  املببرزوقببي ميثل 
الإطبباق من بني كل املرت�صحني 
لأنه ميثل اأداة اخوانية واأداة بيد 
الغرب خلدمة م�صاحلهم بدليل 

 8 ل�صفر  الأببببواب  وفتح  ب�صوريا، 
لان�صمام  ل�صوريا  تون�صي  اآلف 
لداع�ص، وبقدر حما�صه يف الفتنة 
ت�صجيع  يف  يبببرتدد  مل  الببداخببلببيببة 

عنه، ولأجل م�صروع الإخوان وَتّر 
ق مع  العاقة مع م�صر، ومل ين�ِصّ
لاإرهاب  الببتبب�ببصببدي  يف  اجلبببزائبببر 

ح�صب ن�ص البيان. 

وراء  وا�ببصببطببف  م�صر  يف  الفتنة 
الإخوان، ورغم اأن ال�صعب العربي 
يف م�صر قال كلمته يف ُمر�صي فاإن 
بببا لببه ويدافع  املبببرزوقبببي بببقببي وفبببًيّ

الطائرات  واقرار �صحنات  بفح�ص 
لكننا  املر�صلة،  لاأ�صلحة  احلاملة 
ل نعلم اذا ما كانت منعت اأو عطلت 
التجهيزات الطارئة حلكومة اإقليم 

كرد�صتان .
 راثكي اأو�صح اأن احلكومة العراقية 
300 طببن من  اأكببر مببن  اأو�صلت 
العراقية  اجلببويببة  الببقببوة  مببعببدات 
 ، اإقبببلبببيبببم كببرد�ببصببتببان  اإىل حببكببومببة 
موؤكدا اأن باده ملتزمة مب�صاعدة 
والقوات  العراقية  الأمنية  القوات 

بالأ�صلحة  تببزويببدهببم  عببلببى  حثهم 
من  ببببدًل  مبببببا�ببصببر  ببب�ببصببكببٍل  الثقيلة 

مرورها عر بغداد.
بقيادة  دويل،  حتببببالببببف  ويببب�بببصبببن 
الأمريكية،  املبببتبببحبببدة  البببببوليبببببات 
غارات جوية على مواقع لب داع�ص ، 
الذي ي�صيطر على م�صاحات وا�صعة 
و�صوريا،  الببببعببببراق  اجلببببارتببببني  يف 
املا�صي  حببزيببران  يونيو  يف  واأعببلببن 
قببيببام مببا اأ�ببصببمبباهببا دولبببة اخلببافببة ، 
رهائن  روؤو�بببص  قطع  اإلببيببه  وُين�صب 

الأمنية الكردية . واأ�صاف العديد 
)الدويل  احلببلببف  يف  �صركائنا  مببن 
القوات  دعبببمبببوا  داعببب�بببص(  ملببحبباربببة 
نخطط  ونحن  العراقية،  الكردية 
البببنبببوع مبببن الدعم  ملببوا�ببصببلببة هببببذا 

م�صتقبًا .
اإقليم  حببكببومببة  مبببن  وفببببد  ويببببببزور 
الأمريكية  الببعببا�ببصببمببة  كببرد�ببصببتببان 
وا�ببصببنببطببن بببقببيببادة رئببيبب�ببص ديببببوان 
للقاء  فببوؤاد ح�صني،  الإقليم  رئا�صة 
عدد من القيادات الأمريكية بغية 

وفق   - اقرتفه  ملا  نظرا  املرزوقي 
العروبة  حبببق  يف   - البببببيببان  نبب�ببص 

والأمن العربي.
الرجل  هببببذا   : البببببيببان  يف  وجبببباء 
لاأجنبي  الرتببهببان  على  جمبول 
احلكم  كر�صي  اأجببل  من  وم�صتعد 
حكم  حتبببببت  تبببونببب�بببص  يببببرهببببن  اأن 
وا�صتمرارا  الأمبببريبببكبببان،  عبب�ببصببكببر 
عتاة  ا�ببصببتببقبببببل  البببنبببهبببج  هبببببذا  يف 
ق�صره،  يف  ومفكريهم  الإرهببببباب 
التاريخية  تون�ص  عاقات  وقطع 

وارتبببكببباب انببتببهبباكببات دمبببويبببة بحق 
نا�صطون  قبببال  مببيببدانببيببا  اأقبببلبببيبببات. 
كبراً  انفجاراً  اإن  ام�ص،  �صوريون، 
اأحبببببد مقرات  مبببن  ببببالبببقبببرب  وقببببع 
الرئي�صية  الإرهابي  داع�ص  تنظيم 
اأبببببرز معاقل  الببرقببة  يف حمببافببظببة 
التنظيم يف �صوريا، يف الوقت الذي 
تبنت فيه �صفحة من�صوبة لف�صيل 

تابع للجي�ص احلر العملية.
وذكر النا�صطون، اأن انفجاراً كبراً 
وقع يف وقت متاأخر من م�صاء اأم�ص 
جامعة  مببقببر  مبببن  بببالببقببرب  الأول 
بالرقة،  �ببصببابببقبباً  الحتبببباد اخلببا�ببصببة 
كان  اإذا  فيما  يجزموا  مل  اأنهم  اإل 
النببفببجببار نبباجتبباً عببن غبببارة جوية 
�صيارة  اأو  التحالف  طبببران  �صنها 
مفخخة اأو ل�صبب اآخر مل يتبينوا 

منه كون التفجر وقع ليًا.
ليلية  �ببصببوراً  النا�صطون،  وعببر�ببص 
األبب�ببصببنببة كبببببرة مبببن اللهب  تببظببهببر 
معلوم،  غببر  مببكببان  مببن  تت�صاعد 
قببببرب مقر  اإنبببببه  قبببالبببوا  اأنبببهبببم  اإل 
مكاناً  يعد  الببذي  الحتببباد،  جامعة 
من  داعبب�ببص  عنا�صر  بع�ص  ل�صكن 
ال�صوريني(  )غبببببر  املبببهببباجبببريبببن 
اأن  اإىل  واأ�ببببببصبببببباروا  وعبببائببباتبببهبببم، 
الفور  اإ�صعاف هرعت على  �صيارات 
انت�صر  فيما  النببفببجببار،  مببكببان  اإىل 
حميط  يف  التنظيم  مببن  عببنببا�ببصببر 
تفتي�ص  بعملية  وقبببامبببوا  املببنببطببقببة 

جلميع ال�صيارات هناك.

اعتربوه اأداة اخوانية وخطرا على الأمن العربي:

قوميون يدعون اإىل اإزاحة املرزوقي من الدور الأول
مل يرتدد يف ت�شجيع الفتنة يف م�شر وا�شطف وراء 

ر عالقة تون�ص مع م�شر الإخوان ولأجل م�شروعهم وَتّ

داع�ص ي�شن اأعنف هجوم بالرمادي وتفجري مقر له يف الرقة

توجه اأمريكي لت�سليح الأكراد دون الرجوع لبغداد

وا�سنطن ت�سارك مبوؤمتر حظر النووي يف مو�سكو
•• بي�صاور-د ب ا:

ت�صت�صيف العا�صمة الرو�صية موؤمتر مو�صكو 2014 حول حظر النت�صار والذي انطلقت اعماله ام�ص مب�صاركة وفود من 
اكر من 40 دولة من بينها الوليات املتحدة وايران وباك�صتان وكوريا ال�صمالية وال�صعودية.

و�صوف متثل ة روز جومتولر وكيلة وزارة اخلارجية المريكية ل�صوؤون احلد من الت�صلح والمن الدويل الوليات املتحدة يف 
هذا املوؤمتر، بح�صب وكالة ايتار تا�ص الرو�صية.

ويعتر خراء م�صاركة جومتولر ا�صارة ايجابية على خلفية التطورات يف اوكرانيا التي اثرت على التعاون يف جمال حظر 
النت�صار النووي بني مو�صكو ووا�صنطن. وقال نائب وزير اخلارجية الرو�صي �صرجي ريابكو  ان من املقرر عقد اجتماع ثنائي 
مع روز جومتولر . و�صوف يت�صدر جدول العمال التخل�ص من الا�صلحة الكيماوية ال�صورية واحتمالت ت�صوية الزمة 
ب�صان الرنامج النووي اليراين واقامة منطقة خالية من ا�صلحة الدمار ال�صمال يف ال�صرق الو�صط وجتريد �صبه اجلزيرة 
الكورية من ال�صلحة النووية وم�صتقبل نظام حظر النت�صار النووي. و�صوف ي�صتمر املنتدي حتى الثاين والع�صرين من �صهر 

ت�صرين ثان نوفمر اجلاري.

•• بنغازي-وكاالت:

قالت م�صادر حملية يف مدينة بنغازي �صرقي ليبيا اإن 
هدوءا حذرا ي�صود و�صط املدينة ومنطقة الليثي عقب 
التي  الثقيلة  بالأ�صلحة  العنيفة  ال�ببصببتببببباكببات  تببوقببف 
جرت بني قوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت وملي�صيات 

باملدينة يف وقت متاأخر من م�صاء ام�ص الأول.
بالأ�صلحة  متقطعا  ترا�صقا  اإن  نف�صها  امل�صادر  وقالت 
اخلفيفة ُي�صمع يف اأنحاٍء متفرقة من هاتني املنطقتني.

وكانت م�صادر حملية يف املدينة قد ذكرت يف وقت �صابق 
اأن ا�صتباكات عنيفة جرت مبختلف اأنواع الأ�صلحة -مبا 
فيها الأ�صلحة الثقيلة- يف مناطق الليثي وو�صط املدينة 
وال�صابري بني قوات حفرت وقوات جمل�ص �صورى ثوار 
قوات  يدعمون  مدنيني  م�صلحني  اإىل  اإ�صافة  بنغازي، 

الطرفني.
وحتبببباول قببببوات حببفببرت مببنببذ اأكببببر مببن ثبباثببة اأ�صابيع 
حيث  عليها،  لل�صيطرة  الببثبباث  املناطق  اإىل  الببدخببول 
تتح�صن قوات جمل�ص �صورى ثوار املدينة، كما حتاول 
ال�صرقية  الأطببببراف  يف  و�ببصببواح  اأحببيبباء  على  ال�صيطرة 

واجلنوبية والغربية من املدينة.
وكببان قببيببادي يف جمل�ص �ببصببورى ثببوار بنغازي قببد اأعلن 

•• اأوالن باتور-د ب اأ:

على  �ببصببارفببت  منغوليا  يف  ال�صيا�صية  الأزمببببة  اأن  يبببببدو 
النتهاء بعد اختيار رئي�ص وزراء جديد للباد.

واأعلن الرملان املنغويل على موقعه اللكرتوين اختيار 
رئي�صا  الدميقراطي  احلزب  من  �صايخانبياج  ت�صيمد 
نورو  ال�صابق  الببببوزراء  رئي�ص  واأقببيببل  لبببلبببوزراء.  جببديببدا 
اتهامات  عقب  اأ�صبوعني  قبل  من�صبه  من  األتان�صوجاج 
ظل  ويف  واملح�صوبية  بالف�صاد  لببه  برملانيني  نبببواب  مببن 

تراجع اقت�صادي ملمو�ص.
وتقع منغوليا بني ال�صني ورو�صيا وي�صكنها قرابة ثاثة 
يف  الأجنبية  ال�صتثمارات  على  وتعتمد  ن�صمة  مايني 

اأنهم ي�صيطرون بالكامل على كتيبة 17 فراير ، واأنهم 
يوا�صلون هجومهم على اآخر مع�صكرين للقوات املوالية 
للواء حفرت التي وا�صلت من جهتها ق�صف اأحياء و�صط 
املدينة، يف حني حلقت طائرة حربية جمهولة يف �صماء 

العا�صمة طرابل�ص.
�صورى  قببوات جمل�ص  اإن  املخزوم  القيادي جببال  وقببال 
 ،21 ال�صاعقة  مع�صكري  على  هجومها  توا�صل  الثوار 
القوات  لإخببببراج  حمبباولببة  يف   204 الببدبببابببات  وكتيبة 

التابعة حلفرت منهما.
وتناق�ص ت�صريحات املخزوم ما تردد موؤخرا عن وقوع 
كتيبة 17 فراير يف قب�صة حفرت الذي يقود منذ مايو 
يف  الببكببرامببة  عملية  با�صم  ع�صكرية  حملة  املا�صي  اأيبببار 
حماولة لل�صيطرة على بنغازي. ويف مدينة درنة �صرقي 
داع�ص  تنظيم  �صيطرة  ليبي  حملي  م�صوؤول  نفى  ليبيا 
على املدينة، لكنه اأكد يف الوقت نف�صه اأن هناك تنظيما 

حمليا مت�صددا مواليا للتنظيم هناك .
ونقلت وكالة الأنا�صول عن امل�صوؤول -الذي طلب عدم 
ن�صر ا�صمه- اأن تنظيم ما ي�صمى ب�صورى �صباب الإ�صام 
خال  اأقببام  املدينة-  على  امل�صيطرة  التنظيمات  -اأكببر 
البيعة  خالها  اأعببلببن  دينية  ملتقيات  املا�صية  الببفببرتة 

لتنظيم داع�ص.

تعدين الفحم واملعادن ، ولكنها �صهدت هذا العام تراجعا 
بن�صبة 59 باملئة يف حجم ال�صتثمارات الأجنبية.

وميثل �صايخانبياج اجليل الأ�صغر �صنا بني ال�صيا�صيني 
يف  وهببو  والتعليم  العلوم  وزارة  تببوىل  حيث  املنغوليني 
التا�صعة والع�صرين من عمره. وبعد درا�صة القانون يف 
الوليات املتحدة ، التحق بالعمل لفرتة ق�صرة كمدير 
ال�صيا�صة  اأن يعود ملمار�صة  ملوؤ�ص�صة قانونية خا�صة قبل 
اإىل من�صب زعيم  2008 لي�صل يف نهاية املطاف  عام 
احلزب الدميقراطي. وي�صغل احلزب الدميقراطي اأكر 

عدد من مقاعد الرملان ولكنه ل يحظى بالأغلبية.
وتعتر منغوليا النظام الدميقراطي الناجح الوحيد يف 

اآ�صيا الو�صطى.

•• مو�صكو-اإدلب-وكاالت:

على  للح�صول  بديلة  مببتببعببددة  و�ببصببائببل  اإىل  البب�ببصببوريببون  يلجاأ 
بع�ص  والببطببويببلببة يف  املببتببكببررة  انقطاعاتها  ظببل  الببكببهببرببباء، يف 
اأن هناك  اأخببرى، حيث  املناطق، وانقطاعها الدائم يف مناطق 

قرى وبلدات مل ت�صلها الكهرباء منذ حوايل ثاثة اأعوام.
ال�صيارات،  بببطبباريببات  با�صتخدمت  البديلة  الببو�ببصببائببل  وتتمثل 
والأمبرات،  الببديببزل  وحمببركببات  بالبنزين،  تعمل  ومببولببدات 
الازم  الببوقببود  غبباء  ب�صبب  الببكبببببرة،  بتكلفتها  متببتبباز  الببتببي 
لعملها، ول توفر الكهرباء اإل ل�صاعات قليلة يف اليوم، وبالكاد 
كما  فح�صب.  والأ�صا�صية  امللحة  الأ�صر  حاجات  لق�صاء  تكفي 
قدرة  عببدم  اإىل  بالنظر  جماعي،  ب�صكل  ت�صتخدم  املببولببدات  اأن 
اأ�صعارها  كببل بيت على �ببصببراء مببولببد خببا�ببص بببه، وذلبببك لببغبباء 
وارتفاع م�صاريفها. واأ�صار حمدو ع�صموط، وهو بائع وم�صلح 
للمولدات يف مدينة خان �صيخون، الواقعة يف حمافظة اإدلب، 

كبر  ب�صكل  الطلب  زيبببادة  اإىل  اجلببمببعببة،  �صحفي،  حببديببث  يف 
اأن  اإىل  لفتاً  للكهرباء،  املا�صة  احلاجة  ب�صبب  املببولببدات،  على 
الكهرباء مقطوعة عن املدينة منذ ثاثة اأعوام، ب�صبب ق�صف 
للجوء  النا�ص  دفع  ما  املنطقة،  يف  وال�صتباكات  النظام  قببوات 
اإىل املولدات، التي تتعر�ص لأعطال كثرة ب�صبب ال�صتخدام 
اجلائر. وقال قا�صم اأبو معاوية، اأحد مالكي مولدات الديزل 
البيوت،  مببن  عببدد  على  الكهرباء  تبببوزع  مولدته  اإن  الببكبببببرة، 
املنطقة،  يف  كبر  ب�صكل  انت�صرت  الأمبببببرات  مهنة  اأن  مبينا 
مببواز، بحث وزير  �صياق  . ويف  للكهرباء  املا�صة  ب�صبب احلاجة 
مع  هاتفي  ات�صال  يف  لفبببروف،  �صرغي  الرو�صي  اخلارجية 

نظره امل�صري �صامح �صكري، الو�صع يف �صوريا.
اأي�صاً  تببنبباول  الت�صال  اأن  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وذكبببرت 

الأو�صاع يف دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
من جهته اأفاد بدر عبد العاطي املتحدث الر�صمي با�صم وزارة 
اخلارجية امل�صرية يف ت�صريح له، باأن لفروف و�صكري بحثا 

التعاون  ي�صمن  �صورية،  يف  لبباأزمببة  �صيا�صي  حل  اإيببجبباد  �صبل 
ال�صعب  تطلعات  الإرهبباب وحتقيق  يف جمال مكافحة ظاهرة 
امل�صري  الببوزيببريببن  اأن  اإىل  الببعبباطببي  عبببببد  ولببفببت  البب�ببصببوري. 
والرو�صي بحثا اأي�صاً الأو�صاع يف العراق وليبيا، و�صبل ا�صتعادة 
املتدهورة  الأو�صاع  اإىل  اإ�صافة  البلدين  وال�صتقرار يف  الأمن 
وزارة  بيان  اأ�ببصببار  اآخببر  جانب  مببن  الفل�صطينية.  الأرا�ببصببي  يف 
الرو�صي  للرئي�ص  اخلا�ص  املمثل  اأن  اإىل  الرو�صية  اخلارجية 
ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط واأفريقيا ميخائيل بوغدانوف التقى 
معه  وبحث  جعفر،  ح�صن  علي  مو�صكو  يف  ال�صعودي  ال�صفر 

امل�صائل املدرجة على جدويل الأعمال الثنائي والإقليمي.
با�صم  الر�صمي  املتحدث  لوكا�صيفيت�ص  الك�صندر  اأعلن  فيما 
اخلارجية  وزير  �صيجريها  مباحثات  عن  الرو�صية،  اخلارجية 
ال�صعودية �صعود  الرو�صي �صرغي لفروف مع وزير خارجية 
الفي�صل يف مو�صكو لفتاً اإىل اأن املباحثات �صتتناول الأو�صاع يف 

�صوريا وليبيا والعراق، وكذلك ملف اإيران النووي.

حتقيق اأممي يف تزوير �سجالت لجئني مباليزيا
•• كواالملبور -د ب اأ:

الاجئني  ل�صئون  املببتببحببدة  لببباأمم  العليا  املفو�صية  اأعببلببنببت 
ام�ص اأن حتقق يف مزاعم بحدوث تزوير اأثناء ت�صجيل طالبي 
با�صم  املتحدثة  ا�صماعيل  يانتي  وقببالببت  ماليزيا  يف  اللجوء 
الاجئني  ل�صئون  املببتببحببدة  لببباأمم  العليا  املفو�صية  مكتب 
  . بالغة  بجدية  املزاعم  هببذه  مع  التعامل  يجري  ماليزيا  يف 
وكانت قناة اجلزيرة الخبارية قد اأوردت يف برناجمها 101 
ترتاوح  مالية  مبالغ  دفببعببوا  اللجوء  طالبي  بع�ص  اأن  �صرق 

1000 دولر(   - 1700 و3500 رينجت )500  ما بني 
نظر احل�صول على بطاقة لجئ التي جتيز لهم الإقامة يف 
ماليزيا. وكان مقدم الرنامج قد تنكر يف �صورة رجل دين 
وقام بزيارة اإىل اأحد مراكز احتجاز املهاجرين يف كوالملبور. 
وذكرت ا�صماعيل اأنها ل ت�صتطيع الدلء مبزيد من التفا�صيل 
اأن  املفو�صية  وقببالببت    . جبباريببا  مبببازال  املفو�صية  حتقيق  لأن 
هناك قرابة 150 األف لجئ وطالب طالب جلوء م�صجلني 
ميامنار  من  جبباءوا  منهم  باملئة   93 واإن  ماليزيا  يف  لديها 

ومن بينهم اأع�صاء من اأقلية الروهينجيا امل�صلمة.

فقدان جواز �سفرت
فبببببقبببببد  املبببببببدعبببببببو/ جنببببدى 
فيجايكومار بن اندراجيت 
راو  -هندي اجلن�صية جواز 
�صفره  رقم)8970747(  
مبببببببببببببن يبببببببببببجبببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  التببب�بببصبببال 

   055/9002568

فقدان جواز �سفرت
بوروانتى  املببدعببو/  فببقببد  
انبببدونبببيببب�بببصبببيبببا   - انبببببببببببوار 
�صفره  اجلببنبب�ببصببيببة-جببواز 
رقبببببببببببببببببببببببببببببم)426101(  
مبببببببببببن يبببببببببجبببببببببده عببببلببببيببببه 
التبب�ببصببال بببتببلببيببفببون رقم 

   050/9218192

فقدان جواز �سفرت
ابوالقا�صم  املببدعببو/  فببقببد  
بنجادي�ص  الببديببن-  كفيل 
�صفره  جبببببواز  اجلببنبب�ببصببيببة- 
�صادر    )881858( رقم 
بنجادي�ص من يجده  من 
بتليفون  التببب�بببصبببال  عببلببيببه 
رقم 050/4418111   

فقدان جواز �سفرت
املببدعببو/ احمد ماهر  فقد  
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عربي ودويل
احزاب اوكرانية تتفق على حتالف جديد اأمريكا حتذر من خطورة هجمات النرتنت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قببببال المببببببرال مببايببك روجبببببرز مببديببر وكبببالبببة المببببن القومي 
اآخبببريبببن لديها  بببلببديببن  اأو  بببلببدا  البب�ببصببني ورمبببببا  المببريببكببيببة ان 
القدرة على غزو بل واإغاق نظم الكمبيوتر يف مرافق الطاقة 

المريكية و�صبكات الطران وال�صركات املالية.
وقال روجرز وهو يديل ب�صهادته اأمام جلنة املخابرات مبجل�ص 
ببب�ببصبباأن تببهببديببدات النببرتنببت ان مهاجمني متببكببنببوا من  الببنببواب 
لتحديد  ا�صتطاع  مبهام  ويقومون  النظم  هببذه  مثل  اخببرتاق 

كيفية جتميع هذه ال�صبكات.
ال�صبكات(  )اىل  الببو�ببصببول  امببكببانببيببة  ان  هببو  يهمنا  مببا  واأ�بببصببباف 

والقدرة على ذلك ميكن ان ت�صتخدم من جانب دول اأو جماعات 
اأو اأفراد لتعطيل هذه القدرات.  وتابع قائا اإن ال�صني اإحدى 

الدول التي لديها تلك القدرة لكن هناك اأي�صا دول اأخرى.
وقببال رمبببا هناك دولببة اأو دولببتببان لكنه امتنع عببن اخلببو�ببص يف 
التفا�صيل يف جل�صة عامة. وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية 
ال�صينية هونغ يل ان احلكومة ال�صينية حتظر عمليات الت�صلل 
لانرتنت وانها يف الغالب �صحية ملثل هذه الهجمات التي تاأتي 

من الوليات املتحدة.
واأ�صاف لل�صحفيني يف جل�صة افادة منتظمة احلكومة ال�صينية 
ل  احلقيقة  هببذه  الن�صطة.  هببذه  على  �ببصببارمببة  قببيببودا  تفر�ص 

ميكن انكارها. 

واأدت احتجاجات الربيع املا�صي اإىل عزل الرئي�ص فيكتور يانوكوفيت�ص ما خلق 
خافات �صيا�صية حتولت اإىل �صراع عنيف بني النف�صاليني املوالني لرو�صيا 

وقوات احلكومة يف �صرق الباد.
الذي  بورو�صينكو  بيرتو  الرئي�ص  حزب  اجلديد  التحالف  يتزعم  اأن  ويتوقع 
اأول  ت�صرين   26 يف  جرت  التي  الرملانية  النتخابات  يف  املقاعد  باأغلبية  فاز 

اأكتوبر.
اآر�صني  البببوزراء  رئي�ص  اإلببيببه  ينتمي  الببذي  ال�صعبية  اجلبهة  حببزب  ثانيا  وحببل 
يات�صينيوك. وان�صم اإىل التحالف اأي�صا حزب �صاموبومي�ص )م�صاعدة الذات( 
ال�صابقة  الببوزراء  اإليه رئي�صة  املببوايل لأوروبببا وحزب الوطن الأم الذي تنتمي 
اليميني  ال�صيا�صي  اإليه  ينتمي  الببذي  الراديكايل  احلببزب  و  تيمو�صينكو  يوليا 

ال�صعبوي اأوليه لي�صكو.

•• كييف-د ب اأ:

ب�صكل مبدئي  الأوكببراين  الرملان  للغرب يف  الأحببزاب اخلم�صةاملوالية  اتفقت 
ام�ص على ت�صكيل حتالف بينها ، وذلك يف الذكرى ال�صنوي الأوىل لحتجاجات 

يوروميدان بالعا�صمة كييف.
واأفادت تقارير �صحفية حملية اأن زعماء الأحزاب اخلم�صة �صيقدمون م�صروع 
الببثببانببيببة عبب�ببصببرة والببنبب�ببصببف )1030 بتوقيت  البب�ببصبباعببة  الببتببحببالببف يف  اتببفبباقببيببة 
جرينت�ص( يف كييف وذلك بعدما وقع املفاو�صون عليها يف ال�صاعات الأوىل من 
�صباح ام�ص. يف 21 ت�صرين ثان نوفمر من العام املا�صي بداأ ن�صطاء موالون 
لاحتاد الأوروبببي احتجاجا �صد احلكومة بعدما اأعلن رئي�ص الببوزراء اآنذاك 

ميكول اأزاروف تعليق العمل مبعاهدة تاريخية مع الحتاد الأوربي.

•• الفجر – تون�س - خا�س
على  اجلمعة  اأمبب�ببص  ال�صتار  اأ�ببصببدل 
ليدخل  النبببتبببخببباببببيبببة،  احلبببمبببلبببة 
اليوم  تون�ص  يف  الرئا�صي  ال�صباق 
النتخابي،  ال�صمت  خيمة  ال�صبت 
اخلم�صة  يفوق  ما  يتوجه  اأن  على 
التون�صيني  مبببن  نببباخبببب  مبببايبببني 
القرتاع  �صناديق  اإىل  الأحببد  غدا 
قائمة  بببني  مببن  رئي�صهم  لخببتببيببار 
ان�صحاب  بعد  مرت�صحا   22 ت�صم 

خم�صة مرت�صحني من ال�صباق.
بني  �صتنح�صر  املناف�صة  اأّن  ويبدو 
املرت�صح  ال�صب�صي  قببائببد  الببببباجببي 
تون�ص،  نبببببداء  عبببن  حببظببا  الأوفبببببببر 
املبببببرزوقبببببي عببببن حزب  واملبببنببب�بببصبببف 
وا�صع،  اإ�ببصببامببي  وطببيببف  املبببوؤمتبببر 
ورجل الأعمال �صليم الرياحي عن 
الببوطببنببي احلبببر، البببذي جببباء حزبه 
و�صعدت  الببتبب�ببصببريببعببيببة،  يف  ثببالببثببا 
الأخبببرة، وحمة  الأيبببام  اأ�صهمه يف 
ال�صعبية  اجلبببببهببة  عبببن  الببهببمببامببي 
الثاين  الببدورة  بلوغه  اأ�صبح  الذي 

اأمرا واردا رغم �صعوبة الرهان.
ويببلببي هببببوؤلء، وبببحببظببوظ ا�صعف، 
املبادرة  كببمببال مببرجببان عببن حبببزب 
احلامدي  والها�صمي  الد�صتورية، 
الزنايدي  واملنذر  املحبة،  تيار  عن 
جنيب  واأحببمببد  امل�صتقل،  املببرت�ببصببح 
اجلمهوري،  احلبببزب  عببن  البب�ببصببابببي 
وحمبببمبببد البببفبببريبببخبببة البببنبببائبببب عن 
حركة النه�صة يف الرملان اجلديد 
بع�ص  اأّن  اإّل  امل�صتقل،  واملببرت�ببصببح 
اأّن املفاجاأة  املراقبني ي�صرون على 
للموؤهل  بالن�صبة  خا�صة  حمتملة 

الثاين للدور احلا�صم .
يبببببببقبببى املبببعبببطبببى املبببببوؤكبببببد يف هبببذه 
قائد  الباجي  اأّن  هببو  النببتببخببابببات، 
تون�ص  نببببببداء  مبببر�بببصبببح  البب�ببصببببب�ببصببي 
�صيكون يف مواجهة ومناف�صة �صّد 

اجلميع.

نقاط النه�شة
 على حروف الرئا�شية

النه�صة مل تدفع  اأّن حركة  ورغم 
ال�صباق،  هذا  يف  اخلا�ص  بجوادها 
فان موقفها يظل حا�صما يف نتائج 
اأو  املر�صح  هببذا  وتاأهيل  ال�صندوق 

ذاك للدور الثاين.
وتعدد  املوقف  هببذا  �صبابية  واأمببام 
تبببباأويبببباتببببه، حببر�ببصببت احلبببركبببة يف 
الأمتار الأخرة على و�صع نقاطها 
عببلببى مببببفببببردات هببببذا الببب�بببصببببببباق، يف 
مبب�ببصببعببى مببنببهببا لإجببببباء مبببا يكتنف 

موقفها من غمو�ص والتبا�ص.
با�صم  الر�صمي  الببنبباطببق  اأّكبببد  فقد 
زياد  الإ�ببصببامببيببة  النه�صة  حببركببة 
نببببدوة �صحفية،  خبببال  البببعبببذاري، 
من  جبببببببايل  حبببمبببادي  مبببوقبببف  اأّن 
اإىل  ودعوته  الرئا�صية  النتخابات 
الأغلبي  لببلببحببزب  الت�صويت  عبببدم 
ُيعّر  ل  �صخ�صيا  مببوقببفببا  يببعببتببر 
يلزمها،  ول  احلببركببة  مببوقببف  عببن 
�صّو�ص  اجلبايل  موقف  اأّن  معترا 
تاأ�صف  مببوقببف احلببركببة وهببي  على 

لذلك.
خال   - النه�صة  حببركببة  وجببببّددت 
املوقف  اأّن  على  تاأكيدها   - الندوة 
الذي اتخذه جمل�ص �صوراها قرار 
�صيا�صية،  مببنبباورة  ولببيبب�ببص  مبببببدئببي 
ميكن  ل  الببقببرار  اأّن  على  مبب�ببصببّددة 
باأنه  الوجوه  وجه من  باأي  تاأويله 
اأو  بعينه  مببر�ببصببح  �ببصببد  ا�ببصببطببفبباف 
الختيار  واأّن  بعينه،  مببر�ببصببح  مببع 
يف  واأنبب�ببصببارهببا  لقواعدها  مبببرتوك 
اختيار املر�صح الذي ي�صمن حماية 

مكا�صب الثورة وا�صتقرار الباد.
وبببخبب�ببصببو�ببص البببوثبببيبببقبببة البببتبببي مت 
تداولها وت�صّمنت قرارا �صريا من 
املكتب املركزي لانتخابات التابعة 
املرزوقي،  بدعم  النه�صة  حلركة 
قببال الببعببذاري ل عبباقببة لنا بهذه 
الوثيقة املزورة واملزيفة ، مو�صحا 
اأّن حركة النه�صة لي�ص لها مكتب 
هيئة  واإمنبببا  لانتخابات  مببركببزي 

عليا لانتخابات.
اأّن حمببتببوى هذه  البببعبببذاري  وذكبببر 
مغالطة  وهببدفببه  خبباطببئ  الوثيقة 
ملثل  تاأ�صف  واحلركة  العام،  الببراأي 

هذه املمار�صات الااأخاقية .
املر�صح  بت�صريحات  يتعلق  ما  ويف 
لببلببرئببا�ببصببيببة حمببمببد فببريببخببة ودعم 
العذاري  قببال  لببه،  النه�صة  حركة 
تبب�ببصببريببحببات فببريببخببة تببلببزمببه فقط 
با�صم  يببنببطببق  ول  يبببعبببّر  ل  وهبببببو 

النببببتببببخببببابببببات البببتببب�بببصبببريبببعبببيبببة من 
وفق  ي�صكل  قببد  ثنائي  ا�صتقطاب 
امل�صار  عبببلبببى  خببببطببببرا  تبببقبببديبببرهبببا 
الدميقراطي وعلى وحدة املجتمع 
والببببدولببببة، مبببببرزة اأهببمببيببة الببببدور 
يف  اجلمهورية  لرئي�ص  التعديلي 
املرحلة القادمة من تكري�ص فعلي 
راأ�صها  وعببلببى  الببد�ببصببتببور  مل�صامني 

التوازن بني ال�صلطات.
وفق  �صيعمل  الرياحى  اأّن  واأكبببدت 
علوية  �بببصبببمبببان  عبببلبببى  تبببقبببديبببرهبببا 
الإن�صان  وتكري�ص حقوق  الد�صتور 
وتر�صيخ  واملبببواطبببنبببة  واحلببببريببببات 
الهيمنة  مع  يقطع  �صيا�صي  م�صار 
ال�صيا�صية  احلياة  تببوازن  ويحفظ 
ويبب�ببصببمببن لببتببونبب�ببص اإ�بببصبببعببباعبببهبببا يف 
والإقليمي  البببعبببرببببي  حمببيببطببهببا 
والدويل، اإىل جانب تركيز منوال 
تبببنبببمبببوي يببب�بببصبببمبببن الببببعببببدالببببة بني 
�صيا�صات  وانتهاج  واجلهات  الفئات 
ال�صتثمار  تبب�ببصببجببع  اقبببتببب�بببصببباديبببة 
ال�صاملة مبا  التنمية  ن�صق  وُت�صّرع 

يكفل حّل مع�صلة البطالة.
وقبببد �ببصببدر هبببذا البببببيببان امل�صرتك 
عن كل من حزب اجلبهة ال�صعبية 
الوحدوية وحركة التون�صي وحزب 
الوحدوي  الببدميببقببراطببي  الحتببباد 
ال�صباب  وحببببزب  الببثببوابببت  وحببببزب 
احلر واحتاد ال�صباب الدميقراطي 
وحبببببزب الببيبب�ببصببار احلبببديبببث وحبببزب 
ال�صعبية  والعري�صة  الإرادة  �صوت 
وحزب  الوطني  الإ�صاحي  التيار 
تون�ص  وحبببببببزب  البببثبببالبببث  اخلببببيببببار 
ال�صعبية  الببوحببدة  املببوحببدة وحببزب 
واجلبهة ال�صعبية التون�صية وحزب 
التحرر والتحديث لزدهار تون�ص 
وحببببركببببة الببببوحببببدويببببني الأحببببببببرار 
تون�ص  اجببل  مببن  ال�صعبي  والتكتل 

واحلركة اجلماهرية. 

جرائم انتخابية
رئي�ص  اأعبببلبببن  مببتبب�ببصببل،  �ببصببيبباق  ويف 
الهيئة العليا امل�صتقلة لانتخابات 
اأن وحدة مراقبة  �صفيق �صر�صار، 
عديد  ر�ببصببدت  الرئا�صية  احلملة 
اإىل  ملفا   22 واأحببالببت  املخالفات 
النيابة العمومية باعتبارها ترتقي 

اإىل مرتبة اجلرائم النتخابية. 
�صحفية  نببببببدوة  خبببببال  واأو�بببببصبببببح 
عقدتها الهيئة اأنه بعد ر�صد هذه 
باإحالة  الببهببيببئببة  قببامببت  اجلبببرائبببم 
7 مببلببفببات مببتببعببلببقببة بببالببدعببايببة يف 
واملن�صاآت  واملبببوؤ�بببصببب�بببصبببات  الإدارة 
ملفات  و4  واخلببا�ببصببة  الببعببمببومببيببة 
الإدارة  و�صائل  با�صتعمال  متعلقة 
و�صائل  ل�ببصببتببعببمببال  مبببلبببفبببات  و3 
اإعام اأجنبية و4 ملفات لاإ�صهار 

املخالف للقانون النتخابي. 
كما اأحالت الهيئة بح�صب �صر�صار 
على  بالعنف  بالعتداء  تعلق  ملفا 
اأحبببد اأعببببوان املببراقبببببة واآخببببر تعلق 
بببخببطبباب انببتببخببابببي يببحببر�ببص على 

العنف. 
بقية  اأن  اإىل  الهيئة  رئي�ص  واأ�ببصببار 
تراوحت  النببتببخببابببيببة  املببخببالببفببات 
القيام  اأو  تاأ�صر  دون  التعليق  بني 

باجتماعات دون اإعام. 
هذا وقد انطلقت عملية القرتاع 
لانتخابات  التون�صيني  للناخبني 
الرئا�صية بعدد من دول يف اخلارج 
بتوقيت  اخلببمببيبب�ببص  مببب�بببصببباء  مبببنبببذ 
وكوريا  ال�صني  من  كل  يف  تون�ص، 

اجلنوبية وا�صرتاليا...

احلركة .
احلبببركبببة  اأّن  الببببببعببببببذاري  واأفببببببببببباد 
تعاقدت مع فريخة يف النتخابات 
الببتبب�ببصببريببعببيببة فببقببط، قببائببا حركة 
اأو  لفريخة  داعببمببة  لي�ص  النه�صة 

لغره يف الرئا�صية .
  اإّل اأّن املرت�صح حممد فريخة، اأكد 
اأم�ص  خال ندوة �صحفية عقدها 
عندما  اإ�ببصببارات  لديه  اأن  اجلمعة، 
كان على ات�صال مبا�صر مع قواعد 
النه�صة اأنببه الأقببرب والأجبببدر كي 
م�صرا  للجمهورية،  رئي�صا  يكون 
اأن لديه ت�صجيعات من رئي�ص  اإىل 
لقاء  بعد  الغنو�صي  را�صد  احلركة 

جمعه به م�صاء اخلمي�ص. 
فهم  اإّن   ، فببببريببببخببببة  واأو�بببببببصبببببببح 
لقيادات  الأخببببببرة  الببتبب�ببصببريببحببات 
الببنببهبب�ببصببة عبببلبببى اأنببببهببببا حتبببببّث على 

الت�صويت �صّده هو فهم خاطئ .
اإ�صادة بال�صب�صي

الناطق  اأ�بببصببباد  اأخببببببرى،  مبببن جببهببة 
 ، النه�صة  بببا�ببصببم حببركببة  الببر�ببصببمببي 
زيبباد الببعببذاري، مبببا ورد يف خطاب 
الأخر،  تون�ص  نببداء  حركة  زعيم 
الذي دعا فيه اإىل احلوار وتغليب 
نهج الوفاق، الذي قال العذاري اإن 

النه�صة �صبق اأن دعت اإليه. 
النه�صة  اإن  البببعبببذاري  زيببباد  وقبببال 
الداعم  البب�ببصببببب�ببصببي  خببطبباب  ُتببثببّمببن 
ا�صتعدادها  وتببوؤكببد  الببوفبباق،  لنهج 
يف  البقاء  اأو  احلكم  يف  للم�صاركة 

املعار�صة . 
اأن تون�ص ل  الببعببذاري على  و�ببصببدد 
تزال يف مرحلة انتقالية حتى بعد 
الباد  حاجة  مببوؤكببداً  النتخابات، 
اإىل حكومة وحدة  الفرتة  يف هذه 

وطنية .

حرة  كببغببرهببا  الببنببهبب�ببصببة  اأّن  اإىل 
بببعببيببنببهببا، ولكن  تبببببنببي خبببيبببارات  يف 
الببهببروب املببعببلببن مببن تبببببّنببي موقف 
مبب�ببصببانببدة وا�ببصببحببة هبببو مبببا يطرح 
الت�صاوؤل حول مواقفها احلقيقية، 

على حّد تعبره.

دعم.. وتلويح بالعتزال
النتخابية  احلملة  انتهاء  وع�صية 
املوؤقت  التون�صي  الرئي�ص  اأعببلببن   ،
واملرت�صح للرئا�صة حممد املن�صف 
املبببرزوقبببي، انببه يف حببال عببدم فوزه 
وانت�صاره يف النتخابات الرئا�صية 
�صيعتزل الن�صاط ال�صيا�صي ويتفرغ 
الكتابة  اأهبببمبببهبببا  اأخببببببرى  ملبببيببباديبببن 
والعمل احلقوقي والعمل الطبي. 

اإذاعي،  املببرزوقببي يف ت�صريح  واأقببر 
باأنه ارتكب اأخطاء خال ال�صنوات 
اإىل  الببببثبببباث املبببا�بببصبببيبببة، مببب�بببصبببراً 
املرت�صحني  بببقببيببة  عببن  يتميز  انبببه 
م�صتقبل  بناء  ملوا�صلة  باجلاهزّية 
امللفات  كببببّل  اأّن  ببباعببتبببببار  تببونبب�ببص 
املبببقببباببببل، حببببباز احد  جببببباهبببببزة.  يف 
لل�صب�صي  البببببببارزيبببن  املببنببافبب�ببصببني 
اأحزاب  ودعببم  على مدد  واملرزوقي 

�صيا�صية متنوعة.
بيان  يف  حبببزببببا   17 اأعببببلببببن  فبببقبببد 
م�صرتك عن م�صاندتهم للمرت�صح 
عببن حبببزب الحتبببباد الببوطببنببي احلر 
�صليم  البببرئبببا�بببصبببيبببة  لبببانبببتبببخببباببببات 

الرياحى.
قواعدها  الأحبببببببزاب  هببببذه  ودعبببببت 
الت�صويت  اإىل  ومبببنبببا�بببصبببريبببهبببا 
اأفرزته  ملا  نظرا  الرياحي  لفائدة 

القادمة مبا يف ذلك حركة النه�صة 
ذات التوجه الإ�صامي، ب�صان اإدارة 
نف�صه  الوقت  يف  م�صتبعدا  الباد، 
برملاين  حتببالببف  ت�صكيل  اإمببكببانببيببة 

معها لت�صكيل احلكومة املقبلة.
مدينة  يف  �ببصببعبببببي  اجبببتبببمببباع  ويف 
ال�صب�صي،  قال  )جنوب(،  �صفاق�ص 
الببببببببببذي تببببب�بببببصبببببّدر حبببببزببببببه نبببتبببائبببج 
الأخرة  الت�صريعية  النببتببخببابببات 
وينتظر اأن يتم تكليفه من الرئي�ص 
املنتخب بت�صكيل احلكومة،   لدينا 
اأننا  يعني  مببا   ، الن�صبية  الأغلبية 
احلببكببم مبفردنا،  عببلببى  نببقببدر  لبببن 

الد�صتور  حبب�ببصببب  اأنببببه  اإىل  واأ�بببصبببار 
اجلديد فاإن حركة نداء تون�ص هي 
احلكومة  �صي�صكل  البببذي  الببطببرف 
يف  للم�صاركة  دعينا  اإذا  واأ�ببصبباف   .
لذلك،  م�صتعدون  فنحن  احلببكببم 
ف�صنكون  دعبببوتبببنبببا  تبببتبببم  مل  واإذا 
بناءة  قببببوة  ونبببكبببون  املببعببار�ببصببة،  يف 

واإيجابية ، بح�صب تعبره. 
ال�صب�صي  من  هذا  النه�صة  موقف 
نداء  حببزب  رئي�ص  تاأكيد  بعد  جبباء 
ال�صب�صي،  قببائببد  الببببباجببي   ، تببونبب�ببص 
جميع  مبببع  �ببصببيببتبب�ببصبباور  حبببزببببه  اإن 
ال�صيا�صية خال الفرتة  الأطراف 

م�صوؤول  حاكم  اإىل  بببل  )جمببنببون( 
التغّول  بب  يتهمه  كل من  منتقدا   ،
ال�صلطة من طرف  والهيمنة على 
اإن فبباز يف النتخابات  حببزب واحببد 

الرئا�صية.
  مببن جببهببتببه، وبببخبب�ببصببو�ببص موقف 
الببنببهبب�ببصببة، اعببتببر مببر�ببصببح اجلبهة 
الرئا�صية  لببانببتببخببابببات  ال�صعبية 
حمة الهمامي، اأّن التيار الأ�صا�صي 
ي�صاند  الببنببهبب�ببصببة  حبببركبببة  داخببببببل 
املرزوقي  املن�صف  حممد  املرت�صح 
رغبببم اإعبببببان احلبببركبببة حببيببادهببا يف 
النظر  ال�صتحقاق الرئا�صي، لفتاً 

الت�صاور  علينا  يببفببر�ببص  مببا  وهبببذا 
النه�صة  ذلببك  مع اجلميع، مبا يف 
رغم اختافنا معها يف العديد من 
ولكن  واجبببب،  فالت�صاور  الببنببقبباط، 
ل  حببتببى  م�صتبعد  اأمببببر  الببتببحببالببف 
ن�صنع العداوة مع كتلة على ح�صاب 
يف اإ�صارة اإىل قوى اأخرى  اأخرى’’، 
تبببببدي ا�ببصببتببعببدادهببا لببلببتببحببالببف مع 
عببدم حتالفه  �صريطة  تون�ص  نببداء 

مع النه�صة.
واأكببببببببببببد مببببر�ببببصببببح نببببببببببداء تبببونببب�بببص 
لانتخابات الرئا�صية، اأّن تون�ص ل 
حتتاج ل اإىل غول ول اإىل مهبول 

اليوم �شمت.. وغدا اأمر:

تون�ش: ال�سب�سي �سّد البقّية يف �سباق الرئا�سّية..!
النه�شة تترباأ من ت�شريحات اجلبايل وتوؤكد التزامها بعدم دعم اأي مر�شح للرئا�شية

كر�صي قرطاج يغوي الكثرين وي�صتهويهم

زياد العذاري .. النه�صة ل تناور زعيم نداء تون�ص يف مواجهة البقية

ال�سب�سي: تون�ش لي�ست يف حاجة ل اإىل
 غول ول اإىل جمنون بل اإىل حاكم م�سوؤول 

 املر�سح الرئا�سي حممد فريخة: 
را�س��د الغنو�س���ي طماأنن���ي ..!

 املرزوقي �شيعتزل ال�شيا�شة اإذا مل يفز يف النتخابات 

 17 حزبا يعلنون دعمهم للمرت�شح �شليم الرياحي 

حممد فريخة 
مر�صح النه�صة 
ام ل .. اجلواب 

عند العنو�صي

�صليم الرياحي جنم �صاعد فهل يك�صب الرهان

ر�سمّيا: النتائج النهائية 
لالنتخابات الت�سريعية 2014

•• الفجر – تون�س - خا�س
امل�صتقلة  الببعببلببيببا  الببهببيببئببة  رئببيبب�ببص  اأعبببلبببن 
لانتخابات �صفيق �صر�صار خال ندوة 
فوز  عن  اجلمعة  اأم�ص  عقدت  �صحفية 
املببقبباعببد يف  باأغلبية  تببونبب�ببص  نبببداء  حبببزب 
النهائية  النتائج  وفببق  املقبل  الببرملببان 

لانتخابات الت�صريعية. 
نداء تون�ص: 86 مقعدا 

النه�صة: 69 مقعدا 
الحتاد الوطني احلر: 16 مقعدا 

اجلبهة ال�صعبية: 15 مقعدا 
اآفاق تون�ص: 8 مقاعد 

قائمات اأخرى بني حزبية وم�صتقلة: 23 مقعدا
  كما اأعلن رئي�ص الهيئة العليا امل�صتقلة لانتخابات �صفيق �صر�صار اأن عدد 
الأ�صوات امل�صرح بها لكل القائمات بلغ 3 مايني و 408 األف و207 �صوت 

والعدد اجلملي لاأوراق امللغاة 106 اآلف و10 اأ�صوات .

�صر�صار يعلن النتيجة النهائية 
لانتخابات الت�صريعية
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رئي�ش الوزراء الياباين يحل جمل�ش النواب 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اعلن ر�صميا ام�ص حل جمل�ص النواب الياباين خال جل�صة عامة بناء على 
الببوزراء �صينزو ابي متهيدا لجراء انتخابات مبكرة يف كانون  قرار رئي�ص 

الول دي�صمر املقبل.
وقال رئي�ص الرملان بومني ايبوكي مبوجب املادة ال�صابعة من الد�صتور، مت 

حل جمل�ص النواب .
وهتف النواب رافعني ايديهم يحيا المراطور قبل ان يغادروا مقاعدهم 

على مراأى من ابي.
وا�صدر ابي تفوي�صا يف هذا ال�صان حت�صرا لنتخابات مبكرة قبل ن�صف 

وليته التي تبلغ اربع �صنوات.
وكبببان اببببي اعببلببن يف وقبببت مبكر هذا 
ان يح�صل على  يببريببد  انببه  ال�ببصبببببوع 
موافقة الناخبني حول زيادة �صريبة 
اظهرت  ان  بببعببد  املبب�ببصببافببة  الببقببيببمببة 
�صلبا  اثرت  �صابقة  زيببادة  ان  البيانات 

على القت�صاد.
احلكومة  تبببعبببقبببد  ان  املببببقببببرر  ومبببببن 
ظهر  بعد  طارئا  اجتماعا  اليابانية 
النتخابات  مببوعببد  لتاكيد  اجلمعة 

املقرر يف 14 كانون الول دي�صمر.
و�بببببصبببببرح ابببببببي خببببببال اجببببتببببمبببباع مع 
اخلمي�ص يف  بعد ظهر  اعمال  رجببال 
طوكيو انا مدرك متاما انها �صتكون 

انتخابات �صعبة .
�صيا�صة  كانت  اذا  ما  النتخابية  اتبني من خال احلملة  ان  اريببد  وا�صاف 

النمو التي ننتهجها �صليمة ام ل .
وقال رئي�ص الببوزراء ان لي قرار مرتبط بالنظام ال�صريبي تاثرا كبرا 

على حياة الفراد ويجب بالتايل ان ي�صادق عليه الناخبون .
و�صيرتاجع عدد النواب يف النتخابات املقبلة من 480 اىل 475 مبوجب 

قانون ين�ص على خف�ص عدد املقاعد.
ازمتها يف ال�صهر  العامل خرجت من  الثالثة يف  القوة القت�صادية  وكانت 
الخرة من العام 2012 قبيل و�صول ابي اىل ال�صلطة، وهو الذي اطلق 
ال�صعب يف  اقت�صادي طموحة حظيت مبوافقة  نهو�ص  �صيا�صة  الفور  على 

الرخبيل وبالثناء يف اخلارج.
اىل  ا�صاءت  ابريل  ني�صان  بداية  يف  ال�صتهاك  على  ال�صرائب  زيببادة  لكن 
النهو�ص القت�صادي الذي كان بدا فعا واىل معركة الرخبيل �صد �صنوات 

النكما�ص.
وقرر ابي ان يرجىء حتى ني�صان ابريل 2017 زيادة ثانية لهذه ال�صريبة 
كانت مقررة ا�صا يف ت�صرين الول اكتوبر 2015 لطاق م�صاءلة حول 

برناجمه.

انتقاد حكومة الفلبني لعدم حماية ال�سهود يف ق�سية قتل اوباما ي�سوي موؤقتًا اأو�ساع 5 ماليني مهاجر
•• مانيال-د ب اأ:

باأ�صواأ جرمية قتل  الفلبني ام�ص بحكومة مانيا لأنها مل توفر احلماية ل�صهود يف ق�صية تتعلق  ندد ن�صطاء يف 
لدوافع �صيا�صية يف تاريخ الباد وارتكبت قبل خم�ص �صنوات.

 2009 ت�صرين ثان نوفمر عام   23 ارتكبت يوم  تتعلق مبذبحة  التي  الق�صية  املحتملني يف  ال�صهود  اأحد  وقتل 
يف اقليم ماجوينداناو بجنوب الباد ، واأ�صيب �صاهد اآخر يف هجوم ا�صتهدفهما يوم الثاثاء املا�صي بينما كانا يف 

طريقهما ملقابلة حماميهما لت�صجيل �صهادتهما يف الق�صية.
راح  التي  املذبحة  تدبر  بتهمة  اأفببرادهببا  بع�ص  يحاكم  التي  اأمباتوان  عائلة  لدى  �صابقان  موظفان  الثنان  وكببان 
�صحيتها 58 �صخ�صا. وكانت املذبحة تهدف اإىل منع بع�ص اخل�صوم ال�صيا�صيني من التناف�ص على من�صب حكومي 

. حملي بارز خال النتخابات التي اأجريت عام 2010 
وقالت كري�صتينا بالباي �صكرتر عام منظمة كاراباتان احلقوقية هناك حالة من اجلنون حتدث اأمام اأعيننا حيث 

يت�صاقط ال�صهود وال�صهود املحتملني يف الق�صية قتلى واحدا بعد الآخر .

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

نحو  لو�صاع  موقتة  ت�صوية  اوباما  ببباراك  المركي  الرئي�ص  اعلن 
مليونا  ع�صر  احببد  ا�ببصببل  مببن  �صرعي  غببر  مهاجر  مببايببني  خم�صة 

يقيمون يف الوليات املتحدة ويهددهم خطر الرتحيل.
وقال اوباما يف مداخلة مقت�صبة يف البيت البي�ص ان ترحيل عدد 
ومنافيا  م�صتحيا  نف�صه  الوقت  يف  �صيكون  املهاجرين(  )من  كبر 

لطبيعتنا ، واعدا بنظام للهجرة اكر عدالة وان�صافا .
و�صارع خ�صومه اجلمهوريون اىل الت�صكيك يف د�صتورية هذا امل�صروع 

موؤكدين انهم �صيت�صدون له داخل الكونغر�ص او امام الق�صاء.
الببتببي لها حبببدود طويلة مع  الببعببدل يف وليبببة تك�صا�ص  واعببلببن وزيبببر 

املك�صيك انه �صرفع الق�صية امام املحاكم.

بهذه  لي�ص  بببايببر  جببون  الببنببواب  ملجل�ص  اجلببمببهببوري  الرئي�ص  وقبببال 
الطريقة متار�ص دميوقراطيتنا. �صبق ان قال الرئي�ص )اوباما( انه 

لي�ص ملكا ول امراطورا، لكنه يت�صرف كما لو كان واحدا منهما .
وا�صاف اوباما خماطبا معار�صيه لي�ص لدي �صوى رد واحد: �صوتوا 
قببواعببد قانونية �صلبة  ت�صتند اىل  قببرارتببه  ان  مببوؤكببدا   ، قببانببون  على 
النهج نف�صه الذي تبناه جميع ا�صافه منذ ن�صف  وتندرج يف اطار 

قرن، �صواء كانوا جمهوريني او دميوقراطيني.
يف  يقيم  �صرعي  غببر  مهاجر  اي  فببان  املقبل،  الربيع  مببن  واعببتبببببارا 
او  اعببوام وله طفل امركي  الوليات املتحدة منذ اكر من خم�صة 
يحمل اذن اقامة دائمة، ميكنه طلب احل�صول على ت�صريح بالعمل 
المببر لي�ص �صمانا  هببذا  ان  اوبببامببا على  اعبببوام. و�صدد  مدته ثاثة 

للح�صول على اجلن�صية ول حقا يف البقاء هنا يف �صكل دائم .

•• اأبوظبي-وام: 

�صاركت ال�صعبة الرملانية الإماراتية 
لببلببمببجببلبب�ببص البببوطبببنبببي الحتبببببببادي يف 
الدويل  الرملاين  الحتبباد  فعاليات 
اللجنة  اجببتببمبباع  عببقببد  �صملت  الببتببي 
الببتببحبب�ببصببريببة لبباجببتببمبباع الببببدويل 
الرابع لروؤ�صاء الرملانات واجلل�صة 
الفرعية  اللجنة  بببني  مببا  امل�صرتكة 
لببببدرا�ببببصببببة التبببببفببببباق اجلببببديببببد بني 
الحتببباد الببرملبباين البببدويل والأمم 
الرابعة  الدائمة  واللجنة  املتحدة 
املببعببنببيببة ببببببالأمم املببتببحببدة وذلببببك يف 
املتحدة  لبببببباأمم  الببرئببيبب�ببصببي  املبببقبببر 

بنيويورك.
الرملانية  البب�ببصببعبببببة  وفببببد  ويبب�ببصببم 
�ببببصببببعببببادة كبببببل مبببببن را�بببببصبببببد حممد 
العربية  املجموعة  ممثل  ال�صريقي 
لاحتاد  الببتببنببفببيببذيببة  الببلببجببنببة  يف 
الببببببدويل واأحببببمببببد عبيد  الببببرملبببباين 
املن�صوري ع�صوي جمموعة الحتاد 
الرملاين الدويل واملجل�ص الوطني 

الحتادي.
البببلبببجبببنبببة  اجبببببتبببببمببببباع  خبببببببببال  ومت 
الببتببحبب�ببصببريببة لبباجببتببمبباع الببببدويل 
البببراببببع لبببروؤ�بببصببباء البببرملبببانبببات التي 
عقدت برئا�صة معايل �صابر �صودري 
رئببيبب�ببص الحتبببباد البببرملببباين البببدويل 
ومببب�ببصبباركببة �ببصببعببادة را�بببصبببد حممد 
الإجراءات  على  الطبباع  ال�صريقي 
الجتماع  قببببرارات  لتنفيذ  املببتببخببذة 
�صهر  يف  عببقببد  الببببذي  للجنة  الأول 

يناير املا�صي.
الأمانة  تببقببريببر  الببلببجببنببة  ونبباقبب�ببصببت 
تنفيذ  حببببببول  لببببباحتببببباد  الببببعببببامببببة 
من  ال�صادرة  الرئي�صية  التو�صيات 
على  ركزت  والتي  الرملانات  روؤ�صاء 
اأربعة حماور هي العاقة مع الأمم 
املوؤ�ص�صات  مبببع  والبببتبببعببباون  املببتببحببدة 
والرملانات  الإقببلببيببمببيببة  الببرملببانببيببة 

التعاون  يف  هامة  ظبباهببرة  اأ�صبحت 
العامل  مناطق  اأن  حيث  الببرملبباين 
املختلفة توجد بها برملانات اإقليمية 
مببثببل البببرملبببان الببعببربببي والأوروببببببي 
الاتينية  واأمبببريبببكبببا  والأفبببريبببقبببي 
وغببرهببا مببن هببذه الببرملببانببات التي 
ترتبط مبنظمات حكومية اإقليمية 
مببثببل الحتببببباد الأوروببببببببي والحتبببباد 
العربية.  واجلبببامبببعبببة  الإفببببريببببقببببي 
وتطرق �صعادة ال�صريقي اإىل كيفية 
حتقيق التعاون بني هذه الرملانات 
تكامل  بببهببدف  وبع�صها  الإقليمية 
اأدوارها ومنو تاأثرها من القليمي 
الرملانات  البببدويل. ويف حمببور  اإىل 
را�صد  �صعادة  �صدد  والدميقراطية 
تعزيز  �ببببصببببرورة  عبببلبببى  البب�ببصببريببقببي 
تاأكيد  خببببال  مبببن  الببدميببقببراطببيببة 
الرملانية  الدميقراطية  �صيادة  اأن 
التوا�صل  اأدوات  تبببقبببويبببة  تبببعبببنبببي 
وناخبيهم  البببرملبببان  اأعببب�بببصببباء  ببببني 

الفجوة  وتقلي�ص  والببدميببقببراطببيببة 
امل�صتوى  عببببلببببى  الببببدميببببقببببراطببببيببببة 
را�صد حممد  �صعادة  واأكببد  الببدويل. 
اأهمية  مبببداخببباتبببه  يف  البب�ببصببريببقببي 
البببرملبببانبببات  بببببني  الأدوار  تبببكبببامبببل 
�صيادة  جمبببال  يف  املببتببحببدة  والأمم 
الببقببانببون والببدميببقببراطببيببة والأمببببن 
الببببدويل لببعببدة اأ�ببصببببباب مببنببهببا زيبببادة 
ي�صهدها  التي  والأزمببات  التحديات 
الببببعببببامل الببببيببببوم يف �ببصببتببى املبببجبببالت 
ال�صيا�صية والقت�صادية والع�صكرية 
الأمنية  والتهديدات  والجتماعية 
هذه  طبببببيببعببة  اأن  اإىل  ببببالإ�بببصبببافبببة 
وتداخل  بببرتابببط  تتميز  الأزمبببببات 
اأن  مببببعبببنبببى  عبببنبببا�بببصبببرهبببا  يف  كبببببببر 
تكون  قببببد  البب�ببصببيببا�ببصببيببة  املببب�بببصبببكبببات 
اجتماعية  اأو  اقت�صادية  اأبببعبباد  لها 
اأبعاد  لببهببا  اقببتبب�ببصبباديببة  مبب�ببصببكببلببة  اأو 
ذلك  ويببعببود  واجببتببمبباعببيببة  �صيا�صية 
اإىل ما اأحدثته الثورات املعرفية يف 
املعلومات والت�صالت والتكنولوجيا 
اإىل حركة جديدة تقل�صت  والعلوم 
فببيببهببا املببب�بببصببباحبببات اجلبببغبببرافبببيبببة بني 
اإىل  اأدى  ممببا  الببعببامل  ودول  قببببارات 
عدم قدرة دولة اأو منظمة لوحدها 
اآثار  الببعببامل للحد مببن  قببيببادة  عببلببى 
اأزمببباتبببه املببتبب�ببصبباعببدة والببتببي تتطلب 
اجلماعي  والفكر  الببقببيببادة  �ببصببرورة 

على �صعيد العاقات الدولية.
واأو�بببببصبببببح البب�ببصببريببقببي مبببثبببال حول 
الدولية  املنظمة  اأن  املتحدة  الأمم 
والأمن  ال�صلم  بتحقيق  املعنية  الأم 
املن�صاأ  مببيببثبباقببهببا  وفببببق  البببدولبببيبببني 
خبببال  جنبببحبببت   1945 عببببببام  يف 
من  الكثر  حببل  يف  املا�صية  العقود 
الإ�صكالت والأزمات الدولية اإل اأنه 
اأ�صبح دورها على  يف العقد الأخر 
التاأثرية  قدراته  وتقل�صت  املحك 
يف الكثر مببن الأحببببداث والأزمبببات 
الببدولببيببة ومل يببعببد جمببلبب�ببص الأمبببن 

الدولية  الفاعلة  القوى  معرا عن 
القادرة على ا�صتتباب ال�صلم والأمن 
اأداة للتجاذبات  اأ�صبح  الدوليني بل 
ما  وهبببذا  ال�صيا�صية  والببتببنبباقبب�ببصببات 
ظهر بو�صوح يف كل الأزمات الدولية 

التي عانى منها العامل موؤخرا.
اإىل  ال�صريقي  را�ببصببد  �صعادة  واأ�ببصببار 
الأمم  دور  �صعف  اأ�ببصببببباب  اأحبببد  اأن 
تكون  اأن  عببلببى  الإ�ببببصببببرار  املببتببحببدة 
الدولية  الببب�بببصببباحبببة  يف  مببببفبببردهبببا 
والأمببببن  بببالبب�ببصببلببم  معنية  كمنظمة 
الببدولببيببني مببتببجبباهببلببة تببباأثبببر ودور 
الداخلية  ال�صاحة  على  الببرملببانببات 
لبببببلبببببدول الأعببببب�بببببصببببباء والببببتببببطببببورات 
الع�صر  اأن  اأكببدت  املعا�صرة  العاملية 
احلايل هو ع�صر ال�صعوب ومن ثم 
فيها  يبببزداد  الببرملببانببات حيث  ع�صر 
قببوة ور�ببصببوخ البببراأي الببعببام ودوره يف 
ال�صيا�صات  وتعديل  واإقببرار  �صناعة 
تعد  فببببلببببم  احلببببكببببومببببيببببة  البببببعبببببامبببببة 
احلكومات وحدها هي املهيمنة على 
دولها  يف  ال�صيا�صي  الببقببرار  �صناعة 
الرملانات  تبب�ببصبباركببهببا  اأ�ببصبببببحببت  بببل 
الببببراأي  لإحبب�ببصببا�ببص  نتيجة  بفعالية 
ودوره  مبب�ببصببوؤولببيبباتببه  بتعاظم  الببعببام 
والتنمية  البب�ببصببيببا�ببصببيببة  الببعببمببلببيببة  يف 
املببجببتببمببعببيببة. وبببب�بببصببباأن البببتبببعببباون مع 
املوؤ�ص�صات الرملانية الإقليمية اأ�صار 
�صعادة ال�صريقي اإىل اأن الرملانات ل 
ميكن اأن تعمل مبعزل عن التعاون 
مع احلكومات اأو املنظمات احلكومية 
الإقليمية والدولية واأن اأحد اأ�صباب 
الرملاين  البببتبببعببباون  فببعببالببيببة  عببببدم 
اأو  الإقببلببيببمببي  ال�صعيد  عببلببى  �ببصببواء 
الدويل هو انف�صالها عن العاقات 
كما   .. احلببكببومببات  مببع  التنظيمية 
الببفببعببالببيببة واملبببزيبببد من  اأن حتببقببيببق 
يرتبط  الببرملبباين  للتعاون  التاأثر 
يف كيفية حتقيق التكامل والتعاون 
التي  البببرملبببانبببات الإقببلببيببمببيببة  ببببني 

ليتمكن  النببتببخببابببيببة  الببببدوائببببر  يف 
البببببرملبببببان مببببن و�ببببصببببع الأولبببببويبببببات 
اأعماله  اأجببببنببببدة  يف  الجبببتبببمببباعبببيبببة 
الت�صريعية والرقابية.. مو�صحا اأن 
ثورة الت�صالت واملعلومات وو�صائل 
اأن  ا�صتطاعت  الجتماعي  التوا�صل 
ت�صيف الكثر لأعمال الرملان الذي 
توجهات  تبباأثببر  يلم�ص  اأن  ميببكببنببه 
الرملانية  الق�صايا  يف  العام  الببراأي 
اأنه  ال�صريقي  واأكببد  يناق�صها.  التي 
اإغبببفبببال حتبببديبببات حتقيق  ل ميببكببن 
ببببني اجلببنبب�ببصببني يف كثر  املببب�بببصببباواة 
ب�صفة  يعود  والببذي  الرملانات  من 
الأو�ببببصبببباع  طبببببيببعببة  اإىل  اأ�بببصبببا�بببصبببيبببة 
وال�صيا�صية  الجتماعية  والظروف 
د�صتورية  جببوانببب  اإىل  بببالإ�ببصببافببة 
عامة  ب�صفة  املببراأة  اأن  اإل  وقانونية 
حبببقبببقبببت عبببلبببى الببب�بببصبببعبببيبببد الببببببدويل 
وزادت  الرملاين  العمل  جناحات يف 
كانت  ما  �صعف  اإىل  متثيلها  ن�صبة 

عببلببيببه يف البببعبببقبببود املبببا�بببصبببيبببة. ونبببوه 
والبحوث  للدرا�صات  املوؤثر  بالدور 
الرملانات  اأعببببمببببال  يف  البببرملبببانبببيبببة 
واأهمية  ورقابيا  ت�صريعيا  لتمكينها 
اإن�صاء  عببر  الإنبب�ببصببان  حببقببوق  تعزيز 
جلبببببان خبببا�بببصبببة بببببه يف البببرملبببانبببات 
حماية  الأ�ببصببا�ببصببيببة  مهمتها  وتببكببون 
الإن�صان. ويف حمور  وتعزيز حقوق 
الدميقراطية  البببفبببجبببوة  تببقببلببيبب�ببص 
عببلببى املبب�ببصببتببوى الببببدويل اأكبببد �صعادة 
را�صد ال�صريقي �صرورة العمل على 
تطوير اتفاقية ال�صراكة بني الأمم 
الدويل  الرملاين  والحتبباد  املتحدة 
من خال مقرتح تطوير التفاقية 
ا�صتقالية  عببلببى  يببحببر�ببص  البببببذي 
حتقيق  على  ويعمل  الحتببباد  عمل 
بها  تلتزم  بحيث  لقرارته  الفعالية 
اإىل حل  بالإ�صافة  الببدول  حكومات 
اإ�صكاليات اأخرى تتعلق باحل�صانات 

والمتيازات.

ال�سعبة الربملانية الإماراتية توؤكد اأهمية تكامل الأدوار بني الربملانات والأمم املتحدة

اجلي�ش البورمي يعلن م�سوؤوليته عن قتل 22 متمردًا
•• رانغون-اأ ف ب:

مع�صكر  على  الثقيلة  بال�صلحة  ق�صف  وراء  انببه  البورمي  اجلي�ص  اكببد 
نادرا  اقببرارا  22 قتيا، يف ما ي�صكل  اوقببع  الكا�صني  تدريب للمتمردين 

باملواجهات العنيفة التي ي�صهدها �صمال الباد.
اعلنوا  بورما  �صمال  يف  النا�صطون  كا�صني  حترير  جي�ص  متمردو  وكببان 
ت�صكل  بببورمببا حيث  مببع اجلي�ص يف  مببعببارك  رجببالببهببم يف  مببن   22 مقتل 

حركات التمرد بني القليات التنية حتديا كبرا.
وجاء يف بيان ن�صر يف �صحيفة غلوبال نيو ليت اوف ميامنار الر�صمية 
ا�صاب مع�صكرا جلي�ص  النار من �صاح ثقيل  البورمي اطلق  ان اجلي�ص 

حترير كا�صني مما اوقع �صحايا .
هدفا  �صيظل  البب�ببصببام  فببان  تببدمببرنببا  ارادوا  اذا  بببالببقببول  املببتببمببردون  ورد 
بعيدا . وكانت املفاو�صات الخرة للتو�صل اىل وقف لطاق النار بني 

ال�صلطة البورمية واملجموعات التنية امل�صلحة، اخفقت يف ايلول �صبتمر 
املا�صي.

وت�صهد بورما منذ ا�صتقالها عن بريطانيا يف 1948، نزاعات م�صلحة 
بني ال�صلطة املركزية وعدد كبر من القليات التنية.

�صبه  2011، اطلقت احلكومة اجلديدة  الع�صكري يف  وبعد حل احلكم 
اتفاق  اىل  وتو�صلت  املببتببمببردة  املجموعات  مببع  �صام  مفاو�صات  املدنية 

لوقف اطاق النار مع معظمها.
لكن قبل عام من انتخابات ت�صريعية حا�صمة يفرت�ص ان جترى يف نهاية 
2015، تبدو الآمال يف التو�صل اىل �صام يف جميع انحاء الباد �صئيلة 

بينما ت�صتمر املعارك يف بع�ص املناطق.
املتمردة  امل�صلحة  املببجببمببوعببات  مببن   14 مببع  هببدنببة  البب�ببصببلببطببات  واببببرمبببت 
واجلي�ص  كا�صني  ا�صتقال  جي�ص  مع  املفاو�صات  لكن  ال16.  الرئي�صية 

الوطني لتحرير تاآنغ يف ولية �صان مل ت�صفر عن نتيجة.

مولوتوف وا�ستباكات يف احتجاجات باملك�سيك 
•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

على  نبباريببة  األببعببابببا  واأطببلببقببوا  املببولببوتببوف  قنابل  ملثمون  األببقببى متظاهرون 
على  احتجاجا  اللف  تظاهر  فيما  �صيتي  مك�صيكو  مطار  قببرب  ال�صرطة 
اإدارة الرئي�ص انريكي بينا نييتو لواقعة اختفاء 43 متدربا على التدري�ص 
وقتلهم فيما يبدو. وواجهت �صرطة مكافحة ال�صغب نحو 300 متظاهر 
قببرب املببطببار قبل ب�صع �ببصبباعببات مببن انببطبباق ثبباث مبب�ببصببرات �صخمة يف 
مك�صيكو �صيتي تاأييدا للطاب الذي قتلوا فيما يبدو بعد اأن خطفهم اأفراد 
ي�صب  مل  اإنببه  ال�صرطة  وقالت  اأيببلببول.  �صبتمر   26 يببوم  فا�صدون  �صرطة 
الواقعة  تببزال حتقق يف  التي ل  اأم�ص. وتقول احلكومة  ا�صتباكات  اأحببد يف 
اإن املك�صيك �صهدت احتجاجات منذ خطف الطاب الثاثة والأربعني من 
اأفراد من ال�صرطة يعملون مع  اإيجوال اجلنوبية الغربية على يد  مدينة 
ع�صابة خمدرات حملية. ويرجح اأنه مت حرق الطاب بعد ذلك. وخرجت 
املك�صيكية  الثورة  114 عاما على بداية  الثاث يف ذكرى مرور  امل�صرات 

لاإطاحة بالديكتاتور بورفريو دياث يف 1910. 
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خلدمات  انببرتنببا�ببصببيببونببال  �صتيب�ص  كببويببك  �ببصببركببة  تعلن 
حل  عببن  -دببببى   699266 جتبباريببه  رخ�صه  ذ.م.م  ال�صحن 
ال�صركة وت�صفيه جميع اأعمالها خال فرته 15 يوم من 
تاريخ العان وعلى اى �صخ�ص اأو �صركة له م�صتحقات 
العان  فببرته  خببال   0555354147 برقم  يت�صل  ماليه 

وبعد تلك الفرته تراأ ذمة ال�صركة املاليه اجتاه الغر.

اعالن حل ال�سركة وت�سفية
جميع اعمالها 
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 يف الدعوى رقم 2014/515 جتاري جزئي

بانه  علما  �صيادتكم  نحيط  حممد  �صر  حاجي  ح�صني  حممد  عليه:  املدعى 
املذكورة اعاه واملرفوعة �صدكم من )  بالدعوى  انتدابنا خبرا ح�صابيا  مت 
بنك را�ص اخليمه الوطني �ص م ع( وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�صور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثاثاء املوافق 2014/11/25 يف متام 
ال�صاعة 3.00 ع�صرا وذلك مبكتب اخلبر املنتدب الكائن بدبي- الهنا �صنرت- 
رقم  مكتب  ت�صيل�صي-  فندق  بجانب  كارفور-  مقابل  ال�صطوة-  دوار  بجوار 
)229/228( نطلب احل�صور باملوعد واملكان واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلرة �صتبا�صر اعمالها 
وفقا لل�صاحيات املخولة لها قانونا. لا�صتف�صار الت�صال مبكتب اخلبر : 

043888996
طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي

حتديد موعد اجتماع خربة 
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 مذكرة لعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                        اىل املدعي عليه/انتليجنت �صيفتي جا�ص �ص ذم م   جمهول حمل القا 
اأدنبباه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ببباأن  نعلنكم  مة 

املحكمة لها جل�صة 2014/12/1 ال�صاعة 9.30

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
�صيكون  فان احلكم  القل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثاث  م�صتندات 
مبثابة ح�صوري.  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل با كفالة وامرت 

املحكمة بتق�صر مدة العان. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 931/2014 عمايل كلي
932/2014 عمايل كلي 
934/2014 عمايل كلي

م
1
2
3

ا�صم املدعي
حممد عبد القادر �صهريج

حممد عثمان عدنان �صاكر �صلطاين 
جو�ص كارلو برنارديتو رجالدو

مبلغ املطالبة
149499 درهم �صامل تذكرة العودة 
352735 درهم �صامل تذاكر العودة
181519 درهم �صامل اىل تذكرة 
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2359   

 املنذر/ كونكورد العقارية ل�صاحبها/ �صديق عبدالهادي العجماين
املنذر اليه: �صالون عمرو لل�صيدات

 جمهول حمل القامة
)231-124( مبنطقة  رقببم  بببالر�ببص  الببكببائببن  الببعببقببار  مببالببك  ب�صفته  املببنببذر  ان 
والكائن   )403( رقببم  املبباأجببور  م�صتاأجر  ب�صفته  اليه  املببنببذر  بخطر  املببرقبببببات- 
بالعقار املذكور واململوك للمنذر والذي �صينهي عقد ايجاره بتاريخ 2015/2/19 
املعمول  ملوؤ�صر اليجارات  زيببادة بدل اليجار وفقا  �صوف يتم جتديده مع  انه 
به يف امارة دبي لي�صبح بدل اليجار مبلغ وقدره 69.300( درهم اعتبارا من  

.2015/2/20
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/623 عقاري كلي                                                
اىل املببدعببى عليه /1- ايببلببي حببيببدر  جمببهببول حمببل القببامببة مبببا ان املببدعببي /

عمر جمال احل�صن وميثله: بدر حممد علي القرق   قد اقام عليك الدعوى 
املدعى  البببزام  مببع  الببدعببوى  يف  متخ�ص�ص  خبر  بببنببدب  املطالبة  ومو�صوعها 
عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
املوافق 2014/12/17 ال�صاعة 11.00�ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/
انكار مياه بن دراو�ص مياه اجلن�صية: بنغادي�ص  وطلب الت�صديق على  حمرر 
يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )دار الهدف ملقاولت الملنيوم والزجاج    
رقم  جتبباريببة  رخ�صة  ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  مببن  واملرخ�ص   )
بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائببرة  يف   2006/6/12 بتاريخ  ال�صادر   544333
اىل ال�صيد: حممد عبداملن�صور حممد نور العظيم اجلن�صية: بنغادي�ص  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على 
ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوعني  انق�صاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات 

هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي       

الكاتب العدل بخور فكان 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

 اعــــــــــالن         
 ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ يحيى حممد ح�صن جمعه املرا�صده اماراتي اجلن�صية واحمل بطاقة 
 563424 رقم  التجارية  الرخ�صة  الده�صة  بقالة  مالك:  وب�صفته   )784196721409413( رقم  هويه 
بقالة  ح�صتي:  عن  تنازلت  قد  بقالة  والن�صاط:  كلباء  فببرع  القت�صادية  التنمية  دائببرة  من  �صادر 
الده�صة والبالغة 49% وذلك اىل ال�صيد: ابوبكر �صديق حممد كولكاتيل جن�صيته: الهند وللمتنازل 
له مطلق احلرية يف الت�صرف يف ح�صته امل�صار اليها اعاه وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف 
ملكة. كما يرغب املتنازل اليه يف تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صئولية 
حمدودة كما يرغب يف تغير ال�صم التجاري من بقالة الده�صة اىل لعبتي اجلميلة لتجارة العاب 
الطفال والهدايا ذ م م والن�صاط من بقالة اىل بيع اللعاب ولعب الطفال بالتجزئة- بيع الهدايا 
الكاتب  القانون الحتببادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان  املببادة )5/14( من  بالتجزئة. وعما بن�ص 
له حق العرتا�ص على هذا الجراء  للعلم وعلى كل من  العببان  ن�صر هذا  اقت�صى  العدل.  فقد 
وال�صت�صتكمل   العببان  هببذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوعني  خببال  العدل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان 

الجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية
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         امر �سبط واح�سار 2011/427 جتاري

الدعوى التنفيذية رقم 2011/427 جتاري
 املنفذ له / موؤمن خان ميان- باك�صتاين

املنفذ �صده: �صر زمان ن�صيب الدين- افغاين
رقم املوحد/ 1365449

تقرر �صبط املنفذ �صده: �صر زمان ن�صيب الدين ) اجلن�صية: افغاين( 
املبلغ  ويورد  المر  يلغي  درهم   )11365( وقدره  املبلغ  �صداده  حال  ويف 

امل�صدد فورا ونوايف مبا مت من اجراءات .
�سمري حممد �سعبان �سعيد الدويك
قا�سي دائرة التنفيذ الوىل مبحكمة العني البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   ادارة التنفيذ- ق�سم التنفيذ بالعني
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 اعالن للم�ستاأنف �سده- ن�سرا

ا�ستئناف رقم 103 ل�سنة 2014 )مدين كلي(
 امل�صتاأنف : �صركة دبي الوطنية للتاأمني

ا�صتئناف )حكم امر( حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية
ال�صادر بتاريخ  يف الق�صية رقم 1695 ل�صنة 2012 مدين كلي اىل )ح�صني 

جابر عبداهلل اليافعي ( اعان ن�صرا
  اعلم ان ال�صتئناف يف الدعوى اعاه �صتنظره املحكمة امام يف ال�صاعة 
ب�صخ�صك  حت�صر  مل  فببان   2014 �صنة   11 �صهر  مببن   23 يببوم  مببن   10.00

اوبوا�صطة وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صع ويف�صل فيه يف غيبتك.
 قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية
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املال والأعمال
الهند ت�ستثمر 4 مليارات دولر ملعاجلة �سرقة الكهرباء 
وعببنببدمببا تبببوىل رئببا�ببصببة البببببوزراء لببوليببة جببوجببارت يف 2005 
مكافحة  طريق  عن  الكهرباء  انقطاع  معاجلة  مببودي  ا�صتطاع 
�صرقة التيار واإ�صاح الأو�صاع املالية ل�صركات التوزيع املحلية 
التي حلقتها اأ�صرار �صديدة من جراء عدم حت�صيل الفواتر. 
وقالت وزارة الكهرباء يف بيان بعد مواقفة جمل�ص الوزراء على 
حمولت  يف  الببعببدادات  برتكيب  �صتقوم  احلكومة  اإن  املبب�ببصببروع 
ببباملببنبباطببق احل�صرية.  الببكببهببرببباء واملبببنبببازل  الببتببوزيببع ومببغببذيببات 
و�صبكات  التقوية  حمببطببات  بتعزيز  اأيبب�ببصببا  احلببكببومببة  و�صتقوم 
التوزيع. وقالت الوزارة اإن تلك امل�صاريع �صت�صاعد يف احلد من 
و�صتبلغ  التح�صيل.  كفاءة  ورفببع  والتجارية  الفنية  اخل�صائر 
التكلفة الإجمالية 326 مليار روبية منها 253 مليار روبية 

من احلكومة.

 ••  نيودلهي-رويرتز:

مليار   253 �صتنفق  الهند  اإن  الهندية  الكهرباء  وزارة  قالت 
املتف�صية  الكهرباء  �صرقة  ملعاجلة  دولر(  مليار   4.1( روبية 
يف الباد وذلك عن طريق تركيب العدادات يف املدن وتطوير 
�صبكات التوزيع القدمية. واحلد من �صرقة الكهرباء وتقلي�ص 
خ�صائر التوزيع جزء من جهود رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي 
اأركان  واأحببد  الباد  اأنحاء  الكهرباء يف  انقطاع  ملعاجلة م�صكلة 
اإىل  اأيببار. وينظر هنود كثرون  انتخابه يف مايو  �صيا�صته منذ 
الكهرباء املجانية كحق مكت�صب ويوؤدي �صعف الرقابة وتقادم 
 40 اإىل  ي�صل  مببا  مقابل  حت�صيل  عببدم  اإىل  التوزيع  خطوط 
الهندية.  البببوليبببات  بع�ص  الببكببهببرببباء يف  اإمببببببدادات  مببن  ببباملببئببة 

�سعر �سلة خامات منظمة الأوبك ي�سل اىل 74.03 دولر 
 •• فيينا -وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط الأوبك اأن �صعر 
�صلة خاماتها الب 12 و�صل اأم�ص الول اىل 74.04 
دولر للرميل مقارنة ب�صعر الربعاء والذي و�صل 
اىل 74.05 دولر للرميل. وكانت منظمة الأوبك 
قبببد تببوقببعببت يف تببقببريببرهببا البببببدوري لبب�ببصببهببر نوفمر 
تراجع الطلب على نفطها العام املقبل اىل 29.20 
مليون برميل بانخفا�ص نحو مليون برميل يوميا 
عن م�صتوى النتاج احلايل. وتراجعت ا�صعار النفط 
اذ  يونيو  �صهر  منذ  املببئببة  يف   30 نحو  اىل  العاملية 
�ببصبباهببم انببتبباج الببنببفببط البب�ببصببخببري المببريببكببي الآخبببذ 

نيكي يرتفع بعد حل 
جمل�ش النواب الياباين 

 •• طوكيو-رويرتز:

ارتفعت الأ�صهم اليابانية ام�ص بعد اأن حل رئي�ص الوزراء 
انتخابات  لإجبببراء  ا�صتعدادا  الببنببواب  جمل�ص  اآبببي  �صينزو 
تببفببويبب�ببص جديد  عببلببى  لببلببحبب�ببصببول  خببالببهببا  مببن  �صي�صعى 

ل�صيا�صته لاإنعا�ص القت�صادي التي تواجع �صعوبات.
وعو�ص موؤ�صر نيكي خ�صائره املبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 

باملئة عند 17357.51 نقطة.
اأول  ببباملببئببة عببلببى مببببدار الأ�بببصبببببببوع يف   0.8 تبببراجبببع  لببكببنببه 

انخفا�ص من نوعه يف خم�صة اأ�صابيع.

العاملية.  البب�ببصببوق  يف  المببببدادات  تنامي  يف  بالتزايد 
ومن املقرر ان تعقد منظمة اأوبك اجتماعها الوزاري 
م�صاألة  لبببببحببث  اجلببببباري  نببوفببمببر   27 يف  البببعبببادي 
اىل  ا�صافة  العاملية  اخلام  ا�صعار  انخفا�ص  ا�صتمرار 
الزمة  منذ  الوىل  للمرة  النببتبباج  تقلي�ص  امكانية 
2008 ملواجهة هذا النخفا�ص.  العاملية يف  املالية 
وكان وزراء نفط منظمة الأوبك قد قرروا يف ختام 
اجتماعهم الوزاري يف 11 يونيو املا�صي البقاء على 
�صقف النتاج احلايل للمنظمة املحدد ب 30 مليون 
 12 الببب  العبب�ببصبباء  لببلببدول  النفط يوميا  مببن  برميل 
�صوق  يف  وال�صتقرار  الببتببوازن  على  املحافظة  بهدف 

النفط العاملية.

وفد املركز العربي لالإعالم ال�سياحي يزور القرية العاملية

كوريا اجلنوبية ت�سارك يف بناء مفاعل نووي م�سري

الرئي�ش التنفيذي ل�سركة اإيبوك مي�سي فرانكفورت: اإك�سبو دبي ينع�ش �سوق معدات وحلول الأمن التقنية اإقليميًا 

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوؤكد على 
دور الطاقة النووية يف التخفيف من اآثار تغري املناخ 
اأي�صا املنافع البيئية غر املناخية للطاقة النووية مثل 
امل�صاعدة على تخفي�ص تلوث الهواء املحلي والإقليمي. 
تببدابببر التكيف مببع تغر  تبباأخببذ يف العببتبببببار  اأنببهببا  كما 
تقلبات  �صد  التحوط  اأو  البحر  مياه  حتلية  مثل  املناخ 
الطاقة الكهرمائية. وعاوة على ذلك يتناول التقرير 
النووية  الطاقة  تكاليف  مثل  نطاقا  الأو�ببصببع  الق�صايا 
عن  ف�صا  النت�صار  وعببدم  النفايات  واإدارة  وال�صامة 
الببتببغببرات يف اأ�ببصببواق الببطبباقببة والببتببطببورات احلببديببثببة يف 
جمال التكنولوجيا واإمدادات املوارد. ويو�صح اأن القرار 
يف  النووية  الطاقة  جمببال  تو�صيع  اأو  لتقدمي  النهائي 
ذات  الببدول  عاتق  على  يقع  للطاقة  الوطنية  املحفظة 
ال�صيادة. ويت�صمن التقرير معلومات علمية وحتليات 
جببديببدة وتببقبباريببر فنية وغببرهببا مببن املببطبببببوعببات التي 
اأ�صبحت متاحة يف عام 2014. اإىل ذلك اأعرب الأمني 
�صامل ومقبول  اتببفبباق  اإىل  التو�صل  اأمببلببه يف  عببن  الببعببام 
يعيد  اأن  �صاأنه  النووي من  اإيببران  برنامج  يف حمادثات 
الثقة يف الطبيعة ال�صلمية للرنامج. ودعا الأمني العام 
لاأمم املتحدة بان كي مون مبنا�صبة ا�صتئناف املحادثات 
بني البلدان املعروفة ب5 1 مع اإيران جميع امل�صاركني 
البب�ببصببروريببة واحلكمة  املببرونببة  اإبببببداء  اإىل  املببحببادثببات  يف 
والت�صميم لإجناح املفاو�صات ب�صكل يعالج خماوف كل 
الأطببراف. وت�صم تلك املجموعة الدول اخلم�ص دائمة 
املحادثات  وتببدور  واأملببانببيببا.  الأمببن  الع�صوية يف جمل�ص 
حول الرنامج النووي الإيراين واملخاوف الدولية من 

احتمالت تطوير اإيران ل�صاح نووي.

  •• فيينا -وام:

املناخ  اكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغر 
الطاقة  امببب�بببص.. دور  الببببذي �ببصببدر  الببنببوويببة  والببطبباقببة 
اآثببببار تببغببر املببنبباخ الببعبباملببي .  الببنببوويببة يف التخفيف مببن 
وقال املدير العام للوكالة يوكيا اأمانو مبنا�صبة اإطاق 
العاملي على  الطلب  يتزايد  اأن  املرجح  انه من  التقرير 
الطاقة ب�صكل كبر يف العقود املقبلة.. ويف الوقت نف�صه 
العامل.  يف  الكربون  انبعاثات  خف�ص  على  العمل  يجب 
�صباح  الوكالة  اجتماع جمل�ص حمافظي  كلمته يف  ويف 
اأن الطاقة النووية جنبا اإىل جنب مع  اأمانو  اأكد  ام�ص 
حياة  دورة  اأدنبببى  ت�صجل  الببريبباح  وطبباقببة  املائية  الطاقة 
انه كجزء من  واأ�صاف  الكربون.  اك�صيد  انبعاثات ثاين 
ت�صاهم  الكربون  منخف�صة  للطاقة  الوطنية  املحفظة 
الطاقة النووية يف التخفيف من اآثار تغر املناخ وميكن 
الوقود  اأ�ببصببعببار  ببب�ببصبباأن  املببخبباوف  تقليل  على  ت�صاعد  اأن 
اإمببدادات الطاقة. . وياأتي اإطاق تقرير  املتقلبة واأمن 
قبببببل اجلولة   2014 الببنببوويببة  املببنبباخ والببطبباقببة  تببغببر 
الببتببي �صتعقد يف  املببنبباخ العاملية  الببقببادمببة مببن حمببادثببات 
بببببرو. ويبببوفبببر هذا  لببيببمببا  2014 يف  اأوائبببببل ديبب�ببصببمببر 
الجتماع العاملي ال�صنوي الذي يقام حتت رعاية موؤمتر 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر 
وت�صكيل  للتفاو�ص  للدول  مهمة  فر�صة  اأدذ20  املناخ 
م�صاهمتها يف احلد من انبعاثات الكربون قبل التزامها 
التقرير  ويناق�ص   .2015 عببام  يف  باري�ص  يف  القاطع 

و  هيتا�صى  و  الفرن�صية،  اريفا  و  اجلنوبية،  الكورية  كيبكو  و  الأمريكية، 
تو�صيبا اليابانيتني و �صي اإن اإن �صي ال�صينية.

القدرات  بنف�ص  نووية  مفاعات  ال�صبع،  ال�صركات  تنتج  امل�صدر،  وبح�صب 
وات  1650ميجا  اإىل   900 بببني  تببببرتاوح  والببتببي  مبب�ببصببر  حببددتببهببا  الببتببي 

للمحطة الواحدة.
وبح�صب وكالة الأنباء الكورية �صيتجه وون عقب زيارة القاهرة مبا�صرة اإىل 
املغرب، التي �صيحل بها يوم الإثنني، و�صيلتقي رئي�ص الوزراء املغربي،عبد 
يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �صبل  الطرفان  �صينقا�ص  حيث  بنكران،  الإلببه 

قطاعات البناء واملن�صاآت ال�صناعية والطاقة املتجددة.
و�صيكون رئي�ص الوزراء الكورى اجلنوبى، ت�صونغ هونغ وون، اأرفع �صخ�صية 
�صيا�صية كورية جنوبية تزور املغرب منذ تر�صيم العاقات الدبلوما�صية بني 

البلدين يف عام 1962، بح�صب ذات امل�صدر.
واأ�صارت الوكالة اإىل اأن املحطة الأخرة من هذه اجلولة الدولية �صتكون 

اذربيجان، التي �صي�صلها ت�صونغ يوم الأربعاء القادم.
البنية  جمال  يف  القت�صادي  التعاون  هناك  وون  يبحث  اأن  املخطط  ومن 
الرئي�ص  مع  والببدفبباع  التحويلية  وال�صناعات  والبرتوكيماويات  التحتية 

اإلهام علييف.

••   القاهرة -وكاالت:

بداأ رئي�ص الوزراء الكورى اجلنوبى، ت�صونغ هونغ وون، اليوم ال�صبت، زيارة 
ملناق�صة  لأ�صبوع؛  ت�صمر  واأذربيجان  املغرب  ت�صمل  جولة  �صمن  م�صر  اإىل 

�صبل تعزيز التعاون القت�صادي مع هذه الدول.
رئي�ص  مكتب  عن  الر�صمية  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  اأنباء  وكالة  ونقلت 
اأيام،  �صبعة  �صتدوم  التي  اخلارجية  جولته  �صيبداأ  وون  اإن  قوله  البببوزراء 
اإبراهيم حملب؛ لبحث  امل�صري،  ال�صبت من م�صر، حيث �صيلتقي نظره 

م�صاركة ال�صركات الكورية اجلنوبية يف م�صروع بناء مفاعل نووي مب�صر.
وت�صتهدف م�صر اإقامة 4 حمطات نووية لتوليد الطاقة، مبنطقة ال�صبعة 
يف حمافظة مر�صى مطروح، �صمال غربي الباد، بقدرات ترتاوح بني 900 
ميجا وات و1650 ميجا وات، ومن املقرر ت�صغيلها يف الفرتة بني 2019 

و2025.
ويف وقت �صابق، قال م�صوؤول بارز يف وزارة الكهرباء امل�صرية اإن 7 �صركات 
عاملية، اأبدت ا�صتعدادها لإن�صاء اأول حمطة نووية يف م�صر، لإنتاج الطاقة 

الكهربائية.
واأ�صاف امل�صدر اأن قائمة ال�صركات ت�صم روزاتوم الرو�صية، و و�صتنجهاو�ص 

�صراء  للزوار  تتيح  العاملية  القرية 
�صعوب  باأيدي  م�صنوعة  منتجات 
ممثلة  خمتلفة  وعبببادات  وثقافات 
القرية  يف  م�صاركة  دولبببة   70 يف 
3 الف  و  31 جناحا  مببن خببال 
تنظيم  اىل  ا�صافة  حمببل  و500 
اأكر من 12 األف عر�ص ترفيهي 
وثبببقبببايف مببتببنببوع فبب�ببصببا عبببن 50 
جولة ولعبة ترفيهية حيث يتوقع 
ان ي�صل زوارهببا لهذا العام اىل 5 

مايني �صخ�ص .

البببكبببرتبببونبببيبببة جبببلبببوببببو وعببببرو�ببببص 
النافورة الراق�صة وجزيرة اخليال 
وبيت الرعب ثاثي الأبعاد ف�صا 
عن عدد كبر من امل�صارح . واأ�صاد 
جمببببببدي �بببصبببلبببيبببم بببببهببببذه البببنبببافبببذة 
ال�صياحية والثقافية الرائعة التي 
العربية  الإمبببببارات  دولبببة  تببرعبباهببا 
واأف�صل  اأ�صهر  مببن  وتعد  املتحدة 
عن  مببعببربببا  املنطقة  يف  الببوجببهببات 
مثل  مبب�ببصببر  تبب�ببصببهببد  ان  يف  اأمببببلببببه 
هبببذه الببنببافببذة املببمببيببزة. يببذكببر ان 

توجه دولة المببارات نحو الريادة 
قببببببببادرة علي  �بببصبببيببباحبببيبببة  كبببوجبببهبببة 
ا�صتقطاب اأعداد كبرة من ال�صياح 
العامل  دول  وبببباقبببي  املببنببطببقببة  يف 
اإدارة القرية قامت  اأن  م�صرا اإيل 
التو�صيعات  مببن  الببعببديببد  بتنفيذ 
وال�ببصببافببات اجلببديببدة يف خمتلف 
املرافق التي تلبي جميع متطلبات 
اأهم ما مييز  اأن  واأ�صاف  زائريها. 
الببقببريببة هببببذا البببعبببام عبببن الأعبببببوام 
ال�صخ�صية  اإطبببببببباق  الببب�بببصببباببببقبببة 

  •• دبي -وام:

لاإعام  العربي  املببركببز  وفببد  قببام 
العاملية  للقرية  بببزيببارة  ال�صياحي 
العامل  ثقافات  جتمع  التى  بدبي 
فى  ببببارزة  �صياحية  وجهة  وتعتر 
املنطقة . وتبباأتببي هببذه الببزيببارة يف 
اإطار اللقاءات التي يقدمها املركز 
العربي لاإعام ال�صياحي ل�صفر 
 2014 لببعببام  الببعببربببيببة  ال�صياحة 
�صليم  جمدي  عليها  ح�صل  والتي 
وكيل وزارة ال�صياحة امل�صري حيث 
تعتر المارات املحطة الأويل له 
و�صلطنة  والأردن  الببكببويببت  قبببببل 
عببمببان والبب�ببصببعببوديببة وذلببببك بهدف 
ال�صياحي  البببتبببعببباون  اأوجبببببه  بببحببث 
البببببببدول  هبببببببذه  والإعببببببببامببببببببي يف 
والإطاع علي الوجهات ال�صياحية 
لببكببل دولبببببة. وقببببال اأحبببمبببد ح�صني 
التنفيذي  الببرئببيبب�ببص  عببيبب�ببصببي  ببببن 
للعمليات يف القرية العاملية خال 
ملتقي  الببقببريببة  ان  البببوفبببد  زيبببببارة 
ثقايف وترفيهي يجمع احل�صارات 
للمزيد  الفر�صة  ال�صيوف  ومينح 
من املعرفة والكت�صاف وذلك من 
خال جمموعة وا�صعة من الأفكار 
الرتاثية  والببببعببببرو�ببببص  املبببببببتبببكبببرة 
والتقاليد  البببعبببادات  مببن  الببنببابببعببة 
لببكببل دولبببة مبب�ببصبباركببة. واأ�بببصببباف اأن 
الببقببريببة �ببصببتببقببدم هبببذا الببعببام اأكر 
لأ�صهر  مو�صيقية  حفلة   20 مببن 
اإيل  العامليني م�صرا  الغناء  جنوم 
اأفبب�ببصببل جتربة  تببوفببر  الببقببريببة  اأن 
ت�صوق يف اأجببواء فريدة من نوعها 
وموؤكدا  العاملية  املاأكولت  واأ�صهي 
الدائم  الإمببببببببارات  دولبببببة  حبببر�بببص 
لزائريها  الأفبب�ببصببل  تببقببدمي  عببلببي 
ير�صي  ببببالبببتبببنبببوع  حبببافبببل  جببببو  يف 
املري  اأحمد  واأكببد  الأذواق.  جميع 
بالقرية  الببعببلببمببيببات  اإدارة  مببديببر 
اأ�صبحت  البببقبببريبببة  اأن  البببعببباملبببيبببة 
لببلببحبب�ببصببارات وهبببي ت�صكل  عببنببوانببا 
جتمع  ببببارزة  �صياحية  وجهة  الأن 
الفر�صة  تتيح  كما  العامل  ثقافات 
منتجات  اكببتبب�ببصبباف  اإيل  لببزائببريببهببا 
و�ببصببنبباعببات دول الببعببامل يف اأجبببواء 
م�صاهدة  جانب  اإيل  الت�صوق  مببن 
وهو  النادرة  الرتفيهية  العرو�ص 
ما يجعل للقرية دورا بارزا يف دعم 

قال اأحمد باول�ص الرئي�ص التنفيذي ل�صركة اإيبوك مي�صي فرانكفورت التي 
اإنرت�صك  التوايل معر�ص الأمن وال�صامة  ال�صابع ع�صر على  تنظم للعام 
: لزالت النعكا�صات الإيجابية حلدث اإك�صبو دبي 2020 متوا�صلة على 
الببزيببادة يف  بببداأت  املتطورة فقد  الأمببن  واأدوات وحلول  اأ�ببصببواق معدات  اأداء 
تدفق حجم ال�صتثمارات ومنو عدد ال�صركات واملوؤ�ص�صات واهتمام اجلهات 
منواً  الإقليمي  ال�صوق  لي�صهد  الأمببن  معدات  بقطاع  احلكومية  والهيئات 

كبراً يف ذلك القطاع .
يف  جديدا  زخما  القادمة   2020 دبببي  اإك�صبو  دورة  اأ�صعلت  باول�ص:  تابع 
�صوق الأمن اخلليجي حيث حتر�ص احلكومات والهيئات على تاأمني البنية 

التحتية الهامة وحماية مايني الزوار املتوقعني للمعر�ص. 
ال�صرق  يف  مببرة  لأول  يقام  الببذي  اإك�صبو  معر�ص  يجذب  اأن  املتوقع  ومببن 
الأو�صط اأكر من 25 مليون فرد من حول العامل فيما ت�صر التكلفة التي 
اأن الإمببارة امل�صيفة تبذل ق�صارى جهدها  اإىل  29 مليار دولر  اإىل  ت�صل 

لتوفر اأحدث املرافق والبنية التحتية. 
اأمنية  ي�صاحبه من حتديات  وما  ال�صخم  احلببدث  ا�صت�صافة مثل هذا  اإن 
هائلة يعني اأن ال�صرق الأو�صط من املتوقع اأن تكون معقل الإبداع لاعبني 
الدوليني يف �صوق الأمن وال�صامة حيث ي�صتعد اأكر من 1،300 عار�صا 

جتاري يف العامل يف �صناعة الأمن وال�صامة والوقاية من احلرائق. وتتوقع 
G4S العار�ص الدائم يف اإنرت�صك واملورد العاملي للحلول الأمنية اأن ي�صل 
توقعات  2015 مع  7 مليار دولر يف  اإىل  الإقليمي  الأمببن  ال�صوق  حجم 

با�صتمرار معدل منو ثابت بن�صبة 10 % على الأقل حتى 2017. 
واأ�صاف كري�ص فرجو�ص ، املدير التنفيذي الإقليمي لب G4S يف ال�صرق 
دبي  اإك�صبو  مثل  عامليا  م�صهورة  اأحببببداث  ا�صت�صافة  اإن  قببائببا:  الأو�ببصببط 
قبل  عاملي  م�صتوى  على  اأمنية  تدابر  اتخاذ  �صك  با  �صيتطلب   2020

واأثناء احلدث . 
وتابع: متطلبات تنظيم مثل هذه الأحداث ل تنتهي لي�ص يف موقع احلدث 
املتطلبات خطط  الدولة ككل، وتت�صمن هذه  واإمنببا على م�صتوى  فح�صب 
اأمن  يف  اللكرتونية  الأمنية  احللول  اأحببدث  وت�صمني  املخاطر  من  احلد 
G4S خا�صة واأننا  اأهم خطوط خدمات  اأمن احلدث من  احلببدث. ويعد 
الريا�صية والرتفيهية هنا  الأحببداث  اأكر  تاأمني  نتمتع بخرة طويلة يف 

يف الإمارات . 
فر�ص  تدفق  اإنرت�صك  يف  امل�صاركني  العار�صني  من  الكثر  يتوقع  وفيما 
اإك�صبو  دبببي  تاأثر  بالفعل  يلم�صون  اأنهم  اآخبببرون  يببرى  الأعببمببال اجلببديببدة 
اأف�صل ع�صر �صركات  اأك�صي�ص كوميونيكي�صنز، التي تعد واحدة من  ومنهم 

ع�صر  ال�صابعة  الببدورة  خال  من  واخلدمات  املنتجات  اأحببدث  ل�صتعرا�ص 
ملعر�ص اإنرت�صك يف دبي.  وترتبط الدورة القادمة ملعر�ص اإنرت�صك الذي 
يقام حتت الرعاية الكرمية ل�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بالعديد من 
عوامل النمو والنجاح بف�صل انتعا�ص �صوق معدات الأمن وحفظ ال�صامة 
يناير   20  -18 من  الفرتة  خال  الكعر�ص  وينطلق  املجتمعات  وتاأمني 
2015 يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ص مب�صاركة العديد من 
ال�صركات البارزة التي ت�صتهدف منو اأعمالها على نطاق وا�صع وزيادة فر�ص 

الأعمال الناجتة عن اإك�صبو 2020. 
تطلق  التي  الإيطالية  فيديوتيك  �صركة  رئي�ص  جروتو،  األي�صيو  واأو�ببصببح 
مببن خال   PTZ الببفببيببديببو  مببراقبببببة  كبببامبببرات  مببن  ت�صكياتها  اأحببببدث 
اإنرت�صك 2015، قائا: �صوف يوفر اإك�صبو دبي 2020 فر�صا عامليا هامة 

يف �صناعة الأمن وال�صامة كما �صي�صجع اأفكار الإبداع اجلديدة . 
لدعم  والأمببن  الدفاع  على  طائلة  مبالغ  ال�صلطات  تنفق  �صوف  واأ�ببصبباف: 
البنية التحتية مثل املطارات والنقل والفنادق وال�صتادات. و�صيجري الآن 
ر�صم خطط جديدة عن كيفية تاأمني املناطق احل�صا�صة وحماية امل�صوؤولني 

احلكوميني وتدفق الزوار، كما �صيتم حتديث الرتكيات احلالية . 
ويعد معر�ص اإنرت�صك الذي تنظمه اإيبوك مي�صي فرانكفورت اأكر معر�ص 

اأك�صي�صز  لببب  املببديببر الإقليمي   ، اأورتببيببجببا  الببعببامل.  وقببال جيلي�ص  لبباأمببن يف 
امل�صاريع  من  العديد  هناك  واأفريقيا:  الأو�صط  ال�صرق  يف  كوميونيكي�صنز 
من القطاعني العام واخلا�ص قيد الإن�صاء بالفعل اأهمها يف قطاعات النقل 
والفنادق والتجزئة والبنية التحتية التجارية، ولذلك نتوقع منو مراقبة 
اخلم�صة  ال�صنوات  % خببال   25 بن�صبة  اخلليج  دول  يف  ال�صبكات  فيديو 

القادمة . 
وتاأكيدا على ذات الراأي قال مليند بوركار، نائب رئي�ص املبيعات يف اإنفنوفا 
دبي  يجهز  اآ�صيا:  وجنوب  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  يف  لل�صبكات  ومار�ص 
على  اجلببديببدة  والتطويرات  امل�صاريع  من  للعديد  امل�صهد   2020 اإك�صبو 
كل  الأمنية يف  املتطلبات  زيببادة  ثم  الأو�صط ومن  ال�صرق  م�صتوى منطقة 
هذه املرافق. وتتطلع اإنفنوفا اإىل تعزيز ح�صورها حيث تلم�ص طفرة كبرة 

على م�صتوى كافة قطاعات ال�صوق الأمني . 
الأحداث  بف�صل  الأو�صط  بال�صرق  املتنامي  الدويل  الهتمام  اإبببراز  و�صيتم 
الذي   2015 اإنرت�صك  خببال  وذلببك  املنطقة  ت�صت�صيفها  التي  الببكببرى 
يتوقع اأن ي�صجل منوا �صنويا بن�صبة 15 % كما ي�صت�صيف اأجنحة 13 دولة 
وكوريا  واإيطاليا  والهند  كوجن  وهوجن  واأملانيا  وفرن�صا  وال�صني  كندا  من 

وباك�صتان و�صنغافورة وتايوان واململكة املتحدة والوليات املتحدة. 

ماليزيا تلغي الدعم املوجه 
الديزل  ووق��ود  للبنزين 
دي�سمرب  اأول  م��ن  ب���دءا 

•• كواالملبور-د ب اأ:

اأعلنت ماليزيا ام�ص اجلمعة الغاء 
البببدعبببم املبببوجبببه لببلبببببنببزيببن ووقببببود 

الديزل بدءا من ال�صهر املقبل .
التجارة  وزير   ، وقال ح�صن مالك 
املببحببلببيببة والبببتبببعببباونبببيبببات و�ببببصببببوؤون 
ال�ببصببتببهبباك ، اإنببببه بببببدءا مبببن اول 
يتم  �ببصببوف  ديبب�ببصببمببر  اأول  كبببانبببون 
والديزل  البنزين  ا�ببصببعببار  حتببديببد 

وفقا لتعومي موجه .
: نراقب  وقببال يف موؤمتر �صحفي 
اأ�ببصببعببار البببببنببزيببن يف الببعببامل يوميا 
ال�صعار  متو�صط  على  للح�صول 
من  الأول  لأ�بببصبببعبببار  وبببالببنبب�ببصبببببة   .
نح�صب  �صوف  دي�صمر  اأول  كانون 
ثان  تبب�ببصببريببن   20 مبببن  املببتببو�ببصببط 
ثان  ت�صرين   30 وحببتببى  نببوفببمببر 

نوفمر .
وتعمل ماليزيا على خف�ص الدعم 
املوجه للوقود منذ اأيلول �صبتمر 
حماولة  يف  املبببا�بببصبببي  الببببعببببام  مببببن 

لتقليل العجز املايل للحكومة .
اأوائل  اأيبب�ببصببا يف  ورفببعببت احلببكببومببة 
الكهرباء  تببعببريببفببة  اجلبببباري  الببعببام 
بواقع 15 باملئة على الأقل يف اطار 

جهود ل�صبط العجز يف امليزانية .
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العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/417  جتاري كلي                
اىل املدعى عليهما/1- خمبز الطاحونة الذهبية �ص ذم م2- ن�صال 
املببدعببي / املدينة  جببان غنطو�ص  جمببهببويل حمببل القببامببة مبببا ان 
للتغليف �ص ذم م نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  بببورود  اخطاركم  اعبباه.  املذكورة  الدعوى  يف   2014/11/11
الحد  يببوم  وقببد حتببددت جل�صة  الدعوى  املنتدب يف  ال�صيد اخلبر 
 ch1.B.8 بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2014/11/30 املببوافببق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/937 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- خالد حممود بدوي عيد  جمهول حمل القامة 
التنفيذ/ ع�صام عزالدين مارديني وميثله: مهدي  ان طالب  مبا 
التنفيذية  عليكمالدعوى  اأقبببام  قببد  العولقي   احمد  عو�ص  �صيخ 
 ) وقببدره )60833  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعبباه  املببذكببورة 
املحكمة  فببان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/7 دعاوي م�ستعجلة عقاري
اىل املدعى عليه /1- �صركة �صن لند الماراتية الكهرو�صوئية املحدودة 
/بببول كري�صتيان �صني وميثله:  املببدعببي  ان  القببامببة مبببا  جمهول حمببل 
اميان م�صلم را�صد الريامي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ب�صفة م�صتعجلة بتعيني خبر متخ�ص�ص وحددت لها جل�صة يوم الحد 
فانت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة  11.00�ببص  ال�صاعة   2014/12/7 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/596 عقاري كلي                                              
اىل املدعى عليه /1- عمر جمال ح�صن عاي�ص  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة بوقف جببراءات بيع  الدعوى ومو�صوعها  اقببام عليك  بببط  قد  اكببرم  /حممد 
الوحدة ال�صكنية رقم 116 الكائنة على قطعة الر�ص رقم 6 ور�صان الرابعة مب�صروع  
الببذكببر وثبببببوت ملكية  الببوحببده �صالفة  التنفيذ على  اجببببراءات  بببطببان  بببي -  اجلبببوزاء 
املدعيان وا�صتحقاقهما لهذه الوحدة- حتميل املدعى عليهما الر�صم وم�صاريف واتعاب 
بالقاعة  ال�صاعة 9.30�ببص  املوافق 2014/12/7  يوم الحد  لها جل�صة  املحاماة.وحددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  القبببل.ويف  على  ايببام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مببذكببرات  من 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/831 جتاري جزئي                                                
مبا  القببامببة  حمل  جمهول   عبدالكرمي   داوود  �صيجو   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي /بنك را�ص اخليمة الوطني �ص م ع وميثله: علي ا�صماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام عليها مببلغ وقدره 
رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�صوم  درهببم(   141157.80(
الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2014/12/7 
من  او  باحل�صور  مكلف  فببانببت  لببذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.30�ببببص  ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1815 جتاري كلي                                                
اىل املدعى عليه /1- �صي�صتم لان�صاءات �ص ذم م  جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /رويال للمنتجات اخلر�صانية )رويكون( �ص ذم م - بوكالة املحامي علي 
املدعى عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  ال�صام�صي   قد 
ب�صداد مبلغ وقدره )115496.40 درهم( واىل الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزامهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2014/12/9 ال�صاعة 9.30�ص 
قانونيا وعليك  او من ميثلك  ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/736 مدين جزئي                                                  
حمل  جمهول  ال�صحي  �صالح  حممد  حببمببدان  عبببببداهلل   -1/ عليه  املببدعببى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /الهام بنت بدر بن عثمان الغفاري وميثله: �صفيع حممد 
ابراهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه  مببلغ 
وقدره )9700 درهم(  من تاريخ ال�صتحقاق ال�صداد التام. . وحددت لها جل�صة 
يوم الثاثاء املوافق 2014/11/25 ال�صاعة 8.30�ص بالقاعة ch2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/961 عمايل كلي                                                
فبببودز  جمببهببول  حمببل القامة  الني�صا   . د  م  �ببص  املببدعببى عليه /1-  اىل 
الدعوى  عليك  اقببام  قد  عبدالرب  �صودري  /عبدالقيوم  املدعي  ان  مبا 
درهم(   284309 مقدارها)  عمالية  بحققو  مطالبة  دعببوى  ومو�صوعها 
وتذكرة  عودة بقيمة)1500 درهببم( والر�صوم وامل�صاريف.  وحببددت لها 
بالقاعة  9.30�بببص  ال�صاعة   2014/11/27 املببوافببق  اخلمي�ص  يببوم  جل�صة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/167  احوال نف�ص غري م�سلمني                         
حمل  جمهول  كيثو  رافببيببنببدران  كيثوتاثيل  راتي�ص  عليه/1-  املببدعببى  اىل 
ريا�ص  وميثله:  رامببا�ببصببانببدران  تاتاتيل  /را�صميى  املدعي  ان  مبا  القببامببة 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقببام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
وامل�صاريف  والر�صوم  ح�صانة  واجببرة  وم�صكن  �صهرية  ونفقة  بالتفريق  
املوافق 2014/11/27  .  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  واتعاب املحاماة 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  لببذا   ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8:30 ال�صاعة 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
رئي�ص الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1159  احوال نف�ص م�سلمني                         
اىل املدعى عليه/1- حممد كمال الدين  عد ارو�ص �صديد غنيم  جمهول 
حمببل القببامببة مبببا ان املببدعببي /ننوميى �صتا انببا ربببيببو   قببد اقبببام عليك 
والر�صوم  والبب�ببصببرر  للهجر  التطليق  املطالبة   - ومو�صوعها  الببدعببوى 
املبببوافبببق 2014/12/9  الببثبباثبباء  يبببوم  لببهببا جل�صة  وحببببددت  واملبب�ببصبباريببف. 
ch1.C.12 لذا فانت مكلف باحل�صور او  ال�صاعة 8:30 �ص بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
رئي�ص الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/194  ا�ستئناف تظلم  جتاري    
 اىل امل�صتاأنف �صده/ حممد �صاجناميلي ماداتي بارامبيل جمهول حمل 
ع وميثله:  م  �ص  الوطني-  را�ببص اخليمة  /بنك  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا 
ال�صادر  احلببكببم  الببقببرار/  ا�صتاأنف  قببد  اجلببرمببن  ابببراهببيببم  ا�صماعيل  علي 
بالدعوى رقم 2014/92 تظلم جتاري بتاريخ 2014/10/15  وحددت لها 
بالقاعة  م�صاء   17.30 ال�صاعة   2014/12/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صه 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/527  ا�ستئناف عقاري    
ان  القببامببة مبا  تنميات  جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده/ جمموعة  اىل   
العقاري ذم م وميثله: امره  امل�صتاأنف /�صركة تنميات جلوبل للتطوير 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  الب�صتكي   بببور  كمال  عبدالواحد  عبداهلل  ابراهيم 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/998 عقاري كلي   بتاريخ 2013/6/26  
 10.00 ال�صاعة   2014/12/31 املببوافببق  الربببعبباء  يببوم  جل�صه  لها  وحبببددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رقببم  بالقاعة  �صباحاً 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1020   جتاري كلي                              
اىل املدعى عليه /1 -�صركة بى �صي بي ذ م م جمهول حمل القامة مبان ان املدعي: 
�صركةبي�صة ل�صناعة احلديد �ص ذ  م م وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/10/28 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/ �صركة بي�صة ل�صناعة احلديد �ص ذم م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
وخم�صة  وخم�صمائة  الببف  وثبباثببون  و�صبعة  اربعمائة   ( درهببم  درهببم   437.525 مبلغ 
وع�صرون درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك 
اتعاب  درهببم  مقابل  الف  امل�صاريف ومبلغ  املدعى عليها  والزمت  التام  ال�صداد  وحتى 
املحاماة.    حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1066 )جتاري كلي(
 بوا�سطة الن�سر- بالالئحة املعدلة

�صتار  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتببايببة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جيجا ات�صبل�صمنت ليمتد ) جمموعة جيجا(  اقام املدعي/بيدر وجون فرنانديز 
عنوانه: دبي-ديرة- �صارع �صاح الدين- بالقرب من حمطة مرتو �صاح الدين  
الدعوى برقم 2013/1066 -جتاري - كلي- عجمان- ومو�صوعها املطالبة بندب 
خبر ح�صابي فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
املوافق يوم 26 من  ال�صاعة 11.00  وذلببك يف  بوا�صطة وكيل معتمد  او  �صخ�صيا 
عليه.  مدعى  بو�صفك  الق�صية  يف  للنظر  وذلببك   2014 ل�صنة  منوفمر  �صهر 

حتريرا يف 2014/11/19
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/409  جتاري جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ح  م  م   - العامة  للتجارة  هيواد  ودان  عليه/1-  املدعى  اىل 
اقام  قد  بوخما�ص    يو�صف  حممد  خالد  ال�صيد  وميثلها  انرتنا�صيونال  دليلة   / املدعي 
احلكم   2014/11/11 بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعبباه   املذكورة  الدعوى 
بندب  املو�صوع-  يف  الف�صل  وقبل  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي 
اخلبر احل�صابي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول- وتكون مهمته كالتي: الطاع على 
ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم. - النتقال ملقرات 
طريف الدعوة والطاع على املرا�صات الورقية واللكرتونية. وبيان نوع املعامات التي 
الببدعببوى. وحببددت مبلغ الفني درهببم كامانة على ذمببة ح�صاب وم�صروفات  ربطت طببريف 
اخلبر واتعابه الزمت املدعية ب�صدادها خلزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

.   ch1.A.1 الثاثاء املوافق 2014/12/23 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2014/249  ا�ستئناف جتاري

مر�صى   -2 الببرفبباعببي  عبببببداهلل  خلف  �صدهم/1-عبدالعزيز  امل�صتاأنف  اىل 
الرفاعي جمهول حمل  �صلمى  �صرور 3- �صفاء يو�صف  ال�صعود مر�صى  ابو 
امل�صتاأنف: �صيف را�صد احمد حممد حمد ال�صحي قد اقام  القامة مبا ان 
املو�صوع بندب  الف�صل يف  بان حكمت قبل  نعلنكم  املذكورة اعاه  الدعوى 
اخلبر املحا�صبي �صاحب الدور باجلدول .... وحددت لها املحكمة جل�صة 
يوم الحد املوافق 2014/12/21 ال�صاعة 10.00 �صباحا يف القاعة �صباحا يف 

.  ch2.E.23 القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3015 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- النجوم اخلم�ص للمقاولت �ص ذم م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد غوث مياه    قد اأقام عليكمالدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32094 
( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�صافة اىل مبلغ 1935 
ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2901 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- مو�صاكو ل�صناعة ال�صغال املعدنية �ص ذم م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ انعام �صودري �صيد احلق �صودري      
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )203462 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.بال�صافة اىل مبلغ 14389 ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  اللببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4001 عمايل جزئي                                                
اىل املدعى عليه /1- �صابر ح�صني غام �صاروار جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ابو العا املعري للنقل الري العام �ص ذ م م    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 14600 
وحددت  وامل�صاريف.  والر�صوم   )2014/183403( ال�صكوى  ورقببم  درهببم 
ال�صاعة 8.30�ببص مبكتب  املوافق 2014/12/11  لها جل�صة يوم اخلمي�ص 
القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4986 عمايل جزئي                                                

اىل املدعى عليه /1- مرتو تاك�صى ) �ص ذ م م(  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صامويل برهاين اباى قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )69211 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
      .)2014/189715( ال�صكوى  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم  درهببم(   2000(
8.30�ص  ال�صاعة   2014/12/17 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وحددت 
مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3781 عمايل جزئي                                                
اىل املدعى عليه /1- كويك لينك لتجارة الهواتف املتحركة �ص ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /امببر �صليمان باز حممد خببان   قد اقببام عليك 
بببحببقببوق عببمببالببيببة مببقببدارهببا )44533 درهم(  البببدعبببوى ومببو�ببصببوعببهببا مببطببالبببببة 
ال�صكوى رقم  واملبب�ببصبباريببف. يف  والببر�ببصببوم  عببودة بقيمة )1100 درهبببم(  وتببذكببرة 
)2014/183108( وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2014/12/11 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لببذا  القا�صي  مبكتب  8.30�بببص 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مببذكببرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/991 عمايل كلي                                                
اىل املدعى عليه /1- اك�صيل ل�صناعة الزجاج �ص ذم م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اقببام عليك  كببوروب قد  نادوفيافيليل  �صانكر  املدعي /جوبي  ان  مبا 
والر�صوم  درهبببم(   175491( مببقببدارهببا  عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�صوعها 
يوم اخلمي�ص  لها جل�صة  وحببددت  ال�صكوى )2014/189533(.  رقم  وامل�صاريف 
املوافق 2014/11/27 ال�صاعة 9.30�ص بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1033 عمايل كلي                                                
اىل املدعى عليه /1- �صي�صتم لان�صاءات �ص ذم م   جمهول حمل القامة مبا 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقببام  قد  حموده  حممد  رفعت  /احمد  املدعي  ان 
والزام  عببوده  وتببذكببرة  درهبببم(   90115( وقببدرهببا  عماليه  مب�صتحقات  املطالبة 
   .)2014/186164( ال�صكوى  رقببم  وامل�صاريف.  والر�صوم  الدرا�صي  املوؤهل  بببرد 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2014/11/27 ال�صاعة 9.30�ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  او  باحل�صور  مكلف  فببانببت  لببذا   ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1898  ا�ستئناف عمايل    

جمهول  م   ذم  �ص  الفنية  لاأعمال  اخلليج  ج�صر  �صده/  امل�صتاأنف  اىل   
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /حممد عبداهلل احمد حامد قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2014/3497 عمايل  جزئي بتاريخ 
2014/9/28  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ص املوافق 2014/12/11 ال�صاعة 
او  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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املال والأعمال
لبنان تتكبد خ�سائر كبرية جّراء الأزمة ال�سوريةمريكل : اأزمة اليورو مل يتم جتاوزها بعد 

البببببروقببراطببيببة خبببال قببمببة الحتبببباد الأوروببببببي 
املقررة يف كانون اأول دي�صمر املقبل.

ومن جانبه قال رئي�ص الببوزراء الهولندي مارك 
الأملانية برلني حاليا  العا�صمة  الذي يزور  روته 
: هذا لي�ص وقت اخلمول موؤكدا �صرورة اللتزام 
م�صيفا   ، املببوازنببة  ب�صبط  اخلا�صة  بالتفاقيات 
اأن تعتمد على تخفيف  ينبغي للحكومات  اأنه ل 

الأعباء عر البنك املركزي الأوروبي.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن مركل األقت خطابا للثناء 
راتيناو  جببائببزة  برلني  ت�صلم يف  الببذي  روتببه  على 

تكرميا جلهوده يف ال�صيا�صة الأوروبية.

••  برلني -د ب اأ: 

على  مببركببل  اأجنببيببا  الأملببانببيببة  امل�صت�صارة  حببثببت 
التعاون  املببزيببد مببن الإ�ببصبباحببات وتعزيز  اإجبببراء 
عبببلبببى مبب�ببصببتببوى البب�ببصببيببا�ببصببة القبببتببب�بببصببباديبببة رغم 
الببديببون يف  اأزمببة  النجاحات الأولببيببة يف مكافحة 
ام�ص اجلمعة يف  اليورو. وقالت مركل  منطقة 
برلني اإن الأزمة قد تكون حتت ال�صيطرة حاليا 

لكن مل يتم جتاوزها ب�صكل نهائي حتى الآن.
وذكرت مركل اأنه �صيجرى مناق�صة �صبل حت�صني 
العوائق  واإزالة  الإطارية لا�صتثمارات  ال�صروط 

املوا�صفات  تطبيق  يخ�ص  فيما 
الرتقاء  بهدف  وذلببك  القيا�صية 

باملنتج الوطني.

مع ممثلني عن امل�صانع الوطنية 
الراغبة  والببعبباملببيببة  والأجبببنبببببببيبببة 

بدخول الأ�صواق الإماراتية 

امل�صتقبلية  احتياجاتهم  ملببعببرفببة 
قبلهم  مببببن  املبببطبببلبببوب  والبببببدعبببببم 
توجههم  الببببتببببي  والببب�بببصبببعبببوببببات 

••اأبو ظبي-الفجر: 

اأكدت هيئة الإمارات للموا�صفات 
واملبببقبببايبببيببب�بببص مبببوا�بببصبببفبببات جنببباح 
فببعببالببيببات معر�ص  يف  مبب�ببصبباركببتببهببا 
للبناء  الببببدويل  الببكبببببار  اخلببمبب�ببصببة 
2014 الذي اختتمت  والت�صييد 
فعالياته يوم اأم�ص الول اخلمي�ص 
بعد اأن ا�صتمر اأربعة اأيام يف مركز 
الببعبباملببي مب�صاركة  الببتببجبباري  دببببي 
عار�صة  �بببصبببركبببة   2700 نبببحبببو 
الإن�صاءات  قببطبباع  يف  متخ�ص�صة 

من 60 دولة .
وقال �صعادة عبداهلل املعيني مدير 
للموا�صفات  الإمببببارات  هيئة  عببام 
بيان  يف  بببببالإنببببابببببة  واملبببقبببايبببيببب�بببص 
ام�ص  الببهببيببئببة  اأ�ببصببدرتببه  �صحفي 

هذا  يف  مببوا�ببصببفببات  مبب�ببصبباركببة  اأن 
اأبرز  احلدث الهام الذي يعد من 
الإقليمية  الببفببعببالببيببات  واأ�ببصببخببم 
الت�صييد  جمبببببال  يف  والببببدولببببيببببة 
املرتبطة  والببقببطبباعببات  والبببببببنببباء 
ا�صرتاتيجية  اإطار  بهما جاءت يف 
مبوا�صفات  لبببارتبببقببباء  الببهببيببئببة 
وجبببببببببببودة املببببنببببتببببجببببات البببوطبببنبببيبببة 
حمليا  املبببببتبببببداولبببببة  واملببببنببببتببببجببببات 
املوا�صفات  ل�صتخدام  والببرتويببج 
وال�صحة  بببالبب�ببصببامببة  املببتببعببلببقببة 
الوطني  القت�صاد  ودعم  والبيئة 
من خال دعم املنتجات الوطنية 
املنتجات  مببن  نظراتها  ملناف�صة 
مببن خببال مطابقتها  املبب�ببصببتببوردة 
املعتمدة  القيا�صية  للموا�صفات 

الإماراتية والدولية.

و  واملقايي�ص  املببوا�ببصببفببات  اإ�ببصببدار 
العتماد ومطابقة منتجات مواد 
البناء واملباين اخل�صراء والدوات 
ومنتجات  البببببنبباء  يف  امل�صتخدمة 
للموا�صفات  البببطببباقبببة  كببببفبببباءة 
النظمة  خببببال  مبببن  الببقببيببا�ببصببيببة 
اأطلقتها  الببتببي  املطابقة  وبببرامببج 
الهيئة وهي نظام تقومي املطابقة 
الإماراتي )اإيكا�ص( ونظام عامة 
ان  مو�صحا  الإمببباراتبببيبببة  اجلببببودة 
النظام يتبنى اآلية تقوم بها الهيئة 
الوطنية  وامل�صانع  ال�صركات  مع 
الببتببي تببرغببب فببى احلبب�ببصببول على 
لو�صع  الماراتية  اجلودة  عامة 
املحلية  املببنببتببجببات  عببلببى  �ببصببعببارهببا 
برنامج  خببببال  مبببن  ذلببببك  ويبببتبببم 
م�صرتك بني املتخ�ص�صني بالهيئة 

جاءت  امل�صاركة  هببذه  اأن  اأ�صاف  و 
املعنيني  مبببع  البببتبببوا�بببصبببل  ببببهبببدف 
يف هبببذا الببقببطبباع املببهببم مبببن جتار 
وم�صنعني وم�صتهلكني من خال 
التواجد معهم حتت �صقف واحد 
من  للم�صتهلك  الببثببقببة  لإعبببطببباء 
اجلودة  مبفهوم  الرتببقبباء  خببال 
ومطابقة املوا�صفات املعتمدة مبا 
الدولة  ا�صرتاتيجية  مع  يتواكب 
الوطني  املنتج  بببجببودة  لببارتببقبباء 
عوملة  ظل  يف  القادمة  املرحلة  يف 
التجارة ولدعم التوجه احلكومي 
واحلفاظ  املبب�ببصببتببهببلببكببني  حلببمببايببة 

على جودة املنتجات.
خال  مت  اأنببببببه  �بببصبببعبببادتبببه  قبببببال  و 
املعر�ص تعريف التجار وامل�صنعني 
والزوار بخدمات الهيئة يف جمال 

ومببببن يببتبببببعببهببم مبببن اخلبببببراء مع 
للتاأكد  املنتجة  بال�صركة  املعنيني 
اجلودة  لنظم  املنتج  من مطابقة 
القيا�صية  واملببوا�ببصببفببات  املعتمدة 
قرار  ا�ببصببدار  بعدها  ليتم  املعنية 

منح عامة اجلودة لهذا املنتج.
قام  الببهببيببئببة  فببريببق  اأن  اأو�بببصبببح  و 
باملعر�ص  موا�صفات  جناح  خال 
و�صرح  ال�صتف�صارات  على  بببالببرد 
تقدمي  اإىل  اإ�ببصببافببة  املببوا�ببصببفببات 
مثل  الهيئة  خببدمببات  مببن  بع�ص 
ا�صتقبال طلبات ت�صجيل املنتجات 
وطببلبببببات احلبب�ببصببول عببلببى عامة 
اجلودة وبيع املوا�صفات الإماراتية 
امل�صاركني يف  والتجار  للم�صنعني 
خال  الهيئة  قامت  كما  املعر�ص 
بببباإجبببراء مقابات  املببعببر�ببص  ايببببام 

اإقبال كبري على جناحها 

م�ساركة ناجحة ل�»موا�سفات« يف اخلم�سة الكبار 2014 
ا�شتطالع احتياجات املوا�شفات للم�شانع الوطنية 
والجنبية الراغبة بدخول الأ�شواق الإماراتية 

يف لبنان والأردن ، كما يف تركيا حيث اأ�صارت تقديراتنا باأن تكلفة ت�صدير 
الب�صائع من تركيا اإىل اخلليج ارتفعت ثاثة اأ�صعاف عما كانت عليه قبل 

الأزمة ال�صورية، لأن خطوط العبور اأ�صبحت اأكر تكلفة واأبعد واأطول .
�صغط  اإن  املا�صي  الأ�صبوع  امل�صنوق،  حممد  اللبناين،  البيئة  وزيببر  وقببال 
اإىل  اأدى  الباد  يف  التحتية  والبنى  البيئة  على  املتزايد  ال�صوري  اللجوء 
انخفا�ص معدل  % مقابل   40 بنحو  الباد  ال�صكانية يف  الكثافة  ارتفاع 

املياه اجلوفية وازدياد التلوث.
مليار   1.6 حبببوايل  اإىل  لبنان  يحتاج  الببببدويل،  البنك  لببتببقببديببرات  ووفببقببا 
دولر اأمركي ملواجهة اأزمة اللجوء، التي يواجهها منذ اندلع احلرب يف 
الأ�صا�صية  الأدنببى من اخلدمات  2011، واحلفاظ على احلد  �صوريا عام 

للمواطنني والنازحني ال�صوريني على اأرا�صيه.

 •• بريوت -وكاالت:

قال نائب الأمينة التنفيذية لب اللجنة القت�صادية والجتماعية لغرب اآ�صيا 
التابعة لاأمم املتحدة )الإ�صكوا( عبد اهلل الدردري اإن اخل�صائر القت�صادية 
التي حلقت بلبنان جراء الزمة ال�صورية تتجاوز بكثر مو�صوع النازحني 
. ولفت الدردري اإىل درا�صة قامت بها ال�صكوا حول الدول الأكر ت�صررا 
من الأزمة ال�صورية التي اأ�صارت اإىل ت�صرر لبنان ب�صكل كبر ، م�صيفا نحن 
نرى اأن الأثر على لبنان يتجاوز بكثر مو�صوع النازحني، ويتعلق بخ�صارة 
ال�صادرات اللبنانية اإىل الدول العربية عر �صوريا، وتراجع مناخ ال�صتثمار 
ملمو�ص،  ب�صكل  اأي�صا  تاأثر  والأردن  كبرا،  تاأثرا  تاأثر  لبنان  اأن  واأو�صح   .
اأي�صاً يف العراق لكن لي�ص بنف�ص احلجم  اإىل اثر �صلبي  والدرا�صات ت�صر 

الحتاد للطريان تفوز بلقب �سركة طريان العام 
�سمن جوائز مركز طريان اأ�سيا واملحيط الهادئ )كابا(

بور�سة م�سر تخ�سر 14.4 مليار جنيه يف اأ�سبوع

برنت يالم�ش 80 دولرا لحتمال خف�ش اإنتاج اأوبك 

نحو  التداولت  اإجمايل  بلغ  الأ�صبوع،  تعامات  خال 
4.4 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت نحو 975 مليون 
األببف عملية، يف   126 ُنببفببذت مببن خببال  ورقببة مالية، 
 4.8 املا�صي  الأ�صبوع  التداول خال  حني بلغت قيمة 

مليار جنيه.
وا�صتحوذ امل�صتثمرون امل�صريون على نحو 82.35% 
الأ�صبوع اجلبباري، يف حني  ال�صوق خال  من تعامات 
و   11.56% والعرب  الأجانب  تعامات  ن�صبة  كانت 

%6.01 على الرتتيب.
و�صجل �صايف م�صرتيات الأجانب حوايل 272 مليون 

جنيه، مقابل 147 مليون جنيه للعرب.
خال  الببتببداول  حيث  من  �صركات  ع�صر  اأن�صط  وكانت 
اأورا�صكوم لات�صالت، وعامر  تعامات الأ�صبوع، هي: 
هيلز،  وبامل  ال�صياحية،  للمنتجعات  وامل�صرية  جببروب، 
والعربية  لا�صت�صارت،  والقلعة  للمقاولت،  وال�صعيد 
القاب�صة،  تيلكوم  وجببلببوبببال  والتنمية،  لا�صتثمارت، 

وطلعت م�صطفى، والكابات الكهربائية امل�صرية.
التداول عليها خال هذا  التي مت  ال�صندات  وبلغ عدد 
الأ�صبوع، نحو األف و 409 �صندات، بقيمة تداول بلغت 

نحو 1.5 مليون جنيه.

ال�صعودية رمانة امليزان اأم تخلق نوعا من ال�صقاق بني 
الأع�صاء الذين يريدون املحافظة على م�صتوى الإنتاج 
والذين يريدون خف�صه؟  ودفعت التكهنات ب�صاأن قرار 
اأوبك �صعر برنت اإىل 80 دولرا للرميل يف املعامات 
للخام  الآجلة  العقود  و�صعدت  ام�ص  املبكرة  الآ�صيوية 
الأمريكي نحو دولر. وقال فيكتور �صوم الع�صو املنتدب 
اأنه  اأعتقد  اآي.اتبب�ببص.ا�ببص  يف  امل�صب  قطاع  ل�صت�صارات 
�صيكون من ال�صعب اأن تتفق اأوبك على خف�ص الإنتاج 
اإىل  �صنتا   25 وارتببفببع برنت  واأن تعلن رقما حمبببددا.  
 0622 البب�ببصبباعببة  يف  كببمببا  لببلببرمببيببل  دولر   79.58
بتوقيت جرينت�ص بعد اأن قفز 1.23 دولر يف اجلل�صة 
خ�صائره  موجة  القيا�صي  اخلببام  يقطع  وقببد  ال�صابقة. 
مكا�صبه  على  حافظ  اإذا  اأ�صابيع  ثمانية  منذ  امل�صتمرة 
اليوم. وزاد اخلام الأمريكي ت�صليم يناير كانون الثاين 
�صعد  اأن  بعد  للرميل  دولر   76.31 اإىل  �صنتا   45

دولرا يف اجلل�صة ال�صابقة.

  •• القاهرة-وكاالت:

راأ�ص  اأن  امل�صرية  للبور�صة  الأ�صبوعي  التقرير  ك�صف 
خال  جنيه  مليار   14.4 نحو  خ�صر  ال�صوقي  املبببال 
 525.075 عند  ليغلق  اجلببباري،  الأ�ببصبببببوع  تعامات 
يف  جنيه  مليار   539.494 بببب  مببقببارنببة  جنيه،  مليار 

الأ�صبوع املا�صي.
)اإيجى  للبور�صة  الرئي�صي  املوؤ�صر  اإن  التقرير  وقببال 
خال   0.02% بن�صبة  تراجع  على  اأغلق   )30 اإك�ص 
تعامات الأ�صبوع اجلاري، لي�صل اإىل م�صتوى 9258 
تببعببامببات الأ�بببصبببهبببم ال�صغرة  بببيببنببمببا اجتببهببت  نببقببطببة، 
)اإيجى  موؤ�صر  �صجل  حيث  الرتببفبباع،  اإىل  واملتو�صطة 
اإك�ص 70( ارتفاعا بن�صبة %3.22، ليغلق عند 646 
)اإيجى  نطاقا  الأو�صع  ال�صركات  موؤ�صر  و�صجل  نقطة. 
عند  ليغلق   ،2.63% نحو  بلغ  ارتفاعا   )100 اإك�ص 

م�صتوى 1155 نقطة.
التداولت  حجم  ت�صدرت  التي  للقطاعات  وبالن�صبة 
على  الت�صالت  قطاع  ا�صتحوذ  امل�صرية،  البور�صة  يف 
املركز الأول، تاه قطاع اخلدمات املالية، ثم العقارات 
التداولت  بقيمة  يتعلق  وفيما  والرتفية.  وال�صياحة 

 •• �صنغافورة -رويرتز:

ارتفع برنت لفرتة وجيزة اإىل 80 دولرا للرميل ام�ص 
لتكهنات باأن اأوبك قد تتفق على خف�ص الإنتاج عندما 
بيانات قوية لاقت�صاد  وبفعل  القادم  الأ�صبوع  جتتمع 
الأمريكي. وجددت فنزويا دعوتها اإىل خف�ص الإنتاج 
وقال وزير اخلارجية رفاييل رامريز اإن باده م�صتعدة 
امل�صدرة  البلدان  منظمة  اتفقت  اإذا  اإنتاجها  لتقلي�ص 
نوفمر   27 اجتماع  يف  الإنببتبباج  خف�ص  على  للبرتول 
ت�صرين الثاين. ويف وقت �صابق طالبت ليبيا والإكوادور 
وفنزويا بخف�ص الإنتاج. وحثت اإيران اأع�صاء املنظمة 
اإن تقلي�ص الإنتاج  اأ�صعار النفط لكنها قالت  على دعم 

م�صتبعد.
وقببببال جببونبباثببان ببببببارات مببديببر ال�ببصببتببثببمببار لبببدى اأيبببرز 
اأوبك  من  مت�صاربة  ر�صائل  هناك  �صيدين  يف  اآلين�ص 
تبقى  هل  ب�صدة.  لاهتمام  مثرا  اجتماعا  �صيكون   -

 •• ابوظبي-الفجر:

الناقل  لببلببطببران،  فببببازت الحتبببباد 
العربية  الإمبببارات  لدولة  الوطني 
املتحدة، بلقب �صركة طران العام 
اآ�صيا  طببران  مركز  جببوائببز  �صمن 
يف  للتمّيز  )كابا(  الهادئ  واملحيط 
 2014 لعام  اجلببوي  النقل  قطاع 
الليلة يف  عنها  الإعبببان  مّت  والتي 

اأنتويرب ببلجيكا.
حتتفي جوائز كابا للتمّيز يف قطاع 
النقل اجلوي، التي حتظى مبكانة 
مرقومة على �صعيد ا�صرتاتيجية 
بالقيادة  الببعبباملببي،  اجلببببوي  الببنببقببل 
الطران،  ال�صرتاتيجية يف قطاع 
ومُتبببنبببح اجلبببائبببزة لببلببنبباقببل اجلوي 
اأبلغ الأثببر يف تطوير  الببذي يرتك 
قطاع النقل اجلوي العاملي ب�صفته 
قائداً ا�صرتاتيجية، وي�صع املعاير 

التي تتبعها ال�صركات الأخرى.
اأفببببببببباد بيرت  املبببنبببا�بببصبببببببة،  وببببببهبببببذه 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  هاربي�صون، 
التنفيذي جلوائز كاب، الذي قّدم 
للطران،  الحتببببباد  اإىل  اجلبببائبببزة 
النقل  فببعببالببيببة  تبببر�بببصبببخ  قببببائببببًا: 
اجلوي حتت وطاأة القواعد البالية 
وال�صيطرة،  بامللكية  ال�صلة  ذات 
اأو  النببدمبباج  ي�صكل عقبة دون  مبا 
التوظيف املنطقي للفر�ص املتاحة 
يف القطاع، الأمر الذي كان له اأبلغ 
الأثر يف تردي الأداء املايل للقطاع 

العاملي،  اجلببببوي  الببنببقببل  قببطبباع  يف 
اأ�صا�صية  ركببببيببببزة  اإىل  وحتببببوّلببببت 
م�صتدام  م�صتقبل  مببعببامل  تببر�ببصببم 
وطببويببل املبببدى لبباحتبباد للطران 
اأي�صاً،  كببمببا متببثببل  و�بببصبببركبببائبببهبببا.   
الأ�صا�صية  املببحبباور  جببزئببي،  ب�صكل 
املنتجات  يف  املتوا�صل  ل�صتثمارنا 
مق�صورة  مثل  املبتكرة  واخلدمات 
الإيببببببوان مبببن الحتبببببباد، وهبببي اأول 
ت�صّم  الببعببامل  يف  خا�صة  مق�صورة 
ثاث غرف على طائرات جتارية، 
مببببا عببيببد و�بببصبببع مببفببهببوم خمتلف 

للفخامة يف ال�صفر اجلوي.

ي�صتطيع  بحيث  تنظيمها  وكيفية 
ال�صخ�ص ت�صديد كافة اللتزامات 
املالية اخلا�صة به دون تعر وذلك 
الإنفاق  اأببببواب  مببن خببال حتديد 
املببخببتببلببفببة وتبببرتبببيبببب الأولبببببويبببببات 
البب�ببصببخبب�ببصببيببة حببيببث يببعببد ذلبببك من 
اأبببببببرز مبببامبببح الببتببخببطببيببط املبببايل 
الور�صة  وتببنبباولببت  و�بببصبببروريببباتبببه. 
الئتمان  وبببطبباقببات  البببببنببوك  بببنببد 
بببالإ�ببصببافببة ل�ببصببتببعببرا�ببص الأنبببببواع 
امل�صرفية  لببلببخببدمببات  املببخببتببلببفببة 
وخماطر  و�صلبياتها  وايجابياتها 
جتنبها  وكيفية  الئتمان  بطاقات 
وامل�صاكل  تبب�ببصببديببدهببا  وتبببكبببالبببيبببف 
احل�صور  طببالببب  و   . بببهببا  املتعلقة 
الور�ص  هبببذه  مببثببل  تنظيم  بببباإعبببادة 
فى  التوعية  �صبل  لهم  تقدم  التي 
املالية  الإدارة  يف  وخا�صة  احلببيبباة 
والتي يحتاج اليها الكبر وال�صغر 
ملجابهة الظروف احلياتية. واأ�صاد 
احل�صور بالور�صة وم�صمونها وما 
مت تناوله من معلومات ون�صائح .

 
 
 
 

النقل اجلوي لعام 2014. وميثل 
هذا الفوز �صرف كبر بالن�صبة لنا، 
ولكنه يف الوقت ذاته ينطوي على 
�ببصببهببادة عببمببلببيببة قبببويبببة عببلببى جناح 
منوج الأعمال الذي تتبعه الحتاد 

للطران. 
التي  ال�صركة،  ا�صرتاتيجية  باتت   
رئي�صية  حمبباور  اأربببعببة  اإىل  ت�صتند 
ال�صركة  الذاتي لأعمال  النمو  هي 
يف  وال�صتثمار  بالرمز  وال�صراكة 
ح�ص�ص الأقلية ل�صركات الطران 
الأخبببببببببببرى وتببببوطببببيببببد البببعببباقبببات 
الببتببجبباريببة، اأ�ببصبببببه مبببرجببع جديد 

ال�صراكة  مبببن  جبببديبببد  عببببامل  ويف   
يف قببببطبببباع البببنبببقبببل اجلببببببببوي، فبببباإن 
تبباأتببي يف طليعة  الحتببباد للطران 
لل�صراكة  ال�صرتاتيجية  العاقات 
باحل�ص�ص، حيث بداأ عدد متزايد 
الببطببران، ول �صيما  �ببصببركببات  مببن 
هذا  بنجاح  القببتببداء  اآ�ببصببيببا، يف  يف 
الببنببمببوذج املبببببتببكببر بببكببل مبببا حتمله 
الكلمة من معنى.  ومن جهته، اأفاد 
املجموعة  رئي�ص  هببوجببن،  جيم�ص 
والرئي�ص التنفيذي، قائًا: ي�صرنا 
اأن نفوز بلقب �صركة طران العام 
�صمن جوائز كابا للتمّيز يف قطاع 

اأي  تتمكن  ومل  كبببببببرة.   ببب�ببصببورة 
متكاملة  مببنببفببردة  طبببران  �ببصببركببة 
اخلدمات من التفوق على الحتاد 
الو�صع  مببببواكبببببببببة  يف  لببببلببببطببببران 
الراهن م�صتندة اإىل منوذج �صراكة 

ا�صرتاتيجي بارز. 
الذاتي  الببنببمببو  اأن  مببنببهببا  واإدراكببببببباً   
لأعببببمببببال الببب�بببصبببركبببة لببببن يبببببببوؤدي يف 
الغالب اإىل التو�ّصع العاملي ال�صريع 
البببببذي تببنبب�ببصببده الببب�بببصبببركبببة، بببببادرت 
العتماد  اإىل  لببلببطببران  الحتببببباد 
عببلببى �ببصبببببكببة وا�ببصببعببة مبببن عاقات 
جتمع  وتاأ�صي�ص  بالرمز  ال�صراكة 
�بببصبببركببباء احلبب�ببصبب�ببص اخلبببا�بببص بها 
عر ال�صتثمار يف ح�ص�ص الأقلية 
الأخبببرى حول  الببطببران  ل�صركات 

العامل. 
لي�صت  ال�ببصببرتاتببيببجببيببة  اأن  غبببر   
باقة  اإر�ببصبباء  القت�صار على  جمببرد 
البب�ببصببراكببة احل�ص�ص  مببن عبباقببات 
لرت�صيخ دعائم هذا املفهوم، الذي 
يعتر يف حد ذاته تطوراً يف قطاع 
النقل اجلوي. فقد جنحت ال�صركة 
لكٍل  م�صرتكة  عببائببدات  تببولببيببد  يف 
من �صركائها ت�صّم تعزيز احلركة 
التجارية  والببببعببببامببببة  اجلبببببويبببببة 
ملبببخبببتبببلبببف الأطببببببببببببراف واملبببببببيبببعبببات 
الببولء وغرها،  وبرامج  امل�صرتكة 
الأمر الذي اأدى اإىل حتفيز مزيد 
ت�صمل الحتاد  التي  الأعببمببال،  من 

للطران وغرها من ال�صركاء. 

••دبي-وام:

وال�صباب  الببثببقببافببة  وزارة  نببظببمببت 
وتببنببمببيببة املببجببتببمببع ببببالبببتبببعببباون مع 
�صركة بيزات و�صركة فيزا مبدر�صة 
الور�ص  اأوىل  الوطنية يف دبي  دبي 
الببتببدريبببببيببة لببلببنبب�ببصببف البببثببباين من 
احلياتية  املبببببهبببببارات  ببببرنببباجمبببهبببا 
املبببايل والببببذي اطلقته  ال�ببصببتببثببمببار 
الببببببببوزارة مببطببلببع هببببذا البببعبببام على 

ال�صاتذة  مبببن  وعببببدد  طببالبببببا   40
عطاء  التطوع  برنامج  ومتطوعي 
الطريق  منها  املبببحببباور  مببن  عبببددا 
املالية  البببقبببرارات  لتببخبباذ  ال�صليم 
ال�صخ�صية ال�صليمة والتي بدورها 
ال�صتثمار  حتببقببيببق  عببلببى  تبب�ببصبباعببد 
الناجح باملجالت املختلفة وت�صاعد 
كما  ال�صتثمار.  خماطر  جتنب  يف 
ا�صتعر�صت الور�صة خطوات القيام 
ال�صخ�صية  املبببيبببزانبببيبببة  بببتببقبب�ببصببيببم 

كبرا  الببببرنببببامببببج جنببباحبببا  حبببقبببق 
واقبببببببال كببثببيببفببا بببخببا�ببصببة مبببن فئة 
اأولياء  ال�صباب فيما حث عدد من 
يف  اأبببنببائببهببم  م�صاركة  على  الأمببببور 
تنظيمها  مت  التي  الببور�ببص  ح�صور 
الور�صة  تناولت  الدولة.  ارجبباء  يف 
الأوىل للن�صف الثاين من برنامج 
املايل  ال�صتثمار  املهارات احلياتية 
التى قدمها امل�صت�صار املايل �صاح 
احلببلببيببان بببحبب�ببصببور مبببا يبببزيبببد عن 

الوزارة  مببراكببز  بجميع  مرحلتني 
املنت�صرة يف الدولة وبع�ص املدار�ص 
البببتبببعبببلبببيبببمبببيبببة. و�ببببصببببم البببرنبببامبببج 
نظمت  البببببور�بببببص  مببببن  جمبببمبببوعبببة 
الثقافية  الببقببوافببل  مبببببادرة  خببال 
بادي  �صيف  الوطني  والرنامج 
و مبببببببادرة البب�ببصببنببع بببالإ�ببصببافببة اإىل 
التدريبية  البببببدورات  مببن  الببعببديببد 
الثقافة  وزارة  ملببوظببفببي  والبببور�بببص 
والبب�ببصببببباب وتببنببمببيببة املببجببتببمببع حيث 

الثقافة تطلق اأوىل ور�ش الن�سف الثاين من برنامج املهارات احلياتية ال�ستثمار املايل 
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رقم امللف )3944( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل: �صلماء 
حلي�ص مفتاح حلي�ص الكتبي اجلن�صية: المارات ليكن معلوما لدى اجلميع ان 
من  ا�صبوعني  انق�صاء  بعد  املحرر  على  بالت�صديق  يقوم  �صوف  العدل  الكاتب 

تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/1144 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد: 
حممد م�صبح نا�صر م�صبح املزروعي اجلن�صية: المارات  وطلب الت�صديق على 
التوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )ريتال خلدمات تنظيف 
رقم  حتببت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائبببرة  مببن  واملببرخبب�ببصببة    ) املباين 
نازييبي  التجارة وال�صناعة بعجمان اىل:  امللف )59887( وامل�صجل لدى غرفة 
خان حممد اجلن�صية: المببارات  ليكن معلوما لدى اجلميع ان الكاتب العدل 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوعني من  انق�صاء  بعد  املحرر  بالت�صديق على  يقوم  �صوف 

العان.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/990   احوال نف�ص م�سلمني
ان  القببامببة مبببان  كببوردفببلببوفببا جمببهببول حمببل  املببدعببى عليه /1 -�صفاتلينا  اىل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  عببوا�ببصببه  علي  احببمببد  املببدعببي: 
عوا�صه  علي  احمد  ل�صالح/  اعبباه  املببذكببورة  الببدعببوى  يف   2014/9/16 بتاريخ 
اجلل�صة حكمت املحكمة- مبثابة احل�صوري- باإثبات طاق املدعى/ احمد علي 
عوا�صه للمدعى عليها/ �صفاتلينا كوردفوفا طلقة اوىل رجعية م�صندة لتاريخ 
2003/6/25 وعلى املدعى عليها اح�صاء عدتها من هذا التاريخ، والزمت املدعى 
مب�صروفات دعواه . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  العببان  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/598 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صده/1- بروفي�صنال براكت�ص لو�صطاء التاأمني ذ م م   جمهول 
ع  م  للتاأمني �ص  المببارات  �صركة  التنفيذ/  ان طالب  حمل القامة مبا 
وميثله: �صمر حليم كنعان   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
( درهببم اىل  به وقببدره )291448.13  املنفذ  املبلغ  اعبباه والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2837 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- فايزة لاأزياء - �ص ذم م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد �صاهد �صديق حممد يا�صني   قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
) 9766 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ 
248 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/482  جتاري كلي                
مبارك  �صبيت  خليل  فببوؤاد   -2 املعار�ص  لتنظيم  البتكار  عليهما/1-  املدعى  اىل 
حمل  جمهويل  املعار�ص  لتنظيم  البتكار  موؤ�ص�صة  مالك  ب�صفته   - اجلنيبي 
�صلطان  الوطني وميثله: حممد عي�صى  ابوظبي  بنك   / املدعي  ان  القامة مبا 
 2014/11/17 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  قببررت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�صويدي 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبر  تقرير  بببورود  اخطاركم  اعبباه.  املببذكببورة  الدعوى  يف 
 9.30 ال�صاعة   2014/12/11 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�صة  حتببددت  وقد  الدعوى 

�صباحا بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1468 جتاري كلي                                                
اىل املببدعببى عليه /1- طببالببب بببن احببمببد بببن نببا�ببصببر احلببارثببي جمببهببول حمل 
القببامببة مبببا ان املببدعببي /بببنببك را�بببص اخليمة الببوطببنببي وميببثببه: حممد عي�صى 
�صلطان ال�صويدي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى 
اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  درهببم(  وقببدره )134.743.61  عليه مببلغ 
املحاماة والفائدة 12% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام.   
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2014/12/11 ال�صاعة 9.30�ص بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  ايببام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4132 عمايل جزئي                                                
اىل املدعى عليه /1- منار ال�صرق خلدمات تنظيف املبانى �ص ذم م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /نيبو خان جوينال ابدين خان قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهببمببا(   11070( وقببدرهببا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عودة مببلغ )1500 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى )2014/183822(   
وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2014/11/25 ال�صاعة 8.30�ص مبكتب 
القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  1005 ل�سنة 2014
اىل املحكوم عليها / �صركة ال�صهرة للطران ذ م م ) فامي جت(

ا�صدرت  قببد  البتدائية  الحتبباديببة  ال�صارقة  حمكمة  بببان  لديكم  معلوما  ليكن 
 2014 ل�صنة   216 رقم   الق�صائية  الدعوى  بتاريخ 2014/3/25 يف  بحقكم حكما 
لتذكرة  بال�صافة  درهببم(   282074( وقببدره  مبلغ  بدفع  الزامكم  جزئي  عمايل 
انببور علي عابد  وحيث  انببور مياه  املحكوم له: امر  العودة اىل موطنه ل�صالح 
ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاه. لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر.   ويف 
حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر النظر 

الق�صية يف غيابك.
       رئي�ص ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2088   عمايل جزئي                                
حمل  جمببهببول  م  ذم  �ببص  الفنية  للخدمات  -�صنجراين   1/ عليه  املحكوم  اىل 
القامة    نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/8/26 يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ واجد ال�صام خان عبدال�صام بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ )10105( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر وباملنا�صب من الر�صوم وامل�صاريف 
واعفت املدعى من ن�صيبه فيها ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
  اعــــــــالن  

رقم املرجع :1458/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صعيد مطر �صعيد مطر  ال�صويدي- اماراتي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتازل عن كامل ح�صته البالغة )51%( اىل ال�صيد: عبدالرحمن حممد امني- اماراتي 
اجلن�صية  كما ويرغب ال�صيد: حممد يو�صف عبدالغفور- بنغادي�صي اجلن�صية يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة )24%( اىل ال�صيد: رفيق احمد باد�صاه مياه- بنغادي�صي اجلن�صية يف 
الرخ�صة رقم  ( مبوجب  م  ذم  امل�صتعملة-  ال�صيارات  لتجارة قطع غيار  التوفر  �صركة   ( رخ�صة 
)122462( وعما بن�ص املادة )14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

  اعالن بالن�سر  
رقم املرجع :1467/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل خلف احمد خلف العتيبة- اماراتي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن )51%( ح�صة من ح�صة البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد: مو�صى ح�صني 
�صادق البلو�صي- اماراتي اجلن�صية ويرغب يف البيع والتنازل عن )25%( ح�صة وذلك اىل ال�صيد: 
جوزف ابراهيم فرج- لبناين اجلن�صية ويرغب يف البيع والتنازل عن  ) 24%( ح�صة وذلك اىل 
ال�صيد: جرج�ص وديع فرج- لبناين اجلن�صية يف ) بروجر�ص لتجارة اك�ص�صوارات املطابخ( ورقمها 
) 723599( حيث مت تغر ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل ذات م�صوؤولية حمدودة.  وعما 
بن�ص املادة )14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

  اعالن بالن�سر  
رقم املرجع :1466/     

اماراتي  البلو�صي-  �صادق   ح�صني  مو�صى  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل 
 ) للمطابخ  اللبناين  )البيت  لبنان اجلن�صية يف  فببرج-  ابراهيم  جببوزف  ال�صيد: 
ورقمها ) 625766(.  وعما بن�ص املادة )14( فقره )5( من القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
الكاتب  ذلك تقدمي طلب لدى مكتب  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  العببان فمن 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

  اعــــــــالن  
رقم املرجع :859/ 2014   

اماراتي  بببوخبباطببر  حممد  عبدالرحمن  ال�صيد/  بببان  للجميع  معلوما  ليكن   
رقم   رخ�صة  النهم(  نقليات   ( موؤ�ص�صة  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
اجلن�صية.  اماراتي  بوخاطر  حممد  عبدالرحمن  �صاح  لل�صيد:  وذلك   15389
وعما لن�ص املادة )14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يتم  �صوف  وانببه  للعلم  العببان  هببذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
الت�صديق على الجببراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن 

لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�سارقة
دار الق�ساء - ال�سارقة     

وزارة العدل
دار الق�ساء بال�سارقة 

الكاتب العدل   

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
  اعالن بالن�سر  

رقم املرجع :1465/     
 ليكن معلوما للجميع بان ورثة/ كيتان ليون ليون موري�ص هندي اجلن�صية يرغبون 
ملقاولت  ال�صاطع  ال�صوء  الرخ�صة  يف   )%100( البالغه  ح�صتهم  عن  والتنازل  البيع  يف 
كيتان  ليلى   / ال�صيدة  اىل  وذلبببك  رقببببببم)622633(  رخ�صة  مبببوجببب  امل�صلحة  الببنببجببارة 
�صيبا�صتيان جرافا�ص، هندية اجلن�صية تعديات اخرى: ل يوجد.  وعما بن�ص املادة 
)14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    

  اعالن بالن�سر  
رقم املرجع :1464/     

 ليكن معلوما للجميع بان ورثة/ كيتان ليون ليون موري�ص هندي اجلن�صية يرغبون يف 
البيع والتنازل عن ح�صتهم البالغه )100%( يف الرخ�صة /باب النجاة ملقاولت التك�صية 
والر�صيات وال�صباغ - مبوجب رخ�صة رقم)561108( وذلك اىل ال�صيدة / ليلى كيتان 
�صيبا�صتيان جرافا�ص، هندية اجلن�صية تعديات اخرى: ل يوجد.  وعما بن�ص املادة 
)14( فقره )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة وعنوانها: النخلة الدولية )�ص ذ.م.م(.
رقم الرخ�صة : 544150 عنوانها: مكتب 304 ملك ورثة حمد حممد عبداهلل- ديرة- 
ال�صكل القانوين: ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم القيد بال�صجل التجاري:  القرهود 
التاأ�صر  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائببرة  تعلن  هذا  63227   مبوجب 
اأعاه، وذلك مبوجب القرار  يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة 
ال�صادر من اجلميعية العمومية لل�صركاء بتاريخ 2014/10/20 واملوثق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل بتاريخ 2014/10/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني مكتبه الكائن يف مكتب 1001- ملك مركز مزايا- بر دبي- هاتف 
043215355- فاك�ص 043215356   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
فاك�ص:   04-3215355 هاتف   دبببي-  بر  مببزايببا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان: 
3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر 
يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور للقيام بت�صفية النخلة الدولةي 
) �ص ذم م( وعنوانها: مكتب  304 ملك ورثة حمد حممدعبداهلل- ديرة- القرهود  
لدى  واملوثق   2014/10/20 بتاريخ  العمومية  القرار من اجلميعية  وذلك مبوجب 
كاتب العدل بتاريخ 2014/10/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني مكتبه الكائن يف مكتب 1001- ملك مركز مزايا- بر دبي- هاتف 
043215355- فاك�ص 043215356   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعادة  اعالن مدعي عليها بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/4385 جتاري جزئي      
الدولية  املدعية:  ان  حيث  اجلن�صية  اماراتية  حممد-  داود  عليها:منرة  املدعى  اىل 
لاأجهزة اللكرتونية ذ م م  اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه 
تطالبك فيها مببلغ وقدره )8.750 درهما ( ثمانية الف و�صبعمائة وخم�صون درهما 
بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صي ح�صورك امام 
يوم  والن�صف من  الثامنة  ال�صاعة  ( يف متام  الثانية  اجلزئية  الدائرة  املحكمة)  هذه 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/12/1
تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/11/17 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
اعادة  اعالن مدعي عليها بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/4384 جتاري جزئي      
اىل املدعى عليها:هيام حممد عبداهلل- اماراتية اجلن�صية حيث ان املدعية: الدولية 
لاأجهزة اللكرتونية ذ م م  اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه 
 ) درهم  وخم�صمائة  الفا  ع�صر  اربعة   ) درهما   14.500( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك 
امام  يقت�صي ح�صورك  وعليه  املحاماة.  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  للر�صوم  بال�صافة 
يوم  والن�صف من  الثامنة  ال�صاعة  ( يف متام  الثانية  اجلزئية  الدائرة  املحكمة)  هذه 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/12/1
تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/11/17 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
         اعالن دعوى 2014/2636 ايجار- م ر-ل- ب- اأظ

املنظم لعمال   : املدعى عليه  ال�صام�صي اجلن�صية: المارات  �صعيد عبيد  املدعي/حمد 
اخلراطة  لعمال  املنظم   -1  : اعانهما  املطلوب  بنغادي�ص  اجلن�صية:  اخلراطة 
عليه مو�صوع  ال�صفة: مدعي  للحدادة  الهدى  �صم�ص  2- حمل  بنغادي�ص   اجلن�صية: 
الدعوى: اخاء عنوانه: بالن�صر  مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاه ومت حتديد 
يوم الثنني املوافق 2014/12/1 موعدا لنظرها ، لذا فانت مكلف باحل�صور �صخ�صيا او 
املنازعات  ال�صاد�صة بلجنة ف�ص  بوا�صطة وكيل معتمد ال�صاعة 1.00 م�صاء امام اللجنة 
اليجارية الكائنة يف منطقة ابوظبي- �صارع الدفاع- مع�صكر اآل نهيان- خلف �صندوق 
بالرد  مذكرة  ايداع  وعليك  بابوظبي    )2( رقم  فيا  الجتماعية-  وال�صوؤون  الزواج 
و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى قلم اللجنة وذلك قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 
بثاثة ايام على القل.  علما بان مثولك امام الدائرة املخت�صة �صيكون ح�صب دورك يف 

ك�صف اجلل�صات.  
القلم اليجاري                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11263 بتاريخ 2014/11/22    
         اعالن دعوى 2014/2636 ايجار- م ر-ل- ب- اأظ

املنظم لعمال   : املدعى عليه  ال�صام�صي اجلن�صية: المارات  �صعيد عبيد  املدعي/حمد 
اخلراطة اجلن�صية: بنغادي�ص املطلوب اعانهما : 1- فخر ال�صحراء للنقليات العامة 
ال�صفة: مدعي عليه مو�صوع  ال�صيارات   مليكانيك  الغابة  اجلن�صية: المارات  2-حمل 
الدعوى: اخاء  عنوانه: بالن�صر)اعان املدعى عليها ن�صرا ب�صحيفة الدعوى(  مبا ان 
املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاه ومت حتديد يوم الثنني املوافق 2014/12/1 موعدا 
 1.00 ال�صاعة  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ، لنظرها 
م�صاء امام اللجنة ال�صاد�صة بلجنة ف�ص املنازعات اليجارية الكائنة يف منطقة ابوظبي- 
�صارع الدفاع- مع�صكر اآل نهيان- خلف �صندوق الزواج وال�صوؤون الجتماعية- فيا رقم 
)2(  بابوظبي وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى قلم اللجنة 
وذلك قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل.  علما بان مثولك امام 

الدائرة املخت�صة �صيكون ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات.  
القلم اليجاري                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

مببن خمتلف  1300 طالب  مببن  اأكببر  مب�صاركة 
على  اأقيمت  بدبي،  واخلا�صة  احلكومية  املدار�ص 
�صرطة  �صباط  بببنببادي  متوا�صلني  يببومببني  مبببدار 
دبي ت�صفيات البنني التي د�صنت الن�صخة الرابعة 
لبببببطببولببة بببنببك دبببببي البببتبببجببباري لألببببعبببباب القوى 
�صمو  من  كرمية  برعاية  حتظى  التي  للنا�صئني، 
مكتوم،  اآل  را�ببصببد  بببن  بببن حممد  حببمببدان  ال�صيخ 
الريا�صي،  دببببي  جمببلبب�ببص  رئببيبب�ببص  دببببي  عببهببد  ويل 
جمل�ص  مببن  بدعم  التجاري  دبببي  بنك  وينظمها 
دبي الريا�صي، وتعد البطولة الأ�صخم من نوعها 
على �صعيد البطولت املدر�صية املتخ�ص�صة باألعاب 
القوى، واجلوائز املالية ال�صخمة للفائزين والتي 

تزيد عن ن�صف مليون درهم.
واملب�صرة  القوية  بامل�صتويات  الت�صفيات  ومتيزت 
باخلامات الواعدة التي ينتظرها م�صتقبل واعد، 

خمتلفة  م�صابقة   18 يف  الببطبباب  تناف�ص  حيث 
وقامت  �ببصببنببة،  و16  و14   11 حتبببت  فبببئبببات  يف 
النتائج متهيدا لعتمادها  بر�صد  الفنية  اللجنة 
�صتقام  الببتببي  الببنببهببائببيببات  اإىل  املببتبباأهببلببني  واإعبببببان 
دبي  �صرطة  �صباط  بنادي  املقبل  يناير   24 يببوم 
يومي  �صتقام  الفتيات  ت�صفيات  اأن  علما  اأيبب�ببصببا، 
اأن  املتوقع  من  حيث  املقبلني،  والثاثاء  الثنني 
اإىل  امل�صاركني  والطالبات  الطاب  اأعببداد  ترتفع 
الوا�صع  القبببببال  يعك�ص  مبببا   ،2000 مببن  اأكبببر 
خطوة  ت�صكل  التي  ال�صنوية  البطولة  هببذه  على 
مببهببمببة لببتببعببزيببز الببريببا�ببصببة املببدر�ببصببيببة مبببن خال 
كافة  اأ�صا�ص  تعد  التي  الألببعبباب  ام  على  الرتكيز 
عببامببر مكي،  واأكبببد  الأخببببرى.  الريا�صية  الألببعبباب 
املناف�صات  ان  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
مدار  على  حافل  مدر�صي  مهرجان  اإىل  حتولت 

التجاري  دبببي  بنك  حببر�ببص  لقد  وقبببال:  يببومببني، 
مبا  للحدث  النجاح  مقومات  كافة  ت�صخر  على 
�صمو  برعاية  يحظى  اإنه  خ�صو�صا  مبكانته  يليق 
مكتوم،  اآل  را�ببصببد  بببن  بببن حممد  حببمببدان  ال�صيخ 
ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي الريا�صي، وقد 
هذا  واملدار�ص  الطاب  من  املتزايد  الإقبال  جاء 
لتقدمي  لنا  بالن�صبة  اإ�صافيا  لي�صكل حافزا  العام 
املنتظر  الأداء  لتقدمي  لأبنائنا  اخلدمات  اأف�صل 
الفر�صة  ومنحهم  املناف�صات،  خمتلف  يف  فيهم 
الكامنة  واإببببداعببباتبببهبببم  طبباقبباتببهببم  عبببن  لببلببتببعبببببر 
قبل  مببن  منهم  املميزين  وانببتببقبباء  عنها  للك�صف 
والقطاع  املنتخبات  م�صرة  يببخببدم  مبببا  الأنببديببة 
الببريببا�ببصببي كببكببل، حببيببث كببانببت الببببدورة قببد اأفبببرزت 
عدداً من املواهب الذين قامت الأندية بانتقائهم 
على مدار ال�صنوات املا�صية، فيما �صهدت الن�صخة 

املا�صية حتطيم رقماً قيا�صياً على م�صتوى الدولة 
مبببن جببانبببببه اأو�بببصبببح هببيببثببم اإببببراهبببيبببم عبببببد امللك، 
وفق  �صارت  الت�صفيات  ان  املنظمة،  اللجنة  ع�صو 
املخطط وبتجاوب اإيجابي من املدار�ص والطاب 
نببادي �صباط  �صتاد  وقببال: لقد حتببول  امل�صاركني، 
نتابع  ونبببحبببن  جببمببيببلببة  لبببوحبببة  اإىل  دبببببي  �ببصببرطببة 
حيث  امل�صابقات،  خمتلف  يف  يتناف�صون  الطلبة 
اأقببيببمببت مبب�ببصببابببقببات الببعببدو ملبب�ببصببافببات 60 و100 
 100 مبببرات   4 والببتببتببابببع  مبببرت،  و800  و400 
اإىل جانب دفببع اجللة  50 مببرت،  مرت و4 مببرات 
والوثب العايل والوثب الطويل، وفيما كنا نلتفت 
الطاب  اأحبببد  كببان  الببعببدو،  �صباقات  اأحبببد  ملتابعة 
يحقق رقما لفتا يف م�صابقات التحدي الأخرى، 
وهو  ريا�صيا  يوما  ت�صكل  البطولة  جعل  ما  وهببو 
لت�صجيع  ت�صعى  التي  للبطولة  الأ�صا�صي  الهدف 

الطاب على ممار�صة الن�صاط البدين والريا�صي 
عببلببى جعل  عببلببى �صحتهم وحتببفببيببزهببم  لببلببحببفبباظ 
الريا�صة اأ�صلوب حياة بالن�صبة لهم . واأكد عبداهلل 
�صهداد، نائب رئي�ص اللجنة املنظمة، اأن البطولة 
تتوافق  التي  الأهببداف  امل�صي قدما نحو  توا�صل 
لدعم  الببريببا�ببصببي  دبببي  جمل�ص  ا�صرتاتيجية  مببع 
به  يحتذى  منوذجا  وتقدمي  املدر�صية،  الريا�صة 
اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  مع  ال�صراكة  تفعيل  ب�صرورة 
خلببدمببة الببقببطبباع الببريببا�ببصببي، وقببببال: لببقببد جاءت 
دبي  وبنك  الريا�صي  دبببي  جمل�ص  بببني  ال�صراكة 
لتعزيز  ال�صنوي  احلبببدث  هببذا  لإقببامببة  الببتببجبباري 
قببببدرات الببطبباب والببطببالبببببات، ومببنببحببهببم املجال 
لكت�صاب  الببقببوى  األببعبباب  اأنببببواع  خمتلف  ملمار�صة 
املهارات التي توؤهلهم ملمار�صة الألعاب الريا�صية 
الأخببببببرى، وفببيببمببا ن�صيد ببببالبببدور الببببذي يببقببوم به 

املالية  واملكافاآت  التنظيمي  ال�صعيد  على  البنك 
يتطلع  املجل�ص  اأن  نببوؤكببد  فبباإنببنببا  يببر�ببصببدهببا،  الببتببي 
احلجر  بو�صفها  املدر�صية  الريا�صة  لدعم  دائما 
الأ�صا�صي للقطاع الريا�صي باأكمله . وك�صف جمال 
ال�صوي�صي، مدير البطولة، اأن النتائج مت ح�صرها 
النهائي  بال�صكل  تدقيقها  �صيتم  حيث  ور�صدها 
والعبببببان عببن املببتبباأهببلببني خبببال الأيبببببام املقبلة، 
النتائج  اإعببببان  يف  الببتبب�ببصببرع  عبببدم  ف�صلنا  وقببببال: 
بهدف التاأكد ب�صكل كامل من كافة الأرقببام التي 
ي�صمن  دقببيببق  ب�صكل  ومراجعتها  ت�صجيلها،  مت 
امل�صاواة والعدالة لكافة امل�صاركني، علما اأن جميع 
الطاب الذين �صاركوا نعترهم فائزين بالن�صبة 
لببنببا، كببونببهببم اكببتبب�ببصبببببوا فببائببدة ممببار�ببصببة الن�صاط 
الريا�صي ونالوا فر�صة لقاء اأقرانهم من املدار�ص 

الأخرى يف اأجواء فريدة من نوعها .

دبي  يف  مبقرها  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  عقدت 
لقاءاً م�صرتكاً مع ممثلي الق�صم الريا�صي جلامعة 
ليزبك الأملببانببيببة ، مببن اأجبببل تبببببادل اخلبببرات بني 
والعلمية  الإداريببة  املجالت  الطرفني يف خمتلف 
التعرف  اإىل  بالإ�صافة  الريا�صية  ال�صاحة  على 
على الطريقة واملنوال املتبع يف ا�صرتاتيجية عمل 
النواحي  كببافببة  مببع  التعامل  يف  الأملبببباين  اجلببانببب 
املتعلقة بتاأهيل وتدريب الكوادر املنت�صبة اإىل كافة 

املوؤ�ص�صات والهيئات الإدارية.
التنفيذي  املببببديببببر  الببكببعبببببي  حمبببمبببد  وا�ببصببتببقبببببل 
لبباأكببادميببيببة الأوملبببببيببة الببوطببنببيببة كببل مببن دانيال 
بكلية علوم  الدولية  العاقات  اإدارة  اإيكرت مدير 

دو�ص  كري�صتينا  ،ولونا  ليزبك  بجامعة  الريا�صة 
�صانتو�ص مديرة م�صاريع التخرج بق�صم العاقات 
 ، باجلامعة  الريا�صية  الببعببلببوم  كلية  يف  الببدولببيببة 
املخت�صني  اإىل جانب عدد من اخلراء والفنيني 
احل�صور  وا�صتعر�ص  الوطنية.  الأوملبية  باللجنة 
اإمكانية تعزيز العاقات يف ظل التطور امللحوظ 
للنواحي العلمية التي ت�صهدها الريا�صة يف الفرتة 
الأخرة ، من اأجل الإطاع على كافة امل�صتجدات 
واملتغرات امل�صتمرة يف جمالت الإدارة الريا�صية 
بالريا�صة  املت�صلة  اجلوانب  يف  املهارات  واكت�صاب 
، واإدارة �صوؤون املوظفني واملرافق واملن�صاآت وو�صع 
واأبدى  والعلمية.  النظرية  والكور�صات  الرامج 

اجلانب الأملاين خال اللقاء رغبته يف ا�صتقطاب 
الرامج  حل�صور  والببريببا�ببصببيببة  الإداريبببببة  الببكببوادر 
 ، م�صتمرة  ب�صفة  ليزبك  جامعة  تنظمها  الببتببي 
على  الريا�صية  والأ�ببصبب�ببص  املفاهيم  ن�صر  اإطبببار  يف 
�صناعة  الريا�صة  اأ�صبحت  اأن  بعد   ، نطاق  اأو�صع 
جانبه  مببن  بها.  للعاملني  املكت�صبات  كافة  توفر 
لاأكادميية  التنفيذي  املدير  الكعبي  حممد  اأكببد 
الأوملبية الوطنية على �صرورة الإطاع على كافة 
الإ�صرتاتيجيات املقدمة من الهيئات العلمية على 
بناء  كيفية  معرفة  من  للتمكن   ، العامل  م�صتوى 
واملقرتحات  الأفببكببار  �صوء  على  الإ�صرتاتيجيات 
نحو  ال�صحيح  امل�صار  يف  ت�صب  التي  والببدرا�ببصببات 

تبببكبببون مبببثببابببة املرجع   ، تببكببويببن قببباعبببدة عببلببمببيببة 
واملببب�بببصبببدر البببببذي يبب�ببصببتببعببني ببببه اجلببمببيببع يف كافة 
الأوقات. واأ�صاف الكعبي : العمل على مد ج�صور 
�صمن  امل�صنفة  العلمية  الببكببيببانببات  مببع  الببتببعبباون 
لاإ�صتفادة  املببجببال  يفتح   ، عاملياً  الهيئات  اأف�صل 
من اخلرات املميزة عن طريق الحتكاك املبا�صر 
باملخت�صني والباحثني يف املجال الريا�صي باأكلمه. 
كما اأعرب دانيال اإيكرت عن �صعادته بزيارة اللجنة 
بعد  باملثمرة  و�صفها  والببتببي   ، الوطنية  الأوملبببببيببة 
املجالت  كافة  يف  التعاون  �صبل  ا�صتعرا�ص  مت  اأن 
بتاأ�صي�ص عاقات قوية متنح  الكفيل  ال�صيء  وهو 

اجلانبان الدفعة اإىل التميز والزدهار.  

الأوملبي����ة تبح����ث �سب���ل التع����اون مع لي���زب����ك الأملاني�����ة

املناف�شات تتحول اإىل مهرجان مدر�شي حافل على مدار يومني

1300 طال���ب ي�سارك���ون يف ت�سفي����ات بط����ول���ة بن����ك دب���ي التج��اري لألع���اب الق��وى للنا�سئي��ن
م�شتويات مب�شرة مب�شتقبل واعد يف خمتلف الفئات العمرية

ال�صبت  الببيببوم  �صباح  مببن  العا�صرة  ال�صاعة  يف  تنطلق 
)22 نوفمر 2014( يف مركز دبي الدويل للبولينغ، 
بطولة البولينغ الثانية لل�صيدات 2014 التي ينظمها 
الدوائر  مببوظببفببات  مب�صاركة  الببريببا�ببصببي،  دبببي  جمل�ص 

احلكومية يف دبي.
و�صهدت البطولة اإقباًل كبراً للم�صاركة يف مناف�صاتها 
حببيببث و�ببصببل عبببدد املبب�ببصببجببات يف البببببطببولببة اإىل 117 
مبببن خمتلف  17 جببهببة حببكببومببيببة  مبب�ببصبباركببة ميببثببلببن 
املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية يف دبي منها ديوان �صمو 
ل�صرطة  العامة  الببقببيببادة  التنفيذي،  املجل�ص  احلبباكببم، 
دبي، هيئة طرق وموا�صات دبي، حماكم دبي، النيابة 
والعمل  ال�صامية  ال�صوؤون  دائرة  دبي،  بلدية  العامة، 
اخلري، دائرة ال�صوؤون القانونية، دبي وورلد �صنرتال، 
الق�صر، موؤ�ص�صة حممد بن  و�صوؤون  الوقبباف  موؤ�ص�صة 
را�صد لاإ�صكان، هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية، هيئة 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  ال�صحة،  هيئة  للثقافة،  دبي 
حارتني  تخ�صي�ص  مت  كما  الببريببا�ببصببي،  دبببي  وجمل�ص 
اإ�صافيتني اإىل لعبات نادي دبي للمعاقني، وتعد هذه 
اجلهات من اجلهات املميزة يف م�صاركاتها يف الفعاليات 

التي يقيمها املجل�ص خ�صي�صاً للمراأة.
ومن املقرر اأن تبداأ املناف�صات ال�صاعة العا�صرة والن�صف 
والإحماء،  البداية  ترتيبات  اكتمال  بعد  وذلك  �صباحا 
بعد  الثانية  ال�صاعة  حتى  املناف�صات  تتوا�صل  اأن  على 
الببظببهببر، وكببببان املببجببلبب�ببص قبببد قبببدم البببدعبببوة اإىل جميع 
ال�صيدات املنت�صبات اإىل هيئات ودوائر وموؤ�ص�صات القطاع 

احلكومية يف دبي من املواطنات والوافدات للت�صجيل يف 
البطولة فيما خ�ص�صت اللجنة املنظمة جوائز جمزية 

لاعبات احلا�صات على املراكز الأوىل.
كما �صتتواجد الاعبة الإماراتية هند احلمادي لعبة 
فهم  يف  املبتدئات  لت�صاعد  للبولينغ  الإمببارات  منتخب 

قوانني اللعبة وتقدم لهن الن�صائح للعب اجليد.
وقد اعتمدت اللجنة املنظمة نظام البطولة باأن ي�صمح 
لكل موؤ�ص�صة بامل�صاركة يف البطولة بفريق واحد فقط 
مكون من اأربعة لعبات من املواطنات وغر املواطنات 
ب�صرط اإثبات انتمائهن الإداري للموؤ�ص�صة وتلعب باقي 
امل�صاركات بالنظام الفردي، ومينع متاماً اأن ت�صتعني اأي 

موؤ�ص�صة باأي لعبة من خارجها.
 وي�صعى جمل�ص دبي الريا�صي من خال هذه البطولة 
للمراأة  الببريببا�ببصببة  باأهمية  والببوعببي  الثقافة  ن�صر  اإىل 
املحافظة على �صحة جيدة واملقدرة  اأ�صا�صي يف  كعامل 
على القيام باأعباء احلياة اليومية بي�صر و�صهولة، اإىل 
بني  العاقات  اأوا�ببصببر  وتنمية  الببروابببط  تعزيز  جانب 
خال  من  احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  املوظفات 
تببوفببر فببر�ببص الببرتويببح وممببار�ببصببة الببريببا�ببصببة وايجاد 
اجواء من املناف�صة والرتفيه وادخال البهجة وال�صرور 
اىل نفو�صهن. وتهدف اإىل تنويع الفعاليات والأن�صطة 
التي تنظمها اللجنة وذلك لتجديد الن�صاط والبتعاد 
عن روتني العمل اليومي، كما تهدف اأي�صا اإىل حتقيق 
واعببد لريا�صة  بناء م�صتقبل  املببراأة  ريا�صة  روؤيببة جلنة 

املراأة .

•• دبي - الفجر:

ال�صاعة  متبببام  يف  دببببي  �ببصببواطببئ  ت�صهد   
-ال�صبت-  الببببيببببوم  ظبببهبببر  مببببن  البببثبببانبببيبببة 
انبببطببباق �ببصببببباق اجلبببولبببة الببثببانببيببة من 
بطولة دبي لل�صن ال�صراعية املحلية 60 
الدويل  دبي  نببادي  ينظمها  والتي  قدما 
فعاليات  �ببصببمببن  البببببحببريببة  لببلببريببا�ببصببات 
البحري  الببريببا�ببصببي  املببو�ببصببم  واأنبب�ببصببطببة 

2015-2014
اأكدت  �صفينة   81 ال�صباق  يف  وي�صارك 
مبب�ببصبباركببتببهببا يف الببتببظبباهببرة بببعببد اإغببباق 
الأول  اأم�ص  اأول من  يوم  الت�صجيل  باب 
النهائية  القائمة  واإعبببان  -اخلمي�ص- 
يف احلدث لتوؤكد هذه امل�صاركة الكبرة 
عبببن مببببدي الهبببتبببمبببام البببببذي حتببظببي به 
ال�صباقات الرتاثية املحلية واملكانة التي 

حتظي بها بني جميع �صرائح املجتمع.
واأكببببمببببلببببت البببلبببجبببنبببة املبببنبببظبببمبببة يف نببببادي 
البحرية  لبببلبببريبببا�بببصبببات  البببببببدويل  دببببببي 
ال�صباق  بانطاق  اخلا�صة  التجهيزات 
واجلهات  الببدوائببر  مع  بالتن�صيق  اليوم 
املببعبباونببة يف اإجنبببباح احلدث  احلببكببومببيببة 
والتي تقف دائما وراء جناح كل الأحداث 

والفعاليات التي ينظمها النادي
وح�صب الرنامج الزمني الذي اأ�صدرته 
ال�صاعة  حتبببددت  فببقببد  املنظمة  اللجنة 
احلببباديبببة عبب�ببصببرة والببنبب�ببصببف مبببن �صباح 
لو�صول  موعد  كبباآخببر  -ال�صبت-  الببيببوم 
التجمع  نببقببطببة  اإىل  املبب�ببصبباركببة  البب�ببصببفببن 
مكان  اإىل  البببتبببحبببول  ثبببم  ومببببن  الأوىل 
يتحدد ح�صب  �صوف  والببذي  النطاقة 
حالة البحر واجتاه الرياح حيث يتوقع 
 18-16 بني  ال�صباق  م�صافة  ت�صل  اأن 
النهاية  خببط  اإىل  و�ببصببول  بحريا  ميا 
املقرتح و�صيتم اإخطار النواخذة واملاك 
الإحداثيات  على  ال�صباق  يف  امل�صاركني 
الق�صرة  الن�صية  الر�صائل  عر خدمة 

)اأ�ص اأم اأ�ص(
كافة  لل�صباق  املنظمة  اللجنة  وتببراقببب 
البحر  ببببحبببالبببة  املببتببعببلببقببة  الببتببفببا�ببصببيببل 
تقارير  خببببال  مبببن  البببريببباح  و�بببصبببرعبببات 

الأر�بببببصببببباد اجلببببويببببة عبببلبببى راأ�بببببص 
الظروف  اأن  عببلببمببا  البب�ببصبباعببة 

اليوم تائم ال�صباق ح�صب 
و�صط  الأر�ببصبباد  تقارير 

تنا�صب  ريبباح  �صرعات 
 10-8 ال�صباق بني 
عقد ودرجة حرارة 
 25 اإىل  تببب�بببصبببل 

درجة مئوية
اللجنة  ودعبببببببببت 
لل�صباق  املببنببظببمببة 

النواخذة  جببمببيببع 
والبحارة امل�صاركني 

البببيبببوم  الببب�بببصببببببباق  يف 
�ببصببرورة اللببتببزام التام 

واللوائح  التعليمات  بكل 
اليوم  بببالبب�ببصببببباق  اخلبببا�بببصبببة 

خببا�ببصببة اللبببتبببزام بببالببوقببوف يف 
ال�صحيحة  بال�صورة  البداية  خببط 

وعدم الإخال بالنظام من اجل اإجناح 
بال�صورة  واإخبببراجبببه  املببرتببقببب  البب�ببصببببباق 

املنتظرة 
اآخبببر بني  بببعببدا  الببيببوم  املناف�صة  وتبباأخببذ 
الببببنببببواخببببذة والبببببببببحببببارة املببب�بببصببباركبببني يف 
احلببببببدث كبببونبببهبببا متبببثبببل حمبببطبببة مهمة 
املو�صم  بببنببامببو�ببص  للتتويج  الببطببريببق  يف 
من  عدد  اكر  وجمع   2015-2014
الببنببقبباط يف اجلبببولت الببثبباث مببن عمر 
بببطببولببة دببببي كببمببا اأنببهببا �ببصببتببكببون مبثابة 
الببتببعببويبب�ببص لبببببعبب�ببص البب�ببصببفببن البببتبببي مل 
الكبار  اخلم�صة  مببع  ال�صعود  يف  تنجح 
اجلولة  �ببصببببباق  يف  الببتببتببويببج  من�صة  اإىل 
وكان  املا�صي  ال�صبت  جرت  التي  الأوىل 
الفتتاحية  اجلبببولبببة  يف  الأول  املبببركبببز 
املا�صي  ال�صبت  يوم  اأحداثها  التي جرت 
 99 اإقببباع  ال�صفينة  طاقم  ن�صيب  مببن 
بببقببيببادة الببنببوخببذة البب�ببصبباب عببمببر عبداهلل 
املركز  احبببتبببل  فببيببمببا  املببببرزوقببببي  حمببمببد 
بقيادة   30 الببعببديببد  ال�صفينة  الببثبباين 
الرميثي  را�ببصببد  حممد  خالد  النوخذة 
 25 ال�صفينة زلزال  الثالث  املركز  ونال 
مببروان عبداهلل حممد  النوخذة  بقيادة 

املبببركبببز الرابع  املبببرزوقبببي وحبب�ببصببل عببلببى 
النوخذة  بقيادة   96 الو�صل  ال�صفينة 
خلف بطي م�صبح الغ�صي�ص فيما ح�صل 
غازي  ال�صفينة  اخلببامبب�ببص  املببركببز  عببلببى 
�صعيد  احببمببد  الببنببوخببذة  بببقببيببادة   103

�صامل الرميثي
�صباق  يف  امل�صاركة  ال�صفن  قائمة  وت�صم 
من�صور  يتقدمها  حمببمببا   81 الببيببوم 
1 واخلببيبباي 2 وكببحببال 3 والببقببفبباي 4 
واملبب�ببصببرف 5 واخلببلببيببج 6 واحلبببظببباي 7 
وجناح 8 والطف 9 وفزاع 11 واطل�ص 
12 واملطلعي 13 وخم�صرم 15 والزير 
16 والنامو�ص 17 ورجام 18 ودهي�ص 
19 وطوفان 21 والداعي 24 وزلزال 
اأي�صا  الببيببوم  ال�صباق  ويبب�ببصببارك يف    25
القفال 27 واليمامة 29 والعديد 30 
وال�صاحل 31 والع�صار 32 وبراق 33 
ودبي 34 ومان�ص�صتوؤ �صيتي 35 والبارح 
36 والفي�ص 37 والعا�صمة 38 وعنيد 
39 ومرتو 40 وميال 41 و�صرجاوي 
44 ودا�ص  43 واملببنببادي  42 واجلببوكببر 
45 وامليدان 49 ومرعب 51 وال�صال 
52 والحيمر 53 والتر 55 والزاهي 
56 وزفزاف 59 ومهاجر 60 ومزاحم 

64 وبرج خليفة 66 والعميد 68 
ومن بني الأ�صماء امل�صاركة اأي�صا معدي 
77 وتواق  75 ودوا�بببص  والببطببرف   72
79 وال�صرب 80 والكايد 82 و�صردال 
 85 ووحبببببببببداوي   84 والبببطبببامبببي   83
 88 والببدانببة   87 86 والو�صف  ولببزام 
 92 91 والبببرائبببد  89 ونببببزاع  واعبببمبببار 
والو�صل   94 والبببطبببوا�بببص   93 وفبببباح 
96 وق�صقو�ص98 واإقاع 99 وغازي 
 106 هببببد  وهبببببد   105 ورعببببببد   103
والقناطر 108 وطهف 110 و�صدمي 
 113 والبببنبببهبببام   116 وهببببببداد   112
وو�صاوي 118 وور�صان 122 واملروح 

124 وهياف 131 والبارز 150.

)دبي البحري( ي�شيد باجلهات 
املتعاونة

حببر�ببص حمببمببد عبببببببداهلل حببببارب املدير 
التنفيذي بالوكالة يف نادي دبي الدويل 
للريا�صات البحرية على ال�صادة بالدور 
الدوائر  به  الذي تقوم  واملهم  اليجابي 
دعم  يف  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية 
واجناح جميع الحداث والفعاليات التي 
للريا�صات  البببدويل  دبببي  نببادي  ينظمها 

بال�صكر  حببارب  حممد  وخ�ص  البحرية 
احليوية  املن�صات  حماية  جهاز  من  كا 
والببب�بببصبببواحبببل )قبببيبببادة البب�ببصببرب البببراببببع( 
مبختلف  دبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة 
يف  البببببحببريببة  البب�ببصببئببون  واإدارة  اإدارتببببهببببا 
اليخوت  واإدارة  دببببي  عببهببد  ويل  مكتب 
للدفاع  العامة  والإدارة  بدبي  الأمرية 
لاإعام  دبببي  وموؤ�ص�صة  دبببي  يف  املببدين 
للنادي  الإعبببامبببي  البب�ببصببريببك  يف  ممثلة 
وموؤ�ص�صة  الريا�صية  دبي  امل�صاهر  قناة 

دبي خلدمات الإ�صعاف وهيلي دبي

الرتتيب العام لبطولة دبي:
الأول: اإقاع 99 النوخذة ال�صاب عمر 

عبداهلل حممد املرزوقي نقطة واحدة
الببنببوخببذة خالد   30 الببعببديببد  الببثبباين : 

حممد را�صد الرميثي نقطتان
الببنببوخببذة مروان   25 الببثببالببث : زلببببزال 

عبداهلل حممد املرزوقي ثاث نقاط
الببنببوخببذة خلف   96 الببو�ببصببل  البببراببببع : 

بطي م�صبح الغ�صي�ص 4 نقاط
103 النوخذة احمد  اخلام�ص : غازي 

�صعيد �صامل الرميثي 5 نقاط.

انط���الق بولي�ن����غ ال�سي����دات 
واإقب��ال وا�س���ع للم�سارك���ة 

�شفينة ت�شارك يف احلدث  81

ال�سراعية 60 قدما تبحر يف �سواطئ دبي اليوم
املناف�شة ت�شتد بني النواخذة والبحارة على لقب املو�شم

اللجنة املنظمة تدعو امل�شاركني لاللتزام باللوائح وال�شروط
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الفجر الريا�ضي

اأم�ص الأول لكفت الإثارة  لو انتهت كاأ�ص اخلليج لكرة القدم 
اأهداف  �صبعة  والإمبببارات  عمان  �صلطنة  �صجلت  بعدما  وزادت 
يف خببتببام هببائببل لببلببدور الأول.فبببببعببد �ببصببت مببببباريببات فيها 13 
هدفا اأ�صافت عمان خم�صة اأهداف مفاجئة يف �صباك الكويت 
واأكملت الإمارات حاملة اللقب ح�صيلة اليوم الرائع بهدفني 
اجلمهور  بالريا�ص.وغاب  مبهج  م�صهد  يف  العراق  مرمى  يف 
اأيام  لثاثة  فهد  امللك  ا�صتاد  مببدرجببات  اأ�صعل  الببذي  اليمني 
�صعيدا  املناف�صات  ال�صاب  فريقه  ودع  بعدما  الأول  الببدور  من 
بنقطتني هما اأف�صل ما ح�صل عليه يف بطولة واحدة خال 
ال�صتاد  يف  اآلف  ب�صعة  اخلليج.لكن  بكاأ�ص  م�صاركات  �صبع 
الكبر ومثلهم اأو اأقل قليا يف ا�صتاد الأمر في�صل بن فهد 
�ببصببهببودا على كببرة قببدم مثالية واأهببببداف غببزيببرة وتاألق  كببانببوا 
املجموعة  عن  النهائي  قبل  للدور  الفريقان  لي�صعد  فببردي 
الثانية تاركني خيبة الأمل للكويت �صاحبة الرقم القيا�صي يف 
الألقاب اخلليجية وللعراق و�صيف بطل الن�صخة املا�صية.ومل 
ح�صم  تاأجل  بعدما  اخلليجية  البطولة  يف  عاديا  امل�صهد  يكن 

التاأهل يف جمموعتي الدور الأول للجولة الأخرة.
ويوم الأربعاء املا�صي اأكملت ال�صعودية البلد امل�صيف الباحث 
اليمن  باإق�صاء  انتفا�صتها   2003 منذ  الغائب  اللقب  عن 
ورافقتها  نببقبباط.  ب�صبع  الأوىل  املببجببمببوعببة  �ببصببدارة  و�ببصببمببان 
ور�صيده  الذهبي  املببربببع  ي�صل  بلد  اأول  اأ�صبحت  التي  قطر 
ببببا انببتبب�ببصببارات وهبببي الببتببي تببعببادلببت ثببباث مببببرات يف ثاث 
بلما�صي  وحيدا.وقال مدربها جمال  و�صجلت هدفا  مباريات 
قريب..  م�صتواها  الفرق  اأغلب  املناف�صة  �صعوبة  ي�صف  وهو 
وكوريا  الببيببابببان  اآ�ببصببيببا مثل  كبباأ�ببص  كبببببرة يف  هببنبباك منتخبات 
اجلببنببوبببيببة. )لببكببن( ل ميببكببن احلببديببث يف كبباأ�ببص اخلببلببيببج عن 
اليمن  فببازت على  ال�صعودية  الآخببر.  اأف�صل من  وجببود فريق 
بهدف )نظيف( ورمبا نعرف يف نهاية البطولة من الأف�صل. 
وحتببببدث احلبببار�بببص الببعببمبباين عببلببي احلببببب�ببصببي �ببصبباحببب اخلرة 
موؤمتر  يف  تقريبا  الفكرة  نف�ص  عن  اخلليج  كاأ�ص  يف  الكبرة 
�صحفي ع�صية مواجهة الكويت وقال ل يوجد اأي فريق �صمن 
الذي  احلار�ص  واأ�صاف  الفر�صة.  متلك  الفرق  وكل  ال�صعود 
قاد باده للقبها الوحيد على اأر�صها يف 2009 ل يوجد اأي 
فريق �صمن ال�صعود ول يوجد اأي فريق �صمن اخلروج.. رمبا 
للبطولة.  حت�صب  نقطة  هببذه  لكن  جيد  غر  امل�صتوى  يكون 
فالبطل   . الكويت  اأمببام  تذكر  �صعوبة  تواجه  مل  عمان  لكن 
العماين.  البب�ببصببغببط  مببواجببهببة  يف  متببامببا  ا�صت�صلم  الببتبباريببخببي 
رائع  وتعادل  العراق  على  انت�صار  يف  الكويت  تاألقت  وبعدما 

مع الإمببارات وجدت نف�صها تخ�صر بخما�صية اأنهت اأي طموح 
لديها يف ا�ببصببتببعببادة الببلببقببب.وقببال مببدربببهببا جببورفببان فببيببرا يف 
لببلببكببويببت يف البطولة  اأقبب�ببصببى هببزميببة  بببعببد  مبببوؤمتبببر �ببصببحببفببي 
ا�صت�صلم  املتتاليني  الببهببدفببني  بعد  الإطبببباق  على  اخلليجية 
الفريق متاما. وحتى يف بداية ال�صوط الثاين �صجل املناف�ص 
مفاجاأة  وحببدهببا  اخلما�صية  تكن  ومل  اآمببالببنببا.  فانتهت  هدفا 
اخلليج  كبباأ�ببص  يف  الأول  انت�صاره  حقق  الببذي  فالفريق  عمان 
منذ 2009 قدم اليوم هدافا غر متوقع بعدما �صجل �صعيد 
الثانية. الببدولببيببة  مببببباراتببه  يف  ثاثية  )ال�صلهوب(  الببرزيببقببي 
وح�صل ال�صلهوب على فر�صته بالن�صمام لت�صكيلة املدرب بول 
لوجوين قبل يوم واحد من ال�صفر لل�صعودية و�صارك كبديل 
اأن يرتك  املا�صية دون  اأمببام العراق يف اجلولة  لبع�ص الوقت 
اأمام الكويت بف�صل  ب�صمة.لكنه كان حمور النت�صار الكبر 
16 دقيقة قدمته للخليج مهاجما وهو يف  اأهببداف يف  ثاثة 
الثامنة والع�صرين من العمر.اأما العراق فبدت اآماله منتهية 
حتى قبل اأن يخو�ص جولة احل�صم ومدربه حكيم �صاكر ي�صكو 
الفريق عاجزا  النف�صي على لعبيه.وبدا  ال�صغط  مرارا من 
الذين  الإماراتيني  ورفاقه  الرحمن  عبد  عمر  مواجهة  عن 
ا�صتحقوا الفوز بل وكان اخلروج بهدفني فقط اأقل مما يدل 
على  ال�صيطرة  الإماراتي  الدفاع  الكبر.واأحكم  التفوق  عليه 
هجوم العراق املفتقد لقائده وهدافه امل�صاب يون�ص حممود. 
بينما  امللعب  ملنت�صف  الإمبباراتببيببني  املببدافببعببني  �صغط  وو�ببصببل 
حمل عبد الرحمن راية الهجوم وا�صتعر�ص مهاراته العالية 
تكن  قوية.ومل  عراقية  للتحامات  كثرة  اأحيان  يف  وتعر�ص 
يف  مبخوت  علي  هببديف  يف  مبا�صرة  م�صاهمة  البب�ببصبباب  لبباعببب 
ال�صوط الثاين لكنه حتى وهو يتعر�ص للرقابة الل�صيقة كان 
يلعب دورا يف م�صاعدة زمائه.وقال عبد الرحمن �صانع لعب 
العني البالغ من العمر 23 عاما عانيت من رقابة ل�صيقة من 
لعبي  �صحب  علي  مهدي  املببدرب  مني  فطلب  العراق  لعبي 
العراق من مناطقهم وخلق م�صاحات لزمائي. واأ�صاف لقد 
متكنت من تنفيذ اأوامر املدرب لكننا مل ن�صتغل الفر�ص التي 
ا�صتاد  �صي�صتاأثر  الأحبببد  وغببدا  الأول.  ال�صوط  يف  لنا  اأتيحت 
امللك فهد بالأ�صواء حني ي�صت�صيف مواجهتي قبل النهائي.
الغائبة  قطر  لتواجه  جتدد  الببذي  طموحها  عمان  و�صتحمل 
التاألق يف كاأ�ص اخلليج منذ توجت بطلة يف الدوحة عام  عن 
املدرب  التي يقودها  ال�صعودية  2004. وبعدها �صيكون على 
لتجاوز  الأف�صل  تقدمي  كببارو  لوبيز  رامببون  خببوان  ال�صباين 

مهارات الإماراتيني يف مواجهة مرتقبة.

•• م�صقط – الفجر:

 انببطببلببقببت يببببوم اخلببمببيبب�ببص مبببن مببر�ببصببى املبببوج 
كاأ�ص  يف  اجلماعية  ال�صباقات  اأوىل  م�صقط 
عمان لبطولة الآر�صي 44، والتي ي�صت�صيفها 
مبب�ببصببروع عببمببان لبباإبببحببار خبببال الببفببرتة من 
برعاية  2014م  نبببوفبببمبببر   23 اإىل   19
مببر�ببصببيببد�ببص ببببنبببز، وهببببي بببطببولببة عبباملببيببة متر 
فيها  ويتناف�ص  العامل  مببدن  اأجمل  من  بعدد 
البحارة  اأ�صهر  برفقة  الأعببمببال  رجببال  اأ�صهر 
البببيبببوم الأول  �ببصببببباقببات  الببعبباملببيببني، و�بببصبببهبببدت 
نيكا  فريق  فببوز  عببن  متخ�صت  قوية  مناف�صة 
على  ح�صوله  وبببعببد  الأول.  باملركز  الببرو�ببصببي 
لبطولة  الثنائية  ال�صباقات  يف  الثالث  املركز 
اإنهاء  نيكا  تيم  فببريببق  ا�صتطاع   44 الآر�ببصببي 
اليوم الأول من ال�صباقات اجلماعية يف املركز 
جلميع  ال�صعبة  البداية  من  فبالرغم  الأول، 
الرو�صي  اأثبت  الببريبباح،  تقلبات  ب�صبب  الفرق 
فبببادمبببر بببرو�ببصببكببني مببالببك قببببراب نببيببكببا مع 
الربان هات�صن�صون باأنهم قادرون على التاأقلم 
مببع تببقببّلبببببات الببريبباح وحبب�ببصببلببوا بببذلببك عببلببى 6 
نقاط فقط يف ثاثة �صباقات وت�صدروا قائمة 
كاأ�ص  نتائج  وتعّد  البطولة.  من  الأول  اليوم 
عمان لبطولة الآر�صي 44 مهمة وحا�صمة يف 
الرتتيب العام للبطولة، حيث �صت�صاف نتائج 
املحطات  يف  امل�صجلة  النقاط  اإىل  عمان  كاأ�ص 
الأربع ال�صابقة من البطولة مما مينح الفرق 
الأربببببع املببتبب�ببصببدرة يف الببرتتببيببب الببعببام فر�صة 
اأكر للفوز بالبطولة. وح�صب الرتتيب العام 
بيك  كري�ص  الأعببمببل  رجببل  يت�صدر  للبطولة، 
العام مبجموع  اأكببوا قائمة الرتتيب  يف فريق 
ال�صابقة،  الأربببع  املحطات  نقاط فقط من   6

ويليه رجل الأعمال جون با�صادون مع فريقه 
7 نقاط فقط،  بينينزول برتوليوم مبجموع 
9 نقاط  ثم يليه فريق برونونزيك مبجموع 

ثم فريق كاريزما مبجموع 14 نقطة.
انطلقت القوارب يف الوقت املحدد من مر�صى 
8 عقدات،  ببب�ببصببرعببة  املببببوج مبب�ببصببقببط مبببع ريبببباح 
منت  على  بونز  نيكو  الأعمال  رجل  وا�صتطاع 
بف�صل  الأول  بال�صباق  الببفببوز  كاريزما  قببارب 
توم  البببببحببار  مببن  ال�صرتاتيجية  التوجيهات 
اأوملبية  مببيببدالببيببة  عببلببى  احلببائببز  �صلينج�صبي 
ذهبببببيببة وبببطببل كبباأ�ببص اأمببريببكببا لببعببام 2013م، 
حيث ا�صتطاع الإبحار اإىل نقطة تغير امل�صار 
ب�صرعة  بعدها  وانطلق  كاتيو�صا  فببريببق  قبل 
باملركز الأول  الفوز  القوارب وحقق  عن باقي 
ثم  نيكا.  تيم  فببريببق  ثببم  كاتيو�صا  فببريببق  يليه 
ال�صباق  يف  لببلببتبباألببق  نيكا  تببيببم  فببريببق  دور  جببباء 
ال�صباق  يف  خرتهم  مببن  م�صتفيدين  الببثبباين 
الأول حيث ا�صتفادوا من تقدمهم يف التفافة 
قارب  مببع  مناف�صة  الببفببوز يف  الببعببودة وحتقيق 
اأكببوا الذي  وقببارب  �صينرجي الذي جاء ثانياً 
جاء باملركز الثالث. مل يكتِف فريق تيم نيكا 
بفوز واحد و�صارع بقوة لتحقيق الفوز الثاين 
حيث كان متقدما حتى املناورة الأخببرة قبل 
خببط الببنببهببايببة، ولببكببنببه ارتببكببب خببطبباأ تكتيكيا 
بببيببنببيببنببزول برتوليوم  لببفببريببق  اأعببطببي فببر�ببصببة 
للتقدم والفوز بال�صباق الثالث بعد نتائج غر 

مر�صية يف ال�صباقني الأوليني.
ومن ال�صدف الطريفة اأن قائد الدفة لفريق 
اليوم  واأن  الإبببحببار  عببامل  يف  جببديببد  كاتيو�صا 
الأول من ال�صباقات اجلماعية يف كاأ�ص م�صقط 
يعتر اليوم الثالث ع�صر له يف عامل الإبحار، 
اأقببل من  اأن يجمع نقاط  وكببان هدف الفريق 

الإبحار،  روبببرت يف  اأم�صاها  التي  الأيببام  عدد 
نقطة   12 الفريق  حقق  اأن  امل�صادفة  وكانت 
فقط حمرزا بذلك املركز الثالث يف مناف�صات 
فادمر  الأعمل  رجل  وي�صف  الأول.   اليوم 
الفائز  نببيببكببا  تبببيبببم  قببببببارب  مبببالبببك  ببببرو�بببصبببكبببني 
ويقول  بالفوز،  فرحته  الأول  اليوم  ب�صباقات 
باأن الفوز مل يكن �صها يف �صراع م�صتمر مع 
تري  للربان  الف�صل  ويعزو  الببريبباح،  تقلبات 
جيم�صون  فيل  ال�صاري  وموجه  هات�صن�صون 

اللذين عما بقوة مع باقي اأع�صاء الفريق.
فريق  اإىل  هات�صن�صون  تري  التكتيكي  ان�صم 
تيم نيكا يف املحطة الثانية من البطولة فقط، 
ويبب�ببصببف عبباقببتببه بببرجببل الأعبببمبببال فادمير 
برو�صكني ويقول باأن فادمر يت�صف باملثابرة 
والرتكيز، واأنهما يت�صابهان يف تفكرهما نوعاً 
ولكنه  اأحياناً  اإيجابي  اأمر  يقول  ما، وهو كما 
ل يكون يف �صاحلهما يف اأحيان اأخرى، ولكنه 
مع  بالعمل  �صعادته  عن  معراً  حديثه  يختم 
فببادمببر عببلببى مببنت قببببارب نببيببكببا. اأمببببا فريق 
ال�صباق  يف  بقوة  العود  ا�صتطاع  فقد  كاريزما 
يف  للبدء  خمالفة  على  ح�صوله  بعد  الأخبببر 
ال�صباق قبل الأوان، حيث �صجل نقطة واحدة 
اأخببرى يف  الثاين و5  الأول و5 يف  ال�صباق  يف 
بذلك  ليحتلوا  نقطة   11 مبجموع  الببثببالببث 
املببركببز الببثبباين بببفببارق خم�ص نقاط عببن فريق 

نيكا الذي جمع 6 نقاط فقط.

لبطولة  ُعــمــان  لكاأ�ص  الــعــام  الرتتيب 
الآر�شي 44 )بعد ثالثة �شباقات(

فريق تيم نيكا – )3 ، 1، 2( 6 نقاط  .1
فريق كاريزما )1، 5، 5( 11 نقطة  .2

فريق كاتيو�صا )2، 6، 4( 12 نقطة   .3

 14  )3  ،2 فريق �صينرجي ري�صنج )9،   .4
نقطة

فريق اأكوا )4، 3، 7( 14 نقطة  .5
 17  )8  ،4  ،5( ري�صنج  اأرتيمي�ص  فريق   .6

نقطة
 )1  ،9  ،10( برتوليوم  بينينزول  فريق   .7

20 نقطة 
 ،7( ت�صالنج  �صيلنج  يوث  جازبروم  فريق   .8

8، 6( 21 نقطة
 25  )9  ،10  ،6( بببرونببونببزيببك  فببريببق   .9

نقطة 
 25  )10  ،7  ،8( ري�صنج  األببيببف  10.فريق 

نقطة 

– فئة   44 الآر�ببصببي  لبطولة  الببعببام  الرتتيب 
ال�صباقات اجلماعية )بعد اأربع حمطات ويوم 

واحد من ال�صباقات(
1.فريق اأكوا – 6 نقاط

فريق بينينزول برتوليوم – 7 نقاط   .2
فريق برونونزيك – 9 نقاط   .3

فريق كاريزما – 14 نقطة  .4
فريق �صينرجي ري�صنج – 16 نقطة  .5
فريق اأرتيمي�ص ري�صنج – 16 نقطة  .6

فريق نيكا – 17 نقطة  .7
فريق بومباردا ري�صنج – 21 نقطة  .8

9. فريق جازبروم يوث �صيلنج ت�صالنج – 21 
نقطة

فريق كاتيو�صا – 24 نقطة   .10
فريق األيف ري�صنج – 25 نقطة   .11

فريق اأم اأيه جي ري�صنج – 34 نقطة  .12
 36 – يبببوث  ري�صنج  اأرتببيببمببيبب�ببص  فببريببق   .13

نقطة

توج منتخب الإمارات لكرة القدم ال�صاطئية ام�ص بامليدالية 
الرونزية يف دورة الألعاب الآ�صيوية ال�صاطئية التي تختتم 
فيتنام  منتخب  على  فببوزه  عقب  بتاياند  بوكيت  يف  اليوم 
بنتيجة 8-2 يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع التي 
املنتخب  وح�صل  بوكيت.  يف  هني  �صافان  �صاطئ  على  جببرت 
املنتخب  على  فبببوزه  بعد  الذهبية  امليدالية  على  الإيببببراين 
الياباين يف النهائي . واعرب الاعبون عن �صعادتهم بوقوف 
بعثة الإمارات يف بوكيت خلفهم منوهني بجهود �صعيد حارب 
رئي�ص الوفد وعبد امللك جاين مدير الوفد الريا�صي واأحمد 
 . الببوفببد  املببهببري ع�صو  الببوفببد وخببالببد  نائب مدير  الطيب 
الريا�صي  الببوفببد  مببديببر  املببلببك جبباين  العميد عبد  وخبباطببب 
لبعثة الإمارات امل�صاركة يف الدورة ..الاعبني عقب التتويج 
يحملون  الذين  احلقيقيون  والأبببطببال  الذهب  اأهببل  اأنتم   :
القارية والعاملية بعد  املحافل  الوطن يف كافة  �صرف متثيل 
اأن اأثبتم للجميع جدراتكم وا�صتحقاقكم لنيل اأغلى الألقاب 
فببالإرادة والعزمية  واإن مل يحالفنا التوفيق بع�ص الأحيان 
والت�صميم على تقدمي اأف�صل ما لديكم هي الدافع واملوؤ�صر 

ال�صام الوطني  ا�صتطعنا من خاله عزف  الإيجابي الذي 
مدير  واأ�ببصبباف  خفاقا.  عاليا  علمها  ورفببع  الغالية  لدولتنا 
الوفد الريا�صي /كنت على يقني باأن اأبناء الإمارات �صيحققوا 
الإجناز املنتظر واإ�صافة ميدالية جديدة لريا�صة الإمارات 
النجاحات  �صل�صلة  بجانب  ليو�صع  الآ�صيوي  العر�ص  يف هذا 
والنت�صارات املتعددة منذ انطاق الدورة وهذا ما عهدناه 
البببدور الرائد  اإغببفببال  املبب�ببصبباركببات دون  كببافببة  منهم دائببمببا يف 
ال�صاطئية  للكرة  الوطني  ملنتخبنا  والإداري  الفني  للطاقم 
وكافة اأفراد البعثة التي مل ترى �صيئا �صوى جناح الاعبني 

يف املهمة الكبرة وقد حتقق بالفعل فهنيئا للجميع. 
اأكد اأحمد الطيب نائب مدير الوفد الريا�صي على اأن  كما 
الروح احلما�صية الكبرة التي لوحظت على كافة الاعبني 
منذ املباراة الفتتاحية هي ال�صر يف موا�صلة امل�صرة والعودة 
بامليدالية . واأ�صار الطيب اإىل اأهمية دعم هذه اللعبة يف ظل 
التطور الهائل الذي متر به . كما ك�صف خالد املهري ع�صو 
الوفد الر�صمي لاإمارات ببوكيت اإىل اأن اجليل احلايل من 
الاعبني كفيل باإعادة اأجماد كرة القدم ال�صاطئية الإماراتية 

والتي فقدها لفرتة من الزمن ولكن طموحات واآمال هذا 
الفريق املتجان�ص فنيا واإدرايببا يب�صر باخلر . واأو�صح علي 
اأن  ال�صاطئية  الببقببدم  لببكببرة  الببوطببنببي  منتخبنا  قببائببد  كبببرمي 
الأجواء النموذجية التي خا�ص فيها الأبي�ص كافة املباريات 
اإىل هذه املرحلة املتقدمة بعد  لعبت دورا بارزا يف الو�صول 
اأن �صارت البعثة بالكامل فريقا واحد يطمح وي�صعى لنف�ص 
اقتنا�ص ميدالية ترتجم كافة اجلهود  النبيل وهو  الهدف 
الفريق.  التي يتمتع بها لعبو  العالية  املبذولة واجلاهزية 
واأ�صاد ح�صن احلمادي “ زئبق “ منتخبنا الوطني و�صاحب 
اأ�صرع هدف يف الدورة يف مباراة الإمارات الأوىل اأمام ماليزيا 
بالثانية الثالثة بوجود العديد من العنا�صر الواعدة �صمن 
�صفوف املنتخب اأمثال وليد ب�صر واأحمد ب�صر ووليد حممد 
والذين حجزوا اأماكنهم مع الأبي�ص خال املرحلة القادمة. 
الوطني  منتخبنا  مببدرب  �صيلفا  جو�صتافو  الرازيلي  وعر 
عن فرحته بعودة الإجنازات اإىل اأ�صحابها حيث اأكد على اأن 
العهد الذي قطعه الاعبون على اأنف�صهم قبل انطاق هذا 
املحفل الآ�صيوي ا�صتطاعوا اأن يحولوه اإىل واقع ملمو�ص من 

خال الرتكيز على رفع الكفاءة البدنية والفنية وم�صاعفة 
الرامج التدريبية ب�صكل دائم وهو العامل الذي قاد الفريق 
تكون  ببباأن  ب�صر  اأحمد  الاعب  ووعببد  التتويج.  اإىل من�صات 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  اإىل  واملوؤهلة  القادمة  الت�صفيات 
نحو  للعبور  وبببوابببة  حمطة   2015 بالرتغال  ال�صاطئية 
�صاعد  الببذي  البدنية  للياقة  املرتفع  املعدل  وعببن  العاملية.  
�صعيد  اأكد  املناف�صات  كافة  وا�صح يف  ب�صكل  الإمببارات  لعبي 
الإمارات  ملنتخب  البدنية  واللياقة  الأحمال  مببدرب  يو�صف 
بكافة  الببتببام  الاعبني  اإلببتببزام  على  ال�صاطئية  الببقببدم  لببكببرة 
ب�صكل  وتنفيذها  الفني  اجلببهبباز  قبل  مببن  املببحببدد  الببرامببج 
منوذجي ال�صيء الذي منح الاعبني طاقة اإ�صافية جعلتهم 
الرازيلي  امل�صرفة. وحر�ص  ال�صورة  بهذه  املباريات  يببوؤدون 
مار�صيلو منديز مدرب منتخب اليابان على تهنئة منتخبنا 
ملنتخبنا  مببدربببا  كببان  مينديز  واأن  خا�صة  الببرونببزيببة  على 
املا�صي.  العام  يف  اليابان  لتدريب  وانتقل  �صنوات  �صبع  ملببدة 
الأول على م�صتوى  املركز  الإمبببارات  احتلت  اخر  من جانب 
العا�صر  املركز  الببدورة وحلت يف  امل�صاركة يف  العربية  الببدول 

ذلك  وياأتي   .  45 البالغ عددها  امل�صاركة  الببدول  ترتيب  يف 
بعد ان ح�صدت الإمارات 12 ميدالية حيث اأ�صاف منتخب 
جديدة  ميدالية  الرونزية  على  احلا�صل  ال�صاطئية  الكرة 
امليدالية  على  حببريببز ح�صل  بببن  املببر  قبله  وكبببان  لببباإمبببارات 
بينما  واقف مفتوح  فئة  املائية  الدراجات  �صباق  الف�صية يف 
ذهبية  اربببع  منها  ميداليات   9 اجلوجيت�صو  منتخب  ح�صد 
الطائرة  الكرة  منتخب  وح�صد  برونزية  وثبباث  وف�صيتان 
اأحرز منتخب  ثانية  ناحية  برونزية. ومن  بالقدم ميدالية 
الببريببا�ببصببات اجلببويببة املببركببز الببرابببع يف الببببدورة حببيببث �صارك 
والطران  احلببر  ال�صراعي  الطران  مناف�صتي  يف  منتخبنا 
ال�صراعي مبحرك وكانت امل�صاركة جيدة من قبل الطايرين 
الذين اأكت�صبوا خرات جيدة . وقال الطيار علي احلو�صني 
اأن الدورة وفرت للمنتخب فر�صة لاحتكاك بعدد مقدر من 
طياري املنتخبات الأخرى ومن ثم اكت�صاب اخلرة الازمة 
للو�صول اإىل اأف�صل م�صتوى ومن ثم املناف�صة على الألقاب 
الأوىل  انها  باعتبار  ايجابية  تعتر  امل�صاركة  اأن  اإىل  م�صرا 

للمنتخب.

انطلق ام�ص يف قرية بوذيب العاملية للقدرة باخلتم 
�صباق كاأ�ص ال�صيخ حمدان بن حممد بن خليفة اآل 
الإمارات  تببراث  نببادي  ينظمه  الببذي  للقدرة  نهيان 
برعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
تراث  نبببادي  رئي�ص  الببدولببة  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب 
الإمارات يف اإطار احتفالت النادي باليوم الوطني 
الفرو�صية  احتبباد  مع  والتن�صيق  وبالتعاون   43 الببب 
وال�صباق ويختتم فعالياته غدا . و�صارك يف ال�صباق 
ال�صباق  اأقيم  400 فار�ص وفار�صة حيث  اأكر من 
التاأهيلي مل�صافة 40 كم  مرحلة واحدة  مب�صاركة 
185 فار�صا وفار�صة وال�صباق التاأهيلي مل�صافة 80 
كم  جنمة واحدة  مب�صاركة 204 فر�صان وفار�صة 

النهائية  ال�صتعدادات  املنظمة  اللجنة  وتفقدت   .
الفح�ص  منطقة  وجتهيزات  التاأهيليني  لل�صباقني 
البيطري وم�صارات ال�صباقات التي تتنا�صب واأعمار 
الإجببببراءات  كافة  مببن  للتاأكد  امل�صاركني  الفر�صان 
الفر�ص  تببكببافببوؤ  بتحقيق  الببكببفببيببلببة  والببتبب�ببصببهببيببات 
�صباح  بببوذيببب  قببريببة  وت�صهد   . املبب�ببصبباركببني  جلميع 
لفعاليات  والأخبببر  الببثبباين  الببيببوم  مناف�صات  الببيببوم 
زايد  ال�صيخ  كاأ�ص  �صباق  انطاق  وتت�صمن  الكاأ�ص 
املفتوح  نهيان  اآل  زايبببد  بببن  خليفة  بببن  حممد  بببن 
لل�صيدات مل�صافة 80 كم �صمن 3 مراحل مب�صافة 
30كم  لون اأ�صفر و30 كم باللون الأزرق 20 كم 

باللون الأخ�صر. 

اأ�صاد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزيبببر الببثببقببافببة والبب�ببصببببباب وتببنببمببيببة املجتمع 
والريا�صة  لل�صباب  الببعببامببة  الهيئة  رئي�ص 
بامل�صتوى الرائع الذي قدمه لعبو منتخبنا 
الوطني الول لكرة القدم م�صاء اأم�ص الول 
امام املنتخب العراقي يف املباراة التي انتهت 
بهدفني مقابل ل�صئ و التاأهل للدور ن�صف 

. جاء   22 كاأ�ص اخلليج  النهائي يف بطولة 
ذلبببك يف اتبب�ببصببال هبباتببفببي مببع �ببصببعببادة يو�صف 
ال�صركال رئي�ص احتاد المارات لكرة القدم 
وحث معاليه الاعبني على بذل املزيد من 
اجلببهببد والببعببطبباء لببتببقببدمي �ببصببورة م�صرفة 
املببراحببل املقبلة من  لكرة قببدم المبببارات يف 

البطولة .

ال�صابق  الببعببام  ال�صكرتر  �صامبني  جبببروم  اأعبببرب 
لبباحتبباد الببببدويل لببكببرة الببقببدم )فببيببفببا( امبب�ببص عن 
للفيفا  اجلببديببد  الرئي�ص  انتخاب  يتم  اأن  يف  اأمببلببه 
 56 �صامبني  ب�صكل عادل. والفرن�صي  املقبل  العام 
عاما هو الوحيد الذي تاأكد حتى الآن تر�صحه يف 
مناف�صة باتر على رئا�صة الفيفا خال النتخابات 
وقال �صامبني   .2015 اأيببار مايو   29 املزمعة يف 
يف ت�صريحات ل�صحيفة بيلد الأملانية اأم�ص اجلمعة 
واأمتنى وجود عملية  الدميقراطية  بالفيفا  اأوؤمن 
انتخابية �صفافة يف ظل وجود مناظرات انتخابية 

.
�ببصببغببوط م�صبقة على  هببنبباك  يببكببون  قبببد  واأو�بببصبببح 

تعلق  واإذا  الببتبب�ببصببويببت(.  عملية  )قبببببل  الحتبببببادات 
املغلقة  الأببببواب  الفيفا خلف  بقرار  المببر جمببددا 
ال�صمعة  و�ببصببيببوؤذي  للغاية،  حمببزن  الأمبببر  �صيكون 
التالفة للفيفا جمددا . وتابع ل�صوء احلظ يف هرم 
يرغبون  الأ�صخا�ص  من  الكثر  هناك  القدم  كرة 
اأريد  القدم،  كرة  لعبة  ولي�ص  اأنف�صهم  م�صاعدة  يف 
ادعاءات  اأن  اأي�صا  �صامبني  ويببرى   . ذلببك  اأغببر  اأن 
 2018 رو�صيا  مونديال  مبلف  املحيطة  الف�صاد 
التايل  البببيبببوم  يف  بببعببد،  تببنببتببه  مل   2022 وقببطببر 
لإعان الفيفا عن اإجراء مراجعة اإ�صافية لتقرير 
كبر املحققني مايكل جار�صيا حول الأجواء التي 

اأحاطت مبلف كاأ�ص العامل يف 2018 و2022.

نهيان بن مبارك ي�سيد باأداء منتخب انطالق �سباق كاأ�ش ال�سيخ حمدان بن حممد بن خليفة
المارات يف خليجي 22 

�سامبني يدعو اإىل انتخابات نزيهة لرئا�سة الفيفا 

منتخ���ب الك����رة ال�س���اطئي����ة يت����وج بب����رونزي���ة األع����اب اآ�سي�����ا يف ب����وكي�������ت 

�شمن ا�شت�شافة مهمة لُعمان لالإبحار

الفريق الرو�سي تيم نيكا ي�سيطر على اأوىل ال�سباقات اجلماعية من ختاميات كاأ�ش عمان لبطولة الآر�سي 44

ل يزال يف جعبة البطولة املزيد

اإثارة ومفاجاآت واأهداف اأكرث يف خليجي 22
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مع انفراد ت�صيل�صي ب�صدارة الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم فاإن املناف�صني على ال�صدارة يدركون اأنه رغم 
مرور اأقل من ثلث املو�صم احلايل فاإن الأمر ل يحتمل حتقيق اأي نتيجة �صلبية اإذا اأرادوا املناف�صة على اللقب.

�صاوثهامبتون، وبفارق  اأقرب ماحقيه  امام  اأربع نقاط  بفارق  املمتاز  الدوري  ت�صيل�صي جدول ترتيب  ويت�صدر 
املا�صي  املو�صم  امام و�صيف  نقطة  و15  ار�صنال  امام  نقطة  و12  �صيتي  اللقب مان�ص�صرت  امام حامل  نقاط   8

ليفربول.
ومن املتوقع األ يواجه ت�صيل�صي �صعوبة يف ح�صد نقاط مباراته اأمام �صيفه و�صت بروميت�ص البيون اليوم ال�صبت 

يف املرحلة الثانية ع�صرة من امل�صابقة.
ويلتقي مان�ص�صرت �صيتي مع �صوانزي �صيتي �صاحب املركز اخلام�ص، و�صط �صكوك حول حلاق القائد البلجيكي 

فين�صنت كومباين واجلناح ال�صباين ديفيد �صيلفا باملباراة ب�صبب الإ�صابة.
ويخرج �صاوثهامبتون ملاقاة ا�صتون فيا يوم الثنني بحثا عن موا�صلة بدايته املذهلة للمو�صم.

ويف قمة كروية يلتقي ار�صنال مع �صيفه مان�ص�صرت يونايتد اليوم ال�صبت على ا�صتاد الإمارات.
ويحتل ار�صنال املركز ال�صاد�ص يف جدول الرتتيب بفارق نقطة واحدة امام مان�ص�صرت يونايتد.

ويتفوق مان�ص�صرت على ار�صنال يف �صجل املواجهات بينهما، حيث خ�صر اأمامه مرة واحدة فقط خال 6 اأعوام، 
ورغم ان الفريق مير بفرتة انتقالية فاإن املدرب الهولندي �صي�صعى جاهدا للمحافظة على 

التفوق التاريخي يف مواجهة املدفعجية.
ولكن ال�صباين ميكيل ارتيتا قائد ار�صنال يرى اأن الفوز على مان�ص�صرت 
قد يكون نقطة انطاق جديدة للمو�صم، خا�صة قبل املواجهة املرتقبة 
اأبببطببال اأوروبببببا ال�صبوع  اأمبببام بببورو�ببصببيببا دورمتببونببد الأملبببباين يف دوري 

املقبل.
وقال ارتيتا للموقع الر�صمي لر�صنال لدينا مباراتني اأمام مان�ص�صرت 
يونايتد ودورمتوند على ملعبنا، واإذا ح�صلنا على الدعم اجلماهري 
الأو�صاع  �صتختلف  املببرجببوة  النتائج  وحققنا  البداية  منذ 

متاما .
 3 واأ�بببصببباف قبببببل ا�ببصبببببوع واحببببد، بببعببد اأن حققنا 
نحو  الطريق  يف  كنا  متتالية،  انت�صارات 
واجلميع  املعهودة  مكانتنا  ا�صتعادة 
بدا �صعيدا، ولكن بعد هزميتني 
الروح  انخف�صت  حمبطتني 
اإىل  وتابع نحتاج   . املعنوية 
انفعالتنا  على  ال�صيطرة 
طويلة  رحبببلبببة  لأنببببهببببا 
يف  نببكببون  اأن  وينبغي 
اأردناها  الببتببي  املكانة 
اأن  يبببنبببببببغبببي  لبببببببذا   ..
نببتببحببلببى ببببالببب�بببصبببر . 
اآمال  تت�صاعف  وقبببد 
حتقيق  يف  ار�بببببصبببببنبببببال 
قائمة  ببب�ببصبببببب  الببببفببببوز 
الإ�بببصببباببببات املبببوؤثبببرة لدى 
يعاين  حببيببث  مببانبب�ببصبب�ببصببرت، 
يف  اإ�ببصببابببة  مببن  بليند  دايل 
ال�صكوك  حتوم  فيما  الركبة 
الأرجنتيني  مبب�ببصبباركببة  حبببول 
وماركو�ص  مبباريببا  دي  انخيل 
ال�صباين  واحلببببار�ببببص  روخبببببو 
ديفيد دي خيا ولوك �صو ومايكل 
جار�صيا.  فببالببكبباو  ورادامبببيبببل  كبباريببك 
الأخر  املركز  ويلتقي برنلي �صاحب 
مع �صتوك �صيتي فيما يخرج كوينز 
املركز  �ببصبباحببب  ريببنببجببرز  ببببببارك 
الثاين من القاع ملاقاة نيوكا�صل 
وياأمل  البب�ببصبببببت.  غببببدا  يببونببايببتببد 
نيوكا�صل موا�صلة انت�صاراته بعد 
متتالية  انت�صارات  خم�صة  حقق  اأن 
مما  امل�صابقات  جميع  م�صتوى  على 
الن  املببدرب  كاهل  ال�صغوط عن  اأزال 
باردو. ويف مباريات اأخرى ال�صبت يلتقي 
ولي�صرت  يونايتد  وي�صتهام  مع  ايفرتون 
ليفربول  يلتقي  �صندرلند فيما  �صيتي مع 
مع م�صيفه كري�صتال �صيتي الأحد، ويف اليوم 

ذاته يلتقي هال �صيتي مع �صيفه توتنهام.

•• ابوظبي - الفجر:

الثقايف  الريا�صي  احلمرية  نببادي  اختتم   
مبب�ببصبباركببتببه الأخبببببرة يف بببطببولببة المببببارات 
لل�صراع احلديث من اجلولة الثاين والتي 
نظمت على مدى ثاثة اأيام بتنظيم نادي 
الرتاث المارات وعرفت م�صاركة خمتلف 

الندية يف الدولة حملية و اجنبية .
وعزز لعبو نادي احلمرية من تواجدهم 
لفت  خبببال  مببن  البب�ببصببببباق  يف  وم�صاركتهم 
النظار اإليهم عر جوالت ال�صبقا وفئاته 
ومتيزهم كفريق واعد �صم ع�صرة لعبني 
الوبتيمي�صت و�صنف  للم�صاركة يف �صنف 
واأ�صفر  الليزر راديببال  4.7 و�صنف  الليزر 

البب�ببصببراع احلديث  فببريببق  فببوز  عببن  النتائج 
�صنف  يف  الببثبباين  باملركز  احلمرية  لببنببادي 
الوبتيمي�صت اقل من 11�صنة عن طريق 
الاعب مايد خالد رحيمه واملركز الرابع 
4.7 عر تتويج الاعب  يف �صنف الليزر 
علي  اخلببامبب�ببص  و  ال�صام�صي  ثببباين  احببمببد 

التوايل حمدي قطاط.

الثقايف  احلبببمبببريبببة  نبببببادي  اإدارة  واأثببببنببببت 
املبب�ببصبباركببات الافتة  الببريببا�ببصببي عببن هبببذه 
لببفببريببق البب�ببصببراع احلببديببث واأكبببببدت دعمها 
الفني  الداري  وجلببهببازه  للفريق  الكامل 
بطولة  جببببببولت  يف  املببب�بببصببباركبببة  ملبببوا�بببصبببلبببة 
المارات لل�صراع احلديث لتحقيق مراكز 
متقدمة ت�صاف ل�صل�صلة اإجنازات النادي .

ن���ادي احلمري���ة يختت����م م�ساركت���ه يف اجلول����ة 
الثاني����ة لبطول���ة ال�س��راع احلدي����ث

مواجهة �سهلة لت�سيل�سي وار�سنال ياأمل بعبور �سد يونايتد

انتهاء عطلة  بعد  الأجببواء  اإىل  بايرن ميونيخ  القدم  لكرة  الأملبباين  الببدوري  يعود مت�صدر 
ال�صبت فريق هوفنهامي بينما ي�صهد  اليوم  الدولية، حني ي�صت�صيف  املباريات 

وفردر  هامبورج  بببني  البوند�صليجا  يف   101 رقببم  الديربي  الأحبببد  غببدا 
برمين.

وعا�ص بايرن ميونيخ ا�صبوعا متناق�صا حيث جدد مدير الكرة ماتيا�ص 
يف  لك�صر  لم  فيليب  القائد  تعر�ص  بينما  الفريق  مببع  عقده  �صامر 

الكاحل خال التدريبات و�صيغيب عن املاعب لعدة اأ�صهر.
ومت ا�ببصببتبببببدال املببهبباجببم الأملبببباين البببدويل تببومببا�ببص مولر 

اأ�صبانيا  اأمببام  الودية  املباراة  خال  الإ�صابة  ب�صبب 
باملباراة  ويلحق  يتعافى  قد  ولكنه  الثاثاء 

اأمام هوفنهامي، وكذلك احلال بالن�صبة 
واملدافع  نببيببويببر  مببانببويببل  لببلببحببار�ببص 

جروم بواتينج.
وقال �صامر مل اأ�صمع اأي 

اأمتنى  �صلبي،  �صيء 
الو�صع  يببكببون  األ 
�صيئا جدا بالن�صبة 
واأن  لببببتببببومببببا�ببببص، 

يبتعد لفرتة ق�صرة 
فبببقبببط، وكببببذلببببك الأمبببببر 

اأمتنى  وجببروم،  ملانويل  بالن�صبة 
اأن ي�صارك كاهما يف مباراة هوفنهامي اليوم 

ال�صبت .
القائد  �صفاين�صتايجر  با�صتيان  يلحق  ل  وقببد 
اجلديد للمنتخب الأملاين مبباراة هوفنهامي، 
ب�صبب الإ�صابة التي اأبعدته عن املاعب منذ 

متوز/يوليو  يف  الببرازيببل  مونديال  نهائي 
املا�صي، ولكن �صامر ياأمل يف عودة الاعب 

�صريعا اإىل �صفوف الفريق البافاري.
ويتعامل  ب�صكل طيب،  يعمل  اإنه  �صامر  وقال 

اأنببه يف  اأعتقد  الببظببروف،  ب�صكل مذهل مببع كببل 
والذهني،  اجل�صدي  امل�صتوى  على  جيدة  حالة 

املوعد  حببول  با�صتي  اإىل  �صيتحدث  املبببدرب  الآن 
املنا�صب لعودته نظرا للخرة الكبرة التي ميتلكها 

الاعب، اأ�صعر باأن غيابه لن يطول .
يف  لببه  مببببباريببات  ت�صع  اأول  يف  هببوفببنببهببامي  يخ�صر  ومل 

املو�صم احلايل من البوند�صليجا، ولكنه منذ ذلك احلني 
خ�صر مرتني متتاليتني ليرتاجع بفارق ع�صر نقاط خلف 

�صاحب  فولف�صبورج  خلف  نببقبباط  و�ببصببت  ميونيخ،  بببايببرن 
املركز الثاين.

وياأمل هوفنهامي اأن ي�صتعيد م�صتواه املعهود، بعد ح�صول لعب 
الو�صط روبرتو فرمينو على دفعة معنوية قوية بعد ت�صجيل الظهور 

ثم  تركيا،  اأمببام  الودية  املباراة  الرازيلي خال  املنتخب  مع  له  الأول 
ت�صجيله هدف الفوز يف مباراته الدولية الثانية يف مواجهة النم�صا.

املركز  �صاحب  هانوفر  ي�صت�صيف  فيما  �صالكه  ملاقاة  فولف�صبورج  ويخرج 
الرابع فريق باير ليفركوزن �صاحب املركز ال�صاد�ص غدا ال�صبت اأي�صا.

 11 11 مباراة بينما ا�صتقبلت �صباكه  اأهببداف فقط خال  و�صجل هانوفر ت�صعة 
هدفا، علما بان الفريق حقق �صتة انت�صارات.

ويوم ال�صبت اأي�صا يلتقي بورو�صيا مون�صنجادباخ �صاحب املركز الثالث مع اينرتاخت 
فرانكفورت وي�صت�صيف ماينز فريق فرايبورج فيما يخرج بورو�صيا دورمتوند ملاقاة 

بادربورن ويلتقي كولون مع هرتا برلني يوم ال�صبت اأي�صا.
ويف مباراة الديربي يوم الأحد يلتقي هامبورج مع �صيفه فردر برمين، الذي يتفوق 
يف جمموع املواجهات بينهما بواقع 36 انت�صارا مقابل 31 هزمية، ولكن من املتوقع 

اأن تكون مواجهة يوم الأحد بينهما غاية يف التوتر مع احتال برمين املركز ال�صاد�ص 
ع�صر بينما يقبع هامبورج يف املركز ال�صابع ع�صر.

وقال بيرت كنايبل مدير الكرة بنادي هامبورج اأ�صعر باأنها �صتكون مواجهة ا�صتثنائية، مباريات 
الدربي هي اأف�صل �صيء لاعبي كرة القدم .

ومل يحقق فردر برمين اأي انت�صار يف اأول 9 مباريات له يف املو�صم احلايل ولكن مع قدوم املدرب اجلديد فيكتور 
�صكريبنيك، حقق الفريق فوزين متتاليني.

املهمة  املعاون له الأع�صاء الأربعة يع�صقون  وقال فني بارتل�ص لعب و�صط برمين ب�صاأن املدرب اجلديد واجلهاز 
وحققوا م�صرة مذهلة كاعبني، ت�صتمع اإليهم وت�صعر دائما ب�صحة ما يتحدثون عنه .

�ببصببتببوجتببارت مببع �صيفه  بببني  البوند�صليجا مبب�ببصبباء الأحببببد مبببواجببهببة جتببمببع  الببثببانببيببة عبب�ببصببرة مببن  املببرحببلببة  وتختتم 
اوج�صبورج.

بايرن يواجه هوفنهامي ودربي 
لهامربوج وبرمين 

•• دبي- الفجر:

 يتطلع منتخب جنوب افريقيا، اأحد اأقوى الفرق 
ل�صباعيات  الإمبببارات  طببران  بطولة  يف  امل�صاركة 
من  اأقببل  بعد  دبببي  حتت�صنها  التي  للرجبي  دبببي 
بها  التي مني  الهزمية  للتعوي�ص عن  اأ�صبوعني، 
�صيفنز  ذا  ملعب  عببلببى   )29-17( فيجي  اأمببببام 

بدبي يف نهائي 2013.
اأمام  اأن مهمة جنوب افريقيا لن تكون �صهلة  اإل 
فببيببجببي الببتببي قببدمببت عببرو�ببصبباً رائبببعبببة يف بطولة 
ال�صل�صلة  جبببولت  اأوىل  ويف  ال�صباعية،  اأو�صينيا 
يف  للرجبي  �صي  بي  ا�ببص  ات�ص  ل�صباعيات  العاملية 
مدينة جولد كو�صت الأ�صرتالية، ويطمح املنتخب 
الذي حل ثانياً يف الرتتيب العام لل�صل�صلة املو�صم 
ما  وهببو  الببعببام،  هببذا  اأف�صل  اأداء  لتقدمي  املا�صي 
عر عنه املدرب نيل باول قائًا: اإنه مو�صم كبر 
جلميع الفرق، وندرك اأننا ل ن�صتطيع املبالغة يف 

كان  املا�صي  العام  تركيزنا  ُجببل  اأن  اإذ  التوقعات، 
من�صباً على ا�صتعادة بع�ص الثبات يف الأداء، وهذا 
فنحن  العام،  هذا  الرئي�صية  اأهدافنا  من  �صيكون 
نعمل بجد على الأ�صا�صيات، واإذا متكنا من حتقيق 

اأهداف الفريق فالنتيجة �صتكون ل�صاحلنا.«
منتخب  يبديه  الببذي  العايل  الطموح  يعك�ص  ول 
التي حققها يف  »املخيبة«  نتائجه  افريقيا  جنوب 
والتي  لل�صل�صلة  الفتتاحية  كو�صت  جولد  جولة 
وكينيا،  ويببلببز،  عببلببى  تغلبه  فبعد  راببببعببباً،  اأنببهبباهببا 
وهزميته  ب،  املجموعة  يف  الأمببريببكببيببة  و�ببصببامبباوا 
 ،10-12 الببنببهببائببي  رببببع  يف  الأ�بببصبببرتايل  مل�صيفه 
اإثببببر خ�صارته  الببنببهببائببي  نبب�ببصببف  اأخبببفبببق يف جتبببباوز 
ال�صادمة اأمام �صاموا بنتيجة 12-28، وهزميته 
لتحديد  اأوف  الببببببباي  يف  اإجنبببلبببرتا  مبببع  لحبببقببباً 

املركزين الثالث والرابع.
فريقه  لأداء  تقييمه  معر�ص  يف  بببباول  واأ�ببصبباف 
يف جببولببد كببو�ببصببت: كببانببت املببواجببهببة مببع املنتخب 

العمل بجد  وكببان علينا  للغاية  ندية  الأ�ببصببرتايل 
للتمكن من هزميته، اإل اأننا مل نكن را�صني عن 
البطولة،  اأثناء  القلق  وعانينا من  اإجماًل،  اأدائنا 
وقت  يف  الببفببريببق  اإىل  البباعبببببني  بع�ص  والببتببحببق 
هذا  ولببكببن  املحلية،  لببارتببببباطببات  نتيجة  متاأخر 
لي�ص ل يرر الأداء دون امل�صتوى الذي قدمناه يف 
اليوم الثاين للحدث، ومل تكن عملية اتخاذ القرار 
اإل  يببرام، واقرتفنا الكثر من الأخطاء،  على ما 
يف  املا�صيني  الأ�صبوعني  خببال  بجد  عملنا  اأنببنببا 
مركزنا التدريبي يف مدينة �صتيلينبوت�ص )جنوب 
افريقيا(، وطعمنا املنتخب بوجوه جديدة، لذلك 

نتوقع اأن يطراأ حت�صن يف اأدائنا يف دبي.   
يبببعبببود �ببصبببببب الإحببببببببباط البببببذي عببببان مببنببه لعبو 
وجمهور والطاقم الإداري ملنتخب جنوب افريقيا 
اإىل القلق وكرة الإ�صابات التي اأملت باأبرز لعبي 
املنتخب، وحالت دون بذله لأق�صى طاقاته ب�صكل 
دائم، وهذا عامل اأ�صا�صي لفريق يرغب يف البقاء 

العام  الرتتيب  �صلم  على  الأقببويبباء  الأربببعببة  بببني 
اأوملبياد  اإىل  تبباأهببلببه  لي�صمن  الببعبباملببيببة،  لل�صل�صلة 
وتببابببع بببباول: الإ�ببصببابببات جببزء من  ريببو 2016. 
اللعبة، وهي حقيقة ل بد اأن يتعامل معها املدرب 
هذه  نببويل  اأننا  للجميع  اأوؤكبببد  اأن  واأود  وطاقمه، 
الناحية اهتمامنا، و�صنحر�ص على تقدمي فريق 

جدير باملناف�صة يف دبي.«
يتطلع منتخب جنوب افريقيا حل�صد ثالث لقب 
له يف دبي بعد تتويجه بلقبي 2006 و2008، 
اإىل  وو�صعته القرعة هذا العام يف املجموعة )د( 

جانب ويلز، وكندا، والرتغال.
عن  البطولة  مدير  فيتز�صيمون�ص  جيم  واأعببرب 
اأمببلببه يف تببقببدمي جببنببوب اأفببريببقببيببا لببعببرو�ببص قوية 
قبببال:  جببنببوب افريقيا دولبببة قوية  جمبببدداً حيث 
تقليديا يف ريا�صة الرجبي، وحل منتخبها �صمن 
الأربعة الكبار يف معظم بطولت دبي، وعرو�صهم 
الفريق بدعم  اإغفالها، ويحظى  املمتعة ل ميكن 

والتي  بدبي  افريقية  اجلنوب  اجلالية  من  كبر 
اأفرادها باأعداد كبرة لت�صجيع اأبطالهم،  يتوافد 

بهتافاتهم  الببعببام  هبببذا  نببراهببم جمببببدداً  اأن  نبباأمببل 
واأ�صلوبهم اجلميل.«

جنوب افريقيا تتطلع اإىل ثالث األقابها يف �سباعيات دبي للرجبي

انببرت ميان  الببثبباين مببع  املبببدرب روبببرتببو مان�صيني مبب�ببصببواره  يفتتح 
مبعمودية نار مع جاره اللدود ميان غدا الحد يف املرحلة الثانية 
ع�صرة من الدوري اليطايل لكرة القدم يف دربي املعروف حتت ا�صم 

دربي ديا مادونينا .
ي�صتعد نراتزوري ملباراة مان�صيني الوىل بعد عودته لقيادة الفريق 

خلفا لوالرت ماتزاري املقال من من�صبه ب�صبب �صعف النتائج.
لعب و�صط منتخب ايطاليا ال�صابق اكد انه مل يكن يعتقد اطاقا 
بالعودة  �صيخ�صر كل �صيء  بانه  انرت، واقر  بالعودة لا�صراف على 
بهذه  �صعيد جببدا  لكني  جببيببد.  بعمل  قببام  ان  بعد  مببيببان  انببرت  اىل 

العودة .
انرت  مببع  هببدفببا ملهمته اجلببديببدة  عببامببا(  يببحببدد مان�صيني )49  مل 
12 نقطة عن  بببفببارق  مببيببان البببذي يحتل حببالببيببا املببركببز الببتببا�ببصببع 
يوفنتو�ص املت�صدر، وقال اذا قبلت هذه املهمة فاأين اوؤمن مب�صروع 

النادي .
مان�صيني ا�صرف على انرت ميان 4 �صنوات بني 2004 و2008 
3 مببرات والكاأ�ص مرتني، وام�صى  الببدوري  وقبباده اىل احببراز لقب 
النكليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  موا�صم   4 ميان  انببرت  تركه  بعد 
الرتكي  �ببصببراي  غلطة  مببع  واحببببدا  ومببو�ببصببمببا   )2013-2009(

.)2014-2013(
وراأى املدرب اخلبر زدينيك زميان ان مان�صيني يتمتع بالف�صلية 
على املدرب ال�صاب مليان فيليبو انزاغي: درب انزاغي فريق ال�صباب 

يف ميان لكن هذا ل يعني بال�صرورة انه جاهز للدرجة الوىل .
وعببجببز مببيببان �ببصببابببع الببرتتببيببب عببن الببفببوز يف اخبببر ارببببع مباريات، 
فرتاجع بفارق 11 نقطة عن يوفنتو�ص واربع عن نابويل �صاحب 

املركز الثالث الخر املوؤهل اىل دوري البطال.
4-3-1-2 ل�صد ثغرات الدفاع  ويتوقع ان يعتمد مان�صيني خطة 

ولتفعيل الهجوم الذي ف�صل بطريقة 3-5-2 مع ماتزاري.
و�صيقود دفاع انرت ال�صربي نيمانيا فيديت�ص الذي اختر مان�صيني 
خببال مواجهات  النكليزي  الببدوري  يف  كببان خ�صمه  عندما  �صابقا 
املدرب  الطريقة.  بهذه  للعب  معتاد  انببا  مان�ص�صرت:  مدينة  طببريف 
اجلببديببد يبباأتببي دومبببا مببع اأفببكبباره وفل�صفته اخلببا�ببصببتببني. اظببهببر لنا 

مان�صيني ما يريد ويتوقع وهذا امر رائع وم�صل .
ويغيب عن ميان لعب و�صطه الهولندي نايجل دي يونغ ل�صابته 
مع منتخب باده، ويعتمد على مهاجمه ال�صاب �صتيفان ال�صعراوي 
كما ياأمل ال�صباين فرناندو توري�ص ا�صتعادة البع�ص من م�صتوياته 

ال�صابق.
وا�صتبعد لعب و�صط ميان الغاين �صايل مونتاري اي تاأثر على 
عودة مان�صيني اىل انرت: مان�صيني مدرب كبر عرف جناحا اينما 
امللعب. يتوقف المر علينا  ار�ص  �صيوؤثر لكنه لن يلعب على  حل، 

نحن الاعبني .
و�صيكون روما قادرا على تقلي�ص الفارق مع يوفنتو�ص الذي يبتعد 
غدا  ع�صر  ال�صابع  اتالنتا  على  يحل  عندما  نقاط   3 بببفببارق  عنه 

ال�صبت يف افتتاح املرحلة.
ان  املقابل معترا  الطرف  اىل  ال�صغط  اليغري  ما�صيمليانو  ونقل 
الف�صل: روما فريق  الو�صافة �صيكون مبثابة  حلول روما يف مركز 
قوي وحل يف املركز الثاين املو�صم املا�صي. لكن يف الواقع ل ميكنهم 
الختباء الن. �صيكون ال�صغط عليهم لن مركزا ثانيا جديدا لن 

يكون كافيا بل خيبة امل وف�صا �صغرا .
وبعد مباراة روما، يحل يوفنتو�ص حامل اللقب يف اخر ثاثة اعوام 

على لت�صيو اخلام�ص الذي ح�صد 16 نقطة من اخر 7 مباريات.
زماءه  ماركيزيو  الببدويل كاوديو  يوفنتو�ص  و�صط  وحببذر لعببب 
بعد  خمادعة  املباراة  تكون  قد  العا�صمة:  بفريق  ال�صتخفاف  من 
العودة من املباريات الدولية. �صيعر�صنا لت�صيو للم�صكات و�صيكون 

اختبارا امام فريق �صعب، مناف�ص يعي�ص فرتة ناجحة راهنا .
ويف باقي املباريات، يلعب الحد الحد تورينو مع �صا�صوولو، بارما 
اودينيزي مع كييفو، نابويل مع كالياري، فرونا مع  مع امبويل، 

فيورنتينا، ت�صيزينا مع �صمبدوريا، والثنني جنوى مع بالرمو.

دربي ميالن بح�سرة 
العائد مان�سيني 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�سجن ابنه لختال�سه اأمواله
 اتهم رجل اأعمال ميني يقطن يف مدينة احلديدة غربي 
باختا�ص مبلغ  25 عاماً  العمر  البالغ من  اليمن جنله 

مايل يقدر بب200 مليون ريال ميني.
وبح�صب مركز الإعام الأمني، فاإن ال�صاب يدعى ن.ز.اأ 
البحث  اإدارة  اإىل  بببببباغ  الأعبببمبببال  رجبببل  والببببده  تببقببدم   ،
200 مليون  باختا�ص  يتهمه فيه  اجلنائي يف احلديدة 

ريال ميني.
للمبلغ  ال�صاب  اأن اختا�ص  الأمني  الإعببام  واأفبباد مركز 
املايل، جاء اأثناء عمله يف اإحدى املحات التجارية التابعة 

لوالده.
البببببحببث اجلنائي  الببببباغ قبببام رجبببال  وعببلببى خلفية ذلبببك 
بالقب�ص على ال�صاب الع�صريني والتحفظ عليه، لتخاذ 

الإجراءات الازمة واإجراء التحقيقات القانونية.

زوجان يتبنيان 29 طفال 
اأنها  رغببم  عائلتهما  زيبببادة  اإىل  اأمببركببيببان  زوجبببان   ي�صعى 
اأن  34 طببفببا.  ونببقببلببت �صحيفة ديببلببي مببيببل  تببتببكببون مببن 
خمتلف  من  طفا   29 تبنيا  بببول  وزوجها  بريج�ص  جني 
اإىل  اإ�ببصببافببة  املا�صية،  30 عببامببا  الببعببامل على مببدى  اأنببحبباء 
الأطفال،  اأغلب  ويعاين  اخلم�صة.   البيولوجيني  اأبنائهم 
اإعاقات.   اأو  خطرة  اأمرا�ص  من  العائلة،  تتبناهم  الذين 
باأطفال جدد يف  التوقف عن الرتحيب  العائلة  ول تنوي 

منزلها الواقع يف وي�صت فرجينيا، بالوليات املتحدة. 
وتبنت العائلة اأطفال يعانون من �صلل الأطفال وت�صوهات 
ال�صاق، وم�صاكل الكلى، والإعاقة والتوحد وم�صاكل التعلم 
اأخببرى.  ويتذكر جوزيف )24 عاما(  اأمرا�ص  اإ�صافة اإىل 
اأنه تعر�ص ل�صوء املعاملة يف اأوكرانيا عندما كان طفا لأنه 
ولد مبر�ص ال�صفة امل�صقوقة قبل اأن تتبناه عائلة بريج�ص 
عندما كان عمره 14 عاما.  ويقول كان من ال�صعب تخيل 
اأن اأحدا يريدين بتلك الإعاقة. ل ميكنني رد ما قاموا به 
اأجلي. اأحب عائلتي .  بداأت ق�صة الزوجان مع تبني  من 
فاقدا  مك�صيكيا  طفا  تبنيا  عندما   1985 يف  الأطببفببال 
تبني  اإىل  الآن  العائلة  وت�صعى  لاأيتام.   دار  من  للب�صر 

طفلة ر�صيعة من غانا فاقدة للذراعني والرجلني. 

ميطر طليقته و�سقيقها بالر�سا�ش 
اإ�صابات  �صقيقته  واأ�صيبت  م�صرعه  �صعودي  �صاب   لقي 
بالغة اإثر تعر�صهما لوابل من الر�صا�ص من طليق الفتاة.  
ونقلت �صحيفة عكاظ اأن القاتل كانت بينه وبني طليقته 
خافات اأدت اإىل انف�صالهما.  وقد قام الرجل )35 عاما( 
بتتبع الفتاة اإىل املدر�صة الثانوية التي تدر�ص فيها �صرقي 
جدة فاأطلق عليها وابا من الر�صا�ص فاأ�صابها بجروح. 
ال�صيارة.  ومت  الببذي كان يو�صلها يف  اأنببه قتل �صقيقها  اإل 
العاج  لتلقي  امل�صت�صفى  اإىل  عببامببا(   23( الببفببتبباة  نببقببل 
اإىل ال�صرطة حيث  وحالتها م�صتقرة.  و�صلم املتهم نف�صه 
مت التحفظ عليه وما زالت التحقيقات جارية معه متهيدا 
لإحالته واأوراق الق�صية للجهات املخت�صة لإكمال الازم.  
وقد عر اجلمهور احلا�صر يف موقع احلادثة عن ذهولهم 
وهم ي�صاهدون القاتل يقدم على جرميته قبل اأن ي�صتقل 

مركبته ويغادر م�صرح اجلرمية تاركا �صحاياه خلفه. 

حل لغز مقتل ملكة جمال هندورا�ش
 ك�صفت �صحيفة ديلي �صتار الريطانية الدافع وراء قتل ملكة جمال هندورا�ص ماريا جو�صي األفارادو)19عاما(، 
و�صقيقتها �صوفيا ترينداد، بعد العثور على جثتيهما، الأربعاء، نتيجة جلهود اأ�صبوع من البحث الدقيق بالقرب من 

النهر مبنطقة �صانتا باربرا، على بعد نحو 110 ميًا من العا�صمة تيجو�صي جالبا.
ومت العثور على القتيلة واأختها قبل اأ�صابيع معدودة من بدء م�صابقة ملكة جمال العامل يف لندن، والتي كان من 

املقرر اأن ت�صارك فيها ماريا بعد ح�صولها على لقب ملكة جمال هندورا�ص. 
�صاح اجلرمية  العثور على  الببراأ�ببص، ف�صًا عن  نبباري يف  اإ�صابة بطلق  اإثببر  توفيتا  القتيلتني  اأن  ال�صرطة  واأكببدت 

وال�صيارة التي مت نقلهما بها اإىل املوقع الذي مت دفنهما فيه.
هذا وقد مت اعتقال �صخ�ص ي�صتبه يف اأنه على �صلة باجلرمية، وهو �صديق مي�ص تارينداد بلوتراكو رويز، الذي كان 

�صمن احلا�صرين يف عيد مياد القتيلتني، اللتني اختفيتا قبل قرابة اأ�صبوع بعد انتهاء احلفل. 
ونقلت ال�صحيفة عن والدة القتيلتني، تريزا دي جي�صو�ص، تاأكيدها باأن �صديق مي�ص ترينداد هو القاتل، م�صرة اإىل 

اأنه كان غيورا جداً ومثرا للم�صاكل، كما اأنه كان �صكراً ودائم امل�صاكل معها.
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يتطايرن من ال�سيارة يف حادث مروع
 لقيت معلمة �صعودية م�صرعها واأ�صيبت خم�ص اأخريات، الأربعاء 
بالقرب من مدينة  مببروع على طريق  مببروري  حببادث  املا�صي، يف 

العار�صة مبنطقة جازان املتاخمة للحدود اليمنية.
ونقلت �صحيفة حملية عن �صاهد عيان اإّن مركبة حتمل معلمات، 
عدة  وتقلبت  الطريق،  عن  انحرفت  دوامهن،  من  عودتهن  اأثناء 
ا�صتقرت  ال�صيارة  نافذة  من  معلمتني  خببروج  اإىل  اأدى  مما  مببرات 
اإحداهن على اأ�صجار، فيما الأخرى توفيت يف احلال اإثر �صقوطها 

على بع�ص الأحجار احلادة وتاأثرها بجروحها. 
وتتعر�ص املعلمات ال�صعوديات ب�صكل �صبه يومي اإىل حوادث مرور؛ 
�صكنهن،  عن  بعيدة  مناطق  يف  منهن  الآلف  ع�صرات  تعمل  حيث 
ب�صيارات خا�صة وعلى  مل�صافات طويلة  ال�صفر يومياً  ما ي�صتوجب 
الكثر  بحياة  تببودي  �صر  حلبببوادث  تعر�صهن  وبالتايل  نفقتهن، 

منهن �صنوياً.
وكانت درا�صة اإح�صائية اأظهرت، موؤخراً، اأن اأكر من ن�صف قتلى 
ال�صعودية يف حوادث املرور يقعون يف دائرة وزارة الرتبية والتعليم 
القتلى  ن�صبة  من   35% واملعلمات  املعلمون  ي�صكل   ،57% بن�صبة 

فيما ي�صكل الطاب 22%.

طفلة  فم  يف  �سن   202
 فوجىء طبيب اأ�صنان يف الهند، عندما حاول فح�ص طفلة كانت 
202 �صن  اأنها متتلك  اآلم وتورمات يف الفم، ليكت�صف  تعاين من 

داخل فمها.
وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 7 �صنوات، ا�صتكت لوالدتها من 
اأنها تعاين  اآلم �صديدة يف فمها، وعندما فح�صها الطبيب، وجد 
معقدة  اأورام  يف  وتتجلى  الأ�صنان،  تراكب  تدعى  نببادرة  حالة  من 

ناجتة عن اأن�صجة اأ�صنان طبيعية منت ب�صكل غر نظامي.
غورغاون،  مدينة  يف  والدتها  مع  تعي�ص  التي  الطفلة  وخ�صعت 
الأ�صنان  لإزالبببة  �صاعتني،  مببن  لأكبببر  ا�صتمرت  جراحية  لعملية 

الزائدة بح�صب ما ذكرت �صحيفة دايلي مرور الريطانية.
واأ�صار الدكتور اآجوي روي �صولداري، رئي�ص جراحة الفم والوجه 
والفكني يف معهد عموم الهند يف نيودلهي، اإل اأن هذه احلالة املعقدة 

يف فم طفلة مل تكمل عامها ال�صابع �صكلت �صدمة لاأطباء.
عيادات  اإىل  تببرد  امل�صابهة،  احلببالت  بع�ص  اأن  �صولداري  واأ�ببصبباف 
اأطباء الأ�صنان من وقت لآخر، وهي ناجتة عن هياكل غر طبيعية 
مل  الأ�صنان  من  الكبر  العدد  هببذا  اأن  اإل  املري�ص،  فم  يف  تت�صكل 

ي�صبق اأن جتمع يف فم طفلة بهذا العمر .

طفل يتحول ملغناطي�ش 
حول حادث كهرباء ج�صم الطفل نيكولي كرياجلييات�صينكو ، اإىل 
بات ميتلك قوة كبرة على  ب�صري، حيث  اأكببر ق�صيب مغناطي�ص 
اجتذاب املعادن. واأوردت �صحيفة ديلي �صتار الريطانية، ق�صة ذلك 
عندما  البيت،  اإىل  املدر�صة  من  عببائببداً  كببان  حيث  الغريبة،  الطفل 
انحنى لفرتة وجيزة ليلعب ب�صلك م�صباح كهربائي على الر�صيف، 
وفجاأة اأ�صيب ب�صدمة كهربائية كبرة كادت تقتله، ويف اليوم التايل 
اكت�صف اأن الأج�صام املعدنية تنجذب نحو مثل ق�صيب املغناطي�ص.  
بينما  عببباري  وهببو  للطفل  ال�صور  مببن  العديد  ال�صحيفة  واأوردت 

جنيفر اني�شتون خالل ح�شورها العر�ص الأول من فيلم اأ�شوء املديرين 2 على م�شرح TCL ال�شيني بهوليوود. )رويرتز(تنجذب اإليه الأج�صام املعدنية، وكاأنها جزء من ج�صمه.

اقتحم حلبة اخليول ف�سحقته
خيول  �صباق  حلبة  اقتحم  اأن  بعد  حتفه،  متحم�ص  مك�صيكي  م�صجع   لقي 
ينتبه  اأن  دون  مببن  بال�صباق،  للفوز  طريقة  يف  كببان  الببذي  ح�صانه  لتحية 

ل�صاحب املركز الثاين الذي �صدمه واألقى به جثة هامدة على احللبة.
وتويف مالتي فيا�صكويز )49 عاماً( يف غمرة فرحته بالفوز، بعدما تعر�ص 
ما  بح�صب  ح�صانه  خلف  يعدو  كببان  الببذي  احل�صان  مببن  �صديدة  ل�صدمة 
اأفالو�ص )38 عاماً(،  دافببور  الريطانية. وقال  دايلي ميل  ذكرت �صحيفة 
اأ�ببصببدق ما حببدث، قبل  اأن  اأ�صتطع  وهببواأحببد الذين ح�صروا احلببادثببة : مل 
كببان يقف بيننا، وخببال ثانية واحببدة رحببل عنا، وكببان من الو�صح  دقيقة 
اأنه مل يكن ميلك اأية فر�صة للنجاة. واأ�صار اأ�صدقاء فيا�صكويز اأنه راهن 
النهاية،  خببط  مببن  مقرتباً  ال�صباق  يقود  �صاهده  وعندما  احل�صان،  على 
بعد اأن كان يف املوؤخرة، اندفع باجتاهه وهو ي�صرغ ب�صعادة ل تو�صف، ومل 
ينظر اإىل اخللف، حيث كان القدر يرتب�ص به. واأ�صار تقرير الأطباء، اإىل 
يف  ك�صر  بينها  من  متعددة،  لإ�صابات  تعر�صه  نتيجة  تويف  فيا�صكويز  اأن 

اجلمجمة، ومل ي�صمد اإىل حني و�صوله للم�صت�صفى.
ال�صامة  معاير  مراجعة  على  احلببا�ببصببر،  الببوقببت  يف  املبب�ببصببوؤولببون  ويعكف 
ي�صتعينوا  مل  املنظمني،  اأن  التحقيقات  اأظهرت  اأن  بعد  ال�صباق،  حلبة  يف 
بحرا�ص لاأمن لاإ�صراف على ال�صباق، مما يعني اأن العديد من امل�صجعني، 

كانوا يقفون على م�صمار ال�صباق معر�صني حياتهم للخطر.

يوني�سيف: البتكارات غريت حياة الأطفال 
مبنا�صبة  تقرير  يف  )يوني�صيف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  �صندوق   ذكر 
الذكرى الب 25 لتفاقية تاريخية ب�صاأن حقوق الطفل، اإنه ينبغي اأن يتمتع 
كل طفل مبزايا البتكارات التي ميكن اأن ت�صاعد يف معاجلة بع�ص الق�صايا 

الكر اإحلاحا يف العامل.
حياة  غببرت  قد  اجلببديببدة  والأ�صاليب  الأفببكببار  اأن  يوني�صيف  تقرير  وذكببر 
ال�صتثمار  اإىل  ودعببا  املا�صية،  عاما   25 الببب  خببال  جببذري  ب�صكل  الأطببفببال 
احلقوق  احبببرتام  ت�صمن  اأن  ميكن  التي  املبتكرة  واملنتجات  الأ�صاليب  يف 
اإن  لليوني�صيف  التنفيذي  الرئي�ص  ليك،  اأنتوين  وقببال  للطفل.  الرئي�صية 

البتكار دائما ما يقود تقدم الب�صرية .
واأ�صاف: يف عاملنا الأكر ترابطا من اأي وقت م�صى، ميكن للحلول املحلية 
يواجهون عدم  زالببوا  ما  الذين  الأطببفببال  وتفيد  عاملي  تاأثر  لها  يكون  اأن 

امل�صاواة والظلم كل يوم .
العامل تزيد احتمالية  %20 من الأطفال يف  اأفقر  اأن  التقرير من  وحذر 
بينما   ،20% باأغنى  ال�صعفني مقارنة  وفاتهم قبل �صن اخلام�صة مبقدار 
يواجه اأي�صا مايني الأطفال حول العامل الإيذاء والتمييز ويفتقرون اإىل 

التعليم واملياه النظيفة.
 25 الببب  بالذكرى  الأول  ام�ص  املتحدة  الأمم  احتفلت  فيما  التقرير  وجبباء 
للمعاهدة الأكر �صمول حلقوق الإن�صان وتتعلق بالرتويج حلقوق الطفل 

وحمايته وتعرف باإ�صم اتفاقية حقوق الطفل.

منع اأغاين هيفاء وهبي يف 
الإذاعة امل�سرية 

 اأكببببد عبببببد الببرحببمببن ر�ببصبباد رئي�ص 
قراراً  اأ�صدر  اأنببه  امل�صرية  الإذاعبببة 
وهبي  هيفاء  اأغنيات  اإذاعبببة  مبنع 
واأوكا واأورتيجا وحمزة منرة لعدم 

دخولهم جلنة اإجازة الأ�صوات.
�صحافية  تبب�ببصببريببحببات  يف  وقبببببال 
اإنبببه اأمبببر مبببنببع اإذاعببببة اأغببنببيببة �صد 
النبببقببباب لببلببمببطببرب حببمببزة منرة 
يف �صبكات الإذاعة، لأن �صوته غر 
اإ�صافة  ال�صتماع  جلنة  من  جمبباز 
ثورة  �صد  الأغببنببيببة  كلمات  اأن  اىل 
عبببن ف�ص  وتبببتبببحبببدث  يبببونبببيبببو،   30
اعت�صام رابعة، ولأن الإذاعببة ملك 
اإرهاب  يرف�ص  وال�صعب  لل�صعب، 

الإخوان رف�صنا الأغنية.
اأغببباين منرة  بع�ص  اأن  اإىل  واأ�ببصببار 
متببت اإذاعببتببهببا مببن قبل اإببببان حكم 
الأ�صوات  مببن  والببكببثببر  الإخبببببوان، 
ت�صللت اإىل الإذاعة بدون احل�صول 
عببلببى اإجببببازة جلبببان ا�ببصببتببمبباع، وبعد 
عببمببل جلببنببة ا�ببصببتببمبباع، تببقببرر اأي�صا 
واوكا  وهبببببي،  هيفاء  اأغببنببيببات  منع 
يبببدخبببلبببوا  وارجتبببببببيبببببببا، لأنبببببهبببببم مل 

اختبارات لإجازة اأ�صواتهم.

تكرمي ماجدة 
الرومي يف باري�ش

ماجدة  اللبنانية  الفنانة   ا�صتلمت 
 Senghor مبببيبببدالبببيبببة  الببببرومببببي 
الأمني  قبل  مببن  الفرانكوفونية، 
الفرانكوفونية  للمنظمة  الببعببام 
يف  الأول  امببب�بببص  �بببصبببيبببوف،  عبببببببدو 

العا�صمة الفرن�صية باري�ص.
ويببببباأتبببببي هببببببذا البببتبببكبببرمي ملبببباجببببدة، 
طابع  ذات  بببحببفببات  ملبب�ببصبباركببتببهببا 
اإنببب�بببصببباين وتبببرعببباتبببهبببا البببدائبببمبببة، 

وكونها �صفرة للنوايا احل�صنة.
امليدالية  هببذه  منحت  واأن  و�صبق 
لببببكببببٍل مبببببن رئبببيببب�بببص اجلبببمبببهبببوريبببة 
�صليمان،  مي�صال  العماد  اللبنانية 
البب�ببصببابببق �صعد  الببببببببوزراء  ورئبببيببب�بببص 
النواب  جمل�ص  ورئي�ص  احلريري 
من  والببعببديببد  بببري  نبيه  اللبناين 

ال�صخ�صيات العاملية. 
مببن نبباحببيببة اأخببببرى حتببيببي ماجدة 
الرومي حفل افتتاح مهرجان ها 
 8 يببوم  الكويت،  يف   2015 فراير 

يناير املقبل.

كيم كاردا�سيان تلغي رحلتها اإىل الهند 
 ذكرت كيم كاردا�صيان جنمة تلفزيون الواقع يف تغريدة لها على موقع التوا�صل 
الجتماعي تويرت ام�ص اأنها األغت رحلتها الوىل اإىل الهند التي كانت مقررة 
مطلع ال�صبوع. واأفادت قناة كولرز املعنية بالخبار الرتفيهية يف وقت �صابق 
اأنه كان من املقرر اأن تظهر كاردا�صيان غدا ال�صبت ك�صيفة يف برنامج بيج بو�ص 
كاردا�صيان  واأ�صافت   . بببراذر  بيج  الهندية لرنامج  الن�صخة  وهو  التلفزيوين 
كافيا  وقتا  هناك  يكن  مل  اأنببه  الهند  اإىل  ال�صفر  فر�صة  اإليها  جبباءت  اأن  بعد 

لتن�صيق كل العنا�صر ال�صرورية للقيام بتلك الرحلة. وتابعت ل�صوء احلظ، 
األغيت الرحلة.. واتطلع لعادة جدولة الرحلة ولقاء  نفد الوقت لذلك 
ا�صتطع  مل  �صديد،  باإحباط  اأ�صعر  كاردا�صيان  وذكبببرت   . قريبا  اجلميع 
الذهاب اإىل الهند كما كان مقررا . ونقلت �صحيفة اإنديان اإك�صر�ص عن 

م�صدر مل يك�صف عنه قوله ل�صوء احلظ، لن ت�صتطيع كيم دخول الباد 
ب�صبب بع�ص الق�صايا املتعلقة بالتاأ�صرة . ومل يك�صف امل�صدر عن مزيد 

من التفا�صيل. وكانت تلك اأول رحلة لكاردا�صيان اإىل الهند.

واحدا  اإن  �صحفية،  تببقبباريببر  قببالببت 
ال�صابقني  اأكر �صباط اجلي�ص  من 
اأخفى اأكر من طن من  يف ال�صني 
اأوراق النقد والتحف الثمينة يف قبو 
منزله.  وقال مدعون ع�صكريون اإن 
ال�صابق  الببنببائببب  وهبببو  تبب�ببصبباي،  �ببصببو 
لرئي�ص اللجنة الع�صكرية املركزية، 
اعرتف باأخذ ر�صاوى �صخمة مقابل 

م�صاعدته يف ترقية ال�صباط. 
الذي  �ببصببو،  اإن  مبب�ببصببوؤولببون  ويبببقبببول 
نبببائبببب رئي�ص  تببقبباعببد مبببن مببنبب�ببصببب 
املا�صي  العام  يف  الع�صكرية  اللجنة 
للحزب  البب�ببصببيببا�ببصببي  املبببكبببتبببب  ومبببببن 
 ،2012 عببام  يف  احلبباكببم  ال�صيوعي 
الآن حماكمة  الرجح  �صيواجه على 

ع�صكرية بعد اأن انتهى التحقيق. 
الأ�صبوعية،  فينك�ص  جملة  وقببالببت 
تلفزيون  اإذاعببة  هيئة  تديرها  التي 

فينك�ص يف هوجن كوجن، اإنه يف مار�ص 
�ببصببو الفاخر  فببتبب�ببص مبببدعبببون مببنببزل 
يف بببكببني واكببتبب�ببصببفببوا يف الببقبببببو اأكر 
البببدولرات الأمركية  من طن من 

وعملتي اليورو واليوان ال�صيني. 
وقبببالبببت املببجببلببة، نببقببا عبببن �صخ�ص 
العليا  امل�صتويات  من  قريب  مطلع 
عدد  بتخزين  قام  �صو  اإن  باجلي�ص، 
الكرمية  الأحبببجبببار  مببن  يح�صى  ل 
ومببئببات الببكببيببلببوجببرامببات مببن حجر 
بالإ�صافة  كببرمي  حجر  وهببو  الي�صم 

اإىل التحف النادرة. 
وقببببالببببت املبببجبببلبببة املبببب�ببببصببببوؤولببببون عن 
�صوى  اأمبببامبببهبببم  يببكببن  الببقبب�ببصببيببة مل 
ع�صكرية  �صاحنات  ع�صر  ا�ببصببتببدعبباء 
لببتببحببمببيببل كبببل الأ�بببصبببيببباء البببتبببي متت 
مثل  اأكبببوام  يف  وو�صعت  م�صادرتها 
النائب  مببنببزل  مببن  لنقلها  اجلبببببال 

الع�صكرية  اللجنة  لرئي�ص  ال�صابق 
املركزية . 

عدد  ن�صره  الببذي  التقرير،  واأ�صاف 
ال�صني،  يف  الببب�بببصبببحبببف  مببببن  كبببببببر 
راأ�صه  يحني  اأن  على  اأجبببر  �صو  اأن 
ويبببعبببرتف بببالببهببزميببة عببنببدمببا متت 
بببقببائببمببة الأ�بببصبببيببباء التي  مببواجببهببتببه 

وجدت يف بيته. 
�صي جني  ال�صيني  الرئي�ص  ويراأ�ص 
املركزية  الع�صكرية  اللجنة  بينغ، 
املبب�ببصببوؤولببة عببن جببيبب�ببص قببوامببه 2.3 
مليون جندي هو الأكببر يف العامل 
اأن  اأفببراد اجلي�ص مببرارا  وطلب من 
احلاكم  للحزب  خمل�صني  يببكببونببوا 
يف  الف�صاد  على  الق�صاء  من  وجعل 
اجلي�ص من قمة اأهدافه وهو يكثف 
املببوؤ�ببصبب�ببصببة التي  لببتببحببديببث  جبببهبببوده 

يتعاظم دورها. 

�سابط يخفي طنًا من الدولرات يف منزله وحيد قرن 
يهاجم 
حار�سه 

حار�صه  قرن  وحيد  حيوان   اأ�صاب 
 ، بببيببدفببورد�ببصببايببر  حببيببوان  بحديقة 
الريطانية،  املببتببحببدة  املببمببلببكببة  يف 
باإ�صابات بالغة، نقل على اأثرها يف 

حالة خطرة للم�صت�صفى.
وحبببببيبببببد الببببببقببببببرن نببببطببببح الببببرجببببل 
اخلببمبب�ببصببيببنببي بببقببرنببه، واأ�بببصببباببببه يف 
�بببصبببدره وكبببباد يببقبب�ببصببي عببلببيببه، لول 

تدخل زمائه يف احلديقة.
احليوان الهائج باغت الرجل اأثناء 
تببقببدمي املببباء لببه، يف حبببادث اعتره 
باحليوان  الرفق  جمعيات  اأع�صاء 
كدليل على رف�ص احليوان احلب�ص 
يف مببثببل تببلببك البببظبببروف، حببيببث اأنه 


