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الواليات املتحدة تت�سدر جدول امليداليات واأ�سرتاليا 
ترتبع على ذهب مونديال ال�سباحة للنا�سئني

عربي ودويل

حاكم راأ�ص اخليمة: التنمية هي ال�سمانة االأوىل 
للم�ستقبل وال�سباب هم الرثوة احلقيقية للوطن

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

م�ست�سار رئا�سي �سابق يحّذر .. ماذا وراء 
اإحداث منطقة حدودية عازلة يف تون�ص..؟

•• القاهرة-وام:

بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع فخامة �مل�شت�شار عديل من�شور 
�لأخوية  �لعالقات  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جلمهورية  �ملوؤقت  �لرئي�س 
�مل��ت��ح��دة وجمهورية  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ن  �مل�����ش��رك  و�ل��ت��ع��اون 

م�شر�لعربية.
�لحتادية  ق�شر  يف  �مل�شري  �لرئي�س  فخامة  ��شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ي��زور  �ل���ذي  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  �أب��وظ��ب��ي و�ل��وف��د  �شباح �م�����س �شمو ويل عهد 

�لقاهرة حاليا . 
حتيات  �للقاء  ب��د�ي��ة  يف  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ون��ق��ل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �إىل فخامة �لرئي�س �مل�شري 
�مل�شت�شار عديل من�شور ومتنيات �شموهما مل�شر قيادة و�شعبا كل تقدم 

و�زدهار و�ن تنعم بدو�م �ل�شتقر�ر.
وبحث �جلانبان خمتلف �أوجه �لتعاون بن دولة �لإمار�ت وم�شر و�شبل 
دعمها وتعزيزها يف جميع �ملجالت مبا يخدم م�شالح �لبلدين وتطلعات 
�ل�شعبن �ل�شقيقن و�أكد� على �أهمية تو�شيع نطاق �لتعاون بينهما من 
فيما  وخا�شة  �لبلدين  بن  �لقائمة  �لثنائية  �ل�شر�كات  تعزيز  خ��الل 
يتعلق باجلو�نب �لقت�شادية و�ل�شتثمارية و�لتنموية وكذلك �لتن�شيق 

�ملتبادل يف �لق�شايا �لتي تهم �لطرفن.      )�لتفا�شيل �س2(

   

الإمارات تقدم منحة بقيمة 367 مليون 
درهم لتمويل م�ساريع تنموية يف باك�ستان

•• اأبوظبي-وام:

بناء على توجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. وقع �شندوق �أبوظبي للتنمية و�مل�شروع 
�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان على مذكرة تفاهم نيابة عن حكومة دولة 
�لإمار�ت تقدم �حلكومة مبوجبها منحة مالية جلمهورية باك�شتان 
وذل��ك  �أم��ري��ك��ي  دولر  مليون   100 دره��م  مليون   367.3 ق��دره��ا 
�لإم���ار�ت  دول��ة  تقدمها  �لتي  �لتنموية  و�مل�شاعد�ت  �إط��ار�ل��دع��م  يف 

جلمهورية باك�شتان �لإ�شالمية.               )�لتفا�شيل �س7(

مراعاة للظروف الراهنة
الرتبية ت�سع اآلية لت�سجيل الطالب

 ال�سوريني باملدار�س اخلا�سة وفقًا لثالث فئات
•• دبي – حم�شن را�شد

�ل�شورين  �لطلبة  لت�شجيل  �آل��ي��ة  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  و�شعت 
باملد�ر�س �خلا�شة ، لل�شفوف �لدر��شية من �ل�شف �لثاين �لبتد�ئي 
وحتى �لثاين ع�شر ، ممن لي�س لديهم �شهاد�ت در��شية ، �أو مل ت�شتوف 
�شهاد�تهم �لدر��شية بالت�شديقات �لالزمة للت�شجيل باملد�ر�س ، وذلك 
حر�شا منها على مو��شلة �لطالب و�لطالبات من �جلالية �ل�شورية ، 

در��شتهم باملد�ر�س �خلا�شة بالدولة يف ظل �لظروف �لر�هنة.
  )�لتفا�شيل �س6(

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع �لرئي�س �مل�شري بح�شور �لببالوي  )و�م(

بحث مع عديل من�سور والببالوي وال�سي�سي العالقات بني البلدين واجلهود امل�سرية لب�سط الأمن وتنفيذ خارطة امل�ستقبل 

حممد بن زايد: �ستظل الإمارات دوما �سندا قويا مل�سر و�سعبها 

ال�ســلطات الأمنيـة تفاو�س امـراأة اأوزبكية دخلت مقـر النيابــة
 العامة يف دبي وهددت بتفجري نف�سها مدعية اأنها حتمل حزاما نا�سفا

اعتقال 3 متورطني يف احلادث

اإحباط هجوم اإرهابي على �سفينة بقناة ال�سوي�س

•• دبي-وام:

�شرحت �شرطة دبي �م�س �أن �مر�أة �أوزبكية دخلت �إىل 
م�شطحبة  �أم�س  �شباح  دبي  يف  �لعامة  �لنيابة  مقر 
حيث  نا�شفا  حز�ما  حتمل  �أنها  مدعية  طفلها  معها 
تتم  �إذ� مل  �مل��ب��ن��ى  د�خ�����ل  ن��ف�����ش��ه��ا  ب��ت��ف��ج��ر  ه�����ددت 
خ�شومة  لإنهاء  م�شاعدتها  يف  لطلباتها  �ل�شتجابة 
�إثبات ن�شب  �لتي حت��اول  �لأف���ر�د  �أح��د  �شخ�شية مع 
طفلها �إليه حيث مت على �لفور �إخالء �ملبنى و�ملنطقة 
و�لتد�بر  �لإج����ر�ء�ت  كافة  و�ت��خ��اذ  متاما  �ملحيطة 
�لأمنية �لالزمة لتاأمن �ملكان و�شمان �شالمة جميع 
�لأفر�د �ملتو�جدين يف حميط �لو�قعة. و�أو�شح بيان 
دب��ي نقال عن  �لإع��الم��ي حلكومة  �ملكتب  �شادر عن 
�أن فريقا من �ملفاو�شن �لأمنين يقوم  �شرطة دبي 

•• القاهرة-رويرتز:

�لقب�س  �أل��ق��ت  م�شر  �ن  �م�س  ع�شكري  م�شدر  ق��ال 
على  �لية  ببنادق  �لنار  فتحو�  �أ�شخا�س  ثالثة  على 

�شفينة مارة بقناة �ل�شوي�س.
تعر�شت  �ل�شبت  وق��ع  �ل��ذي  �لفا�شل  �لهجوم  و�ثناء 
نار  لط��الق  بنما  يف  �مل�شجلة  ��شيا  كو�شكو  �ل�شفينة 
�لقو�ت  توؤمنها  �لتي  �لقناة  �ل�شمايل من  �لقطاع  يف 
كانت  �نه  �لع�شكري  �مل�شدر  وقال  �مل�شرية.  �مل�شلحة 
�لقنطرة  منطقة  يف  �لم��ن  لزعزعة  حماولة  هناك 
حماولة  يف  �شفينة  على  �لنار  �أطلقو�  �أ�شخا�شا  و�ن 

لتعطيل �حلركة يف �ملمر �ملائي.
و�أ����ش���اف �أن���ه �أل��ق��ي �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ث��الث��ة �أ���ش��خ��ا���س 
�أث��ر على  م�شر� �ىل �ن �لهجوم ما كان ليحدث �ي 

�ل�شفن نظر� لكرب حجمها.
وق����ال م��ه��اب مم��ي�����س رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة �ل�����ش��وي�����س 
م�شلحن  �أن  �ىل  م�����ش��ر�  �لعملية  ن��ف��ذ  �ره��اب��ي��ا  �ن 
��شالمين رمبا كانو� ور�ء ذلك. وقالت م�شادر من 

�لهيئة �ن قذ�ئف �شاروخية ��شتخدمت يف �لهجوم.

على  ل��ل��وق��وف  �مل��ذك��ورة  �مل����ر�أة  م��ع  بالتو��شل  حاليا 
�لأزم��ة  �إن��ه��اء  ي�شمن  �إي��ج��اد خم��رج  بهدف  طلباتها 
بادرة  �مل��ر�أة ح�شور حماميها يف  ب�شالم حيث طلبت 
ت�شر �إىل قرب �نتهاء �ملوقف فيما �أكدت �شرطة دبي 
و�ملر�جعن  �لعاملن  �ملكان متاما من جميع  �إخ��الء 
�لتحريات  �أن  دب��ي  �شرطة  و�أك����دت  �جل��م��ه��ور..  م��ن 
�لأ�شلوب  ه��ذ�  �إىل  �مل���ر�أة جل��اأت  �أن  �أظ��ه��رت  �ملبدئية 
يف  معها  �لتعاطف  وك�شب  �لنتباه  جل��ذب  �ملتطرف 
باأن  .. منوهة  لو�لده  �لطفل  ن�شب  �ثبات  حماولتها 
�ل�شلطات �تخذت فور بدء �لو�قعة جميع �لحتياطات 
�ل�شرورية .. فيما تعمل حاليا على �شمان �حلفاظ 
على حياة �ملر�أة وطفلها وكذلك جتنب �أي ردود فعل 
غر حم�شوبة من �شاأنها �إحد�ث �أي �إ�شابات �أو �أ�شر�ر 

باملن�شاآت.

�ل�شفينة  قذيفة  �أ�شابت  لو  حتى  �نه  �مل�شادر  وقالت 
�لهدف هو  �ن  و�أ�شافت  يكون حم���دود�.  �أث��ره��ا  ف��ان 

�ثارة �شجة �عالمية لال�شر�ر ب�شورة م�شر.
ورد �مل�شدر �لع�شكري على �شوؤ�ل عما �ذ� كان �جلي�س 
�أو�شع  حملة  م��ن  ج��زء�  �لهجوم  يكون  �أن  يف  ي�شتبه 
نطاقا لتعطيل حركة �ملالحة يف �لقناة قائال �نه ل 

يعتقد ذلك لن قناة �ل�شوي�س ماأمنة.
و�أي هجوم كبر على قناة �ل�شوي�س من �شاأنه �ل�شر�ر 
على  كبرة  بدرجة  يعتمد  �لذي  �مل�شري  بالقت�شاد 
كيلومر�   192 طولها  يبلغ  �ل��ت��ي  �لقناة  �ي����ر�د�ت 

وهي �أ�شرع طريق بحري بن ��شيا و�أوروبا.
و�شهدت م�شر زيادة يف هجمات �لإرهابين على قو�ت 
�لمن ب�شيناء بعد �ن تدخل �جلي�س لعزل �أول رئي�س 
منتخب وهو حممد مر�شي يف �لثالث من يوليو متوز 

�ثر �حتجاجات �شعبية حا�شدة.
وقالت م�شادر �أمنية �ن هيئة �لقناة تلقت تهديد�ت 
�ملمر  �شت�شتهدف  �نها  قالت  جمهولة  جماعات  م��ن 
�أغلق �جلي�س ج�شر� مير  �ملر�حل  �ح��دى  �ملائي. ويف 

فوق �لقناة كاجر�ء وقائي ب�شبب �لتهديد�ت.

فل�شطينيون يتحدون جنود �لحتالل خالل تظاهرة بال�شفة )� ف ب(

�أوباما يبحث هاتفيا من �ملكتب �لبي�شاوي �لعملية �لع�شكرية يف �شوريا مع رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأمريكي )رويرز(

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت����اأج����ل����ت �ح����ت����م����الت �ل�������ش���رب���ة 
�لأم���رك���ي���ة ل��ل��ن��ظ��ام �ل�������ش���وري، 
�لأمركي  �لرئي�س  �أعلن  �أن  بعد 
�أن���ه طلب مو�فقة  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك 
�ل���ك���ون���غ���ر����س، ف��ي��م��ا ����ش���در ع��ن 
�لأخ�������ر �أن������ه ل����ن ي���ن���اق�������س ه���ذ� 
�إل يف �لأ�شبوع �لذي يلي  �لطلب 
�أي��ل��ول  �شبتمرب  م��ن  �لتا�شع  ي��وم 
�جلاري، وهو موعد �نتهاء عطلة 
�ل���ك���ون���غ���ر����س.  و�أع����ل����ن جم��ل�����س 
�أن��ه �شيدر�س  �ل��ن��و�ب �لأم��رك��ي، 
ب�شاأن  �لتا�شع م�شروع قانون  بعد 
بعدما  ب�����ش��وري��ا،  ع�شكري  ت��دخ��ل 
�ل�شوء  �أنه ينتظر  �لرئي�س  �أعلن 
لتخاذ  �لكونغر�س  من  �لأخ�شر 
�إجر�ء ع�شكري �شد نظام �لأ�شد.

وق������ال ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن رئ��ي�����س 
جم���ل�������س �ل������ن������و�ب ج�������ون ب��ي��ر 
�أنهم  �آخرين  جمهورين  وزعماء 
ب�شاأن  قانون  م�شروع  �شيدر�شون 
�ل���ت���دخ���ل �ل��ع�����ش��ك��ري يف ���ش��وري��ا 
�لتا�شع  ي��ب��د�أ يف  �ل���ذي  �لأ���ش��ب��وع 
�أيلول �جل��اري، مما  من �شبتمرب 
"ف�شحة  �أوب��ام��ا  �لرئي�س  يعطي 
من �لوقت لعر�س مربر�ته على 

�لكونغر�س و�ل�شعب �لأمركي.
�لأغلبية  زعيم  ري��د  ه��اري  وق��ال 

ميكنها تنفيذ �ل�شربة �لع�شكرية 
�ملرتقبة مبفردها.

من جانبه �أكد �ل�شفر �حمد بن 
�لعام جلامعة  �لمن  نائب  حلي 
�جل��ام��ع��ة  �ن  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول 
�ملتحدة  �لمم  ب��ق��ر�ر�ت  ملتزمة 
يتعلق  فيما  �لدولية  و�ل�شرعية 
ب��الزم��ة �ل�����ش��وري��ة. ج��اء ذل��ك يف 
ت�شريحات له عقب ختام �جتماع 
�لعربية  �ل����دول  ج��ام��ع��ة  جمل�س 
على م�شتوى �ملندوبن فى دورته 
�لرب��ع��ن بعد �مل��ائ��ه �م�س �لح��د 
رد� ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل ح���ول م��ا ي��ردد 
�لعربية  �جلامعة  تفوي�س  ب�شان 
لمريكا ب�شربها ل�شوريا. وقال: 
ملتزمة  �قليمية  منظمة  ن��ح��ن 
بقر�ر�ت �لمم �ملتحدة و�ل�شرعية 
�لدولية وهذ� �ملو�شوع يتم �خذه 
فى �لعتبار عند �تخاذ �ى قر�ر.

وقالت �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ملجتمع  ي��ق��وم  �أن  �أو�ن  �ن  �م�����س 
�ل��������دويل ب���ك���ل م����ا ب���و����ش���ع���ه مل��ن��ع 
�ل�����ش��وري  �ل�شعب  ع��ل��ى  �ل���ع���دو�ن 
و�نها توؤيد توجيه �شربة �أمريكية 

ل�شوريا �ذ� �أيدها �ل�شوريون.
�ىل  و�شوله  لدى  �لفي�شل  وق��ال 
�لدويل  �ملجتمع  نطالب  �لقاهرة 
بكل �مكانياته بوقف هذ� �لعدو�ن 

علي �ل�شعب �ل�شوري.

اجلامعة العربية توؤكد التزامها بقرارات المم املتحدة ب�ساأن امللف ال�سوري
طبول احلرب يف �سوريا تخفت اأ�سبوعني

•• ال�شفة الغربية-يو بي اأي:

�لإ�شر�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
بنيامن نتنياهو، �م�س �لأحد، �أنه 
قّرر فر�س قانون �إ�شر�ئيلي على 
�عر�س  فيما  �لغربية،  �ل�شفة 
وزير �إ�شر�ئيلي على ذلك، م�شر�ً 
�إىل �أن هذ� �لقر�ر ي�شكل حماولة 

ل�شم �ل�شفة �إىل �إ�شر�ئيل.
لبيان �شادر  وفقاً  نتنياهو،  وقال 
م�����ش��او�ة  �شتتم  �إن����ه  م��ك��ت��ب��ه،  ع��ن 
حقوق �لن�شاء �لعامالت يف يهود� 
مع  �لغربية(  )�ل�شفة  و�ل�شامرة 
يوم  لغاية  �إ�شر�ئيل  دولة  قو�نن 
�ملقبل  �أكتوبر  �لأول  ت�شرين   13
�ل�شتوية  �ل���دورة  �فتتاح  )م��وع��د 
�لقائد  �أ���ش��در  ���ش��و�ء  للكني�شت(، 
�ل��و���ش��ط��ى  للمنطقة  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�أم��ر�ً يجيز ذلك �أو مت طرح ذلك 
على �لكني�شت من �أجل �شن قانون 

بهذ� �خل�شو�س.
على  يجب  �أن���ه  نتنياهو  و�ع��ت��رب 
�مل���و�ط���ن���ات �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ات، مبا 

ي��ه��ود�  يف  يع�شن  �ل��ل��و�ت��ي  فيهن 
و�ل�شامرة، �أن يح�شلن على حقوق 

مت�شاوية و�أنا ملتزم بذلك.
و�أ������ش�����اف �أن������ه ت���ق���رر �ل���ن���ظ���ر يف 
�ل���ف���ج���و�ت �مل����وج����ودة يف ق��و�ن��ن 
�ل���ع���م���ل م����ن �أج�������ل م���ن���ع مت��ي��ي��ز 
�لذين  �لإ�شر�ئيلين  �مل��و�ط��ن��ن 

ي�شكنون يف يهود� و�ل�شامرة.
وك�������ان�������ت ع�����������ش�����و  �ل���ك���ن���ي�������ش���ت 

�أوري��ت �شروك، من  �ل�شر�ئيلي 
�ليميني  �ل��ي��ه��ودي  �ل��ب��ي��ت  ح���زب 
�مل����ت����ط����ّرف وت���ق���ط���ن يف �ل����ب����وؤرة 
�ل���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة 
�خل��ل��ي��ل، ق��ّدم��ت م�����ش��روع ق��ان��ون 

بهذ� �خل�شو�س.
�ل��وزي��ر يعقوب  ق��ّدم  م��ن جانبه، 
بري، من حزب يوجد م�شتقبل، 

�عر��شاً على قر�ر نتنياهو.

�إن  �لأمركي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف 
على  ت�شويتا  �شيجري  �ملجل�س 
ط��ل��ب �أوب����ام����ا ب��ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ات 
�لنظام  ���ش��د  حم����دودة  ع�شكرية 
ي��ت��ج��اوز  �ل�������ش���وري يف م���وع���د ل 
�أ�شبوعا من �لتا�شع من �شبتمرب. 
�أر���ش��ل �إىل  وك��ان �لبيت �لأب��ي�����س 
قر�ر  م�شروع  ر�شميا  �لكونغر�س 
ي��ط��ل��ب ف��ي��ه ت��ف��وي�����ش��ا ب��ت��وج��ي��ه 

���ش��رب��ات ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د �ل��ن��ظ��ام 
بار�ك  �لرئي�س  و�إعطاء  �ل�شوري 
ل��� وقف  �أوب��ام��ا �ل�شوء �لأخ�����ش��ر 
وجت����ن����ب ح�������ش���ول ه���ج���م���ات ك          

مييائية.
ق��ال��ت ف��رن�����ش��ا �م�س  ب��اري�����س  ويف 
�لأح����������د �إن�����ه�����ا ����ش���ت���ن���ت���ظ���ر م��ن��ح 
�لرئي�س  �لأم���رك���ي  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
لتوجيه  تفوي�شا  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك 

ل�شوريا  مرتقبة  ع�شكرية  �شربة 
ب���ال�������ش���الح  �ل����ه����ج����وم  ع���ل���ى  رد� 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي ع��ل��ى غ��وط��ة دم�شق 
م���وؤخ���ر�، وه���و م��ا ي��رج��ح �أن���ه لن 
تقدم �أي دولة على عمل ع�شكري 

�شد دم�شق.  
�لفرن�شي  �لد�خلية  وزي���ر  وق���ال 
م���ان���وي���ل ف��ال�����س يف م��ق��اب��ل��ة مع 
ف��رن�����ش��ا ل  �إن  ف��رن�����ش��ي��ة  �إذ�ع�������ة 

هجوم الحتالل يفر�س قانونه على ال�سفة الغربية ! يف  القتلى  عــ�ــســرات 
بالعراق  اأ�سرف  مع�سكر  على 

•• بغداد-وكاالت:

خلق  جم��اه��دي  منظمة  �أع��ل��ن��ت 
 44 �مل��ع��ار���ش��ة مقتل  �لإي��ر�ن��ي��ة 
من عنا�شرها جر�ء هجوم قو�ت 
مع�شكر  ع��ل��ى  ع��ر�ق��ي��ة  ع�شكرية 
�ل�����و�ق�����ع يف حم��اف��ظ��ة  �أ������ش�����رف 
دياىل �شمال �شرق بغد�د، بح�شب 
�مل��ن��ظ��م��ة، ب��ي��ن��م��ا ن��ف��ت �حل��ك��وم��ة 
�أي  تنفيذ  قاطع  ب�شكل  �لعر�قية 

عملية ع�شكرية �شد �ملنظمة.
وق��ال��ت منظمة جم��اه��دي خلق   
ع��ر�ق��ي��ة  ع�����ش��ك��ري��ة  وح������د�ت  �إن 
هاجمت �ملع�شكر ليلة �أم�س �لول 
و���ش��ب��اح �م�����س م�����ش��رة �إىل �أن��ه��ا 
ق��ام��ت بق�شف  وق��ب��ل �لق��ت��ح��ام 
لأك��ر  �ل��ه��اون  ب��ق��ذ�ئ��ف  �ملع�شكر 
�لليلة  منت�شف  حتى  �شاعة  م��ن 
باقتحام  قامت  ثم  �ملا�شية،  قبل 
�ملع�شكر م�شتخدمة خمتلف �أنو�ع 
�لأ�شلحة، مما �أدى ملقتل و�إ�شابة 
�ل����ع���������ش����ر�ت وم�������ن ث�����م خ��ط��ف��ت 

�آخرين.

مـــقـــتـــل تـــ�ـــســـعـــة جـــنـــود 
قنبلة  انفجار  يف  باك�ستانيني 

•• بي�شاور-ا.ف.ب:

باك�شتانين  ج��ن��ود  ت�����ش��ع��ة  ق��ت��ل 
�نفجار  �خ���رون يف   19 و����ش��ي��ب 
�ح��دى  زرع���ت على ج��ان��ب  قنبلة 
�شمال  قبلية  منطقة  يف  �ل��ط��رق 
قرب  �مل�شطربة  باك�شتان  غ��رب 

�حلدود �لفغانية.
ووقع �حل��ادث يف منطقة بويا يف 
�لتي  �ل�شمالية  وزير�شتان  ولية 
تعد معقال للم�شلحن �ملرتبطن 

بتنظيم طالبان و�لقاعدة.
و�شرح م�شوؤول �مني بارز لوكالة 
ت�شعة  ����ش��ت�����ش��ه��د  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
ج��ن��ود ع��ل��ى �لق����ل و����ش��ي��ب 19 
عبوة  �شببه  �ن��ف��ج��ار  يف  �خ����رون 

نا�شفة حملية �ل�شنع.
قافلة  ����ش��اب��ت  �لقنبلة  �ن  وق���ال 
ت��ق��ل  ع����رب����ة   20 ن����ح����و  ت�������ش���م 
ج��ن��ود� ن��ظ��ام��ي��ن وع��ن��ا���ش��ر من 
�لع�شكرية  ���ش��ب��ه  �حل����دود  ق����و�ت 
من  �آت���ن  مر�ن�شاه  مدينة  �ىل 

منطقة د�تا خيل.

لت�سدير  اأنـــبـــوب  تــفــجــري 
اليمن  ــمــال  ــس � يف  ــفــط  ــن ال

•• �شنعاء-يو بي اأي:

ف��ج��ر م�����ش��ل��ح��ون ق��ب��ل��ي��ون �م�����س 
�لنفط يف  �أن��ب��وب ت�شدير  �لح��د 
حم��اف��ظ��ة م�����اأرب ب�����ش��م��ال ���ش��رق 
�أمني ميني  �ليمن. وقال م�شدر 
�ن  �نرنا�شونال  بر�س  ليونايتد 
بتفجر  قامو�  قبلين  م�شلحن 
�نبوب �لنفط �خلا�س بالت�شدير 
يف منطقة �لدما�شقة مباأرب عند 
يعد  �لتفجر  40.وهذ�  �لكيلو 
�لقوى من بن �لتفجر�ت �لتي 

تعر�س لها �لأنبوب.

رف�ض ي�ستن�سخ اآخر:
تون�س تنتقل من دائرة 

الأزمة اإىل عتبة املاأزق ..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ح�شل ما كان متوّقعا ومل نحدث �ملعجزة �لتي �نتظرها �لبع�س ورف�شت 
�لرويكا �حلاكمة يف تون�س �ملقرحات �مل�شاّدة �لتي تقّدمت بها �ملعار�شة 

لتقرب تون�س �شيئا ف�شيئا باجتاه �ملاأزق وما �شيفرزه من ت�شعيد.
باملنظمات  �جتماعها  �ثر  �لأح��د  �أم�س  �لرويكا  تن�شيقّية  رف�شت  فقد 
يف  �ل�شبت  قدمتها  �لتي  �ملعار�شة  مقرحات  �لوطني  للحو�ر  �لر�عية 
�لرويكا  موقف  عن  نهائيا  ل��الإع��الن  �لثنن  �ليوم  ث��ان  لقاء  �نتظار 
�لر�شمي م��ن �مل������ف������او�������ش������ات.                                             )�لتفا�شيل 

مواقــيت ال�سالة
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بحث مع الرئي�ض امل�سري العالقات الثنائية وامل�ستجدات يف املنطقة و�سبل تعزيز ال�سالم وال�ستقرار اإقليميا ودوليا 

حممد بن زايد: �ستظل الإمارات دوما �سندا قويا مل�سر و�سعبها ال�سقيق

اكد اأن الإمارات بقيادة خليفة تويل عناية خا�سة لتوطيد عالقاتها الأخوية مع م�سر 

حممد بن زايد يلتقي الببالوي ويتعرف على م�سار احلكومة امل�سرية لتنفيذ عنا�سر خارطة امل�ستقبل

اطلع من ال�سي�سي على م�ستجدات الأو�ساع يف م�سر وجهود احلكومة لب�سط الأمن وال�ستقرار

حممد بن زايد ي�سيد بالدور الوطني للجي�س يف العبور مب�سر اىل بر الأمان

•• القاهرة-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة مع فخامة �مل�شت�شار عديل 
من�شور �لرئي�س �ملوؤقت جلمهورية 
�لعالقات  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر 
�لأخ��وي��ة و�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رك بن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

وجمهورية م�شر�لعربية.
��شتقبال فخامة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ق�����ش��ر  يف  �مل�����������ش�����ري  �ل����رئ����ي���������س 
�شمو ويل  �م�����س  �شباح  �لحت��ادي��ة 
عهد �أب��وظ��ب��ي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق له 

�لذي يزور �لقاهرة حاليا . 
ونقل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
حتيات  �للقاء  ب��د�ي��ة  يف  نهيان  �آل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�إىل فخامة  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
عديل  �مل�شت�شار  �مل�شري  �لرئي�س 
مل�شر  �شموهما  ومتنيات  من�شور 
قيادة و�شعبا كل تقدم و�زدهار و�ن 

تنعم بدو�م �ل�شتقر�ر.
وب��ح��ث �جل���ان���ب���ان خم��ت��ل��ف �أوج����ه 
�ل����ت����ع����اون ب����ن دول�������ة �لإم����������ار�ت 
وتعزيزها يف  و�شبل دعمها  وم�شر 
جميع �ملجالت مبا يخدم م�شالح 

خارطة �مل�شتقبل �لتي توؤ�ش�س لعهد 
طريق  م�شر  فيه  ت��و����ش��ل  ج��دي��د 
ومتار�س  و�لتقدم  و�لتنمية  �لبناء 
دورها �ملهم �إقليميا ودوليا. وجدد 
�شمو ويل عهد �بوظبي دعم دولة 
لل�شعب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�مل�������ش���ري وخ����ي����ار�ت����ه يف حت��دي��د 
ت��ط��ل��ع��ات��ه وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه �ل��وط��ن��ي��ة 
م��وؤك��د� �شموه �ن وق��وف �لإم���ار�ت 
�نتمائها  نابع من  �أ�شقائها  بجانب 
�لوطنية  �شيا�شاتها  وم��ن  �لعربي 
و�ل��ق��وم��ي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة 
و�لت�شامح  و�لأم�����ن  �ل�����ش��الم  ع��ل��ى 
�ل��ت��ع��اون  �إىل  و�ل����دع����وة  و�مل���ح���ب���ة 
�ىل  و�شول  و�لعنف  �لفرقة  ونبذ 
�لنماء  �ل�شتقر�ر وحتقيق  توطيد 

و�لزدهار جميع �ل�شعوب. 
�شاحب  توجيهات  �أن  �شموه  و�أك��د 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
و��شحة  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل 
بتوفر  وت��ت��م��ث��ل  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  يف 
وم�شاندتها  و�شعبها  مل�شر  �لدعم 
�����ش���ت���ق���ر�ره���ا  يف �حل�����ف�����اظ ع���ل���ى 
كافة  وت�شخر  و�شالمتها  و�أمنها 
باقت�شادها  للنهو�س  �لإمكانيات 
ب��ان م�شر  �هلل  �مي��ان��ا منه حفظه 
�لقوية و�مل�شتقرة هي قوة ودعامة 
ل��ن��ه�����ش��ة �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي و�لأم����ة 

�لإ�شالمية.
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  وقال �شمو 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �شتظل  ن��ه��ي��ان  �آل 
دوم�����ا ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا ���ش��ن��د� ق��وي��ا 

جلمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة 
�مل�شت�شار عديل من�شور ...حتياته 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
و�ل�شعب �لإمار�تي �ل�شقيق م�شيد� 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ب��وق��وف 
ج��م��ه��وري��ة  ج���ان���ب  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
خل��ي��ار�ت  ودع��م��ه��ا  �لعربية  م�شر 
�شعبها مثمنا �ملبادر�ت و�مل�شاهمات 
قدمتها  �لتي  و�مل�شتمرة  �مل��ت��ع��ددة 
دول��ة �لم��ار�ت للوقوف مع م�شر 
و�ل����ت����ي ه����ي حم����ل ت���ق���دي���ر م�����ش��ر 
جت�شد  بانها  منوها  و�شعبا  ق��ي��ادة 
�ملتميزة  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ة  متانة 
و�ل�شعبن  �ل��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  �ل��ت��ي 
معايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  �ل�شقيقن. 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان �أح���م���د �جل��اب��ر 
وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل �لفريق حمد 
مبارك �ل�شام�شي رئي�س جهاز �من 
�لدولة ومعايل حممد بن نخرة 
�لإم�����ار�ت  �ل��ظ��اه��ري �شفر دول���ة 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة 
و�شعادة �للو�ء �لركن عي�شى �شيف 
حممد �ملزروعي نائب رئي�س �أركان 
حممد  و���ش��ع��ادة  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت 
م����ب����ارك �مل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����و�ن 
ك��م��ا ح�شرها  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
م����ن �جل����ان����ب �مل�������ش���ري �ل���دك���ت���ور 

�ل���ب���ل���دي���ن وت���ط���ل���ع���ات �ل�����ش��ع��ب��ن 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ن و�أك��������د� ع���ل���ى �أه��م��ي��ة 
من  بينهما  �لتعاون  نطاق  تو�شيع 
�لثنائية  �ل�����ش��ر�ك��ات  تعزيز  خ��الل 
�ل��ق��ائ��م��ة ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن وخ��ا���ش��ة 
فيما يتعلق باجلو�نب �لقت�شادية 
وكذلك  و�لتنموية  و�ل�شتثمارية 
�لتي  �لق�شايا  �ملتبادل يف  �لتن�شيق 

تهم �لطرفن.
ك��م��ا ج����رى خ����الل �ل���ل���ق���اء �ل���ذي 
ح�����ش��ره ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه�����ز�ع بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار �لأم���ن 
�ل���وط���ن���ي ن���ائ���ب رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س 
و�شمو  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة بحث �ل��ت��ط��ور�ت 
و�جلهود  �ملنطقة  يف  و�مل�شتجد�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة و�ل�����دول�����ي�����ة �مل���ب���ذول���ة 
تعزيز  و�شبل  تد�عياتها  لح��ت��و�ء 
فر�س �ل�شالم و�ل�شتقر�ر �إقليميا 
�لآر�ء  �جل��ان��ب��ان  وت���ب���ادل  ودول���ي���ا 
ووج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر ح����ول ع����دد من 
�لق�شايا و�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرك.
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�أك��د �شمو 
�آل ن��ه��ي��ان �رت��ي��اح دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة ل���ع���ودة �لأم����ن 
م�شر  جمهورية  �إىل  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�ل���ع���رب���ي���ة ب��ف�����ش��ل �جل����ه����ود �ل��ت��ي 
ه��ذه  �مل�����ش��ري��ة يف  �ل��ق��ي��ادة  تبذلها 
خمتلف  ومب�شاركة  �ملهمة  �ملرحلة 
لتنفيذ  �لفاعلة  �لوطنية  �ل��ق��وى 

مل�����ش��ر و���ش��ع��ب��ه��ا �ل�����ش��ق��ي��ق ���ش��ر� 
�ل��ذي  �ل��ث��اب��ت  �لإم�����ار�ت  على نهج 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �أر���ش��اه 
ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لتاريخية  للعالقة  �أ���ش�����س  �ل���ذي 
و�ل��ر����ش��خ��ة م��ع ج��م��ه��وري��ة م�شر 
و�ل��ت��ي  �ل�شقيق  و�شعبها  �ل��ع��رب��ي��ة 
ومبادئ  و�مل��ودة  �ملحبة  �إىل  ت�شتند 
�لأخ�����وة و�لح������ر�م �مل��ت��ب��ادل ه��ذ� 
�ل���ن���ه���ج �ل������ذي ي���ت���و�����ش���ل يف ع��ه��د 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
د�ئ��م��ا  ي��ح��ر���س  �ل���ذي  �هلل  حفظه 
و�لتكافل  �لت�شامن  تعميق  على 
ق�شايا  خلدمة  �لعربي  و�ل��ت��ع��اون 

�لأمتن �لعربية و�لإ�شالمية.
�ن  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
م�����ش��ر ق���دم���ت �ل��ك��ث��ر ل��ل��ق�����ش��اي��ا 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ش���الم���ي���ة وه����ى مل 
�أ�شكال  ك��ل  تقدمي  يف  يوما  ت��ت��و�ن 
�لدفاع  �جل  و�مل�شاعدة من  �لدعم 
عن ق�شايانا �لعربية ولذلك فلي�س 
ن��ر�ه من حترك  ما  �مل�شتغرب  من 
عربي فاعل لدعم م�شر و�لوقوف 

بجانبها يف �أزمتها وحمنتها.
ومت���ن���ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ن���ه���ي���ان مل�����ش��ر ك����ل خ��ر  �آل  ز�ي������د 
وعزة ورفعة و�ن تنعم على �لدو�م 
يحقق  و�ن  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  ب���الأم���ن 
تطلعاته  �لكرمي  �مل�شري  �ل�شعب 
و�آماله يف �لتقدم و�لعي�س �لكرمي. 
�مل��وؤق��ت  �لرئي�س  حمل  جانبه  م��ن 

•• القاهرة -وام:

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ل���دك���ت���ور ح�����ازم �ل���ب���ب���الوي رئ��ي�����س 
جمل�س �لوزر�ء �مل�شري �شمن زيارة 
�شموه �لأخوية �إىل �لقاهرة. وتناول 
�ل����ذي ح�����ش��ره ���ش��م��و �ل�شيخ  �ل��ل��ق��اء 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأمن 
�أب��وظ��ب��ي و�شمو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
�لثنائية  �لعالقات  �خلارجية  وزي��ر 
�لقائمة بن دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�لعربية  م�شر  وجمهورية  �ملتحدة 
و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا مبا 

و�ل������دويل. وق����ال �شموه  �لإق��ل��ي��م��ي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ن 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة 
ت�����ويل ع���ن���اي���ة خ��ا���ش��ة  ح��ف��ظ��ه �هلل 
يف ت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه��ا �لأخ���وي���ة مع 
ج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر و�لرت�����ق�����اء ب��ه��ا 
�ىل �لأف�������ش���ل مب���ا ي��ح��ق��ق م�����ش��ال��ح 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ن. و�ك����د �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة  �ن 
وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و 
ز�ي����د �ل نهيان  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ما�شية يف 
تقدمي كافة �أ�شكال �لدعم مل�شر �لتي 
و�أه���د�ف  خطط  خ��دم��ة  �شاأنها  م��ن 
�ل��ت��ح��ول  بعملية  و�ل���دف���ع  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لنظر  وجهات  �جلانبان  و��شتعر�س 
حول �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرك 
و�آخ�����ر �ل���ت���ط���ور�ت و�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف 

�ملنطقة و�لعامل. 
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل�����وزر�ء �مل�����ش��ري �مل���ب���ادر�ت �خل��رة 
�لتي  مل�شر  �لإم����ار�ت  تقدمها  �ل��ت��ي 
عرفت بانها عنو�ن للخر و�لتالحم 
و�ل��دع��م �ل�شادق يف �أوق���ات �لأزم��ات 
�ل�����ش��ع��ب  �ن  �ىل  م�������ش���ر�  و�مل����ح����ن 
�مل�شري يكن كل �لتقدير و�لحر�م 
لدولة �لإمار�ت و�شعبها ويحفظ يف 
و�لد�عمة  �لنبيلة  �مل��و�ق��ف  وج��د�ن��ه 

لتطلعاته و�آماله. 
وق�����ال �ن م���وق���ف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�حل�����ايل ي���اأت���ي �م����ت����د�د� ل��ل��م��و�ق��ف 
�لإمار�ت  �مل�شهودة لدولة  �لتاريخية 

و�ل�شعبن  �لبلدين  م�شالح  يخدم 
�ل�شقيقن.  وجرى خالل �للقاء بحث 
خا�شة  �لبلدين  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق 
�لقت�شادية  باجلو�نب  يتعلق  فيما 
وتطلع  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لبلدين �ىل تدعيم وتنمية  قيادتي 
�لتعاون �لقت�شادي �مل�شرك بينهما 

مبا يحقق �مل�شالح �ملتبادلة. 
وت���ع���رف ���ش��م��و ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي 
�مل�شري  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  من 
تتحرك  �لتي  �ل�شيا�شي  �مل�شار  على 
�مل�������ش���ري���ة  �حل����ك����وم����ة  �إط������������اره  يف 
�مل�شتقبل  خ��ارط��ة  ع��ن��ا���ش��ر  لتنفيذ 
مب�����ش��ارك��ة ك��اف��ة �ل��ق��وى �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�مل��ج��ت��م��ع �مل�����ش��ري ومب���ا ي�����وؤدي �ىل 
به  تعود  مل�شر  م�شرق  م�شتقبل  بناء 
�ل�شعيد  على  ومكانتها  دوره���ا  �ىل 

�ىل  و�ملعي�شي  �لق��ت�����ش��ادي  و�ل��ن��م��و 
�لأمام ومبا ميكن �لأ�شقاء يف م�شر 
م��ن جت���اوز ه��ذه �مل��رح��ل��ة ومو�جهة 
ملو��شلة م�شرتها  �ملقبلة  �لتحديات 
�شموه:  موؤكد�  و�لتنمية..  �لبناء  يف 
�لأ�شقاء يف م�شر هو  �ن وقوفنا مع 
م�شلحة  وي�شتهدف  �خ���وي  و�ج���ب 

وخر �ل�شعب �مل�شري. 
�أبناء  و�ع��رب �شموه عن ثقته بقدرة 
�ل�شعب �مل�شري على جتاوز �لظروف 
�ل�شقيقة  بها  متر  �لتي  �ل�شتثنائية 
�مل�شري  �ل�شعب  �أبناء  م�شر وتكاتف 
و�ل���ع���م���ل ����ش���وي���ا يف دف�����ع �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�مل���رح���ل���ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
�لتنمية  ت��ت��ح��ق��ق  ح��ت��ى  و�إجن���اح���ه���ا 
رب��وع  يف  و�لجتماعية  �لقت�شادية 

جمهورية م�شر. 

•• القاهرة-وام: 

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ل�شي�شي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �أول  �ل��ف��ري��ق 
�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لدفاع و�لإنتاج �حلربي �لقائد 
يف  �مل�شرية  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام 
�م�س.  بالقاهرة  �ل��دف��اع  وز�رة  مقر 
�ل��ذي ح�شره  �للقاء  وج��رى خ��الل 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب رئي�س 
�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و�شمو 
��شتعر��س  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�ل���ع���الق���ات �لأخ�����وي�����ة �ل���ت���ي ت��رب��ط 
�لبلدين و�ل�شعبن �ل�شقيقن و�شبل 
ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا مب���ا ي��خ��دم 
بينهما  �ل��ق��ائ��م  �لأخ������وي  �ل���ت���ع���اون 

ويحقق �مل�شلحة �مل�شركة. 
و�ط����ل����ع ���ش��م��و ويل ع���ه���د �ب��وظ��ب��ي 
جمل�س  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  م��ن 
�مل�شتجد�ت  ع��ل��ى  �مل�����ش��ري  �ل�����وزر�ء 
وجهود  م�شر  يف  �حلالية  و�لأو�شاع 
�حل��ك��وم��ة �مل�����ش��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل���دول���ة يف ب�شط  ب��اق��ي م��وؤ���ش�����ش��ات 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف ك��اف��ة �أرج���اء 

�جلمهورية. 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و�أ���ش��اد 

�ل�شقيقة  م�شر  �لكنانة  �ر���س  �أبناء 
و�لتاريخية  �لوطنية  م�شوؤولياتهم 
يف �مل���رح���ل���ة �مل���ق���ب���ل���ة م����ن �ج�����ل �ن 
وت��و����ش��ل  ع��اف��ي��ت��ه��ا  م�����ش��ر  ت�شتعيد 
م�����ش��رة �ل��ب��ن��اء و�ل��ن��م��اء ومب���ا يعزز 
مو�جهة  ع��ل��ى  ومنعتها  م�شر  ق���وة 
�ل��ت��ح��دي��ات وجت����اوز �ل��ع��ق��ب��ات ب��روح 
وط��ن��ي��ة ج���دي���دة د�ع���ي���ا ���ش��م��وه �هلل 
�ن يحفظ م�شر و�شعبها  عزو وجل 
و�ن  وم��ك��روه  �شوء  ك��ل  م��ن  �ل�شقيق 
يدمي عليهم نعمة �ل�شتقر�ر و�لأمن 
و�لأمان وميكنها من ��شتعادة دورها 
وم��ك��ان��ت��ه��ا يف �مل��ح��ي��ط��ن �لإق��ل��ي��م��ي 
و�ل���������دويل. ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء م��ع��ايل 

�لكبر  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��دور  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شعبة  مرحلة  يف  �مل�شري  للجي�س 
وم��ع��ق��دة ����ش��ت��ط��اع م���ن خ��الل��ه��ا �ن 
ي��ع��رب ب��ال��ب��الد �ىل ب���ر �لأم�����ان و�ن 
�ل��دول��ة  و�أرك�����ان  يحفظ م��وؤ���ش�����ش��ات 
من  مكت�شباتها  وي�����ش��ون  �مل�����ش��ري��ة 
و�لأع��د�ء  �لعابثن  وعبث  �ملخربن 

�ملرب�شن .
�مل�شري  �ل�شعب  �ن  ���ش��م��وه  م��وؤك��د� 
مدرك حلجم �لتحديات �لتي حتيط 
ب��ه ل��ذل��ك ك��ان��ت وقفته �ك��رب رد ملن 
و�ل�شتقر�ر  ب��الأم��ن  �لعبث  ي��ح��اول 

و�لتنمية و�لتعاي�س يف م�شر. 
و�ع����رب ���ش��م��وه ع��ن ث��ق��ت��ه يف حتمل 

�لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر وزير 
مبارك  حمد  �لفريق  ومعايل  دول��ة 
�لدولة  �من  جهاز  رئي�س  �ل�شام�شي 
ومعايل حممد بن نخرة �لظاهري 
�شفر �لدولة لدى جمهورية م�شر 
�لعربية و�شعادة �للو�ء �لركن عي�شى 
رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  �شيف حممد 
�أرك�������ان �ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��ع��ادة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي. 
�مل�شري  �جل��ان��ب  م��ن  ح�شرها  كما 
�لفريق �شدقي �شبحي رئي�س �أركان 
حرب �لقو�ت �مل�شلحة وعدد من كبار 

قادة �لقو�ت �مل�شلحة. 

�ل���ب���ب���الوي رئ��ي�����س جمل�س  ح�����ازم 
�ل��وزر�ء ومعايل نبيل فهمي وزير 
م�شطفى  �ل��دك��ت��ور  و  �خل��ارج��ي��ة 
حجازي م�شت�شار �لرئي�س لل�شوؤون 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�ل����ل����و�ء حممد 
ف��ري��د رئ��ي�����س �مل���خ���اب���ر�ت �ل��ع��ام��ة 
ومعايل �إيهاب بدوي وزير مفو�س 
و�مل����ت����ح����دث �ل���ر����ش���م���ي ل���رئ���ا����ش���ة 
�جلمهورية و �شعادة تامر من�شور 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  �شفر 

لدى �لدولة.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  وك����ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و�����ش����ل �م�����س 
�ل��ع��رب��ي��ة يف  ج��م��ه��وري��ة م�شر  �إىل 
كبار  خاللها  يلتقي  �أخ��وي��ة  زي���ارة 

�مل�شوؤولن �مل�شرين.
وي���ر�ف���ق ���ش��م��وه وف���د ي�����ش��م �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 

م�����ش��ت�����ش��ار �لأم�����ن �ل��وط��ن��ي ن��ائ��ب 
و�شمو  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل �لفريق 
�من  جهاز  رئي�س  �ل�شام�شي  حمد 
�ل��دول��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �شلطان 
ومعايل  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد 
حممد بن نخرة �لظاهري �شفر 
دول����ة �لإم�������ار�ت ل����دى ج��م��ه��وري��ة 
م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة و����ش���ع���ادة �ل���ل���و�ء 
عبالن  بن  عي�شى  �ملهند�س  �لركن 
�ملزروعي نائب رئي�س �أركان �لقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�شموه  ��شتقبال  يف  وك��ان  �أبوظبي. 
و�لوفد �ملر�فق لدى و�شوله مطار 
�ل��ق��اه��رة �ل����دويل �ل��دك��ت��ور ح��ازم 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��ب��ب��الوي 
�مل�شئولن  كبار  �مل�شري وعدد من 
ويل  ل�شمو  و�أج���ري���ت  �مل�����ش��ري��ن. 

��شتقبال  م��ر����ش��م  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
�لقاهرة  مطار  �ر���س  على  ر�شمية 
�ل������دويل ح��ي��ث ع����زف �ل�����ش��الم��ان 
�ل�شقيقن  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �ل��وط��ن��ي��ان 
�ل�شرف  حر�س  �شموه  و��شتعر�س 
�ل����ذي ����ش��ط��ف ل��ت��ح��ي��ت��ه و���ش��اف��ح 

�شموه كبار م�شتقبليه. 
�ل�شعب  �بناء  من  �للف  و�أحت�شد 
�لدويل  �لقاهرة  �مل�شري يف مطار 
ر�ف����ع����ن �أع�������الم دول������ة �لم�������ار�ت 
و�شور  �لعربية  م�شر  وجمهورية 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اأذن  له  �ملغفور 
طيب  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ور  ث���ر�ه  �هلل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل مرحبن 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ب�شمو 
ن��ه��ي��ان وم��ع��رب��ن ع���ن ت��ق��دي��ره��م 
�لم��ار�ت  دول��ة  لوقوف  و�متنانهم 

�ىل جانب م�شر. 

بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  فى عهد 
ن��ه��ي��ان م��وؤ���ش�����س دول���ة  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�لم������ار�ت. و�أ����ش���اف رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء �مل�شري �أن زيارة �لفريق �أول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�شتعطى دفعة قوية لتنفيذ �ملبادر�ت 

و�مل�شاريع �مل�شركة بن �لبلدين. 
ح�شر �للقاء معايل �لدكتور �شلطان 
�أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل 
�ل���ف���ري���ق ح��م��د م���ب���ارك �ل�����ش��ام�����ش��ي 
رئ��ي�����س ج��ه��از �م���ن �ل��دول��ة وم��ع��ايل 
�شفر  �لظاهري  نخرة  ب��ن  حممد 

�ل�����دول�����ة ل������دى ج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر 
�لعربية و�شعادة �للو�ء �لركن عي�شى 
رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  حممد  �شيف 
�أرك�������ان �ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��ع��ادة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي. 

•• ابوظبي-وام:

�أن  �أكد �شعادة تامر من�شور�شفر جمهورية م�شر �لعربية لدى �لدولة 
زيارة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �ىل م�شر فى هذ� �لتوقيت هي من �أهم 
حمطات �لعالقات �لتاريخية بن �لبلدين �ل�شقيقن وتوؤكد للعامل �أجمع 
�لدور �لعروبى �ل�شادق لدولة �لمار�ت �ل�شقيقة يف دعم �ل�شعب �مل�شري 
�شيا�شيا و�قت�شاديا لتحقيق خارطة �لطريق �لتى خرج من �جلها فى ثورة 
30 يونيو. و�و�شح �أن �لزيارة تاأتى يف حلظة زمنية فارقة ومهمة وتنبع 
من حر�س �لقيادة �لمار�تية �لر�شيدة على قطع �لطريق �أمام �لتدخالت 
�خلارجية يف �ل�شاأن �مل�شري وجتدد تاأكيد دولة �لإمار�ت �لوقوف بجو�ر 
�لرهاب  ودعمها فى حماربة  و��شتقر�رها  �أمنها  م�شر وحقها يف حفظ 
ز�ي��د هي  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  زي��ارة  �ن  و����ش��اف  و�لتطرف.  و�لعنف 
�لوقوف بجانب م�شر  �لإم��ار�ت قيادة و�شعبا على  عنو�ن كبر حلر�س 
بكل قوة و�خال�س خالل �ملرحلة �لر�هنة وتقدمي كافة �نو�ع �لدعم لها 
يف �إطار من �لعالقات �لثنائية �لوطيدة �لتى جمعت �ل�شعبن �ل�شقيقن 
منذ �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وحتى �لآن ..م�شر� �ىل 
�إنه يف هذ� �لإطار قدمت دولة �لإمار�ت دعما ماليا يقدر بثالثة مليار�ت 
دولر مل�شر ��شافة �ىل ن�شف مليار دولر ل�شر�ء مو�د نفطية وحمروقات 
من �أجل تعزيز �إقت�شادها ليكون قادر� على مو�جهة �لتحديات �ل�شعبة 
و�خلطرة �لتى متر بها حاليا . وبن �ل�شفر �مل�شرى �ن �لزيارة �شتكون 
لها مردود �يجابى كبر فيما يخ�س �ل�شاأن �لقت�شادى و�ل�شتثمارى .. 
�أن وفد� فنيا كبر� كان قد ز�ر �لقاهرة لالعد�د لهذه �لزيارة  مو�شحا 
وبحث متطلبات �جلانب �مل�شرى يف �هم �مل�شروعات �ل�شتثمارية �لكربى 
و�ل�شر�تيجية �ملطلوبة فى هذه �ملرحلة ..موؤكد� �ن م�شر قيادة و�شعبا 

�لتقدير  بكل م�شاعر  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  زي��ارة  ��شتقبلت خرب 
و�لمتنان ملا متثله من دعم �شادق و�شجاع خا�شة فى تلك �ملرحلة �لتى 
تخو�س فيها م�شر حربا �شارية �شد �لرهاب فى �لد�خل وفى �شيناء.. 
و�منها  �شيادتها  تهدد  خارجية  وم��وؤ�م��ر�ت  ل�شغوط  فيها  تتعر�س  كما 
�لقومي . من جانبه �أكد �مل�شت�شار �لعالمى بال�شفارة �مل�شرية باأبوظبى 
�شعيب عبد �لفتاح �ن زيارة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد مل�شر هى جت�شيد 
ملعنى  وج�شور  حي  ومثال  �لم���ار�ت  لدولة  و�لقومى  �لعروبي  لاللتز�م 
ت�شتهدف  �لتى  �ل�شعبة  و�ملحن  �خلطرة  �لأزم���ات  يف  �لعربي  �لتما�شك 
�أمن �لدول �لعربية وتهدد وحدتها و�شالمها �لجتماعى و�أمنها �لقومى 
.. م�شر� �ىل �ن �لزيارة تنطلق �ي�شا من �لفكرة �حلاكمة لأهم ثو�بت 
�ل�شيا�شة �خلارجية �لإمار�تية �لتي تعترب �أمن م�شر و��شتقر�رها جزء� 
�لزيارة  �أن  �ىل  و��شار   . �لعربية  دول �خلليج  و��شتقر�ر  �أم��ن  �أ�شيال من 
ب��اأن م�شر ل تقف وحدها فى  �أجمع  حتمل ر�شائل قوية وعلنية للعامل 
�شيناء  فى  �بناءها  يقتل  �ل��ذى  �لأ�شود  �لره��اب  �مل�شرية �شد  معركتها 
�لتاريخى فى  وفى كافة مدنها وقر�ها و�أن دول��ة �لم��ار�ت على عهدها 
�لوقوف مع م�شر فى ظروف �ل�شدة ووقت �لأزمات و�خلطر . و�أ�شاف �أن 
دولة �لمار�ت كانت �أول من بادر باإعالن موقفها �لد�عم لل�شعب �مل�شرى 
للدفاع  �لدبلوما�شية  �دو�ت��ه��ا  كل  وجندت  يونيو   30 ث��ورة  �ن��دلع  ف��ور 
�قليميا ودوليا عن مطالب �مل�شرين فى حتقيق خارطة �لطريق .. كما 
�علنت عن تفهمها �لكامل لالإجر�ء�ت �ل�شيادية �لتي �تخذتها �حلكومة 
�مل�شرية �شد جماعات �لتطرف �ل�شيا�شي وميلي�شياتها �مل�شلحة . و�أو�شح 
�لبلدين  �لعالقات بن  �مام  �فاقا رحبة  �شتفتح  �لزيارة  باأن  �لفتاح  عبد 
م�شاحلهما  توطيد  فى  �ل�شقيقن  �ل�شعبن  �آم��ال  خاللها  من  تتحقق 
لنموذج  توؤ�ش�س  م�شتقبلية  منظومة  وب��ن��اء  �مل�شركة  �ل�شر�تيجية 

يحتذى فى �لعالقات �لعربية �لعربية.

تامر من�سور: زيارة حممد بن زايد اىل م�سر من اأهم 
حمطات العالقات التاريخية بني البلدين ال�سقيقني

اخلارجية امل�سرية: ال�سعب امل�سري لن ين�سى موقف الإمارات التاريخي وانحيازها لإرادة ال�سعب امل�سري
على مر �لتاريخ. 

و�أكد �ملتحدث با�شم �خلارجية �مل�شرية �ل�شفر بدر عبد�لعاطي يف ت�شريح 
ملر��شل وكالة �أنباء �لإم��ار�ت )و�م( بالقاهرة �أن �ل�شعب �مل�شري لن ين�شى 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ت��اري��خ��ي  �مل��وق��ف  �لإط����الق ه��ذ�  على 

ودعمها مل�شر و�إنحيازها �لكامل �ىل �إر�دة �ل�شعب �مل�شري. 
م�شتمر  وم�شر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ن  �لتو��شل  �ن  وق���ال 
و�لزيارة �لأخرة ل�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
كان  فهمي  نبيل  �مل�شري  �خلارجية  وزي��ر  ولقائه  مل�شر  �أ�شابيع  ع��دة  منذ 
وتعميقها يف  �لثنائية  �لعالقات  �لركيز على  فيه �ىل  �لتطرق  مهما ومت 

كل �ملجالت خا�شة �لتجارية. 

•• القاهرة-وام:

�لإم��ار�ت  دول��ة  ملوقف  وتثمينها  تقديرها  �لعربية  م�شر  جمهورية  �أك��دت 
�ل�شعب  �إر�دة  جانب  �إىل  لوقوفها  و�شعبا  وحكومة  رئي�شا  �ملتحدة  �لعربية 
�ملتحدث  وق��ال  بها م�شر.  �لتي متر  �لدقيقة  �ملرحلة  �مل�شري خالل هذه 
با�شم �خلارجية �مل�شرية � رد� على �شوؤ�ل حول زيارة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة �إىل م�شر �م�س �إن وقوف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع �إر�دة 
�ل�شعب �مل�شري لي�س مب�شتغرب فدولة �لإمار�ت �ل�شقيقة وقفت �إىل جانب 
�أ�شقائها �لعرب  �أوق��ات �ملحن و�مللمات مثلما وقفت م�شر مع  م�شر يف كل 
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•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
هي  �لتنمية  �أن  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
و�أن  للم�شتقبل  �لأوىل  �ل�����ش��م��ان��ة 
�لتنمية �لب�شرية هي �أ�شا�س �لنه�شة 
هم  �ل�شباب  �أن  ..معترب�  �حلقيقية 
�لروة �حلقيقية للوطن. ويف حو�ره 
�شموه  �أ���ش��اد  �ل��وط��ن  درع  م��ع جملة 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  ب��ال��روؤي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�هتمام  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعلم  ت�شجيع  على  وحر�شه  �شموه 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  ودعم  و�لتعليم 
مبا  و�أن��و�ع��ه��ا  م�شتوياتها  مبختلف 
ر�ئدة  تعليمية  ونه�شة  قفزة  يحقق 
بالتقدم  �جلميع  لها  �شهد  للدولة 
و�لزده�����������ار م����ع ت���ع���دد �مل���خ���رج���ات 
وت��ق��دم��ه��ا م���ن ع����ام لآخ�����ر يف �شتى 

�ملجالت. 
�إىل  ���ش��م��وه  دع����ا  �لإط�������ار  ه����ذ�  ويف 
م���و�����ش���ل���ة �لع����ت����ن����اء مب���خ���رج���ات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ك��ي نكمل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
م�����ش��رة �ل��ت��ن��م��ي��ة و����ش��ف��ا �مل���د�ر����س 
ما  لأغلى  م�شانع  باأنها  و�جلامعات 

منلك. 
�لإم��ار�ت على  و�عترب ح�شول دولة 
�ملركز �لأول عامليا يف جمال �لكفاءة 
�حل��ك��وم��ي��ة ����ش���ه���ادة ت��ق��دي��ر ع��امل��ي��ة 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب���ي رع���اه �هلل . و�أو����ش���ح ���ش��م��وه �أن 
�لعن�شر �لب�شري هو حمور �خلطط 
�لإم��ار�ت  دول��ة  يف  و�ل�شر�تيجيات 
منذ  �هتمت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
وتطويره  وبنائه  بالإن�شان  ن�شاأتها 
�لتنمية  عملية  يف  �لأ���ش��ا���س  ل��ك��ون��ه 
له  �أ���ش�����س  �ل���ذي  ..�لأم����ر  �مل�شتد�مة 
ت��ع��اىل �ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه و�نتهجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه �حلكام. 

وحول �مل�شاركة �ل�شيا�شية يف �لإمار�ت 
�أ�شار �شموه �إىل �أن �مل�شاركة �ل�شعبية 
�أه���ل �لإم����ار�ت  لي�شت ج��دي��دة ع��ل��ى 
فقد كانت �ملجال�س يف �ل�شابق عامرة 
ي�شتعن  �حل���اك���م  وك�����ان  ت�����ز�ل  ول 
مبجال�شيه �لذين كانو� ميثلون �أهل 

�ل�شورى و�لعون و�ل�شند. 
ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�ع��ت��رب 
�ل�شمو  �شاحب  خ��ط��اب  �أن  �خليمة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
مبنا�شبة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل���ر�ب���ع و�ل��ث��الث��ن 
�ملتحدة يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
تاريخيا  منعطفا  ك��ان   2005 ع��ام 
و خ��ري��ط��ة ط���ري���ق مل�����ش��رة �ل��ع��م��ل 
حيث  �لدولة  يف  �لربملاين  �ل�شيا�شي 
�أط���ل���ق ���ش��م��وه م���ا ع����رف ب���� م��رح��ل��ة 
دور  تعزيز  ��شتهدفت  �لتي  �لتمكن 
وتفعيله  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ل��ي��ك��ون ���ش��ل��ط��ة م�����ش��ان��دة وم��ر���ش��دة 

ود�عمة للموؤ�ش�شة �لتنفيذية. 
و�أردف �شموه �أن �لنتخابات �لأخرة 
ج���رت ب�����ش��ورة م�����ش��رف��ة وط��ي��ب��ة ويف 
ظ���ل ت��ن��اف�����س ع��ل��ى خ���دم���ة �ل��وط��ن 
و�مل����و�ط����ن ف��ي��م��ا ن����رى �ل�����دور �مل��ه��م 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي يف ن��ق��ل ه��م��وم 
�ل�����ش��ع��ب وت��ط��ل��ع��ات��ه ..د�ع�����ي�����ا �إىل 
م��زي��د م��ن �ل��ت��ف��اع��ل م��ع �حل��ك��وم��ة. 
�ل�����ش��م��و  �إن ���ش��اح��ب  ���ش��م��وه  وق�����ال 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
ب��ادر منذ توليه  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي 
�إع����ادة هيكلة  �إىل  رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة 
�حلكومة م�شتحدثا مقايي�س لالأد�ء 
�حلكومية  �لأج��ه��زة  تتناف�س  بحيث 
�أن  �إىل  ..م�شر�  �مل��و�ط��ن  خدمة  يف 
�ملو�طن حكما على  �شموه جعل من 
خدمة  �إىل  وم��ن��وه��ا  �حل��ك��وم��ة  �أد�ء 
باأنها  �حلكومة �لذكية �لتي و�شفها 
وو�شف  �حلكومي.  للتطوير  تكملة 
�شموه �لإعالم باأنه نافذة مهمة على 
هموم �ملو�طنن وتطلعاتهم و�إحدى 
�ملجتمع  روح  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ر  و���ش��ائ��ل 
وخ�����ش��ائ�����ش��ه و����ش���ك���ل���ه م����ن ���ش��ع��ف 
..د�ع���ي���ا  ت���اأخ���ر  �أو  ت��ق��دم  �أو  ق���وة  �أو 
�إظ��ه��ار �لوجه  �إىل  و���ش��ائ��ل �لإع����الم 
�ل�شوء  وت�شليط  للدولة  �حل�شاري 
على مكانتها �ملتقدمة. وحول تقييم 
�لدولة  يف  �لطبية  للخدمات  �شموه 
�إىل م��ر�ح��ل  �أن���ه���ا و���ش��ل��ت  �أو�����ش����ح 
ك����ب����رة م����ن �ل���ت���ط���ور ح���ي���ث ح��ق��ق 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شحي  �لقطاع 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��رب �أرب��ع��ة عقود 
من �لزمن تطور�ت كبرة يف جمال 

�خلدمات حتى �أ�شبح ي�شاهي �أف�شل 
ف��ي��م��ا يحظى  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
من  وك��ب��ر  خ��ا���س  باهتمام  �لقطاع 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة. وفيما 
�لإم���ار�ت  تعي�س  �حل���و�ر:  ن�س  يلي 
ب���ق���ي���ادة ����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
طريق  على  مهما  منعطفا  �ل��دول��ة 
�ملمار�شة  �ل�شيا�شي وتعميق  �لتمكن 
��شتكمال  �ل��دول��ة  يف  �لدميقر�طية 
ت�شفون  مب����اذ�  �ل��ت��اأ���ش��ي�����س  مل��رح��ل��ة 
�ملهم  �ل�شيا�شي  �لتطور  �شموكم هذ� 
يف حياة وم�شتقبل �ل�شعب و�لدولة؟ 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة منذ 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  يد  على  تاأ�شي�شها 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�جلماعي  �لعمل  م��ن  �ت��خ��ذت  ث���ر�ه 
و�ل�شورى مبد�أ �أ�شا�شيا لإد�رة �شوؤون 
�ل��دول��ة ف��ال��ق��ي��ادة يف �ل��دول��ة وعلى 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ر�أ�شها �شاحب 
ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة 
ح��ف��ظ��ه �هلل ت��ت��ف��اع��ل م���ع م��ط��ال��ب 
�لأمر  لتطلعاته  وت�شتجيب  �ل�شعب 
�ل�������ذي ج���ع���ل �مل����و�ط����ن����ن ي��ل��ت��ف��ون 
حولها ويحر�شون كل �حلر�س على 
�لن��خ��ر�ط بكل رغ��ب��ة وت��ف��ان وحب 
و�لإن��ت��اج  �لعمل  م��و�ق��ع  خمتلف  يف 
..وعليه فاإن �مل�شاركة �ل�شعبية لي�شت 
جديدة على �أهل �لإم��ار�ت فقد كان 
يز�ل  �ل�شابق ول  جمل�س �حلاكم يف 
ع���ام���ر� ب���اأب���ن���اء �ل���وط���ن وم��ف��ت��وح��ا 
كان �حلاكم  بينما  و�لكبر  لل�شغر 
�جلميع  باعتبار  بهم  ي�شتعن  د�ئما 
م�شورتهم  كانت  حيث  و�ح��دة  �أ�شرة 
ع���ون���ا و����ش���ن���د� وت��ل��م�����س ق�����ش��اي��اه��م 
ل��ه.  �ل�����ش��اغ��ل �لأول  وه��م��وم��ه��م ه��و 
و�ل����ي����وم وم����ع �ل���ت���ط���ور �ل�����ذي ط���ر�أ 
�لإم���ار�ت  نه�شة  وم��ع  �ملجتمع  على 
للمجل�س  �أك���رب  دور  �إىل  ب��الن��ت��ق��ال 
�أن  وبناتنا  �أبناوؤنا  ��شتطاع  �لوطني 
و�أن  بلدهم  ي���وؤدو� دوره��م يف خدمة 
ي�شهمو�  و�أن  للحكومة  عونا  يكونو� 
يف نقل هموم �ملو�طن و�آمال �لوطن 
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون دوره����م م��ك��م��ال ل��دور 
�شعيها خلدمة �جلميع  �حلكومة يف 
وهو ما كان ي�شبو �إليه د�ئما �لو�لد 
ت��ع��اىل �ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ث����ر�ه �لأم����ر �ل����ذي ت��دع��م��ه �ل��ق��ي��ادة 
من  تر�شيخه  على  وتعمل  �لر�شيدة 

خالل تو�شيع �مل�شاركة �ل�شيا�شية. 
وت����ه����دف �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة �ل��ع��ام��ة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة  حت���ق���ي���ق  �إىل  ل����ل����دول����ة 
توفر  و�شمان  و�ملتو�زنة  �مل�شتد�مة 
مكانة  وتعزيز  للمو�طنن  �ل��رخ��اء 

�لدولة �إقليميا وعامليا .
- كيف تنظرون �شموكم �إىل م�شرة 
�لتنمية يف �لبالد؟ وما هي تطلعاتكم 

�إىل �مل�شتقبل؟ 
�لأوىل  �ل�����ش��م��ان��ة  ه���ي  �ل��ت��ن��م��ي��ة   *
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل و�أ������ش�����ا������س �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لروة  هم  �ل�شباب  بينما  �حلقيقية 
�حلقيقية للوطن ول يز�ل �لهتمام 
�خلطط  حم��ور  �لب�شري  بالعن�شر 
�لإم��ار�ت  دول��ة  يف  و�ل�شر�تيجيات 
منذ  �هتمت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
وتطويره  وبنائه  بالإن�شان  ن�شاأتها 
�لتنمية  عملية  يف  �لأ���ش��ا���س  ل��ك��ون��ه 
�مل�����ش��ت��د�م��ة �لأم�����ر �ل����ذي �أ���ش�����س له 
ت��ع��اىل �ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه و�نتهجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�أبرز  ولعل  �حلكام.  و�إخو�نه  �لدولة 
م���ا مي��ي��ز جت��رب��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة يف دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شموليتها 
وت��ك��ام��ل��ه��ا وت���و�زن���ه���ا ب���ن �مل��ا���ش��ي 
ت�شع  ل  فهي  و�مل�شتقبل  و�حل��ا���ش��ر 
�حلد�ثة يف مو�جهة مع �لر�ث ول 
بالنظر  بل  فح�شب  باحلا�شر  تهتم 
له  وت�����ش��ت��ع��د  �أي�����ش��ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �إىل 
ل�شمان  �ملمكنة  و�لأ�شاليب  بالطرق 
�أن  �أرى  ذل��ك  وبرغم  ��شتمر�ريتها. 
بيئة �لإم����ار�ت د�ف���ع �إىل م��زي��د من 
�ل��ع��م��ل و�جل��ه��د و�لإب�����د�ع م��ن �أج��ل 
�ملحافظة على �ملوقع �ملتقدم و�لر�ئد 
على  �ل��دول��ة  حتتله  �أ�شبحت  �ل���ذي 
خ��ري��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ..ف���ال 
ينبغي �لركون �إىل ما مت حتقيقه �أو 
�لكتفاء به فقيادتنا �لر�شيدة متتلك 
طموحات غر حمدودة ولديها ثقة 
مطلقة بقدرة �أبنائها على حتقيقها 
�لحت��اد  جت��رب��ة  ذل��ك  يف  م�شتوحية 

منذ بد�يتها. 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح��ك��وم��ة  ح��ق��ق��ت   -
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �إجناز�ت 
م��ل��م��و���ش��ة ل��ل��وط��ن و�مل����و�ط����ن على 

�لأمر �لذي حماها من �أي �هتز�ز�ت 
عاملية وقد  تد�عيات  تو�بع  �أو  مالية 
ك����ان �ل��ن��م��و ه���و �ل�����ش��م��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
لق���ت�������ش���اد ب����الدن����ا م����ا ي���رف���ع ث��ق��ة 
�أدت  ولقد  ع��ام.  بعد  به عاما  �لعامل 
�ل�شيا�شات �لقت�شادية �لتي تنتهجها 
يف  مناعة  �أك���ر  جعلها  �إىل  �ل��دول��ة 
مو�جهة �أية �أزمات �أو �شدمات مالية 
��شر�تيجية  �أدت  فيما  و�قت�شادية 
ت��ن��وي��ع �ل��ت��ج��ارة و�ل���ش��ت��ث��م��ار �ل��ت��ي 
تنتهجها �لإمار�ت �إىل ت�شكيل ح�شن 
منيع ���ش��د �لأزم�����ات �خل��ارج��ي��ة. يف 
�ملتجددة  �لطاقة  �ل�شتثمار يف  �إطار 
ولدت يف �لمار�ت م�شروعات عديدة 

منها بناء مدينة م�شدر 
ه���ذه  م���ث���ل  يف  ���ش��م��وك��م  ر�أي  م����ا   -
�مل�����ش��روع��ات �ل���ر�ئ���دة؟ وك��ي��ف ت��رون 
�إك�شبو  ��شت�شافة  �لدولة يف  حظوظ 

2020؟ 
ل��دول��ة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  تتمتع   *
�لإم������������ار�ت ب���احل���ن���ك���ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�ل���ن���ظ���رة �ل���ث���اق���ب���ة ف���ه���ي ت��خ��ط��ط 
�لرغم  فعلى  له  وت�شتعد  للم�شتقبل 
م���ن �أن �لإم�������ار�ت دول����ة رئ��ي�����ش��ة يف 
�إنتاج �لنفط فاإنها تدرك �أن �لطاقة 
ولقد  �مل�شتقبل.  طاقة  هي  �لبديلة 
�إىل  �ل��روؤي��ة فيما بعد  ترجمت ه��ذه 
تقدر  وم���ب���ادر�ت  م�����ش��روع��ات  تنفيذ 
مثل  �ل������دولر�ت  مب��ل��ي��ار�ت  قيمتها 
�أول مدينة  مدينة م�شدر �لتي تعد 
خالية من �لنبعاثات �لكربونية على 
�لإم���ار�ت  �إن دول��ة  �ل��ع��امل.  م�شتوى 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة �ل���ي���وم وب��ف�����ش��ل 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ث��اق��ب��ة  �ل���روؤي���ة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�ملتابعة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق  �حلثيثة 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
رياديا يف جمال  دور�  تلعب  �مل�شلحة 
�ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة وق�����ش��اي��ا تغر 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  تكللت  حيث  �مل��ن��اخ 
دولة  م�شاعي  بنجاح  �ل�شدد  هذ�  يف 
�لوكالة  مقر  ل�شت�شافة  �لإم����ار�ت 
يف  �إيرينا  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 

�أبوظبي. 
�لإمار�ت  ��شت�شافة  �أما فيما يخ�س 
2020 فاإن  معر�س �إك�شبو �لدويل 
دولة �لإمار�ت �ليوم من �أكر �لدول 
تطور� ورقيا يف �ملنطقة وهي جديرة 
�أن  �أرى  با�شت�شافة هذ� �حلدث و�أنا 
�ل��دول��ة متتلك �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ز�ي��ا 
بال�شت�شافة  للفوز  تر�شحها  �لتي 
ف���ال���دول���ة ت��ت��م��ت��ع مب���وق���ع ج��غ��ر�يف 
�����ش���ر�ت���ي���ج���ي ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا ب���و�ب���ة 
يف  �ل��ن��ام��ي��ة  ل��الق��ت�����ش��اد�ت  حقيقية 
�لدولة  �أن  كما  �لعامل  �أنحاء  جميع 
حت��ت�����ش��ن م��و�ط��ن��ن م���ن �أك����ر من 
يعي�شون  خم��ت��ل��ف��ة  ج��ن�����ش��ي��ة   200
�ل��دول��ة  تتمتع  ك��م��ا  فيها  وي��ع��م��ل��ون 
مب���ك���ان���ة م���رم���وق���ة ع���ل���ى �ل�����ش��اح��ة 
م��رك��ز�  ت�شكل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل��دول��ي��ة 
�إمكانات  ومتتلك  �ملنطقة  يف  عامليا 
وم���ق���وم���ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة و�ق��ت�����ش��ادي��ة 
و�ج���ت���م���اع���ي���ة و�أم����ن����ي����ة وث���ق���اف���ي���ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ن��اه��ي��ك ع���ن �ل��ب��ن��ي��ة 
�لتحتية و�خلدمات �للوج�شتية �لتي 
ب��ه��ا ع��ن غ��ره��ا م��ن �ل���دول  تتميز 
وغرها  �ملز�يا  ه��ذه  ..ك��ل  �ملتناف�شة 
جتعلني �أرى �أن حظوظنا قوية و�أننا 
�ملعر�س  ل�شت�شافة  بقوة  م��وؤه��ل��ون 
وو�جبنا د�ئما �أن ن�شعى �إىل �لأف�شل 

و�لأح�شن. 
- د�أب��������ت �لإم������������ار�ت ع���ل���ى ت��ق��دمي 
للمحتاجن  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لعامل بل جعلتها  �أنحاء  يف خمتلف 
ل�شيا�شتها  �لأ�شا�شية  �لركائز  �إحدى 
�شموكم  تنظرون  فكيف  �خل��ارج��ي��ة 

�إىل هذ� �ملو�شوع؟ 
���ش��ع��ب��ن��ا ع��ل��ى  ع���ا����س  �مل���ا����ش���ي  * يف 
�ل��ت��ك��ات��ف و�ل��ت��ف��اين و�ل���ي���وم ي�شعى 
هذ� �ل�شعب لتخفيف �ملعاناة عن كل 
�شعوب �لعامل يف مبد�أ �أر�شى قو�عده 
وك��ر���ش��ه وط����وره �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل��و�ل��د 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
ن��ه��ي��ان م��ن��ذ ف��ج��ر �لحت�����اد وت�����ش��ر 
على هديه �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل وتر�شخه بف�شل توجيهات �شموه 
�ل�شديدة ودعم �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�لإمار�ت وم�شاندة �لفريق �أول �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ويل ع��ه��د �أب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب �ل��ق��ائ��د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة فقد �شخرت 
�خلرية  موؤ�ش�شاتها  طاقات  �لدولة 
ب��ح��ي��ث مت��ت��د ي��د �ل��ع��ون و�مل�����ش��اع��دة 
بغ�س  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  لت�شمل 
�أو  �ل����ع����رق  �أو  �مل����وق����ع  ع����ن  �ل���ن���ظ���ر 

�نطالقا  �جلن�س  �أو  �للون  �أو  �لدين 
م��ن �ل��ب��ع��د �لإن�����ش��اين ل��ق��ي��ادة دول��ة 
�لإمار�ت و�شعبها و�إميانهما �لر��شخ 
و��شت�شعارهما  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ال��ق��ي��م 
مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م��ا �لإن�������ش���ان���ي���ة جت���اه 
م�شتوى  على  و�ملنكوبن  �ملحتاجن 
�لعامل �أجمع ما �أك�شب �لدولة �ملزيد 
من �لحر�م و�لتقدير حتى �أ�شحت 
�لإمار�ت تتبو�أ �لريادة يف ن�شر ر�شالة 
�شعوب  جميع  �إىل  و�ل�����ش��الم  �ملحبة 

�لعامل. 
- حققت �إم��ارة ر�أ�س �خليمة �لكثر 
هي  فما  �لقت�شادية  �مل��ن��ج��ز�ت  م��ن 

�أهم موؤ�شر�ت هذه �ملنجز�ت؟ 
* نحن جزء من هذه �لدولة �ملباركة 
و�إمارة ر�أ�س �خليمة تنمو على جميع 
�أبنائنا  يف  ج��د�  كبر  و�أملنا  �ل�شعد 
و�ل��روة  �لأم��ل �حلقيقي  لأنهم هم 
م��دى  عليكم  �أخ��ف��ي  ول  �حلقيقية 
�ل�شعادة و�لفرح عندما �أرى �لتناف�س 
خلدمة  وبناتنا  �أبنائنا  ب��ن  �لكبر 
�لوطن ..كما �أن كل �لإجناز�ت �لتي 
ترجمة  ن��ت��اج  ه��ي  �لإم����ارة  ت�شهدها 
ما  وه��و  �ل��ك��الم  لغة  ل  �لعمل  للغة 
�لذين  �ملوؤ�ش�شن  �آبائنا  من  تعلمناه 
�نتهجو� طريق �لإخال�س يف �لعمل 
ما  ت��رون  ..و�أن��ت��م  �لتنمية  لتحقيق 
ح��ق��ق��ه �ق��ت�����ش��اد ر�أ������س �خل��ي��م��ة من 
�إجناز�ت لفتة تركزت يف �لقطاعات 
�لإنتاجية �حليوية ممثلة يف �لقطاع 
�ل�شناعي وهو �لقطاع �ل�شر�تيجي 
�لذي يعد قاطرة �لتنمية يف �لإمارة 
وفقا  لق��ت�����ش��اده��ا  �لأول  و�مل���ح���رك 
..كما  �خليمة  ر�أ����س  حكومة  ل��روؤي��ة 
و�ل�شياحة  �لطر�ن  قطاعات  تلعب 
و�مل���ن���اط���ق �ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة 
�ملقام  ي�شيق  �أدو�ر�  �ل��دو�ء  و�شناعة 
عن ذكرها بوترة منو مت�شي �أ�شرع 

مما هو متوقع. 
�أب��رز خطط �لتوطن بالقطاع  - ما 
�حلكومي لإمارة ر�أ�س �خليمة؟ وما 

هو �ملعدل �مل�شتهدف؟
نعد  �أن  �حلقيقي  هدفنا  ي���ز�ل  ل   *
قادرين  يكونو�  لكي  وبناتنا  �أبناءنا 
ع��ل��ى خ���دم���ة ب��ل��ده��م و�مل�������ش���ارك���ة يف 
حت��م��ل �مل�����ش��وؤول��ي��ة ويف م����و�ز�ة ذل��ك 
نتيح جميع �لفر�س �أمامهم خلدمة 
�ل����وط����ن ودع�������م م�������ش���رة �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لقطاعن  ندعو  ما  ود�ئما  �ملباركة 
�ل���ت���ف���اع���ل  �إىل  و�ل������ع������ام  �خل�����ا������س 
�لإي����ج����اب����ي م����ع ج����ه����ود �ل���ت���وط���ن 
وت�����ش��خ��ر ك���ل �لإم���ك���ان���ات وت��وف��ر 
جميع �لت�شهيالت و�لفر�س لتحقيق 
هذه �ل�شر�تيجية �لوطنية �لر�ئدة 
ن�شعى  �لتي  �لقت�شادية  ..فالتنمية 
�أن ترجم  بد  �إىل رفع معدلتها ل 
للمو�طنن  عمل  فر�س  �إي��ج��اد  �إىل 
�ل��ق��ادم��ة نتائج  �مل��رح��ل��ة  و���ش��ت�����ش��ه��د 
ملمو�شة على هذ� �ل�شعيد و�شيبقى 
�أولوياتنا  ر�أ�س قائمة  �لتوطن على 

و�هتماماتنا.
ت��دع��ي��م �لبنية  - م��ا م��الم��ح خ��ط��ة 
على  �لإم��ارة  يف  �جلديدة  �لأ�شا�شية 
م�����ش��ت��وى �ل��ك��ه��رب��اء و�مل����اء و�ل��ط��رق 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��زم �لإم��������ارة �إق���ام���ت���ه���ا يف 

�مل�شتقبل �لقريب؟ 
*ل ميكن لأي بلد �أن يتطور من دون 
تطوير بناه �لتحتية ونحن و�حلمد 
هلل ل��دي��ن��ا �ل���ي���وم خ��ط��ط ط��م��وح��ة 
نتو�شع من خاللها يف �لكهرباء و�ملاء 
ملو�طنينا  �ملنا�شب  �ل�شكن  وت��وف��ر 
و�شيانة �ل�شو�رع وجتديدها وتعبيد 
�ل���ط���رق �جل����دي����دة ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل���ت���و�ك���ب �ل��ن��م��و 
�لقت�شادي و�ل�شتثماري يف �لإمارة 
و�ل���ن���م���و �مل����ط����رد يف ع�����دد �ل�����ش��ك��ان 

و�ملناطق �حلديثة �ملتطورة. 
و�شائل  دور  �شموكم  تقيمون  كيف   -
�لإعالم �ملحلية يف معاجلة �لق�شايا 
�لوطنية ومنها جملة درع �لوطن ؟ 

ف���اإن  ل��ك��م  ق��ل��ت��ه  �إىل م���ا  �إ����ش���اف���ة   *
ملوؤ�ش�شات  حقيقي  ���ش��ري��ك  �لإع����الم 
�ل�شو�ء وجزء  �لدولة و�ملو�طن على 
رئ��ي�����ش��ي يف ح���ي���اة �ل���ن���ا����س ف��ال��ف��رد 
و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  يعتمد  ل  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لإع�����الم ك��م�����ش��ادر ل��ل��ح�����ش��ول على 
�إي�����ش��ال  يف  يحتاجها  ب��ل  �مل��ع��ل��وم��ات 

�شوته وحل ق�شاياه �لكبرة .
.ولذلك فاإننا ندرك دور هذ� �لقطاع 
يف �لوعي وتعريف �لنا�س بو�جباتهم 
جتاه جمتمعهم ودولتهم وبحقوقهم 
ونثمن دور �لإعالم �ملحلي يف تناوله 
�مل��ت��و�زن  و�أد�ئ����ه  �لوطنية  �لق�شايا 
ك��ام��ل��ة  ب���ح���ري���ة  دوره  ومم���ار����ش���ت���ه 
و�مل�شاهمة يف نقل �ل�شورة �حل�شارية 

للدولة �إىل �خلارج. 
���ش��م��ع��ة  ل���ه���ا  �ل����وط����ن  درع  وجم���ل���ة 
وم���ك���ان���ة م��ت��م��ي��زة ف��ه��ي م���ن �أع����رق 
�ل��دوري��ات يف �ل��دول��ة و�أق��دم��ه��ا وقد 

ر�ف��ق��ت م�����ش��رة �لحت����اد م��ن��ذ �ل��ع��ام 
1971 وبهذه �ملنا�شبة ل ي�شعنا �إل 
�لقائمن  وجهود  جهودها  نثمن  �أن 
لقر�ئها  تنقله  ف��ي��م��ا  �إد�رت���ه���ا  ع��ل��ى 
وم���ت���اب���ع���ي���ه���ا م����ن ع����ل����وم وم����ع����ارف 
�ل�شر�تيجين  من  لكثر  متنوعة 
و�خلرب�ء وتري من خاللها �لفكر 
�لع�شكري �ملتجدد كما ن�شيد باملكانة 
�ملجلة بن خمتلف  بها  �لتي حتظى 
�مل���ج���الت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ون����ب����ارك لها 
عامها �لثاين و�لأربعن متمنن لها 
و�لتميز  و�لنجاح  �لتقدم  مزيد� من 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  ب��دور  ن�شيد  كما 
�لإعالمية بالدولة ونتمنى لالإعالم 

�لإمار�تي مزيد� من �لتطور. 
�لإذ�ع��ات  ت��رون �شموكم دور  - كيف 
�مل��ح��ل��ي��ة ؟ وه���ل �أن���ت���م ر�����ش���ون عما 
مت��ار���ش��ه و���ش��ائ��ل �لإع�����الم م��ن نقد 
�شلطة  بو�شفها  وم��ر�ق��ب��ة  وتقييم 

ر�بعة يف �ملجتمع؟ 
* تقوم �لإذ�ع��ات �ملحلية بدور لفت 
ل��ل��ن��ظ��ر يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى �ل��ه��وي��ة 
وم��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور ك��م��ا ت����وؤدي دور� 
ونحن  و�ل��رف��ي��ه  �لثقافة  يف  مهما 
م��ط��ال��ب��ون ب���اأن ن��ح��ث �خل��ط��ى نحو 
قادرة  وطنية  �إعالمية  كو�در  تاأهيل 
ع��ل��ى �لإب������د�ع. �أم����ا ع��ن �ل��ن��ق��د ف��اإن 
�ل���و����ش���وح و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�مل����رون����ة يف 
�لتعامل و�حر�م �لر�أي �لآخر �أمور 
�أرى �أنها ت�شاعد على �لنجاح وتقدمي 
�مل�شلحة �لعامة ومن ثم �لعطاء كما 
�لقطاع  عمل  �شلب  م��ن  �أم���ور  �أن��ه��ا 

ودوره �لأ�شا�شي. 
- نعرف عن �شموكم ت�شجيع �لن�شاط 
�ل�����ش��ب��اب��ي و�ل��ري��ا���ش��ي ف��ك��ي��ف ت��رون 
�ل��دول��ة؟ ومل��اذ�  �ل��و�ق��ع �لريا�شي يف 
دورها  عن  �لريا�شية  �لأندية  غابت 
�لثقايف؟ وما �ل�شبيل �إىل تفعيل هذ� 

�لدور؟ 
*�هتمت �لقيادة �لر�شيدة يف �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ب���ال���ري���ا����ش���ة  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
و�لريا�شين وقدمت لهم كل �أ�شكال 
�ل���دع���م مم���ا ك����ان ل���ه �أث�����ر ك��ب��ر يف 
مهمة  ومكت�شبات  �إجن����از�ت  حتقيق 
لل�شاحة �لريا�شية �لإمار�تية وحقق 
ل��ه��ا م���زي���د� م���ن �ل��ت��ق��دم م���ع بقية 
..كما  بالدولة  �حليوية  �لقطاعات 
�أن �لدولة ��شتطاعت خالل �ل�شنو�ت 
�أر�شها  على  ت�شت�شيف  �أن  �ملا�شية 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ط��ولت و�لأح����د�ث 
�ل���ع���امل���ي���ة يف خم��ت��ل��ف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�أن  ��شتطاعت  كما  �لريا�شات  �أن���و�ع 
من  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل���ج���ال  يف  ت�شتثمر 
�أوروبية  �أندية  و�شر�ء  رعاية  خ��الل 
�ل��ق��ائ��م��ن على  �أن  و�أع��ت��ق��د  ع��امل��ي��ة 
�ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي ي��ق��وم��ون ب���دور 
�ل�شباب  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف  وم��ه��م  ج��ي��د 
من  و�ل�شتفادة  �أعمارهم  مبختلف 
فاإن  نظري  وجهة  وم��ن  �إمكاناتهم. 
ذ�تها  بحد  تربوية  عملية  �لريا�شة 
ون�شاط �جتماعي يلعب دور� حا�شما 

يف �لتنمية �لعقلية و�لبدنية. 
- ��شتطاعت �لدولة بف�شل �شيا�شتها 
�حلكيمة و�ملتو�زنة �أن حتقق معادلة 
تقوم  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  يف  مهمة 
على �أ�شا�س �لعدل و�لإخاء و�لتعاون 
�إىل  ����ش���م���وك���م  ت����ن����ظ����رون  ف���ك���ي���ف 
�ملعادلة  ه��ذه  �ل��دول��ة يف ظ��ل  مكانة 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل ع��الق��ات��ه��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

و�لدولية ومكانتها �لعاملية؟ 
* �إن �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�أ�ش�س  وموؤ�ش�شها  �لدولة  ب��اين  ث��ر�ه 
منها  �شحيحة  �أرك����ان  على  �ل��دول��ة 
ح����ب �خل�����ر ل��ل��غ��ر وم�����د �لأي�������ادي 
مع  و�ل��ت��و����ش��ل  للجميع  �ل��ب��ي�����ش��اء 
�لعامل بر�شالة حمبة وتعاون و�شالم 
وخر ولهذه �لأمور وغرها تتمتع 
ب�شمعة عاملية طيبة  �ليوم  �لإم��ار�ت 
وحت��م��ل  م�������ش���رف���ة  ب�����ش��م��ات��ه��ا  لأن 
�خلر لكل �لدول و�ل�شعوب. وتقوم 
على  �لإمار�تية  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
م���ب���ادئ و�����ش���ح���ة وث���اب���ت���ة ل حتيد 
و�لعقالنية  �لع��ت��د�ل  �أه��م��ه��ا  عنها 
�ل�شلمي  و�حل��ل  و�لنفتاح  و�حلكمة 
ل����الأزم����ات ون��ب��ذ �ل��ع��ن��ف و�لل���ت���ز�م 
ب���امل���و�ث���ي���ق و�لت���ف���اق���ي���ات �ل��دول��ي��ة 
وح�������ش���ن �جل�������و�ر وح�����ل �ل���ن���ز�ع���ات 
ب��ال��ط��رق �ل�����ش��ل��م��ي��ة وع����دم �ل��ت��دخ��ل 
�ل��غ��ر و�لإ���ش��ه��ام �لفاعل  ���ش��وؤون  يف 
�شاأنه خدمة م�شالح  م��ن  م��ا  ك��ل  يف 
ون�شرة  و�لإ�شالمية  �لعربية  �أمتنا 
�لق�شايا �لعربية يف �ملحافل �لدولية 
وه���ي مت�����ش��ي يف ذل���ك وم���ن ور�ئ��ه��ا 
ق����ي����ادة ي���دف���ع���ه���ا �ل���ت���ف���اف �ل�����ش��ع��ب 
�لإم��ار�ت��ي حولها معرب� ع��ن ولئ��ه 

لها و�عتز�زه بها.

م�����ش��ت��وي��ات ع�����دة ف���م���ا ه����ي �لآف������اق 
حتققها  �أن  ميكن  �لتي  و�لتطلعات 
نظر  وجهة  من  م�شتقبال  �حلكومة 

�شموكم؟ 
* بادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
منذ توليه رئا�شة �حلكومة �إىل �إعادة 
هيكلة �حلكومة بحيث يكون �لتميز 
م��ق��ي��ا���ش��ا ل������الأد�ء وي��ق��ا���س ع��م��ل كل 
�لعقبات  وتذليل  بنتائجها  موؤ�ش�شة 
وت�������ش���ري���ع �خل�����دم�����ات وت��ب�����ش��ي��ط��ه��ا 
م��ن �أج����ل خ��دم��ة �مل���و�ط���ن م��ا جعل 
�لأج����ه����زة �حل��ك��وم��ي��ة ت��ت��ن��اف�����س يف 
خدمة �ملو�طن. ولقد �أ�شبح �ملر�جع 
�ل���ي���وم ه����دف �لأج����ه����زة �حل��ك��وم��ي��ة 
�أد�ءه��ا �شيقا�س على  لك�شب وده لأن 
�أن خدمة �حلكومة  �شوء ر�شاه كما 
موؤخر�  �شموه  �أطلقها  �لتي  �لذكية 
ل��ت��ف��ع��ي��ل دور  ����ش��ت��ك��م��ال  �إل  م���ا ه���ي 
يف  وت��ط��وي��ره��ا  �حلكومية  �لأج��ه��زة 
�أن تكون  �إط����ار ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى 
حكومة �لإمار�ت ر�ئدة يف �لتطوير. 
و�أن���ا �أع��ت��رب ح�شول دول���ة �لإم���ار�ت 
ع��امل��ي��ا يف جم��ال  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
�أكرب  وحتقيقها  �حلكومية  �لكفاءة 
�ل���ع���امل يف  ب���ن ج��م��ي��ع دول  ق���ف���زة 
جم����ال �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ب���ن �ل������دول يف 
عاملية  تقدير  �شهادة   2013 �ل��ع��ام 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�أن  �آل م��ك��ت��وم. و�أع��ت��ق��د  ب���ن ر�����ش���د 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �أ���ش��ع��ب من 
�أدع��و  فاإنني  ولذلك  عليه  �حل�شول 
�إىل �حلفاظ على كل �ملنجز�ت �لتي 

�شنعتها �لإمار�ت. 
- ك��ي��ف ت��ق��ي��م��ون جت���رب���ة �مل��ج��ل�����س 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لحت���ادي  �لوطني 
�لأخرة؟ وما هي ر�شالتكم لأع�شاء 

�ملجل�س يف دورته �حلالية؟ 
* جرت �لنتخابات �لأخرة ب�شورة 
مناف�شة  ظ���ل  ويف  وط��ي��ب��ة  م�����ش��رف��ة 
خل��دم��ة �ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن ..ون���رى 
�ملهم  ودوره  �لوطني  �ملجل�س  �ل��ي��وم 
يف م�����ش��ارك��ة �حل��ك��وم��ة ح��م��ل هموم 
�ل�شعب  تطلعات  وحت��ق��ي��ق  �مل��و�ط��ن 
و�لتطوير  �لتنمية  خطط  وتنفيذ 
ون��اأم��ل  باملجل�س  ف��خ��ورون  ..ون��ح��ن 
من �لإخوة و�لأخو�ت �أع�شائه �ملزيد 
�لقيادة  �لن�شجام مع توجيهات  من 
�لر�شيدة �لر�مية �إىل فتح كل قنو�ت 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��و�ط��ن��ن و�ل��ت��ع��رف 
ب��ن دور  �مل��و�ءم��ة  �إىل همومهم م��ع 
مبا  و�ل��رق��اب��ي  �لت�شريعي  �مل��ج��ل�����س 
ين�شجم مع �شالحياته �لتي حددها 
�لد�شتور. وقد �شكل خطاب �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل���ر�ب���ع 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  و�لثالثن 
منعطفا   2005 �ل��ع��ام  يف  �مل��ت��ح��دة 
ت��اري��خ��ي��ا و خ��ري��ط��ة ط��ري��ق مل�شرة 
�لعمل �ل�شيا�شي و�لربملاين يف �لدولة 
حيث �أطلق �شموه ما عرف ب� مرحلة 
دور  تعزيز  ��شتهدفت  �لتي  �لتمكن 
وتفعيله  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ل��ي��ك��ون ���ش��ل��ط��ة م�����ش��ان��دة وم��ر���ش��دة 
كما  �لتنفيذية.  للموؤ�ش�شة  ود�ع��م��ة 
نوعية  نقلة  �لتمكن  برنامج  �شكل 
ب��ارزة من عالمات عمليات  وعالمة 
ت�شهدها  �لتي  و�لتطوير  �لتحديث 
�ل���دول���ة يف ك��ل �مل���ج���الت وه���و دليل 
ع��ل��ى �ل��رغ��ب��ة �ل�����ش��ادق��ة يف ت��ع��زي��ز 
�لدور �لرقابي و�لت�شريعي للمجل�س 
منتظم  متدرج  م�شار  وف��ق  �لوطني 
�ل��ت��ي تتمتع  ي���ر�ع���ي �خل�����ش��و���ش��ي��ة 
�أ���ش��و�ط��ا  و�ل��ت��ي قطعت  �ل��دول��ة  بها 
طويلة يف عملية �لتنمية يف خمتلف 
�لقطاعات �لقت�شادية و�لجتماعية 

و�لب�شرية. 
�إىل  �إع���الم���ي���ة  ت��ل��م��ي��ح��ات  - ه���ن���اك 
ن��زول  ي��ف��ت��ق��دون  �ملجتمع  �أف����ر�د  �أن 
ملعرفة  �مل��ي��د�ن  �إىل  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 

يلجاأون  �ملو�طنن  و�أن  �حتياجاتهم 
ل��ت��و���ش��ي��ل  �لإع����������الم  و�����ش����ائ����ل  �إىل 
مطالبهم للقيادة فما تعليق �شموكم 

على ذلك؟ 
ن��اف��ذة مهمة على هموم  �لإع���الم   *
�إح��دى  وه��و  وتطلعاتهم  �مل��و�ط��ن��ن 
�ملجتمع  روح  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ر  و���ش��ائ��ل 
وخ�شائ�شه و�شكله من �شعف �أو قوة 
�أو تاأخر ومن هنا ياأتي دور  �أو تقدم 
�ل�شوء  ت�شليط  يف  �لإع���الم  و�شائل 
ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا �مل��ج��ت��م��ع. وب��ط��ب��ي��ع��ة 
�حل����ال �أع��ت��ق��د �أن و���ش��ائ��ل �لإع����الم 
�مل�شوؤولن  ل��الإخ��وة  ح��اف��ز  �ملختلفة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  و�أع�شاء 
حتى يكون لهم دور �أكرب ول ينبغي 
�أن توؤخذ �أي تلميحات �إعالمية من 
ل  �حل��ي��ة  �لأم����ة  �إن  �شلبية.  ن��اح��ي��ة 
�إىل  د�ئ��م��ا  وت��ت��ط��ل��ع  ب�شقف  ت��ر���ش��ى 
�لأف�����ش��ل و�أن����ا �أع��ت��ق��د �أن ك��ل و�ح��د 
نقد  �أي  يتقبل  �أن  �إىل  ي��ح��ت��اج  م��ن��ا 
عمل  ب��رن��ام��ج  و���ش��ع  ن�شتطيع  حتى 
..و�أعتقد �أن �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
�لحت������ادي ي��ق��وم��ون ب����دور م��ه��م يف 
�ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي وت��ل��ب��ي��ة ط��م��وح��ات 
ي��ز�ل��ون  ول  وتطلعاتهم  �مل��و�ط��ن��ن 
باقتد�ر  �لربملاين  دوره��م  ميار�شون 
م�����ن خ������الل �ل�������زي�������ار�ت �مل���ي���د�ن���ي���ة 
و�ل����ل����ق����اء�ت �مل���ب���ا����ش���رة و�ل���ت���و�����ش���ل 
�لإل�����ك�����روين و�لج���ت���م���اع���ي ..ك��م��ا 
�أن ه��ن��اك جت��اوب��ا لف��ت��ا م��ن جانب 
�حلكومة مع �لق�شايا �لتي يطرحها 

�لأع�شاء.
- ك���ي���ف ت���ق���ي���م���ون جت����رب����ة �مل��������ر�أة 
�لإمار�تية يف �مل�شاركة �ل�شيا�شية من 
�لحت���ادي؟  �لوطني  �ملجل�س  خ��الل 
لتعزيز  �مل�شتقبلية  نظرتكم  وما هي 
دوره������ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف ك���ل �مل���ج���الت 

و�لقطاعات؟ 
* حت��ظ��ى �مل�����ر�أة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
متميزة  �مل��ت��ح��دة مب��ك��ان��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وت��ت��م��ت��ع ب���دع���م ق����وي م���ن �ل��ق��ي��ادة 
�لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل لالنخر�ط 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  م��و�ق��ع  جميع  يف 
��شتطعنا  باأننا  فخور  و�أن��ا  و�خلا�س 
ن��ق��دم للعامل  �أن  �لإم�����ار�ت  يف دول���ة 
�ل�شورة �حلقيقية للمر�أة يف �ملجتمع 
و�لأم  �لأخ���ت  ه��ي  �مل����ر�أة  لأن  �مل�شلم 
و�ل��زوج��ة و�لب��ن��ة ول��دي��ه��ا �لفر�س 
..و�حل��م��د  للرجل  �ملمنوحة  نف�شها 
هلل ف��ق��د ����ش��ت��ط��اع��ت �ب��ن��ة �لإم�����ار�ت 
�إث���ب���ات ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة يف 
و�لعمل  و�لتنمية  �لبناء  يف  �مل�شاركة 
�لعام �نطالقا من حياتها �ملحافظة 
�حلكومة  وفرته  �لذي  �لتعليم  عرب 
�لإم��ار�ت  ..فاملر�أة يف دولة  �لر�شيدة 
و���ش��ف��رة وقا�شية  وزي����رة  �أ���ش��ب��ح��ت 
وع�����ش��و� يف �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي وه��ي 
ح��ا���ش��رة ب���ق���وة يف جم�����الت �ل��ع��م��ل 
�لوطني وم�شتوياته كلها ..ول �شك 
�لوطني  �ملجل�س  يف  وج��وده��ا  �أن  يف 
�لقوية  م�شاركتها  يعك�س  �لحت��ادي 
�ل���ع���ام���ة وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  يف �حل����ي����اة 
�ل��ف��ع��ال��ة يف �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم وه��و 
دليل على ن�شج جتربتنا �ل�شيا�شية. 
ومع ذلك ل زلنا ننتظر �لكثر من 
�بنة �لإم��ار�ت يف ظل ما تالقيه من 
دعم وخا�شة يف ت�شليط �ل�شوء على 
�ملو�شوعات �لتي تهم �ملجتمع ودعم 
�لتي  و�ل��ق��و�ن��ن  �لت�شريعات  جميع 
ت�شهم يف تعزيز م�شرة بنات جن�شها 
يف �لدولة لأنها �لأق��رب �إىل معرفة 

فر�شهن وحتدياتهن. 
- ه��ل �أن��ت��م ر�����ش���ون ع��ن خم��رج��ات 
�لتعليم �لعايل وم�شتو�ه يف �لدولة؟ 
ه��ذ�  �إىل  �شموكم  ن��ظ��رة  ع��ن  وم����اذ� 

�لقطاع �ملهم يف �لبالد؟ 
*بد�ية �أود �أن �أ�شيد بالروؤية �حلكيمة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لعلم  بت�شجيع  �شموه  و�هتمام  �هلل 

�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  ودعم  و�لتعليم 
مبختلف م�شتوياتها و�أنو�عها �لأمر 
تعليمية  ونه�شة  ق��ف��زة  حقق  �ل���ذي 
ر�ئ�����دة ل��ل��دول��ة ���ش��ه��د ل��ه��ا �جل��م��ي��ع 
�ملخرجات  تعدد  �إليه  ي�شر  ما  وه��و 
�شتى  �آخ��ر يف  �إىل  ع��ام  وتقدمها من 
�لتعليم  �أن  يف  ���ش��ك  ول  �مل���ج���الت. 
�إىل  �لتي تقود �ملجتمع  �لقاطرة  هو 
من  ل��ه  مل��ا  �ملتقدمة  �ل���دول  م�شاف 
ب��ن��اء �لإن�����ش��ان  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي يف  دور 
و���ش��ق��ل ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه وو����ش���ع���ه عند 
ي�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  م�شتوى 
�شوطا  �لقطاع  قطع  ولقد  �لع�شر. 
نتطلع  ن���ز�ل  ول  تطويره  يف  ك��ب��ر� 
ي�شتطيعون  خ��ري��ج��ن  ت��اأه��ي��ل  �إىل 
�لعاملية  �جلامعات  باأرقى  �للتحاق 
م�شانع  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  لأن 
�أغ��ل��ى م��ا منلك  لل�شباب �ل��ذي��ن ه��م 
نكمل  ولكي  �حلقيقية  ثروتنا  وه��م 
�ل��و�ج��ب  م��ن  ف���اإن  �لتنمية  م�����ش��رة 
ن��ع��ت��ن��ي  �أن  �لآن  ج���م���ي���ع���ا  ع���ل���ي���ن���ا 

مبخرجات �لتعليم. 
- ك���ي���ف ت������رون ����ش���م���وك���م م�����ش��ت��وى 
�خلدمات �لطبية؟ وما هي �لر�شالة 
�لتي حتبون توجيهها لكل �لقائمن 
�ل�����ش��ح��ي��ة يف  �خل���دم���ات  �إد�رة  ع��ل��ى 
�ل�شحية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل�شحة  وز�رة 

�ملختلفة بالدولة؟ 
* و�شلت �خلدمات �لطبية يف �لدولة 
�إىل مر�حل كبرة من �لتطور وكما 
�أن �لإن�������ش���ان �لإم����ار�ت����ي ه���و ه��دف 
�لأ���ش��ا���س  ه��ي  �شحته  ف���اإن  �لتنمية 
ولقد حقق �لقطاع �ل�شحي يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عرب �أربعة 
�لزمن تطور�ت كبرة يف  عقود من 
جمال �خلدمات حتى �أ�شبح ي�شاهي 
�أف�����ش��ل �مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��امل��ي��ة ..ل��ك��ن 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  م�����ش��ت��وى  رف���ع 
�إىل  بالن�شبة  �حل��ي��وي��ة  �مل�شائل  م��ن 
�ل��ت��ط��ور �لج��ت��م��اع��ي و�لق��ت�����ش��ادي 
لأن وجود قطاع �شحي قوي ي�شمن 
خمتلف  يف  �لإنتاجية  م�شتوى  رف��ع 
�لقطاع  ف���اإن  �ل��ق��ط��اع��ات. وم��ن هنا 
�ل�����ش��ح��ي ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  وك��ب��ر 
�شاعد  ما  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لقطاع على �أد�ء �ملهام �ملوكلة �إليه يف 
عالج ورعاية �ملو�طنن و�ملقيمن يف 
�لعديد من �إمار�ت �لدولة يف �لوقت 
�لدولة على توفر  �لذي تعمل فيه 
ت�شاهي  حديثة  حتتية  طبية  بنية 
ول  �لعاملية.  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  بها 
�ملتز�يد  �ل�شكاين  �لنمو  �أن  يف  �شك 
ب�شكل كبر  �ل��ط��ل��ب  رف���ع  �أ���ش��ه��م يف 
�ملتقدمة  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ع��ل��ى 
�أن يكون  �ل��دول��ة وم��ن هنا يجب  يف 
�ملري�س و�ملر�جع هو �ملحك �حلقيقي 
كما �أنه يجب على �ملوؤ�ش�شات �لطبية 
�أن تتناف�س مل�شلحة �ملري�س و�ملر�جع 
ويجب �أن يكون تقييمنا للموؤ�ش�شات 
�ل��ط��ب��ي��ة �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى و�ل���ع���ي���ادة من 
خالل �ملر�جعن لأن ذلك هو �لذي 

�شيطور عملها.
جمل�س  �عتماد  تاأثر  ت��رون  كيف   -
�ل�������وزر�ء ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة �لحت����ادي����ة يف 

موعد مبكر من كل عام؟ 
* ب��ال��ط��ب��ع ي�����دل �ع���ت���م���اد جم��ل�����س 
�ل�������وزر�ء ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة �لحت����ادي����ة يف 
�حلكومة  �ل��ت��ز�م  على  مبكر  م��وع��د 
متيزها  ويعك�س  م�شوؤولياتها  جت��اه 
�لإد�ري ويعطي موؤ�شر� على تطوير 
بت�شخر  �أ�شيد  �أن  هنا  و�أود  �لأد�ء. 
مالية  م��و�رد  لتوفر  �لإمكانات  كل 
لنظام  وفقا  �ل��رب�م��ج  لتنفيذ  تكفي 
لتحديد  �ل��و�ق��ع��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �أد�ء 
�ح���ت���ي���اج���ات �ل������������وز�ر�ت و�جل����ه����ات 

�لحتادية. 
�شموكم يف جناح  ر�أي  يف  �ل�شر  ما   -
�لدولة يف حماية نف�شها من تد�عيات 

�لأزمة �ملالية �لعاملية؟ 
�قت�شادها  ب��ت��ن��وع  �ل��دول��ة  تتميز   *
�لإن�����ش��ان  بتطوير  قيادتها  و�ل��ت��ز�م 

اأ�ساد بالروؤية احلكيمة لرئي�ض الدولة وحر�سه على ت�سجيع العلم والتعليم ودعم املوؤ�س�سات التعليمية 

حاكم راأ�س اخليمة: التنمية هي ال�سمانة الأوىل 
للم�ستقبل وال�سباب هم الرثوة احلقيقية للوطن
املراأة يف الإمارات حتظى مبكانة متميزة وتتمتع بدعم قوي من القيادة الر�سيدة 

دولتنا من اأكرث الدول تطورا ورقيا ومتتلك العديد من املزايا التي تر�سحها للفوز با�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2020
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بلدية مدينة العني تك�سف عن م�ساريع الطرق والبنية التحتية �سمن خطة 2013-2017 اخلم�سية

برعاية �سلطان بن زايد

قرية تراثية لنادي تراث الإمارات يف معر�س اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية 2013م

•• العني – الفجر:

ت���ب���ا����ش���ر ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �ل���ع���ن 
م�شاريع  ع�����ش��رة  لتنفيذ  �أع��م��ال��ه��ا 
خطتها  وم���ب���ادر�ت  �أه����د�ف  �شمن 
للعام  �خل��م�����ش��ي��ة  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
تتو�فق  �ل��ت��ي  2017م   -2013
وروؤي��ة �م��ارة �بوظبي 2030م يف 
توفر �حتياجات �ل�شكان ، وتطوير 
طرق د�خلية و بنية حتتية ومر�فق 

متكاملة يف �ملدينة.
�لبنية  �أع��م��ال  �مل�شاريع  وتت�شمن 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ل����الأر������ش����ي �ل��ت��ج��اري��ة 
�شت�شمل  و�ل��ت��ي  �جليمي  مبنطقة 
�أع����م����ال ط�����رق و ���ش��ب��ك��ات ���ش��رف 
�ل�شحي  �ل�شرف  و  �لأمطار  مياه 
ومو�قف متعددة �لطو�بق و�أعمال 
�أع����م����ال  �مل������روري������ة و  �لإ��������ش�������ار�ت 

بن خليفة، وذلك لتوفر �ن�شيابية 
�أكرب يف حركة �ملرور، حيث �أن هذه 
تو�شيات  �شمن  م��ن  ه��ي  �مل�شاريع 
�ل��ربي  للنقل  �لعن  خطة  در����ش��ة 
�لعتبار  بعن  �لأخ��ذ  �ل�شاملة مع 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل���ع���م���ر�ين و�ل�����ش��ك��اين 

ح�شب روؤية �لعن 2030.
متت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  تت�شمن  كما 
من  �شابق  وق��ت  يف  عليها  �ملو�فقة 
للمجل�س  �ل���ع���ام���ة  �لم����ان����ة  ق��ب��ل 
�لتنفيذي م�شروع حت�شن �حلركة 
باإ�شتاد  �ملحيطة  للطرق  �مل��روري��ة 
�لطوية  �لعن �جلديد يف منطقة 
حول منطقة و�شط �ملدينة ويهدف 
وحت���وي���ل  ت���ط���وي���ر  �إىل  �مل�������ش���روع 
�شوئية  �إ����ش���ار�ت  �إىل  �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
للطرق  �ملرورية  وحت�شن �حلركة 

�ملحيطة باإ�شتاد �لعن �جلديد.

�ل�شالمات، رماح، �خلزنة وع�شارج. 
مد�خل  �أعمال  �مل�شاريع  و��شتملت 
ل��ل��ف��ل��ل �ل�����ش��ك��ن��ي��ة ي��ن��ف��ذ خ��الل��ه��ا 
�خلا�شة  �ل�شكنية  �لفلل  م��د�خ��ل 
ب���ال�������ش���ي���ار�ت و�مل�������ش���اة يف م��ن��اط��ق 
وفقا  �ل��ع��ن  م��دي��ن��ة  م��ن  متفرقة 
ل�شمان �حلركة  �لعاملية  للمعاير 
�لن�����ش��ي��اب��ي��ة و�ل�����ش��الم��ة �مل��روري��ة 
ور�ح�������ة �مل����و�ط����ن����ن. ك���م���ا ت�����ش��ه��د 
�ليحر،  �لفوعة،  �لقطارة،  مناطق 
�خلبي�شي،  م�شاكن،  �ملقام،  �لهر، 
�جل���ي���م���ي، �مل�������ش���ع���ودي، �ل��ب��ط��ن، 
�مل��رخ��ان��ي��ة، �ل���ط���وي���ة، �مل��وي��ج��ع��ي، 
ه���ي���ل���ي، �ل���ف���وع���ة و�ل�������ش���اد ت��ن��ف��ي��ذ 
�أع���م���ال ط����رق و م���و�ق���ف و �إن�����ارة 
و ���ش��ب��ك��ات ���ش��رف م��ي��اه �لأم���ط���ار، 
وذلك خلدمة �ملو�طنن و �ملد�ر�س 

و �مل�شت�شفيات.

��شار�ت �شوئية  وتقاطعات  �لن��ارة 
للمنطقة  �لتجميلية  و�لأع���م���ال 
و�أع���م���ال �حل���د�ئ���ق وذل����ك حر�شا 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ر�ب��ط و�ل��ت��و����ش��ل 
للمنطقة،  �مل��ح��ي��ط  �مل��ج��ت��م��ع  م���ع 
و���ش��ت��خ��ل��ق ه�����ذه �مل�������ش���اري���ع ���ش��ب��ل 
�ل��ت��و����ش��ل ك��م��ا و���ش��ت��وف��ر ع��و�م��ل 
�أثره  ينعك�س  مما  للمجتمع  جذب 
�لقت�شادي  �مل�شتوى  على  �إيجابيا 

للمنطقة.
�مل�شاريع تطوير وحتويل  وت�شتمل 
�إ���ش��ار�ت �شوئية  �إىل  �لأف���الج  دو�ر 
و�شالت  وتنفيذ  �لعن،  مدينة  يف 
�ل���ط���رق �مل�����ش��اح��ب��ة ب��ه��دف زي����ادة 
�لطاقة �ل�شتيعابية لدو�ر �لفالج 
ح����دَة  ت��خ��ف��ي��ف  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
كما  �مل�شتقبل  يف  �ملتوقع  �لزدح���ام 
�شيتم �إن�شاء نفق عند دو�ر �شلطان 

على  حر�شا  و  �ل�شياق،  نف�س  ويف 
توفر بنية حتتية خلدمة �ملناطق 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة يف 
حو�يل  تخدم  و�لتي  �لعن  مدينة 
�شيتم   ، �شكنية  ق�شيمة   1305
تنفيذ �شبكة من �لطرق �لد�خلية 
و�أع�����م�����ال ���ش��ب��ك��ة ت�����ش��ري��ف م��ي��اه 
�ل�شحي  �ل�شرف  و�شبكة  �لأمطار 
�ل�شاحلة  �مل��ي��اه  خ��ط��وط  و���ش��ب��ك��ة 
لل�شرب على ثالثة م�شاريع، وت�شمل 
�لأ�شخر،  �شعاب  مناطق  �مل�شاريع 
�مل�شعودي،  �ل�شناعية،  ه��ز�ع،  فلج 
�مل��وي��ج��ع��ي، �ل�����ش��ع��ي��ب��ة، �ل��ظ��اه��رة، 
ناهل، �شويحان، �ل�شويب، �لهر و 
�ملرخانية،  نعمة،  ع�شارج،  �لفوعة، 
�ل���ع���ق���اب���ي���ة، �ل�����������ش�����اروج، �ل��ي��ح��ر 
�جل��ن��وب��ي و�ل�����ش��م��ايل �إ���ش��اف��ة �إىل 
�ل�شركات،  مناطق مزيد، ومع�شكر 

•• ابوظبي-الفجر:

ي�����ش��ارك ن�����ادي ت�����ر�ث �لإم��������ار�ت يف 
لل�شيد  �ل����دويل  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
 ،  2013 �أب���وظ���ب���ى  و�ل���ف���رو����ش���ي���ة 
�لأربعاء  يوم  فعالياته  تنطلق  �لذي 
مل��دة  وت�����ش��ت��م��ر  �جل�����اري  �شبتمرب   4
ن��ادي �شقاري  وينظمه  �أي���ام،  �أرب��ع��ة 
�لإمار�ت، يف مركز �أبوظبي �لوطني 

للمعار�س.
�إّن  وقالت �للجنة �ملنظمة يف �لنادي 
�هتمامه حول �مل�شاركة يف دور�ت هذ� 
�إطار  �ملعر�س �ل�شنوي، �إمنا ياأتي يف 
هذه  لإح��ي��اء  �ملحافظة  يف  �هتمامه 
لأب��ن��اء  �ملحببة  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لإم�����ار�ت، وت��اأك��ي��د�ً على م��ا ر�شخه 
�ملغفور له ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن 
ث�����ر�ه م���ن قيم  ���ش��ل��ط��ان ط��ي��ب �هلل 
على  �لدولة  �أبناء  وت�شجيع  و�أ�شالة 
من  �لنابعة  �لريا�شة  ه��ذه  ممار�شة 
�حل�شارة �لعربية �لإ�شالمية، و�لذي 
ين�شجم مع توجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف دعم هذه 
ُهو�تها  وجمع  و�شّقاريها،  �لريا�شة 
وحمرفيها من جميع �أنحاء �لعامل 
يف �لعا�شمة �أبوظبي للتاأكيد على �أّن 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قادرة 
�ملعار�س  ه��ذه  مثل  ��شتقطاب  على 

ذ�ت �لطابع �لدويل يف رحابها.
�ل���دع���م  �إّن  �ل���ل���ج���ن���ة  و�أو������ش�����ح�����ت 
�شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل��الحم��دود 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
ن��ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 

�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ���ش��ت��ق��دم ع�����دد�ً من 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل����ر�ث����ي����ة و�لأل�����ع�����اب 
�ل�������ش���ع���ب���ي���ة مب���������ش����ارك����ة ع�������دد م��ن 
وتقدمي  و�ل��ب��ن��ات،  للبنن  مر�كزها 
ع��دد  وت��وزي��ع  للجمهور،  م�شابقات 
�ملختلفة،  �لر�ثية  مطبوعاتها  من 
�لبحوث  وحدة  �أي�شاً  ت�شارك  كذلك 
�ل���ب���ي���ئ���ي���ة يف ج����ن����اح �ل�����ن�����ادي �ل��ت��ي 
���ش��ت��ع��ر���س ل��ل��ج��م��ه��ور �ل���ع���دي���د من 
�إ����ش���د�ر�ت���ه���ا �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�مل���ط���وي���ات، 
للجمهور،  بيئية  م�شابقات  وتقدمي 
وت����وزي����ع �جل����و�ئ����ز ع��ل��ى �ل��ف��ائ��زي��ن 

منهم.
للفرو�شية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  ت��ق��دم  كما 
و�ل����ق����درة ت��ع��ري��ف��اً ع���ن �أن�����ش��ط��ت��ه��ا، 
ك��م��ا وت����وزع ����ش��ت��م��ار�ت �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لتي  للفرو�شية  ب��وذي��ب  �أك��ادمي��ي��ة 
�لتي  2010م،  ع��ام  ن�شاطها  ب���د�أت 
ق��دم��ت ل��ل��دول��ة �أب���ط���اًل و�ع��دي��ن يف 
وم�شابقات  �حلو�جز  قفز  م�شابقات 
�لفرو�شية و�لقدرة على مد�ر �لعام.

حن  يف  �ملنظمة،  �للجنة  و�أ���ش��اف��ت 
ت�شتعر�س مدر�شة �لإم��ار�ت لل�شر�ع 
�مل�شاركة يف جناح �لنادي �لعديد من 
�جل���و�ئ���ز و�ل��ب��ط��ولت �ل��ت��ي حققها 
�أع�شاء  �ل��ن��ادي  ���ش��ر�ع  �أب��ط��ال فريق 
يف  �حلديث  لل�شر�ع  �لدولة  منتخب 
�شتقدم  بينما  �لدولية،  م�شاركاتهم 
�لنادي  يف  و�لإع��الم  �لعالقات  �إد�رة 
�ل���ع���دي���د و�مل���ط���ب���وع���ات �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
يقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ث��ي��ة  بالأن�شطة 
وجمموعة  �ملجتمع،  لأب��ن��اء  �ل��ن��ادي 
�أع����د�د �مل��ج��الت �ل��ت��ي ي�شدرها  م��ن 

هد�يا للجمهور �لكرمي. 

فعاليات �ملعر�س بجناح متميز عبارة 
ع��ن ق��ري��ة ت��ر�ث��ي��ة ُم��ت��ك��ام��ل��ة حتكي 
للز�ئرين عن طبيعة �لر�ث �ملحلي 
و�حلياة  �ملا�شي  عبق  �إىل  وتعيدهم 
�لإم������ار�ت،  �ب���ن  يعي�شها  ك���ان  �ل��ت��ي 
�ملكان  تفا�شيل  على  وتعرفهم  كما 
و�حل���������رف �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�إد�ر�ت  �لقدمية، ف�شاًل عن عرو�س 
وفعالياته  �ل��ن��ادي،  وم��ر�ك��ز  و�أق�شام 
�ملختلفة �لتي جتمع ما بن �لر�ث 

و�لثقافة و�لفنون.
�إد�ر�ت  م�����ش��ارك��ة  �إىل  و�أو����ش���ح���ت 
ووح�����������د�ت �ل������ن������ادي �مل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
ج���ن���اح �ل���ن���ادي يف م��ع��ر���س �ل�����ش��ي��د 
مركز  �شي�شارك  حيث  و�لفرو�شية، 
ز�ي����د ل��ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث �ل��ت��اب��ع 
ل���ل���ن���ادي ب���ع���ر����س رك�����ن خ���ا����س ع��ن 
�ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ���ش��ور 

�لإم��ار�ت ملهرجانات و�شباقات  تر�ث 
على  ت�شتمر  �لتي  �لنادي  وفعاليات 
م����د�ر �ل��ع��ام و�ل��ت��ي ت��ب��ل��غ �أك����ر من 
40 فعالية خمتلفة مثل �لفعاليات 
�ل���ر�ث���ي���ة و�لأن�����ش��ط��ة و�ل�����ش��ب��اق��ات 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل���ري���ا����ش���ات �ل��ر�ث��ي��ة 
�ملز�ينة  �لهجن،  �ل��ق��درة،  ك�شباقات 
و�مل������ز�ي������دة، و����ش���ب���اق���ات �ل�����ش��ل��وق��ي 
�حلديث،  �ل�شر�ع  �شباقات  �لعربي، 
����ش���ب���اق���ات �ل���ت���ج���دي���ف و�مل���ه���رج���ان 
عظيم  له  كان  �ل�شنوي،  �لرم�شاين 
�لأثر يف �متد�د ن�شاطاته للم�شاركة 
د�خ��ل  تقام  �لتي  �لفعاليات  تلك  يف 
�ل����دول����ة، وم��ن��ه��ا م��ع��ر���س �ل�����ش��ي��د 
�لنادي على  �عتاد  �لذي  و�لفرو�شية 
�لأوىل  �نطالقته  منذ  فيه  �مل�شاركة 

بن�شاطات تر�ثية متنوعة.
ي�����ش��ارك يف  �ل��ن��ادي  �أّن  �إىل  و�أ����ش���ارت 

ن��ه��ي��ان طيب  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
�هلل ث��ر�ه ، ول��ق��اء�ت �شموه م��ع عدد 
�إ�شافة  �ل�شيوخ،  �ل�شمو  �أ�شحاب  من 
�إىل عر�س �آخر �لإ�شد�ر�ت �لر�ثية 
�ملُحققة، ومن  �ل�شعر�ء  دو�وي��ن  من 
�أع��د�د من  �لكتب �لر�ثية، وعر�س 
جملة بيت �ل�شعر، و�أعد�د من جملة 
تر�ث �ل�شهرية، و�آخرها عر�س عدد 
�أغ�����ش��ط�����س �ل����ذي ���ش��در ع��ن��ه��ا كتاب 
�ل�����ش��ق��ور يف �حل�����ش��ارة  ت���ر�ث �شيد 

�لعربية.
للنادي  �لتابعة  �لر�ثية  �لقرية  �أما 
ف�شت�شتقبل �لز�ئرين وتعرفهم على 
�ل�شيد�ت  وم�����ش��ارك��ة  �ل��دول��ة،  ت���ر�ث 
�ل���الئ���ي يعر�شن  �ل�����ش��ّن  ك��ب��ار  م���ن 
�مل�������ش���غ���ولت �ل���ي���دوي���ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

و�ملاأكولت و�حللوى �ل�شعبية.
�إد�رة  م�شاركة  �إىل  �للجنة  و�أ���ش��ارت 

مرور العني تنفذ حملة توعية حول اأ�سباب احلوادث اجل�سيمة 

الهوية تطلق ا�ستمارتها اجلديدة يف 531 مكتب طباعة على م�ستوى الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ن��ف��ذ ق�����ش��م م����رور ودوري�������ات �ل��ع��ن مب��دي��ري��ة �مل����رور 
بعنو�ن  توعية  حملة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  و�ل��دوري��ات 
��شتهدفت  و�ل��ت��ي  �جل�شيمة  �حل����و�دث  �أ���ش��ب��اب  �ح���ذر 
م��ن��اط��ق �ل��وق��ن وم��زي��د و���ش��وي��ح��ان و�ل��ه��رح��ي��ث وزع 
�ل�شائقن.  على  توعية  كتيب  �أل���ف  م��ن  �أك���ر  �لق�شم 
وق���ال �ل��ر�ئ��د ���ش��الح ع��ب��د�هلل �حل��م��ري رئي�س ق�شم 
�إع����د�د خطة متكاملة  �إن���ه مت  �ل��ع��ن  م���رور ودوري����ات 
ومعار�س  وحما�شر�ت  مطبوعات  �إع��د�د  على  ت�شتمل 
و�ل��ت��وع��ي��ة ع���رب و���ش��ائ��ل �لإع������الم �مل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ع��زي��ز� 
ومعرفة  �لقو�نن  باتباع  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  ملقومات 

�مل���روري���ة من  ���ش��ر�ئ��ح �جل��م��ه��ورمب��ا ت�شببه �حل����و�دث 
�إىل �شرورة ت�شافر  ب�شرية و�قت�شادية..لفتا  خ�شائر 
�جل��ه��ود للحد م��ن �حل���و�دث �مل��روري��ة وم��ا ينتج عنها 
�أول نا�شر  �مل���الزم  م��ن وف��ي��ات و����ش��اب��ات بليغة. وق��ام 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات  ف���رع  يف  ���ش��اب��ط  �ل�شام�شي  خليفة 
�لنعيمي  �ل�شرطي عبد�هلل  بق�شم مرور �لعن ير�فقه 
بتوزيع �لربو�شر�ت على مناطق متفرقة بالعن �شمن 
ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  لتعزيز  �حلملة 
مرورية  توعية  �ىل  للو�شول  �ملخالفة  �ملمار�شات  منع 
�شاملة وفاعلة ت�شتهدف على وجه �خل�شو�س �لفئات 
ت�شببا  و�أك��ره��ا  �ملو�شوع  بهذ�  �ملبا�شرة  �لعالقة  ذ�ت 

باحلو�دث مبختلف �نو�عها.

•• ابوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة �لإم������ار�ت ل��ل��ه��وي��ة ع��ن �إط����الق �ل���ش��ت��م��ارة 
�أك��ر  يف  �لهوية  ببطاقة  �خلا�شة  �جل��دي��دة  �لإلكرونية 
من 531 مكتب طباعة على م�شتوى �لدولة ووقف �لعمل 
�جلاري.  �شبتمرب  بد�ية  من  �عتبار�  �لقدمية  بال�شتمارة 
�لإل��ك��رون��ي��ة �جل��دي��دة  �ل���ش��ت��م��ارة  �أن  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 
باتت   8002 بالرقم  وت��ب��د�أ  خ��ان��ة   21 م��ن  تتكون  �ل��ت��ي 
�أو عن طريق  تتوفر من خالل �ملوقع �لإلكروين للهيئة 
من  م��درو���س  ب�شكل  �عتمادها  مت  حم��ددة  طباعة  مكاتب 
�لهيئة  موقع  على  باأ�شمائها  قائمة  وتتوفر  �لهيئة  جانب 
�لإل��ك��روين. ون��وه��ت �لهيئة ب��اأن��ه ب��اإم��ك��ان �لأف����ر�د زي��ارة 
�لهوية  بطاقة  �إ�شد�ر  طلب  لتقدمي  �لإلكروين  موقعها 
10 خطو�ت  ع��رب  �جل��دي��دة  �ل�شتمارة  تعبئة  خ��الل  م��ن 
�لطباعة  ر���ش��وم  وت��وف��ر  دق��ائ��ق   10 غ�����ش��ون  ويف  �شهلة 
مكاتب  على  مينع  �إن��ه  �لهيئة  وقالت  درهما.   30 �لبالغة 
�لإل��ك��رون��ي��ة  �ل���ش��ت��م��ارة  تعبئة  �أو  ����ش��ت��خ��د�م  �ل��ط��ب��اع��ة 
�جلديدة دون ت�شريح ر�شمي منها جتنبا لإلغاء �ل�شتمارة 
و�ل�شركات  �لطباعة  مكاتب  د�ع��ي��ة  �لقانونية  و�مل�شاءلة 
�ل�شتمارة  ��شتخد�م  �شالحية  على  باحل�شول  �ل��ر�غ��ب��ة 
�جلديدة �إىل �لتو��شل معها على �لرقم 600530003 
ôَىهكَمôù �أو مر��شلتها عن طريق �لربيد �لإلكروينِ 
�عتمدت  �أنها  �لهيئة  و�أ�شافت   . ٍمْىفôَمىل.فم   ôى ْمَُ
موؤخر� نحو 400 مكتب طباعة يف �إمار�ت �أبوظبي ودبي 
م�شروع  م��ن  و�لأخ����رة  �لثانية  �ملرحلة  �شمن  و�ل�شارقة 
�إط���الق �ل���ش��ت��م��ارة �لإل��ك��رون��ي��ة �جل��دي��دة على م�شتوى 
�ل��دول��ة وذل���ك ب��ع��د �ع��ت��م��اده��ا �أك���ر م��ن 131 مكتبا يف 
و�لفجرة  �خليمة  ور�أ�����س  �لقيوين  و�أم  عجمان  �إم����ار�ت 
�إجمايل عدد مكاتب  �ملا�شي لي�شل  �أغ�شط�س  �شهر  مطلع 
�جلديدة حتى  �ل�شتمارة  با�شتخد�م  لها  �مل�شرح  �لطباعة 
�ليوم �إىل �أكر من 531 مكتبا. وبلغ عدد مكاتب �لطباعة 

 70 �أبوظبي  مدينة  يف  �لآن  حتى  �لهيئة  �عتمدتها  �لتي 
�لغربية  �ملنطقة  ويف  مكتبا   15 �لعن  مدينة  ويف  مكتبا 
16 مكتبا ..يف حن بلغ عدد �ملكاتب �لتي مت �عتمادها يف 
�إمارة دبي 150 مكتبا ويف �ل�شارقة 145 مكتبا. و�أ�شارت 
�جل��دي��دة  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل���ش��ت��م��ارة  تعميم  �أن  �إىل  �لهيئة 
�لإج�����ر�ء�ت  م��ن  �شل�شلة  ب��ع��د  ج���اء  �ل��دول��ة  ع��ل��ى م�شتوى 
تبد�أ  �ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة  بال�شتمارة  �لعمل  ب��وق��ف  �ملرتبطة 
بالرقم 8001 وبعمليات تقييم مكاتب �لطباعة �لتي مت 
�عتمادها ون�شبة �لتوطن فيها �إىل جانب تدريب موظفي 
�ل�شتمارة  م��ع  عالية  بكفاءة  �لتعامل  على  �ملكاتب  ه��ذه 
�جلديدة مبا ي�شمن �أعلى م�شتوى من �لدقة و�جلودة يف 
�إدخال �لبيانات �إ�شافة �إىل �لتز�م �ملكتب �ملعتمد مب�شتوى 
�خلدمة �ملطلوبة. وتتميز �ل�شتمارة �لإلكرونية �جلديدة 
منوذجا  وت�شكل  عالية  وبديناميكية  مبتكرة  مبو��شفات 
يحتذى به �شو�ء من حيث �ل�شكل و�مل�شمون ومن ناحيتي 
تطويرها  على  �لهيئة  حر�شت  حيث  و�لو�شوح  �لب�شاطة 
�شر�ئح  خمتلف  ج��ان��ب  م��ن  با�شتخد�مها  ي�شمح  ب�شكل 
ل��الأف��ر�د  �ل���ش��ت��م��ارة  وتتيح  وي�����ش��ر.  �شهولة  بكل  �ملجتمع 
وخ��دم��ة  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  يف  م���رة  لأول  �لت�شجيل  خ��دم��ة 
جتديد �لبطاقات منتهية �ل�شالحية وخدمة �إ�شد�ر بدل 
�أو تالف ..ويتم حت�شيل ر�شوم تعبئة �ل�شتمارة عن  فاقد 
بطاقات  ��شتخد�م  عرب  للهيئة  �لإل��ك��روين  �ملوقع  طريق 
�ملتعامل  يقوم  �أن  بعد  ك��ارد  كريديت  �لإلكرونية  �لدفع 
بفتح ح�شاب �إلكروين بخطو�ت ب�شيطة يح�شل مبقت�شاه 
�ملتعاملن  �لهيئة  ودعت  �شري.  ورقم  م�شتخدم  ��شم  على 
�إىل �ل�شتفادة من قنو�ت �لتو��شل �لتفاعلية �لتي توفرها 
لهم �شو�ء عن طريق �شفحاتها �لجتماعية على في�شبوك 
�أو ع��ن ط��ري��ق موقعها �لإل���ك���روين م��ن خ��الل  ت��وت��ر  و 
خدمتي �أنت ت�شاأل ونحن جنيب �أو تو��شل مع �ملدير �لعام 
�أو ع��رب م��رك��ز �لت�����ش��ال �أو م��ن خ��الل زي���ارة �أح���د مر�كز 

�لت�شجيل �لتابعة لها على م�شتوى �لدولة.

فعاليات �سيا�سية واقت�سادية و�سعبية ت�سيد بزيارة حممد بن زايد مل�سر
•• القاهرة-وام:

�لعربية  م�شر  جمهورية  يف  و�شعبية  و�قت�شادية  �شيا�شية  فعاليات  �أ�شادت 
بزيارة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مل�شر ..م�شرين يف ت�شريحات ملوقع 
24.. �إىل �أنها تاأتي يف �إطار توثيق �لعالقات �لإمار�تية �مل�شرية على جميع 

�ل�شعد. 
�أ�شامة  �لإنقاذ  بجبهة  و�لقيادي  �لدميقر�طية  �جلبهة  حزب  رئي�س  وقال 
�آل نهيان  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �إن زيارة �لفريق  �لغز�يل حرب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة تاأتي يف �إطار ��شتمر�ر 
�لدعم �لإمار�تي للحكومة �مل�شرية �لذي بد�أ من �أحد�ث ثورة 30 يونيو 
مرور� بالتحديات �ل�شيا�شية و�لقت�شادية �لتي تو�جهها م�شر بعد �لثورة. 
و�أ�شاف �لغز�يل �أن �لزيارة تعترب مبثابة ر�شالة و��شحة من �لإمار�ت مل�شر 
�أزمتها  �لقاهرة حتى تخرج من  �ل�شبل �ملمكنة يف دعم  باأنها م�شتمرة بكل 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية �لر�هنة. و�أكد �أن �لزيارة دليل ملمو�س على عودة 
�لعالقات بن م�شر و�لإمار�ت �إىل جمر�ها �لطبيعي بعد �أن �شعت جماعة 
�أثناء حكم �لرئي�س �ملعزول حممد مر�شى �إىل تدمرها ..موؤكد�  �لإخو�ن 
�أنه لن ي�شتطيع �أحد زعزعة �لعالقات �لوطيدة بن �لدولتن �ل�شقيقتن 
حيث جاءت زيارة �شمو ويل عهد �أبوظبي لتوؤكد ذلك. و�أ�شاف �أن �ل�شعب 

�مل�شري لن ين�شى موقف �لإمار�ت �لعظيم يف ثورة 30 يونيو. 
حممد  �لدكتور  �لنقاذ  بجبهة  و�لقيادي  �مل�شري  �لعامل  ثمن  جانبه  من 
غنيم زيارة �شمو ويل عهد �أبوظبي للقاهرة يف هذ� �لتوقيت �ملهم. و�أو�شح 
�أن �لزيارة من �خلطو�ت �لإيجابية �لتي توؤكد حر�س دولة �لإم��ار�ت على 
30 يونيو يف  �لثنائية مب�شر ودعم مرحلة ما بعد ثورة  تعزيز �لعالقات 
من  م�شر  لها  تتعر�س  �لتي  �لب��ت��ز�ز  وحم���اولت  �لدولية  �ل�شغوط  ظل 
�إن هناك   24 ل�  جانب �لقوى �ملتحالفة مع جماعة �لإخ��و�ن. وق��ال غنيم 
خطاأ يقع فيه �لبع�س بح�شر �لدعم �لإمار�تي مل�شر يف �جلانب �لقت�شادي 
..لفتا �إىل �أن هناك عدة �أوجه للدعم �لإمار�تي بخالف �لقت�شاد متمثال 
يف �لدعم �لدويل وت�شدي �لإم��ار�ت لأي حماولت لل�شغط على م�شر يف 

�ل�شتثمار�ت  تلك  ودع��م  بالقاهرة  �إمار�تية  ��شتثمار�ت  عن  �حلديث  عرب 
�لقت�شادي  فالفكر  �شمكة  تعطني  ول  �شبكة  �أعطني  �لقائل  باملثل  عمال 
�إىل جذب �ل�شتثمار�ت. وو�شف بيومي  �لذي تتبعه �حلكومة �لآن يهدف 
ب� �لتاريخية ..منوها �ىل دور �ملغفور له  �لزيارة �حلالية للوفد �لإمار�تي 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لذي لن ين�شى �مل�شريون �أبد� دوره ودعمه 
مل�شر ..معربا يف �ل�شياق نف�شه عن �شعادة �مل�شرين بتلك �لزيارة وبالدعم 
�لعربي ب�شكل عام. �أما �لقيادي �ل�شابق باجلماعة �لإ�شالمية �لدكتور ناجح 
�آل نهيان  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �إن زيارة �لفريق  �إبر�هيم فقال 
مل�شر تعك�س مدى �لدعم �ل�شيا�شي �لإمار�تي لثورة 30 يونيو �إ�شافة �إىل 
من  لديها  ما  رغ��م  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  �إبر�هيم  و�أ���ش��ار  �لقت�شادي.  �لدعم 
�أو  �مل�شري  �ل�شاأن  يف  يوما  تتدخل  مل  م�شر  دع��م  يف  ��شر�تيجي  ر�شيد 

تفر�س توجهاتها على �لإد�رة �مل�شرية .
.موؤكد� �أن هذ� �لدعم فوت �لفر�شة على �أعد�ء م�شر �ملرب�شن مب�شتقبلها 
�مل�شلمن خ�شرت  �لإخ��و�ن  �أن جماعة  �إىل  �ل�شدد  �ل�شيا�شي. ولفت يف هذ� 
�لإمار�ت بعدما �أ�شرت على معاد�تها بعد توليها �حلكم مبا�شرة ..م�شر� 
�إىل �أنه يجب على �أي نظام جديد �أن يتعلم من �أخطاء �جلماعة يف تعاملها 
مع �لأ�شقاء �لعرب. وقدم �إبر�هيم �ل�شكر للدول �خلليجية �لتي دعمت ثورة 
30 يونيو خ�شو�شا �لإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية �إذ قدمتا �لدعم 
�أ�شقائه.  لدعم  وبحاجة ملحة  �قت�شادها مثقال  �أ�شبح  بعدما  مل�شر  �ملايل 
و�أكد �لقيادي �ل�شابق باجلماعة �لإ�شالمية �أنه ل جناح �أو تطور لهذه �لأمة 
�شوى بالتعاون �لعربي يف �ملقام �لأول و�لناأي عن �خلطابات �لتي تهدم �أكر 
�لإم��ار�ت  ب��اأن حتذو حذو  �لعربية  �ل��دول  مما تبني. وطالب ناجح جميع 
�ملوؤ�مر�ت  �شد  موحد�  موقفا  �تخذتا  �للتن  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
30 يونيو. من  �لتي حت��اك من �خل��ارج وذل��ك من خ��الل دعمهما لثورة 
�لفريق  زي��ارة  �أن  �ل�شيا�شي عمار علي ح�شن  و�لباحث  �لكاتب  �أكد  ناحيته 
�أول �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان للقاهرة تاأتي �شمن �جلهود �ملبذولة 
30 يونيو يف ظل  ث��ورة  من دول��ة �لإم���ار�ت �ل�شقيقة لدعم م�شر ما بعد 
�لتحديات �لتي تو�جهها. و�أ�شاف �أن هذه �لزيارة لها ر�شائل و��شحة بد�ية 
خارجية  حم��اولت  لأي  و�لت�شدي  مل�شر  �لعربي  �لدعم  على  �لتاأكيد  من 

هذه �ملرحلة وكذلك دعمها للعمالة �مل�شرية �ملقيمة بها وغرها من �أوجه 
�لدعم غر �ملعلنة. وتوقع غنيم �أن تثمر زيارة �شمو ويل عهد �أبوظبي عن 
�لإمار�تي  �لوفد  �شيجريها  �لتي  �ملباحثات  تلعب  �إذ  للغاية  �إيجابية  نتائج 
للم�شتثمرين  �لثقة  �شتعطى  �أن��ه��ا  ع��ن  ف�شال  �لقت�شاد  تن�شيط  يف  دور� 
لدولة  �ل�شكر  غنيم  ووج��ه  مب�شر.  ��شتثمار�تهم  لزيادة  و�لعرب  �لأجانب 
�لإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا ..موؤكد� �أن م�شر ل ميكن �أن تن�شى �لدور 
�لإمار�تي �لد�عم لها على مر �لتاريخ بد�ية من دور �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان يف حرب 1973 ودعم م�شر �لكبر يف هذه �ملرحلة 
يف  و�شيا�شيا  �قت�شاديا  مل�شر  ودعمهم  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أب��ن��اء  دور  ثم  �ل�شعبة 

�أعقاب ثورة 30 يونيو.
من ناحيته ثمن �أمن عام �حتاد �مل�شتثمرين �لعرب م�شاعد وزير �خلارجية 
�ل��ذي تلعبه دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية  �ل��دور  �لأ�شبق �لدكتور جمال بيومي 
من  �لتخل�س  حتى  مل�شر  وم�شاندتها  �حلايل  �مل�شري  �مل�شهد  �إز�ء  �ملتحدة 
حكم جماعة ل تعطي �أية �أهمية للبعد �لعربي ول للعالقات �لتاريخية �لتي 
جتمع �لدول �لعربية وبع�شها �لبع�س وهي جماعة �لإخو�ن . و�أ�شاف �أن 
زيارة �لوفد �لإمار�تي �ليوم مل�شر هي تاأكيد لعمق �لعالقات بن �جلانبن 
تاريخها عقب  �ملهمة يف  �ملرحلة  �لإمار�تي مل�شر يف هذه  و��شتمر�ر للدعم 
ثورة 30 يونيو ..موؤكد� �أن �لإمار�ت يف مقدمة �لدول �لتي �أعلنت دعمها 
ظل  يف  �مل�شري  �مل��وق��ف  وع���ززت  مر�شي  حممد  �لرئي�س  ع��زل  عقب  مل�شر 
�أن  �لعرب  �مل�شتثمرين  �أمن عام �حتاد  موقف دويل مناه�س مل�شر. وتابع 
�لإد�رة �مل�شرية �حلالية ذ�ت فكر �قت�شادي هائل خا�شة �أنها حتفل بجملة 
من �لرموز �لقت�شادية �لبارزة يف مقدمتها رئي�س �حلكومة نف�شه �لدكتور 
�لعربي  �لعامل  يف  �لقت�شاد  مفكري  �أب��رز  من  يعد  �ل��ذي  �لببالوي  ح��ازم 
ووزي��ر  �لدين  بهاء  زي��اد  �لدكتور  �ل��دويل  �لتعاون  وزي��ر  نائبه  �إىل  �إ�شافة 
�أح��م��د جالل  �ل��دك��ت��ور  �ملالية  ووزي���ر  �لعربي  �أ���ش��رف  �ل��دك��ت��ور  �لتخطيط 
�أهم  �لإم���ار�ت  من  �ملقدم  �ل�شيا�شي  �لدعم  �أن  جيد�  يعلمون  ل  وجميعهم 
�ليوم  �شتبحث  �مل�شرية  �لإد�رة  �أن  و�أ�شاف  �لقت�شادي.  �لدعم  من  بكثر 
�أول  �لفريق  برئا�شة  �لإم���ار�ت  وفد  مع  �لقت�شادية  �ملجموعة  وزر�ء  عرب 
�آل نهيان �شبل تفعيل �لدعم �لإمار�تي مل�شر  �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

بعد  �شهدتها م�شر  �لتي  �لح��د�ث  �أعقاب  يف  �مل�شرين  �شوؤون  للتدخل يف 
�أن �لعالقات �مل�شرية �لإمار�تية تعي�س  30 يونيو. و�أ�شار ح�شن �إىل  ثورة 
�أزهي ع�شورها ب�شبب �لتفاهم �لو��شح بن قيادتي �لدولتن وهو ما توؤكده 
�لفريق  زيارة  يونيو وكذلك   30 بعد  �ملتبادلة من �جلانبن  �لت�شريحات 
�ق�شاديا.  دعمها  لبحث  مل�شر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لإ���ش��ادة  ي�شتحق  ه��ي من���وذج  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شرية  �ل��ع��الق��ات  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لتقدير ويحتذى يف �لعالقات �لعربية بن �لدول من حيث قوتها وعدم 
تاأثرها باأي حماولت لزعزعة ��شتقر�رها. و�أ�شار �إىل �أن فرة حكم جماعة 
�لإخو�ن �مل�شلمن �شهدت حماولت من بع�س قياد�ت �جلماعة للتاأثر �شلبا 
على هذه �لعالقة �إل �أن حكمة قادة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقفت 
حممد  مت��رد  حركة  موؤ�ش�س  �ل�شيطانية.�أما  �مل��ح��اولت  ه��ذه  �أم���ام  حائال 
عبد�لعزيز فاأكد �أن �لدور �لذي قامت به دولة �لإمار�ت يف 30 يونيو وما 
و�أ�شاد  �إىل م�شلحة م�شر و�شعبها.  ت�شعى  �شقيقة  بعدها متوقع من دولة 
عبد�لعزيز بزيارة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مل�شر 
على ر�أ�س وفد رفيع �مل�شتوى ..م�شر� �إىل �أن توقيتها يوؤكد حر�س �لإمار�ت 
على �ل�شتمر�ر يف دعم م�شر و�لتو��شل مع �ل�شلطة لتقدمي �لدعم �لالزم 
ل��ل��خ��روج مب�شر م��ن �لأزم����ة �ل��ت��ي مت��ر ب��ه��ا. و�أ���ش��اف �أن �لأم���ن �لقومي 
�مل�شري ل يتحقق �إل بالأمن �لقومي �لعربي و�لعمل �لعربي �مل�شرك .من 
ناحيته �أكد رئي�س حزب حياة �مل�شرين و�لربملاين �ل�شابق حممد �أبوحامد 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �أول  بالفريق  �ل�شديد  �مل�شرين  ترحيب 
�لعالقات  �مل�شتوى لبحث  �إمار�تي رفيع  ر�أ���س وفد  ي��زور م�شر على  �ل��ذي 
�إطار حر�س �لإم��ار�ت على م�شاندة  �مل�شرية �لإمار�تية و�شبل تعزيزها يف 
م�شر خالل �ملرحلة �حلالية يف �أعقاب ثوره 30 يونيو. وقال �أبو حامد �إن 
ويل عهد �أبوظبي مرحب به د�ئما يف بلده �لثاين ..موؤكد� �أن دور �ل�شقيقة 
�لإمار�ت يف دعم �لدولة �مل�شرية يف �لفرة �لأخرة �أمر ل ميكن �أن ينكره 
�أحد . ووجه �أبوحامد �لتحية لقادة و�شعب دولة �لإمار�ت �لذين وقفو� مع 
م�شر معنويا و�قت�شاديا من خالل �لتعهد باإ�شالح بع�س مما دمره �أن�شار 
�لإخو�ن و�شيا�شيا مب�شاندتهم لثورة 30 يونيو وف�شحهم �أكاذيب �لإخو�ن 

ب�شاأنها.

م�ست�سارة الرئي�س امل�سري لـ 24: زيارة ويل عهد اأبوظبي 
تعك�س حر�س الإمارات على دعم م�سر

�إىل جميع �لدول �لعربية حال عدم مو�جهته بح�شب قولها. 
و�أو�شحت �أن �أبرز �جلو�نب �لإيجابية للموقف �لإمار�تي جتاه 
�لعربية وعودتها  �لعالقات  �لتاأكيد على قوة  م�شر يتمثل يف 
�مل�شري  �لرئي�س  م�شت�شارة  و���ش��ددت  �لطبيعي.  و�شعها  �إىل 
�إليها ووقف  �أ�شاء  �شاعدها ومن  تن�شى من  �أن م�شر لن  على 
�شدها وتاجر بالدم ووجهت ر�شالة لالإمار�ت قيادة وحكومة 
و�شعبا مفادها: �ل�شعب �مل�شري �أدرك مدى حبكم له و�أظهرمت 

معدنكم �لأ�شيل و�لطبيعي جتاه �أ�شقائكم �مل�شرين . 

•• القاهرة-وام:

ف��وؤ�د  �شكينة  �مل��ر�أة  ل�شوؤون  �مل�شري  �لرئي�س  م�شت�شارة  ثمنت 
خا�س  وب�شكل  ي��ون��ي��و   30 ل��ث��ورة  �مل�����ش��ان��د  �خلليجي  �مل��وق��ف 
�مل���وق���ف �لإم����ار�ت����ي �ل�����ش��ع��ودي م���وؤك���دة �أن����ه ك����ان ل���الإم���ار�ت 
و�ل�شعودية دور بارز يف دعم �لثورة �مل�شرية ومنع �ي خمطط 
�أول  ل�شتهد�ف م�شر. و�أ�شادت يف هذ� �ل�شياق بزيارة �لفريق 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

رفيع  وف��د  ر�أ����س  مل�شر على  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�لتعرف  على  �لإمار�تين  �مل�شوؤولن  حر�س  موؤكدة  �مل�شتوى 
�لعون  ي��د  لتقدمي  حم��اول��ة  يف  ق��رب  ع��ن  م�شر  م�شاكل  على 
�لقت�شادية  �مل�شاعد�ت  �إىل  م�شرة  عملي  ب�شكل  و�مل�شاعدة 
�لتي قدمتها دولة �لإمار�ت خالل �لأيام �ملا�شية. و�أكدت فوؤ�د 
على  دليال ملمو�شا  يعد  �لدعم  ه��ذ�  �أن   24 ل�  ت�شريحات  يف 
حر�س حكومة �لإم��ار�ت على م�شاندة م�شر حتى تخرج من 
خطورته  �شتمتد  �ل��ذي  �لإره���اب  مقاومة  يف  وتنجح  حمنتها 

مندوب م�سر الدائم بجامعة الدول العربية ي�سكر الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

�أبو �لعطا �ل�شكر للدول �لعربية �لتي  وجه مندوب م�شر �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية عمرو 
�شاندت م�شر ومدت لها يد �لعون خ�شو�شا بعد ثورة 30 يونيو ويف مقدمتها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية . ولفت �أبو �لعطا خالل كلمته �لأحد يف �فتتاح �جتماع �ملندوبن 
وكان   2011 يناير   25 بثورة  �لعامل  �أبهرت  �أن م�شر  �إىل  �لعربي  �ل��وز�ري  �لتح�شري  �لد�ئمن 
�شعارها �لعي�س و�حلرية و�لعد�لة �لجتماعية . و�شدد مندوب م�شر �لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية يف 
ت�شريح ملوقع 24 �أن �ل�شعب �مل�شري رف�س �أن ت�شرق ثورته �لتي رو�ها بدمائه فقام بت�شحيح �مل�شار 
يف 30 يونيو �ملا�شي لتتبو�أ م�شر مكانتها وم�شارها �ل�شحيح بن دول �لعامل . و�شدد �أبو �لعطا على 
�أهمية مو��شلة �جلهود لتطوير �جلامعة �لعربية و�إيالء ذلك �لهتمام �ملطلوب و�لقر�ر�ت �لتي تدفع 

قدما يف هذ� �ل�شدد.
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�سيف بن زايد يفتتح مركز �سرطة اخلالدية اجلديد

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تقدم خدمات امل�ساعدات القانونية لكبار ال�سن وذوي الإعاقة واملر�سى يف اأماكن اإقامتهم

•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�������وزر�ء وزي�����ر �ل���د�خ���ل���ي���ة.. م��رك��ز 
�شرطة �خلالدية �جلديد يف منطقة 
�فتتاح  وياأتي  �أبوظبي.  يف  �ملنا�شر 
�ملركز جت�شيد� ل�شر�تيجية �لقيادة 
وروؤي��ت��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�أبوظبي  �إم����ارة  ����ش��ت��م��ر�ر  �شمان  يف 
و�ل�شالمة  ب��الأم��ن  ينعم  كمجتمع 
م��ن خ��الل تقدمي خ��دم��ات �شرطية 
عالية �جلودة للمو�طنن و�ملقيمن 
يف �لإمارة وزو�رها. وقام �شمو �ل�شيخ 
���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان ب��ج��ول��ة 
ب���د�ي���ت���ه���ا ع��ل��ى  �مل����رك����ز �ط���ل���ع يف  يف 
�ملركز..ور�فقه  ومر�فق  خمططات 
نا�شر خلريباين  �ل��ل��و�ء  �جل��ول��ة  يف 
�لنعيمي �أمن عام مكتب �شمو نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير عام 
�مل��ال��ي��ة و�خل���دم���ات و�ل��ع��م��ي��د عمر 

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي خدمة توفر �مل�شاعد�ت �لقانونية لفئات 
�إقامتهم  �أماكن  يف  �ملجتمع  �أف��ر�د  و�ملر�شى من  �لإعاقة  وذوي  �ل�شن  كبار 
�شو�ء يف م�شاكنهم �أو �مل�شت�شفى �أو مركز �لرعاية دون �حلاجة حل�شورهم 
�إىل مبنى �ل���د�ئ���رة. وت��اأت��ي �خل��دم��ة يف �إط���ار حتقيق �أه����د�ف �ل��د�ئ��رة يف 

�لتي  �ملتخ�ش�شة  �خلدمات  تعدد  �إىل  عطائها..م�شرة  �شنو�ت  يف  �لكثر 
�أماكن  �إىل  �لعدل  كاتب  خدمات  �نتقال  بينها  ومن  �لفئات  لهذه  تقدمها 
�إىل تكبدهم  و�لتوثيق بدون �حلاجة  �لت�شجيل  �إقامتهم لإمتام معامالت 
م�شقة �لنتقال �إىل مقر �لكاتب �لعدل..�إ�شافة �إىل خدمات توفر خدمة 
�لكر��شي �ملتحركة وتكليف �ملر�شدين مبر�فقة �ملر�جعن من هذه �لفئات 
وم�شاعدتهم مع تكييف �ملباين �لتابعة لد�ئرة �لق�شاء و�خلدمات �ملقدمة 

�إىل  �جل��ودة  عاملية  عدلية  خدمات  وتقدمي  �لعد�لة  �إىل  �لو�شول  �شهولة 
�لعو�مل  جميع  حتييد  على  و�لعمل  ��شتثناء  ب��دون  �ملجتمع  فئات  جميع 
�إم��ارة  �لقاطنن يف  �إىل جميع  �أن تعيق و�شول هذه �خلدمات  �لتي ميكن 
�أبوظبي. و�أكدت د�ئرة �لق�شاء حر�شها على تقدمي خدماتها �ملتخ�ش�شة 
�ملجتمع.. من  ج��زء�  عتبارهم  �لإع��اق��ة  وذوي  و�ملر�شى  �ل�شن  كبار  لفئات 

وذلك �شمن م�شئوليتها �ملجتمعية و�حر�ما لفئة كبار �ل�شن �لتي قدمت 

مبا يتنا�شب مع �حتياجاتهم �حلركية و�خلدمية. و�أو�شحت د�ئرة �لق�شاء 
�لإعاقة  وذوي  و�ملر�شى  �ل�شن  كبار  لفئات  �لقانونية  �مل�شاعدة  خدمة  �أن 
�لفئات  ه��ذه  م��ن  �خل��دم��ة  ط��ال��ب  �أق���ارب  م��ن  �شخ�س  يح�شر  �أن  ت�شتلزم 
ويتقدم بطلب خطي و�شيتم بناء على ذلك �نتقال �ملوجه �لقانوين لتقدمي 
خدماته يف مكان تو�جد طالب �خلدمة �شو�ء كان يف �ملنزل �أو �مل�شت�شفى �أو 

مركز رعاية.

�شموه  ووج��ه   . للمركز  و�مل�شتقبلية 
�ل�شباط و�لعاملن يف �ملركز باأهمية 
�حلر�س على �لتو��شل مع �جلمهور 
وت����ق����دمي �أف�������ش���ل �خل����دم����ات ل����ه و 
�لد�خلين  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
و�خلارجين يف منطقة �لخت�شا�س 
خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ت���ع���زي���ز� مل�����ش��رة 
�لأمن و�ل�شتقر�ر .. لفتا �شموه �إىل 
همية توفر بيئة عمل منوذجية يف 
�ملركز و�لتي ت�شب يف تنمية قدر�ت 
�ل�شرطي  �لعمل  وتطوير  �لعاملن 
�أن  �ملهري  �لعميد عمر  و�أو���ش��ح   .
�مل��رك��ز �جل��دي��د يقدم جمموعة من 
�ل�شكاوى  تلقي  بينها  من  �خلدمات 
�ل�شتمار�ت �لأولية و فتح �لبالغات 
�جلنائية و��شتالم وت�شليم �ملعثور�ت 
ب���اأو�م���ر  �ل�����ش��ف��ر  ج�����و�ز�ت  ت�شليم  و 
يهمه  مل��ن  �إف����ادة  �إ����ش���د�ر  و  �ملحكمة 
بجانب  بالبالغات  �خلا�شة  �لأم���ر 
ت���وف���ر م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�������ش���ر �لآم�����ن 
و�ل���ش��ت��ج��اب��ة جل��م��ي��ع �ل���ش��ت��غ��اث��ات 
و�ل��ق��ي��ام ب��ح��م��الت �ل��ت��وع��ي��ة و دف��ع 

و  �ل�شر  حركة  تنظيم  و  �ملخالفات 
منطقة  يف  �لأمنية  �لظو�هر  ر�شد 
�لخ��ت�����ش��ا���س . و�أ����ش���اف �أن����ه ي��ق��دم 
خ��دم��ة �إ����ش���د�ر �ل��ت�����ش��اري��ح �لأم��ن��ي��ة 
ل��ل��م��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة ل���زي���ادة �أوق����ات 
�لعمل و تكثيف �لدوريات يف �ملناطق 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة و�ل���ت���ج���اري���ة و�مل��ن��ا���ش��ب��ات 
منطقة  يف  �لفعاليات  يف  و�مل�شاركة 
�لخت�شا�س و تنفيذ حمالت �لوقاية 
�ملغلقة  �لأماكن  وفتح  �جلرمية  من 

�لن�شح  و�لتجارية وتقدمي  �ل�شكنية 
�ل��رد على �ل�شتف�شار�ت  و  و�لإر���ش��اد 
وت��ن��ظ��ي��م �مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��وع��وي��ة و 
ت���ق���دمي �خل����دم����ات �لن�����ش��ان��ي��ة عن 
�إ���ش��د�ر �شهاد�ت  و  �ل��دوري��ات  طريق 
ح�شن �ل�����ش��رة و�ل�����ش��ل��وك وغ��ره��ا. 
ويتكون مركز �ل�شرطة �جلديد من 
ثالثة  من  �لرئي�شي  �لأول  مبنين 
و�أربعمائة  �ألف  طو�بق على م�شاحة 
�شبع  من  �لثاين  و�ملبنى  مربع  مر 

�ل�شباط  ل�شكن  خم�ش�س  ط��و�ب��ق 
وي�شم �ي�شا ناديا ومطعما لل�شباط 
م����و�ق����ف  ت�����وف�����ر  ومت  و�لأف���������������ر�د 
�ملركز  يف  �لعاملن  ل�شيار�ت  خا�شة 
و�مل����ر�ج����ع����ن ت�����ش��ت��وع��ب �أك������ر م��ن 
ت�شييد  يف  روع��ي  كما  �شيارة.  مائتي 
و�ملو��شفات  �ملعاير  �أح��دث  �ملبنين 
�لعاملية مبا ميكن �لعاملن يف �ملركز 
م����ن ت���ق���دمي �خل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور 

وبال�شرعة �ملمكنة. 

حم��م��د �مل���ه���ري ن���ائ���ب م���دي���ر ع��ام 
�شعيد  و�لعميد  �ل�شرطية  �لعمليات 
�شيف �لنعيمي مدير �إد�رة �مل�شريات 
و�مل�شتودعات و�لعقيد �لدكتور �شيف 
�إد�رة �مل�شاريع  حمد�ن �لكعبي مدير 
�لهند�شية ب�شرطة �بوظبي و�لعقيد 

ر����ش��د ح��م��د �مل�����ش��م��اري ن��ائ��ب مدير 
و�مل��ق��دم  �لعا�شمة  �شرطة  م��دي��ري��ة 
�لعامري مدير مركز  م�شلم حممد 
���ش��رط��ة �خل���ال���دي���ة �جل���دي���د وع���دد 
�إطلع �شموه على  من �ل�شباط. كما 
و�أق�شام مركز  �إد�ر�ت  �لعمل يف  �شر 

�جلديد..و��شتمع  �خلالدية  �شرطة 
�مل���ق���دم م�شلم  ل��ع��ر���س م���ن  ���ش��م��وه 
�لعامري عن �خلدمات �لتي يقدمها 
و�لهيكل  �لخت�شا�س  ملنطقة  �ملركز 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و�مل�����ب�����ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع 
�ل���ق���ائ���م���ة و�ل����ت����ح����دي����ات �حل���ال���ي���ة 

بقلــوب مـوؤمنة بق�ســاء اهلل وقـدره
يتقـدم

عبيــد حميــد املزروعــي رئي�ض حترير جريدة الفجر
واأ�ســرة التحرير 

ب�سادق املوا�ساة واأحر العزاء مع الدعاء بالرحمة والغفران اإلــى

�سعادة الأ�ستاذ/ فاروق اأبوبكر والعائلة الكرمية 
لوفـاة املغفور لها باإذن اهلل ال�سيدة

�سقيقته
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته  

  { �إنا لل�ه و�إنا �إلي�ه ر�جع�ون }

دائرة النقل تنهي �ستة ماليني �ساعة عمل دون حوادث يف م�ساريع اإعادة تاأهيل الطرق الرئي�سية
•• اأبوظبي-وام:

�أكر من �شتة مالين �شاعة عمل دون  �أبوظبي  �أكملت د�ئرة �لنقل يف 
�ملنطقة  �لرئي�شية يف  تاأهيل �لطرق  و�إع��ادة  ح��و�دث يف م�شاريع �شيانة 
�ملهمة  �لإ�شر�تيجية  �لطرق  تعترب من  و�لتي  �لعن  ومدينة  �لغربية 
�لبيئة  مبعاير  �لل��ت��ز�م  يف  مهما  �إجن����از�  ميثل  وذل���ك   .. �لإم����ارة  يف 
�لتي  �لإح�شاء�ت  و�أظهرت  �مل�شاريع.  تنفيذ  و�ل�شالمة خالل  و�ل�شحة 
�أجرتها �لد�ئرة خالل فرة تنفيذ �مل�شاريع �أن �إجمايل �ل�شاعات �ملنجزة 
�شتة  �أك��ر من  بلغت  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  بالبيئة  يتعلق  ملا  �مل�شاريع  يف 
مالين �شاعة مبعدل 950 �شاعة لكل فرد من �أفر�د فرق �لعمل ومل 

. ويف  �إىل جزيرة غاغا  ر�أ���س غمي�س  و  �لظنة  �إىل طريق جبل   5 رق��م 
�ملقابل ي�شمل �إجمايل �لطرق �لتي خ�شعت لأعمال �ل�شيانة و�لتطوير 
�لأ�شلي  �لطول  من  كيلومر�   850  .. �لعن  مدينة  لقطاع  بالن�شبة 
للم�شاة  41 ممر�  و  13 ج�شر�  �إىل  �إ�شافة   17 �لبالغ عددها  للطرق 
ونفقا حتت �لأر���س و 150 بو�بة �إلكرونية و 373 معرب� للجمال. 
وت�شمل فئات �لطرق �لتي خ�شعت للم�شاريع على �لطرق �لرئي�شية .. 
�لرئي�شية  �لطرق  و  �لهر   - �لعن  طريق  و  �لعن   - ظبي  �أب��و  طريق 
�لرحبة - عجبان و �أبو ظبي - �شويحان �لهر و �لعن - �أم زمول .. وطرق 
�خلتم  جنوب  �لعن   - ظبي  �أب��و  �جلديد  �ل�شاحنات  طريق  �ل�شاحنات 
�أبو ظبي - �لعن و�لطرق �لثانوية و�لطرق  وجزئيا طريق �ل�شاحنات 

�لنقل  د�ئ��رة  �إح�شاء�ت  وذك��رت  �لعمل.  �شاعات  من  لأي  �إه��د�ر  ي�شجل 
�ل�شيانة  �أعمال  �شملتها  �لتي  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  �إجمايل  ب�شاأن 
و�لتطوير..�أن م�شاريع �ملنطقة �لغربية ت�شمل 5 ر796 كيلومر من 
�لطول �لأ�شلي للطرق �لبالغ عددها ت�شعة طرق �إ�شافة �إىل 10 ج�شور 
و 19 ممر� للم�شاة ونفق حتت �لأر�س و 488 معرب� للجمال. وت�شمل 
�لرئي�شية جمانيات  �لطرق  للم�شاريع على  �لتي خ�شعت  �لطرق  فئات 
ز�يد  مدينة  و  ز�ي��د  مدينة  �ل�شلع  و�أبوظبي  �لغويفات  �ل�شلع  و  �ل�شلع 
مزيرعة و �أبوظبي �ل�شلع غياثي .. وغياثي عر�دة .. و �شاحل حميم .. و 
عر�دة برير .. و مدينة ز�يد غياثي .. و مدينة ز�يد - غياثي بينونة ..و 
طريق �لروي�س �لعابر .. و طريق �لروي�س �لعابر من �لتقاطع �لعلوي 

�لر�بطة �شيح �ل�شديرة و �لعن - �أم زمول جنوب �جلزء �لثاين و طريق 
رماح �لو��شل و ليو� حميم و طريق �ملغرودة و طريق �ل�شاد �لو��شل و 
وطريق �ل�شاحنات �جلديد �لر�بط �أبو ظبي و �لعن جنوب �خلتم و �أم 
�إد�رة �لطرق  �ل�شويدي مدير عام  �أحمد  �ملهند�س في�شل  و�أكد   . زمول 
�لرئي�شية يف د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي..�لأهمية �لكبرة لأعمال �ل�شيانة 
و�إعادة تاأهيل �لطرق وذلك متا�شيا مع �إ�شر�جتيتها �لر�مية �إىل �إر�شاء 
بنية نقل حتتية م�شتد�مة ومتكاملة ووفق �أعلى �ملعاير �لعاملية ت�شهم 
يف تعزيز عملية �لتنمية �لإقت�شادية و�لإجتماعية و�أهد�فها و�أولوياتها 
م�شتقبل  و�إر�شاء  �لإم��ارة  مبكانة  �لإرتقاء  �إىل  �لر�مية  �لإ�شر�تيجية 

و�عد لالأجيال �لقادمة. 
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•• دبي – حم�شن را�شد

�آلية  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  و�شعت 
لت�شجيل �لطلبة �ل�شورين باملد�ر�س 
من  �لدر��شية  لل�شفوف   ، �خلا�شة 
�ل�����ش��ف �ل���ث���اين �لب���ت���د�ئ���ي وح��ت��ى 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر ، مم���ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م 
ت�شتوف  مل  �أو   ، در�����ش���ي���ة  ����ش���ه���اد�ت 
بالت�شديقات  �ل��در����ش��ي��ة  �شهاد�تهم 
، وذلك  باملد�ر�س  للت�شجيل  �لالزمة 
�لطالب  مو��شلة  على  منها  حر�شا 

 ، �ل�شورية  �جلالية  م��ن  و�لطالبات 
بالدولة  �خلا�شة  باملد�ر�س  در��شتهم 

يف ظل �لظروف �لر�هنة .
�لرقابة  �إد�رة  مدير  �ملال  خالد  وجه 
و�جلودة على �لتعليم �خلا�س يف وز�رة 
�لتعليم  �أق�����ش��ام  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رب��ي��ة 
�لتعليمية  �ملناطق  ب����اإد�ر�ت  �خل��ا���س 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  ت�شجيل  ب���اأن   ،
، �شيتم  �ل�شورين باملد�ر�س �خلا�شة 
وفق �آلية تقوم على ت�شنيفهم لثالث 
فئات ، �أوىل طالب �شهادته �لدر��شية 

�شهاد�تهم  ط���الب  وف��ئ��ة   ، م�����ش��دق��ة 
و�لفئة   ، �لت�شديق  ق��ي��د  �ل��در����ش��ي��ة 
�لثالثة طالب مل يتمكن ذويهم من 
�إح�شار �شهاد�تهم �لدر��شية ، م�شر� 
قبولها  ي��ت��م  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  �أن  �إىل 
�لثانية  ، ومت��ن��ح  ب��امل��د�ر���س  وق��ي��ده��ا 
ت�شديق  ل�شتكمال  �أ�شبوعن  مهلة 
�ل�شهاد�ت ، فيما �لثالثة تعر�س على 
 ، جلان م�شكلة بكل منطقة تعليمية 
حتديد  �متحان  عقد  مهمتها  تكون 
وف��ق ج��دول زمني حمدد   ، �مل�شتوى 

م���ن ق��ب��ل �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة بعد 
حتديد �ل�شف �ملنا�شب له . 

وهي  �مل�شكلة  �للجان  �مل��ال  ح��دد  كما 
�لت�شجيل  �لأوىل جلنة  ث��الث جل��ان 
وتبد�أ مهامها من �لأول من �شبتمرب 
��شتيفاء  من  للتاأكد  منه   18 وحتى 
�ل�شروط وتدقيق �مل�شتند�ت ، �ملطلوبة 
لت�شجيل �لطلبة باملد�ر�س �خلا�شة ، 
�لأول  ، وتبد�أ  �أخ��رى  تليها فرة  ثم 
من �أكتوبر �ملقبل وحتى 26 دي�شمرب 
�ملقبل ، وتكون مهامها �إعد�د ك�شوف 

باأ�شماء �لطلبة �ملتقدمن لختبار�ت 
حتديد �مل�شتوى و�ل�شف �ملنا�شب لهم 
فيما �للجنة �لثانية جلنة �متحانات 
ت��ب��د�أ عملها من   ، �مل�����ش��ت��وى  حت��دي��د 
�ل�شبت 21 �شبتمرب �جلاري ، وحتى 
وتكون   ،  2014 يناير   17 �ل�شبت 
م��ه��ام��ه��ا يف حت���دي���د م���ك���ان وزم����ان 
 ، و�ملالحظن  و�ملر�قبن  �لمتحان 
�لتنظيمية لعقد  �لإج��ر�ء�ت  وجميع 
�لثالثة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أم����ا   ، �لم��ت��ح��ان��ات 
و�لأخ��������رة جل��ن��ة �ل���ر����ش���د ، ف��ت��ب��د�أ 

�لمتحان  من  �لنتهاء  بعد  مهمتها 
ت�����ش��ح��ي��ح  م��ه��م��ت��ه��ا يف  وت��ن��ح�����ش��ر   ،
ور�شد  �لنهائية  و�مل��ر�ج��ع��ة  �لأور�ق 

�لدرجات .
�لتن�شيق  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �مل���ال  و�أك�����د 
�لتعليمية  �ملناطق  �إد�ر�ت  بن  فيما 
و�مل������د�ر�������س �خل���ا����ش���ة ، ل���ش��ت��ق��ب��ال 

و��شتيعاب �لطلبة للت�شجيل باملدر�شة 
، وف���ق �ل�����ش��ف��وف �مل���ح���ددة م��ن قبل 
 ، �لتعليمية  �مل�شكلة باملنطقة  �للجان 
موؤكد� على �شرورة �إعطاء ويل �لأمر 
�إف�����ادة ب��اج��ت��ي��از �ل��ط��ال��ب ، لخ��ت��ب��ار 
حتديد �مل�شتوى للت�شجيل يف �ل�شف 
�ملحدد ، على �أل يتم نقله �إىل منهاج 

�أخ���ر خ��الل �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �حل��ايل 
بقية  ����ش��ت��ي��ف��اء  م���ر�ع���اة  �إىل  ، لف��ت��ا 
و�لقبول  �لقيد  وم�شتند�ت  ���ش��روط 
�خلا�شة  باملد�ر�س  �لطلبة  لت�شجيل 
، وم���و�ف���اة �ل������وز�رة ب��الإح�����ش��ائ��ي��ات 
�لطلبة  ب��ي��ان��ات  وك�����ش��وف  �ل���الزم���ة 

ونتائجهم . 

مراعاة للظروف الراهنة

الرتبية ت�سع اآلية لت�سجيل الطالب ال�سوريني باملدار�س اخلا�سة وفقًا لثالث فئات

•• ال�شارقة - الفجر

تطبيق  على  حر�شها  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�أع���ل���ى م��ع��اي��ر �لأم������ن و�ل�����ش��الم��ة 
�لتي  �لإج�����ر�ء�ت  لتعزيز  ومو��شلة 
ت��ق��وم ب��ه��ا مل��و�ك��ب��ة �ح����دث �ل��رب�م��ج 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة و�ل���در�����ش���ات 
ب��ل��دي��ة مدينة  �جل��ي��ول��وج��ي��ة ق��ام��ت 
�ل�����ش��ارق��ة ب���اإج���ر�ء ت��ع��دي��ل يف �ل��ك��ود 
لت�شبح  �ل�����زلزل  ب��اأح��م��ال  �خل��ا���س 
�إم��ارة  يف  �ملعتمدة  �لزلز�لية  �ملنطقة 
وذلك   A2 من  ب��دًل   B2 �ل�شارقة 
���ش��ع��ي��ا م��ن��ه��ا ل����الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى 
�خل����دم����ات، و���ش��م��ان �أع���ل���ى درج����ات 
علما  �مل��ب��اين،  يف  و�ل�شالمة  �جل���ودة 
�أن �لإمارة كانت تطبق �أعلى �ملعاير 
يعك�س  �لتغير  ه��ذ�  و�أن  �ل�شابق  يف 
���ش��ع��ي��ه��ا �ل���د�ئ���م ل��ل��ج��ودة و�لرت���ق���اء 

باخلدمات ومعاير �لأمان.
وقال �ملهند�س عبد �لعزيز �ملن�شوري 
م�������ش���اع���د �مل����دي����ر �ل����ع����ام ل��ل��ه��ن��د���ش��ة 
�ل�شارقة  مدينة  بلدية  يف  و�مل�شاريع 
�لزلز�لية  �لأك���و�د  يف  �لتعديالت  �أن 
�ل��در����ش��ات �لعلمية  ب��ن��اًء على  ج��اءت 
و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة �ل���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا ق�����ش��م 
تر�خي�س �ملباين يف �لبلدية وحر�شا 
�لأنظمة  �أح���دث  م��و�ك��ب��ة  على  منها 

�ل���ع���امل���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق �أع����ل����ى م��ع��اي��ر 
�جلودة و�لأمان و�ل�شالمة يف �ملباين 
�لتي تقام بالإمارة، موؤكد� �أن �أنظمة 
�لبناء �ملعمول بها يف �لبلدية تخ�شع 
د�ئما للتطوير و�لتحديث من خالل 
�أف�����ش��ل  لتطبيق  ه��ن��د���ش��ي��ة  در�����ش���ات 

�لنماذج �لعاملية .
و�أكد �أن هذه �لتعديالت جاءت يف �إطار 
�لر�شيدة  حكومتنا  توجيهات  تنفيذ 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �أخ����ذ �لح��ت��ي��اط��ات 
�ملجتمع  �شالمة  �أج���ل  م��ن  �ل��الزم��ة 
ل�����ش��م��ان م�شتوى  روؤي��ت��ه��ا  وحت��ق��ي��ق 
�مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لأف�شل  �حل��ي��اة 
�شكنية  بيئة  وتوفر  �لإم���ارة  ل�شكان 
خ��ال��ي��ة م���ن �ل����ك����و�رث، وق�����ادرة على 

مو�جهة كافة �لحتمالت.

�ملهند�س غيث عبد  قال  ومن جانبه 
�ل�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س ق�شم  �ل���رح���م���ن 
ب��ل��دي��ة مدينة  �مل��ب��اين يف  ت��ر�خ��ي�����س 
على  تعميم  ت��وزي��ع  مت  �أن���ه  �ل�شارقة 

جميع �ملكاتب �ل�شت�شارية �لعاملة 
يف �إمارة �ل�شارقة، يت�شمن متطلبات 
و�����ش���ر�ط���ات �ل��ت�����ش��م��ي��م �لإن�����ش��ائ��ي 
�خل��ا���س ب��اأح��م��ال �ل�����زلزل و�ل��ري��اح 
�ل��ت��ع��دي��الت �جل��دي��دة، م�شر�ً  وف��ق 
�ل��ت��ح��ل��ي��ل  �ع���ت���م���اد  ���ش��ي��ت��م  �أن������ه  �إىل 
�ل�شتاتيكي �ملكافئ حل�شابات �لزلزل 
وخم�شة  �أر���ش��ي  من  �ملكونة  لالأبنية 
ط��و�ب��ق،  وت�شعة  �أر���ش��ي  �إىل  ط��و�ب��ق 
كما �شيتم �عتماد �لتحليل بالطريقة 
�ل���دي���ن���ام���ك���ي���ة ل���ل���م���ب���اين �أي��������ا ك���ان 
�رتفاعها، و�ملباين �لأعلى من ع�شرة 
وت�شميمها،  �شكلها  ك��ان  �أي���ا  ط��و�ب��ق 
�ملد�ر�س  مثل  �لعامة  �ملباين  وكذلك 

و�مل�شت�شفيات وغرها.
�جلديد  �لزلز�يل  �لكود  �أن  و�أو�شح   
�شوف يطبق على ت�شميم تلك �ملباين 
�لبناء  كود  �إن�شائيا، ح�شب متطلبات 
�لنظامي �لأمركي يو بي �شي �أو كود 
�لبناء �لعاملي �آي بي �شي وما يجري 
ع��ل��ي��ه��م��ا م����ن حت���دي���ث وت���ع���دي���الت 
للبناء  �ملعتمدة  �لأك���و�د  باعتبارهما 

يف �لإمارة. 

•• عجمان ـ الفجر 

�شكلتها  �لتي  �لتفتي�شية  �لفرق  بد�أت 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
من �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية 
بقطاع �لر�خي�س �لقت�شادية �أم�س 
مقهى   150 ع��م��ل  تقييم  يف  عملها 
و�ل���ت���ي ت��ق��دم �ل�����ش��ي�����ش��ة يف �لإم������ارة ، 
وذل�����ك مت��ه��ي��د� ل��ل��ب��دء ب��ت��ط��ب��ي��ق ما 
للقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  يف  ج��اء 
�لتي  �لتبغ  مكافحة  ب�شاأن  �لحت��ادي 
�ع��ت��م��ده��ا ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه �هلل وذلك وفقا لقر�ر 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء رق����م 24 و�ل����ذي 
مطلع  �لتنفيذ  حيز  يف  يدخل  �شوف 

�لعام �ملقبل.
�ل�شمري  �أكد �شعود �شلطان  �إىل ذلك 
و�حل���م���اي���ة  �ل����رق����اب����ة  �إد�رة  م����دي����ر 

من  بتوجيه  �ن��ه  ب��ال��د�ئ��رة  �لتجارية 
�شمو �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
�شعادة  من  ومبتابعة  �ل��د�ئ��رة  رئي�س 
�إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د �مل��دي��ر �ل��ع��ام  يحيى 
من  تفتي�شية  ع��م��ل  ف���رق  ت�شكيل  مت 
�ل�����د�ئ�����رة ل���ل���ب���دء مب���رح���ل���ة �ل���ن���زول 
�مليد�ين للمفت�شن للعمل على تقييم 
�ملقاهي �لعاملة يف �لإمارة وذلك وفقا 
ب�شاأن  �ل�����ش��ادرة  �لتنفيذية  لالئحة 
مت  �أن��ه  منوها  �لتبغ  مكافحة  ق��ان��ون 
�أ�شهر   6 مهلة  �ملقاهي  �أ�شحاب  منح 
مع  لتتو�فق  �أو�شاعهم  تعديل  حلن 
م���ا ورد م���ن ب��ن��ود �ل��ق��ان��ون �خل��ا���س 
ب��ح��ظ��ر �ل��ت��ب��غ. وب����ن �ل�����ش��م��ري ب���اأن 
 150 يبلغ  عجمان  يف  �ملقاهي  ع��دد 
مقهى لل�شي�شة موزعة يف مناطق عدة 
�ل��ذي يقع على  د�خ��ل �لإم���ارة ،منها 
،و�أخ���رى  �ل�شياحي  �لكورني�س  ���ش��ارع 
�لنعيمية  م��ث��ل  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  يف 
و�ل����ك����ر�م����ة و�ل���ن���خ���ي���ل و�ل���ر�����ش���دي���ة 

لفتا   ، و�جل��رف  و�لرميلة  و�لب�شتان 
ب�����اأن ه����ذه �مل���ن���اط���ق م���وزع���ة م���ا بن 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة وم���ن �مل��ت��وق��ع 
بعيد� عن مركز  �ملقاهي  نقل غالبية 
بالالئحة  �لعمل  �شريان  م��ع  �ملدينة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. و�أو����ش���ح �ل�����ش��م��ري ب��ان 
ورد  ما  تنفيذ  على  حري�شة  �ل��د�ئ��رة 
�لتبغ  حلظر  �لتنفيذية  �لالئحة  يف 
لتنظيم  ���ش��و�ب��ط  ت�����ش��م��ن��ت  و�ل���ت���ي 

مياثلها  م��ا  و  �ل�شي�شة  مقاهي  عمل 
حيث حتظر هذه �لأن�شطة يف �ملناطق 
�أم��اك��ن  يف  �إل  ترخ�س  ول  �ل�شكنية 
حمددة بحيث تبعد 150 مر� من 
�ل�شكنية  و�ل��ب��ن��اي��ات  �مل��رخ�����س  �مل��ك��ان 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  �أو 
�مل��ق��اه��ي بحيث  �أوق����ات عمل  حت��دي��د 
تعمل يف �لفرة من �ل�شاعة �لعا�شرة 
�لثانية ع�شرة  �ل�شاعة  �شباحا وحتى 
ب���ع���د م��ن��ت�����ش��ف �ل���ل���ي���ل ك���م���ا حت��ظ��ر 
�ل�شي�شة  مقاهي  ت��ق��دم  �ن  �ل��الئ��ح��ة 
�ل��ت��ب��غ وم��ن��ت��ج��ات��ه مل���ن ه���م دون 18 
�ل�شي�شة  ت��و���ش��ي��ل  ك��م��ا حت��ظ��ر  ���ش��ن��ه 
�إد�رة  م���دي���ر  و�أك������د  �مل���ق���ه���ى.  خ�����ارج 
�هتمام  �لتجارية  و�حلماية  �لرقابة 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  وحر�س 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���و�ن���ن �لحت���ادي���ة 
وتعزز  �ملجتمع  حلماية  تهدف  �لتي 
�ن  �إىل  لفتا  �لنا�س،  و�شالمة  �شحة 
حتقيق  �أهمية  على  رك���زت  �لالئحة 

لدخان  �لتعر�س  من  حماية  �أق�شى 
�ل���ت���ب���غ و�ن����ب����ع����اث حت���ظ���ر �ل��الئ��ح��ة 
�ملغلقة  �لعامة  �لأم��اك��ن  يف  �لتدخن 
و�ل��ت��دخ��ن �أو ����ش��ت��خ��د�م �ل��ت��ب��غ ب��اأي 
�شكل من �لأ�شكال يف �لأماكن �لعامة 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لعامة و�لقطاع 
�ل�شمري  ون���وه  �خل��ا���س.  �لتعليمي 
ب�����ان د�ئ�������رة �ل���ب���ل���دي���ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ق����ام����ت ب���ح���ظ���ر ب���ي���ع �ل�������ش���ج���ائ���ر يف 
�لأحياء  يف  �لتجارية  �ملحالت  جميع 
�لعام  �لإم��ارة منذ نهاية  �ل�شكنية يف 
�مل��ا���ش��ي ب��اأم��ر حم��ل��ي �أ����ش���دره �شمو 
�ل�شيخ ر��شد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة 
�إىل  تعميم  �إ���ش��د�ر  مت  �أن���ه  مو�شحا 
�أ�شحاب �ملحالت �لتجارية يف �ملناطق 
�ل�شكنية �لتي مت حظر بيع كافة �أنو�ع 
�لدخان وحظر �أ�شكال �لتدخن بها ، 
موؤكد� بان �لقر�ر طبق منذ �أكر من 
عام مبنع بيع �ل�شجائر و�لتبغ بكافة 

�أ�شنافه يف �لأحياء �ل�شكنية.

•• عجمان ـ الفجر 

�شمن �إطار �خلطة �لإ�شر�تيجية 
يف  عجمان  �شرطة  ت�شعها  �ل��ت��ي 
بد�ية كل عام در��شي جديد و�لتي 
تهدف من خالله تكثيف �لتوعية 
�لأم��ن��ي��ة وحت��ق��ي��ق �ل��ت��و����ش��ل مع 
�ل�شائقن و�أفر�د �جلمهور و�أولياء 
و�إطالعهم على �خلطط  �لأم��ور 
�ل�شر  تنظيم  ب�����ش��اأن  �مل��و���ش��وع��ة 
�لدر��شي  �لعام  و�مل��رور مع بد�ية 
و�شول  �شمان  �أج��ل  من  �جلديد 
وع��ودت��ه��م  �مل���د�ر����س  �إىل  �لطلبة 
تعر�شهم  دون  م��ن   ، �آم���ن  ب�شكل 
حل����و�دث و�أزم�����ات م���روري���ة. ق��ال 
�مل���ق���دم ���ش��ع��ي��ب ع���ب���د�هلل ك��اج��ور 
�إن  �إد�رة �مل��رور و�ل��دوري��ات  مدير 
�خلطة �ملرورية �شوف ت�شر وفقاً 
�لعامة  �لقيادة  ل��دى  للمعطيات 
ل�������ش���رط���ة ع���ج���م���ان وب���ال���ت���ع���اون 
�ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 
�لقيادة  �أن  �إىل  م�شر�ً  ب��الإم��ارة، 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �شوف 
ت�شر) 35 ( دورية ورقباء �شر 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل �حل���رك���ة �مل����روري����ة مع 

بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد.
لتوعية  م��ب��ادرة  طرحنا  و�أ���ش��اف 
���ش��ائ��ق��ي �ل���ب���ا����ش���ات ق��ب��ل ب��د�ي��ة 
�لعام �لدر��شي، فقد متت توعية 
�أي��ام  ثالثة  م��د�ر  على  �ل�شائقن 
عن طريق �ملحا�شر�ت �لتعريفية 
ب�شرورة �للتز�م بخطوط �ل�شر 
وت����اليف �حل�����و�دث ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شركاء �لرئي�شين مثل موؤ�ش�شة 
�ملنطقة   ، للمو��شالت  �لإم���ار�ت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، ود�ئ��������رة �ل��ب��ل��دي��ة 
و�لتخطيط ، وقد تناولت حماور 
�مل���ح���ا����ش���ر�ت �أه���م���ي���ة �ل��ف��ح�����س 

�ل���ف���ن���ي و�ل�����������دوري ل��ل��ح��اف��الت 
�ملدر�شية وكيفية �لتاأكد من خلو 
�حلافالت بعد نزول �لطلبة كما 
بامل�شميات  �ل�شائقن  تعريف  مت 
�جلديدة ل�شو�رع ومناطق �لإمارة 
و�أماكن جتمع �لطلبة ، بالإ�شافة 
و�لن�شائح  �لإر�شاد�ت  توجيه  �إىل 
ل���ل���م�������ش���رف���ات ع���ل���ى �ل���ط���ل���ب���ة يف 
�حل��اف��الت �مل��در���ش��ي��ة ع��ن كيفية 
ومتابعتهم  �لطلبة  مع  �لتعامل 

ل�شمان �شالمتهم.
و�أو�شح كاجور �أنه مت و�شع خطة 
عام  ب�شكل  �مل��رور  حركة  لت�شهيل 
و�أم�����ام جت��م��ع��ات �مل���د�ر����س ب�شكل 
خا�س حيث يتم توجيه �لدوريات 
�إىل  بالإ�شافة  �ملد�ر�س  لتجمعات 
مرورية  حركة  بها  �لتي  �ملناطق 
م���ك���ث���ف���ة وذل��������ك ع����ل����ى ف���رت���ن 

�لفرة  تكون  وم�شائية  �شباحية 
�مل��د�ر���س  دخ��ول  وق��ت  �ل�شباحية 

و�مل�شائية وقت خروجها.
�إعد�د خطة ��شر�تيجية  كما مت 
ل��ل��ح��د م����ن �حل��������و�دث �مل����روري����ة 
وح�����������و�دث �ل����ده���������س �ل����ت����ي ق��د 
ي��ت��ع��ر���س ل���ه���ا ط�����الب �مل����د�ر�����س 
�لتوعية  ثقافة  ن�شر  خ��الل  م��ن 
�مل�����روري�����ة ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م 

�لتوعوية  �ملحا�شر�ت  م��ن  ع���دد�ً 
و�لإر������ش�����ادي�����ة ل��ط��ل��ب��ة م���د�ر����س 
منطقة عجمان �لتعليمية بهدف 
للطلبة  و�لإر���ش��اد  �لن�شح  توجيه 
�ملرورية  �حل��و�دث  تفادي  بكيفية 
م����ن خ�����الل ت��وج��ي��ه��ه��م ب��ك��ي��ف��ي��ة 
�لركوب و�لنزول �ل�شليم للحافلة 
، و�ل����ت����اأك����د م����ن خ���ل���و �ل�������ش���ارع 
�لإن��ت��ق��ال للجهة �لأخ���رى  �أث��ن��اء 

، وك���ذل���ك �ل��ع��ب��ور م���ن �لأم���اك���ن 
�ملخ�ش�شة للم�شاة جتنباً حلو�دث 
�لده�س ، وعدم �للعب بالدر�جات 
يف �ل�����ش��و�رع و�ل��ط��رق��ات و�أم��اك��ن 
�لإخ��ت��ن��اق��ات �مل���روري���ة و���ش��رورة 
�لتقيد بالقو�عد �ملرورية ل�شمان 
�شالمتهم متمنياً جلميع �لطلبة 
وعام  �ل�شالمة  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء 

در��شي بالحو�دث.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�ن�����دل�����ع يف م��ط��ب��خ  �ل����ت����ه����م ح����ري����ق 
وم�����ش��ت��ودع مب���ن���زل �أح�����د �مل��و�ط��ن��ن 
مبنطقة �جل��زي��رة �حل��م��ر�ء يف ر�أ���س 
�خل��ي��م��ة ي����وم �خل��م��ي�����س �مل���ا����ش���ي 7 
ث���الج���ات و3 م��ك��ي��ف��ات م���ن غ���ر �ن 

يت�شبب يف وقوع �إ�شابات ب�شرية.
باحلادث  �ملدين  �لدفاع  �د�رة  وعلمت 
ن��ت��ي��ج��ة �ت�������ش���ال ه���ات���ف���ي م����ن �أح����د 
م�شاء  و�ل��رب��ع  �لتا�شعة  يف  �ملو�طنن 
�خلمي�س �ملا�شي يفيد باندلع حريق 
ه���ائ���ل يف �مل���ن���زل �ل��ك��ائ��ن ب��اجل��زي��رة 
�حل��م��ر�ء . وق��ال �مل��ق��دم جمعة عبيد 
يف  �لعمليات  ق�شم  رئ��ي�����س  �ل��ك��ي��ب��ايل 

�إد�رة �لدفاع �ملدين بر�أ�س �خليمة كما 
ه��ي �حل���ال د�ئ��م��ا فقد حت��رك��ت على 
ف��ور ورود �ل��ب��الغ ف��رق��ة �إط��ف��اء على 
�أه��ب��ة �جل��اه��زي��ة م��ن م��رك��ز �لإط��ف��اء 
وب��ح�����ش��ب  �مل��ن��ط��ق��ة  ذ�ت  يف  �ل����و�ق����ع 
�ل��ع��ن��و�ن �ل���ذي ورد يف �ل��ب��الغ ول��دى 

و�����ش����ول �ل���ف���رق���ة يف غ�������ش���ون ف���رة 
زم��ن��ي��ة م���ع���دودة مت��ك��ن��ت م���ن تنفيذ 
�إخماد  ت�شمنت  �لتي  �لط��ف��اء  خطة 
عليه  و�ل�شيطرة  �حل��ري��ق  ومكافحة 
على  ع��الوة  باملياه  بتربيده  و�لقيام 
�ل��دخ��ان  ل�شفط  ماكينة  ��شتخدمو� 

�لناجم عن �حلريق . 
 وتابع �لكيبايل : �ن �خلرب �جليد هو 
�ل�شرطة  �أحيل �ىل  �ن �حلريق �لذي 
�أ�شر�ر  عن  ي�شفر  مل  �أ�شبابه  ملعرفة 
ب�����ش��ري��ة و�من����ا �ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى �ت���الف 
�لكهربائية  �لأج��ه��زة  م��ن  جمموعة 
7 ثالجات و3  �لتي كانت عبارة عن 
�أدو�ت  �ىل  بال�شافة  تكييف  �أج��ه��زة 

�ملطبخ .

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أكد �شعادة �ملهند�س حممد �شقر �لأ�شم مدير عام د�ئرة 
بلدية ر�أ�س �خليمة حر�س �لد�ئرة على �لتطوير و�لرتقاء 
و�إجن���از  �لإج������ر�ء�ت  لت�شهيل  �لإل��ك��رون��ي��ة  ب��خ��دم��ات��ه��ا 
معامالت �جلمهور.. و�أ�شاف �لأ�شم �أن من خطط خطة 
�لبلدية �لرئي�شة �أن ت�شتخدم �لتقنيات �حلديثة لت�شهيل 
�لإجر�ء�ت بال�شرعة �لق�شوى �إ�شافة �إىل �ل�شتفادة منها 
د�ئ��رة  �جن��از  مبنا�شبة  وق��ال  تنفذها..  �لتي  �مل�شاريع  يف 
�لإل��ك��روين �خلا�س بحلة  ر�أ���س �خليمة موقعها  بلدية 
دقيقة  معلومات  تو�شيل  �إىل  يهدف  �مل��وق��ع  �إن  ج��دي��دة 
ومفيدة عن د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة..كما يربز ن�شاطات 

يت�شمن  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة  و�إجنازتها  وفعالياتها  �ل��د�ئ��رة 
جم��ل��ة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة لي�شهل �ط����الع �أك����رب ق��در 
�ملهند�س عماد  �لقر�ء عليها. من جانبة قال  ممكن من 
�لذي  �جلديد  �ملوقع  �إن  �لتقنية  ق�شم  رئي�س  م�شطفى 
مت ت�شميمه على �أحدث �لأ�شاليب ي�شهل على �ملتعاملن 
�شي�شهم  و�أن�شطتها  �لبلدية  د�ئ��رة  خدمات  �إىل  �لتعرف 
يف مزيد من �لتو��شل مع جمهور �ملتعاملين . و�أ�شاف 
�إمارة  نبذة عن  ت�شمنت  للموقع  �لرئي�شية  �ل�شفحة  �أن 
و�لأق�شام  �لإد�ر�ت  عن  وتعريفا  و�لبلدية  �خليمة  ر�أ���س 
�إجنازها..ف�شال  يتم  و�لتي  �ملنجزة  �مل�شاريع  عن  وفكرة 
عن �ملركز �لإعالمي ونافذة للفعاليات و�أخرى للرو�بط 
موظفو  يعمل  و  �لإلكرونية  لل�شكاوي  وثالثة  �ملفيدة 

ق�شم �لتقنية على حتديث معلومات �ملوقع با�شتمر�ر.

بلدية ال�سارقة تعدل كود الزلزل 
لتطبيق اأعلى معايري ال�سالمة للمباين

بلدية عجمان ت�سكل فرق عمل تفتي�سية للبدء مبرحلة تقييم 150 مقهى يف عجمان

�سرطة عجمان ت�ستعد ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد

ت�سيري 35 دورية ورقيب �سري لت�سهيل احلركة املرورية 
مع بداية العام الدرا�سي اجلديد

حريق يلتهم 7 ثالجات و3 مكيفات يف 
مطبخ مواطن براأ�س اخليمة 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة توؤكد حر�سها 
على التطوير والرتقاء بخدماتها

فقدان جواز �سفرت
�ز�د ح�شن  �مل��دع��و/  فقد  
في�س �حمد    - بنغالدي�س   
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
رق��م   )2234320(  من 
ي���ج���ده ب����رج����اء ت�����ش��ل��ي��م��ه 
لأق����������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة 
ب��ن��غ��الدي�����س  �ل�������ش���ف���ارة  �و 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �ف�شل 
باك�شتاين     - حممد   �شر 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
  )1517941( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/2245735

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  �مل�����دع�����وة/ ف��اط��م��ة 
 - عبد�ل�شالم    �شيد  �ح��م��د 
�ل�شود�ن   �جلن�شية-  جو�ز 
�شفرها رقم   )850092( 
�شادر من �ل�شود�ن من يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   050/4453035

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ حممد رفيق 
باك�شتاين     - م��ن��ر    حممد 
�جل���ن�������ش���ي���ة-  ج������و�ز ���ش��ف��ره 
رقم   )9566841( �شادر 
م����ن ب���اك�������ش���ت���ان م����ن ي��ج��ده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   050/3107324

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت �لهيئة �لعامة للطر�ن �ملدين بالإمار�ت �لعربية 
�حلركة  مر�قبي  من  مو�طنن  بتخريج  موؤخر�  �ملتحدة 
ت��اأه��ل��و� كمر�قبن جوين.  �ل��ذي��ن  �لإم��ار�ت��ي��ن  �جل��وي��ة 
و�لتحق كل من حمد �لربيكي وثاين �لكرميي ملدة عامن 
�لذي  �جلوية  �ملر�قبة  لتوطن  �لهيئة  بربنامج  ون�شف 
�شمل على �لعديد من �لدور�ت �لنظرية و�لتدريب �لعملي 
على  �لعملي  �لتدريب  م��ن  �شاعة   800 وح���و�يل  �ملكثف 
حركة جوية فعلية ليح�شل كالهما على �لرخ�شة �ملعتمدة 

من �لهيئة ملز�ولة عملهما كمر�قبن جوين �مار�تين يف 
مركز �ل�شيخ ز�يد للمالحة �جلوية يعتمد عليهما يف �إد�رة 
�أج��و�ء �لم��ار�ت. وقال �شيف حممد �ل�شويدي مدير عام 
مبالغ  ت�شتثمر  �لهيئة  �إن  �ملدين  للطر�ن  �لعامة  �لهيئة 
وجهود� كبرة يف و�شع برنامج متكامل ودقيق للتوطن 
�لوظيفي  �لكادر  توطن  �أثمر عن  1998 مما  عام  منذ 
و�لثاين  �لأول  �لإد�ري  �مل�شتوى  يف  باملائة   100 بن�شبة 
مر�قبن  يعملون  �إم��ار�ت��ي��ا  م��و�ط��ن��ا   30 جمموعه  وم��ا 
للحركة �جلوية �إىل جانب 16 متدربا يف خمتلف مر�حل 
�ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي. و�أو����ش���ح حم��م��د �جل����الف �مل��دي��ر 

�لتنفيذي لقطاع خدمات �ملالحة �جلوية �أن �لهيئة تعمل 
ل�شغل  �لإم��ار�ت��ي��ن  �ملو�طنن  ��شتقطاب  على  با�شتمر�ر 
يف  يجري  �ل��ذي  �لتدريبي  �لربنامج  يف  �ل�شاغرة  �ملقاعد 
�جلوية  للمالحة  ز�ي��د  �ل�شيخ  مبركز  �لتدريب  �أكادميية 
قد  �مل���دين  للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  وك��ان��ت  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
ل��ل��روي��ج ملهنة م��ر�ق��ب �حل��رك��ة �جل��وي��ة  �أط��ل��ق��ت حملة 
على  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  لت�شجيع  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف 
�لن�شمام للربنامج �لتدريبي ملر�قبي �حلركة �جلوية يف 
�ملجال  �أن  بالذكر  �جلدير  �لربنامج.  دعم  بهدف  �لهيئة 
�لأك��ر  يعترب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �جل��وي 

�ن�شغال وكثافة يف �حلركة �جلوية كما ي�شهد �لقطاع منو� 
�لدولة  �أما مر�قبو �حلركة �جلوية يف  �شريعا وم�شتمر�. 
يف  �لطائر�ت  توجيه  وكفاءة  �شالمة  عن  م�شوؤولون  فهم 
�شماء �لإمار�ت مما ي�شفي �أهمية بالغة على عمل �لهيئة 
�لعامة للطر�ن �ملدين يف جمال تاأهيل �ملو�طنن �ملوؤهلن 
و�ملدربن تدريبا �حر�فيا ل�شغل تلك �لوظيفة �حليوية. 
وي��ع��د م��رك��ز �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ل��م��الح��ة �جل���وي���ة �أح����د �أه���م 
�أ�شخم  وه��و  �لإم���ار�ت  بدولة  �لتحتية  �لبنية  م�شروعات 
�ل�شرق  لإد�رة �حلركة �جلوية يف منطقة  و�أح��دث مرفق 
حجرة  �لرئي�شي  �مل��ر�ق��ب��ة  م��رك��ز  مبنى  وي�شم  �لأو���ش��ط 

600 مر مربع  حتكم للحركة �جلوية مب�شاحة قدرها 
�لتقنيات  باأحدث  م��زودة  �لقطاعات  لكافة  كافية  ومو�قع 
ل�شتيعاب حركة �لطر�ن �ملتز�يدة خالل �لع�شرين عاما 
�شنويا.  مليون حركة   20 �إىل  و�شولها  و�ملتوقع  �لقادمة 
�ألفن و100 حركة  �أك��ر من  �ملركز حاليا مع  ويتعامل 
جوية يوميا يخدم خاللها 8 مطار�ت دولية يف �لإمار�ت 
�ملركز  ي�شت�شيف  �لعابر. كما  �لطر�ن  �إىل حركة  �إ�شافة 
ت�شع قطاعات للحركة �جلوية حيث مت �إ�شافة قطاع تا�شع 
�إد�رة  ك��ذل��ك خ��دم��ات  �مل��رك��ز  وي��ق��دم   2012 دي�شمرب  يف 

حركة �قر�ب �لطائر�ت ملطار �لعن �لدويل.

الطريان املدين حتتفل بتخريج مواطنني من مراقبي احلركة اجلوية
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•• اأبوظبي-وام:

بناء على توجيهات من �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل .. وق���ع ���ش��ن��دوق 
�لإمار�تي  و�مل�شروع  للتنمية  �أبوظبي 
تفاهم  مذكرة  على  باك�شتان  مل�شاعدة 
ن��ي��اب��ة ع���ن ح��ك��وم��ة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
ت����ق����دم �حل���ك���وم���ة مب���وج���ب���ه���ا م��ن��ح��ة 
م��ال��ي��ة جل��م��ه��وري��ة ب��اك�����ش��ت��ان ق��دره��ا 
مليون   100 دره��م  مليون   367.3
�إط��ار�ل��دع��م  �أم��ري��ك��ي وذل���ك يف  دولر 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لتنموية  و�مل�����ش��اع��د�ت 
باك�شتان  �لإم�����ار�ت جل��م��ه��وري��ة  دول���ة 
�لإ���ش��الم��ي��ة. ج��رى توقيع �مل��ذك��رة يف 
م��ق��ر ���ش��ن��دوق �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�أب��وظ��ب��ي ح��ي��ث وق��ع��ه��ا ���ش��ع��ادة حممد 
�شيف �ل�شويدي �ملدير �لعام لل�شندوق 
بالإنابة و�ل�شيد عبد�هلل خليفة �شعيد 
�ل��غ��ف��ل��ي م���دي���ر �مل�������ش���روع �لإم����ار�ت����ي 
من  ع��دد  بح�شور  باك�شتان  مل�شاعدة 
�مل�شئولن من �جلانبن. و�شتخ�ش�س 
�شندوق  �إد�رت��ه��ا  �شيتوىل  �لتي  �ملنحة 

�أبوظبي للتنمية لتمويل عدة م�شاريع 
حيوية يف باك�شتان وذلك �شمن برنامج 
باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع 
حيث �شتغطي �ملنحة 3 م�شاريع حيوية 
تخدم �أكر �لقطاعات تاأثر� يف عملية 
�لتنمية وهي �لنقل و�لتعليم و�ل�شحة. 
وقال �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي �ن 
ه����ذه �مل��ن��ح��ة جت�����ش��د ح��ر���س ح��ك��وم��ة 
ومتابعة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �لإم������ار�ت  دول���ة 
م��ب��ا���ش��رة م��ن ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة على 
ي��د �خل��ر و�ل��ع��ط��اء لت�شمل دول  م��د 
�ل��ع��امل ومبا  �أن��ح��اء  نامية يف خمتلف 
�لإن�شانية  �ملعاناة  تخفيف  يف  ي�شاهم 
�ل��دول وم�شاعدتها يف حتقيق  يف تلك 
�لآث��ار  �أن  و�و���ش��ح   . م�شتدمية  تنمية 
�شيتم  �ل���ت���ي  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �لإي���ج���اب���ي���ة 
متويلها من خالل هذه �ملنحة �شتمتد 
لت�شمل خمتلف �لقطاعات �لقت�شادية 
حتر�س  حيث  باك�شتان  جمهورية  يف 
�شريكا  ت��ك��ون  �أن  �لإم����ار�ت على  دول���ة 
م��ن خ��الل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ف��ع��ال يف عملية 
خا�شة  فعالة  تنموية  م�شاريع  متويل 
�لأ�شا�شية  �لبنية  بتطوير  تعنى  �لتي 

�لتنمية  ع��م��اد  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  �ل��ب��الد  يف 
و�لأ���ش��ا���س  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�إليه منو و�زدهار  �لقوي �لذي ي�شتند 
�ملجتمعات . و�شيتم مبوجب هذه �ملنحة 
دره��م  مليون   223 مبلغ  تخ�شي�س 
�إن�����ش��اء ط��ري��ق م��اك��ن م��ر�ت  لتمويل 
قطاع  دع��م  يف  للم�شاهمة  وذل���ك  ���ش��اه 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت و�ل���ذي يعد من 
�أبرز �لقطاعات �لأ�شا�شية �لتي حتظى 
دولة  قبل حكومة  باإهتمام خا�س من 
للتنمية  �أبوظبي  و�شندوق  �لإم���ار�ت 
ن��ظ��ر� مل��ا مت��ث��ل��ه م��ن �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف 
تفعيل �حلركة و�لأن�شطة �لإقت�شادية 
يف �ل�����دول �ل��ن��ام��ي��ة.. وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة 
طريق ماكن مر�ن �شاه �لتي متوله 
�أول طريق معبد يف هذه  �ملنحة كونه 
�ملناطق حيث �شيمثل بعد �لنتهاء من 
�ل�شكان  حلياة  ح�شارية  نقلة  �جن��ازه 
وم�شتقبلهم يف جميع �ملجالت ب�شبب 
رب���ط���ه جل���ن���وب و����ش���م���ال وزي��ر���ش��ت��ان 
ب���الإ����ش���اف���ة خل���دم���ت���ه ل���ث���الث م���دن 
�متد�د  على  تقع  قرية  و20  رئي�شية 
ج�شور   10 �أي�شا  و�ملت�شمن  �لطريق 

 50 و   190 مابن  �أطو�لها  ت��ر�وح 
تخ�شي�س  �ملنحة  �شملت  كما  م���ر�. 
�ل��ق��ط��اع  ل���دع���م  46 م���ل���ي���ون دره������م 
�لتعليمي يف �لبالد من خالل �إن�شاء 3 
وتاأهيل  لتدريب  تهدف  مهنية  كليات 
و�قليم  بختونخو�  خيرب  �قليم  �أب��ن��اء 
و�إمكانياتهم  قدر�تهم  وتطوير  فتح 
�لعمل  فر�س  على  للح�شول  �ملهنية 
فيما  �أم���ا  ح��دي��ث��ة.  مب��وؤه��الت عملية 
يخ�س �لقطاع �ل�شحي فقد خ�ش�شت 
دولة �لإمار�ت �شمن هذه �ملنحة مبلغ 
92 م��ل��ي��ون دره����م ل��ت��م��وي��ل �مل��رح��ل��ة 
�لثانية من م�شروع م�شت�شفى �لإمار�ت 
�أب��اد  ��شالم  �لعا�شمة  يف  �لتخ�ش�شي 
و�ل�����ذي ي��ع��ت��رب�أه��م و�أك�����رب �مل�����ش��اري��ع 
�ل�شحية �لتي تنفذ يف باك�شتان حيث 
�أل��ف  �إىل  �لإ�شتيعابية  ط��اق��ت��ه  ت�شل 
�شرير و6 �لآف مر�جع يوميا. و�أ�شار 
ت�شريح  �ل��غ��ف��ل��ي يف  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ب���د�هلل 
ل���ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �إىل �أه��م��ي��ة ه��ذه 
�لتفاقية و�ل�شر�كة بن �إد�رة �مل�شروع 
للتنمية  �أبوظبي  و�شندوق  �لإمار�تي 
�لتنموية  �لإن�شانية  �جل��ه��ود  لتعزيز 

مل�شاعدة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتي تقدمها 
وع������ون �أب����ن����اء ج���م���ه���وري���ة ب��اك�����ش��ت��ان 
�لإ����ش���الم���ي���ة حت���ت ظ���ل �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لكرمية  و�مل��ب��ادر�ت 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�لفريق �أول �شمو 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى 
و�مل��ت��اب��ع��ة �حلثيثة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء وزي���ر 
�د�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
بامل�شاهمة  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق 
يف م�������ش���اع���دة ج���م���ه���وري���ة ب��اك�����ش��ت��ان 
�لتحية  �لبنية  وت��ط��وي��ر  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ب��امل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة . و�أو���ش��ح 
م��دي��ر �مل�����ش��روع �لإم����ار�ت����ي مل�����ش��اع��دة 
�شت�شاهم  �لتفاقية  ه��ذه  �أن  باك�شتان 
يف متويل عدد من �مل�شاريع �لتنموية 
يف جمالت �لطرق و�لتعليم و�ل�شحة 
وه������ي جم�������الت رئ���ي�������ش���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�شتد�مة وقاعدة هامة لتطوير حياة 
و�لتقدم  للرقي  و�لأف����ر�د  �ملجتمعات 

وت���وف���ر �خل���دم���ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة لهم 
د�خ��ل  �أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة  ك��م��ا تكت�شب   ..
�ملجتمع �لباك�شتاين من خالل دورها 
يف تطوير �لبنية �لتحتية للمو��شالت 
ودف�������ع ع���ج���ل���ة �ل���ن���م���و �لق���ت�������ش���ادي 
وتطوير �ملر�فق و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
�لنائية  و�مل���دن  �ملناطق  يف  و�ل�شحية 
�لتي تعاين من نق�س يف هذه �ملجالت 
�أبوظبي  ���ش��ن��دوق  ن�شاط  �أن  ي��ذك��ر   .
�لباك�شتانية  �جلمهورية  يف  للتنمية 

ق��دم  ح��ي��ث   1981 ع����ام  �إىل  ي���ع���ود 
�ل���������ش����ن����دوق ق���ر����ش���ا ب���ل���غ���ت ق��ي��م��ت��ه 
�لإجمالية �أكر من 66 مليون درهم 
�إم����ار�ت����ي ل��دع��م ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء يف 
�ل��ب��الد م��ن خ��الل �إن�����ش��اء �شد تربيال 
و�لذي �شاهم ب�شكل مبا�شر يف حتفيز 
باك�شتان..  يف  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
من  �لباك�شتانية  �حلكومة  مكن  كما 
من  للعديد  �لكهربائي  �لتيار  �إي�شال 
�ل��ظ��روف  وب��ال��ت��ايل حت�شن  �مل��ن��اط��ق 

�أد�ر  ح��ن  يف  فيها.  لل�شكان  �ملعي�شية 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  م��ن��ح��ت��ن  �ل�����ش��ن��دوق 
لتمويل  دره��م  مليون   29 �لإجمالية 
خالل  من  و�ل�شحة  �لتعليم  قطاعي 
م�����ش��روع��ي �أك���ادمي���ي���ة �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
له���ور.. يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  وم�شت�شفى 
�إجمايل  يرتفع  �ملنحة  هذه  وباإ�شافة 
�لقرو�س و�ملنح �لتي قدمها ويديرها 
�شندوق �أبوظبي للتنمية حتى تاريخة 

مايقارب مليار درهم.

•• اأبوظبي-وام:

توقعت هيئة �لهالل �لأحمر �لمار�تي 
من  �مل�شتفيدين  �أع���د�د  تت�شاعف  �أن 
حملة �لأ���ش��اح��ي ه��ذ� �ل��ع��ام �ىل نحو 
�ل��دول��ة  د�خ����ل  م�شتفيد  �أل����ف   350
يف   18 ن�شبتها  ب��زي��ادة  �أي  وخ��ارج��ه��ا 
�مل�شتفيدين  �أع���د�د  م��ع  مقارنة  �مل��ائ��ة 
�لهيئة  �ملا�شي. وقالت  �لعام  يف حملة 
�لتي ت�شتعد لطالق حملة �لأ�شاحي 
 2013 هجرية   1434 �ل��ع��ام  لهذ� 
م���ي���الدي���ة..�إن ت��وق��ع��ات��ه��ا ب��ن��ي��ت على 
حملة  �شهدته  �ل��ذي  �ملتز�يد  �لإق��ب��ال 
من  �ل�شابقة  و�حلمالت  �ملا�شي  �لعام 
ج��ان��ب �لأ����ش���ر �ل��ف��ق��رة �ل��ت��ي تنتظر 
من يخفف عنها تكاليف �شبل عي�شها 
�أطفالها.  وجوه  على  �لب�شمة  ويدخل 
و�أو����ش���ح���ت ����ش���ع���ادة ن��ع��ي��م��ة �مل��ه��ري 
ن��ائ��ب �لأم�����ن �ل���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل 
�لدولية.. �مل�شاعد�ت  ل�شوؤون  �لأحمر 

�لهيئة  �ىل  و�شلت  �لتي  �لتقارير  �أن 
ت�شر  �خل��ارج  �لدولة يف  �شفار�ت  من 
�ىل �إقبال كبر من جانب �مل�شتفيدين 
وطلباتهم  �لهالل  �أ�شاحي  حملة  من 
�لتي  �ل�شاحي  ع��دد  بزيادة  �مل�شتمرة 
ت��خ�����ش�����س ل��دول��ه��م ل��ت��ح�����ش��ل �لأ���ش��ر 
�مل�����ش��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى ن�����ش��ي��ب م���ن حل��وم 
ت�شد  �ل���ت���ي  �لإم����ار�ت����ي����ة  �لأ����ش���اح���ي 
حاجة �أفر�د هذه �لأ�شر من هذه �ملادة 
�لغذ�ئية �لأ�شا�شية. وقالت يف ت�شريح 
�إن ع��دد  �أن��ب��اء �لإم������ار�ت و�م  ل��وك��ال��ة 
�مل�شتفيدين من حملة �لأ�شاحي للعام 
�ملا�شي و�شل نحو 288 �ألف م�شتفيد 
�أل���ف   252 ل���ه  �مل��ت��وق��ع  ك���ان  �أن  ب��ع��د 
م�شتفيد من بيهم 22 �ألفا من د�خل 
�ل��دول��ة و�ل��ب��اق��ي م��ن 50 دول��ة حول 
�أن تكلفة حملة  و�أ���ش��ارت �ىل  �ل��ع��امل. 
ع�شرة  نحو  �ىل  و�شلت  �ملا�شي  �لعام 
م��الي��ن دره���م يف ح��ن ك��ان خمططا 
لها �أقل من ذلك بكثر وهو ما يعني 

�مل�شتفيدين  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  �لق��ب��ال  �أن 
على  �شغطا  �شكل  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  م��ن 
�ىل  و��شطرها  �لحمر  �لهالل  هيئة 
توفر �ملزيد من حلوم �ل�شاحي ل�شد 
من  �لعديد  يف  �ملتعففة  �ل�شر  حاجة 
�لدول . و�أو�شحت �أن 15 دولة عربية 
يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  حملة  م��ن  ��شتفادت 
حن ��شتفادت منها 14 دولة �آ�شيوية 
و�شبع  �إف��ري��ق��ي��ة  �أخ����رى  دول����ة   14 و 
دول �أوروب��ي��ة. وذك��رت �أن �أك��ر �لدول 
��شاحي  حملة  م��ن  ��شتفادة  �لعربية 
لبنان وفل�شطن كونهما  �لهالل هما 
ت�������ش���م���ان �ك�����رب ع�����دد م����ن خم��ي��م��ات 
لدى  �لفقر  ن�شبة  و�رت��ف��اع  �لالجئن 
ت��ل��ت��ه��م��ا  �ل���دول���ت���ن  يف  �ل�����ش����ر  �لف 
�ل�شومال و�ليمن..يف حن كانت �كر 
��شتفادة من م�شروع  �ل�شيوية  �لدول 
و�كرها  و�لهند  باك�شتان  �ل�شاحي 
�وغند� وت�شاد و�كرها يف  �فريقيا  يف 

�وروبا ��شر�ليا و�لبانيا . 

و�أ�شارت �ىل �نه مت يف مو�شم �ل�شاحي 
�ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي ن��ح��ر ن��ح��و 25 �أل���ف 
�أ�شحية منها نحو ع�شرة �آلف �أ�شحية 
�أ�شحية يف  �ل��ف   15 د�خ��ل �ل��دول��ة و 
و  �لفا   288 منها  ��شتفاد  دول��ة   50
قيمة  ت���ر�وح���ت  وق���د  �شخ�شا   149
�لأ�شحية بن 237 درهما حتى �ألف 

و 500 درهم . 
�ل���ع���ام لهيئة  �لأم������ن  ن��ائ��ب��ة  ودع�����ت 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر ل�����ش��وؤون �مل�����ش��اع��د�ت 
�لأي��ادي  و�أ�شحاب  �ملح�شنن  �لدولية 
�ل��ب��ي�����ش��اء �ىل دع�����م ح��م��ل��ة �ل���ه���الل 
�لطلب  ملو�جهة  �لعام  هذ�  لال�شاحي 
من  �مل�شتفيدين  ج��ان��ب  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د 
حملة  �ن  موؤكدة  �لن�شانية  مبادر�تها 
�����ش���اح���ي �ل���ه���الل ت�����ش��ت��ه��دف متتن 
�لقطاعات  كافة  مع  �لتو��شل  ج�شور 
�ل�شر�كة  تعزيز جم��الت  و  �لدولة  يف 
م�����ع ق�����و�ه�����ا �حل�����ي�����ة ل�����دع�����م ج���ه���ود 
و�خل��ارج  �ل��د�خ��ل  يف  �لوطنية  �لهيئة 

مظلة  تو�شيع  يف  لتطلعاتها  وحتقيقا 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ��دم��ات��ه��ا و�رت���ي���اد 
جم����الت �و����ش���ع م���ن �ل���ب���ذل وت��وف��ر 
رع����اي����ة �أك������رب ل��ل�����ش��ر�ئ��ح �ل�����ش��ع��ي��ف��ة 
�ملتعففة  و�لأ���ش��ر  �حل��اج��ات  و�أ�شحاب 
و�إحد�ث نقلة نوعية يف بر�مج �لهالل 
و�لن���ت���ق���ال ب��ه��ا �إىل ن��ح��و �أك����ر �أث���ر� 
يف حت�شن �حل��ي��اة و �حل��د م��ن وط��اأة 

�ملعاناة �لن�شانية . 
�لعام  هذ�  �لأ�شاحي  حملة  �إن  وقالت 
جتيء مو�كبة للتطور �لكمي و�لكيفي 
�لأحمر  �لهالل  بر�مج  ت�شهده  �ل��ذي 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�خل���ري���ة د�خ���ل �ل��دول��ة 
�شمو  دع���م  بف�شل  وخ��ارج��ه��ا..وذل��ك 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�ل��غ��رب��ي��ة رئي�س  �مل��ن��ط��ق��ة  �حل���اك���م يف 
�لهيئة  مل�شرة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
لرب�جمها  �حلثيثة  ���ش��م��وه  وم��ت��اب��ع��ة 
نعيمة  و�أك���دت   . �ملختلفة  �أن�شطتها  و 
�ملهري �أن حملة �أ�شاحي �لهالل تاأتي 

�إن�شانية �شعبة  �ل��ع��ام يف ظ��روف  ه��ذ� 
�لطارئة  بامل�شتجد�ت  تاأثرت  ومعقدة 
على �ل�شاحة �لدولية �ملتمثلة يف �ت�شاع 
نطاق �لأزمات وزيادة �أعد�د �لنازحن 

و�لفارين من �لأحد�ث �لتي جتري يف 
بلد�نهم �شو�ء كانت طبيعية �و ب�شبب 
�حل��روب مما يتطلب ت�شافر �جلهود 
من  للحد  �شويا  �لعمل  و  وت��ع��زي��زه��ا 

وطاأة تلك �لأزمات على حياة �ل�شر�ئح 
ت�شتهدفها  �ل��ت��ي  �ل�شعيفة  و�ل��ف��ئ��ات 
هيئة �ل��ه��الل �لح��م��ر �لم���ار�ت���ي يف 

�لد�خل و �خلارج . 

•• ابوظبي-الفجر: 

�ختتمت بلدية مدينة �بوظبي برنامج 
�جلامعات  لطلبة  �ل�شيفي  �لتدريب 
�حل��ايل  للمو�شم  و�مل��ع��اه��د  و�ل��ك��ل��ي��ات 
ط��ال��ب��ا   125 ���ش��م  و�ل������ذي   2013
�لدولة  جامعات  خمتلف  من  وطالبة 
�ل���ذي���ن ت��ل��ق��و� ت��دري��ب��ا مل����دة ���ش��ه��ري��ن 
وفقا  �ل��ب��ل��دي��ة  و�إد�ر�ت  ق��ط��اع��ات  يف 

لتخ�ش�شاتهم �لدر��شية. 
�أق��ي��م  �ل����ذي  �حل��ف��ل  �أم����ام  كلمته  ويف 
لتكرمي �لطالب �ملتدربن و�ملوظفن 
��شاد  �ل��ت��دري��ب،  ����ش��رف��و� على  �ل��ذي��ن 
ر��شد خليفة �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
ل��ق��ط��اع خ���دم���ات �ل���دع���م و�مل�����ش��ان��دة 
ب���الإن���اب���ة ب���دع���م �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة 
�لتي  �لفائقة  و�ل��رع��اي��ة  �ل��الحم��دود 
�إر�شاء  خ��الل  من  للمو�طنن  توليها 

و�لنهو�س  �ملجتمعية  �لتنمية  بر�مج 
�ىل  ب��ه��م  و�لرت���ق���اء  �لطلبة  ب��ق��در�ت 
�مل�شتويات �لتي توؤهلهم لقيادة م�شاريع 
من  �مل��زي��د  نحو  بها  و�ل�شر  �لتنمية 
�لتقدم و�لتطور و�لزدهار وفتح �آفاق 
�لكفيلة  و�لتاأهيل  و�لتدريب  �ملعارف 
على  ق��ادر  مل�شوؤولياته  و�ع  جيل  بخلق 

�إد�رة دفة �لتنمية بكافة �أ�شكالها.
�إن بلدية مدينة �بوظبي تفخر  وقال 
�أنها من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة �لتي �شعت 
ن��ح��و ت��اأ���ش��ي�����س ق���اع���دة م���ن �ل��ت��ك��ام��ل 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�ل��ت��ف��اع��ل  و�ل��ت��و����ش��ل 
�إر�شاء  خ��الل  من  بالدولة  �لتعليمية 
بتنمية  يهتم  ور�ئ��د  ح�شاري  م�شروع 
و�ملتمثل  �ملو�طنة  �لب�شرية  �لطاقات 
ب��اح��ت�����ش��ان �ل�����د�ئ�����رة مل��ج��م��وع��ة م��ن 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ط���ال���ب���ات ���ش��م��ن م��ن��اه��ج 
على  �أ���ش��ا���ش��ا  ت��رك��ز  �شيفية  ت��دري��ب��ي��ة 

�لعملية  �خل�����رب�ت  �ل��ط��ل��ب��ة  �إك�������ش���اب 
و�ل���ش��ت��ف��ادة ق���در �لإم���ك���ان م��ن وق��ت 
عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  �ل�شيفية  �ل��ع��ط��ل��ة 
بالنفع و�خلر وي�شيف �إىل ر�شيدهم 
�مل���ع���ريف و�لأك����ادمي����ي خ����رب�ت عملية 
من و�قع �حلياة �لعملية ومتطلباتها 

�لتطبيقية.
بلدية  �ن  �لرميثي  ر��شد خليفة  و�كد 
م��دي��ن��ة �ب��وظ��ب��ي مل ت��دخ��ر ج��ه��د� يف 
وت�شخر  ع��ق��ب��ات  �أي  ت��ذل��ي��ل  ���ش��ب��ي��ل 
�لإم���ك���ان���ات �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب���اإجن���اح ب��ر�م��ج 
�ل��ت��دري��ب �لأم����ر �ل����ذي ف��ر���س علينا 
ح��ت��م��ي��ة �ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��ت��م��ر ل���روؤي���ة 
�لتدريب و�أه��د�ف��ه م��ن خ��الل �إدخ��ال 
�آليات جديدة يف �لتعامل مع �ملتدربن 
و�عتبارهم جزء� ل يتجز�أ من �لهيكل 
، حيث  ل���ل���د�ئ���رة  �ل���ع���ام  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
ت��ت��ع��ام��ل �ل��ب��ل��دي��ة م���ع �مل���ت���درب ك��ون��ه 

وم�����ش��وؤول��ي��ات  �أع��ب��اء  يتحمل  م��وظ��ف��ا 
وعليه و�جبات وله حقوق .. ومن هنا 
فقد جاء جناح �لد�ئرة مميز� وعنو�نا 
�لتخ�ش�شي  �لتدريب  ر�ئ��د� يف جمال 
و�ل���ت���دري���ب �ل�����ش��ي��ف��ي و�ل������ذي �ت�����ش��م 

باجلدية و�لتفاعل عرب كافة دور�ته.
�ل��ف��ك��ر �لإن��ت��اج��ي  ب���ن���اء  �أن  و�أ�����ش����اف 
�خل��ب��ر ، �أح���د �أه���م دع��ام��ات �لتنمية 
�لب�شرية و�ملوؤ�ش�شاتية و�ملجتمعية وهو 
�إىل  �مل��وؤدي��ة  �حلقيقية  �ملقومات  �أح��د 
�لإج��ادة يف �لإنتاج و�لتميز بالإجناز ، 
�أهد�ف بلدية مدينة  وهذ� هو جوهر 
�ل��ق��اع��دة  �إي���ج���اد  حتمية  يف  �ب��وظ��ب��ي 
�مل��ت��ع��ل��م��ة و�خل���ب���رة م���ن �ل�����ش��ب��اب يف 
.. و�مل��و�ءم��ة بن �حتياجات  �آن و�ح��د 
�لب�شرية  و�ل��ق��در�ت  �ل�شاملة  �لتنمية 
�ملو�طنة. وقال �ننا ناأمل �أن نكون قد 
�لطموحات  هذه  حتقيق  من  �قربنا 

نحو  �شعينا  يف  �أه��د�ف��ن��ا  جن�شد  و�أن 
وتاأهيل  �ل��ع��ط��اء  يف  و�لتميز  �ل��ري��ادة 
�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة و����ش��ت��ث��م��ار �أوق����ات 
فر�غ �لطلبة يف �لعطلة �ل�شيفية مبا 
يعود عليهم باخلر . وق��ال �ن بلدية 
بكم يف  وه��ي حتتفي  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
خ��ت��ام �ل��ف��رة �ل��ت��دري��ب��ي��ة ت��وؤك��د لكم 
من  �أبديتموه  مبا  و�عتز�زها  �شكرها 
�لتز�م مبخرجات �لتدريب .. و�نتماء 
فيكم  ون�شكر   .. �لعمل  لبيئة  حقيقي 
ظهر  �ل�����ذي  و�لإب��������د�ع  �مل����ب����ادرة  روح 
و����ش��ح��ا يف �أن�����ش��ط��ت��ك��م و�أع��م��ال��ك��م .. 
كما نثمن غاليا روح �لفريق و�لأ�شرة 
�لو�حدة �لتي جمعتنا بكم و�أثبتم من 
�لتكاملية  �لتجربة  ه��ذه  �أن  خاللها 

�أثمرت �أمال مب�شتقبل ز�هر وو�عد .
ب���ل���دي���ة م��دي��ن��ة  ب���رن���ام���ج  وي����ذك����ر �ن 
�ب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��دري��ب ����ش��ت��ه��دف ت��زوي��د 

�ملكملة  �لعملية  ب��امل��ه��ار�ت  �مل��ت��درب��ن 
للدر��شات �لنظرية وتطوير قدر�تهم 
من و�قع بيئة �لعمل و�شقل ح�شيلتهم 
�لأك���ادمي���ي���ة ب���اخل���ربة م���ا ي��رف��ع من 
ج���ودة �مل��خ��رج��ات مب��ا ي��خ��دم م�شرة 

�لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.
�لكوكبة  �لبلدية لهذه  ��شتقبال  وجاء 
م�����ن �ل���ط���ل���ب���ة �مل����ت����درب����ن يف �إط������ار 
وم�شاهمتها  �ملجتمعية  م�شوؤوليتها 
ببناء  ي�شهم  م��ا  ك��ل  دع���م  �ل��ف��اع��ل��ة يف 

����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م�����ش��ت��د�م��ة وي��ع��ك�����س 
�لكو�در  وتدريب  تاأهيل  على  حر�شها 
قادر على  �ملو�طنة خللق جيل متميز 
�ل�شاملة  �لتنمية  متطلبات  م��و�ك��ب��ة 

�حلالية و�مل�شتقبلية.

••اأبوظبي-وام:

عقدت منظمة �ملر�أة �لعربية بالتعاون مع �لحتاد 
�لن�شائي �لعام �أم�س �لول..دورة تدريبية �إقليمية 
يف جمال �لتوعية و�لتثقيف ب�شاأن م�شاركة �ملر�أة 
يف �حلياة �ل�شيا�شية يف دول جمل�س �لتعاون لدول 
 � .. وذل��ك يف فندق روتانا بيت�س  �لعربية  �خلليج 
�أبوظبي . وتت�شمن �لدورة 14 جل�شة على مد�ر 
�ملا�شي  �أغ�شط�س   31 �أي��ام يف �لفرة من  خم�شة 
�إىل �لر�بع من �شبتمرب �حلايل بح�شور م�شاركات 
من �جلمعيات �لن�شائية وممثلي وز�رة �خلارجية 
و�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي وم�����ش��ارك��ات من 
مملكة �لبحرين و�شلطنة عمان. وتناولت �لدورة 
�ل��ت��ع��ري��ف باملفاهيم  ب���دء� م��ن  ع���دة م��و���ش��وع��ات 
و�لدميقر�طية  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  حول  �لعامة 
�لإي��ج��اب��ي  �لتمييز  وف��ك��رة  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  و�ل��ن��ظ��م 
�ىل ج��ان��ب ح�����ش��ور �مل������ر�أة وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ه��ذه 
�ملوؤ�ش�شات وكيفية تطوير مهار�تها. و�ألقت �شعادة 
�لعامة  �ملديرة  �ل�شام�شي  �شيف  �شيخة  �لدكتورة 

بتوجيه  وب��د�أت��ه��ا  �ل���دورة  �فتتاح  كلمة  للمنظمة 
�ل�شكر ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
منذ  للمنظمة  �مل�شتمر  دعمها  و�لطفولة..على 
بق�شايا  تنه�س  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  وت��ع��زي��ز  �إن�شائها 
�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ���ش��ك��رت  �ل��ع��رب��ي��ة..ك��م��ا  �مل������ر�أة 
�لفعالية.  ه��ذه  تنظيم  يف  مل�شاركتها  �ل��دول��ة  يف 
�إىل �شعادة  وتوجهت �ل�شام�شي بال�شكر و�لتقدير 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شويدي  خليفة  ن��ورة 
يف منظمة �ملر�أة �لعربية مديرة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام على �جلهد �لذي بذلته لعقد هذه �لور�شة 
يف  جلهودهم  و�ملنظمة  ب��الحت��اد  �لعمل  ولفريق 
�لتن�شيق و�إعد�د �لدورة. وتوجهت بال�شكر ل�شعادة 
ك��ي��و�ن ع�شو �ملجل�س  �ل��دك��ت��ورة ف��ادي��ا  �لأ���ش��ت��اذة 
�لتنفيذي يف منظمة �ملر�أة �لعربية عن �جلمهورية 
�لرئي�شية  و�مل��درب��ة  �ل����دورة  من�شقة  و  �للبنانية 
و�ل���ذي �إليها يعود جن��اح ه��ذه �ل���دورة و�ل���دور�ت 
�شنو�ت  ث��الث  منذ  �ملنظمة  بد�أتها  �لتي  �ملماثلة 

وق��د م��رت �ل���دور�ت منذ ذل��ك �حل��ن مبرحلتن 
ورحبت  �ل�شيا�شي.  و�لتثقيف  �لتوعية  حيث  من 
�ل�شام�شي باحل�شور مثمنة جهودهم و�أهمية دعم 
�مل��ر�أة وتعزيز موقعها يف م�شرة �لتطور وتفعيل 
�مل�����ش��ارك��ات.. بجميع  مرحبة  �ملجتمع  يف  دوره���ا 

ير�شي طموحهن  م��ا  �ل���دورة  �أن يجدن يف  �آم��ل��ة 
معينه  �ل���دورة  ه��ذه  تكون  و�أن  �أهد�فهن  ويحقق 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة  على  لهن 
يف  كبر�  تطور�  هناك  �أن  و�أ�شافت   . بالدهن  يف 
�أنها  حيث  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت  يف  �مل���ر�أة  م�شاركة 
لق���ت دع��م��ا م��ن �ل���دول���ة و�ل��ق��ي��ادة م���وؤك���دة على 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  ل�شمو  �لفاعل  �لدور  �أهمية 
و�إت��اح��ة �لفر�شة  م��ب��ارك يف تعزيز ه��ذ� �جل��ان��ب 
ل��ل��م��ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ب��ال��دخ��ول يف جم��الت كثرة 
�ملجالت  وتنوع  �جلامعات  �إن�شاء  على  وحر�شت 
وتو�شع نطاقات �لعلم..�إ�شافة �إىل �شمان �لتعليم 
لكل مو�طنة مما �أعطاها فر�شة كي تتبو�أ مر�كز 
�لإقليمية  �ملحافل  ويف  �لدولة  يف  ورفيعة  مهمة 
�أرب��ع وزير�ت  و�لدليل على ذلك وجود  و�لدولية 

�ل�شام�شي  و�لعديد من متخذ�ت �لقر�ر . وقالت 
�إن �لدولة تبنت ت�شريعات مل متيز بن �ملو�طنن 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س �ل��ر���ش��ح و�لن���ت���خ���اب يف �مل��ج��ل�����س 
�لقيادة مبنح  ب��دور  �لحت��ادي..و�أ���ش��ادت  �لوطني 
ويف  �لق�شاء.  يف  �ملنا�شب  بتويل  للمر�أة  �لفر�شة 
�ل�شويدي  نورة خليفة  �شعادة  �أعربت  �لطار  هذ� 
عن �شعادتها يف �نخر�ط �ملر�أة يف �ملجال �ل�شيا�شي 
و�ن��ط��الق��ه��ا ق��دم��ا ن��ح��و جن���اح ي���ربز مكانتها يف 
 .. ���ش��و�ء  ح��د  على  و�ل��ع��امل��ي��ة  �لعربية  �ملجتمعات 
�أ�شبحت  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  و�أث��ن��ت على دور 
�لفاعلة  �مل�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن  �ل����دول  طليعة  يف 
�ملهمة  �لق�شايا  يف  وك��ذل��ك  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف 
ما  كل  �أن  �ل�شويدي  و�أ�شافت  كافة.  �ملجالت  يف 
�لإم��ار�ت��ي��ة من جن��اح وتقدم  �مل���ر�أة  �إليه  تو�شلت 
هو نبتة زرعتها �أم �لإمار�ت يف قلوب بنات �لوطن 
من  �لطيبة  �ل��ث��م��ار  ج��ن��ت  ك��ون��ه��ا  ت�شعد  و�ل��ي��وم 
خالل تبو�أ �ملر�أة �لإمار�تية ملر�كز رفيعة بالدولة 
. من جانبها قالت خال�شة بنت خلفان �حل�شني 
�إحدى  �أعيان ولية م�شقط يف �شلطنة عمان  من 

�مل�شاركات يف �لدورة ..�إنه يف �لوقت �لر�هن هناك 
دور كبر ميكن �أن تقوم به �مل��ر�أة يف �إع��ادة �لبناء 
و�لإ����ش���ه���ام �ل��ف��ع��ال يف �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �ل��ك��ث��ر من 
�شيما   ، �لعربي  �ملجتمع  يو�جهها  �لتي  �مل�شكالت 
�مل���ر�أة  ب���اأن  �أثبتت  �ملن�شرمة  �ل��ف��رة  جت��رب��ة  و�أن 
يف  �شو�ء  كبرة  قيادية  مهار�ت  �أظهرت  �لعربية 
�حلكومية  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لتنظيمات 
و�لغر �حلكومية، �أو من خالل قيادتها �ملبا�شرة 
دور  ذل��ك  يف  �حلكومية..مبا  �مل��و�ق��ع  م��ن  للكثر 
�لهامة..ف�شال  �لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل����وز�ر�ت 
عن �لدور �لبالغ �لأهمية �لذي تقوم به �مل��ر�أة يف 
جمال �لربية و�لتعليم . و�أ�شافت �أن �ملر�أة ت�شكل 
ركنا مهما من �أركان �لعملية �ل�شيا�شية يف �لكثر 
�أهمية  �لنتخابي  ل�شوتها  �أن  حيث  �لبلد�ن  من 
وتتابع  ح���ال  ب���اأي  جتاهلها  مي��ك��ن  ل  ��شتثنائية 
وتاأمن  �مل�����ش��او�ة  م��ب��د�أ  حتقيق  �أن  �أرى  �حل�شني 
�لدولة  �شوؤون  �إد�رة  يف  للمر�أة  �ملنا�شبة  �مل�شاركة 
خ��الل  ����ش��ا���ش��ي��ا  ���ش��رط��ا  ي��ع��ت��رب  �شيا�شتها  ور���ش��م 
عملية �إعادة �لبناء و �لتاأ�شي�س و��شتجابة منطقية 

مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة. م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا �ك���دت 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذة  كيو�ن  فاديا  �لدكتورة 
ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي مبنظمة �ملر�أة �لعربية..
�أن م�����ش��ارك��ة �مل�����ر�أة يف دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة �ي��ج��اب��ي��ة ج���د� وه���و دل��ي��ل ع��ل��ى جت��اوب 
�ل�شيا�شية.. �حلياة  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  مع  �لقيادة 

ك��م��ا �أن ل��ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ر �ل����ذي ط����ر�أ ع��ل��ى دول��ة 
�لإمار�ت �أثر� طيبا يف �بر�ز دور �ملر�أة و�نخر�طها 
يف �ملجالت �ل�شيا�شية �ملختلفة..كما يجب عليهن 
كافة.  للن�شاء  و�لتميز  �لنجاح  يف  ق��دوة  يكن  �أن 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  ك��ي��و�ن  و�أ���ش��اف��ت 
�مل��ر�أة  �ملباركة جت��اه  �مل��ب��ادرة  م��ب��ارك ه��ي �شاحبة 
بدولة �لإمار�ت حيث تعهدت بتمكينها وهي بحق 
�أم �لإم����ار�ت وه��ي �ل��ق��دوة و�حل��اف��ز و�لأم���ل لكل 
�لحت��اد  ب��دور  كيو�ن  �لدكتورة  و�أ���ش��ادت  �لن�شاء. 
�لتي  �لن�شائية �لأخرى  �لعام و�ملنظمات  �لن�شائي 
جهودها  لتوظيف  وت�شعى  �مل����ر�أة  ب��ج��ان��ب  تعنى 
وتبني �أفكارها �لبناءة �لتي �شتو�شلها �إىل قو�عد 

�لتميز و�لنطالق بروح متفائلة. 

الهالل الأحمر: م�ساعفة اأعداد امل�ستفيدين من حملة الأ�ساحي للعام احلايل اإىل 350 األف �سخ�س

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم برنامج تدريب الطالب ال�سيفي 2013

منظمة املراأة العربية تعقد دورة تدريبية بالتعاون مع الحتاد الن�سائي

الإمارات تقدم منحة بقيمة 367 مليون درهم لتمويل م�ساريع تنموية يف باك�ستان

•• الفجرية-وام:

على  �أمطار  �ملا�شية  قبل  �لليلة  هطلت 
�ملناطق �ل�شرقيه للدولة خا�شة �جلبلية 
ت���ر�وح���ت ب��ن �خل��ف��ي��ف��ة و�مل��ت��و���ش��ط��ة..
و�لتي �أدت �إىل جريان �ل�شعاب و �لأودية 

و�متالء �ملز�رع.

•• دبي-وام:

�إد�رة ترخي�س �ل�شائقن يف موؤ�ش�شة �لرخي�س  �أطلقت 
�للوحية  �لأجهزة  م�شروع  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  يف 
�لذكية  �لآي باد و�لتي مت توزيعها خالل �ملرحلة �لأوىل 
�لفح�س  م��ر�ك��ز  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  �لهيئة  فاح�شي  على 
�إد�رة  مدير  �مل��رزوق��ي  �شلطان  �ل�ش�يد  و�أو���ش��ح  دب��ي.  يف 
على  �ملوؤ�ش�شة حتر�س  �أن  �لهيئة  يف  �ل�شائقن  ترخي�س 
يف  �لهيئة  وروؤي��ة  تتما�شى  و��شر�تيجيات  خطط  و�شع 
دبي  �شعي  تتو�كب مع  تقنية  �إط��الق م�شاريع ومبادر�ت 
�أف�����ش��ل و�أرق����ى �خل��دم��ات لأف����ر�د �ملجتمع.  �إىل ت��ق��دمي 

و�أ�شاف �ملرزوقي لقد �رتاأينا �شرورة �لعمل على حتويل 
�إل��ك��رون��ي��ة حتى  �إىل  �مل��رك��ب��ات  �شائقي  خ��دم��ات فح�س 
تتما�شى مع �لتغير�ت �مل�شتمرة وذلك من خالل توزيع 
�لأجهزة �للوحية على �لفاح�شن خالل �لختبار �لعملي 
للمتدربن ما ي�شاعدهم على ت�شهيل �لتقدمي للح�شول 
على رخ�شة �لقيادة وت�شجيل �لأخطاء و�ملالحظات �لتي 
بطريقة  �لفح�س  خالل  �ملتدرب  قبل  من  �رتكابها  يتم 
�أكر دقة و�شهولة وو�شوحا عن �لكتابة �ليدوية �ل�شابقة 
�لأخطاء  ح�شاب  �لأجهزة  هذه  جتري  �لورق..كما  على 
ك��اف��ة وف����ور ت��و���ش��ي��ل��ه��ا ب�����ش��ب��ك��ة �لن���رن���ت ي��ت��م ربطها 
مبا�شرة مع �لنظام �ملروري �لإلكروين و�إظهار �لنتيجة 

�ملتدرب  ��شتالم  �إمكانية  عن  للمتدرب..ف�شال  �لنهائية 
و�لجنليزية  �لعربية  باللغتن  مطبوعة  �لنتيجة  ورقة 
حتى  �لفح�س  �أثناء  �رتكبها  �لتي  �لأخطاء  تبن  و�لتي 
�حت�شاب  �إمكانية  �ىل  م�شتقبال..�إ�شافة  تد�ركها  يتم 
�مل�شتغرق و�لتعرف على بيانات �ل�شخ�س  زمن �لفح�س 
�شيتم خالل  �أن���ه  �مل��رزوق��ي  و�أو���ش��ح  و�ل��ت��دق��ي��ق.  للتاأكد 
على  ب��اد  �لآي  �للوحية  �لأج��ه��زة  ت��وزي��ع  �ملقبلة  �ل��ف��رة 
�ملنت�شرة  فروعها  مع  �ملركبات  قيادة  تعليم  مر�كز  بقية 
يف دب���ي وذل����ك م��ن �أج����ل �لرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات �مل��ق��دم��ة 
�لتكنولوجيا  ه��ذه  يف  �ل�شباقن  ن��ك��ون  حتى  للجمهور 

�حلديثة يف مر�كز �لتدريب.

هطول اأمطار اخلري على 
املناطق ال�سرقية للدولة

الطرق   م�سروع الأجهزة اللوحية خلدمة فح�س �سائقي املركبات
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لكرو�ن �لذهبي 

CN 1135923:للهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شعيد خلفان ح�شرم �لكتبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شاملن مبارك �جلابري

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �منك�س �نرنا�شيونال 

ذ.م.م فرع �بوظبي رخ�شة رقم:CN 1030104 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

MAKPLUS GENERAL TRADING LLC شافة ماك بالك للتجارة �لعامة ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

RIMCO INVESTMENTS LLC شافة رميكو لال�شتثمار �س.ذ.م.م��
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جمال عبد�ل�شالم �بو عي�شى من 99.9% �ىل %70

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ب�شام عبد�ل�شالم �بو عي�شى
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدينة 

CN 1039476:لفالم - فرع رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدينة 

CN 1034303:لفالم رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

 CN 1118405:شحر �ل�شام ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

كيلن خلياطة �زياء �ل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 1177712 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل فرج خمي�س لت�شليح ما�شورة عادم 

�ل�شيار�ت و�ل�شربجنات رخ�شة رقم:CN 1114449  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/بديع �لعامل حاجي عباد �هلل من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ بديع �لعامل حاجي عباد �هلل من 49% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فرج خمي�س مرهون فرج �لدرمكي من �شريك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فرج خمي�س مرهون فرج �لدرمكي من 51% �ىل %0
تعديل ر�أ�س �ملال/ من 10000 �ىل 0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/حمل فرج خمي�س لت�شليح ما�شورة عادم �ل�شيار�ت و�ل�شربجنات
FARAJ KHAMIS AUTO EXHAUST AND SPRINGS REPAIR SHOP

�ىل/�ل�شاحل �لزرق لت�شليح عو�دم �ل�شيار�ت  
BLUE COAST EXHAUST REPAIR

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ملحمة ريحانة

 رخ�شة رقم:CN 1098550  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بو طاهر �بو مو�شى )%100(

تعديل وكيل خدمات/ ��شافة حمد حممد حمد �شامل �ملزروعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك عبد�للطيف عبد�لر�شول حممد �دري�س

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1
تعديل ��شم جتاري:من/ملحمة ريحانة

AL RAIHANA BUTCHERY
�ىل/ملحمة تاج �ملدينة  

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
لالعمال  �لبطن  �شما  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية و�ل�شحية رخ�شة رقم:CN 1171042 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شما �لبطن لالعمال �لكهربائية و�ل�شحية

SAMA AL BATIN ELECTRICAL & SANITARY WORKS EST

�ىل/�شما �لبطن للعقار�ت  
 SAMA AL BATIN REAL ESTATES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجر �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية )4329904(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �لتمديد�ت �ل�شحية )4329906(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �بناء حلو�ن 

CN 1121222:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �بناء حلو�ن للمقاولت �لعامة

ABN'A HALWAN GENE CONT EST
�ىل/موؤ�ش�شة �بناء حلو�ن لل�شيانة �لعامة  

ABNA'A HALWAN GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ولتل للحلول �ملتقدمة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1237928 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 30*50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ولتل للحلول �ملتقدمة ذ.م.م
ALLTEL ADVANCE SOLUTION LLC

�ىل/فور �يفر لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م  
FOREVER PROPERTY MANAGEMENT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجر �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتر�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �للكروين )9511001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع م�شتلزمات �حلا�شب �ليل ومعاجلة �لبيانات - بالتجزئة )4741006(

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

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

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �شيتي  جرين  �ل�ش�����ادة/نيو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�للكروميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1085921 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/نيو جرين �شيتي للمقاولت �للكروميكانيكية ذ.م.م
NEW GREEN CITY ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING LLC

�ىل/من�شور �قبال لركيب �ملعد�ت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م  
MANSOOR IQUBAL ELECTRCIAL AND MECHANICAL EQUIPMENT INSTALLATION

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب وت�شغيل �ملعد�ت �لكهربائية )4329105(
تعديل ن�شاط/��شافةتركيب وت�شغيل �ملعد�ت �مليكانيكية )4322008(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

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

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

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مودية للمقاولت �لكهربائية 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1057599 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.60*0.70

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة مودية للمقاولت �لكهربائية و�ل�شيانة �لعامة
MOUDIA ELECTRICTING & GENERAL MAINTENANCE EST

�ىل/موؤ�ش�شة مودية لل�شيانة �لعامة  
MOUDIA GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية )4329904(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

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

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

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة كون لتجارة �ملعد�ت 

�لثقيلة �مل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1014633 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة كون لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة �مل�شتعملة
COSMOS USED HEAVY MACHINERY TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة كون للمعد�ت �لثقيلة  
COSMOS HEAVY MACHINERY EST

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

تنويه
 10876 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
 CN 1397495 بتاريخ 2013/8/22 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم

بال�شم �لتجاري �شوي�س لند لل�شاعات ذ.م.م.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية : بالتعديالت �لتالية

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد حارب مفتاح حمد �لنيادي %35

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شلطان روميه

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطار �لذهبي لت�شليح 

CN 1184981:طار�ت �ل�شيار�ت وتبديل �لزيوت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة رحمت �هلل حممد كل )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ر��شد حممد علي �شنديه �ملن�شوري من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ر��شد حممد علي �شنديه �ملن�شوري من 100% �ىل %0

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتار �شن للهد�يا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1056416 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

قا�شم حممد - بن حممد من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ريا�س تاز هاتيتيل بن تاز هاتيتيل �بو بكر
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روز �ل�شلع للهو�تف �ملتحركة 

رخ�شة رقم:CN 1417321 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/روز �ل�شلع للهو�تف �ملتحركة
ROSE ALSILA MOBILE PHONES

�ىل/روز �ل�شلع للهد�يا  
ROSE ALSILA GIFTS

بن  �شعيد  ورثة  �لعام  �ل�شارع  �ل�شلع  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
عقيده �ملن�شوري �ىل �ملنطقة �لغربية غياثي �ل�شناعية قطعة 15 حمل 5

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :2013/8/26 �ملودعة حتت رقم :196848      
با�ش��م:�شركة بيانكو در�ي كلن ذ.م.م

وعنو�نه: �بوظبي ، �س.ب:35606 ، هاتف: 026333157 ، فاك�س: 026332208  
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتنظيف على �لبخار )غ�شل وكي �ملالب�س( .
�لو�ق�عة بالفئة:37

و�شف �لعالمة : عبارة عن حرف )B( د�خل د�ئرة ويف �ل�شفل عبار )بيانكو در�ي كلن( باللغة �لعربية و 
)BIANCO DRY CLEMN( باللغة �لجنليزية .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885 العدد 10885 بتاريخ 2013/9/2   

بوجاتي- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
يعلن   ، م(  م  ذ  )بوجاتي-  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
�مل�شفى / �أمر �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عالة 
فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عالة علية 
 ، �مل�شفى  �إىل  لذلك  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم 
وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ �لإعالن 
، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه 

باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعن للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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اأول اعتماد اأكادميي موؤ�س�سي ملوؤ�س�سات التعليم العايل

بوليتكنيك اأبوظبي حت�سل على العتماد الأكادميي العاملي من اأدفان�سيد �ساك�س

مب�ساركة 55 مركزا يف اأرجاء الدولة 

�سيف بالدي2013 يوا�سل فعالياته لالأ�سبوع الرابع على التوايل 
اللجنة العليا للربنامج تعكف على ح�سر نتائج الزيارات للوقوف على مدى ا�ستفادة امل�ساركني يف الأن�سطة

فوري  ب�شكل  و�ملعوقات  �لتحديات 
ومبا�شر من و�قع متابعة �لتجربة 
ع��ل��ى �لأر��������س ول��ي�����س م���ن خ��الل 

�لتقارير �ملكتبية.
وع������ن م�������ش���ت���وى حت���ق���ق �أه�������د�ف 
���ش��ي��ف ب�����الدي ق����ال �ل��ن��ع��ي��م��ي �إن 
ه��ن��اك ر���ش��د� ي��وم��ي��ا ي��ت��م مل�شتوى 
�لإجن����������از�ت، وم����ع����دلت �لإق���ب���ال 
وع��دد  �ملنت�شبن  ر���ش��اء  وم�شتوى 
�ل�����رب�م�����ج و�مل����وه����وب����ن ون���وع���ي���ة 
على  ت�شر  وجميعها   ، �لأن�����ش��ط��ة 
�ل�شر�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق 
مرتفعة  وب��ن�����ش��ب  ب����الدي  ل�شيف 

جد�. 
�لإعالمية  �للجنة  رئي�س  و�أ�شاف 

•• دبي –الفجر:

�شيف  �لوطني  �لربنامج  يو��شل 
بالدي 2013 فعالياته لالأ�شبوع 
�ل��ر�ب��ع على �ل��ت��و�يل و�لأخ���ر من 
كافة  تو��شل  كما  �ل��ربن��ام��ج  عمر 
�ملر�كز �ل�شتعد�د حاليا للم�شاركة 
يف �حل���ف���ل �خل���ت���ام���ي ل��الأن�����ش��ط��ة 
�لربنامج  �لتي قدمها  و�لفعاليات 
من خالل 55 مركز منت�شرة ، يف 
�ألف   22 �لدولة و��شتهدف  �أرجاء 
�لعليا  �للجنة  تعكف  كما  منت�شب 
�شعادة  برئا�شة  للربنامج  �ملنظمة 
خ���ال���د �مل���دف���ع ع��ل��ى ح�����ش��ر ن��ت��ائ��ج 
�ل����زي����ار�ت �ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة 
خ����الل �لأ����ش���اب���ي���ع �مل��ا���ش��ي��ة حتى 
�حل��ك��م  �ل��ل��ج��ن��ة  لأع�����ش��اء  يت�شنى 
ع��ل��ى م����دى �����ش���ت���ف���ادة �مل�����ش��ارك��ن 
يف �لأن�����ش��ط��ة و����ش��ت��ط��الع �أر�ئ��ه��م 
�ل�شر�تيجية  تنفيذ  من  و�لتاأكد 
�لتي و�شعتها �للجنة �لعليا لإجناح 

�لربنامج �لوطني .
بدورة �أكد عبد �هلل �لنعيمي رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �لإع���الم���ي���ة ب��ال��ربن��ام��ج 
 2013 ب�����الدي  �ل��وط��ن��ي ���ش��ي��ف 
يوم �خلمي�س  فعاليات  باإنتهاء  �أنه 
�شبتمرب  م���ن   5 �مل����و�ف����ق  �مل��ق��ب��ل 

55 م����رك����ز� ���ش��ب��اب��ي��ا  ب�����  �جل�������اري 
على  و�جتماعيا  وريا�شيا  وثقافيا 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة ي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار 
�لتي  �ل�شابعة  �ل��دورة  �أن�شطة  على 
����ش��ت��م��رت مل����دة 25 ي����وم ،م�����ش��ر� 
حاليا  ت�شتعد  �ملر�كز  كافة  �أن  �إىل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �حل���ف���ل �خل��ت��ام��ي 
�ل�������ذي ت��ن��ظ��م��ه �ل���ل���ج���ن���ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�لأرب����ع����اء �ل���ق���ادم �مل���و�ف���ق 4 من 
من  ك��ب��ر  ع���دد  بح�شور  �شبتمرب 
و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ق���ي���اد�ت 
�لعامة  و�لهيئة  �ملجتمع  وتنمية 
وعدد  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 

كبر من �شركاء �شيف بالدي.
�ل��ت��ف��اع��ل  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أو�����ش����ح 
�لإي����ج����اب����ي ب����ن �ل���ق���ائ���م���ن ع��ل��ى 
باللجنة  ب�����الدي  ���ش��ي��ف  �أن�����ش��ط��ة 
على  �ملنت�شرة  �مل��ر�ك��ز  يف  �أو  �لعليا 
م�شتوى �لدولة من جانب و�أولياء 
�لأم��ور و�ملنت�شبن من جانب �آخر 
كان من �أهم �شمات �لدورة �ل�شابعة 
، وهو ما �نعك�س �إيجابيا على معدل 
ر����ش���اء �مل�������ش���ارك���ن يف �ل��ربن��ام��ج 
�ل����وط����ن����ي ، ك���م���ا ك������ان ل��ل��ح��رك��ة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �ل��د�ئ��ب��ة لأع�����ش��اء 
�أو  ترتيب  ودون  �ملر�كز  كافة  على 
�أثرها يف �لتعامل مع كافة  تنظيم 

•• ابوظبي- الفجر 

ح��ق��ق��ت ب��ول��ي��ت��ك��ن��ي��ك �أب���وظ���ب���ي 
�ل���ت���اب���ع���ة مل���ع���ه���د �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جديد�ً  عامليا  �إجن���از�ً  �لتطبيقية 
ب����احل���������ش����ول ع����ل����ى �لع����ت����م����اد 
�لأك�����ادمي�����ي �مل��وؤ���ش�����ش��ي �ل����دويل 
�لر�بطة  م��ن  �شاك�س  �أدف��ان�����ش��ي��د 
�جل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات و�مل����د�ر�����س 
ب���ال���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة 
موؤ�ش�شات  �أع����رق  م��ن  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
�لع��ت��م��اد �لأك����ادمي����ي يف �ل��ع��امل 
�ملخرجات  ج��ودة  على  لركيزها 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وف���ق �أرق�����ى �مل��ع��اي��ر 
�ل���ع���امل���ي���ة وب����ذل����ك ي���ك���ون م��ع��ه��د 
بجميع  �لتطبيقة  �لتكنولوجيا 
تعليمية  موؤ�ش�شة  �أول  موؤ�ش�شاته 
حت�شل على هذ� �لعتماد �شمن 
هذ� �لربوتوكول �جلديد �خلا�س 
للتعليم  �ل���دول���ي���ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل���ع���ايل و�ل��ت��ق��ن��ي و�ل�����ذي يطبق 
لأول مرة كنظام متكامل ل�شمان 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  ي�شمل  �جلودة 

�جلامعي وقبل �جلامعي.
�أن  �ملعهد  �أمناء  �أكد جمل�س  وقد 
هذ� �لجناز �لعاملي غر �مل�شبوق 
ي����اأت����ي ن��ت��ي��ج��ة ل���ل���دع���م �ل��ك��ب��ر 
و�مل�������ش���ت���م���ر مل�������ش���رة �مل���ع���ه���د م��ن 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي حتر�س 
من  �ملوؤ�ش�شات  كافة  متكن  على 

على  �حل�������ش���ول  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ط��ار  ج���اء يف  �شاك�س  �أدف��ان�����ش��ي��د 
معهد  يف  �ل��ع��م��ل  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
و�شعيها  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
تتو�فق  �أن  ���ش��رورة  نحو  �ل��د�ئ��م 
�ملوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  �ل��ع��م��ل  بيئة 
�ل���ث���ان���وي���ة و�جل���ام���ع���ي���ة �ل��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��م��ع��ه��د ب�����ش��ك��ل م���ت���ك���ام���ل م��ع 
�أرق������ى �ل��ن��ظ��م �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ع��م��ول 
ب��ه��ا ع��امل��ي��اً مب���ا ي�����ش��م��ن حتقيق 
�ملرجوة  �لوطنية  كامل �له��د�ف 
مب���ا ي��رج��م ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة 
وخم��رج��ات  نتائج  �ىل  �ل��ر���ش��ي��دة 
على  وم��ع��ا���ش��ة  ملمو�شة  وط��ن��ي��ة 

�أر�س �لو�قع.
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �للطيف  و�أو����ش���ح 
�لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ل�شام�شي 
�مل�������ش���ار �ل��ي��ه��ا ك���ان���ت ق���د منحت 
�لع��ت��م��اد �لأك����ادمي����ي �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
جل��م��ي��ع ث��ان��وي��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ق���ب���ل ذل�����ك ب��ي��ن��م��ا 
ي��ت��م��ي��ز �لع���ت���م���اد �جل���دي���د ب��اأن��ه 
�أبوظبي  بوليتكنك  لي�شمل  ميتد 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  من  باعتبارها 
�لعايل �لتابعة للمعهد كما مينح 
كنظام  للمعهد  �جلديد  �لعتماد 
�لعتماد  منح  يف  �حل��ق  موؤ�ش�شي 
�لأك����ادمي����ي جل��م��ي��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ملدة  وذل��ك  له  �لتابعة  �لتعليمية 
خ��م�����س ����ش���ن���و�ت م��ق��ب��ل��ة �إ���ش��اف��ة 

�لعمل وفق �أرقى م�شتويات �لعمل 
�لو�شول  يف  �لتميز  ي�شمن  مب��ا 
�ىل �ملخرجات �لتعليمية �لوطنية 

�لتي تلبي كل �لطموحات.
جهود  �لم��ن��اء  جمل�س  ثمن  كما 
�لتكنولوجيا  ملعهد  �لعليا  �إلد�رة 
�لتطبيقية يف قيادة �إد�رة �جلودة 
ن��ح��و ت���وف���ر ك���اف���ة �لم��ك��ان��ي��ات 
�لجن���از  ه���ذ�  لتحقيق  �ل���الزم���ة 

�لكبر �لذي يفخر به �جلميع.
قد  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  وك��ان��ت 
�أق����ام����ت �أم�������س �لأح������د �إح���ت���ف���اًل 
مب��ق��ره��ا مب��ج��م��ع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بن  حم��م��د  مب��دي��ن��ة  �لتطبيقية 
�نطالق  مبنا�شبة  باأبوظبي  ز�يد 
�لعام �لدر��شي �جلديد مت خالله 
ت�شليم �لعتماد �لكادميي �مل�شار 
عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  �ىل  �ل��ي��ه 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر ع�����ام م��ع��ه��د 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية بح�شور 
�ل��ربوف�����ش��ي��ور ن��ات��ر�ج��ان ب��ر���ش��اد 
م�����ش��ت�����ش��ار �ل���رب�م���ج �لأك��ادمي��ي��ة 
�أح����م����د  و�ل�����دك�����ت�����ور  �مل����ع����ه����د  يف 
�أبوظبي  بوليتكنك  مدير  �لعور 
مدير  �ل�شام�شي  �شليم  و�لدكتور 
�لعن  ف���رع  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك 
�إد�رة  مدير  ي�س  وليد  و�لدكتور 
�جل���������ودة ب���امل���ع���ه���د ون���خ���ب���ة م��ن 

�مل�شوؤولن.
وق������ال �ل���دك���ت���ور ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف 

�ملعهد  ين�شئها  �لتي  �ل��ف��روع  �إىل 
م�شتقبال. 

و�أ��������ش�������اف م�����دي�����ر ع�������ام م��ع��ه��د 
�أن  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح�����ش��ول �ل��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك ع��ل��ى ه��ذ� 
�لع��ت��م��اد �جل��دي��د ي��اأت��ي تتويجا 
ل��ل��م�����ش��ت��وى �مل���ت���ق���دم �ل�����ذي يتم 
ت��ط��ب��ق��ه يف �مل����ج����ال �لأك����ادمي����ي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي وت���اأك���ي���د� ع��ل��ى ج���ودة 
نظام �لعمل �لد�خلي �لذي يت�شم 
ومطابقة  و�ل��و���ش��وح  بال�شفافية 
�ملعاير �لعاملية يف تنفيذ �لأن�شطة 
�لأك��ادمي��ي��ة و�لركيز  و�ل��رب�م��ج 
�لتعليم،  خم���رج���ات  ج����ودة  ع��ل��ى 
للموؤ�ش�شات  منوذجا  يجعلها  مبا 
يحتذى  �لتي  �لر�ئدة  �لتعليمية 
على  �ملعاير  تلك  تطبيق  يف  بها 

م�شتوى �لعامل.
و دع����ا �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف 
�ل�شام�شي �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
و�لإد�رين يف بوليتكنك �أبوظبي 
و�حلر�س  �جل��ه��ود  مو��شلة  �ىل 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �ل��������ذ�ت و�ل���ع���م���ل 
�ملوؤ�ش�شي مبا يحقق �شالح �لوطن 

و�ملو�طن . 
ومن جهته �أو�شح �لدكتور �أحمد 
بوليتكنيك  �أب��وظ��ب��ي  �أن  �ل���ع���ور 
حتر�س منذ �نطالقتها على توفر 
تركز  �لتي  �جل��ودة  معاير  كافة 
عليها �شاك�س وهي و�شوح �لهدف 

وعقوق �لو�لدين و�جلز�ء �ملرتب 
ع��ل��ى ذل���ك يف �ل��دن��ي��ا ق��ب��ل �لآخ���رة 
�لآي���ات  ببع�س  ذل���ك  يف  م�شتعيناً 
�ل���ق���ر�آن���ي���ة و�لأح�����ادي�����ث �ل��ن��ب��وي��ة 
�مل��ح��ا���ش��ر بطرح  ق���ام  ،ويف �خل��ت��ام 
بع�س �لأ�شئلة على �ل�شباب مثر�ً 
وحمفز�ً �إياهم لل�شعي نحو �إر�شاء 
�لطلبة  لتفاعل  وك���ان  و�ل��دي��ه��م��ا، 
�لذين ز�د عددهم على 50 طالبا 
�أث������ره يف �إث�������ر�ء �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل���ذي 
حر�س منظمو �شيف بالدي على 
�ملتميزة  �لرب�مج  �شمت  ت�شمينها 
ل��ت��م��ث��ل دع�����وة ل��ك��اف��ة �مل�����ش��ارك��ن 
كفري�شة  �لو�لدين  برب  لالإهتمام 
دي���ن���ة وُخ���ل���ق ي���دع���و �إل���ي���ه �ل�����ش��ن��ع 

�لإمار�تي �لأ�شيل.  
و�أعرب علي �ل�شام�شي مدير �ملركز 
عن تقديره لالأ�شلوب �ل�شيق �لذي 
ق���دم���ت ب���ه �مل��ح��ا���ش��رة ك��م��ا ت��ق��دم 
تعاونها  دبي على  ل�شرطة  بال�شكر 
�مل���ث���م���ر م����ع م���وؤ����ش�������ش���ات �ل����دول����ة 
لتحقيق �لأهد�ف �ل�شامية يف خلق 
مو�طن و�ع ومثقف وحمب لوطنه 
ومنفذ لتعاليم دينه �حلنيف .كما 
�أ���ش��اف �أن ه���ذه �مل��ح��ا���ش��رة ج��اءت 
�لربنامج  �أن�شطة وبر�مج  �إطار  يف 
 2013 ب�����الدي  �ل��وط��ن��ي ���ش��ي��ف 

�ل��ع��ام حقق  ب���الدي ه��ذ�  �إن �شيف 
�ل��ك��ث��ر م��ن غ��اي��ات��ه ح��ي��ث �أ���ش��ب��ح 
لدرجة  �لأم��ور  �أولياء  ثقة  م�شدر 
�أن�شطتها  ت��ق��دم  �مل��ر�ك��ز  بع�س  �أن 
لأع�����د�د �أك����رب ب��ك��ث��ر م���ن �مل��ت��وق��ع 
ك���م���ا ح������دث يف ع���ج���م���ان ور�أ��������س 
�لإق��ب��ال  �أن  �إىل  م�����ش��ر�  �خل��ي��م��ة، 
�شيحقق  �لعام  ه��ذ�  �لأن�شطة  على 
جن����اح����ات ت���ف���وق �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي، 
ورمبا �أكرب من �لتوقعات، مو�شحا 
للم�شاركات  �لإج���م���ايل  �ل��ع��دد  �أن 
ي��ت��م ح��ال��ي��ا �إح�������ش���اوؤه ب��دق��ة عرب 
�لتو��شل مع �أكر من 55 مركز� 

على م�شتوى �لدولة. 

 ب���ر �ل���و�ل���دي���ن يف ���ش��ي��ف ب���الدي 
�ل�شارقة

�لثالث  �لأ���ش��ب��وع  فعاليات  �شمن   
ب��الدي  �شيف  �ل��وط��ن��ي  للربنامج 
���ش��ب��اب  مب���رك���ز  �أق���ي���م���ت   2013
�ل�شارقة حما�شرة دينية بعنو�ن)بر 
�لو�لدين( قدمها �ملالزم �أول علي 
ي��و���ش��ف ي��ع��ق��وب م���ن ���ش��رط��ة دب��ي 
،وت���ن���اول���ت �مل��ح��ا���ش��رة ،ف�����ش��ل بر 
لهما  �لإح�شان  و�أهمية  �لو�لدين 
قام  ث��م   ، �إر�شائهما  �إىل  و�ل�شعي 
بعر�س �أمثلة و مناذج خمتلفة لرب 

�لتعليمية  للموؤ�ش�شة  و�ل��ت��وج��ة 
ومتتع �لإد�رة باحلوكمة و�لقيادة 
�لتعليم  �أن�شطة  وفاعلية  �ملثالية 
و�لتقييم لتح�شن �لتعلم وتوفر 
�مل�������ش���ادر و�لأن����ظ����م����ة �ل���د�ع���م���ة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ����ش��ت��خ��د�م 
�مل�شتمر  �لتح�شن  �لنتائج بهدف 
للخدمات �لتعليمية �لتي يقدمها 
�لر�بطة  تاأكدت  �أن  بعد  �ملعهد،و 
�جل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات و�مل����د�ر�����س 
ب���ال���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة 
بوليتكنك  ق��ررت منح  ذل��ك،  من 
�أب��وظ��ب��ي ،�لع���ت���م���اد �لأك���ادمي���ي 

�مل��وؤ���ش�����ش��ي �ل���ع���امل���ي،م���وؤك���د�ً على 
ت��ق��دم  �أب���وظ���ب���ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  �أن 
للموؤ�ش�شات  ر�ئد�ً  منوذجا وطنياً 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف ت��ط��ب��ي��ق 
م���ع���اي���ر �جل��������ودة �لأك����ادمي����ي����ة 

و�لإد�رية يف تناغم تام
�لتميز  �لطموح نحو  يلبي   ومبا 

�لد�ئم يف مناحي �لعمل .
و�أفاد �لدكتور وليد ي�س باأن فريق 
�لإعتماد �لدويل �أدفان�شيد �شاك�س 
�ملن�شاأت  كافة  بتفقد  م��وؤخ��ر�  ق��ام 
�لتابعة لبوليتكنك �أبوظبي حيث 
�لتقى 129 من �لطلبة و�أع�شاء 

�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ش���ي���ة و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�لد�ري����ة و ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر كافة 
�مل��ع��اي��ر �مل��ط��ل��وب��ة و وق����ف على 
�مل�شتوي �لر�قي �لذي و�شلت �ليه 
كافة �ملوؤ�ش�شات و�إلد�ر�ت �لتابعة 
�لتميز �لكادميي  لها من ناحية 
و�ملخرجات �لتعليمية �لتي ترتقي 
�يل �مل�شتوي �لعاملي بال�شافة �يل 
بالكفاءة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لد�ء  مت��ت��ع 
�لعالية وهو �لمر �لذي �شاهم يف 
رقي �مل�شتوي �لعلمي و�لكادميي 
�أعلى  �ىل  بهم  و�لو�شول  للطلبة 
�أن  �ىل  لف��ت��اً  �لعاملية  �مل�شتويات 

�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد 
ل��ف��رق  ت���دري���ب���ي���ة  دور�ت  ع���ق���د 
�ل��ت��ق��ي��ي��م �ل���د�خ���ل���ي و�مل�����ش��ارك��ن 
يف ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ي��ي��م ق��ب��ل ق��ي��ام 
فريق �لر�بطة �جلنوبية للكليات 
للتاأكد  بزيارته  �شاك�س  و�ملد�ر�س 
م��ن ت��و�ف��ر �مل��ع��اي��ر �مل��ط��ل��وب��ة يف 
�لنظام �ملوؤ�ش�شي فيه ومدى جودة 
�إىل  �إ�شافة  �ملعاير  تلك  تطبيق 
�مل�شتمرة،�لتي  �لتح�شن  خطط 
����ش���ت���ت���و�����ش���ل ط�������و�ل �ل�������ش���ن���و�ت 
�ل�شتوى  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  �ل��ق��ادم��ة 

�ملتقدم يف بوليتكنك �أبوظبي.

�لتي �أعدت بحيث تلبي �حتياجات 
�ل�����ش��ب��اب م���ن �ل���ن���و�ح���ي �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لرفيهية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�ل��روح��ي  للجانب  �إغ��ف��ال  ، دومن���ا 

و�لربوي . 

فتيات �شيف بالدي مبربح �لأكر 
متيز� فنيا وريا�شيا

حتظى فعاليات �لربنامج �لوطني 
���ش��ي��ف ب����الدي ب��اإق��ب��ال ك��ب��ر على 
مربح  فتيات  م��رك��ز  يف  �لفعاليات 
خ����ا�����ش����ة �ل������رب�م������ج �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�لفتيات  ح��ي��ث حت��ر���س  و�ل��ف��ن��ي��ة، 
ع����ل����ى �حل���������ش����ور ع����ل����ى ف���رت���ن 
���ش��ب��اح��ي��ة وم�����ش��ائ��ي��ة، وم���ع ب��د�ي��ة 
�لأ�����ش����ب����وع �ل����ر�ب����ع م����ن �ل���رب�م���ج 
فنية  م�شروعات  �لطالبات  قدمت 
ت�شكيلية  لوحات  عن  عبارة  ر�ئعة 
فنية،  وت�شميمات  تر�ثية  وف��ن��ون 
عالية �لقيمة، �إ�شافة �إىل ممار�شة 

�ل���ري���ا����ش���ة م����ن خ�����الل �ل�������دور�ت 
بالدي  �شيف  مدى  على  �مل�شتمرة 
يف �ل��ت��اي��ك��ون��دو ، و�أل���ع���اب �ل��دف��اع 
�لفتيات  حتر�س  كما  �لنف�س،  عن 
حت��ف��ي��ظ  دور�ت  ح���������ش����ور  ع����ل����ى 
�ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وجت��وي��ده �إ�شافة 
و�لأك����الت  �مل�شرحية  �ل��ور���س  �إىل 

�ل�شعبية.
باإ�شادة  حظي  �ل��ذي  �ملركز  وي�شم 
لفعاليات  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�لطالبات  م��ن  ع��دد  ب��الدي  �شيف 
�مل����ت����م����ي����ز�ت ح���ي���ث ي�������ش���م ب��ط��ل��ة 
وع�شوة  �لتايكوندو  يف  �لإم����ار�ت 
�لوطني، وكذلك طالبات  �ملنتخب 
�لت�شكيلية  �ل��ف��ن��ون  يف  م��ت��م��ي��ز�ت 
عدد  يف  لوحاتهن  �شاركت  �لالتي 

من �ملعار�س �لكربى.
مربح  فتيات  مركز  مديرة  وقالت 
يعد  �مل��رك��ز  �إن  �ل�شنحاين  منرة 
�أهم متنف�س لفتيات �ملنطقة لذلك 

نحر�س على تقدمي عدد كبر من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ل���ش��ت��ي��ع��اب �أك����رب ع��دد 
ممكن منهن �إ�شافة �إىل �لرحالت 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رف��ي��ه��ي��ة ل��ه��م كما 
مع  �لتو��شل  على  �ملركز  يحر�س 
�أولياء �لأمور للتعرف على روؤيتهم 
للفعاليات ومدى �ل�شتفادة منها، 
�شيف  وفعاليات  �ملركز  �أن  موؤكدة 
ب������الدي ي���ح���ظ���ي���ان ب��ث��ق��ة �أول����ي����اء 

�لأمور.
�أحمد بطلة  �أروى  �لطالبة  وقالت 
�ل��ت��اي��ك��ون��دو و�ل��ط��ال��ب��ة ب��ال�����ش��ف 
فعاليات  يف  م�شاركتها  �إن  �لثامن 
ح�شور  م��ن  مكنها  ب���الدي  �شيف 
عدد كبر من ور�س �لعمل �لفنية 
�لريا�شية  �إىل  �إ�شافة  و�مل�شرحية 
�لغناء  ك��م��ا م��ار���ش��ت ه��و�ي��ت��ه��ا يف   ،
و�ل����ر�����ش����م، م����وؤك����دة �أن����ه����ا حت��ظ��ى 
�مل��رك��ز  �إد�رة  م���ن  ك��ب��ر  بت�شجيع 

ومن كافة زميالتها.

موظفًا وموظفة مبوا�سالت الإمارات يتدربون على ا�ستخدام بوابة حكومتي الإلكرتونية  26
•• دبي –الفجر:

وم��وظ��ف��ة  م���وظ���ف���اً   26 �����ش����ارك 
مبو��شالت �لإمار�ت يف ور�شة عمل 
�لعمليات  �إد�رة  نظمتها  تدريبية 
��شتخد�م  كيفية  ح��ول  باملوؤ�ش�شة 
نظام حكومتي �لبو�بة �لإلكرونية 
لالقر�حات و�ملالحظات حلكومة 
دول�����ة �لإم���������ار�ت، �أل���ق���اه���ا �ل�����ش��ي��د 
ع���م���ر ف�����رح�����ان �ل���ك���ع���ب���ي رئ��ي�����س 
�ل��ع��ن يف  �ل�����ش��الم��ة يف ف���رع  ق�شم 
ملو��شالت  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م�شرح 
�لإم���������ار�ت. و�أك�����د �ل�����ش��ي��د حممد 
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  عبيد  علي 
�أن ه��ذه  �لإم������ار�ت  يف م��و����ش��الت 

�لور�شة تندرج �شمن �جلهود �لتي 
روؤي���ة  بتطبيق  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
و�أه�����د�ف ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
ن��ح��و �ل��ت��م��ي��ز و�ل���ري���ادة يف تقدمي 
�خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحت��ادي��ة، 
ومب����ا ي��ح��ق��ق �أع���ل���ى درج�����ات ر���ش��ا 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن، و�ل��ت��ع��ام��ل �لإي��ج��اب��ي 
�ملالحظات  مع  و�ل�شريع  و�لفاعل 

و�لقر�حات �لو�ردة من قبلهم.
�لور�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  عبيد  و�أ���ش��ار 
�أخ��رى مماثلة  �شبقتها ور�س  �لتي 
����ش��ت��ه��دف��ت  ���ش��اب��ق��اً،  تنظيمها  مت 
ت��ع��ري��ف �مل�����ش��ارك��ن ب��اأه��م��ي��ة نظام 
حكومتي �لإلكروين �لذي يعترب 
قناة �ت�شالية حية ت�شب يف حتقيق 

�لدولة وخارجها.
وحت��������دث ع����م����ر �ل���ك���ع���ب���ي خ����الل 
مع  �لتعامل  �شيا�شات  عن  �لور�شة 
�لبو�بة من قبل موظفي �حلكومة 
�لحت���ادي���ة و�ل�������وز�ر�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�مل�شتقلة  �لحت���ادي���ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�إىل  تطرق  حيث  �مل�شتقلة،  و�شبه 
�لتي  �لرئي�شية  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد 
متثلت يف �ملالحظات �لإد�رية و�لتي 
عن  �ملتعاملن  مبالحظات  تتعلق 
و�ملالحظات  و�ل��ق��و�ن��ن،  �لأنظمة 
�شلوكيات  يف  �ملتمثلة  �لتنفيذية 
ل��ل��ق��و�ن��ن،  وتطبيقهم  �مل��وظ��ف��ن 
بالإ�شافة لق�شم �لقر�حات �لذي 
م���ن خ���الل���ه ي�����ش��ت��ط��ي��ع �جل��م��ه��ور 

ل���ه���ا، و�أم�������ا �لق������ر�ح������ات، ف��ي��ت��م 
�لتعامل معها خالل 15 يوماً من 
�أغلب  �أن  موكدة  ت�شجيلها،  تاريخ 
��شتالمها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �مل��الح��ظ��ات 
هي مالحظات تنفيذية مع بع�س 

�ملالحظات �لإد�رية.
م���و�����ش���الت  �أن  ج����رب  و�أ�����ش����اف����ت 
ب��و�ب��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة   - �لإم���������ار�ت 
مع  تعاملها  يف  ت�شتند   - حكومتي 
�جلمهور  و�ق��ر�ح��ات  مالحظات 
على حزمة من �لقنو�ت �لت�شالية 
مركز  رقم  �شمنها  ومن  �ملتنوعة، 
 8006006 �مل��ج��اين  �لت�����ش��ال 
وم��ر�ك��ز ت��ق��دمي �خل��دم��ة و�مل��وق��ع 
وح�شابات  �ل��ر���ش��م��ي  �لإل���ك���روين 

�شهولة  بكل  �ق��ر�ح��ات��ه��م  �إي�����ش��ال 
وي�������ش���ر، و�أخ����������ر�ً ق�������ش���م �ل�����ش��ك��ر 
و�لتقدير �لذي ميكن م�شتخدمي 
�إعجابهم  ع��ن  ي��ع��ربو�  �أن  �ل��ب��و�ب��ة 
و�ن����ط����ب����اع����ه����م جل��������ودة �خل����دم����ة 

و�شرعتها و�شكر �ملوؤ�ش�شة �ملعنية.
جرب  م��روة  �أو�شحت  جانبها،  م��ن 
رئي�س ق�شم �لعناية باملتعاملن يف 
�إد�رة �لعمليات �أن �لق�شم يتعامل مع 
�ل���و�ردة  و�لق��ر�ح��ات  �ملالحظات 
من �جلمهور �شمن منوذج معن، 
�ل�شخ�س  �إىل  �إر���ش��ال��ه��ا  ث��م  وم���ن 
و�لبت  �ملالحظات  مبتابعة  �ملعني 
�أي����ام و�ل��ع��م��ل على   5 فيها خ���الل 
�ملنا�شبة  �حللول  وو�شع  معاجلتها 

�مل���وؤ����ش�������ش���ة يف و�����ش����ائ����ل �لع������الم 
�لجتماعي و�لعناوين �لإلكرونية 

و�لهو�تف ونحوها.
ح���ك���وم���ت���ي  ب�������و�ب�������ة  �أن  ي������ذك������ر 
�لإل������ك������رون������ي������ة ل�����الق�����ر�ح�����ات 
تفعيل  �إىل  ت���ه���دف  و�مل���الح���ظ���ات 
فئات  جميع  م��ع  �لتو��شل  ق��ن��و�ت 

�مل��ت��ع��ام��ل��ن م���ن �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع 
وتوقعاتهم  �حتياجاتهم  وحتديد 
ت��ط��وي��ر م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل��رك��ي��ز 
�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة 
م�������ن خ���������الل ت����ط����ب����ي����ق �أف���������ش����ل 
�ملمار�شات �لعاملية وحتقيق �لكفاءة 

�حلكومية.

�لأهد�ف �ل�شر�تيجية للحكومة 
�لحت�����ادي�����ة، م����ن خ�����الل ت��ط��وي��ر 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة م���ن �جل��ه��ات 
�حل���ك���وم���ي���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن د�خ����ل 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة ت�سارك يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية وفد ياباين من طالب املاج�ستري يزور تقنية دبي للطالبات 
•• ال�شارقة-وام:

ت�شارك هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعة يف �ل�شارقة يف �ملعر�س �لدويل 
�لتي  ع�شرة  �حل��ادي��ة  دورت���ه  يف   2013 �أب��وظ��ب��ي  و�لفرو�شية  لل�شيد 
�شهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  ي���وم  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  تنطلق يف 
�شبتمرب �جلاري. وقالت �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي رئي�س هيئة �لبيئة 
و�ملحميات �لطبيعة يف �ل�شارقة يف ت�شريح لها �م�س �إن �ملعر�س �لدويل 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لر�ثية  �ل�شياحية  �ملن�شات  من  يعد  و�لفرو�شية  لل�شيد 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط حيث يتيح �ملعر�س لزو�ره فر�شة �قتناء �أحدث 
�لتخييم و�ل�شيد و�لفرو�شية و�لريا�شات �خلارجية و�لبحرية  معد�ت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لعريق  ب��ال��ر�ث  �ل���زو�ر  ع��ن تعريف  ف�شال 
�ل�شارقة  يف  �لطبيعة  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  �أن  و�أ���ش��اف��ت   . �ملتحدة 

و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  �مل��ع��ر���س  يف  �ل�شنوية  بامل�شاركة  حت��ر���س 
م�شاركتها  خ��الل  فمن  �لهيئة  عليه  �عتادت  �شنويا  تقليد�  يعد  و�ل��ذي 
�شتربز هذ� �لعام �جناز�تها يف جمال �شون �لطبيعة على �مل�شتوى �ملحلي 
و�لعاملي. و�أ�شارت �ل�شويدي �ىل �أن جناح �لهيئة �مل�شارك �شينظم معر�شا 
ي�شم بو�شر�ت عن �لطيور �جلارحة �ملهاجرة و�ملقيمة يف �لدولة مثل 
�ل�شقور و�لن�شور و�لبوم وحتديد �أماكن تو�جدها يف �لدولة �إ�شافة �إىل 
عر�س حي للطيور �جلارحة. و�شيتم �لتعريف مبر�كز منتزه �ل�شحر�ء 
�لتابعة لهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة و�لتي ت�شم مركز 
حيو�نات �شبه �جلزيرة �لعربية ومركز حماية و�إكثار �حليو�نات �لعربية 
�لربية �ملهددة بالنقر��س ومتحف �لتاريخ �لطبيعي و�لنباتي ومزرعة 
وهي  وثائقية  �أف��الم  وعر�س  عنها  كتيبات  توزيع  خ��الل  �لأط��ف��ال من 

مر�كز ترفيهية تعليمية توعوية مرتكزة على منهج �ل�شياحة �لبيئية .

•• دبي-وام:

من  يابانيا  وف��د�   - للطالبات  دب��ي  كلية   - �لعليا  �لتقنية  كليات  ��شتقبلت 
طلبة �ملاج�شتر من جامعة هيتوت�شوبا�شي يف �ليابان مع ��شاتذتهم. ووقع 
عن  �لوفد  علم  �أن  بعد  �لعليا  �لتقنية  كليات  �إح��دى  زي��ارة  على  �لختيار 
�ل�شتخد�مات �حلديثة للتكنولوجيا ونهج �لتعلم باملمار�شة �لذي تعتمده 
كليات �لتقنية �لعليا. ورحب �لدكتور �شعود �ملال مدير كليات �لتقنية �لعليا 
�لكلية تعرفو� من خالل  25 طالبا وقامو� بجولة يف حرم  �ل  يف دبي ب 
على �حدث �لو�شائل �لتعليمية �ملتبعة يف �لكلية. وقال �لدكتور �شعود �ملال 
للطالبات  دب��ي  كلية  بن  �لتعاون  فر�س  معرفة  على  �شاعدت  �ل��زي��ارة  �إن 
لتبادل  ي��وؤدي  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  ..م�شيفا  �ليابانية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات 

�ملعرفة و�خلرب�ت بن �لبلدين وتعزيز �لتجارب �لثقافية و�لأكادميية بن 
�لطالب يف �لدولتن. و��شتمتع �لوفد �لياباين مبعرفة تاريخ دبي وتاريخ 
كلية دبي للطالبات �لذي قدم من قبل �لدكتورة مونيكا جالنت رئي�شة ق�شم 
�د�رة �لأعمال. و�طلع دكتور دين �شيتز ع�شو هيئة تدري�شية يف ق�شم �إد�رة 
�لعملي  �لربنامج  طبيعة  على  �لز�ئر  �لوفد  �ملاج�شتر-  ق�شم   - �لأعمال 
�لعملية  بالتطبيقات  �إعجابهم  �ل��ط��الب  �أب���دى  حيث  �ملاج�شتر  ق�شم  يف 
وهي  �لياباين  �لوفد  �لطالبات  �إح��دى  وكانت  �لربنامج.  يت�شمنها  �لتي 
بالأطفال  �لتي تعتني  روؤي��ة ح�شانة كلية دبي للطالبات  �أم منده�شة عند 
و�فق  جهتهم  من  جامعتهم.  يف  مثلها  �إن�شاء  �أ�شاتذتها  �أح��د  من  وطلبت 
�لأ�شاتذة من �جلانبن على متابعة �لتعاون يف �مل�شتقبل يف جمال �لأبحاث 

وتبادل �لزيار�ت بن �لطالب �ليابانين و�لإمار�تين. 
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الكونغر�س مل يح�سم موقفه من �سرب �سوريا
�ملعروف  ماكونيل  ميت�س  �ل�شيوخ 
دور  �ن  �حل��ادة لوب��ام��ا  بانتقاد�ته 
تعزز  )للجيو�س(  كقائد  �لرئي�س 
د�ئما عندما �عتمد على دعم عرب 
�لتزم �حلذر  لكنه  �لكونغر�س  عنه 
�لت�شويت  يف  ن��و�ي��اه  يك�شف  ومل 
ك���غ���ره م���ن ك���ل زم���الئ���ه ت��ق��ري��ب��ا 
ثابت  ب��دع��م  يتمتع  �وب��ام��ا  �ن  �ل 
م���ن ع����دد ك��ب��ر م���ن �ل��ربمل��ان��ي��ن 
ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �لدميوقر�طين 

�غلبية يف جمل�س �ل�شيوخ.
وق����ال �ل�����ش��ن��ات��ور �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
روب������رت م��ي��ن��ي��ن��دي��ز رئ��ي�����س جلنة 
�ل��ن��ظ��ام  �ل�������ش���وؤون �خل���ارج���ي���ة �ن 
�ل�����ش��وري و�لن��ظ��م��ة �مل�����ش��اب��ه��ة له 
�خل���ط���وط  �ن  ت�������درك  �ن  ي���ج���ب 
�حل��م��ر ل ميكن جت��اوزه��ا ويجب 
�ب��د� يف ت�شميم  �ع��د�وؤن��ا  �ل ي�شك 
زع��ي��م  ور�أى  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

ت�����ب�����دو ن���ت���ي���ج���ة �ل����ت���������ش����وي����ت يف 
توجيه  على  �لمركي  �لكونغر�س 
�ل�شوري  �لرئي�س  �شربة �ىل نظام 
ب�����ش��ار �ل����ش���د غ���ر حم�����ش��وم��ة، �ذ 
�ن �لم��ر يتطلب �قناع ع��دد كبر 
من �لربملانين مبن فيهم �ع�شاء 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي و�ر�شل  يف �حل��زب 
�ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س �ىل �ل��ك��ون��غ��ر���س 
فيه  يطلب  ق���ر�ر  م�����ش��روع  ر�شميا 
ع�شكرية  �شربات  بتوجيه  �ل�شماح 
�شد �شوريا و�عطاء �لرئي�س بار�ك 
�وب��ام��ا �ل�����ش��وء �لخ�����ش��ر ل��وق��ف و 

جتنب ح�شول هجمات كيميائية.
و����ش���ي���ب���د�أ جم��ل�����س �ل�������ش���ي���وخ غ���د� 
�ل���ث���الث���اء در������ش����ة �ل���ن�������س خ���الل 
ج��ل�����ش��ات ����ش��ت��م��اع ب��رمل��ان��ي��ة وق���ال 
�لدميوقر�طين  زعيم  ريد  ه��اري 

�ل�������ش���ي���وخ غ���ام�������ش���ا ع����م����د�. وه���م 
مو�فقتهم  �ن  �ي���ام  م��ن��ذ  ي�����رددون 
يقدمها  �ل��ت��ي  ب��احل��ج��ج  مرتبطة 
�وباما لقناع �لبالد بان �ل�شربات 

ل تهدف �ىل �ر�شاء �شمره.
وق�����ال ه������اورد م���اك���ي���ون �ل��رئ��ي�����س 
�جل����م����ه����وري ل��ل��ج��ن��ة �ل�����دف�����اع يف 
جمل�س �لنو�ب �قدر قر�ر �لرئي�س 
با�شتخد�م  �ل�����ش��م��اح  �ن  و����ش��اف   .
�ل���ق���وة ���ش��ي��ك��ون م��رت��ب��ط��ا ب��ق��درة 
�ل���رئ���ي�������س ع���ل���ى حت���دي���د �ه�����د�ف 

ع�شكرية و��شحة .
�ل�����ذي ي�شعى  �م����ا م���ارك���و روب���ي���و 
م��ن��ذ ����ش��ه��ر �ىل زي�����ادة �مل�����ش��اع��دة 
فقال  �ملعار�شة  مل�شلحي  �لع�شكرية 
توجيه  مل��ج��رد  ع�شكريا  ع��م��ال  �ن 
ر�شالة �و �نقاذ ماء �لوجه ل يخدم 
قال  �لقومية. من جهته  �مل�شلحة 
زعيم �لكتلة �جلمهورية يف جمل�س 

ك���ال من  �ن  �ل�����ش��ي��وخ  يف جم��ل�����س 
جمل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ �شيناق�س 
�لن�س يف جل�شات عامة �عتبار� من 
�لتا�شع من �يلول-�شبتمرب و��شاف 
على  �شي�شوت  �ل�شيوخ  جمل�س  �ن 
�لتا�شع من  ����ش��ب��وع  �ل��ق��ر�ر خ��الل 
كما  حد،  كاق�شى  �يلول-�شبتمرب، 

طلبت �د�رة �وباما .
ب��رمل��ان��ي��ا   170 م����ن  �ك�����ر  وك������ان 
طالبو�  ودمي��وق��ر�ط��ي��ا  ج��م��ه��وري��ا 
ب�����احل�����اح ب����ه����ذه �مل�����������ش�����اورة ل��ك��ن 
�ل�شربة  ل��ه��ذه  �مل���وؤي���دة  م��و�ق��ف��ه��م 
حتديدها  ي�شعب  لها  �ملعار�شة  �و 
م��ع��ظ��م��ه��م مي�����ش��ون  �ن  �ذ  ح��ال��ي��ا 
�ن����ح����اء  �ل�������ش���ي���ف���ي���ة يف  ع���ط���ل���ه���م 

�لوليات �ملتحدة.
م��ن  ك����ب����ر�  ع��������دد�  �ن  ����ش���ك  ول 
�جل���م���ه���وري���ن ���ش��ي��م��ت��ن��ع��ون ع��ن 
�ن  �ذ  �شيا�شيا  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  دع��م 

عند  �خ���رى  �شاخنة  ملفات  ه��ن��اك 
����ش��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل �ل��ك��ون��غ��ر���س مثل 

�لدين و�مليز�نية و�لهجرة.
وح�����ذر ب��ع�����س �ل�����ش��ق��ور وب��ي��ن��ه��م 
ع�������ش���و� جم���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ ج���ون 
ماكن وليند�شي غر�هام من �نهم 
�شي�شوتون �شد �ي قر�ر معتدل ل 
ب�شار  �شلطة  زعزعة  �ىل  ي�شتهدف 
�ل���ش��د وق���ال م��اك��ن وغ���ر�ه���ام يف 
عقلنا  يف  ميكننا  ل  م�شرك  بيان 
ع�شكرية  �شربات  دع��م  و�شمرنا 
م��ع��زول��ة يف ���ش��وري��ا ل ت��ك��ون ج��زء� 
م��ن ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��ام��ل��ة تهدف 
�ىل تغير �لو�شع يف ميد�ن �لقتال 
وحت��ق��ي��ق ه����دف �ل��رئ��ي�����س �ج��ب��ار 
�ل�شد على �لرحيل ووقف �لنز�ع .

ويتعار�س �عالنهما هذ� مع �ملوقف 
م�����ش��وؤول��ون  �ب��ق��اه  �ل���ذي  �ملتحفظ 
جمهوريون يف �لغلبية يف جمل�س 

و�جل����م����ه����وري����ن وم����ع����ه����م ح����زب 
�ل�����ش��اي. وك���ان ت��ق��ارب ك��ه��ذ� ظهر 

ب�شاأن ق�شية �لتج�ش�س.

�لغ��ل��ب��ي��ة يف جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ �ن 
�خالقيا  و�ج��ب��ا  �ملتحدة  للوليات 
و م�شالح لالمن �لقومي و�مل�شاألة 

ت���ت���ج���اوز �خل����الف����ات �حل���زب���ي���ة �ذ 
يرت�شم حتالف للر�ف�شن للتدخل 
ب�����ن ب���ع�������س �ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ن 

•• لندن-وكاالت:

تناولت معظم �ل�شحف �لربيطانية 
�ل�شورية  �لأزم���ة  و�لتحليل  بالنقد 
�مل��ت��ف��اق��م��ة، وخ��ا���ش��ة يف �أع��ق��اب ع��زم 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ة 
ل��ن��ظ��ام �لأ����ش���د ب�����ش��ب��ب ����ش��ت��خ��د�م��ه 
�لأ�شلحة �لكيميائية، وقالت �إحد�ها 
�أل��ق��ى بظالله على  �ل��ع��ر�ق  �إن غ��زو 
�شوريا،  ب�شاأن  �لربيطاين  �لت�شويت 
بريطانيا  ه��ي��ب��ة  �إن  �أخ����رى  وق��ال��ت 

يجب �أل تتاأثر كقوة عظمى.
�إندبندنت  ذي  �شحيفة  ق��ال��ت  فقد 
ل��ل��ك��ات��ب��ة  م���ق���ال  يف  ����ش���ن���د�ي  �أون 
�لربيطانية جو�ن �شميث �إن �لنو�ب 
عدم  ل�شالح  ���ش��وت��و�  �لربيطانين 
تدخل بريطانيا �لع�شكري يف �شوريا، 
تركتها  �لتي  �ل��ظ��الل  ب�شبب  وذل��ك 
وما  نفو�شهم  �لعر�ق يف  غزو  عملية 

ت�شببه لهم من خ�شية وتوج�س.
ل�����دى  �إن  �ل���������ش����ح����ي����ف����ة  وق�������ال�������ت 

�مل���ت���ح���دة يف ب������الده، وب���ال���رغ���م من 
بار�ك  �لأمركي  �لرئي�س  حتذير�ت 

�أوباما �ملتكررة وخطوطه �حلمر�ء. 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ن  ع��ل��ى  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�ل���ع���ر�ق  ل�����ش��ب��ح غ����زو  ي�����ش��م��ح��و�  �أل 
ب��ال��ت��خ��ي��ي��م ع���ل���ى �أج����و�ئ����ه����م وه���م 
يناق�شون �لأو�شاع �لكارثية وجر�ئم 
�لأ�شد  نظام  يقرفها  �لتي  �لإب����ادة 
بحق �ملدنين و�لأطفال من �ل�شعب 
�أ�شلحة  ق�شة  لأن  وذل���ك  �ل�����ش��وري، 
تكن  �ل��ع��ر�ق مل  �ل�شامل يف  �ل��دم��ار 
حقيقية، بل كانت مبنية على �خليال 

من �أ�شا�شها.
وزي�����ر  �أن  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  و�أ������ش�����اف�����ت 
�خل��ارج��ي��ة �لأم���رك���ي ج���ون ك��ري 
متاأكد �أن قو�ت �لأ�شد هي �لتي �شنت 
�لهجمات �لكيميائية على مدن ريف 
و�لع�شرين  �حل���ادي  فجر  يف  دم�شق 
من �أغ�شط�س-�آب 2013، و��شفة ما 
جرى يف جمل�س �لعموم �لربيطاين 
ق��ب��ل �أي����ام ب��اأن��ه ح��ال��ة م��ن �لفو�شى 

•• باري�ص-وكاالت:

�ل��ك��ون��غ��ر���س  �إن���ه���ا �شتنتظر م��ن��ح  �م�����س  ف��رن�����ش��ا  ق��ال��ت 
�لأمركي �لرئي�س بار�ك �أوباما تفوي�شا لتوجيه �شربة 
بال�شالح  �لهجوم  على  رد�  ل�شوريا  مرتقبة  ع�شكرية 
�لكيميائي على غوطة دم�شق موؤخر� وهو ما يرجح �أنه 

لن تقدم �أي دولة على عمل ع�شكري �شد دم�شق. 
وقال وزير �لد�خلية �لفرن�شي مانويل فال�س يف مقابلة 
�إن فرن�شا ل ميكنها تنفيذ �ل�شربة  �إذ�ع��ة فرن�شية  مع 
حاجة  هناك  �أن  و�أ�شاف  مبفردها.  �ملرتقبة  �لع�شكرية 
ل��ن حت���دث يف كل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رب��ة  �ئ��ت��الف لتنفيذ  �إىل 
�لأحو�ل قبل �لتا�شع من هذ� �ل�شهر، وهو �لتاريخ �لذي 
حدده �لكونغر�س �لأمركي لبدء �لنقا�س ب�شاأن �لعملية 
�لأ���ش��د.  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  نظام  �شد  �لع�شكرية 
رئي�س  غ��د�  يجمع  �ل��ذي  �للقاء  فال�س  ت�شريح  وي�شبق 
�لوزر�ء �لفرن�شي جان مارك �آيرولت برئي�شي �جلمعية 

•• عمان-يو بي اأي:

�أع����ل����ن رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة �لأردن����ي����ة 
ع���ب���د�هلل �ل��ن�����ش��ور، �م�����س �لأح�����د، �أن 
ب�����الده ل��ي�����ش��ت ج������زء�ً م���ن �أي ح��رب 
مو�طنيه  د�عياً  �شوريا،  على  متوقعة 

�إىل عدم �لقلق و�لذعر .
�جتماعا  تروؤ�شه  �لن�شور خالل  وقال 
ل��ل��م��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��دف��اع �مل����دين، 
حرب  �أي  م��ن  ج���زء�ً  لي�س  �لأردن  �أن 
ن�شتعد  ونحن  �شوريا،  على  متوقعة 
من قبيل �لإحتياط، ولي�س من قبيل 

�شعورنا باخلطر .
و�أ�شاف �أن �حلكومة ل ترى �أن هناك �شبباً للخوف من 
متوقع،  ع�شكري  عمل  ج��ّر�ء  �شوريا  يف  �لأو�شاع  تفاقم 

•• اأنقرة-رويرتز:

من�شاأة  وه��ي  �لركية  �جل��وي��ة  ق��اع��دة �جنرليك  ع��ادت 
تابعة حللف �شمال �لطل�شي �ىل بوؤرة �لهتمام �م�شبعد 
�أن طلب �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما ر�شميا مو�فقة 
ل�����ش��وري��ا. وت��ر�ج��ع  �ل��ك��وجن��ر���س ع��ل��ى ���ش��رب��ة ع�شكرية 
و�شيكة  ع�شكرية  �شربة  تنفيذ  عن  �لمريكي  �لرئي�س 
�لكوجنر�س  مو�فقة  على  للح�شول  و�شعى  �شوريا  يف 
وهي مقامرة �شتخترب مدى قدرته على ��شتعر��س قوة 

�مريكا يف �خلارج و��شتغالل نفوذه يف �لد�خل.
�أوباما �شربة ع�شكرية ل�شوريا ليطلب  �أن يوؤجل  وقبل 

�لوطنية وجمل�س �ل�شيوخ، متهيد� لنقا�س برملاين ب�شاأن 
باإقر�ر  �إم��ا  ت�شويت  يعقبه  قد  �ملقبل،  �لأرب��ع��اء  �شوريا 
م�شاركة فرن�شا يف �لعمل �لع�شكري �ملرتقب �أو برف�شه.

وقررت فرن�شا �نتظار قر�ر �لكونغر�س �لأمركي بعدما 
قام �أوباما بطلب تفوي�س منه يف خطوة مفاجئة وكان 
�لربملان �لربيطاين قد رف�س قبل �أيام باأغلبية ب�شيطة 
ط��ل��ب تفوي�س م��ن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة دي��ف��د ك��ام��رون 
�ل��ق��ر�ر  وه��و  ���ش��وري��ا،  �شد  ع�شكري  عمل  يف  للم�شاركة 
غربية  ودول  وباري�س  و��شنطن  �ن��دف��اع  من  حد  �ل��ذي 
�أن دول مثل  �أخ���رى ل�شرب م��و�ق��ع د�خ��ل �شوريا رغ��م 
كند� و�أ�شر�ليا تدعم �لتحرك �لأمركي. و�أكد �لرئي�س 
�لفرن�شي جمدد� �عتز�مه معاقبة �لنظام �ل�شوري على 
�لهجوم �لكيميائي �لذي قال وزير �خلارجية �لأمركي 
1400�شوري  �أك��ر من  �أودى بحياة  �إن��ه  ك��ري  ج��ون 
وحتولت فرن�شا حليفا رئي�شيا للوليات �ملتحدة يف �مللف 

�ل�شوري بعد �لن�شحاب �لربيطاين.

ك�����ون �مل���م���ل���ك���ة ل����ن ت����ك����ون م��ن��ط��ل��ق��ا 
ل��ل��ه��ج��وم ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ب��ل��د و�أو����ش���ح 
عمل  �أي  ه��ن��اك  ك��ان  �إذ�  �أن���ه  �لن�شور 
عرب  يكون  فلن  �شوريا  �شد  ع�شكري 
�أجو�ئنا و�أر��شينا ول د�عي للقلق �أو 

�لذعر .
وكان �لأردن توقع نزوح �أعد�د كبرة 
من �لالجئن �ل�شورين �ىل �أر��شيه، 
يف  ت�شعيد  �أو  ت��د�ع��ي��ات  �أي����ة  ج�����ّر�ء 
�شوء �حلديث  على  �ل�شورية  �لأزم��ة 
�أمركية  عن توجيه �شربة ع�شكرية 
���ش��د ه����ذ� �ل��ب��ل��د. و�أع���ل���ن���ت �ل��ق��ي��ادة 
�لأردن���ي���ة،  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
�أن �ململكة لن تكون ُمنطلقاً لأي عمل ع�شكري  �أخ��ر�ً، 

�شد �شوريا، د�عية لأن ل ُيجّرب �أحد �لأردن .

م��و�ف��ق��ة �ل��ك��وجن��ر���س �لم��ري��ك��ي مت مت��ه��ي��د �ل��ط��ري��ق 
�لبحرية  �شفن  ومت���رك���زت  �أم��ري��ك��ي��ة.  ���ش��رب��ة  لتنفيذ 
كما  �ل�شو�ريخ  باطالق  �لو�م���ر  �نتظار  يف  �لمريكية 
�أن  بعد  �ل�شبت  يوم  �شوريا  �ملتحدة  �لمم  غ��ادر مفت�شو 
جمعو� �أدلة على وقوع هجوم بال�شلحة �لكيماوية قال 

م�شوؤولون �أمريكيون �نه قتل �كر من �لف �شخ�س.
ت��اأي��ي��د �لكوجنر�س  �أوب���ام���ا �ىل �حل�����ش��ول ع��ل��ى  و���ش��ع��ى 
ق��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ش��رب��ة ح��ي��ث �أظ����ه����رت ����ش��ت��ط��الع��ات 
حربي  ب�شبب  �لمريكين  من  كبرة  معار�شة  ل��ل��ر�أي 
مو�فقة  على  �حل�شول  وي�شتغرق  و�فغان�شتان  �لعر�ق 

�لكوجنر�س ع�شرة �يام على �لقل.

�ل��ربي��ط��ان��ي��ن ق��ي��م��ا وم���ث���ال ع��ل��ي��ا، 
و�إن���ه���م ي��وؤم��ن��ون ب��ح��ق��وق �لإن�����ش��ان 
وب���الإي���ف���اء ب��الت��ف��اق��ات و�مل��و�ث��ي��ق، 
و�إنهم تدخلو� يف وقت قريب لإيقاف 
�شر�ليون  يف  �ملدنين  بحق  مذ�بح 
وكو�شوفو وليبيا، وت�شاءلت عن �شر 
�ملجازر  لوقف  �ملتحدة  �ململكة  ت��ردد 

�لتي يقرفها نظام �لرئي�س �ل�شوري 
ب�����ش��ار �لأ����ش���د. و�أ���ش��اف��ت �أن �لأ���ش��د 
تدعمانه  ورو�شيا  �ل�شن  �أن  يعرف 
يف جم��ل�����س �لأم�����ن، ول���ه���ذ� ف��ه��و مل 
�ل�شورين  �ملدنين  ق�شف  يف  يتورع 
�أث��ن��اء  ح��ت��ى  �لكيميائية  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 
�لتابع لالأمم  �لتفتي�س  وجود فريق 

ت�شاءلت  جانبها  م��ن  �مل����ربرة.  غ��ر 
�ل���دور  م���ا  �أوب���زي���رف���ر  ذي  �شحيفة 
�أن  �ملتحدة  �ململكة  على  يجب  �ل��ذي 
وقالت  �لعاملي؟  �مل�شتوى  على  تلعبه 
�لربيطاين  �لربملاين  �لت�شويت  �إن 
ل�������ش���ال���ح ع������دم ت����دخ����ل ب��ري��ط��ان��ي��ا 
يف �ل��ه��ج��وم �ل��ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى ن��ظ��ام 
�أوجد �شرخا يف �لعالقات  �لأ�شد قد 
كانت  �لتي  �لأم��رك��ي��ة  �لربيطانية 
بالعالقات  قريب  وق��ت  �إىل  تو�شف 
�ل��ب��ل��دي��ن، ومو�شحة  ب��ن  �خل��ا���ش��ة 
�مل��ت��ح��دة ���ش��ارت ت�شر  �ل��ولي��ات  �أن 
�إىل �أن فرن�شا هي �حلليفة �لقدمية 

لالأمركين.
م���ن ج��ه��ة �خ����ري �أظ���ه���ر ����ش��ت��ط��الع 
غ��ال��ب��ي��ة  �أن  �م�������س  ل����ل����ر�أي  ج���دي���د 
�ل����ربي����ط����ان����ي����ن ت����ع����ار�����س �ل���ع���م���ل 
ت�شويت  بعد  �شوريا،  �شد  �لع�شكري 
تقدمت  �ق��ر�ح  على  برملان بالدهم 
به �حلكومة يجيز م�شاركتها يف عمل 

ع�شكري هناك لأ�شباب �ن�شانية.

اآثار وخيمة للت�سويت الربيطاين وغالبية الربيطانيني يعار�سون �سرب �سوريا

فرن�سا بانتظار اأمريكا لتوجيه �سربة ل�سوريا 

الأردن: ل�سنا جزءًا من اأي حرب 

قاعدة اأجنرليك الرتكية يف بوؤرة الهتمام

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شوري  �ل��وط��ن��ي  ع��رب �لئ��ت��الف 
�ل�شوري  �لرئي�س  لنظام  �ملعار�س 
لقر�ر  �أمله  �لأ�شد عن خيبة  ب�شار 
�أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لأم��رك��ي  �لرئي�س 
�لكونغر�س  م��ن  تفوي�س  �ن��ت��ظ��ار 
ق���ب���ل ت���وج���ي���ه ����ش���رب���ة ع�����ش��ك��ري��ة 
تباينت  بينما  �ل�����ش��وري.  ل��ل��ن��ظ��ام 
و�لعربية  �ل��دول��ي��ة  �لأف��ع��ال  ردود 

�إز�ء �لقر�ر.
موقف  �إن  �ملعار�شة  �ئتالف  وق��ال 
�لرئي�س �لأمركي �أ�شاب �ملعار�شة 
بخيبة �أم���ل وم��ع ذل��ك �أع���رب عن 
�شيو�فق  �لكونغر�س  ب��اأن  �ع��ت��ق��اده 

على �ل�شربة.
وق�����ال ع�����ش��و �لئ���ت���الف �ل��وط��ن��ي 
���ش��م��ر ن�����ش��ار �إن �مل��ع��ار���ش��ة ك��ان��ت 
و�أن  �أ�شرع  �لأم��ور  تكون  �أن  تتوقع 
ت��ك��ون �ل�����ش��رب��ة م��ب��ا���ش��رة وف��وري��ة 

وبن �شاعة و�أخرى.
وك����ان �ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي �أع��ل��ن 
ق��ر�ره تنفيذ عملية ع�شكرية �شد 
�ملئات  مقتل  بعد  �ل�شوري  �لنظام 
نتيجة �لغاز�ت �ل�شامة، لكنه طلب 

مو�فقة �لكونغر�س.
با�شم  �ملتحدث  �عترب  جهته  وم��ن 
ل�شبكة )�شي  لوؤي �شايف  �لئتالف 
�إن �إن( �لأمركية �أن خطاب �أوباما 
�أ����ش���اب ق����ادة �لئ���ت���الف ب��اإح��ب��اط 
�شديد م�شيفا �أنه على ثقة كبرة 
ب���اأن ن��ظ��ام �لأ���ش��د ل��ن يتوقف عما 
من  ن��وع  ه��ن��اك  يكن  مل  �إذ�  يفعله 

�لعقاب يكون ر�دعاً لنظامه .
غر �أن وزير �خلارجية جون كري 
�شارع �إىل طماأنة �ئتالف �ملعار�شة 
�ل�����ش��وري��ة، و�أج�����رى �ت�����ش��الت مع 
ق���ادة �مل��ع��ار���ش��ة ووزي����ر �خل��ارج��ي��ة 
�لفي�شل  �شعود  �لأم���ر  �ل�شعودي 

�أكد خاللها �لتز�م �أوباما بتحميل 
ن���ظ���ام ب�������ش���ار �لأ�����ش����د م�����ش��وؤول��ي��ة 
�لهجوم بالأ�شلحة �لكيميائية على 

ريف دم�شق.
�شوريا  مندوب  �عترب  جهته  وم��ن 
ب�شار  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �ل��د�ئ��م 
�لأم��رك��ي  �لرئي�س  �أن  �جلعفري 
ديفد  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  ورئي�س 
�إىل  نف�شيهما  �أ���ش��ع��د�  ك���ام���رون 
كيف  ي��ع��رف��ان  ول  �ل�����ش��ج��رة  ذروة 
ي���ن���زلن ع��ن��ه��ا، ول���ذل���ك جل����اآ �إىل 
بحثا  �لعموم  وجمل�س  �لكونغر�س 
ع����ن خم������رج م����ن �ل�����ورط�����ة �ل��ت��ي 
و�شعهما  �أو  فيها  نف�شيهما  و�شعا 

�لآخرون فيها .
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �لأن����ب����اء �ل�����ش��وري��ة 
)���ش��ان��ا( ع��ن �جل��ع��ف��ري �ل��ق��ول يف 
�ت�����ش��ال م��ع �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل�����ش��وري 
�أوب���ام���ا يخ�شع  �إن  ن��ي��وي��ورك  م��ن 

م��ق��ر  ����ش���در يف  ب���ي���ان  وذل������ك يف   ،
و�شلها  �ل��ت��ي  له����اي  يف  �مل��ن��ظ��م��ة 

�ملفت�شون ع�شر �م�س �لأول.
وقالت �ملنظمة يف بيانها �ن �لدلة 
�لن  �شيتم  �ل��ف��ري��ق  جمعها  �ل��ت��ي 
�ن  م�شيفة   ، �ملخترب  يف  حتليلها 
هذه �لج��ر�ء�ت ميكن �ن ت�شتغرق 

حتى ثالثة ��شابيع .
و�أ�����ش����اف����ت �ن������ه ���ش��ي��ت��م ب������ذل ك��ل 
 ، �لعملية  لت�شريع  �ملمكنة  �جلهود 
م�شرة �ىل �ن �ملحققن �شرفعون 
ت���ق���ري���ره���م، ح����امل����ا ي���ن���ت���ه���ون م��ن 
و���ش��ع��ه، �ىل �لم���ن �ل��ع��ام ل��المم 

�ملتحدة بان كي مون.
هولند�  �ىل  �ملفت�شون  و���ش��ل  وق��د 
على منت طائرة �قلتهم من لبنان 
و����ش��ت��اأج��رت��ه��ا �حل��ك��وم��ة �لمل��ان��ي��ة 
وحطت �لطائرة يف مطار روترد�م، 
�ل�����ش��اع��ة  �لق�����رب �ىل له�����اي، يف 

�شنعا  و�أح�شن  هائلة...  ل�شغوط 
مب��ح��اك��اة م��ا ف��ع��ل��ه ك���ام���رون من 
ح��ي��ث �إح���ال���ة ق����ر�ر �ل���ع���دو�ن على 

�شوريا �إىل �لكونغر�س .
قالت  �لعربية،  �لأف��ع��ال  ردود  ويف 
م�������ش���ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ع��رب��ي��ة �إن 
�لج���ت���م���اع �ل���������وز�ري �ل���ع���رب���ي يف 
�ل��ق��اه��رة ���ش��ي��خ��رج ب��ب��ي��ان، يعطي 
�لعربي  بالدعم  و��شحا  �نطباعا 
�لنظام  �شد  ع�شكري  �إج����ر�ء  لأي 
�لقب�س  �شحيفة  وف���ق  �ل�����ش��وري، 

�لكويتية.
�ع��ل��ن��ت منظمة  ذل����ك،  يف غ�����ش��ون 
ح��ظ��ر �ل���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ن 
��شتخرجها  �لتي  �لعينات  حتليل 
ب�������ش���اأن  �مل���ت���ح���دة  �لمم  م��ف��ت�����ش��و 
�ل����ش���ل���ح���ة �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة خ���الل 
�ل�شبوع  ه��ذ�  ���ش��وري��ا  يف  مهمتهم 
��شابيع  ث��الث��ة  حتى  ي�شتغرق  ق��د 

�ملفت�شن  فريق  وكان  تغ   11،00
�ل�����ذي ي���ر�أ����ش���ه �آك�����ي ���ش��ي��ل�����ش��روم 
و�ل�������ذي ي�����ش��م يف ع�������د�ده ت�����ش��ع��ة 
م��وظ��ف��ن يف �مل��ن��ظ��م��ة ق���د و���ش��ل 
�آب-�غ�شط�س   18 يف  ���ش��وري��ا  �ىل 
ميد�نية  حتقيق  عمليات  لج���ر�ء 
يف ع���دد م��ن �مل��و�ق��ع �ل��ت��ي يتبادل 
�لنظام �ل�شوري و�ملعار�شة �مل�شلحة 
�لت���ه���ام���ات ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل�����ش��الح 
منذ  ولكن  ق�شفها.  يف  �لكيميائي 
عمله  �لفريق  ركز  �ملا�شي  �لثنن 
�لكيميائي  �لهجوم  �لتحقيق  على 
تعر�شت  �ل����ذي  �ل��ن��ط��اق  �ل��و����ش��ع 
21 �جل��اري  ل��ه غ��وط��ة دم�شق يف 
 1429 و��شنطن  بح�شب  و�وق���ع 

قتيال بينهم 423 طفال.
�لنظام  و��شنطن  �تهمت  حن  ويف 
�ل�شوري ب�شن �لهجوم، نفت دم�شق 
�ي عالقة لها به متهمة �ملعار�شة 
�شد  كيميائية  ��شلحة  با�شتخد�م 

جنود �جلي�س �ل�شوري.
وقال �ملتحدث با�شم منظمة حظر 
�ل�شلحة �لكيميائية مايكل لوهان 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن���ه �شيتم 
�ىل حو�ىل خم�شة  �لعينات  �ر�شال 
خم���ت���رب�ت ح���ول �ل���ع���امل، يف دول 
غر معنية �شيا�شيا بهذه �لق�شية 
�ك��ان  ���ش��و�ء  ك��ل عينة  و�����ش���اف �ن 
عينات تربة �و ماء �و دماء، �شيتم 
ق�����ش��م��ت��ه��ا �ىل ج���ز�أي���ن وك����ل ج��زء 
كي  خمتلف  خمترب  �ىل  �شر�شل 

تكون �لنتائج جديرة بالثقة .
وم�����ن�����ظ�����م�����ة ح�����ظ�����ر �ل�����ش����ل����ح����ة 
�لتنفيذية  �ل��ذر�ع  هي  �لكيميائية 
�لتي  �لكيميائية  �ل�شلحة  ملعاهدة 
�ملتحدة  �لمم  برعاية  �قر�رها  مت 
�ح��ر�م  على  �ل�شهر  مكلفة  وه��ي 
بنود هذه �ملعاهدة �لتي تن�س على 

تدمر هذ� �لنوع من �ل�شلحة.

نتائج العينات ب�ساأن الكيماوي ت�ستغرق 3 اأ�سابيع

املعار�سة ال�سورية م�ستاءة لتاأجيل ال�سربة الأمريكية 

نتانياهو: م�ستعدون لأي �سيناريو يف �سوريا 
•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

�شيناريو  لي  م�شتعدة  �لعربية  �لدولة  �ن  �م�س  نتانياهو  بنيامن  �ل�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �كد 
�شربات  ب�شن  �مر  ��شد�ر  �ل�شبت  �وباما  ب��ار�ك  �لمركي  �لرئي�س  �رج��اأ  �ن  بعد  �شوريا  يف  حمتمل 
على �شوريا وقرر �لرجوع �ىل �لكونغر�س وقال نتانياهو يف ت�شريحات بثتها �لذ�عة �لعامة يف بد�ية 
�لجتماع �ل�شبوعي حلكومته �ن ��شر�ئيل مطمئنة وو�ثقة من نف�شها ويعلم مو�طنو ��شر�ئيل �ننا 
م�شتعدون لي �شيناريو حمتمل . و�رجاأ �لرئي�س �لمركي قر�ره بانتظار مو�فقة من �لكونغر�س 
يف جمازفة قد ل ت�شمح له باحل�شول على مو�فقة على خطته ملعاقبة �لنظام �ل�شوري �لذي يتهمه 

با�شتخد�م ��شلحة كيميائية يف هجوم و��شع يف ريف دم�شق.
�للبناين  �هلل  ح��زب  حليفه  �و  �ل�شد  نظام  قيام  من  ��شر�ئيل  يف  �مل��خ��اوف  لتهدئة  نتانياهو  و�شعى 
��شباب  �عد�ئنا  ل��دى  و��شاف  �شوريا  على  �مركية  �شربة  �ي  على  ك��رد  �لعربية  �لدولة  مبهاجمة 

وجيهة للغاية لكي ل يختربو� قوتنا م�شر� �نهم يعلمون ملاذ� .

اإ�سرائيل ت�سف اأوباما باجلبان 
يرف�س  �أن  بعد  باأنه  �لت�شديق  ي�شعب  �أنه  �لإ�شر�ئيليون  �مل�شوؤولون  ور�أى 
دع��م  دون  م��ن  ك��ه��ذه،  ع�شكرية  عملية  �أوب���ام���ا  �شي�شن  طلبه  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
�ملنظومة �لدولية ومن دون دعم �لر�أي �لعام و�لكونغر�س و�عترب م�شوؤولون 
توجه �أوباما للكونغر�س حماولة لك�شب �لوقت من �أجل �لبحث عن حلول 
دبلوما�شية متنع �لهجوم �شد �شوريا ومن جهتها قالت �شحيفة يديعوت 
�أحرونوت �إن �أوباما تر�جع عن �شرب �شوريا �لآن بعد �أن فقد دعم بريطانيا 
وبعد �أن قر�أ ��شتطالعات �لر�أي �لتي دلت على �أن �أغلبية �جلمهور �لأمركي 

يعار�س مهاجمة �شوريا.
ونقلت عن حمافل و�شفتها برفيعة �مل�شتوى يف �إ�شر�ئيل �أنها فوجئت من 
خطاب �لرئي�س �لأمركي، وجتد �شعوبة يف فهم �لإ�شر�تيجية �لأمركية 

يف بناء �شيء ما وبعد ذلك �لر�جع.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لرئي�س  قر�ر  من  و��شتيائهم  مفاجاأتهم  عن  �إ�شر�ئيليون  م�شوؤولون  عرب 
تاأجيل توجيه �شربة ع�شكرية �شد �شوريا. وفيما  �أوباما  �لأمركي بار�ك 
و�شفه بع�شهم باجلبان، �عترب �آخرون �أن ذلك �شينعك�س على �لتعامل مع 
م�شوؤولن  �م�س عن  معاريف  ونقلت �شحيفة  �لإي��ر�ين  �لنووي  �لربنامج 
�شيا�شين �إ�شر�ئيلين قولهم عقب �إعالن �أوباما تاأجيل �ل�شربة �لع�شكرية 
�شد �شوريا �إن �أوباما جبان، وو��شح �أنه ل يريد �شن هجوم ويبحث عن دعم 
من جانب �لكونغر�س. وكان �أوباما �أعلن �أنه م�شتعد لإ�شد�ر قر�ر بتوجيه 
مو�فقة  على  �حل�شول  ذلك  قبل  يريد  لكنه  �شوريا،  �شد  ع�شكرية  �شربة 
�لكونغر�س �لذي لن يبحث �لأمر قبل �لتا�شع من �شبتمرب-�أيلول �حلايل.
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تبد�أ �ليوم �لثنن �مام حمكمة يف �نقرة حماكمة �ملتهمن بتدبر 
�نقالب يف 1997، �رغم �ول حكومة ��شالمية على �ل�شتقالة وميثل 
�لغرفة  �م��ام  �لح���ر�زي،  �حلب�س  يف   37 بينهم  متهمن   103
�مل��ح��اك��م��ة �لتي  �ن��ق��رة يف �ط����ار ه���ذه  �جل��ن��ائ��ي��ة �ل13 يف حم��ك��م��ة 
�ملحافظ  �ل�شالمي  �لنظام  �طلقها  �لتي  �ملعركة  يف  ف�شال  تعترب 
ه��وؤلء  وب��ن  �ل�شيا�شية.  �حلياة  من  �جل���ر�لت  ل�شتبعاد  تركيا  يف 
رئي�س �لركان �ل�شابق للجي�س بن عامي 1994 و1998 �جلر�ل 
حقي كرد�ي )81 عاما( ومعاونه يف حينها �جلر�ل �ل�شابق جيفيك 
�ملتقاعدين و�و�شت وز�رة �لعدل  بر ��شافة �ىل عدد من �ل�شباط 
با�شد�ر عقوبة �ل�شجن �ملوؤبد بحق عدد من �ملتهمن بتهمة �طاحة 
�حلكومة. وجميع �ملتهمن يف �شجن �شينكان يف �شاحية �نقرة حيث 
بالنزول  �لدبابات  1997 رتال من  �شباط-فرب�ير  �مر �جلي�س يف 
�ىل �ل�شارع.  و�ختبار �لقوة هذ� كان كافيا حلمل حكومة �لئتالف 
�نقالب  بانها  تركيا  يف  و�شفت   1997 و�ح����د�ث  �ل�شتقالة  على 
من  �حلكومة  ��شقاط  يف  جنحو�  �جل���ر�لت  لن  �حل��دي��ث  �لع�شر 
دون عنف �و �ر�قة دماء ومل يفر�شو� نظاما ع�شكريا وجنح �جلي�س 
و1980.  و1971   1960 يف  حكومات  ث��الث  �طاحة  يف  �لركي 
وكان جنم �لدين �ربكان يتوىل رئا�شة �حلكومة �لتي �رغمها �جلي�س 
على �ل�شتقالة يف 1997 وتويف �ربكان يف 2011. ومنذ فوز حزب 
�ل��وزر�ء �لركي رجب طيب  �لعد�لة و�لتنمية �لذي يتزعمه رئي�س 
�ردوغان يف 2002، �شعت �حلكومة �ل�شالمية-�ملحافظة �ىل �حلد 
�ل�شباط  ع�شر�ت  و�ودع  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  �لع�شكرين  نفوذ  من 
�حلالين و�ملتقاعدين �ل�شجن �و دينو� �و وجهت �ليهم �لتهم يف عدة 

موؤ�مر�ت مفر�شة �شد �ل�شلطة.

�ع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم���رك���ي ج���ون ك���ري �م�����س �ن �ل��ولي��ات 
 21 هجوم  يف  ��شتخدم  �ل�شارين  غ��از  �ن  على  دليال  متتلك  �ملتحدة 
د�عيا  دم�شق،  قرب  ب�شنه  �ل�شوري  �لنظام  �تهم  �ل��ذي  �ب-�أغ�شط�س 
وقال  للنظام.  ع�شكرية  �شربة  توجيه  على  �ملو�فقة  �ىل  �لكونغر�س 
كري ملحطة �ن بي �شي نيوز و �شي �ن �ن �ن عمال طو�رئ يف موقع 
موؤ�شر�ت  �ظهرت  �ملتحدة  للوليات  ودم  �شعر  عينات  قدمو�  �لهجوم 
على ��شتخد�م غاز �لع�شاب �ل�شارين. ويف تطور و�شفه كري بانه 
مهم جد� قال �طلعنا خالل �ل�شاعات �لربع و�لع�شرين �ملا�شية من 
خالل عينات ت�شلمتها �لوليات �ملتحدة من �ول �لو��شلن �ىل موقع 
)�لهجوم( �شرق دم�شق، على عينات وجرى �خ�شاعها للفح�س . وقال 
�ن فح�س �ثار غاز �ل�شارين يف عينات �شعر ودم جاء �يجابيا و��شاف 
�ن كل يوم مير تزد�د قوة �لدلة. نحن نعلم �ن �لنظام �مر ب�شن هذ� 
�لهجوم. ونعلم �نه ��شتعد له. ونعلم من �ي جاءت �ل�شو�ريخ. ونعلم 
�مل�شهد  و�شاهدنا  �ل�شرر قد وقع  �ن  نعلم  وتابع نحن   . �شقطت  �ين 
عليه  �دل��ة  ولدينا  �لجتماعي،  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  جميع  على  �مل���روع 
بطرق �خرى، ونعلم �ن �لنظام حاول �خفاء �لدلة بعد ذلك . وخرج 
كري على �لعديد من �لقو�ت �لتلفزيونية �شباح �لحد حل�شد �لدعم 
ل�شن �شربات ع�شكرية �مركية �شد �شوريا بعد �ن دعا �لرئي�س بار�ك 

�وباما �لكونغر�س �ىل �لت�شويت على تخويله ب�شن تلك �ل�شربة.

يف  فرن�شيون  ��شالميون  دع��اة  يعقده  �ن  م��ق��رر�  ك��ان  م��وؤمت��ر  �لغي 
�لذي  �مل��وؤمت��ر�ت يف مونريال  �علن ق�شر  كما   ، �منية  ل��دو�ع  كند� 
كان يفر�س �ن ي�شت�شيف �ملوؤمتر وقالت �ملوؤ�ش�شة يف بيان �نه بناء 
�لغاء  �مل��وؤمت��ر�ت يف مونريال  ق��رر ق�شر  �مني،  تقييم  �ح��دث  على 
عقد موؤمتر بن �ل�شماء و�لر�س �ملقرر يومي 7و8 �يلول-�شبتمرب 
نقا�شا  �لكندي  �ملجتمع  ي�شهد  ��شبوع  من  �ك��ر  ومنذ   .  2013
�ث��ر �ع��الن �حلكومة عزمها على منع  ح��اد� ح��ول �لعلمانية، وذل��ك 
وهي  مبباهاة،  �لدينية  �ل�شار�ت  �رت��د�ء  من  �لعام  �لقطاع  موظفي 
ظاهرة منت�شرة كثر� يف كند� وكانت جمعية �ندباند�ن�س �لتي تعرف 
م�شلمن  �شبان  جمموعة  ب  �لل��ك��روين  موقعها  على  نف�شها  ع��ن 
مونريالين دعت �ربعة دعاة ��شالمين فرن�شين �ىل �مل�شاركة يف 
ه��ذ� �مل��وؤمت��ر. و�ث��ر �لع��الن عن �ملوؤمتر تنادى ع��دد من مناه�شيه 
ق�شر  �م��ام  تلتقي  �ن  مقرر�  ك��ان  �حتجاجية  تظاهر�ت  تنظيم  �ىل 
�لدعوة �ىل  بع�شهم �ىل حد  �لفتتاح، يف حن ذهب  يوم  �ملوؤمتر�ت 
منع دخول �لدعاة �لفرن�شين �لر��شي �لكندية، �آخذين على �لدعاة 

ت�شريحات �شابقة لهم ر�أو� فيها متييز� �شد �ملر�أة وهدر� حلقوقها.

عوا�شم

انقرة

مونرتيال

وا�سنطن

الحتالل يعتقل خلية
 فل�سطينية زعم تخطيطها لتفجري

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

�عتقل  �ن��ه  �م�س  بيت(  )�ل�شن  �ل�شر�ئيلي  �لد�خلي  �لم��ن  جهاز  �علن 
ثالثة فل�شطينين م�شركن يف خطة حلركة حما�س لتفجر مركز ت�شوق 

يف �لقد�س.
وقال �ل�شن بيت يف بيان �نه خالل عملية م�شركة مع �جلي�س و�ل�شرطة 
�ل�شرقية  �لقد�س  م��ن  رجلن  �عتقال  م��ن  �ملا�شي  �ل�شهر  ع��م��الوؤه  متكن 

�ملحتلة عمال كرجلي نظافة يف مركز ماميال �لر�قي للت�شوق.
ويحظى �ملركز �لذي يحتوي �ي�شا على فندق فخم و�شقق فاخرة ب�شعبية 

و��شعة لدى �ل�شر�ئيلين و�لفل�شطينين وكذلك �ل�شياح.
و��شار �لبيان �ن �لرجل �لثالث هو عن�شر من حركة حما�س من مدينة ر�م 

�هلل عر يف منزله على خمترب للمتفجر�ت وقام بتجنيد �لرجلن.
وتابع كان يفر�س بهما جلب عبوة نا�شفة �ىل �ر��س ��شر�ئيلية و�ح�شارها 

�ىل �ملركز و�خفائها يف خز�نتيهما يف مكان عملهما .
وبح�شب �ل�شن بيت فانه كان من �ملفر�س �ن يقوما بو�شع �لعبوة �لتي 
�لع��ي��اد  �مل��رك��ز خ��الل  �و مطعم يف  د�خ���ل حم��ل  ه��دي��ة  �شكل  �شتكون على 

�ليهودية �لقادمة حن يكون �ملركز مليئا باملت�شوقن.

احلكومة تتخذ اإجراءات للتهدئة يف اجلنوب 

الرئي�س اليمني يهون من الهجوم على رئي�س وزرائه 

اأغ�سط�س  يف  بالعراق  العنف  ح�سيلة  قتيل   800
•• بغداد-وكاالت:

�م�����س �ن  �مل��ت��ح��دة  ق��ال�����������ت �لمم 
يف  قتل����و�  عر�ق������ي   800 نحو 
�أغ�����ش��ط�����س �ب و�أد�ن�����������ت م��وج�����ة 
�أع�����م�����ال �ل���ع���ن���ف �ل���ت���ي جت��ت��������������اح 

�لب�����الد ..
ي�شهدها  مل  م�����ش��ت��وي��ات  وب��ل��غ��ت 
�لعر�ق منذ عام 2008 و�أظهرت 
�أغ��ل��ب  �ن  �مل��ت��ح��دة  ب��ي��ان��ات �لمم 
�أ�شخا�س   804 وعددهم  �لقتلى 
م��ن �مل��دن��ي��ن �ل��ذي��ن ����ش��ت��ه��دف��و� 
ب���اط���الق ن����ار وت���ف���ج���ر�ت �أع��ل��ن 
�مل�شوؤولية  �لقاعدة  تنظيم  جناح 

عن �أغلبها.
و�أ���ش��ي��ب �أك��ر م��ن �أل��ف��ي �شخ�س 

بجروح.
�ملا�شي  �ل�شهر  �لقتلى  ع��دد  لكن 
�أق�����ل م���ن ع���دده���م يف �شهر  ج����اء 
ي��ول��ي��و مت����وز �ل�����ذي ���ش��ه��د �أع��ل��ى 
�عد�د منذ 2008 وبلغت �عمال 
�لعنف يف �لعر�ق �أوجها بن عامي 
جتاوز  عندما  و2007   2006
م���ت���و����ش���ط ع�����دد �ل���ق���ت���ل���ى ث��الث��ة 
وق���ال���ت  �ل�����ش��ه��ر  يف  ق��ت��ي��ل  �لف 
�أ�شبحت  بغد�د  �ن  �ملتحدة  �لمم 
�أكر  �أغ�شط�س �ب مرة �خرى  يف 
���ش��ه��دت  �ذ  ت�������ش���رر�  �مل���ح���اف���ظ���ات 
�أك��ر من ثلث ح��الت �لقتل على 

م�شتوى �لبالد.
من ناحية �أخ��رى، �علنت م�شادر 

ب���������دوره، �ك�����د ح���ق���ي �ل�����ش��ري��ف��ي 
�مل�شوؤول عن ملف �ملجاهدين عدم 
دخ��ول �ي ق��وة عر�قية �ىل د�خل 
�مل��ع�����ش��ك��ر و������ش����اف مل ي��ت��ع��ر���س 
خارجي،  �ع��ت��د�ء  �ي  �ىل  �ملع�شكر 
ب��ر�م��ي��ل  ي���ب���دو �ن ه���ن���اك  ل���ك���ن 
�ملع�شكر  د�خ���ل  �ن��ف��ج��رت  ل��ل��وق��ود 

ويجري �لتحقيق بهذ� �ل�شدد.
بيان  يف  حت��دث��ت  �ملنظمة  وك��ان��ت 
19 من �ع�شائها  �ول عن مقتل 
وج�����رح ع�������ش���ر�ت �آخ����ري����ن خ��الل 
وق��و�ت  �ل��ع��ر�ق��ي  للجي�س  ه��ج��وم 
�ل��ت��دخ��ل �ل�����ش��ري��ع )����ش���و�ت( على 
خمي��������م �أ�ش�������رف مبحافظة دياىل 
ب��ي��ان  �مل��ن��ظ��م��ة يف  و�و����ش���ح���ت   ..
�لتابعة   36 �ل���ل���و�ء  م��ن  ق���وة  �ن 
للجي�س �لعر�قي هاجمت مع�شكر 
�أ�شرف �لذي ي�شم جماهدي خلق 
 ، و�خل��ف��ي��ف��ة  �لثقيلة  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 
و��شابة   19 مقتل  �ىل  �دى  مما 
�ل��ع�����ش��ر�ت م��ع��ظ��م��ه��م ����ش��اب��ت��ه��م 
منهم  �لعديد  و�ق��ت��ي��اد   ، خ��ط��رة 
�ن  و��شافت   . �ىل جهة جمهولة 
�قتحامها  �شبقت  �ملهاجمة  �لقوة 
للمع�شكر بق�شف بقذ�ئف �لهاون 
م��ن��ت�����ش��ف �ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة 
��شتمر لأكر من �شاعة ، ثم قامت 
ب��اق��ت��ح��ام �مل��ع�����ش��ك��ر م�����ش��ت��خ��دم��ة 
�دى  مما  �ل�شلحة  �ن��و�ع  خمتلف 
، وم��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  و����ش��اب��ة  ملقتل 

ثمة خطفت �آخرين .

�لتحقيقات لتز�ل جارية  �ن  �ىل 
م��ق��دم يف عمليات  ق���ال  وب�����دوره، 
دي����اىل ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن ع���دد� 
م���ن �ل���ق���ذ�ئ���ف ���ش��ق��ط��ت ع��ل��ى ما 
معرفة  دون  �ملع�شكر  ع��ل��ى  ي��ب��دو 
�خل�����ش��ائ��ر . ل��ك��ن �مل�����ش��در �ك���د �ن 
عدد� من عنا�شر جماهدي خلق 
�لتي  �جل��ي�����س  �ش������رية  ه��اج��م��و� 
�ملع�شكر و��شتبكو�  تقوم بحماي������ة 
�ثنن  مقتل  ع��ن  ��شفر  م��ا  معهم 
م����ن ع��ن��ا���ش��ر �جل���ي�������س و�����ش���اب���ة 

ثالثة .

����ش��ت��ب��اك��ات  �ن  ع���ر�ق���ي���ة  �م���ن���ي���ة 
و�ن����ف����ج����ار�ت ع����دة وق���ع���ت د�خ���ل 
م��ع�����ش��ك��ر �������ش�����رف �ل�������ذي ي�����ش��م 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن �مل����ع����ار�����ش����ن 
�شرق  �ش��������مال  يف  �لير�ني������ن 
نفت  �حلكومة  لكن  �م�س،  بغد�د 
عملية  �ي  ت��ن��ف��ي��ذ  ق��اط��ع  ب�����ش��ك��ل 
ع�����ش��ك��ري��ة ����ش���د ه�����ذه �جل��م��اع��ة 
خلق  جم��اه��دي  منظمة  و�تهمت 
بالهجوم  عر�قية  ع�شكرية  ق��و�ت 
ع��ل��ى �مل��ع�����ش��ك��ر �ل�����ذي ي��ق��ع ق��رب 
�حل�����دود �لي���ر�ن���ي���ة وي�����ش��م مئة 

�ت�����ش��ال  يف  وق���ال���ت   .. م���ع���ار����س 
هاتفي مع وكالة فر�ن�س بر�س �ن 
 23 �ىل مقتل  �دى  �لهجوم  ه��ذ� 
م�شت�شارية  ل��ك��ن  عنا�شرها  م��ن 
�لم������ن �ل���وط���ن���ي ن���ف���ت ل��وك��ال��ة 
عملية  �ي  تنفيذ  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�مل�شدر  و�ف���اد   . �ملعار�شين  �شد 
�مل��ع��ل��وم��ات  �ن  ب���ر����س  ل���ف���ر�ن�������س 
�ن خ��الف��ات  ت�����ش��ر �ىل  �لول���ي���ة 
د�خلية بن عنا�شر �ملنظمة ��شفر 
عن �شقوط خ�شائر بينهم م�شر� 

•• القاهرة-يو بي اأي:

بحث وزير �خلارجية �مل�شرى نبيل 
ف��ه��م��ي، �م�����س م��ع ن��ظ��ره �لليبي 
تفعيل  �شبل  �ل��ع��زي��ز،  عبد  حممد 
�لعالقات بن �لبلدين يف خمتلف 
�مل�����ج�����الت خ���ا����ش���ة �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لتعاون  �إىل  بالإ�شافة  و�لتجارية، 

يف �شبط �حلدود �مل�شركة.
وق�����ال �مل���ت���ح���دث �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م 
�خل����ارج����ي����ة �مل�������ش���ري���ة ب�����در ع��ب��د 
�ل����ع����اط����ي، ل���ل�������ش���ح���اف���ي���ن ع��ق��ب 
�للقاء، �إن فهمي �أكد خالل �للقاء 
�لأولوية �لبالغة �لتي توليها م�شر 
لعالقاتها مع ليبيا و�حلر�س على 
دف��ع��ه��ا ل���الأم���ام ب��اع��ت��ب��اره��ا دول���ة 
جو�ر و�أخ��ذ�ً يف �لعتبار �لعالقات 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة ورو�ب�������ط �ل�����دم �ل��ت��ي 
جتمع بن �شعبي �لبلدين .

و�أ�شاف عبد �لعاطي �ن �لوزيرين 
�تفقا خالل �للقاء على �مل�شي قدماً 

�لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات  تو�شيع  يف 
و�لتجارية و�لثقافية و�لأمنية بن 
�لبلدين، مبا يف ذلك فتح �لأ�شو�ق 
و�ل�شلع  �ل�����ش��رك��ات  �أم����ام  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 

�خلرب�ت  من  و�ل�شتفادة  �مل�شرية 
�مل�شرية يف جمالت �لتدريب وبناء 
�لقطاعات،  خمتلف  فى  �ملوؤ�ش�شات 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى م���زي���د م���ن �شبط 

�حلدود بن �لبلدين.
�لت���ف���اق بن  �أن����ه مت  �إىل  و�أ�����ش����ار 
تعميق  على  �لعزيز،  وعبد  فهمي 
�لبلدين  بن  �ل�شيا�شية  �مل�شاور�ت 
يف �مل��ح��اف��ل �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة 
جت����اه �ل��ق�����ش��اي��ا حم���ل �له��ت��م��ام 
�لنظر  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��رك، 
برنامج  ف��ى  �ل��دخ��ول  �إمكانية  ف��ى 

للتعاون �ملوجه للقارة �لأفريقية.
�خلارجية  وزي��ر  �شدد  جانبه،  م��ن 
�لعمالة  دور  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لليبي 
و�ل�شركات �مل�شرية يف عملية �إعادة 

�أعمار ليبيا.

وزيرا خارجية م�سر وليبيا يبحثان تطوير العالقات

م�������ش���ارك���ت���ه يف ج���ل�������ش���ات �حل�����و�ر 
للعودة،  حم��ددة  �شروطا  وو�شعه 
�لعملية  بن�شف  �لذي يهدد  �لأم��ر 

�لنتقالية باليمن.
ل��روؤى  خ��الف��ا  �حل���ر�ك  ويتم�شك 
بروؤيته  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  مكونات 
�ملحددة حلل �لق�شية �لتي تنطلق 
م��ن م��ن��ح �جل��ن��وب��ي��ن ح��ق تقرير 
ه��ل يف�شلون  ل��ي��ح��ددو�  �مل�����ش��ر، 
��شتعادة �لدولة �جلنوبية �مل�شتقلة 
�ل�شمال يف وطن  �أو �لن��دم��اج مع 
و�ح�������د. وي�����ش��ه��د ج���ن���وب �ل��ي��م��ن 
�ح��ت��ج��اج��ات   2007 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
�ن��ف�����ش��ال��ي��ة م��ت�����ش��اع��دة ت��ط��ال��ب 
ب���ف���ك �لرت������ب������اط ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 
بال�شتيالء  لل�شمالين  �تهامات 
ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ط��ة و�ل������روة، �إل �أن���ه 
وم���ن���ذ ت��ن��ح��ي �ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي 
بعد  �شالح  �هلل  عبد  علي  �ل�شابق 
له  مناه�شة  �ح��ت��ج��اج��ات  م��وج��ة 
على  ي�شيطرون  �جلنوبيون  ب��ات 
�لبلد،  �ملنا�شب �حلكومية يف  �أهم 
و�حلكومة  �ل��دول��ة  رئ��ا���ش��ة  بينها 

ووز�رة �لدفاع.

•• �شنعاء-وكاالت:

ذكرت وكالة �لنباء �ليمنية �شباأ �ن 
�لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور 
ه��ادي هون �م�س من �شاأن هجوم 
وزر�ئ��ه  رئي�س  موكب  على  م�شلح 
�نه حادثة معزولة متعهد�  قائال 
بالقاء �لقب�س على �ل�شالعن يف 
ومل  بهم  �لعقاب  و�ن���ز�ل  �لهجوم 
ي�شب رئي�س �لوزر�ء حممد �شامل 
ب��ا���ش��ن��دوة يف �ل��ه��ج��وم �ل���ذي وق��ع 
�ملا�شية  قبل  �لليلة  �لعا�شمة  يف 
حالة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�شلط  ل��ك��ن��ه 
بلد  يعي�شها  �لتي  �ل�شتقر�ر  عدم 
ي��الق��ي ���ش��ع��وب��ة يف �ل��ت��غ��ل��ب على 

�ل�شطر�بات �ل�شيا�شية.
�نها  قوله  ه��ادي  ع��ن  �شباأ  ونقلت 
يكن  ومل  وفردية  معزولة  حادثة 
فرقعة  خلق  �شوى  يذكر  �ث��ر  لها 
منها  �لغر�س  يكون  قد  �عالمية 
خا�شة  ب�شفة  للحكومة  �ل���ش��اءة 

ولليمن ب�شورة عامة.
ومل تعلن �ي جهة م�شوؤوليتها عن 
تنظيم  باليمن  وي��وج��د  �لهجوم. 
�ل��ق��اع��دة يف ج��زي��رة �ل��ع��رب �ل��ذي 
�لتنظيم  �ف���رع  �ك���ر  �ح���د  يعترب 
�ل��ع��امل��ي ق��وة و�ل���ذي �شبق �ن �شن 
ه���ج���م���ات ع���ل���ى م�������ش���وؤول���ن ك��ب��ار 
ويعاين �ليمن من ��شطر�بات منذ 
�ج��ربت  �ل��ت��ي   2011 �ن��ت��ف��ا���ش��ة 

�ليمنية  �حل��ك��وم��ة  �أق��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
تنفيذية  ق��ر�ر�ت  �ملا�شي  �لأربعاء 
من  �ملقرحة  �لع�شرين  للنقاط 
مل��وؤمت��ر  ل���الإع���د�د  �لفنية  �للجنة 
ع�شرة  �لإح���دى  و�لنقاط  �حل��و�ر 
�ل����ت����ي �أق�����ره�����ا ف����ري����ق �ل��ق�����ش��ي��ة 
�ل�����ش��ر�ري  علي  وق���ال  �جلنوبية. 
�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ل��رئ��ي�����س 
�لوزر�ء �ليمني �إن من �شاأن تنفيذ 
هذه �لإجر�ء�ت �أن ت�شهم يف تهيئة 

من  �لتاريخ.  وج��ه  يغر  �ن  �شاأنه 
ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ت��ع��ت��زم �حل��ك��وم��ة 
�ليمنية تنفيذ م�شفوفة �إجر�ء�ت 
يف  �لأو����ش���اع  ملعاجلة  ت�شحيحية 
حم��اف��ظ��ات ج��ن��وب �ل��ي��م��ن، وذل��ك 
يف خ����ط����و�ت و���ش��ف��ه��ا م���ر�ق���ب���ون 
باأنها تهدف لتخفيف �لحتقانات 
و��شر�شاء  �جل��ن��وب��ي  �ل�����ش��ارع  يف 
للعودة  �جلنوبي  �حل��ر�ك  ممثلي 
للحو�ر.  وت�شمل هذه �لإج��ر�ء�ت 

�ل��زع��ي��م �مل��خ�����ش��رم ع��ل��ي ع��ب��د �هلل 
�شالح على �لتنحي يف �خر �لمر. 
وقال ر�جح بادي م�شت�شار با�شندوة 
�ل�شيارة  على  �لعثور  يتم  مل  �ن��ه 
و�ن  �لهجوم  يف  ��شتخدمت  �لتي 

�لتحقيق ل يز�ل جاريا.
وق���ال ه���ادي �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �ن 
زع��ي��م �ل��ق��اع��دة يف ج��زي��رة �لعرب 
ت��ع��ه��د يف �ت�������ش���ال ه��ات��ف��ي ج��رى 
�ل���ت���ق���اط���ه ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ج����وم م��ن 

للدخول  �أف�����ش��ل  ب�شكل  �لأج�����و�ء 
ل��ل��ق�����ش��ي��ة  �مل����ع����اجل����ة �جل��������ادة  يف 
و�أ�شار  �حل��و�ر  مبوؤمتر  �جلنوبية 
�إىل �أن حتول هذه �لإجر�ء�ت �إىل 
خطو�ت عملية يف �لقريب �لعاجل 
جميع  يف  �إيجابي  �أث��ر  له  �شيكون 
�لأح�������و�ل، و���ش��ي�����ش��اع��د ع��ل��ى خلق 
م��ن��اخ��ات ج���دي���دة ل��ل��ت��ه��ي��ئ��ة �أم����ام 

خمرجات �حلو�ر �لوطني.
م���دى  ح������ول  �������ش������وؤ�ل  ع�����ن  ورد� 
�إمكانية تنفيذ �لإج��ر�ء�ت يف ظل 
�لفرة �لزمنية �لق�شرة �ملتبقية 
�إن  ق��ال  �ليمني  م��ن عمر �حل���و�ر 
تاأخر �تخاذ ه��ذه �لإج���ر�ء�ت كان 
�حلكومة  و�إن  �شلبية،  حالة  ميثل 
�لآن  ت��ت��ح��رك  �أن  عليها  ي��ت��وج��ب 
ب���������ش����رع����ة ب����ح����ي����ث ت��������رك ه����ذه 
�أقرب  �إيجابيا يف  �أث��ر�  �لإج���ر�ء�ت 
ف��ر���ش��ة مم��ك��ن��ة . و�أ����ش���اف هناك 
�إ������ش�����ر�ر ح���ك���وم���ي ع���ل���ى ت�����ش��ري��ع 
�خل���ط���و�ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ح��ي��ث ل 
حتول هذه �ملدة �لق�شرة دون �أن 
تتولد لدى �ل�شارع �جلنوبي حالة 
من �لثقة بجدية هذه �لإجر�ء�ت 
وب���ج���دي���ة �ل�����ش��ر ن��ح��و �مل��ع��اجل��ة 

للق�شية �جلنوبية .
وت���اأت���ي ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت يف وق��ت 
ي�شهد فيه موؤمتر �حلو�ر �ليمني 
�ن���ت���ك���ا����ش���ة ج����دي����دة م����ع �إع������الن 
تعليق  م��وؤخ��ر�  �جلنوبي  �حل���ر�ك 

اإبطال مفعول قنبلة مبحطة ال�سكندرية 
•• القاهرة-يو بي اأي:

مفعول  �لأح��د،  �م�س  �مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملفرقعات  خ��رب�ء  �أبطل 
�لأ�شكندرية  مبحافظة  �حلديدية  �ل�شكك  مبحطة  �نفجارها  قبل  قنبلة 

�ل�شاحلية.
ونقلت �شحيفة �ليوم �ل�شابع �مل�شرية، عرب موقعها �لإلكروين عن م�شدر 
�أمني )مل ت�شّمه( قوله �ن �شرطة �ل�شكك �حلديدية عرت على قنبلة ُمعدة 

لالنفجار فى حمطة �شكة حديد �لإ�شكندرية .
�إبطال  �أن خرب�ء �ملفرقعات يف وز�رة �لد�خلية جنحو� فى  و�أ�شاف �مل�شدر 
ل�شبط  �ل��ت��ح��ري��ات  و�إج�����ر�ء  �ملنطقة  مت�شيط  وج����اري  �ل��ق��ن��ب��ل��ة،  م��ف��ع��ول 

�ملتورطن يف و�شع �لقنبلة .
�حتجاجات  ��شتمر�ر  خلفية  على  �أم��ن��ي  توتر  حالة  حالياً  م�شر  وت�شهد 
�مل�شلمن وتيار�ت مت�شددة متحالفة معها على  �لإخ��و�ن  منتمن جلماعة 
وتز�يد  �لفائت  متوز-يوليو  مطلع  مر�شي  حممد  �ل�شابق  �لرئي�س  ع��زل 
بن  و��شتباكات  عنف  �أع��م��ال  �إىل  �لحتجاجات  تلك  حت��ول  عقب  �لتوتر 
مقتل  ع��ن  �لآن،  حتى  �أ���ش��ف��رت،  و�جلي�س  �لأم���ن  عنا�شر  وب��ن  �ملحتجن 
قر�بة �ألف �شخ�س و�إ�شابة �أكر من �ألفن وتوقيف مئات من قادة وكو�در 

�لإخو�ن و�ملت�شددين.

رئي�س وزراء اأ�سرتاليا 
يحاول ك�سب الناخبني 

•• كانبريا-رويرتز:

ت��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل����ش���ر�يل 
كيفن رود �م�س بتخفي�شات �شريبية 
وت��د���ش��ن ب���ر�م���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج��دي��دة 
مل���و�ج���ه���ة �لق���ت�������ش���اد �مل���ت���ب���اط���ئ يف 
حماولة �أخرة لك�شب تاأييد �لناخبن 
يف  �شاحقة  هزمية  جتنب  ور�ء  �شعيا 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��ررة ب��ع��د �شتة �أي���ام. 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  ت��د���ش��ن  و�ث���ن���اء 
باتباع  رود  تعهد  كوينزلند  ب��ولي��ة 
�ل�شتفادة  �ىل  و�شعى  جديد  طريق 
م���ن �ل��ق��ل��ق �ل����ذي ي�����ش��اور �ل��ن��اخ��ب��ن 
�مل��ح��اف��ظ��ة  �مل���ع���ار����ش���ة  ت���ع���ه���د  �ز�ء 
�أن ذلك  بخف�س �لنفاق حمذر� من 
�شينعك�س �شلبا على �لوظائف و�لثقة 
�للف  �أم���ام  رود  وق��ال  �لقت�شاد  يف 
م���ن �أن�������ش���اره يف ه����ذه �لن��ت��خ��اب��ات 
و�أ�شاف  �أج��ل حياتنا  �لن من  نكافح 
رود وهو رئي�س �أول حكومة �أقلية يف 
�أ�شر�ليا منذ عقود ل ت�شتهينو� �أبد� 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة ب��اع��ت��ب��اري رئي�س  ب��روح��ي 
�أك��ر  وزر�ئ��ك��م. فقد �شهدت م��و�ق��ف 
���ش��ع��وب��ة وح��ق��ق��ت جن���اح���ا. و�أظ���ه���ر 
موؤ�ش�شة  �أج���رت���ه  ل���ل���ر�أي  ����ش��ت��ط��الع 
نتائجه يف �شحف  ون�شرت  جالك�شي 
تابعة لقطب �لع��الم روب��رت مردوخ 
�أن زعيم �ملعار�شة توين �أبوت يحظى 
53 باملئة متقدما على حزب  بتاأييد 
 47 ن��ال  و�ل��ذي  �لعمال بزعامة رود 
�أغلبية  ل�شمان  يكفي  ما  وه��و  باملئة 
ب��رمل��ان��ي��ة ���ش��ري��ح��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن يف 

�نتخابات يوم �ل�شبت.

جمل�س التعاون يوؤكد دعمه لليمن لإجناح الت�سوية ال�سيا�سية والتغيري املن�سود 
•• �شنعاء-وام:

�أكد معايل �لدكتور عبد�للطيف �لزياين �أمن عام جمل�س 
�ل��ت��ع��اون ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة خ���الل �ت�����ش��ال هاتفي 
�أجر�ها مع �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي �لليلة 
قبل �ملا�شية .. دعم جمل�س �لتعاون لليمن من �أجل �إجناح 
عملية �لتغير خالل �ملرحلة �لنتقالية �لتي ي�شهدها يف 
�إطار �للتز�م بتنفيذ �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية 

�ملزمنة على �أ�شا�س �أن ..
جمل�س �لتعاون �ىل جانب �لدول �خلم�س د�ئمة �لع�شوية 
يف جمل�س �لأمن �لدويل.. د�عمة و�شامنة لتنفيذ �ملبادرة 

�ل�����ش��الم و �لتطور  ب��ر �لأم����ان و�آف����اق  و�إخ����ر�ج �ليمن �يل 
�لزياين  �أن  �شباأ  �ليمنية  �لأنباء  وكالة  وذك��رت  و�لزده���ار 
و�ملجتمع  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ت��ق��دي��ر  ع��ن  �أع����رب 
�ل���دويل مل��ا ي��ح��رزه �ليمن م��ن جن��اح��ات يف ط��ري��ق �إجن��اح 
�ملن�شود  �ل�شلمي  و�لتغير  �لتاريخية  �ل�شيا�شية  �لت�شوية 
كما  �لتنفيذية.  و�آليتها  �خلليجية  �مل��ب��ادرة  مبقت�شيات 
�أعرب �لدكتور �لزياين خالل �لت�شال �لهاتفي عن �إد�نته 
حادث تعر�س موكب رئي�س �لوزر�ء حممد �شامل با�شندوة 
ن��ار وه��و يف ط��ري��ق ع��ودت��ه �ىل منزله بعد لقاء  لط���الق 
كان يح�شره يف منطقة �حل�شبة م�شاء �أم�س يف �لعا�شمة 

�شنعاء.

اإف بي اآي يعزز مراقبة ال�سوريني يف اأمريكا
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز �م�س �ن مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل �ف بي �آي عزز مر�قبته لل�شورين �ملقيمن يف �لوليات �ملتحدة 
ملنع �ي عمل �نتقامي يف حال وجهت �شربات ع�شكرية �مركية �ىل �شوريا وقالت �ل�شحيفة �ن وكالة �ل�شتخبار�ت �لد�خلية و�د�رة 

�لمن �لد�خلي حذر� �لوكالت �لحتادية و�ل�شركات �خلا�شة من �ن �ي هجوم �مركي ميكن �ن يوؤدي �ىل هجمات �لكرونية.
وكان قر��شنة معلوماتية يوؤكدون �نهم يدعمون �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد ومعروفون با�شم �جلي�س �ل�شوري �للكروين ��شتهدفو� 
�لتحقيقات  مكتب  عنا�شر  �ن  �ل�شحيفة  وذك��رت  تاميز  نيويورك  �شحيفة  خ�شو�شا  بينها  �مركية  موؤ�ش�شات  �لخ��رة  �ل�شهر  يف 
�لفدر�يل �شي�شتجوبون مئات �ل�شورين يف �ليام �ملقبلة وي�شعر �مل�شوؤولون �لمركيون بالقلق خ�شو�شا منذ �ن هددت �ير�ن حليفة 
دم�شق من �ي عمل ع�شكري �شد �شوريا �شي�شعل ��شر�ئيل. وقالت �ل�شحيفة �ن �لف بي �آي و�د�رة �لمن �لد�خلي ��شدر� �نذ�ر� �شريا 
يحذر كل �جهزة �لمن على كل �مل�شتويات من تهديد�ت حمتملة قد تاأتي من �لنز�ع �ل�شوري كما �عطى مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل 
تعليمات �ىل عنا�شر �لف بي �آي مبتابعة م�شادرهم يف �لو�شاط �ل�شورية عن كثب لر�شد �ي مناق�شة حول �عمال �نتقامية ونقلت 

�ل�شحيفة عن م�شوؤول كبر يف �لتحقيقات �لفدر�يل قوله �ن �ي �شوري يخ�شع لتحقيق حاليا �شيخ�شع ملر�قبة م�شددة.
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م�ست�سار رئا�سي �سابق يحّذر

ماذا وراء اإحداث منطقة حدودية عازلة يف تون�س..؟

•• الفجر- تون�ص - خا�ص:

ح�شل ما كان متوّقعا ومل نحدث 
�لبع�س  �ن��ت��ظ��ره��ا  �ل��ت��ي  �مل��ع��ج��زة 
ورف�����ش��ت �ل���روي���ك���ا �حل��اك��م��ة يف 
ت��ون�����س �مل��ق��رح��ات �مل�����ش��اّدة �لتي 
ت��ق��ّدم��ت ب��ه��ا �مل��ع��ار���ش��ة ل��ت��ق��رب 
�مل��اأزق  ب��اجت��اه  ف�شيئا  �شيئا  تون�س 

وما �شيفرزه من ت�شعيد.
�ل��روي��ك��ا  تن�شيقّية  رف�����ش��ت  ف��ق��د 
�أم�����������س �لأح���������د �ث������ر �ج���ت���م���اع���ه���ا 
ب���امل���ن���ظ���م���ات �ل����ر�ع����ي����ة ل���ل���ح���و�ر 
�لتي  �ملعار�شة  مقرحات  �لوطني 
�ن��ت��ظ��ار لقاء  �ل�����ش��ب��ت يف  ق��دم��ت��ه��ا 
ثان �ليوم �لثنن لالإعالن نهائيا 
�لر�شمي من  �لرويكا  عن موقف 

�ملفاو�شات.
و�أكد �ملولدي �لرياحي �لقيادي يف 
�لرويكا  �أح���ز�ب  �أن  �لتكتل  ح��زب 
رف�����ش��ت م��ق��رح��ات �مل��ع��ار���ش��ة يف 
�إل��ي��ه �جتماع  �ن��ت��ظ��ار م��ا ���ش��ي��وؤول 

�لثنن.
م���ن ج��ه��ت��ه �أع������رب �لأم������ن �ل��ع��ام 
لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الإحت��اد 
ح�����ش��ن �ل��ع��ب��ا���ش��ي ع���ن �آ���ش��ف��ة من 
�إىل حل وفاقي بن  عدم �لو�شول 
وممثلي  �لرويكا  �أح���ز�ب  من  كل 
�أن  �إىل  �مل��ع��ار���ش��ة م�����ش��ر�  �أح����ز�ب 
بعد  يت�شح  مل  �ل�شيا�شي  �مل��وق��ف 
�ملبادرة �لتي تقودها �ملنظمات  من 

�لر�عية للحو�ر �لوطني.
وقال ح�شن �لعبا�شي �إن �لرويكا 
مل تقبل مقرح �ملعار�شة ولكن مع 
�حلو�ر طلبت �لعودة لالجتماع مع 

بع�شها للنظر يف هذ� �ملقرح.
�ل��ذي  �ل��ل��ق��اء  �إث���ر  �لعبا�شي  و�أك����د 
�ل��ر�ع��ي��ة للحو�ر  �مل��ن��ظ��م��ات  ج��م��ع 
بالرويكا �أم�س �لأحد �أن �لطرفن 
�تفقا على �لجتماع �ليوم �لثنن 

للحو�ر جمّدد�.
�ل��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة �لنه�شة  وك���ان 
عبد �للطيف �ملكي قد ��شتبق لقاء 
�أن���ه مل  �ل�شبت  ب��ت��اأك��ي��ده  �لأم�������س، 

�أي مربر للمعار�شة يف  يعد هناك 
مو��شلة �حتجاجاتها و مطالبتها 
�ملجل�س  �أ���ش��غ��ال  ت��ع��ل��ي��ق  ب��ت��و����ش��ل 
�لرويكا  ��شتجابة  بعد  �لتاأ�شي�شي 
�إىل مطلب ت�شكيل حكومة كفاء�ت 
م�شتقلة تبا�شر مهامها بعد �نتهاء 
ل  �أن��ه  �إىل  م�شر�  �ملجل�س  �أ�شغال 
ميكن تقدمي �ملزيد من �لتنازلت.
ولعّل يف رئا�شة �ملكي لوفد �لرويكا 
وغ���ي���اب ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي رئ��ي�����س 
مع  �لجتماع  ع��ن  �لنه�شة  حركة 
بتم�شك  م�شبقة  ر�شالة  �لرباعية 
�لرويكا �حلاكمة مبوقفها وعدم 
وي�����ش��ار  ت���ن���ازل  �����ش���ت���ع���د�ده���ا لي 
وزي��ر  �مل��ك��ي  �للطيف  ع��ب��د  �أّن  �إىل 
�لعري�س  علي  حكومة  يف  �ل�شحة 
يف  �ل�شقور  جناح  خانة  يف  ي�شّنف 

حركة �لنه�شة �لإ�شالمية.

املعار�سة: الكرة 
يف ملعب الرتويكا

م����ن ج��ه��ت��ه��ا و�����ش���ل���ت �مل��ع��ار���ش��ة 
�لنه�شة  وحركة  �لرويكا  حتميل 
ومزيد  �لأزم��ة  ��شتمر�ر  م�شوؤولية 
تعميقها م�شددة على �أّن �لكرة �لآن 

يف مرمى �لرويكا �حلاكمة.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق �ع��ت��رب �ل��ق��ي��ادي 
�إن  �لهمامي،  حّمة  �لإنقاذ  بجبهة 
�حل���ل ل��ل��خ��روج ب��ت��ون�����س م���ن ه��ذ� 
�مل������اأزق �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ب��ي��د �ل��روي��ك��ا 
�حل���اك���م���ة، م�������ش���دد� ع���ل���ى رف�����س 
جبهة �لإنقاذ ملقرحاتها مو��شلة 
�نتهاء  حن  �إىل  لعملها  �حلكومة 

�لتاأ�شي�شي من مهامه.

�أن  �ل��ع��ب��دويل،  �لتوهامي  �ل�شابق 
فر�غ  �إىل  ي��وؤدي  لن  �حلكومة  حل 
م��وج��ود يف  �ل��ف��ر�غ  �إن  ب��ل  �شيا�شي 
�أذهان من ير�أ�شها �ليوم على حد 

تعبره.
يف حن �أكد �شعيد �لعايدي �لقيادي 
�جلبهة  ت�شّبث  �لإن��ق��اذ،  جبهة  يف 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  �لإحت����اد  مب��ب��ادرة 
��شتقالة  �إىل  ت��دع��و  �ل��ت��ي  لل�شغل 
ير�أ�شها  �لتي  �حلالية  �حلكومة 
علي لعرّي�س مع �إمكانية ��شتئناف 
�أ�شغال �ملجل�س �لتاأ�شي�شي لكن وفق 

�شو�بط مّت حتديدها م�شبقا.
و�أ������ش�����اف �ل���ع���ي���ادي ج����ل �أح������ز�ب 
�مل����ع����ار�����ش����ة ت�����دع�����م �مل�����������ش�����اور�ت 
و�مل��ف��او���ش��ات �جل��اري��ة ح��ال��ّي��ا بن 
�ل���روي���ك���ا و�مل���ن���ظ���م���ات �ل���ر�ع���ي���ة 
�ل���ق���ر�ر  �أّن  �ىل  م�����ش��ر�  ل���ل���ح���و�ر 
�ل�شادر عن �لرويكا بتحديد يوم 
حّل  موعد  �جل��اري  �شبتمرب   29
�حل��ك��وم��ة �أم���ر غ��ر م��ق��ب��ول لأّن���ه 
من غر �ملفهوم، من وجهة نظره، 
مو��شلة هذه �حلكومة مهامها يف 

ظّل قبول مبد�أ حّلها.
مينع  �ل��ذي  ما  �لعايدي،  وت�شاءل 
هذ�  يف  لعرّي�س  حكومة  ح��ّل  م��ن 
�ل��ت��وق��ي��ت �إذ� ك��ان��ت ك���ّل �لأط����ر�ف 
م��ت��و�ف��ق��ة ع��ل��ى م���ب���د�أ ح��ل��ه��ا من 

�لأ�شا�س؟.
و�أ������ش�����اف ن��ع��ت��رب �حل������ّل �ل���ف���وري 

تقرحه  م��ا  �أن  �لأخ�شر  و�أ���ش��اف 
��شتقالة  قبول مبد�أ  �لرويكا من 
�حل�����ك�����وم�����ة ب�����ع�����د �ل��������دخ��������ول يف 
�ملجل�س  و����ش��ت��ئ��ن��اف  ح����و�ر وط��ن��ي 
ح�شب  يحول،  لأ�شغاله  �لتاأ�شي�شي 
ب���د�أ �حل���و�ر ب�شفة  ت��ق��دي��ره، دون 

جدّية.
وق�������ال ع�������ش���ام �ل�������ش���اب���ي �ل���ن���ائ���ب 
�مل��ن�����ش��ح��ب و�ل���ق���ي���ادي يف �حل���زب 
�ل��ق��ادم  �أن �لأ���ش��ب��وع  �جل��م��ه��وري، 
من  و�ل��زح��ف  �لت�شعيد  �شي�شهد 
�إىل  �جل��م��ه��وري��ة  مناطق  خمتلف 
���ش��اح��ة ب������اردو و���ش��اح��ة �حل��ك��وم��ة 

بالق�شبة.
�أن تعنت �حلكومة هو �شبب  وب��ّن 
م�شر�  وتفاقمها،  �لأو���ش��اع  توتر 
حكومة  ��شتقالة  يف  �حل��ل  �أن  �إىل 
�ل��ن��ه�����ش��ة و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا ب��ح��ك��وم��ة 

كفاء�ت.
و���ش��ّددت �لأم��ي��ن��ة �ل��ع��ام��ة للحزب 
�ملعار�شة  حتّركات  باأن  �جلمهوري 
لن تنتهي �إل بعد �إ�شقاط �حلكومة 
و�أ�شافت مّية �جلريبي �أن �ملعار�شة 
�إل  ت�شّلم  لن  و  �لتحّرك  �شتو��شل 
بعد رحيل حكومة �لنه�شة م�شرة 
�لن�شال  وم��و����ش��ل��ة  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل 
�لتي  �حلكومة  من  �لوطن  لإنقاذ 
رحلت من عقول �لتون�شين ح�شب 

تعبرها .
م���ن ج���ان���ب���ه، �أك�����د ك���ات���ب �ل���دول���ة 

وقال �لهمامي �إن مقرح �لرويكا 
ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة  �ل���ق���ب���ول  �إع���الن���ه���ا  �أو 
�حل���ك���وم���ة ه����و مب���ث���اب���ة �ل��ن�����ش��خ��ة 
�ملطابقة لالأ�شل للروؤية �أو وجهان 
لعملة و�حدة للمبادرة �لتي قدمها 
و  �لعري�س  علي  �حلكومة  رئي�س 
�ق��ر�ح ت�شكيل حكومة  �ملتمثلة يف 
�ملجل�س  ي��ن��ه��ي  �أن  ب��ع��د  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 

�لوطني �لتاأ�شي�شي مهامه .
�ملوقف  ه��ذ�  �أّن  �لهمامي  و�ع��ت��رب 
لي�س باجلديد و لي�س باحلل ما مل 
يقبل هذ� �لئتالف �حلاكم ب�شفة 
�حلكومة  ��شتقالة  مبطلب  �أن��ي��ة 
�أو  وطني  �إن��ق��اذ  حكومة  ت�شكيل  و 
وعندها  م�شتقلة  ك��ف��اء�ت  حكومة 
وف���ق ح��م��ة �ل��ه��م��ام��ي م���ن �ملمكن 
�آليات  ح��ول  �لتفاو�س  �أو  �لنقا�س 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �إن��ه��اء  �أج���ال  و 
ملهامه ، ليبقى ح�شب ر�أيه �حلر�ك 
متو��شال  �ل�شلمي  �لح��ت��ج��اج��ي 
م���ع���ت���رب� �إي�������اه خ���ط���وة م�����ش��ت��م��رة 

ومو�زية لأي تفاو�س �أو ت�شاور.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د �لأم�������ن �ل���ع���ام 
�لدميقر�طين  �لوطنين  حل��زب 
�لأخ�������ش���ر، مت�شك  زي�����اد  �مل���وح���د 
ج��ب��ه��ة �لإن���ق���اذ �ل��وط��ن��ي مب��ب��ادرة 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
مقرح  معترب�  تفا�شيلها  بكامل 
�لرويكا �لذي تقدمت به �جلمعة 

مناورة لربح �لوقت .

حل��ك��وم��ة ل��ع��ري�����س ه���و �لأ���ش��ا���س 
�حل��و�ر  م�شروع  �نطالق  �أج��ل  من 

�لوطني لحقا. 

اأحفاد بورقيبة قادمون
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر، �أع��ل��ن��ت �أرب��ع��ة 
يطلقون  من  �أو  د�شتورية،  �أح��ز�ب 
ع���ل���ى �أن���ف�������ش���ه���م �أح�����ف�����اد �ل��زع��ي��م 
�حل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة، وه���ي �ل��وط��ن 
�حلر و�ملبادرة و�لوحدة و�لإ�شالح 
وزرق�������اء �ل���ي���م���ام���ة، ع���ن �ن��ط��الق 
�ل��ع��م��ل حت���ت ر�ي����ة ح����زب �مل���ب���ادرة 
عقد  �ل���ذي  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �لوطنية 

�ل�شبت �أوىل �جتماعاته. 
وذك����ر روؤ�����ش����اء �لأح�������ز�ب �لأرب���ع���ة 
�ل���ذي���ن ح�����ش��رو� �لج���ت���م���اع وه��م 
حم���م���د ج����غ����ام وك�����م�����ال م���رج���ان 
وع����ز�ل����دي����ن ب���وع���اف���ي���ة وت���وف���ي���ق 
�مل��ب��ادرة �لوطنية  ب��اأن ح��زب  حمزة 
�إط��ار  يف  بينهم  يوحد  �لد�شتورية 
�ل�شحيحة  �لد�شتورية  �ملرجعية 
و�ل�������وف�������اء ل���ل���ف���ك���ر �ل���ب���ورق���ي���ب���ي 
�لإ�شالحي ح�شب ما جاء يف بيان 

�شادر عن �حلزب �جلديد.
ك��م��ال م��رج��ان رئي�س حزب  وح��ث 
�مل�����ب�����ادرة ع���ل���ى �ل���ع���م���ل م����ن �أج����ل 
وتوجهاته  للحزب  منهجية  و�شع 
وب����ر�جم����ه �لآن����ي����ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل�������ش���اح���ة  م����وق����ع����ه يف  ل���ت���ث���ب���ي���ت 
عدد  �أك��رب  و��شتقطاب  �ل�شيا�شية 

وقال عز�لدين بوعافية عن حزب 
�حل���زب  �إن  و�لإ������ش�����الح  �ل����وح����دة 
د�شتوري  كل  �أم��ام  مفتوح  �جلديد 
خم��ل�����س ون���زي���ه و���ش��ي��ت��ع��ام��ل مع 
غ���ره م��ن �لأح������ز�ب ع��ل��ى �أ���ش��ا���س 
�لعليا  �مل�شلحة  و�عتبار  للند  �لند 
ل��ل��وط��ن ف����وق �مل�����ش��ال��ح �حل��زب��ي��ة 

�ل�شيقة.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ����ش��ت��ع��ر���س ت��وف��ي��ق 
�ليمامة  زرق��اء  رئي�س حزب  حمزة 
�ل���ت���ط���ور�ت �حل��ا���ش��ل��ة يف �حل��ي��اة 
�ل���وط���ن���ي���ة وم������ا ي���ن���ت���ظ���ره ك���اف���ة 
�لتون�شين من �لأحز�ب لتخلي�س 
تون�س من �لظرف �لر�هن �ملرّدي 
ودع��ا �لأح����ز�ب وم��ك��ون��ات �ملجتمع 
�ملدين وكافة �لقوى �حلية بالبالد 
كاملة  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م  حت��م��ل  �إىل 
ل���ب���ل���وغ م����ا ي�����ش��ب��و �إل����ي����ه �ل�����ش��ع��ب 
�أمن و��شتقر�ر ومنو  �لتون�شي من 
�لوطنية  �ملبادرة  حزب  �أّن  و�أ�شاف 
لهذ�  بر�جمه  �شيوجه  �لد�شتورية 

�ل�شاأن.
ي��ج��رى  �أن�����ه  �إىل  جت����در �لإ�����ش����ارة 
�ملكاتب  توحيد  على  �لعمل  حاليا 
�جلهوية و�ملحلية لالأحز�ب �ملعنية 

وفقا لن�س �لبيان.
�ل�شبت  معلن  لقاء  �أول  �شّجل  كما 
�ل�شابق  رم��وز �حل��زب �حلاكم  بن 
�مل��ن��ح��ل مم��ث��ال يف ح��ام��د �ل��ق��روي 
ورئي�س  �لد�شتوري  �لتيار  رئي�س 
�ل�������وزر�ء �لأ����ش���ب���ق زم����ن �ل��رئ��ي�����س 
زي���ن �ل��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، ورئي�س 
�حل���زب �جل��م��ه��وري و�ل��ق��ي��ادي يف 
جبهة �لإنقاذ �حمد جنيب �ل�شابي 
وت�����ن�����اول �ل���ل���ق���اء ب����ن �ل���رج���ل���ن 
ت����ط����ور�ت �لأو������ش�����اع �ل���ر�ه���ن���ة يف 
ت��ون�����س و�آف������اق ح����ّل �لأزم������ة �ل��ت��ي 
تعي�شها فهل �شتكون �لأزم��ة بو�بة 
عودة �لد�شتورين باعتبارهم رقما 
يدينه  ع��ن��ه  م�����ش��ك��وت��ا  �مل��ع��ادل��ة  يف 
�جل��م��ي��ع يف �ل��ع��ل��ن وي�����ش��ع��ون �إىل 

ك�شب وّد قو�عده يف �ل�شّر..؟

م�����ن �مل���ن���ا����ش���ل���ن �ل���د����ش���ت���وري���ن 
�لنهو�س  يف  بكفاء�تهم  لي�شاهمو� 
ب��ال��ب��الد لف���ت���ا يف ���ش��ي��اق ح��دي��ث��ه 
�شرورة  �إىل  تون�س  يف  �لأزم���ة  عن 
توحيد �ملو�قف �إز�ء مبادرة �ملنظمة 
�ل�������ش���غ���ي���ل���ة وم���ن���ظ���م���ة �لأع���������ر�ف 
�ل��ب��الد  �إن��ق��اذ  عملية  يف  م�شاهمة 

وبناء �مل�شتقبل.
م���ن ج��ه��ت��ه �أو����ش���ح حم��م��د ج��غ��ام 
رئي�س ح��زب �ل��وط��ن �حل��ر �أن من 
�أول�����وي�����ات �ل��ع��م��ل ح��ال��ي��ا �ل��ب��ح��ث 
موؤكد�  �لأزم���ة  لتجاوز  حلول  ع��ن 
�حلاجة �إىل �لوفاق و�حلو�ر بعيد� 

عن �حل�شابات �حلزبية. 
تكوين  م��ن  �لغاية  �أّن  جغام  وب��ّن 
تن�شهر يف  �جل���دي���د  �حل����زب  ه���ذ� 
�لد�شتورين  �شفوف  ر���ّس  نطاق 
ملا  بينهم  فيما  �ل��ت��و�ف��ق  وحت��ق��ي��ق 
للبالد،  �لعليا  �مل�شلحة  خ��ر  فيه 
م����ذّك����ر� مب���ا ب���ذل���ه �حل�����زب �حل��ر 
�لوطنية  �أثناء �حلركة  �لد�شتوري 
وم���ا ق��ّدم��ه م��ن ���ش��ه��د�ء يف �شبيل 
حت��ق��ي��ق ����ش��ت��ق��الل ت��ون�����س وب��ن��اء 

�لدولة �لتون�شية �حلديثة. 
�لذي  �لع�شر  �لو�شع  �أّن  ولح��ظ 
�لأي��ام يتطلب  ه��ذه  �لبالد  تعي�شه 
�حلو�ر  و�عتماد  �لوفاق  �ملزيد من 
ب��ع��ي��د� ع���ن �حل�������ش���اب���ات �حل��زب��ي��ة 
�أول��وي��ات حزب  وتلك هي  �ل�شّيقة 
�مل�����ب�����ادرة �ل���وط���ن���ي���ة �ل��د���ش��ت��وري��ة 
ح��ال��ي��ا م�����ش��اه��م��ة م��ن��ه يف �ل��ب��ح��ث 
هذه  لتجاوز  �ملالئمة  �حللول  عن 
خارطة  بو�شع  و�له��ت��م��ام  �لأزم���ة 

طريق للحزب �جلديد.

رف�ض ي�ستن�سخ اآخر

تون�س تنتقل من دائرة الأزمة اإىل عتبة املاأزق ..!
 املعار�سة تقرر اأ�سبوع الت�سعيد والزحف من خمتلف املناطق

وت�شتمر �لزمه �لتون�شية

�أّيوب �مل�شعودي 

�ل�شل�شلة �لب�شرية ت�شعيد يف ��شكال 
معار�شة حبهة �لنقاذ

الرتويكا احلاكمة ترف�س مقرتحات جبهة الإنقاذ

�لإره����اب، وف��ق نف�س �مل�����ش��در. كما 
ه��ذه  تخت�س  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �أن����ه 
�لأكادميية يف تكوين قو�ت �ل�شرطة 
وم����وظ����ف����ي �ل�������ش���ج���ون و�مل����دع����ن 
�لعامن ونو�ب �لربملان من خمتلف 
دول �لعامل. ويرف�س مر�قبون هذ� 
�مل�����ش��روع يف ت��ون�����س مل��خ��اط��ره على 
�لأم����ن �ل��ق��وم��ي م��ن ج��ه��ة، ومل���ا قد 
ي�شكله من تدخل �أمريكي يف �شيادة 

�لدولة �لتون�شية.

 30 �لآن  ح��د  �إىل  وي�شم  �ملتحدة، 
دولة موؤ�ش�شة.

وح�����ش��ب �مل��ع��ل��وم��ات �مل���ت���وف���رة عن 
�ملو�شوع، فاإنه من �ملنتظر �أن تكون 
نوعها  من  �لأوىل  �لأكادميية  هذه 
لدعم  �آل��ي��ة  ت�شكل  و�أن   ، �ل��ع��امل  يف 
جمهود�ت �ملجتمع �لدويل يف حربه 
�إ�شر�ك �ملدنين  �شد �لإره��اب عرب 
للتعاون  وبر�مج  ت�شور�ت  و�شع  يف 
ول��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ق�����در�ت يف م��ك��اف��ح��ة 

رئ���ا����ش���ة �جل���م���ه���وري���ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ما  وه��و  �ل��دف��اع  ووز�رة  �لع�شكرية 
ع��ّج��ل ب��ت��ق��دمي وزي����ر �ل���دف���اع عبد 
ل�شتقالته  �آنذ�ك  �لزبيدي  �لكرمي 
ورف�شه مو��شلة �لعمل مع حكومة 

علي �لعري�س.
ومت �لإع��الن عن بعث هذ� �ملنتدى 
بنيويورك  �لإرهاب  ملكافحة  �لعاملي 
هام�س  ع��ل��ى   2011 �شبتمرب  يف 
�أ����ش���غ���ال �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل���الأمم 

بن  د�نيال  �أن  �ل�شدد  يذكر يف هذ� 
مين، من�شق ملف مكافحة �لإرهاب 
ب����وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة كان 
ز�ر ت��ون�����س �ل�����ش��ي��ف �مل��ا���ش��ي ح��ول 
ه���ذ� �مل�������ش���روع، وك���ان���ت ل���ه ل��ق��اء�ت 
�لعدل و�لد�خلية  مكثفة مع وزر�ء 
و�خلارجية يف �حلكومة �لتون�شية.

وح�شب ما �أوردته م�شادر �إعالمية 
وقتها، فاإن هذه �لزيارة تهدف �إىل 
�ق���ر�ح �إجن���از �أك��ادمي��ي��ة يف جمال 
�ل����ع����د�ل����ة و�لأم���������ن �مل������دين ي��ك��ون 
م��ق��ره��ا ب��ت��ون�����س ، وذل����ك يف �إط���ار 
�لإره���اب،  ملكافحة  �لعاملي  �ملنتدى 

�لذي تقوده و��شنطن.
ه����ذ� وك����ان �مل���ع���ار����س ب��ح��زب ن���د�ء 
ك�شف  �ملزوغي،  �لعزيز  عبد  تون�س 
�أم���رك���ي���ا يف  ه���ن���اك خم��ط��ط��ا  �أن 
ت��ون�����س ي��ع��م��ل ع��ل��ى �إن�������ش���اء م��رك��ز 
ملكافحة �لإرهاب بتن�شيق مع رئي�س 

�لدولة �حلايل من�شف �ملرزوقي.
�مل�شروع قد  �أن ه��ذ�  �مل��زوغ��ي  وق��ال 
�أب����رز �لأ���ش��ب��اب �لكامنة  ي��ك��ون م��ن 
ور�ء �شر�ع كان يدور بن موؤ�ش�شة 

�لنقطة، من حق رئا�شة �جلمهورية 
حت���وي���ل �مل��ن��ط��ق��ة �حل����دودي����ة �إىل 
�أو ن�شبيا  منطقة مغلقة بجزء كلي 
و�لذي يتز�من مع �لبحث �حلثيث 
حللف �لناتو و�أمريكا منذ مدة عن 
�لأفريكوم  لقيادة  مغاربية  قاعدة 
)�ل���ك���ائ���ن���ة ح���ال���ي���ا يف ���ش��ت��وت��غ��ارت 
�شمال  يف  ن��ف��وذه��م  تثبت  ب��اأمل��ان��ي��ا( 
�إف��ري��ق��ي��ا حت��ت ذري��ع��ة �حل���رب على 

�لإرهاب .
و�أ����ش���اف �مل�����ش��ع��ودي ب���ان �ل��ولي��ات 
�إط��ار  يف  تعمل  �لأمريكية  �ملتحدة 
�شيا�شاتها �لع�شكرية �جلديدة، على 
�لتعويل �أكر فاأكر على �لطائر�ت 
�أعد�ئها  بدون طيار يف حربها �شد 
�إ�شر�تيجية  قو�عد  عن  وتبحث   ،

ملثل هذه �لعمليات .
�شفحته  على  �مل�شدر  نف�س  و�أ���ش��ار 
�أن  �إىل  �لفي�شبوك،  على  �لر�شمية 
�ل�����ش��ف��ر �لأم���ري���ك���ي ل���دى ت��ون�����س، 
ج��اك��وب و�ل������س، ق��د ز�ر ع���دد من 
من  �حل�شا�شة  �حل��دودي��ة  �مل��ن��اط��ق 
حمافظة مدنن يف مار�س �ملا�شي.

�ل��ق��ان��ون. وق����ال �مل�����ش��ع��ودي �أن����ه ل 
رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة،  ي�شك يف ح��ق 
�مل�شلحة، يف  ل��ل��ق��و�ت  �أع��ل��ى  ك��ق��ائ��د 
�ت��خ��اذ �ل��ت��د�ب��ر �ل��الزم��ة ل�شمان 
 ، و�أم��ن��ه  �لتون�شي  �ل���ر�ب  �شالمة 
�إل �أن قر�ر �إحد�ث منطقة حدودية 
�ل���ر�ب  �أي م��ك��ان ع��ل��ى  ع���ازل���ة يف 
ي���ك���ون حمل  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�إج���م���اع وخ��ا���ش��ة ت�����ش��اور ب���ن �أه���م 

�ملكونات �ل�شيا�شية و�ملدنية.
وذك����ر �مل�����ش��ع��ودي يف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت���ه 
بان بيان �لرئا�شة �لذي �أعلنت فيه 
ع��ن �إح�����د�ث ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة ج���اء يف 
�لع�شكرية  لل�شلطة  �أنه يجوز  ن�شه 
�مل��ن��ط��ق��ة  ك���ام���ل  ت���ق���رر حت���وي���ل  �أن 
�أو ج���زء� منها  �ل��ع��ازل��ة  �حل��دودي��ة 
عندئذ  وي��ق��ع  مغلقة  منطقة  �إىل 
�لإع������الن ع���ن ه����ذ� �لإج�������ر�ء على 
�أو�شع نطاق ممكن ويف هذه �حلالة 
�إىل هذ� �لف�شاء  ل ميكن �لدخول 
�ل�������ش���ل���ط���ات  م�����ن  ب���رخ���ي�������س  �إل 

�لع�شكرية .
ونّبه �مل�شعودي، و�نطالقا من هذه 

�ل��غ��ي��ورة ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ادة �ل��وط��ن��ي��ة، 
موؤّكد� �أّنه ل ميكن �لقبول باإحد�ث 
تخ�شع  ل  مغلقة  ع�شكرية  مناطق 

ملر�قبة �ملجتمع �ملدين و�ل�شيا�شي.
وك�������ان وزي�������ر �ل�����دف�����اع �ل��ت��ون�����ش��ي 
�لآون��ة  �أع��ل��ن يف  ق��د  �ل�شباغ  ر�شيد 
�لأخ����������رة ع�����ن �إح����������د�ث م��ن��ط��ق��ة 
حدودية عازلة على طول �ل�شريط 
�حل������دودي �جل��ن��وب��ي ل��ت��ون�����س مع 
ليبيا و�جلز�ئر، مو�شحا باأنه قر�ر 
����ش��ت��ث��ن��ائ��ي ومت ���ش��ب��ط��ه مل����دة ع��ام 
�إن  بالقول  للتمديد، م�شيفا  قابلة 
ذلك ل مينع �إ�شد�ر قر�ر مماثل �إذ� 

�قت�شت �حلاجة، وفق تعبره.
ومب����وج����ب ه������ذ� �ل������ق������ر�ر، ت��ت��وىل 
�ل�شلطة �لع�شكرية �لقيادة �لفعلية 
يف هذه �ملنطقة �لتي تقت�شي تن�شيق 
ع��م��ل خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �لأخ�����رى 
�شرطة  من  �لقانون  باإنفاذ  �ملكلفة 
وغرهم،  وجمارك  وطني  وحر�س 
دون  �مل��ي��د�ين،  عملها  يف  و�إ�شنادها 
مهامها  �إجن���از  يف  حملها  حت��ل  �أن 
مثل حترير �ملحا�شر �شد خمالفي 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

�ل�شابق  �لإع��الم��ي  �مل�شت�شار  ح���ّذر 
�مل�شعودي  �أّيوب  �لتون�شية  للرئا�شة 
ع���ل���ى م���وق���ع���ه ب��ال��ف��اي�����ش��ب��وك م��ن 
ق����ر�ر �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ون�����ش��ي �مل��وؤق��ت 
م��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي ب�����ش��اأن �إح����د�ث 
منطقة ع�شكرية عازلة يف �جلنوب 
�لأم��ر  يكون  ب��اأن  م�شككا  �لتون�شي، 
ور�ءه خطة �أمركية لإر�شاء قاعدة 
ع�����ش��ك��ري��ة حت����ت غ���ط���اء م��ق��اوم��ة 
�لإره������اب، م��ع��ت��رب� �أّن ه���ذ� �ل��ق��ر�ر 
كان يجب �أن يكون حمل �إجماع بن 
و�ملدنية يف  �ل�شيا�شية  �ملكونات  �أهّم 

�لبالد.
�ل��ن��ات��و  �أّن  �إىل  �مل�����ش��ع��ودي  و�أ����ش���ار 
و�أم���ري���ك���ا يف ب��ح��ث ح��ث��ي��ث ل��ق��ي��ادة 
�شمال  نفوذهم يف  لتثبيت  �أفريكوم 
�لإره��اب،  حماربة  بذريعة  �إفريقيا 
م�شيفا �أّن �لوليات �ملّتحدة حتاول 
�إ�شر�تيجية  ق��و�ع��د  ع��ن  �ل��ب��ح��ث 

ملثل هذه �لعمليات .
ودعا �إىل �ليقظة من قبل كل �لقوى 

�ــســكــوك 
حــــــــــول 
اإر�ــــســــاء 
قـــاعـــدة 
ية  ع�سكر
يكية مر اأ

اإغالق حديقة جيزي يف ا�سطنبول ملنع التظاهرتقدير الأموال املهربة من ليبيا بـ 50 مليار دينار
•• ا�شطنبول-ا ف ب:

�غلقت �ل�شرطة �لركية �م�س �ملنافذ �ملوؤدية �ىل حديقة جيزي �لتي كانت يف حزير�ن-يونيو مركز حركة �حتجاج كبرة �شد �حلكومة، 
ملنع تنظيم تظاهرة لالحتفال باليوم �لعاملي لل�شالم وقد �شدت وحد�ت من �شرطة مكافحة �ل�شغب بدروعها ومن دون ��شتخد�م �لقنابل 
�مل�شيلة للدموع وخر�طيم �ملاء، حو�ىل �لف متظاهر �نكفوؤو� �ىل جادة ��شتقالل �لقريبة من �حلديقة و�شكلو� �شل�شلة ب�شرية، كما ذكر 
م�شور وكالة فر�ن�س بر�س. وردد �ملتظاهرون �لذين يعار�شون م�شروعا �مركيا للتدخل �لع�شكري �شد �لنظام �ل�شوري �ملتهم با�شتخد�م 
��شلحة كيميائية �شد �شعبه �لوليات �ملتحدة �ملجرمة، �خرجي من �شوريا . وتوؤيد تركيا �ملتاخمة للحدود �ل�شورية، فكرة �شن �شربات 
على �شوريا وت�شكلت �شال�شل ب�شرية �ي�شا يف عدد من �لحياء �لخرى للمدينة بدعوة من منتديات �حلو�ر �لتي خرجت من رحم �حلركة 
�لجتماعية يف حديقة جيزي، ودعت جميعا �شكان ��شطنبول �ىل �لتكاتف من �جل عامل ت�شوده �حلرية و�ل�شالم . وفد فرقت �ل�شرطة 
�ل�شبت بالقنابل �مل�شيلة للدموع وخر�طيم �ملاء جمموعة من �ملتظاهرين �شد �حلرب يف �نقرة، كما ذكرت �شبكة �ن .تي.يف �لتلفزيونية. 
وقد ��شفرت حتركات �لحتجاج يف حديقة جيزي عن مقتل خم�شة ��شخا�س و��شابة حو�ىل ثمانية �لف، كما ذكر �حتاد �لطباء يف تركيا. 

و�نطلقت �لحتجاجات لنقاذ حديقة جيزي من م�شروع طرحته حكومة رجب طيب �ردوغان �ملحافظة.

•• طرابل�ص-يو بي اأي:

�ل�����ش��اب��ق م�شطفى  �لليبية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���در 
بو�شاقور �م�س �لأمو�ل �ملهربة و�مل�شروقة من بالده من 
مليار   50 م��ن  ب��اأك��ر  �ل�شابق  �لنظام  يف  �أ�شخا�س  قبل 

دينار ليبي من بينها 30 مليار� يف �شوي�شر� وحدها .
وقال يف حديث لقناة �لنباأ �إن �لأمو�ل �ملهربة ل تقل عن 
50 مليار دينار وهي باأ�شماء �أ�شخا�س وموزعة يف �لعديد 
من �لدول من بينها �شوي�شر� وبريطانيا .و�أ�شاف �أن تلك 
وم��وزع��ة يف عدة  ليبية  �شخ�شية   400 �لأم���و�ل متلكها 
دول بو�قع ما بن مليارين �إىل 10 مليار�ت دينار ليبي .

وقال �إن هذه �لأمو�ل �شرقت من خزينة �لليبين وو�شعت 
يف ح�شابات خمفية  و�أنه يتم �شحب �لكثر منها �لآن يف 

غياب �أي متابعة للحكومة �حلالية .
و�أ�شار �إىل �أن �لأمو�ل حتتاج �إىل متابعة من �شركات عاملية 
�أ�شخا�س �شبق  متخ�ش�شة جللبها ولي�س من قبل ثالثة 
 10 على  ح�شولهم  مبوجب  بذلك  �لربملان  كلفهم  و�أن 

باملائة منها .
يف  جمدت  و�لتي  �ملهربة  �لليبية  �لأم���و�ل  �أن  �إىل  وي�شار 
�حلكومة  �أن  غ��ر  دولر  م��ل��ي��ار   120 ت��ت��ج��اوز  �خل����ارج 
�حلالية �أو �لتي �شبقتها مل تتمكن حتى �لآن من �إعادة �أي 

ن�شبة منها منذ �شقوط �لنظام �ل�شابق .
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طالب موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يقود فريقه جلائزة اأف�سل م�سروع لت�سميم هند�سي نووي 

ثالثة مليارات درهم عوائد املن�ساآت الفندقية يف اأبوظبي خالل �سبعة اأ�سهر
•• اأبوظبي-وام:

يف  �لفندقية  �مل��ن�����ش��اآت  ع��و�ئ��د  بلغت 
�أبوظبي خالل �لأ�شهر �ل�شبعة �لأوىل 
من 2013 .. ثالثة مليار�ت درهم. 
و�رتفع عدد نزلء �ملن�شاآت �لفندقية 
يف �لإم��ارة ن�شبة 10 يف �ملائة خالل 
ح��و�يل  �إىل  لي�شل  �ل�شبعة  �لأ�شهر 
بالفرة  نزيل مقارنة  ر1 مليون   5
 ..  2012 �ملا�شي  �لعام  من  نف�شها 
�أبوظبي  �إح�����ش��اء�ت  هيئة  و�أظ��ه��رت 
 146 ..�أن  و�ل���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
يف  فندقية  �شقة  و  منتجعا  و  فندقا 
ما  ��شتقبلت  �لإم��ارة  �أنحاء  خمتلف 
يزيد على 5 ر1 مليون نزيل �أم�شو� 
فندقية  ليلة  مليون  ر4   8 ح���و�يل 
�إىل  يناير  �شهر  م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل 
يف   23 من��و  بن�شبة   2013 ي��ول��ي��و 
نف�شها من  ب��ال��ف��رة  م��ق��ارن��ة  �مل��ائ��ة 
ر3   17 مبتو�شط  و  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
12 يف  ب��زي��ادة  �ل��و�ح��د  ليلة للنزيل 
�ملائة عن �لأ�شهر �ل�شبعة �لأوىل من 
م�شتويات  �رتفعت  حن  يف   2012
�لإ����ش���غ���ال ب��ن�����ش��ب��ة ���ش��ب��ع��ة يف �مل��ائ��ة 
ع��و�ئ��د  و�شجلت  �مل��ائ��ة.  يف   68 �إىل 
 16 بن�شبة  من��و�  �لفندقية  �ملن�شاآت 

بحلول  �لأربعة  �ل�شلمية  �لنووية 
�ل��ط��اق��ة  ���ش��ت�����ش��اع��د   2020 ع���ام 
�أي�شا على تنويع م�شادر  �لنووية 
�لطاقة يف �لدولة و�شتجنبنا نحو 
�لنبعاثات  من  طن  مليون   12

�لكربونية �ل�شارة بالبيئة. 

و�شديقة  وموثوقة  وفعالة  �آمنة 
حاملا   2017 ع��ام  بحلول  للبيئة 
ت�شاريح  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  حت�����ش��ل 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل �ل���الزم���ة م���ن �جل��ه��ات 
دول���ة  يف  و�ل��رق��اب��ي��ة  �لتنظيمية 
�لإمار�ت. وعند ت�شغيل �ملفاعالت 

منحتني  ق���ائ���ال  �ت���خ���ذه���ا  �ل���ت���ي 
�إح��دى  يف  �لدر��شة  �لفر�شة  ه��ذه 
يف  �لعامل  يف  �ملرموقة  �جلامعات 
ف�شال  �ل��ن��ووي��ة  �لهند�شة  جم��ال 
�لتعلم لالعتماد على  عن فر�شة 
�ل��ن��ف�����س و�ل��ت��ع��ام��ل م���ع ث��ق��اف��ات 
خالل  �شاأو�جهه  ما  وه��و  متعددة 
عملي يف موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة 
�لنووية ..وقبل �لتحاقه للدر��شة 
�ملتحدة ح�شر ماجد  �لوليات  يف 
�ل���ربن���ام���ج �ل��ت��دري��ب��ي �ل��ت��اأه��ي��ل��ي 
بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة  نظمته  �ل���ذي 
للم�شروع  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ق��اول  م��ع 
ل��ل��ط��اق��ة  �ل����ك����وري����ة  �ل�������ش���رك���ة   -

مت�شية عطالت �أط��ول يف �لإم��ارة . 
�لإيجابية  �لتوجهات  �أب��رز  �إن   وقال 
يف �شهر يوليو هو �زدي��اد عدد نزلء 
�ملن�شاآت �لفندقية يف �ملنطقة �لغربية 
ن�شبة ثالثة يف �ملائة �إىل �أربعة �آلف 
�أل��ف��ا و  و 986 ن��زي��ال �أم�����ش��و� 21 
 22 759 ليلة فندقية بن�شبة منو 
يف �مل���ائ���ة يف ح���ن �رت���ف���ع م��ت��و���ش��ط 
بن�شبة  �ل��و�ح��د  �لنزيل  �إق��ام��ة  ف��رة 
ليلة..  ر4   36 �إىل  �مل��ائ��ة  يف   19
�إىل  �مل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  ه�����ذه  وي����رج����ع 
من  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  ب��ه  تتمتع  م��ا 

•• بن�شلفانيا-وام:

�لطالب  �أح��د  �مل�شكري  قاد ماجد 
�ملتفوقن يف  برنامج رو�د �لطاقة 
ملوؤ�ش�شة  و�لتابع  �لدر��شية   للمنح 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية.. فريقه 
ل��ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة  �أف�����ش��ل م�����ش��روع 
ن��ووي  يف ق�شم  لت�شميم هند�شي 
و�ل��ن��ووي��ة  �مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا  يف ج���ام���ع���ة ولي�������ة 
�لأم�����رك�����ي�����ة. وت����ق����ام �مل�����ش��اب��ق��ة 
من  ع��دد  م��ع  بال�شر�كة  �ل�شنوية 
و�ل��ن��ووي��ة  �لهند�شية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
تقدم جمموعة من  �لتي  �لر�ئدة 
�مل�شاريع للجامعة �لتي ينبغي على 
فرق طالبية جامعية �أن تنفذها. 
و�شارك ماجد وفريقه يف �مل�شابقة 
وق�����دم�����و� م�������ش���روع���ا ل��ت�����ش��م��ي��م 
من�����وذج م��ف��اع��ل �مل�����اء �مل�����ش��غ��وط 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ب��رجم��ة  ب��ن ب���اي بن 
�أك�شيلون  �شركة   ل�شالح  �شايرب 
وه���ي �إح����دى م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ط��اق��ة 
�ل����ر�ئ����دة يف �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة. 
وركز �مل�شروع على تطوير تطبيق 
�أية م�شاكل يف  يعمل على مر�قبة 
و�إي��ج��اد  وحتديدها  �ملفاعل  عمل 

�ملائة لتبلغ ثالثة مليار�ت درهم  يف 
�إي���ر�د�ت  دره��م  مليار  ر1   17 منها 
�أن�������ش���ط���ة �لأط���ع���م���ة و�مل�������ش���روب���ات. 
�ملهري  حمد  مبارك  �شعادة  و�أ���ش��ار 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
�ل��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  �أن  ..�إىل  و�ل��ث��ق��اف��ة 
تكت�شب �أهمية �إ�شافية يف �شوء زيادة 
�لإم��ارة  �لفندقية يف  �ملن�شاآت  ر�شيد 
�شقة  ومنتجعاو  ف��ن��دق��ا   137 م��ن 
غرفة  ر23   613 وف���رت  ف��ن��دق��ي��ة 
حاليا  لي�شل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ���الل 
و  �ألفا   25 تقدم  من�شاأة   146 �إىل 

وجزيرة  ليو�  �شحر�ء  يف  منتجعات 
�ل����زو�ر  ت�شتقطب  ي��ا���س  ب��ن��ي  ���ش��ر 
�ل���دول���ي���ن ل��ال���ش��ت��م��ت��اع ب��اأج��و�ئ��ه��ا 
�ل�شتثنائية  ومغامر�تها  �لطبيعية 
�لأ���ش��و�ق  قائمة  �لهند  وت�����ش��درت   .
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة �خل����ارج����ي����ة ل����الإم����ارة 
فندقيا  ن��زي��ال   92.529 م���وف���رة 
يوليو  �إىل  يناير  من  �لفرة  خ��الل 
�ملائة  يف   21 من��و  بن�شبة   2013
عن �لفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
 913 و  �ألفا   382 �أم�شو�  و�لذين 
ع��ن  �مل�����ائ�����ة  يف   37 ب�����زي�����ادة  ل���ي���ل���ة 
 2012 �لأوىل من  �ل�شبعة  �لأ�شهر 
للنزيل  ل��ي��ل��ة  ر4   14 ومب��ت��و���ش��ط 
�لو�حد..�أكر من �لفرة نف�شها من 
�مل��ائ��ة.  يف   13 بن�شبة  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
وج�����اءت �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة يف �مل��رك��ز 
ع���دد مو�طنيها  �رت��ف��اع  �ل��ث��اين م��ع 
�مل��ق��ي��م��ن يف �مل��ن�����ش��اآت �ل��ف��ن��دق��ي��ة يف 
�إىل  �ملائة  يف  ثمانية  بن�شبة  �أبوظبي 
284 ر86 نزيل يف �لأ�شهر �ل�شبعة 
�لأوىل من �لعام �جلاري بن�شبة منو 
20 يف �ملائة ومبتو�شط 71 ر4 ليلة 
يف  �أمل��ان��ي��ا  �لو�حد..وتبعتها  للنزيل 
968ر67  �ل��ث��ال��ث م��ق��دم��ة  �مل��رك��ز 

نزيل بزيادة 25 يف �ملائة .

�مل��ائ��ة. ويف هذ�  66 يف  �إىل  ت�شل 
�شعادة�ملهند�شمحمد  قال  �ل�شياق 
�إب����ر�ه����ي����م����احل����م����ادي����ال����رئ����ي���������س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة �لإم��������ار�ت 
�لإجناز  روؤي��ة  �إن  �لنووية  للطاقة 
�ل���ذي حققه م��اج��د و�لإجن�����از�ت 
�لدر��شية  �ملنح  لطالب  �لأخ���رى 
و�لفخر  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ع��ل��ى  يبعث 
يحرزه  �ل��ذي  �لتقدم  م�شتوى  يف 

هوؤلء �ل�شباب. 
و�أ������ش�����اف ت���رك���ز �مل���وؤ����ش�������ش���ة ع��ل��ى 
����ش��ت��ق��ط��اب �ل���ط���الب �مل��ت��ف��وق��ن 
وتوفر �أف�شل �لرب�مج �لتدريبية 
لهم يف �أرقى �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
�أف�شل  تلقيهم  ل�شمان  �لعامل  يف 
�مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ه��ذه 
�مل������ج������ال.. وحت����ر�����س �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�أي�����ش��ا ع��ل��ى �ب��ت��ع��اث ط��الب��ه��ا �إىل 
دول  يف  �أك����ادمي����ي����ة  م���وؤ����ش�������ش���ات 
خم��ت��ل��ف��ة وم���ت���ق���دم���ة يف جم���ال 
على  ليح�شلو�  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة 
خ����رب�ت خم��ت��ل��ف��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذ� �ل��ت��وج��ه يف 
تطوير برناجمنا �ل�شلمي للطاقة 
�لنووية .  ومن �ملقرر ت�شغيل �أوىل 
طاقة  لتوفر  �ل��ن��ووي��ة  �مل��ح��ط��ات 

�ملرتفعة  �حل�����ر�رة  ذ�ت  �لأم���اك���ن 
�ملفاعل بهدف معاجلتها.  جد� يف 
يوميا  يجتمعون  �ل��ط��الب  وك���ان 
و�إجن��اح��ه  �مل�����ش��روع  لتنفيذ  �شعيا 
من خالل و�شع ��شر�تيجية عمل 
لت�شليم �مل�شروع يف �لوقت �ملنا�شب 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ���ش��ي��ق �ل��وق��ت.  
بذلنا  لقد  �مل�شكري   ماجد  وق��ال 
ق�شارى جهدنا للو�شول �إىل �أمثل 
طريقة ل�شتخد�م �شفرة برجمية 
لغة  با�شتخد�م  غرها  عن  �أق�شر 
ب��رجم��ة ت��دع��ى  م��ات��الب  �إ�شافة 
�لوقت  ��شتغالل  على  قدرتنا  �إىل 
ل�����ش��احل��ن��ا وه���و م���ا �أث�����ار �إع��ج��اب 
جل���ن���ة �ل��ت��ح��ك��ي��م ب���ف���ري���ق���ن���ا..�إن 
�أف�شل  و�لتفوق هو  �لنجاح  �شعور 
�شعور ميكن �ل�شعور به وذلك كما 
�عتدنا عليه من �لقيادة �لر�شيدة 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تقبل  ل  �أم���ة  ب��اأن��ن��ا  وت�شريحهم 
ك��ل �شيء  �لأول يف  ب��امل��رك��ز  ���ش��وى 
و�أ�����ش����اف �أن�����ه  ي��ع��د �ل���ف���وز ب��ه��ذه 
�أم����ر� م��ت��م��ي��ز� و �شعرت  �جل���ائ���زة 
ب�شعادة غامرة عندما منحت هذه 
�جلائزة لفريقي.. ومن �لر�ئع �أن 
من  جلهودنا  �إ���ش��ادة  على  نح�شل 

مزيد  حتقيق  وتوقع  غرفة.   300
من �لأد�ء �لإيجابي يف �لربع �لأخر 
م���ن �ل���ع���ام �جل�����اري ح��ي��ث حتت�شن 
�لفعاليات  من  و��شعة  باقة  �لإم���ارة 
منها  �شباق جائزة �لحتاد للطر�ن 
و  �أبوظبي  يف  للفورمول1  �لكربى 
��شتعر��شات  و  �أبوظبي  فن  معر�س 
�ل��ع��ن �جل��وي��ة و م��وؤمت��ر �شي تريد 
لل�شفن �ل�شياحية يف �ل�شرق �لأو�شط 
ن���زلء  ع����دد  ت���ر�ج���ع  �مل���ق���اب���ل  . ويف 
خالل  ب���الإم���ارة  �لفندقية  �مل��ن�����ش��اآت 
�مل��ائ��ة  �أرب���ع���ة يف  ن�شبة  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر 

كل من �جلامعة و�شركة �أك�شيلون 
وم���وؤ����ش�������ش���ة �لإم�����������ار�ت ل��ل��ط��اق��ة 
�ل����ن����ووي����ة �ل���ت���ي ت���دع���م���ن���ا د�ئ���م���ا 
�شعادته لأن ي�شبح  و�أب��دى ماجد 
جزء� من �لفريق �لإمار�تي �لذي 
�ل��ربن��ام��ج  ت�شغيل  ع��ل��ى  �شيعمل 
�لنووي �ل�شلميالإنتاج �لكهرباء يف 
دولة�لإمار�ت و�لذي �شيعمل على 
وفعالة  �آمنة  نووية  طاقة  توفر 
ب��دء�  للبيئة  و�شديقة  وم��وث��وق��ة 
تقدميه  وق��ب��ل   2017 ع���ام  م��ن 
على طلب �للتحاق بربنامج رو�د 
�لطاقة �لتابع للموؤ�ش�شة مل يتوقع 
�أول  �أن��ه �شيكون من �شمن  ماجد 
على  �شيعملون  �ل��ذي��ن  �ملو�طنن 
ت�شغيل �لربنامج �لنووي �ل�شلمي 
�لإم��ار�ت��ي. وق���ال  عندما �شمعت 
ب��ربن��ام��ج �مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة �ل���ذي 
تطرحه �ملوؤ�ش�شة قدمت طلبا على 
�لفور فقد �أثار �هتمامي �مل�شاركة 
�لذي يطبق  �لنووي  �لربنامج  يف 
لأول مرة يف دولة �لإمار�ت و�لدور 
�ل��ربن��ام��ج يف  �شيوؤديه ه��ذ�  �ل���ذي 

دعم �لنه�شة يف �لدولة  . 
ويرى ماجد �أن �لدر��شة يف �خلارج 
ك���ان���ت �إح�����دى �أف�����ش��ل �ل���ق���ر�ر�ت 

 2012 من  نف�شه  بال�شهر  مقارنة 
ن��زي��ال   887 و  �أل����ف����ا   170 �إىل 
�إثنن  بن�شبة  �لإ���ش��غ��ال  وم�شتويات 
�مل��ائ��ة. وب��ن م��دي��ر عام   54 يف  �إىل 
 .. و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�أن��ه  رغ��م �نخفا�س ع��دد �ل��ن��زلء يف 
�شهر  م��ع  ت��ز�م��ن  �ل���ذي  يوليو  �شهر 
رم�شان �ملبارك.. فقد �زد�د متو�شط 
ف���رة �لإق���ام���ة �ل��ف��ن��دق��ي��ة ل��ل��ن��زلء 
يف  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��ور  يعك�س  م��ا  وه��و 
ومر�فقنا  �ل�شياحية  معاملنا  خارطة 
على  �ل���زو�ر  حتفز  �لتي  �لرفيهية 

جمهورية  يف  كيبكو   �لكهربائية  
كوريا �جلنوبية و�شاعده �لربنامج 
�لتكنولوجيا  على  �ل��ت��ع��رف  على 
�مل��ع��ت��م��دة يف ت��ط��وي��ر �ل��ربن��ام��ج 
بيئة  وطبيعة  �لإم��ار�ت��ي  �ل��ن��ووي 
�لعمل �لتي تنتظره عند تخرجه. 
و�أطلق برنامج �ملنح �لدر��شية منذ 
 2009 �لعام  �ملوؤ�ش�شة يف  �إط��الق 
��شتقطاب  �إىل  �لربنامج  ويهدف 
�أف�شل �لكفاء�ت و�لكو�در �لوطنية 
�ملنح  وتوفر  �ملتفوقن  و�لطالب 
�لوظيفية  و�ل��ف��ر���س  �ل��در����ش��ي��ة 
لهم حتى ي�شبحو� قادة �مل�شتقبل 
يف �شناعة �لطاقة �لنووية لإنتاج 
�لكهرباء يف دولة �لإمار�ت وو�شل 
ع���دد �مل��وظ��ف��ن يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة �إىل 
�أكر من 500 موظف �أما �لطلبة 
�مللتحقن بربنامج �ملنح �لدر��شية 
�أك��ر من  �إىل  و�شل عددهم  فقد 
وبحلول  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   250
�ملوؤ�ش�شة  �شت�شبح   2020 �ل��ع��ام 
�لتي توفر  �ملوؤ�ش�شات  �أكرب  �إحدى 
فر�ش�شا وظيفية يف دولة �لإمار�ت 
�ملوظفن  ع��دد  �شي�شل  فريق  مع 
 2000 م�����ن  �أك���������ر  �إىل  ف����ي����ه 
توطن  ن�شبة  حتقيق  مع  موظف 

هيلتون العاملية تفتتح ثاين فنادقها يف اأبوظبي 
•• دبي-الفجر:

�أعلنت فنادق ومنتجعات هيلتون، عالمة �ل�شيافة �لأكر 
�ن��ت�����ش��ار� يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، �ل��ي��وم ع��ن �ف��ت��ت��اح هيلتون 
�أعمال �لتجديد  �أبوظبي بعد �لنتهاء من  كابيتال غر�ند 
فنادق  ت�شكيلة  �إىل  �إ�شافة  �أح��دث  �ملبنى  لي�شبح  و�لدمج 
�ل�����ش��رك��ة يف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وي�����ش��ي��ف 281 
يتجاوز  و�ل���ذي  لها  �ل��ق��ائ��م  �ملحلي  �مل��ع��رو���س  �إىل  غ��رف��ة 
نوعه  من  �لفريد  �ملبنى  وه��ذ�  فندقية.  غرفة   3000
و�مل�شمم على �شكل موجة زجاجية يقع بالقرب من مركز 
�ل���دويل،  �أب��وظ��ب��ي  �ل��وط��ن��ي للمعار�س، وم��ط��ار  �أب��وظ��ب��ي 
وف��رة  ي�شم  وه���و  �جل���دي���دة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ق��ل��ب منطقة  ويف 
�ملمتازة مبا يف ذلك قاعة لحتفالت  من مر�فق �لأعمال 
�لكربى بقدرة ��شتيعاب 700 �شخ�س مع غرفة منف�شلة 
قاعات  وخم�س  �شخ�س،   500 ��شتيعاب  بقدرة  للوظائف 

وم��رك��ز  �لإد�رة،  مل��ج��ال�����س  و�ث��ن��ن  ل��الج��ت��م��اع��ات،  ك��ب��رة 
�ل�شتعد�د  �أهبة  على  يكون  باأن  توؤهله  لالأعمال،  متكامل 
خل��دم��ة ���ش��وق ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت �مل���زده���ر يف 
�ل�شيوف  �حتياجات  كافة  �لفندق  �شيلبي  كما  �لعا�شمة.  
�ل��ب��اح��ث��ن ع��ن �ل���ش��ت��ج��م��ام و�ل���ش��رخ��اء، ب����دًء� م��ن �شبا 
�إ�شافة  معاجلة،  غرفة   15 ت�شتكملها  وف�شيحة،  مرفة 
مد�ر  على  �لبدنية  للياقة  ومركز  وج��اك��وزي،  �شاونا،  �إىل 
�ل�شاعة، وحو�س �شباحة د�خلي و�آخر خارجي �أما خيار�ت 
�ملطاعم �لتي ي�شيل لها �للعاب فت�شم �شبعة مطاعم وبار�ت 
�مل��اأك��ولت  م��ن  و��شعة  جمموعة  جميعها  ت��ق��دم  خمتلفة، 
لتلبي  �ملدينة،  على  بانور�مية  باإطاللت  وتتميز  �لعاملية 
�إىل ذلك قال روب  �ملتميزة.  �لذو�قة ورو�د �ملطاعم  �شغف 
بالي�شت�شي، �لرئي�س �لعاملي لفنادق ومنتجعات هيلتون: �إن 
يف  متميزة  حمطة  هو  �أبوظبي  يف  لنا  فندق  ث��اين  �فتتاح 
م�شرتنا �لتي بد�أناها منذ 40 عاما يف �لإمار�ت �لعربية 

هنا  �لتجارية  �لعالمة  به  تتمتع  ملا  تر�شيخ  وهو  �ملتحدة، 
ب��ال��ع��دي��د من  �ل�����ش��ي��اف��ة وبتحليه  ت��ق��دي��ر يف جم���ال  م��ن 
�ملز�يا �لبارزة �جلديدة، فاإن �لفندق يف طريقه لأن ي�شبح 
يتوقعها  �لتي  �لعالية  و�جل��ودة  للمعاير  ��شتثنائيا  مثال 
�ملنطقة  �ل�شيوف من عالمة �ل�شيافة �لدولية �لأبرز يف 
�ملبنى �مل�شمم على �شكل موجة زجاجية بالكامل  .  ويعد 
حتفة معمارية تظفي على هيلتون كابيتال غر�ند �أبوظبي 
مظهر� فريد� يوؤهالها لأن ت�شبح �أحد �أبرز معامل �ملدينة 
�جلديدة. ول يخيب ظن �لز�ئر عند �لنتقال �إىل �لد�خل، 
�مل�شبعة  �ل��ع��ام��ة  ل��الأم��اك��ن  �لأن��ي��ق  �ل��د�خ��ل��ي  فالت�شميم 
�ل��غ��رف  �أم  �مل��ب��ن��ى �خل��ارج��ي��ة،  ب��الإ���ش��اءة تتمم ج��م��ال��ي��ات 
�لكال�شيكية  �لغرف  من  ب��دء�  فتتنوع  و�لف�شيحة  �لأنيقة 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  �مل��ري��ح��ة �إىل  �ل��ن��خ��ب��وي��ة وم���ن �لأج��ن��ح��ة  �إىل 
ن��و�ف��ذ متتد من  م��ع  و��شعة  ب��اإط��اللت  وجميعها يحظى 

�لأر�شية لل�شقف وحممامات من �لرخام �لفخم. 

تنفيذ تطلق برنامج ترخي�س ملحللي الئتمان يف ظل نق�س املهارات يف املنطقة
••دبي-الفجر: 

�ل�شرق  منطقة  يف  �لر�ئدة  �مل�شركة  �خلدمات  موؤ�ش�شة   ، تنفيذ  �شركة  �أعلنت 
معّد  وه��و  �لئتمان،  حمللي  لرخي�س  برناجمها  �إط��الق  عن  �م�س  �لأو���ش��ط، 
خ�شي�شاً ملو�جهة حالة نق�س �ملحللن �ملحرفن يف قطاعي �خلدمات �مل�شرفية 
و�لتاأمن يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. وباإطالقها لهذ� �لربنامج، ت�شبح 
متخ�ش�شة  دور�ت  بتقدمي  تقوم  �ملنطقة  يف  خا�س  قطاع  موؤ�ش�شة  �أول  تنفيذ 
لالئتمان. ويغطي �لربنامج �لذي ي�شتمر ملدة 3 �أ�شهر منتجات تقليدية و�أخرى 
بالتعاون مع جمعية  �لإ�شالمية، وقد مّت تطويره  �ل�شريعة  تتو�فق مع مبادئ 
�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية SHRM، �أكرب جمعية يف �لعامل يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية 
�ملناهج  كافة  ب��ن  �ل��ت��ام  �لتو�فق  حتقيق  �شمان  يف  ي�شاعد  �أن  ذل��ك  ���ش��اأن  وم��ن 

�ملّتبعة يف �لتدريب وقد  ومنهجيات �لتقييم �شمن �لربنامج، و�ملعاير �لعاملية 
قام كل من �شهيل بن طّر�ف، �لرئي�س �لتنفيذي يف تنفيذ وبر�د بوي�شن، �ملدير 
�لتنفيذي يف جمعية �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا؛ 
عن  �أي�شاً  تنفيذ  �أعلنت  وق��د  �لتعاون.  ه��ذ�  بخ�شو�س  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 
��شتكمالها لدورة �أولية جتريبية يف وقت �شابق من �لعام، مع �إمتام 12 م�شاركاً 
للدورة بنجاح، حيث ح�شلو� على �شهادة ر�شمية من بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
، �لبنك �لر�ئد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، و�ل�شركة �لأم �لتي تتبع لها تنفيذ . 
وبهذ� �ل�شياق قال بن طّر�ف: �شي�شاعد هذ� �لربنامج يف �شد �لنق�س �لكبر يف 
مهار�ت �ملحلل يف �ملنطقة. ونظر�ً �إىل �أن تنفيذ �شركة ترّكز على �لأفر�د يف �ملقام 
�لأول، فهي تتيح �ملجال �أمام موظفيها �حلالين باحل�شول على فر�س مهنية 

جديدة، ومتنحهم ميزة �كت�شاب موؤهالت تخ�ش�شية كمحللن .

موؤ�سر �سوق دبي املايل يقفز بن�سبة كبرية 
بلغت 3.02 % يف بداية تعامالت الأ�سبوع 

•• دبي-وام:

�لذي  �لأ�شبوع قفزة و��شعة يف موؤ�شره  �ملايل يف بد�ية تعامالت  �شهد �شوق دبي 
2599.4 نقطة  76.2 نقطة ليغلق على  �ملائة ر�بحا  3.02 يف  بن�شبة  �شعد 
�رتفاع  دره��م و�شط  904.7 مليون  بلغت قيمتها  �لتي  �م�س  ت��د�ولت  يف ختام 
�أ�شعار �أ�شهم 26 �شركة وهبوط �أ�شهم �شركة و�حدة وثبات �أ�شعار �شركتن. وكانت 
�أ�شعارها  �أكر �ل�شركات �رتفاعا من حيث �لتغر يف  �ملجموعة �لعربية للتاأمن 
باإغالق 1.38 درهم بن�شبة تغر بلغت 15 يف �ملائة بينما كانت �ملدينة للتمويل 
و�ل�شتثمار �ل�شركة �لوحيدة �لتي �نخف�س �شعر �شهمها ليغلق عند 0.61 درهم 
�شوق  يف  به  �ملعمول  �لتقلب  نطاق  �أن  يذكر  �مل��ائ��ة.  يف   2.4 �شالب  تغر  بن�شبة 
�مل��ائ��ة هبوطا كحد  10 يف  و  �أق�شى  �مل��ائ��ة �شعود� كحد  15 يف  ه��و  �مل���ايل  دب��ي 
�إذ  �ل��ت��د�ول  ن�شاطا من حيث قيمة  �لأك��ر  �لقاب�شة  �أر�ب��ت��ك  �شهم  وك��ان  �أدن���ى. 
بلغت نحو 186.5 مليون درهم با�شتحو�ذ ما ن�شبته 20.6 يف �ملائة من قيمة 

تد�ولت �ل�شوق مرتفعا �شعره 15 فل�شا ليغلق على 2.43 درهم .

ال�سوقية القيمة  درهم  مليار   232.8
 ل�سوق دبي املايل يف نهاية ال�سهر املا�سي 

•• دبي-وام:

 232.8 نحو  �ملا�شي  �ل�شهر  نهاية  �مل��ايل يف  دبي  ل�شوق  �ل�شوقية  �لقيمة  بلغت 
�ملا�شي.  بيوليو  مقارنة  �مل��ائ��ة  يف   1.8 بن�شبة  ن�شبته  بانخفا�س  دره���م  مليار 
و�أف��اد تقرير مايل �شدر عن �شوق دبي �ملايل �م�س حول �أد�ئ��ه يف �ل�شهر �ملا�شي 
باأن موؤ�شره �نخف�س بن�شبة 2.5 يف �ملائة مقارنة بيوليو �ملا�شي ليبلغ 2523.1 
نقطة. وبن �أن موؤ�شر�ت �شبعة قطاعات من بن ت�شع ممثلة يف �ل�شوق �نخف�شت 
وكان �أعالها يف �لنخفا�س موؤ�شر قطاع �ل�شتثمار و�خلدمات �ملالية بن�شبة 6.8 
بينما مل  �ملائة  14.8 يف  بن�شبة  �ل�شناعة  موؤ�شر قطاع  �رتفع  �ملائة يف حن  يف 
يطر�أ �أي تغر على موؤ�شر قطاع �ل�شلع �ل�شتهالكية خالل �ل�شهر �ملا�شي. و�أظهر 
�لتقرير �رتفاع قيمة �لأ�شهم �ملتد�ولة يف �ل�شوق خالل �ل�شهر �ملا�شي بن�شبة 20 
يف �ملائة مقارنة بيوليو �ملا�شي لت�شل �إىل نحو 14.9 مليار درهم و�رتفع عدد 
�لأ�شهم �ملتد�ولة بن�شبة 36.7 يف �ملائة ليبلغ حو�يل 11.5 مليار �شهم و��شتحوذ 
قطاع �لعقار�ت و�لإن�شاء�ت �لهند�شية على �جلزء �لأكرب من قيمة �لتد�ولت يف 
�ل�شوق خالل �ل�شهر �ملا�شي و�شجل نحو 8.1 مليار درهم بن�شبة 54.2 يف �ملائة 
من �إجمايل قيمة �لتد�ولت. وفيما يتعلق بال�شتثمار �لأجنبي يف �ل�شوق خالل 
بلغت  �لأ�شهم  من  �لأج��ان��ب  م�شريات  قيمة  �أن  �لتقرير  �أو�شح  �ملا�شي  �ل�شهر 
قيمة  �إجمايل  من  �ملائة  يف   39.4 ن�شبته  ما  لت�شكل  دره��م  مليار   5.9 ح��و�يل 
�لتد�ول يف حن بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نف�س �لفرة نحو 5.8 مليار درهم 
بن�شبة 38.5 يف �ملائة من �إجمايل قيمة �لتد�ول لي�شل بذلك �شايف �ل�شتثمار 

�لأجنبي �ملتدفق �إىل �ل�شوق خالل �ل�شهر نحو 135.5 مليون درهم.  

قيمة درهم  مليون   427
 ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

بيع  و�ج���ر�ء�ت  وفيالت  و�شقق  �أر����س  من  �لعقار�ت  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و �إجارة منتهية بالتملك يف دبي �م�س نحو 427 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�شقق  �أر��س  بيع  معامالت  درهم  مليون   291
بقيمة حو�يل 136 مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي 
ي�شدر عن د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي باأن �لد�ئرة �شجلت �م�س 262 
مبايعة   113 و  دره��م  مليون   155 بقيمة  لأر�����س   143 منها  مبايعة 
ل�شقق بقيمة 120 مليون درهم و�شت مبايعات لفيالت بقيمة 15 مليون 
 48 �أه��م مبايعات �لأر����ش��ي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ  دره��م. وك��ان 
مليون درهم يف منطقة عود ميثا تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف 

منطقة نخلة جمر� . 

الحتاد للطريان ُتطلق اأوىل رحالتها اإىل العا�سمة اليمنية �سنعاء
�أعلنت �لحتاد للطر�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ليوم عن �إطالق رحلتها �لأوىل لوجهتها �جلديدة من �أبوظبي �إىل مدينة 
�شنعاء، �لعا�شمة �ل�شيا�شية و�لتجارية للجمهورية �ليمنية. وكان يف ��شتقبال 
�لرحلة �لفتتاحية فور و�شولها �إىل مطار �شنعاء �لدويل)�لرحبة( مبدينة 
�شنعاء وفد رفيع �مل�شتوى �شم كاًل من �شعادة وزير �لنقل �ليمني �لدكتور 
و�عد باذيب، و�شعادة وزير �ل�شياحة �لدكتور قا�شم �شالم �شعيد، ولفيف من 
كبار �مل�شوؤولن بالهيئة �لعامة للطر�ن �ملدين و�لأر�شاد باليمن، وممثلن 
عن وز�رة �لربية و�لتعليم �إىل جانب كبار �مل�شوؤولن �لأمنين وم�شوؤويل 
�لأول  �لنائب  �ملحربي،  للطر�ن خالد غيث  �لحت��اد  وفد  وتر�أ�س  �ملطار. 
من  كاًل  �لوفد  �شم  كما  �لطر�ن،  و�شيا�شات  �حلكومية  لل�شوؤون  للرئي�س 
ح�شن �حلمادي، �لنائب �لأول للرئي�س لل�شوؤون �لتنفيذية و�ل�شوؤون �لأمنية 
�ل�شرق  ملنطقة  �ملبيعات  ل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  �ملرت�شى،  وعلي  بال�شركة، 

�لرحالت  خدمة  على  وتعليقاً  و�أفريقيا.   �لعربي  �مل�شرق  ودول  �لأو���ش��ط 
�جلديدة �إىل �شنعاء، �أفاد �ل�شيد جيم�س هوجن، رئي�س �ملجموعة و�لرئي�س 
�لتنفيذي لالحتاد للطر�ن، بالقول ل ريب �أن �لعالقات �لأخوية و�لعالقات 
�ليوم  �لثقافية و�لتجارية بن �لدولتن ذ�ت جذور عميقة، ونحن نحتفل 
بهذ� �لر�بط �جلديد بن �لعا�شمتن. وياأتي �إطالق �خلدمة �جلديدة �إىل 
�شنعاء مت�شقاً مع ��شر�تيجية �ل�شركة يف �إ�شافة مزيد من �لعمق و�لتنوع 
�إىل �شبكة وجهاتنا و��شتهد�ف مناطق �لنمو يف �لأ�شو�ق �لنا�شئة. وحتدونا 
�لثقة يف �أن هذه �خلدمة �جلديدة �شوف ت�شاهم يف ت�شهيل �لتنمية �لتجارية 
لدولة �ليمن وت�شجيع �لتجارة و�ل�شتثمار يف �لعا�شمة �ليمنية .  ويف �إطار 
�ليمنية،  �لعا�شمة  �إىل  للطر�ن  �لحت��اد  �أوىل رحالت  بانطالق  �لحتفال 
�أقامت �ل�شركة حفل ��شتقبال متبوعاً مباأدبة ع�شاء ح�شرها ممثلو مكتب 
�ل�شفر، ولفيف من  وك���الت  وك��ب��ار  �ليمن،  �لإم���ار�ت���ي يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 

�إط��ار  ويف  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  و�ل�شحفين  �لإعالمين 
�لفعاليات كذلك، من �ملقرر �أن يقوم وفد من �لحتاد للطر�ن غد�ً بزيارة 
�أم حبيبة مبدينة �شنعاء حيث �شيعمل  مدر�شة �خلر �حلكومية ومدر�شة 
موظفو �ل�شركة و�ملتطوعون على توزيع �ألف حقيبة تت�شمن �لأدو�ت �ملكتبية 
و�مل�شتلزمات �ملدر�شية على طالب �ملدر�شة، وذلك بالتعاون مع مكتب �لهالل 
�إىل  �لإ�شارة  �لتعليمية. وجتدر  باملدينة ومديرية معن  �لإمار�تي  �لأحمر 
90 �ألف مو�طن ميني يعي�شون ويعملون بدولة �لإم��ار�ت  �أن ما يزيد عن 
�شريك  �أك���رب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  تعد  كما  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
جتاري �إقليمي لليمن، حيث ُيقدر حجم �لتجارة �ل�شنوية مبا يزيد عن 2 
مليار دولر �أمريكي، تت�شمن 1.6 مليار دولر �أمريكي من �شادر�ت دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إجماًل، متثل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ما 

ي�شل �إىل 20 يف �ملائة من �إجمايل و�رد�ت �ليمن. 
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العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/748 ك.ع.غ
�جنو  عجمان:�ل�شيد/  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
حممد  غدير  �لهند  �جلن�شية:  ك�شافر  بار�مبيل  كونانهي   هيندري  �بهيال�س  ريجينيه 
يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لردن   �جلن�شية:  مو�شى  د�ر  يو�شف 
د�ئرة  من  و�ملرخ�شة   ) �سولو�سنز/ذ.م.م   تيم  )ادفان�سد  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل 
�لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )64044( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية 
مبو�فقة:  �لهند  �جلن�شية:  تهول�شيدهار�ن  �ل�شيد:�بهيال�س  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة 
حممد �حمد ر��شد هالل �آل علي �جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/331 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  ر��شد  حممد  ر��شد  �شامل 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�سغل اخليط الف�سي ( و�ملرخ�شة 
و�مل�شجل   )51425( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيدة:مر�شية حامت �بر�هيم �ملازم 
�جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/225 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
عويز  و�ل�شيد/عبد�هلل  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  كرم  علي  حممد  ��شماعيل  حممد 
عقد  :ف�شخ  يت�شمن  حم��رر  على  �لت�شديق  وطلب  �ل��ع��ر�ق   �جلن�شية:  حمود 
 ) للمقاولت/ذ.م.م  العاملية  )اوروك  �لتجاري  �ل�شم  يف  �شر�كةوت�شفية 
�مللف )42875(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/657    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /حميد عبد�هلل حممد يو�شف �ل علي �مار�تي 
�ملدينة  قمر  يف/   %51 �لبالغة  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ي��رغ��ب  �جلن�شية 
للمقاولت �لفنية ذ.م.م مبوجب رخ�شه رقم )614330 ( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد ح�شن 

كوز�د ح�شن �ملازمي �مار�تي �جلن�شية - تعديالت �خرى:
وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�ساقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 341 /2013 عقاري كلي                                           
�ىل �ملدعى عليه /1-  �ملجموعة �لعربية لال�شتثمار    جمهول حمل �لقامة 
�ملرزوقي    �شلمان  علي  حممد  وميثله:  عبد�هلل  خلفان  ليلى   / �ملدعي  �ن  مبا 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع �لز�م 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى 
�لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8   لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 386 /2013 جتاري كلي                                           

�ىل �ملدعى عليه /1-  ه�شتى �نرنا�شيونال بى تى و�ى ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �لريامى �وتو ليزجن )�س.ذ.م.م( وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي   قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  وق��دره )209.066.50دره����م( 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 454 /2013 مدين جزئي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة جي�شفيت�س - م ح) ذ.م.م (جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )7563.87 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 506 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  ممدوح عز�لدين حممد ح�شن  جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )9304.77 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 583 /2013 مدين جزئي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1-  هيثم �شعد �شالح عبد�ملق�شود    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   7967.81( وقدره  مببلغ 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.   �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية 
 ch2D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 550 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  �مر �حمد لطفى ر�شو�ن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )20154.72 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 514 /2013 مدين جزئي                                             

بار�شا   جمهول حمل �لقامة  �ملدعى عليه /1-  علر�شا خ�شرو برتوي  �ىل 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )5677.20 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 579 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  برنو مايو مارتور�نو جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره  )3.608.41 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 30 /2013 عقاري كلي                                           
���س.ذ.م.م وميثلها كارم جاهد  �لعقاري  �ىل �ملدعى عليه /1-  زينت للتطوير 
ب��اري    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / من�شور عبد�هلل زينل ح�شن 
يو�شف علي وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر �هلي    قد �قام عليك �لدعوى 
بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�ي��ام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 341 /2013 عقاري كلي                                           
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   �ل��ع��ق��ار�ت  لد�رة  حبيبه    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
ع��ب��د�هلل  وميثله: حممد علي  ليلى خلفان   / �مل��دع��ي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل��رزوق��ي  �شلمان 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبر 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/9/15  . وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  �ملحاماة.  
11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     

    مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 265 /2013 نزاع عقاري                                             

�ىل �ملتنازع �شده/1- �شي�شنز ديفيلو مبنت ليميتد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملتنازع / �شيجال باري�س مهتا وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  . وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�لقل.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
 يف الق�سية رقم 2012/670 جتاري كلي  

�ملدعى : نوفل نز�ر عبد�جلبار �جلبوري �ملدعى عليهما: جا�شم حممد علي يو�شف  
للخدمات  �وك�شن  �شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  علي  ح�شن  حممد  عبد�لباقي 
�لبيئية بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملحا�شبية يف 
�لدعوى �عاله نرجو من �شيادتكم �عالن �ملدعي عليه �لثاين بالن�شر يف �حدى �جلر�ئد 
�ملنت�شرة بالدولة مبوعد �خلربة �حل�شابية وهذ� هو ن�س �لعالن )�ىل �ملدعى عليه 
�لثاين جا�شم حممد علي يو�شف  لقد تقرر جل�شة �خلربة �ملحا�شبية يف �لدعوى �عاله 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/4 �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� وذلك مبكتبنا �ملقطري لتدقيق 
�حل�شابات- �لكائن مبنطقة بر دبي- �شارع خالد بن �لوليد- مقابل خارجية �لمار�ت- 
بناية هم�شة بلوك) �أ( مكتب رقم 408 هاتف رقم  04/3852552 وفاك�س رقم 3852556-

04 �س ب 95642 دبي لذ� يرجى منكم �حل�شور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �عاله 
مع �ح�شار كافة دفوعكم وم�شتند�تكم وما ترونه منا�شبا لتي�شر �عمال �خلربة(.

اخلبري املحا�سبي/ احمد حممد علي مقطري العامري

    اعالن مبوعد خربة

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
احلمادي/  عبداهلل  حممد  �لينا/�سليمه  تقدمت 

وترغب بتغير ��شمها من ) �سليمه( �ىل )�سالمه(

 فمن لديه �عر��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبداحلافظ زيدان    
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعالن مبوعد جل�سة

 يف الطعن بالنق�س  رقم )2013/74 جتاري  -م ر- ق اأظ
�لطاعن/ ر��شد حممد عبد�هلل �ملزروعي بوكالة �ملحامي -�جلن�شية: �لمار�ت  �ملطعون 
و�لت�شويقية-  �لد�رية  لال�شت�شار�ت  �لفريد  �لعقارية-  �لفريد  جمموعة  �شدهم: 
بوكالة  ح�شن-  عا�شق  ح�شن  �شابر  �لعقارية-  للو�شاطة  و�يد  وورلد  يونيك  �شركة 
�ملحامي -�جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنهم : جمموعة �لفريد �لعقارية- �لفريد 
�لعقارية-  للو�شاطة  و�يد  وورلد  يونيك  �شركة  و�لت�شويقية-  �لد�رية  لال�شت�شار�ت 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملحامي  بوكالة  ح�شن-  عا�شق  ح�شن  �شابر 
طلب  لنظر  موعد�   2013/9/8 �ملو�فق  �لحد  يوم  حتديد  مت  قد  بانه  علما  نحيطكم 

وقف �لتنفيذ يف �لطعن �عاله وذلك بالد�ئرة �لوىل مبحكمة�لنق�س �بوظبي.
 القلم املدين                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/548 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �بو �حل�شن ليت عبد�حلكيم �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده 
: ر�شو�ن �حمد �لرزج للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�لنجارة  للحد�دة  �لرزج  �حمد  ر�شو�ن  �عالنه: 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يوم  لنظره جل�شة  �أظ  وحدد  ع-ب-  م  2012/3371 عم جز-  رقم  �لدعوى  يف 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1600 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�شية:  عبد�لعزيز  عبد�خلالق  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شكندرية  �شركة 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شكندرية  �شركة 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  مبا 
رقم 2013/788 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/11/12 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل  �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2443 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �كر ح�شن عبدول مالك �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ �شده : 
�عجاز لعمال �ل�شر�ميك �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: �عجاز لعمال 
�ل�شر�ميك �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  �لدعوى رقم 2013/1333 عم جز-  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
�ملو�فق 2013/9/30 موعد� لنظر  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنن  ع-ب- 
 - �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

�عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1267-1268-2013/1266 ت عمل- م ع- ت-اأظ(
باول  �شاندر�  نبيل  باول  2-رتون  علي  �كيل  علي  1-جبار  �لتنفيذ/  طالب 
لندن  خليج   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين  عميز  3-عبد�لعزيز 
لتنظيف �ملباين ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: خليج لندن لتنظيف 
�ملباين ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3496و3494و2012/3504 
 2013/9/16 �ملو�فق  �لثنن  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل و �لثانية 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا  �لتنفيذ -  باد�رة 

لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة 

  يف التظلم  رقم   186-2013 تظلم 3270-2013 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
نبيل   : �شده  �ملتظلم  �لمار�ت  �جلن�شية:  �خلاجه  ح�شن  �بل  حممد  �بر�هيم  �لتظلم/ 
�ل�شفر     منع  �لمر  يف  �لنظر  �عادة  �لتظلم:  مو�شوع  لبنان  �جلن�شية:  �لبتديني  كمال 
بالن�شر)لالعالن  عنو�نه:  لبنان   �جلن�شية:  �لبتديني  كمال  نبيل  �عالنه:  �ملطلوب 
ب�شحيفة �لتظلم و�شحيفة تعديل �لطلبات ن�شر�(  حيث �ن �ملتظلم �قام �لتظلم �ملذكور 
فانت  لذ�  �لتظلم  لنظر  موعد�   2013/9/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
بد�ئرة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد،  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء 
مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لتظلم بثالثة �يام على �لقل.�شدر 

بتاريخ : 2013/9/1
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2    
  اخطار يف )التنفيذ الداخلي رقم )2013/381(

�لكهروميكانيكية  ليمتد لالأعمال  روتاري غلف  �ملحكوم عليها /-�شركة  �ىل 
ذ.م.م عنو�نها: بالن�شر -حيث �ن بتاريخ 2013/6/17م  قد �شدر �شدك �لمر 
على �لعري�شة رقم 2013/3025 �بوظبي ل�شالح/ �شركة جون�شون كونرولز 
�ن��رن��ا���ش��ي��ون��ال ومب��ا �ن ط��ال��ب �حل��ج��ز ق��د ت��ق��دم بطلب تنفيذ �لم���ر على 
�لعري�شة و�ملرفق �شورته. لذ� نخطركم بانه مت �عالن �ملحجوز لديه بتاريخ 
يف  �لبتد�ئية  �بوظبي  مبحكمة  �لتنفيذ  �د�رة  �م��ام  وباحل�شور   2013/6/25
�لتنفيذي. �شدر  �مللف  ملتابعة  يوم 2013/9/15 وذلك  �ل�شاعة )8.30( �شباح 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 1 �شبتمرب 2013م.
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
ادارة التنفيذ
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وع��ل��ى ع��الم��ة �جل�����ودة �ل�����ش��ع��ودي��ة 
للمو��شفات  �ل�شعودية  �لهيئة  من 
و�مل���ق���اي���ي�������س و�جل��������ودة ب���الإ����ش���اف���ة 
�لأم��رك��ي��ة  �جلمعية  �إع����ر�ف  �إىل 
و�لعالمة  �مليكانيكين  للمهند�شن 
�لأوروب����ي����ة CE مل��ن��ت��ج��ات �مل��ق��اط��ع 
�لإن�شائية �لثقيلة �إىل جانب جائزة 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ت��م��ي��ز �إع����ر�ف����اً 
�ل�شناعي  �لقطاع  يف  �ملميز  بدورها 
و�جل���ه���ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ل��الإرت��ق��اء 
بدورها كموؤ�ش�شة ر�ئدة يف جمالها.

�مل���ق���اط���ع  ���ش��ح��ن��ة  �ىل  وب���ال���ن�������ش���ب���ة 
�لن�شائية �لثقيلة �لتي مت ت�شديرها 
�مل��ت��ح��دة �لأم��رك��ي��ة  �ل���ولي���ات  �إىل 

قال �ملهند�س �لرميثي �إن خ�شائ�س 
تتنا�شب مع  �ملنتجات  ومعاير هذه 
�ملتطلبات و�ل�شروط �لمركية مما 
ز�د من قدرة �حلديد �لمار�تي على 

�لتناف�س يف هذه �لأ�شو�ق. 
م�����������ن ج������ه������ت������ه ق��������������ال �ل�����������ش�����ي�����د 
غ�������اب ����ش���ي���غ���ل م�����ال�����ك �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
 Service Steel �لأم���رك���ي���ة 
��شتوردت  �لتي   Warehouse
���ش��ع��ي��دة  �إن م��وؤ���ش�����ش��ت��ه  �مل�����و�د  ه����ذه 
ومت�شوقة للمزيد من �لتعامالت مع 
حديد �لإم��ار�ت. و�أ�شاف: هذه �أول 
مرة نتعامل فيها مع �شركة خليجية 
�أن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب��اأن��ه��ا ل��ن تكون  �إل 

•• اأبوظبي-الفجر:

�شحن  ���ش��ف��ي��ن��ة  �أول  م���وؤخ���ر�ً  ر���ش��ت 
حم���م���ل���ة ب�����اأط�����ن�����ان م�����ن �مل���ق���اط���ع 
باإمارة  �مل�شنعة  �لثقيلة  �لإن�شائية 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أبوظبي يف 
�ملتحدة يف مرفاأ هيو�شنت �لأمركي 
�إمار�تية  منتجات  �أول  معها  حاملة 
�لوليات  �أر����ش��ي  تدخل  نوعها  من 
�مل��ت��ح��دة �لأم���رك���ي���ة ل��ت�����ش��ت��خ��دم يف 
ح���رك���ة �لن�������ش���اء و�ل��ت��ع��م��ر ه��ن��اك 
وت��ع��ت��رب ���ش��رك��ة ح���دي���د �لم�������ار�ت، 
قبل �شناعات ومقرها  �ململوكة من 
�ملتكامل  �لوحيد  �مل�شّنع  �أب��وظ��ب��ي، 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  للحديد يف 
له يف  �ملنتجن  �أك��رب  و�أح��د  �ملتحدة 

منطقة �ل�شرق �لو�شط.
وق���ال���ت ح���دي���د �لإم��������ار�ت يف ب��ي��ان 
�مل���ق���اط���ع  �إن  �أم���������س  ل���ه���ا  ���ش��ح��ف��ي 
�لإن�������ش���ائ���ي���ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة �ل���ت���ي ق��ام��ت 
�ل��ولي��ات  �أ����ش���و�ق  �إىل  ب��ت�����ش��دي��ره��ا 
�ملتحدة هي �أول �شادر�ت من نوعها 
ل��ه��ا �إىل ق����ارة �أم���رك���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة. 
وكانت �شفينة �يلينوي�س �لأمركية 
ق����د �أب�����ح�����رت م�����وؤخ�����ر�ً م����ن م��ي��ن��اء 
ميناء  �إىل  متجهة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ز�ي���د 
هيو�شنت بولية تك�شا�س �لأمركية 
وم��ي��ن��اء �ل��ت��ام��ر� �مل��ك�����ش��ي��ك��ي حيث 
�أف��رغ��ت 13 �أل���ف ط��ن م��ن �ملقاطع 
دبليو  ف��ئ��ة  م��ن  �لثقيلة  �لن�����ش��ائ��ي��ة 
ملقيا�س  وف��ق��اً  ت�شنيعها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 

.ASTM
لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�شرح 
�لرميثي  غ��م��ر�ن  �شعيد  �مل��ه��ن��د���س 

ب���ه���ذ� �خل�������ش���و����س ب������اأن م��ن��ت��ج��ات 
�شدى  تلقى  باتت  �لإم����ار�ت  حديد 
بدليل  �لعامل  �أنحاء  كافة  يف  و��شعاً 
�أغلبية  م��وج��ودة يف  �أ���ش��ب��ح��ت  �أن��ه��ا 
�أ���ش��و�ق  يف  وح��ت��ى  �لعاملية  �لأ����ش���و�ق 
دل  و�إن  �ملتقدمة.  �ل�شناعية  �لدول 
�ملهند�س  بح�شب  ���ش��يء،  ع��ل��ى  ذل���ك 
�ل��رم��ي��ث��ي، ف��ه��و �أن ن��وع��ي��ة وج���ودة 
منتجات �ل�شركة باتت تفتح �أمامها 
�أبو�ب �ل�شو�ق �لعاملية �لنامية منها 

و�ملتقدمة .
�ملا�شية،  �لقليلة  �ل�شنو�ت  فخالل 
وبدعم من �شناعات ، جنحت حديد 
�لإم��ار�ت يف زي��ادة كميات �شادر�تها 
بالإ�شافة  �لقليمية  �ل���ش��و�ق  �إىل 
�أ����ش���و�ق ���ش��ب��ه �ل���ق���ارة �ل��ه��ن��دي��ة  �إىل 
و�ل��ق��ارت��ن �لآ���ش��ي��وي��ة و�لأف��ري��ق��ي��ة، 
�لدول  �أ�شو�ق  تدخل  �ليوم  هي  وها 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �مل���ت���ق���دم���ة يف �أوروب�������ا 
و�أم���رك���ا، مم��ا ي���دل ع��ل��ى ث��ق��ة ه��ذه 

�لأ�شو�ق بجودة �ملنتج �لمار�تي.
حديد  �أن  �لرميثي  �ملهند�س  و�أك���د 
�لتقنيات  �أح��دث  �لإم��ار�ت ت�شتخدم 
عملية  يف  ع��امل��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا  �مل���ت���ع���ارف 
�لأ�شاليب  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  �لت�شنيع 
�مل��ع��ت��م��دة وع���ن ط��ري��ق ت��ب��ن��ي ن��ظ��ام 
ي��ت��م��ا���ش��ى  �ل�����ذي  �مل��ت��ك��ام��ل  �لإد�رة 
م���ع �مل��ق��اي��ي�����س �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة. 
وع�����رب ع����ن ف���خ���ره و�ع�����ت�����ز�زه ب����اأن 
من  �ل��ع��دي��د  على  حا�شلة  �ل�شركة 
ب��اجل��ودة على م�شتوى  �لع��ر�ف��ات 
للجودة  ك��رز  ع��الم��ة  �ل��ع��امل منها 
وعالمة �جلودة �لإمار�تية من هيئة 
و�ملقايي�س  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  �لإم�����ار�ت 

�لأخ����رة . وع���رب ع��ن �إق��ت��ن��اع��ه ب��اأن 
ت�شتخدمها  �لتي  �ملتطورة  �لتقنيات 
حديد �لإمار�ت يف وحد�ت �لإختز�ل 
�حل��دي��د  ت�شييل  ووح�����د�ت  �مل��ب��ا���ش��ر 
وم��ن ث��م يف وح���د�ت درف��ل��ة �ملقاطع 
�لإن�شائية �لثقيلة ت�شعها يف م�شاف 
كبار �مل�شنعن يف �لعامل. و�أ�شار �إىل 
�أن �أطنان �حلديد �لذي مت �إ�شتر�ده 
من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شوف 
تدخل يف عمليات بناء م�شاريع عدة 
يف �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���رك���ي���ة 
و�ل�شكنية  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأب��ن��ي��ة  منها 
وم���ن�������ش���ات �ل��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن �ل��ن��ف��ط 

و�لطاقة و�لبروكيماويات. 

حديد الإمارات ت�سدر اأول �سحنة مقاطع اإن�سائية ثقيلة اإىل الأمريكيتني

ال�سعاب املرجانية تنمو بن�سبة 20 يف املائة يف م�سروع جزر العامل

اقت�سادية دبي ت�ستقبل وفدًا رفيع امل�ستوى من هيئة 
الطرق واملوا�سالت للتعرف على مبادرة جمل�س املوظفني

اأخبار ال�ساعة: تراجعات ملحوظة يف اأ�سعار الغذاء العاملية 

•• دبي-وام: 

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة  ن��خ��ي��ل  من��و �أك��رب 
ن�شبة  دب��ي  يف  �مل��رج��ان��ي��ة  �ل�شعاب 
�أن  م���ن���ذ  �مل����ائ����ة  يف   20 ح�������و�يل 
يف  �جل��دي��د  م��وط��ن��ه��ا  �إىل  نقلتها 
�ل��ع��امل  قبل خم�س  م�شروع ج��زر 
�����ش����ن����و�ت ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���ش��الم��ة 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة. و�أو����ش���ح علي 
�لتطوير  رئي�س  ث��ال��ث  ب��ن  �شعيد 
و�ل��ع��م��ل��ي��ات ل����دى ���ش��رك��ة  نخيل 

�ل�شعاب  ع���دد  �أن  ج����روب   م��اري��ن 
م��ر�ت  خم�س  ت�شاعف  �مل��رج��ان��ي��ة 
�جلديد  موطنها  �ىل  نقلها  بعد 
و�ل��د�ئ��م يف ك��و����ش��ر �لأم����و�ج جزر  
�لآن  ت�شم  �أنها  م�شيفا   .. �لعامل 
و�لعديد  �مل��رج��ان  م��ن  نوعا   18
م���ن ب��ي��و���س �ل��ك��ائ��ن��ات �ل��ب��ح��ري��ة 
نوعا   30 من  �أك��ر  فيها  ويعي�س 
م���ن �أ���ش��م��اك �ل�����ش��ع��اب �مل��رج��ان��ي��ة 
كما ل��وح��ظ وج���ود �أ���ش��م��اك ن��ادرة 
م��ن��ه��ا  ���ش��ن��د و ري���ج���ل  و�ل���ت���ي مل 

قبل  �ملنطقة من  روؤيتها يف  ت�شبق 
�أنها �أ�شبحت �لآن �لوجهة  . و�أكد 
به  تزخر  مل��ا  للغو��شن  �جل��دي��دة 
من كنوز �ل�شعاب �ملرجانية �لأكر 
�ل�شبب  �أن  وروعة..م�شيفا  �إث���ارة 
�ملرجانية  �ل�شعاب  لنقل  �لرئي�س 
ك���ان ه��ن��د���ش��ي��ا ب��ح��ت��ا..م��ع��ت��رب� �أن 
�ل�����ش��رك��ة ك���ان���ت يف م��ن��ط��ق��ة غر 
معروفة عند تعهدها للقيام بهذه 
�أك��ر  نقل  �شملت  و�ل��ت��ي  �لعملية 
100 �شخرة مغطاة  و  �أل��ف  م��ن 

ب��امل��رج��ان وت���زن ك��ل و�ح����دة منها 
ويتطلب  �أط���ن���ان  خ��م�����ش��ة  ح����و�يل 
�لأم����ر �إز�ل��ت��ه��ا و رف��ع��ه��ا وم���ن ثم 
�إبقاء  م��ع  ب��ارج��ة  بو��شطة  حملها 
حتت  معلقة  �مل��رج��ان��ي��ة  �ل�����ش��ع��اب 
�ملاء. و�أ�شاف �بن ثالث �إن �لعملية 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل��ت��ي ت��ت��م ف��ي��ه��ا نقل 
تكون  �مل��رج��ان��ي��ة  �ل�شعاب  م��ن  �أي 
ومن  �أول  �ل�شخور  ع��ن  بف�شلها 
�إىل  لنقلها  ���ش��الل  يف  و�شعها  ث��م 

موطنها �جلديد.

•• دبي-وام:

�فتتح حممد عبد �هلل �هلي مدير عام هيئة دبي للطر�ن 
�مل���دين �م�����س ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �ل��رط��ب ل��ل��ع��ام �حل��ايل 
يف �مل��ب��ن��ى 3 مب��ط��ار دب����ي �ل�����دويل �ل����ذي �أق���ي���م ب��رع��اي��ة 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو 
�لإم����ار�ت.  ط���ر�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  ل��ل��ط��ر�ن 
�لوطنية  �لهوية  فريق  ينظمه  �ل��ذي  �مل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 
 1 من  بن  ما  فعالياته  وت�شتمر  دب��ي  مطار�ت  يف  قو�فل 
�إىل 3 �شبتمرب �ملقبل �ىل �لتعريف باأهمية �شجرة �لنخيل 
تبذلها  �لتي  �لكبرة  و�جل��ه��ود  �ملفيدة  وثمارها  �ملباركة 
دولة �لم��ار�ت للحفاظ على هذه �لروة �لوطنية و�أ�شاد 
حممد �هلي بجهود �جلهات �ملعنية لرعاية وزر�عة �ملزيد 
�ل�شركات  بجهود  ����ش��اد  كما  �شنويا  �لنخيل  ����ش��ج��ار  م��ن 
و�لف��ر�د �ل��ذي يحافظون على ت��ر�ث �لج��د�د من خالل 
و�شهد   . �لنخيل  �شف  من  وهد�يا  منزلية  �دو�ت  ت�شنيع 
�شكل  ف�شاتن م�شممة على  بتقدمي  �أزي��اء  �حلفل عر�س 
ن��خ��ل��ة م���ن ح��ي��ث �ل���ل���ون و �ل��ت�����ش��م��ي��م �خل���ارج���ي وبع�س 

�خليوط �خلا�شة مما يجعله عر�س �لزي��اء �لول د�خل 
م��ط��ار ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م���ط���ار�ت دول �مل��ن��ط��ق��ة ك��م��ا �شهد 
�ملهرجان عر�س منتجات م�شنوعة من �لرطب و�لتمور . 
و�شمل �ملهرجان طرح عطر من ع�شارة �لنخيل رمبا يكون 
�لول من نوعه على م�شتوى �لعامل ��شافة �ىل �مل�شغولت 
نائب  �لنجار  �هلل  عبد  قال  جانبه  من  �ملختلفة.  �ليدوية 
ق��ائ��د ف��ري��ق �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ن���ه ���ش��ت��ق��ام �ل��ع��دي��د من 
�مل�شابقات و�لأن�شطة و�شتوزع �لهد�يا على �لفائزين خالل 
�ملهرجان . و�أ�شار �لنجار �ىل �ن �ملهرجان �شيتيح �لفر�شة 
لأع�شاء �لفريق وممثلي �جلهات �مل�شاركة يف هذ� �حلدث 
لطالع ع�شر�ت �لآلف من �مل�شافرين �لذين ي�شتخدمون 
م��ط��ار دب���ي ي��وم��ي��ا ع��ل��ى ع����اد�ت وت��ق��ال��ي��د �ب��ن��اء �لم����ار�ت 
وكيفية رعايتهم ل�شجرة �لنخيل و�ل�شتفادة من خمتلف 
�لرئي�س  غريفيث  ب��ول  �لف��ت��ت��اح  حفل  ح�شر  مكوناتها 
�لتنفيذي  �لنائب  �لر�شا  وع��ادل  دب��ي  ملطار�ت  �لتنفيذي 
للرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف طر�ن �لمار�ت 
و�ل�شيخ ماجد �ملعال نائب �ول �لعمليات �لتجارية ملنطقة 

�خلليج و�ل�شرق �لو�شط و�ير�ن و��شيا �لو�شطى .

مطار دبي يفتتح مهرجان الرطب للعام احلايل

خالل �ل�شهور �ملا�شية فدفعت �لأ�شعار �إىل ذلك �لجتاه 
�لتنازيل. و�أ�شارت �إىل �أن تقرير  �لفاو  �لأخر �أظهر 
هذ�  �شحة  باآخر  �أو  ب�شكل  توؤكد  �لتي  �لبيانات  بع�س 
�حلكم فاأ�شار �إىل تر�جعات قد طر�أت على �لطلب على 
كما  �ل�شويا  وف��ول  كالذرة  �لغذ�ئية  �ملحا�شيل  بع�س 
�آ�شيا يف �لوقت �لذي حدثت فيه زياد�ت  حدث يف دول 
و�لأغ��ذي��ة  �ملحا�شيل  م��ن  �مل��ع��رو���س  حجم  يف  ن�شبية 
وبخالف  و�للحوم  و�لألبان  و�ل�شكر  كالقمح  �لأخ��رى 
�شيا�شات  �لإيجابي يف  �لتغر  بع�س  فهناك  وذ�ك  هذ� 
�لت�شدير لدى بع�س �لدول �ملنتجة للمحا�شيل �لتي 
مقارنة  منتجاتها  من  �أك��رب  كميات  بت�شدير  �شمحت 
�لأع��و�م  ك��ان يتم ت�شديره يف ف��ر�ت مماثلة من  مبا 

�ل�شابقة.
 ور�أت �أن هذه �لتغر�ت من �شاأنها �أن تنعك�س �إيجابيا 
ولو ب�شكل موؤقت على �أو�شاع �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي و 
��شتر�د  فو�تر  على  �أي�شا  �لإيجابية  �آثارها  تن�شحب 
�لغذ�ء �لعاملية لكن من �لأهمية مبكان �شرورة تاأكيد 
عدم �لإفر�ط يف �لتفاوؤل ب�شاأن هذه �لتغر�ت و�شرورة 
�لتي  �ل���دول  يف  ول�شيما  �شديد  بحذر  معها  �لتعامل 

تعتمد ب�شكل كبر على ��شتر�د �لغذ�ء من �خلارج.
�ل�����ش��اع��ة  يف خ��ت��ام مقالها �لفتتاحي  �أخ��ب��ار   ودع���ت  
�ل���دول �ل��ت��ي تعتمد ع��ل ����ش��ت��ر�د �ل��غ��ذ�ء م��ن �خل��ارج 
�إىل �لتعامل مع مرحلة �لهدوء �لن�شبي �لتي متر بها 
�أ�شو�ق �لغذ�ء �لعاملية على �أنها مرحلة �نتقالية ميكن 
�نتكا�شات  لأي  و�ل�شتعد�د  �لأنفا�س  �لتقاط  خاللها 
مع  �لتن�شيق  عرب  �لأ�شو�ق  يف  م�شتقبلية  �ختناقات  �أو 
ب��اق��ي �ل����دول وع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س �ل����دول �ملنتجة 
للتعاون  متينة  �أ�ش�س  وتطوير  �لغذ�ئية  للمحا�شيل 
وتبادل  �إن��ت��اج  منظومة  وتطوير  �لطرفن  ب��ن  فيما 
يف  �لكبرة  للزياد�ت  و�ل�شتعد�د  و��شتهالكه  �ل��غ��ذ�ء 
�لزياد�ت �ملطردة  �ل�شتهالك يف �لأجل �لطويل جر�ء 

يف �أعد�د �ل�شكان يف هذه �لدول ويف �لعامل �أجمع. 

•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ن�����ش��رة  �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة  �إن �ل�����ش��ه��ور �لأخ����رة 
�لعاملية  �ل��غ��ذ�ء  �أ�شعار  يف  ملحوظة  تر�جعات  �شهدت 
لالأغذية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  بيانات  �أظهرت  حيث 
�أن  موؤ�شر منظمة �لأغذية و�لزر�عة  �لفاو  و�لزر�عة  
لأ�شعار �لغذ�ء بلغ نحو 9 ر205 نقطة يف �شهر يوليو 
�ملا�شي ليكون بذلك قد تر�جع نحو �أربع نقاط مئوية 
مقارنة مب�شتو�ه يف �ل�شهر �ل�شابق وليفقد بذلك نحو 
�شبع نقاط مئوية مقارنة مب�شتو�ه يف �شهر يوليو من 
�لعام �ملا�شي م�شيفة �أنه على �مل�شتوى �لتف�شيلي �أ�شار 
�لقمح  فيها  مب��ا  �حل��ب��وب  �أ�شعار  ت��ر�ج��ع  �إىل  �لتقرير 
�أ�شعار  ب��خ��الف  �لنخيل  وزي���ت  �ل�شويا  ف��ول  و�أ���ش��ع��ار 

�ل�شكر و�للحوم ومنتجات �لألبان.
�لتقاط  �لعاملية مرحلة  �لغذ�ء  �أ���ش��و�ق  عنو�ن   وحت��ت 
�أن ت��ر�ج��ع �لأ���ش��ع��ار ع��ل��ى �لنحو  �أو���ش��ح��ت  �لأن��ف��ا���س 
�ملذكور يحمل �لعديد من �لدللت �لإيجابية بالن�شبة 
�إىل �أد�ء �أ�شو�ق �لغذ�ء �لعاملية �أهمها �أول ي�شر �إىل �أن 
عليه  كانت  مما  ��شتقر�ر�  �أك��ر  حاليا  تبدو  �لأ���ش��و�ق 
�قربت  �لتي  �لهاوية  بذلك عن حافة  مبتعدة  �شابقا 
فكان  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  ط���و�ل  م��رة  م��ن  �أك���ر  منها 
ذل���ك يف ح��ي��ن��ه �شببا يف ت��ن��ام��ي �مل���خ���اوف م��ن ح��دوث 
�أزمات غذ�ئية كالأزمة �لتي �جتاحت �لأ�شو�ق �لعاملية 
ي�����ش��دره��ا مركز  �ل��ت��ي  �ل��ن�����ش��رة  2007. وب��ي��ن��ت  ع���ام 
�لإم������ار�ت ل��ل��در����ش��ات و �ل��ب��ح��وث �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �أن 
ث��اين �ل����دللت ه��ي �أن �لن��خ��ف��ا���س �حل���ايل ه��و جزء 
�شهور عدة  �لأ�شعار منذ  تتبناه  تنازيل  عام  من �جتاه 
يتخطى �لتاأثر�ت �ملو�شمية �لتي عادة ما يتولد عنها 
�شغوط تت�شبب يف دفع �لأ�شعار �إىل �لرتفاع مو�شحة 
�أنه ب�شكل عام فاإن �نخفا�س �لأ�شعار على �لنحو �ملذكور 
�أن تغر�ت جوهرية رمبا تكون طر�أت على  ي�شر �إىل 
�لعالقة بن �لعر�س و�لطلب يف �أ�شو�ق �لغذ�ء �لعاملية 

�إليه على �مل�شتوى �حلكومي يف رفع مكانة �إمارة دبي ودولة �لإمار�ت عموماً 
على  م��وؤك��د�ً  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة  زي��ارة  على  عباهلل حممد  و�أثنى   .
متانة �ل�شر�كة �لتي تربطها باقت�شادية دبي، باعتبارها �أحد �برز �جلهات 
تطبيق  من  �ل�شتفادة  باإمكانها  و�أن  دب��ي،  �إم��ارة  م�شتوى  على  �حلكومية 
مبادرة �لد�ئرة يف حتديد �حتياجات وتوقعات �ملوظفن، وتنمية �لقدر�ت 
و�ملهار�ت �لقيادية للموظفن يف �لهيئة. ومن �جلهة ذ�تها، قال �شهاب حمد 
�لتعرف  �لزيارة �لأخ��رة، عرب  �لهيئة من خالل  ��شتفاد فريق  بو�شهاب:  
على جمل�س موظفي �قت�شادية دبي وموؤ�ش�شاتها، وكيفية �إقامة �مل�شروع ، 
وعملية �ختيار �ملتاأهلن و�آلية �لر�شيح، و�إ�شر�تيجية �ملبادرة �لتي تهدف 
�إىل تطوير �ل�شيا�شات و�لأنظمة و�لإجر�ء�ت و�تخاذ �لقر�ر�ت، وم�شاهمتها 

يف نقل �ل�شورة �حلقيقة مل�شتوى ر�شا �ملوظفن لالإد�ر�ت �لعليا .

•• دبي-الفجر: 

��شتقبلت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي، موؤخر�ً وفد�ً رفيع �مل�شتوى من 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت، وذلك لالإطالع على م�شروع جمل�س �ملوظفن، 
�ملوظفن  بن  �لتحاور  مبد�أ  لتعزيز  موؤخر�ً  �لد�ئرة  د�شنتها  �لتي  �ملبادرة 
و�لقياد�ت �لعليا، وتاأتي هذه �لزيارة �شمن �للقاء�ت �لدورية بن �لدو�ئر 
�ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل  على  للتعرف  و�لحت��ادي��ة،  �حلكومية  و�لهيئات 
وتبادل �خلرب�ت يف ميادين �لعمل. وتر�أ�س وفد هيئة �لطرق و�ملو��شالت، 
�مل���در�ء  م��ن  وع���دد  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر  بو�شهاب  حمد  �شهاب 
و�مل�شوؤولن يف �لهيئة، وكان يف ��شتقبال �لوفد �ل�شيد عبد�هلل حممد مدير 
�د�رة �لتطوير و�ملتابعة ورئي�س فريق ت�شكيل جمل�س �ملوظفن �إىل جانب 
جمموعة من �أع�شاء جمل�س �ملوظفن �لذين ي�شغلون وظائف خمتلفة يف 
�لوفد على فكرة  �لتنمية �لقت�شادية وموؤ�ش�شاتها.  هذ� وقد �طلع  د�ئرة 
�ملبادرة، و�آلية عمل �ملجل�س �ملكون من 6 �أع�شاء، �إ�شافة �إىل توجهاتها يف 
خلق �أدو�ت وقنو�ت �ت�شال ترفع من م�شتوى �لر�شا �لوظيفي لدى موظفي 
�لد�ئرة وموؤ�ش�شاتها، ولتكون �أد�ة د�عمة لأ�شحاب �لقر�ر يف تبني مبادر�ت 
�ملوظفن  �ملوؤ�ش�شي لدى  �لولء  رفع م�شتوى  ت�شاهم يف  وم�شاريع متميزة 
وحتقيق �أف�شل �ملمار�شات. وعلى نطاق مت�شل، قال عبد�هلل حممد:  تهدف 
�لزيار�ت �لدورية بن �جلهات �حلكومية �إىل خلق من�شة من �ملعرفة وتبادل 
�خلرب�ت، ومتثل زيارة هيئة �لطرق و�ملو��شالت مثاًل حقيقياً على ذلك، 
حيث توؤدي هذه �للقاء�ت يف معظم �لأحيان �إىل �خلروج مببادر�ت ذ�ت روؤى 
ن�شعى  ما  �لأعمال، وهذ�  ونتائج مميزة يف جمال مز�ولة  وفعالة  و��شحة 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك دول��ة �لإم���ار�ت ممثلة ب��وز�رة 
�لقت�شاد يف �جتماعات �لدورة �ل�92 
و�لجتماعي  �لق��ت�����ش��ادي  للمجل�س 
�مل�شتوى  على  عقدها  �مل��ق��رر  �لعربي 
���ش��ب��ت��م��رب �جل����اري   12 �ل�������وز�ري يف 
مب���ق���ر �لم������ان������ة �ل����ع����ام����ة جل��ام��ع��ة 
ت�شبقها  �ل��ق��اه��رة  يف  �لعربية  �ل���دول 
�لج���ت���م���اع���ات �ل��ت��ح�����ش��ري��ة خ���الل 
���ش��ب��ت��م��رب  �إىل11   8 م����ن  �ل����ف����رة 
�شعادة  �لدولة  وفد  �حلايل. وير�أ�س 
�ملهند�س حممد �أحمد بن عبد �لعزيز 
�ل�شحي وكيل وز�رة �لقت�شاد وي�شم 
يف ع�����ش��وي��ت��ه ���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��ال��ح 
�مل�شاعد  �لقت�شاد  وز�رة  وكيل  �شلو�ح 
ل�������ش���وؤون �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�����ش��ع��ل م���دي���ر �د�رة  ون������ز�ر ف��ي�����ش��ل 
�ل��ت��ع��اون و�لت��ف��اق��ي��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�د�رة  من  �ل�شم�شي  حممد  وع��ب��د�هلل 
�إ�شافة  �لت�شال �حلكومي يف �لوز�رة 
�خل��ارج��ي��ة  وز�رت  ع���ن  مم��ث��ل��ن  �ىل 
وقال  �لجتماعية.  و�ل�شوؤون  و�ملالية 
�إن  �ل�شحي  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
�ملجل�س  �لأع�شاء يف  �لعربية  �لبلد�ن 
�لقت�شادي و�لجتماعي تويل �أهمية 
ب���ال���دورة �حل��ال��ي��ة مب�شاركة  ق�����ش��وى 
و�ل�����ش��وؤون  و�مل����ال  �لق��ت�����ش��اد  وز�ر�ت 
�لبنود  ملناق�شة  �ل��ع��رب  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أهمية �جتماعات  �ملدرجة. و�أكد على 
�مل��ج��ل�����س �لق��ت�����ش��ادي و�لج��ت��م��اع��ي 

ل��ل��دول �لعربية  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ق��م��ة  ع��ن 
�ل����ذي رك��ز  ودول �م��ري��ك��ا �جل��ن��وب��ي��ة 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون  �أ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى  ب�شكل 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  من  �لعديد  يف 
�ل��ق��ادم��ة يف  �لقمة  �مل��ق��رر عقد  وم��ن 
يتطرق  كما  بالريا�س.   2015 ع��ام 
�لق���ت�������ش���ادي  �مل���ل���ف  �ىل  �لج���ت���م���اع 
�لعربية  �لقمة  على  �شيعر�س  �ل��ذي 
�لف��ري��ق��ي��ة يف دورت���ه���ا �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 
���ش��ت��ق��ام ب��ال��ك��وي��ت وي��ت��اب��ع �لج��ت��م��اع 
منطقة  بتطبيق  �ملتعلقة  �ملو�شوعات 
من  �لكربى  �لعربية  �حل��رة  �لتجارة 
خ����الل �مل��ت��اب��ع��ة �مل�����ش��ت��م��رة ل���ق���ر�ر�ت 
�لقت�شادي  و�ملجل�س  �لعربية  �لقمم 
�ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �ل�شابقة  و�لجتماعي 
حيث  �لعربية  �ل���دول  يف  و�ل�شتثمار 
���ش��ت��م �ل��ت�����ش��دي��ق �لت��ف��اق��ي��ة �مل��وح��دة 
�لعربية  �لم�����و�ل  روؤو������س  ل���ش��ت��ث��م��ار 
�مل��ع��دل��ة. ون�شت  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  يف 
�لقت�شادية  �لتنموية  �لريا�س  قمة 
�ملو�فقة  على   2013 و�لجتماعية 
ع��ل��ى ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة ودع����وة �ل���دول 
�لعربية �ىل �لت�شديق على �لتفاقية 
�لتنفيذ مع  �ملعدلة لو�شعها مو�شوع 
ب��د�ي��ة ع��ام 2014 وم��و�ف��اة �لحت��اد 
�ل���ع���ام ل���غ���رف �ل���ت���ج���ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة 
بالتفاقية  �لعربية  للدول  و�ل��زر�ع��ة 
�مل���ع���دل���ة ل��ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع���ل���ى �ل���ق���ط���اع 
�خل���ا����س وم���ع���رف���ة �أر�ئ����ه����م ����ش��اف��ة 
�لزدو�ج  ملنع  �مل��وح��دة  �لتفاقية  �ىل 
�ل�شريبي يف �لدول �لعربية من �جل 

�حلالية  دورت��ه  يف  �لعربية  للجامعة 
�ن���ط���الق���ا م����ن �ل��������دور �ل������ذي ي��ق��وم 
ب���ه ك���اإح���دى �أه����م م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��م��ل 
�لت�شريع  وي��ت��وىل  �مل�����ش��رك  �ل��ع��رب��ي 
و�ل����ق����ي����ادة و�لإ��������ش�������ر�ف ع���ل���ى ���ش��ر 
يف  �لعربي  �لعمل  موؤ�ش�شات  خمتلف 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت 
�ملهند�س  �شعادة  و�أ���ش��اف  و�لتنموية. 
�ل��ع��م��ل  دع������م  �أن  �ل�������ش���ح���ي  حم���م���د 
ميثل  وموؤ�ش�شاته  �مل�����ش��رك  �ل��ع��رب��ي 
ن��ه��ج��ا ر����ش��خ��ا يف ���ش��ي��ا���ش��ة �لإم������ار�ت 
ك��م��ا �أن دع���م �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة ي��ع��د �ل��ه��دف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ه��ذ� �ل��ن��ه��ج. و�أ����ش���ار �إىل 
تكت�شب  للمجل�س  �لدورة�ل�92  �أن 
وظروف  لتوقيت  نظر�  كبرة  �أهمية 
ع���ق���ده���ا يف ظ����ل �ل����ت����ط����ور�ت �ل��ت��ي 
�لعربية  �ل��دول  من  �لعديد  �شهدتها 
و�جتماعية  �قت�شادية  �آث���ار�  وت��رك��ت 
كبرة �إ�شافة �إىل �ملو�شوعات و�مللفات 
وقال  �لقمة.  �شتناق�شها  �لتي  �لهامة 
�إن  �ل�شحي  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
�لذي  �لوقت  يف  ياأتي  �ملجل�س  �إنعقاد 
�ل��ع��دي��د  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  ف��ي��ه  ي�شهد 
م���ن ت���ط���ور�ت وي���و�ج���ه �ل��ع��دي��د من 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتحديات 
�لتي ت�شتوجب مزيد� من  و�لتنموية 
ملو�جهتها  �لعربي  و�لتن�شيق  �لتفاعل 
من هنا تعقد �لآم��ال على �جتماعات 
بنتائج حيوية هامة  �ملجل�س للخروج 
�لعمل  ت��ع��زز  و�جتماعية  �قت�شادية 

�ل�شعيد  ه��ذ�  على  �مل�شرك  �لعربي 
وت�شاهم مبو�جهة �لتحديات.

�مل��ج��ل�����س  ودور  �ه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�أك�������د 
ب���اع���ت���ب���اره �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��و���ش��ع 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة 
�لأط��ر  لها  ي�شع  �ل��ذي  وه��و  �لعربية 
ت�شاعد  �لتي  و�ملوؤ�ش�شية  �لتنظيمية 
على تنفيذ هذه �ل�شيا�شات �إىل جانب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة ل��ك��ل قطر 
عربي ع�شو يف جامعة �لدول �لعربية. 
يف  �لجتماع  �أعمال  ج��دول  ويت�شمن 
�جل��ان��ب �لق��ت�����ش��ادي �لط����الع على 
�ل���ع���ام ح���ول متابعة  ت��ق��ري��ر �لم����ن 
تنفيذ قر�ر�ت �لدورة �ل�91 للمجل�س 
�لق��ت�����ش��ادي و�لج��ت��م��اع��ي ون�����ش��اط 
دورتي  بن  فيما  �لقت�شادي  �لقطاع 
�مل��ج��ل�����س �لق��ت�����ش��ادي و�لج��ت��م��اع��ي 
�لفقر�ت  تنفيذ  ومتابعة  و92   91
�لق��ت�����ش��ادي��ة لع����الن ل��ي��م��ا �ل�����ش��ادر 

�ل�شريبي  �لزدو�ج  م�شكلة  جت����اوز 
وزي��ادة  �مل��ت��ب��ادل  �ل�شتثمار  وت�شجيع 
�شيتطرق  ك��م��ا  �ل���ت���ج���اري.  �ل���ت���ب���ادل 
�لج���ت���م���اع ل��ق�����ش��ي��ة ت��ع��ي��ن م��ف��و���س 
�لعربية  �ل��دول  يف  �ل�شتثمار  ملحكمة 
ومب��وج��ب �ل��ن��ظ��ام �ل���ش��ا���ش��ي ملحكمة 
�ل�شتثمار �لعربية حيث يجري تعين 
�لعربية  �ل�شتثمار  ملحكمة  مفو�س 
وط��ل��ب��ت �لم��ان��ة �ل��ع��ام��ة م��ن �لدول 
�ملر�شحن  باأ�شماء  �لع�شاء مو�فاتها 
�ل��ع��رب ل�شغل ه��ذ�  �ل��ق��ان��ون��ي��ن  م��ن 
ميثاق  �لجتماع  و�شيبحث  �ملن�شب. 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل������ر�ث �ل��ع��م��ر�ين 
��شافة  وتنميته  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  يف 
�ن�شاء  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��ع��دي��ل  م��و���ش��وع  �ىل 
للمنظمة �لعربية للتنمية �ل�شناعية 
و�لتعدين و�لهيكل �لتنظيمي للهيئة 
�لعربية للطر�ن �ملدين. كما �شيتناول 
�لج��ت��م��اع �مل��و���ش��وع��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لدورية وت�شتمل على دعم �لقت�شاد 
�لق��ت�����ش��ادي  و�ل��ت��ق��ري��ر  �لفل�شطيني 
وتقرير   2013 لعام  �ملوحد  �لعربي 
�لعربية  �ل����دول  �ل���ش��ت��ث��م��ار يف  م��ن��اخ 
�لعديد  يت�شمن  �ل��ذي   2012 لعام 
من �ملو��شيع �ملت�شلة مبناخ �ل�شتثمار 
وموؤ�شر�ت  �ل�شيا�شية  �لتطور�ت  مثل 
�لد�ء �لقت�شادي على �مل�شتوى �لكلي 
�و �لتجميعي و�لتدفقات �ل�شتثمارية 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ب��ي��ن��ي��ة ومل��ح��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة 
على كل دولة عربية و�د�ء �ل�شتثمار 

�لجنبي �ملبا�شر فيها. 

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات الدورة 92 للمجل�س القت�سادي والجتماعي العربي بالقاهرة

غرفة عجمان حتل ما يقارب من 50 ق�سية من خالل خدمة الو�ساطة التجارية
•• عجمان-الفجر:

�أك��������د �ل�������ش���ي���د �أح�����م�����د خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شئون  �إد�رة  م��دي��ر  �ملويجعي 
�لقانونية بغرفة جتارة و�شناعة 
ع���ج���م���ان، ع���ل���ى ���ش��ع��ى �ل��غ��رف��ة 
�خل��دم��ات  م��ن  �لعديد  لتقدمي 
و�ل����ت����ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا �لإرت����ق����اء 
ب���الإق���ت�������ش���اد �مل���ح���ل���ي وت���وف���ر 
�ل�شركات  لكافة  و�جلهد  �لوقت 
يقدم  فيما  وخ��ا���ش��ة  و�مل�����ش��ان��ع، 

�لو�شاطة  ق�شايا  وتنوعت  منها 
�ل����ت����ج����اري����ة م�����ا ب�����ن ق�������ش���اي���ا 
م����دي����ون����ي����ات -غ���������س جت������اري- 
��شماء جتارية ، فيما �شهد �لعام 
ق�����ش��ي��ة   24  2013 �حل������ايل 
ق�شية   18 ي���ق���ارب  م���ا  ح���ل  مت 
�ل���ذي لق��ى قبول  منها، �لم���ر 
و�شكر�ً من �ل�شركات �لتي ُف�شت 
�ل��وق��ت  يف  م�شيد�   ، م��ن��ازع��ات��ه��ا 
قبل  م��ن  �لكبر  بالتعاون  ذ�ت��ه 
�إد�ر�ت �ل�شوؤون �لقانونية بغرف 

حتويلها �إىل �لق�شاء للتنفيذ. 
�إد�رة  �إجن����������از�ت  ���ش��م��ن  وم�����ن 
�ل�����ش��ئ��ون �ل��ق��ان��ون��ي��ة، ب��رن��ام��ج 
�إعد�د �ملحكمن، حيث مت خالل 
دورت�����ن  ع���ق���د   2012 �ل����ع����ام 
�لقانونية  �شاركت فيها �لد�ر�ت 
ب��دو�ئ��ر ع��ج��م��ان وك���ل �ملهتمن 
ب���ال���دول���ة وق�����د مت �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
ب�����خ�����رب�ء م�����ن �ل���ت���ح���ك���ي���م م��ن 
د�خ����ل �ل���دول���ة وم����ن خ��ارج��ه��ا، 
مكافحة  ن����دوة  تنظيم  مت  ك��م��ا 

�ل��ت��ج��ارة ب��ال��دول��ة مم��ا ك���ان له 
�لث��ر �لك��رب يف حل �لكثر من 

�لنز�عات.
�لديون  حت�شيل  خدمة  وح��ول 
�ل�������ش���ئ���ون  �إد�رة  م����دي����ر  �أف���������اد 
عدد  بلغ  قد  �أن��ه  �إىل  �لقانونية، 
�أك��ر  حلها  يتم  �ل��ت��ي  �لق�شايا 
�لعمل  وج���اري  ق�شية   15 م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���ش��رك��ة 
�شركة  �لم��ار�ت، وهي  كوفاك�س 
�ل��دي��ون  حت�شيل  يف  خم�ش�شة 

وز�رة  مب�شاركة  �لتجاري  �لغ�س 
�ل�����ش��ح��ة،  ووز�رة  �لق���ت�������ش���اد 
وج����ام����ع����ة ع����ج����م����ان، و�ل��ه��ي��ئ��ة 
و�ملقايي�س،  للمو��شفات  �لعامة 
ود�ئ��رة  دب��ي،  �شرطة  و�كادميية 
بعجمان،  و�لتخطيط  �لبلدية 
�إق��ام��ة معر�س  �إىل ج��ان��ب  ه��ذ� 
مكافحة �لغ�س �لتجاري ب�شاركة 
عدة �شركات مع وز�رة �لقت�شاد 
ود�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 

دبي.  

و�لق�شايا  �ملنازعات  ف�س  ح��ول 
بالطرق �لودية.

و�أو����ش���ح �مل��وي��ج��ع��ي �أن م��ن بن 
�إد�رة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
�ل�����ش��ئ��ون �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ال��غ��رف��ة 
خ���دم���ة �ل���و����ش���اط���ة �ل���ت���ج���اري���ة 
و�لتي تعمل على ف�س �ملنازعات 
�أن  �إىل  م�شر�  �لودية،  بالطرق 
 2012 ع����دد �ل��ق�����ش��اي��ا ل�����ش��ن��ة 
�ل��ت��و���ش��ل  ق�����ش��ي��ة، مت   60 ب��ل��غ 
 85% ي���ق���ارب  م���ا  ح���ل���ول  �إىل 

على م�شتوى �لعامل.
ون���وه ك��ذل��ك ع��ن م��رك��ز حتكيم 
عجمان و�لذي يعد �ملركز �لثالث 
�ل��دول��ة من حيث  م�شتوى  على 
ع���دد �ل��ق�����ش��اي��ا �مل���ن���ظ���ورة، فقد 
و�شلت عدد �لق�شايا لهذ� �لعام 
ما يقارب من 25 ق�شية ُتنظر 
�م���ام �جل��ه��ات �مل��خ��ت�����ش��ة، بينما 
ي��ق��ارب  م��ا   2012 �ل��ع��ام  �شهد 
53 ق�شية مت �لإنتهاء من  من 
ومت  �حكام  بها  و�شدرت  بع�شها 
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بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184476   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  مقهى ل ماركيز ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 74476 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�ل�شر�ب،  �لطعام  تقدمي  خدمات  �لكافتريات،  �ملقاهي،   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلك 

خدمات تاأجر غرف �لجتماعات، خدمات �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

�أن �حلرف  "لماركيز" كتبت باللون �لأزرق ب�شكل مميز حيث  و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
"ل" من �لكلمة يت�شل بخط �أزرق مع ر�شمة على �شكل ر�أ�س �إمر�أة مت�شك �شعرها برباط �ل�شعر و على ي�شارها 

.La Marquise يوجد نف�س �ل�شكل بالأحرف �لالتينية للكلمة
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185540     بتاريخ :  22 / 01 / 2013م
با�ش��م:  �شوبر فون )�س.ذ.م.م.(

وعنو�نه: �س ب 39435 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل��وزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأج��ه��زة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت 
و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو 
تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات 
ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  و�آليات  �آلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  �أقر��س  مغناطي�شية، 
�لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنر�ن، �ك�ش�شور�ت للهو�تف 

�ملتحركة، �شو�حن كهربائية للهو�تف �ملتحركة، بطاريات للهو�تف �ملتحركة، �أغطية للهو�تف �ملتحركة.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و  ب�شكل مميز  با�لون  كتبت   PAD و   KING �لالتينية  �لكلمات  عبارة عن  �لعالمة  �لعالمة:   و�شف 
فوقها ياأتي �حلرف �لالتيني K ب�شكل كبر و مميز و بد�خله ر�شم خطوط عري�شة متو�زية ب�شكل �أفقي

على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184472   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �ملخبز �لفرن�شي ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 20720 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاجو 
و�لقهوة �مل�شنعة، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات و�حللويات، �لثلج، �لع�شل 
�لثلج،   ، �لبهار�ت  )ت��و�ب��ل(،  �ل�شل�شات  �خل��ل،  �خل���ردل،  �مللح،  �خل��ب��ازة،  وم�شحوق  �خلمرة  �ل�شكر،  ودب�س 
�لب�شكويت، خبز �لزجنبيل، لفائف �خلبز، ُفتات خبز جاف، كعك حُملى قلياًل، بودرة �لكعك، �لكعك، زينات 
�حلبوب،  �أ�شا�شها  �لتي  �خلفيفة  �لوجبات  �لأ�شا�شية،  �ل��زي��وت  غر  �لكعك  منكهات  ل��الأك��ل،  �شاحلة  كعك 
كعك  �لقهوة،  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملحم�شة،  غر  �لقهوة  �لقهوة،  بد�ئل  �لقهوة،  منكهات  �ل�شيكولتة، 
حملى �شغر م�شطح، مفرقعات معها �شعار�ت �و قطع حلوى، �لبوظة، منتجات مطاحن �لدقيق، �لألبان 
�ملثلجة )حلويات مثلجة(، �لبانكيك، ب�شكويت �لبتي فور)كعك(، �لفطائر، �لبيتز�، حلوى �ل�شكر، �لفطائر، 

�خلبز غر �ملخمر، دقيق �لقمح.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و   French �لالتينة  �لكلمات  �لفرن�شي" وحتتها  " �ملخبز  �لعربية  �لكلمات  �لعالمة:  عبارة عن  و�شف 
على �شكل رجل يحمل قطعة خبز  ر�شمة  توجد  بينهما  و  مميز  ب�شكل  �لحمر  باللون  كتبت   Bakery

ب�شكل مميز بالألو�ن �لأزرق و�لأحمر و�لأبي�س.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 182277   بتاريخ :  21 / 11 / 2012م
با�ش��م:  �ل�شيد/ د�فيد جون روبن�شون

وعنو�نه: 27 ب�شار� كلوز ، �شنتاغما كري�شنت، ماغالي�شج 2067 ، غو�تينج ، جمهورية جنوب �إفريقيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �شائل يوؤخذ عن طريق �لفم لتعزيز و تقوية �لطاقة، هالم 
)جل( يوؤخذ عن طريق �لفم لتعزيز و تقوية �لطاقة، رذ�ذ )بخاخ( يوؤخذ عن طريق �لفم لتعزيز و تقوية 

�لطاقة، مكمالت غذ�ئية لتعزيز و تقوية �لطاقة.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

GRRANA مكتوبة باأحرف لتينية ب�شكل مميز وحتتها  و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
ر�شم  يتكون من  ل�شكل وجه  ر�شم  �لي�شار  �أ�شغر. وعلي  ENERGY مكتوبة بخط مميز بحروف  كلمة 

عينن وحو�جب و�أ�شنان.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184477   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �شركة ل ماركيز �نرنا�شيونال ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 74476 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
كهربائية  ماكينات  للقهوة،  كهربائية  : مر�شحات )فالتر(  �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لثلج،  و�شنع  �مل��اء  ت��زوي��د  ماكينات  ب��ن،  حمم�شات  للقهوة،  كهربائية  )�أب��اري��ق(  ر�ووق����ات  �ل��ق��ه��وة،  ل�شنع 

�لثالجات ، �ملجمد�ت ، �لأفر�ن، �آلت تربيد �مل�شروبات، �أجهزة �لت�شخن.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

�أن �حلرف  ب�شكل مميز حيث  �لأحمر  باللون  و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �لكلمة "لماركيز" كتبت 
"ل" من �لكلمة يت�شل بخط �حمر مع ر�شمة على �شكل ر�أ�س �إمر�أة خلفه �شكل رباط  �شعر باللون �لبني.

على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185541     بتاريخ :  22 / 01 / 2013م
با�ش��م:  �شوبر فون )�س.ذ.م.م.(

وعنو�نه: �س ب 39435 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل��وزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأج��ه��زة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت 
و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو 
تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات 
ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  و�آليات  �آلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  �أقر��س  مغناطي�شية، 
�لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنر�ن، �ك�ش�شور�ت للهو�تف 

�ملتحركة، �شو�حن كهربائية للهو�تف �ملتحركة، بطاريات للهو�تف �ملتحركة، �أغطية للهو�تف �ملتحركة.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية YINGDE كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود و على ي�شارها 
�ملتد�خل مع  باللون �لأحمر  باللون �لحمر و بد�خله ر�شم على �شكل معن  ر�شم هند�شي على �شكل مربع 

�للون �لأبي�س.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184473   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �ملخبز �لفرن�شي ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 20720 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�ل�شر�ب،  �لطعام  تقدمي  خدمات  �لكافتريات،  �ملقاهي،   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلك 

خدمات تاأجر غرف �لجتماعات، خدمات �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و   French �لالتينة  �لكلمات  �لفرن�شي" وحتتها  " �ملخبز  �لعربية  �لكلمات  �لعالمة:  عبارة عن  و�شف 
Bakery كتبت باللون �لحمر ب�شكل مميز و بينهما توجد ر�شمة على �شكل رجل يحمل قطعة خبز ب�شكل 

مميز بالألو�ن �لأزرق و�لأحمر و�لأبي�س.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 182278   بتاريخ :  21 / 11 / 2012م
با�ش��م:  �ل�شيد/ د�فيد جون روبن�شون

وعنو�نه: 27 ب�شار� كلوز ، �شنتاغما كري�شنت، ماغالي�شج 2067 ، غو�تينج ، جمهورية جنوب �إفريقيا.
و�مل�شروبات  �لغازية  و  �ملعدنية  �ملياه  كحولية،  غر  برة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

�لأخرى �لغر كحولية، �لفو�كه و ع�شائر �لفو�كه، �شر�ب مكثف و م�شتح�شر�ت �خرى ل�شناعة �مل�شروبات.
�لو�ق�عة بالفئة: 32

GRRANA مكتوبة باأحرف لتينية ب�شكل مميز وحتتها  و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
ر�شم  يتكون من  ل�شكل وجه  ر�شم  �لي�شار  �أ�شغر. وعلي  ENERGY مكتوبة بخط مميز بحروف  كلمة 

عينن وحو�جب و�أ�شنان.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184479   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �شركة ل ماركيز �نرنا�شيونال ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 74476 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
كهربائية  ماكينات  للقهوة،  كهربائية  : مر�شحات )فالتر(  �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لثلج،  و�شنع  �مل��اء  ت��زوي��د  ماكينات  ب��ن،  حمم�شات  للقهوة،  كهربائية  )�أب��اري��ق(  ر�ووق����ات  �ل��ق��ه��وة،  ل�شنع 

�لثالجات، �ملجمد�ت ، �لأفر�ن، �آلت تربيد �مل�شروبات، �أجهزة �لت�شخن.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

باللون  لتينية  بحروف  كتبت   "LA MARQUISE " و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
�إم��ر�أة  "L" من �لكلمة يت�شل بخط �أحمر مع ر�شمة على �شكل ر�أ���س  �لأحمر ب�شكل مميز حيث �أن �حلرف 

خلفه �شكل رباط �شعر باللون �لبني.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 186441   بتاريخ :  07 / 02 / 2013م
با�ش��م:  تريبل كوم �س.م.م

وعنو�نه: �أنطليا�س، �شارع �لفو�ر، بناية �لأنطوبن بلوك N طابق �أر�شي، بروت، لبنان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : خز�ئن و�أرف��ف �لبيانات لل�شبكات، وحد�ت توزيع �لطاقة، 
�لتو�شيل �لنحا�شية �ملزدوجة �ملجدولة  �ملتعددة و�لفردية، كابالت  �لتو�شيل من �لألياف �ل�شوئية  كابالت 

وغر �ملعزولة )كات 5�أي، 6 و 6�يه(، خمارج بيانات �ل�شبكة، لوحات �لتو�شيل �لنحا�شية.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية SYSLINK كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود  و على ي�شارها 
�لأزرق. باللون  �ل�شكل  د�ئري  �إطار  د�خل  �لأبي�س  باللون  مميز  و  كبر  ب�شكل   S كتب �حلرف �لالتيني

على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184474   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �ملخبز �لفرن�شي ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 20720 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاجو 
و�لقهوة �مل�شنعة، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات و�حللويات، �لثلج، �لع�شل 
�لثلج،   ، �لبهار�ت  )ت��و�ب��ل(،  �ل�شل�شات  �خل��ل،  �خل���ردل،  �مللح،  �خل��ب��ازة،  وم�شحوق  �خلمرة  �ل�شكر،  ودب�س 
�لب�شكويت، خبز �لزجنبيل، لفائف �خلبز، ُفتات خبز جاف، كعك حُملى قلياًل، بودرة �لكعك، �لكعك، زينات 
�حلبوب،  �أ�شا�شها  �لتي  �خلفيفة  �لوجبات  �لأ�شا�شية،  �ل��زي��وت  غر  �لكعك  منكهات  ل��الأك��ل،  �شاحلة  كعك 
كعك  �لقهوة،  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملحم�شة،  غر  �لقهوة  �لقهوة،  بد�ئل  �لقهوة،  منكهات  �ل�شيكولتة، 
حملى �شغر م�شطح، مفرقعات معها �شعار�ت �و قطع حلوى، �لبوظة، منتجات مطاحن �لدقيق، �لألبان 
�ملثلجة )حلويات مثلجة(، �لبانكيك، ب�شكويت �لبتي فور)كعك(، �لفطائر، �لبيتز�، حلوى �ل�شكر، �لفطائر، 

�خلبز غر �ملخمر، دقيق �لقمح.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمات �لعربية " �ملخبز �لفرن�شي " كتبت ب�شكل مميز و على ي�شارها �لكلمات 
�لالتينة French و Bakery كتبت ب�شكل مميز و بينهما توجد ر�شمة د�ئرية �ل�شكل كتبت عليها عبارة  

و بد�خلها �شكل رجل يحمل قطعة  خبز .  French Bakery
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 183693   بتاريخ :  18 / 12 / 2012م
با�ش��م:  فرز�نة �لتجارية

وعنو�نه: �س ب 5188 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : منتجات زر�عية وب�شتانية وُحرجية وِغالل غر م�شمولة 
يف ��شناف �أخرى؛ فو�كه وخ�شر�و�ت طازجة؛ بذور ونبات وزهور طبيعية؛ مو�د غذ�ئية للحيو�نات و�شعر 

�ملالت.
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة:  �حلرفن .F.T مكتوبن بالالتينية باللون �لأخ�شر د�خل �إطار بي�شاوي مرخرف بر�شم 
 Since 1966 �لعبارة  �حلرفن  وحت��ت  �لفاحت  �لأخ�شر  باللونن  �لد�خلين  �جلانبن  من  نبات  ورق 

بالالتينية.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185238   بتاريخ :  17 / 01 / 2013م
با�ش��م:  �شبورتون للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه: �س.ب 172570 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملالب�س و�ألب�شة �لقدم و�أغطية �لر�أ�س، �ملالب�س �لريا�شية، 

�أحذية للجمباز، �لأحذية ريا�شية، �لبلوز�ت �لريا�شية، بدلت �لتدريب �لريا�شية، �جلزم �لريا�شية.
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمات �لالتينية Sport و Tune كتبت باللون �لأ�شود ب�شكل مميز حيث 
Tune ر�شم فوقهما ر�شمة على �شكل رجل  T من كلمة  و   Sport من كلمة T أن �حلرفن �لالتينين�

ريا�شي يجري.
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 186591     بتاريخ :  11 / 02 / 2013م
با�ش��م:  �شوبر فون )�س.ذ.م.م.(

وعنو�نه: �س ب 39435 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل��وزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأج��ه��زة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت 
و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو 
تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات 
ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  و�آليات  �آلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  �أقر��س  مغناطي�شية، 
�لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنر�ن، �ك�ش�شور�ت للهو�تف 

�ملتحركة، �شو�حن كهربائية للهو�تف �ملتحركة، بطاريات للهو�تف �ملتحركة، �أغطية للهو�تف �ملتحركة.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة DIMAX كتبت بحروف لتينية �شغرة ماعد� �حلرف D كتب ب�شكل 
كبر و على ي�شارها يوجد ر�شم هند�شي على �شكل خطوط د�ئرية متعرجة و متد�خلة يف بع�شها �لبع�س.

على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مرور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184475   بتاريخ :  31 / 12 / 2012م
با�ش��م:  �ملخبز �لفرن�شي ذ. م. م.

وعنو�نه: �س ب 20720 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�ل�شر�ب،  �لطعام  تقدمي  خدمات  �لكافتريات،  �ملقاهي،   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلك 

خدمات تاأجر غرف �لجتماعات، خدمات �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمات �لعربية " �ملخبز �لفرن�شي " كتبت ب�شكل مميز و على ي�شارها �لكلمات 
�لالتينة French و Bakery كتبت ب�شكل مميز و بينهما توجد ر�شمة د�ئرية �ل�شكل كتبت عليها عبارة  

. خبز  قطعة   يحمل  رجل  �شكل  بد�خلها  و   French Bakery
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطعم �للذيذ �لهندي ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:lazeez لذيذ

�ملودعة بالرقم:186939       بتاريخ:2013/2/17 م
با�ش��م:مطعم �للذيذ �لهندي ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع حمد�ن ، �س.ب:4270 ، هاتف: 0502282282 ، فاك�س: 026749993
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم .

و�شف �لعالمة:�لعالمة عباره عن لذيذ باللون �لحمر وحرف )ل( على �شكل ر�أ�س طاوؤوؤ�س وفوق حرف )ي��( 
�شكل ري�س طاوؤوؤ�س باللو�ن �لحمر و�لخ�شر و�ل�شفر ويقابلها lazeez باللون �لحمر وحرف )l( على 
�شكل ر�أ�س طاوؤوؤ�س وممدود ل�شفل و�على حرف )e( ري�س �لطاوؤوؤ�س باللو�ن �لحمر و�لخ�شر و�ل�شفر 

و�ل�شود . 
�ل�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مكتب �شمو �ل�شيخة خولة بنت �حمد خليفة 
�ل�شويدي طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:جمل�س خولة �لثقايف

�ملودعة بالرقم:192403       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:مكتب �شمو �ل�شيخة خولة بنت �حمد خليفة �ل�شويدي

وعنو�نه:ق�شر �لبحر ، �س.ب:41616 ، هاتف: 0506666089 ، فاك�س: 026311161
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �لتعليم �لتهذيب �لتدريب �لرفية و�لن�شطة �لريا�شية 

و�لثقافية .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة جمل�س خولة بخط مميز وهند�شي ويعلوها �لثقايف بخط مميز . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885    

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
DUBAI MARITIME CITY طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مدينة دبي �ملالحية

 �ملودعة بالرقم :  190965 بتاريخ: 2013/4/29
 بيانات �لولوية:

با�شم:  مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
وعنو�نه: ميناء ر��شد �س.ب: 8988 هاتف: 3450626 009714

drydocks@ drydocks.gov.ae :فاك�س: 3450116 009714 �لربيد �للكروين

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36 
خدمات مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق �ل�شكنية،

 �شر�ء �لر��شي و�لعقار�ت وبيعها، خدمات تاجر �لعقار�ت �خلا�شة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لكرة �ر�شية تتخللها ر�شم مر�شاه باللون �لذهبي وكتب على �ملر�شاه 
UAE،DUBAI ويلتف حولها �شريط ملون باأربعة �لو�ن وهم �لحمر و�ل�شود و�لبي�س و�لخ�شر وكتب 
 DUBAI MARITIME CITY و��شفلها  �ل�شود  باللون  �ملالحية  دبي  مدينة  �لعربية  باللغة  حتتها 

باللون �ل�شود وجميع �لعنا�شر على خلفية بي�شاء.
�لعالمة  �لكلمتن)UAE،DUBAI( مبعزل عن  ��شتخد�م  �ل�شر�طات: عدم �ملطالب بحق ح�شري عند 

لعتبارهما ��شماء مناطق جغر�فية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885    

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
DUBAI MARITIME CITY طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مدينة دبي �ملالحية

 �ملودعة بالرقم :  190966 بتاريخ: 2013/4/29
 بيانات �لولوية:

با�شم:  مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
وعنو�نه: ميناء ر��شد �س.ب: 8988 هاتف: 3450626 009714

drydocks@ drydocks.gov.ae :فاك�س: 3450116 009714 �لربيد �للكروين

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 37 
�لتطوير �لعقاري، �لن�شاء حتت �ملاء، �لإ�شالح حتت �ملاء.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لكرة �ر�شية تتخللها ر�شم مر�شاه باللون �لذهبي وكتب على �ملر�شاه 
UAE،DUBAI ويلتف حولها �شريط ملون باأربعة �لو�ن وهم �لحمر و�ل�شود و�لبي�س و�لخ�شر وكتب 
 DUBAI MARITIME CITY و��شفلها  �ل�شود  باللون  �ملالحية  دبي  مدينة  �لعربية  باللغة  حتتها 

باللون �ل�شود وجميع �لعنا�شر على خلفية بي�شاء.
�لعالمة  �لكلمتن)UAE،DUBAI( مبعزل عن  ��شتخد�م  �ل�شر�طات: عدم �ملطالب بحق ح�شري عند 

لعتبارهما ��شماء مناطق جغر�فية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885
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�ختتمت م�شاء �ليوم يف جممع حمد�ن �لريا�شي 
بدبي مناف�شات بطولة �لعامل �لر�بعة لل�شباحة 
للنا�شئن و�لتي �أقيمت يف �لفرة من 31-26 
ونا�شئات  نا�شئي  من  نخبة  مب�شاركة  �أغ�شط�س 
ُت��وج  حيث  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ل�شباحة 
فريق  بجائزتي  �لليلة  ه��ذه  �لأم��ري��ك��ي  �لفريق 
�لفريق  �إىل جائزة  �إ�شافة  و�لنا�شئن،  �لنا�شئات 

�حلائز على �أكرب عدد من �مليد�ليات.
و���ش��ه��د �ل���ي���وم �ل�����ش��اد���س و�لأخ������ر ل��ل��م��ون��دي��ال 
للبطولة،  ج��دي��دة  ق��ي��ا���ش��ي��ة  �أرق�����ام   9 ت�شجيل 
لي�شبح عدد �لأرقام �جلديدة �لذي مت ت�شجيلها 

خالل �لأيام �ل� 6 للبطولة 34 زمناً جديد�ً.
�ت�����ش��م��ت م��ن��اف�����ش��ات �ل��ل��ي��ل��ة �خل��ت��ام��ي��ة ب��ال��ق��وة 
�لأم��ري��ك��ي  �ل��ب��د�ي��ة، حيث متكن  و�لإث�����ارة منذ 
ح��رة،  100م  ذهبية  �ن��ت��ز�ع  م��ن  دري�شل  كاليب 
وت�شجيل رقم قيا�شي جديد للبطولة 48.97، 
متقدماً على �لأ�شر�يل ليوك بر�شي 49.06 
)ف�شية(، و�لرو�شي يفجيني �شيدوف �لذي حل 
ثالثا ونال �لربونزية، وقد �أبدى دري�شل �شعادته 
بهذ� �لفوز قائال: كانت �لبطولة �شعبة ومتعبة، 
�أنهيتها بهذه  �أنني  ولكنها جتربة ر�ئعة، و�شعيد 
وجلميع  للفريق،  �جل��زي��ل  و�ل�شكر  �ل��ط��ري��ق��ة، 

200م  �شباق  و�شهد  �أ�شرتي.   من  �شاندين  من 
جديد  ق��ي��ا���ش��ي  رق���م  ت�شجيل  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ات  ���ش��در 
للبطولة بتوقيع �لأوكر�نية فيكتوريا �شولكنيفا 
ذهبية  �أول  ب���الده���ا  �أه�����دت  �ل��ت��ي   2:23.12
�أنا�شتازيا  مو�طنتها  على  تقدمت  �أن  بعد  لها، 
بالف�شية )2:27.46(،  �لتي توجت  ماليافينا 
وذهبت �لربونزية �إىل �لإيطالية �شيلفيا غوير�.

وجنحت �إيطاليا، �شاأنها �شاأن �أوكر�نيا، يف �نتز�ع 
ليوكا  خ��الل  م��ن  �لبطولة  يف  �لأوىل  ذهبيتها 
200م ظهر  ب��ذه��ب��ي��ة  ف����از  �ل����ذي  م��ي��ن��ك��اري��ن��ي 
للنا�شئن م�شجاًل رقماً قيا�شيا جديد�ً للبطولة 
كيتا  �شوناما  �ل��ي��اب��اين  ف��از  بينما   ،1:57.92
بالف�شية، و�لأمريكي كونور غرين بالربونزية. 
وقال مينكاريني: �أنا �شعيد بهذ� �لزمن، �أم�شيت 
هذ�  ولكن  �ل�شاقة،  �لتدريبات  من  �شعباً  عاماً 
�ل��ن��ه��ائ��ي ك���ان مم���ت���از�ً و���ش��ج��ل��ت خ��الل��ه �أف�����ش��ل 

�أرقامي �ل�شخ�شية .
�لقيا�شية يف  �لأرق��ام  وتو��شل مهرجان حتطيم 
حيث  للنا�شئات،  فر��شة  100م  �لتايل،  �ل�شباق 
م�شجلة  ب��ال��ذه��ب  ت�شيمروفا  �شفيتالنا  ف���ازت 
�شزيالغي  ليليان  �لهنغارية  و�أ�شافت   ،58.34
ف�����ش��ي��ت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة يف �حل������دث، ب��ي��ن��م��ا �ك��ت��ف��ت 

�لأ�شر�لية جيما �شليخت بالربونزية.
ب���دوره �أث��ب��ت �لنجم �لأ���ش��ر�يل م��اك ه��ورت��ون، 
�لذي ح�شد 4 ذهبيات وف�شية يف هذه �لبطولة، 
�أنه  �إذ  1500م ح��رة،  �شباق  �ل��ب��ارزة يف  ق��در�ت��ه 
�ل��وح��ي��د �ل����ذي مت��ك��ن م��ن ق��ط��ع �ل�����ش��ب��اق فيما 
متوقعاً  ك��ان  وكما  دقيقة،   15 من  باأقل  م�شى 
�مل��ق��دم��ة دون  �إىل  ب���ق���وة  ���ش��ق ط��ري��ق��ه  جن���ح يف 
بزمن  �ل�شباق  و�أن��ه��ى  ي��ذك��ر،  حت��د  لأي  تعر�شه 
ثانية   11.83 وب��ف��ارق   ،14:56.60 ق���دره 
�لت�شيكي  بالف�شية، وتوج  �لفائز  عن جان ميكا، 
�أع���رب هورتون  وق��د  بالربونزية،  ف��ورت��ك  ب��اول 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذ� �ل��ف��وز وخ��ي��ب��ة �أم��ل��ه بالزمن 
�لذي حققه قائاًل: كنت �أحاول تخفي�س �لزمن 
�إىل 14:50، وكان �لأمر �شيبدو جيد�ً، ولكنني 
من  �لكثر  و�كت�شبت  �حل���دث،  ب��ه��ذ�  ��شتمتعت 
�ل�شباقات  يف  وخا�شة  بالنف�س،  و�لثقة  �خلرب�ت 
�لق�شرة و�أنهى هورتون هذه �لبطولة مت�شدر�ً 
بامليد�ليات،  ر���ش��ي��د�ً  �لأع��ل��ى  �ل�شباحن  قائمة 
و���ش��ي��ع��ك��ف �لآن ع��ل��ى �ل��ت��ح�����ش��ر ل����دورة �أل��ع��اب 

�لكومون ويلث يف �بريل من �لعام �لقادم.
م�شرة  ميليوتيتا  روت����ا  �ل��ل��ي��ت��و�ن��ي��ة  وو����ش��ل��ت 
تاألقها يف هذه �لبطولة، حيث قدمت عر�شاً قوياً 

يف �شباق 50م حرة قادها لإ�شافة ذهبية �أخرى 
م�شجلة  وف�شيتن(،  ذهبيات   3( ر�شيدها  �إىل 
روز�ل���ي���ا  �ل��رو���ش��ي��ة  ع��ل��ى  وم��ت��ق��دم��ة   ،25.10
�لف�شية،  ع��ل��ى  ����ش��ت��ح��وذت  �ل��ت��ي  ن�شرتدينوفا 
�ل��ت��ي توجت  ك��ون��غ  و�شايوبهان ه��ويف م��ن ه��ون��غ 

بالربونزية. 
و�أب�������دت م��ي��ل��ي��وت��ي��ت��ا ���ش��ع��ادت��ه��ا ب���ال���زم���ن �ل���ذي 
و�أنا  بالن�شبة يل،  ر�ئ��ع  �إن��ه لأم��ر  �شجلته قائلة: 
ي�شبق يل خو�س  �ل��ع��ام، مل  ه��ذ�  ب��اأد�ئ��ي  �شعيدة 
قدرتي  �أث��ب��ت  ول��ك��ن  ق��ب��ل،  م��ن  �ل�شباقات  بع�س 
�أين  �إل  حافاًل  ��شبوعاً  ك��ان  فيهم،  �لنجاح  على 

��شتمتعت به كثر�ً . 
ت�شجيل  �شيل�شكار يف  �أن��درو  �لأمريكي  كما جنح 
200م  �شباق  يف  للبطولة  ج��دي��د  قيا�شي  رق��م 
�لياباين  على  متقدماً   ،1:56.42 يف  فر��شة 
كود��شيف.  �أليك�شاندر  و�لرو�شي  �شاكايا،  ماز�تو 
بال�شباحة هنا،  ��شتمتعت كثر�ً  وقال �شيل�شكار: 
�إن��ه جممع ر�ئ��ع، و�أن��ا متعب �لآن، و�حل��دث كان 

ر�ئعاً .
�شباق  بذهبية  �شتيفنز  بير  �ل�شلوفيني  وف���از 
تاله   ،27.98 م�شجاًل  للنا�شئن،  �شدر  50م 
�ل���ي���اب���اين ك��وه��ي غ��وت��و �ل����ذي ت����وج ب��ال��ف�����ش��ي��ة، 

و�لرو�شي فزيفولود ز�نكو بالربونزية. 
�إهد�ئه �شلوفينيا ميد�ليتها  وقال �شتيفنز عقب 
�لإجن��از،  بهذ�  �شعيد  �أنا  �للقاء:  �ليتيمة يف هذ� 
وعاجز عن �لكالم، كان هذ� هو هديف للمو�شم، 
ت��ن��ظ��ي��م �ل��ب��ط��ول��ة ر�ئ�����ع، وق���د �أم�����ش��ي��ت �أوق���ات���اً 
مم��ت��ع��ة.  وجن��ح��ت �إي��ط��ال��ي��ا يف �ع���ت���الء من�شة 
�لتتويج جمدد�ً يف 200م حرة للنا�شئات عندما 
بالذهب،  بفوزها  �جلميع  ك��اريل  ديليتا  ف��اج��اأت 
ف�شية  باكالكوفا  ماريا  �لرو�شية  �أ�شافت  بينما 
ون��ال��ت  �إىل ر���ش��ي��ده��ا )ذه���ب���ي���ة وف�����ش��ي��ت��ن(، 

�لأمريكية كوين كاروز� �لربونزية. 
و�ختتمت مناف�شات �لبطولة ب�شباقي 4×100 
�لفريقن  كال  �شجل  حيث  �ملثر،  متنوع  تتابع 
)�لنا�شئن و�لنا�شئات( �لفائزين �أرقاماً قيا�شية 
من  �ل��ي��اب��ان  نا�شئو  ومت��ك��ن  للبطولة،  ج��دي��دة 
ق��دره  بزمن  �لتتابع  يف  �لأوىل  ذهبيتهم  ح�شد 
�ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  رو���ش��ي��ا يف  3:38.13، وج���اءت 
لها  ميد�لية  ب���اأول  �إفريقيا  جنوب  ف��ازت  بينما 
يف �ل��ب��ط��ول��ة )�ل���ربون���زي���ة( ويف ن��ه��ائ��ي ���ش��ب��اق 
تتابع متنوع �لنا�شئات، فازت رو�شيا بزمن قدره 
�ل��رو���ش��ي  �ل��ن��ا���ش��ئ��ات  ف��ري��ق  و���ش��م   ،4:04.48
�ل����ذي �أه�����دى رو���ش��ي��ا م��ي��د�ل��ي��ت��ه��ا �ل��ت��ا���ش��ع��ة يف 

�أو�شتينوفا،  د�ري���ا  م��ن:  ك��ل  �شفوفه  يف  �حل���دث 
وروز�ليا  ت�شيمروفا،  و�شفيتالنا  بيلو�شوفا،  و�آنا 
ن�شيب  من  �لف�شية  كانت  بينما  نا�شرتدينوفا، 
�لفريق �لربيطاين، وذهبت �لربونزية للوليات 
�ملتحدة. ويف ختام �ملناف�شات جرى توزيع جو�ئز 
و�أف�شل  و�لنا�شئن،  للنا�شئات  فريقن  �أف�شل 
ف���ري���ق يف �ل���ب���ط���ول���ة، ح��ي��ث ت�������ش���درت ن��ا���ش��ئ��ات 
�لوليات �ملتحدة قائمة فرق �لنا�شئات، وجاء يف 
�ملركزين �لثاين و�لثالث، فريقا �أ�شر�ليا ورو�شيا 
على �لتو�يل. كما ت�شدر نا�شئو �لوليات �ملتحدة 
و�أ�شر�ليا  ثانياً،  رو�شيا  وحلت  �لنا�شئن،  ف��رق 
�لفريق  بجائزة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وف��ازت  ثالثاً، 
يف  �أ�شر�ليا  تلتها  بامليد�ليات،  ر�شيد�ً  �لأع��ل��ى 

�ملركز �لثاين، ورو�شيا يف �لثالث. 
وح���اف���ظ���ت �أ����ش���ر�ل���ي���ا ع���ل���ى ت�������ش���دره���ا ج����دول 
�مل���ي���د�ل���ي���ات �ل��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ر���ش��ي��د 10 
ذه��ب��ي��ات، وت��ت�����ش��اوى ك��ل م��ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
ورو�شيا يف �ملركز �لثاين بر�شيد 9 ذهبيات لكل 
مربعة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ظلت  بينما  منهما، 
بر�شيد  للميد�ليات  �ل��ع��ام  �لرتيب  قمة  على 
28 ميد�لية، تليها رو�شيا يف �ملركز �لثاين 26، 

و�أ�شر�ليا يف �لثالث 18.

الوليات املتحدة تت�سدر جدول امليداليات واأ�سرتاليا ترتبع على ذهب مونديال ال�سباحة للنا�سئني

هودج�سون يحذر من عدم اإ�سراك الالعبني ال�سباب 
ي��ع��ت��ق��د م����درب م��ن��ت��خ��ب �ن��ك��ل��ر� ل��ك��رة �ل���ق���دم روي 
هودج�شون باأن �لالعبن �لنكليز �ل�شباب يتعر�شون 
لالذى من قبل �أندية �لدوري �لنكليزي �ملمتاز بعدم 
��شر�كهم يف �ملباريات وكانت �شحيفة �لغارديان ن�شرت 
�ل�شهر �ملا�شي در��شة ك�شفت فيها �ن 33 باملئة فقط 
�لوىل  �ملرحلة  مباريات  ب��د�أو�  �لذين  �لالعبن  من 
من �لدوري �لنكليزي لهذ� �ملو�شم ي�شتطيعون �للعب 

منذ  �ل�شو�أ  هي  �لح�شائيات  وه��ذه  �نكلر�  ملنتخب 
�طالق �لدوري �لنكليزي �ملمتاز عام 1992.

و��شح  ب�شكل  �لنكليزية  �ملو�هب  تر�جع  جتلى  وق��د 
منتخبا  ف�شل  حن  �ملا�شية،  �لفرة  يف  منا�شبتن  يف 
ب��اأي م��ب��ار�ة يف بطولة �وروب���ا دون  �ل��ف��وز  �نكلر� يف 
و�ع��ت��رب  ع���ام���ا   20 دون  �ل���ع���امل  وك����اأ�����س  21عاما 
هودج�شون �ن �مل�شوؤولية تقع على عاتق �لندية �لتي 

و����ش��ار �ىل  �لالعبن،  ع��دد كبر من  تعمد �ىل �شم 
�ىل  ت�شر  ن�شرت  �لتي  �لح�شاء�ت  �ن  يعتقد  ل  �ن��ه 

�نخفا�س م�شتوى �لكرة �لنكليزية.
وقال مدرب منتخب �نكلر� �لمر �لذي يجب �لنظر 
و�لذين  �لكبرة  �لن��دي��ة  �لالعبن يف  ع��دد  هو  �ليه 
ت�شنفهم هذه �لندية مب�شتوى مرتفع وباأنه ميكنهم 
�لبدء كاأ�شا�شين يف �لعديد من �ملباريات يف حن �نهم 

�لكبرة  �و �خلم�شة  ل ي�شاركون مع �لندية �لربعة 
ب�شبب وجود لعبن �خرين موهوبن للغاية .

كمثال  يونايتد  مان�ش�شر  ع��ن  هودج�شون  وحت��دث 
على  �لعتماد  خماطر  لتحمل  م�شتعد�  يعد  مل  لناد 
�لالعبن �ل�شباب كما فعل يف �لع��و�م �لوىل لفرة 

�ملدرب �ل�شابق �ليك�س فرغو�شون.
و�و�شح هناك �لعديد من �لالعبن �ل�شبان كجي�شي 

�نهم  ب���اول،  ونيك  ث��ورب  وت��وم  ك��ن  لينغارد ومايكل 
�لتي  ب��امل��ئ��ة  �ل30  ق��ائ��م��ة  خ����ارج  لكنهم  م��وه��وب��ون 
ت�شارك يف �ملباريات كل ��شبوع، لكن ذلك ل يعني �ننا ل 
منلك لعبن جيدين وتابع �لدوري �لنكليزي مهم 
ولذلك  كبرة  �شغوطات  �ىل  �مل��درب��ون  فيه  يتعر�س 
لالعبن  كثر�  �لفر�شة  مينحون  م��درب��ن  ن��رى  ل 

�ل�شباب كما ح�شل مع فرغو�شون قبل �عو�م .
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بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �أ�شاد 
���ش��خ��ب��وط �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ن���ادي 
بفوز  و�ل�����ش��ط��رجن  للثقافة  �ل��ع��ن 
���ش��ط��رجن �ل���ع���ن ب���ث���الث ذه��ب��ي��ات 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  يف 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ل��ل�����ش��ط��رجن وذل���ك 
ب��ح�����ش��ول �ل��ع��ي��ن��اوي �مل��ت��األ��ق مايد 
�لر��شدي على ذهبية فئة 14 �شنة 
ل��ل��ذك��ور وح�����ش��ول لع���ب���ة �ل���ن���ادي 
ودمي���ة �ل��ك��ل��ب��اين ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة فئة 
ح�شلت  بينما  للنا�شئات  �شنة   14
جن����م����ة �����ش����ط����رجن �ل�����ع�����ن و�ف����ي����ة 
دروي�����س �مل��ع��م��ري ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة فئة 
�ل�شيخ  �أه�����دى  وق���د  ���ش��ن��و�ت.   10

�آل  �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
�إىل  �ملتميزة  نهيان هذه �لإجن��از�ت 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
ن����ائ����ب �ل����ق����ائ����د �لأع�����ل�����ى ل���ل���ق���و�ت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
�ل�شيخ  �شمو  و�إىل  �أبوظبي  لإم���ارة 
م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�لأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س 
وذلك   ، �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�شموهما  ب��دع��م  وع��رف��ان��ا  ت��ق��دي��ر� 
عامة  ب�شفة  للريا�شة  �لالحمدود 
ول��ل�����ش��ط��رجن ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة كما 
�شمو  �إىل  �لإجن����از�ت  �شموه  �أه���دى 

�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س 
وقيادته  �لكبر  �شموه  دع��م  مثمنا 
�أبوظبي  ريا�شة  ملنظومة  �حلكيمة 
وك���ذل���ك ج���ه���ود جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي 
�ل���ري���ا����ش���ي �حل���ث���ي���ث���ة و�ل�����دوؤوب�����ة 
ب��ق��وة ور�ء �لإجن�����از�ت  ت��ق��ف  �ل��ت��ي 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة وت��ن��ظ��ي��م 
كربيات �لأحد�ث �لعاملية �لريا�شية 
�أب��وظ��ب��ي.  �إم����ارة  يف  و�ل�شطرجنية 
�شخبوط  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وثمن 
ج���ه���ود رئ���ي�������س و�أع���������ش����اء �مل��ك��ت��ب 
�جلهاز  ومتابعة  للنادي  �لتنفيذي 
�ل��ف��ن��ي ووج���ه ���ش��م��وه ن��ح��و ���ش��رورة 

و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �ل��ت��دري��ب��ات  متابعة 
�لعرب  �جلادة للم�شاركة يف بطولة 
�لأردنية  �ململكة  يف  �ل�شنية  للفئات 
 14 ي���وم  تنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة 
من �شهر �شبتمرب-�أيلول �جلاري يف 
يو��شل  �أن  �لعا�شمة عمان متوقعا 
�ل��ن��ادي حتقيق �ملزيد  �أب��ن��اء وب��ن��ات 
من �لإجناز�ت لدولة �لإمار�ت كما 
�لنادي  �أبناء  �أن يحقق  توقع �شموه 
�لعاملي  �ملونديال  نتائج متقدمة يف 
�مل��ه��رج��ان   ( �لنا�شئن  لل�شطرجن 
�ل��ذي يقام يف د�ر   ) �لعاملي لل�شالم 
�ل���زي���ن خ����الل �ل���ف���رة م���ن 17-
دي�����ش��م��رب-ك��ان��ون  ���ش��ه��ر  م���ن   29

و�فية  �لعيناوية  وكانت  �لقادم  �أول 
�مل��ع��م��ري ق���د ف����ازت ب��ك��اأ���س رئ��ي�����س 
�لدولة لل�شطرجن حتت 10 �شنو�ت 
�أن حققت  ب��ع��د  ن��ق��اط   8 ب��ر���ش��ي��د 
�للقب  لتح�شد  �إنت�شار�ت  ثمانية 
لعبة   23 ع��ل��ى  متفوقة  ب��ج��د�رة 
بينما  �ل��دول��ة  �أن��دي��ة  م��ن خمتلف 
جن���ح ف��ت��ي �ل���ع���ن �ل���ذه���ب���ي م��اي��د 
�لر��شدي يف �لفوز بذهبية فئة 14 
من  نقاط   7 بر�شيد  للذكور  �شنة 
م�شتحقة  �إن��ت�����ش��ار�ت  �شبعة  خ��الل 
متفوقا  �لبطولة  ب�شد�رة  لينفرد 
ع��ل��ى 17 لع���ب م���ن ك��اف��ة �أن��دي��ة 
للفتيات  �شنة   14 فئة  ويف  �لدولة 

�لكلباين  ودمي���ة  �ل��ع��ي��ن��اوي��ة  ف���ازت 
ب��ال��ل��ق��ب ع���ن ج������د�رة و����ش��ت��ح��ق��اق 
ب���ر����ش���ي���د 8 ن����ق����اط م����ن ث��م��ان��ي��ة 

وبهذه  باللقب  لتظفر  �إن��ت�����ش��ار�ت 
�لعيناوي  �لثالثي  يتاأهل  �لنتائج 
�لعرب  بطولتي  يف  �لدولة  لتمثيل 

نحو  متطلعن  لل�شطرجن  و�لعامل 
حتقيق �إجناز�ت جديدة ورفع ر�ية 

�لإمار�ت يف �ملحافل �لدولية.

اأهدى الإجنازات اإىل حممد وهزاع ونهيان بن زايد

�سلطــــان بـــن �سخبـــوط يثمـــن فـــوز �سطـــرنـــج العــــني 
بثــــالث ذهبـيــــات يف كــــاأ�س ال�سطرنــــج

مان�س�سرت �سيتي يطلق خميما تدريبيا للياقة البدنية واملهارات 
الكروية يف اأبوظبي قبل بدء املو�سم الريا�سي

خا�شا  تدريبيا  خميما  �شيتي  مان�ش�شر  ن��ادي  �أطلق 
تدريبية  جل�شات  ي�شمل  �ل��ك��روي  �ملو�شم  ب��د�ي��ة  قبل 
وت��ب��د�أ  �ل��ك��روي��ة.  للمهار�ت  و�أخ���رى  �لبدنية  للياقة 
�إىل  ومتتد  �ملقبل  �لأح��د  �لتدريبية  �ل��دورة  فعاليات 
للياقة  م�شتوى  رف��ع  �إىل  ت��ه��دف  حيث  �أ�شابيع  �شتة 
�لكروي  �ملو�شم  بد�ية  قبل  �ل�شغار  �لبدنية لالعبن 
يف دول����ة �لإم�������ار�ت ك��م��ا �أن���ه���ا ت�����ش��م��ل ت��دري��ب��ات على 
�شتقام يف مدينة  �لكروية ومباريات م�شغرة  �ملهار�ت 
هيويت  �شيمون  ق���ال  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ز�ي���د 
مدير �ملدربن يف مدر�شة كرة �لقدم باأبوظبي �إن هذه 
�للياقة  م�شتوى  لرفع  للغاية  هامة  �ل�شتة  �لأ�شابيع 
�لبدنية عند �لالعبن �ل�شغار وجتهيزهم للمباريات 
�أننا  يعني  ل  ذل��ك  ول��ك��ن  �ل��ق��ادم  للمو�شم  وتهيئتهم 
�شركز على تدريبات �للياقة �لبدنية فقط �إذ ت�شمل 
�لدورة جل�شات للتدريب على �ملهار�ت �لكروية �إ�شافة 
�إىل �إقامة مباريات ق�شرة لكرة �لقدم. وتابع هيويت 

مفتوح  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دورة  يف  �لت�شجيل  �إن  ب��ق��ول��ه 
�لتي  �مل��ه��ارة  م�شتوى  عن  �لنظر  بغ�س  �ل�شغار  لكل 
�لالعبن  م��ن  ع��دد  �أك���رب  روؤي���ة  ..متمنيا  ميلكونها 
خالل  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  مالعب  على  �ل�شغار 
�لتدريبية  �ل�����دورة  �ن��ت��ه��اء  وب��ع��د  �ل�����ش��ت��ة.  �لأ���ش��اب��ي��ع 
كرة  م��در���ش��ة  �ف��ت��ت��اح  �شيتي  مان�ش�شر  ن���ادي  �شيعيد 
�ل��ق��دم يف �أب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي ن��ال��ت جن��اح��ا ب��اه��ر�. وك��ان 
نادي مان�ش�شر �شيتي قد �أطلق مدر�شة كرة �لقدم يف 
�أبوظبي قبل مو�شمن و��شرك �ملئات من �لالعبن 
من  �لعديد  و�شيتو�جد  �حل��ن.  ذل��ك  منذ  باملدر�شة 
�لأول يف نادي مان�ش�شر �شيتي خالل  �ل�شف  لعبي 
�لالعبن  �إر���ش��اد  يف  للم�شاعدة  �لتدريبية  �جلل�شات 
فير�  باتريك  �ل�شابق  �لالعب  �شمنهم  من  �ل�شغار 
�لذي نال �لعديد من �لبطولت يف �إنكلر� و�إيطاليا 
�إ�شافة �إىل ح�شوله على بطولة كاأ�س �لعامل 1988 

يف فرن�شا.

و��شل يوفنتو�س ونابويل �لإيطاليان 
�نطالقتهما بفوز �لأول على �شيفه 
على  �ل���ث���اين  وف�����وز   1-4 لت�����ش��ي��و 
4-2، يف  ف���رون���ا  ك��ي��ي��ف��و  م�����ش��ي��ف��ه 
�لأ�شبوع �لثاين من �لدوري �لإيطايل 
حامل  يوفنتو�س  ورف��ع  �لقدم  لكرة 
ر�شيده  �ملا�شي  �ملو�شم  بطولة  لقب 
�ل��ث��اين  �مل���رك���ز  ن���ق���اط يف  ���ش��ت  �إىل 
بفارق �لأهد�ف عن نابويل، يف حن 
جت��م��د ر���ش��ي��د لت�����ش��ي��و ع��ن��د ث��الث 
بقيادة  �لبيانكونري  وتفوق  نقاط. 
�شيفه  على  كونتي  �أنطونيو  مدربه 
فيد�ل  جنومه  وتاألق  ونتيجة،  لعبا 
�للعب  �شناعة  يف  وب��وج��ب��ا  وب��رل��و 
دف���اع لت�شيو،  ع��م��ق  و�لخ�����ر�ق يف 
كارليتو  لنجميه  �لتحركات  ظل  يف 
وفو�شينيت�س وكرر �ليويف فوزه على 
لت�����ش��ي��و ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة يف ك��اأ���س 
�ملو�شم  �فتتاح  يف  �لإيطالية  �ل�شوبر 

�جلديد قبل �أكر من �أ�شبوعن.

يوفنتو�س ونابويل يوا�سالن انطالقهما يف الكالت�سيو فيـــــردر برميــــن ي�سم 
الأرجنتيني غار�سيا 

�لرجنتيني  �مل��د�ف��ع  �شم  �ن��ه  �م�س  �لمل���اين  برمين  ف��ردر  ن��ادي  �علن 
تالكا  دي  رينجرز  م��ن  �لع���ارة  �شبيل  على  ع��ام  مل��دة  غار�شيا  �شانتياغو 

�لت�شيلي.
و�و�شح مدير فردر برمين توما�س �يت�شن �نه مت �لتو�شل �ىل �تفاق 

ل�شم غار�شيا و�نه �شارك يف تدريبات �لفريق �ليوم �ي�شا.
بد�أ غار�شيا )25 عاما( و�لذي يحمل �ي�شا �جلن�شية �ليطالية م�شرته 
يف فريق روز�ريو �شنر�ل يف �لرجنتن، ثم �نتقل �ىل بالرمو �ليطايل 

يف 2010.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمونا تاور للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1303946  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �ح�شان حبيب حممد �بو �حل�شن موند�ل )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�حلميد غريب ح�شن �حلو�شني من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�حلميد غريب ح�شن �حلو�شني من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.45*0.20 �ىل 0.25*0.50

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/جمونا تاور للمقاولت �لعامة

JAMUNA TOWER GENERAL CONTRACTING
�ىل/جمونا تاور للمقاولت �لعامة ذ.م.م  

JAMUNA TOWER GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع �لكر� بجو�ر حامد �شنر حو�س �شرق 
4-1 ق C9 �ملالك ورثة مبارك علي غامن �لقبي�شي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع �ملرور 

قطعة P2a �شرق 22-2 �لطابق �لول مكتب 109 �ملالك نادي �جلزيرة �لريا�شي �لثقايف
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مبيان�س تكنولوجي �ل�شرق 

CN 1157917:لو�شط ذ.م.م فرع �بوظبي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن زين �لعابدين �لقا�شي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خو�شيه ميبار

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1.2*6 �ىل 0.60*0.20
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/148   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �لول �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: عبد�هلل حممد عبد�هلل �لذهب 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته/ �شاحب موؤ�ش�شة رو�بط �لمار�ت ملو�د �لبناء �جلن�شية: �لمار�ت  
مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 184.310.35 درهم فائدة قانونية 12% �شحة �حلجز �لتحفظي 
�ملطلوب �عالنه /  عبد�هلل حممد عبد�هلل �لذهب ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته/ �شاحب موؤ�ش�شة 
رو�بط �لمار�ت ملو�د �لبناء �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)�عالن بورود �لتقرير( حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/9/16 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل �نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/8/6

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/518   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شليمان  �بوظبي �ل�شالمي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: ورثة عبد�هلل  مدعي/ م�شرف 
�بنتها  وب�شفتها و�شية على  �ل�شخ�شية  ب�شفتها  ليلى  زوجته  �لزعابي وهم:  �لع�شلي  حممد 
مرمي �بناءه طه ور��شد وحممد وعلي وجنالء وعائ�شة و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع 
�لدعوى: ثبوت �حلق بقيمة 4395551 درهم  �ملطلوب �عالنه /  ورثة عبد�هلل �شليمان حممد 
مرمي  �بنتها  على  و�شية  وب�شفتها  �ل�شخ�شية  ب�شفتها  ليلى  زوجته  وهم:  �لزعابي  �لع�شلي 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  وعائ�شة  وجنالء  وعلي  وحممد  ور��شد  طه  �بناءه 
بالن�شر)�عالن بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لثنن �ملو�فق 2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
�آل �نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا 

عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/8/6

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10885 بتاريخ 2013/9/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1359   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شالح  ليلى  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شالمي  �بوظبي  م�شرف  مدعي/ 
�حمد بوعنق زوجة ه�شام خالد علي  و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
زوجة  بوعنق  �حمد  �شالح  ليلى   / �عالنه  �ملطلوب  درهم    7828911 مالية  مطالبة 
�ل�شحيفة(    باأ�شل  بالن�شر)بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  علي  خالد  ه�شام 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/10/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام 
مبع�شكر �آل �نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

ت�شارك قطر يف دورة �لألعاب �لفرنكوفونية يف 
ني�س  مدينة  يف  �شتقام  �لتي  �ل�شابعة  ن�شختها 
�ي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب   15 �ىل   7 م���ن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
يتناف�شون  وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي��ا  ب25  �جل����اري 
يف �ل���ع���اب �ل���ق���وى وك����رة �ل��ط��اول��ة و�مل�����ش��ارع��ة 

و�جلودو.
�ل�����دورة بعد  ل��ق��ط��ر يف  �مل�����ش��ارك��ة �لوىل  وه���ي 
�لدولية  �ملنظمة  يف  م�شارك  كع�شو  �ن�شمامها 
للفرنكفونية يف ت�شرين �لول-�أكتوبر 2012.

حامل  بر�شم  معتز  �ل��ق��وى  �ل��ع��اب  بطل  يتقدم 

بطولة  وف�شية   2012 لندن  �وملبياد  برونزية 
�لوثب  م�شابقة  يف   2013 مو�شكو  يف  �ل��ع��امل 

�لعايل.
�لقوى  يف  �لقطرين  �مل�شاركن  قائمة  ت�شمل 
ع��ن بر�شم  ه��م ف�شال  ري��ا���ش��ي��ا وري��ا���ش��ي��ة   16
وح��م��زة  �ب��وب��ك��ر  وج��م��ال  فر�ن�شي�س  ���ش��ام��وي��ل 
دروي�س وم�شعب عبد �لرحمن وحممد �لقرين 
وم��ع��اذ عبد �ل��رح��م��ن وج��م��ال ح���ر�ن وحممد 
ور����ش��د  بر�شم  ومعمر  �شالح  وم���ربوك  بخيت 
و�أ�شرف  ديب  و�أحمد  �لدو�شري  ور��شد  �ملناعي 

�ل�شيفي وحممد قيدة.
ي�����ش��ارك خليفة  �ل��ط��اول��ة،  ويف م��ن��اف�����ش��ات ك���رة 
نا�شر �شالح يف مناف�شات �لرجال، و�آية جمدي 
مناف�شات  ويف  �ل�����ش��ي��د�ت،  مناف�شات  يف  حممد 
عوي�شة  وح�شن  ب��در  بخيت  ي�شارك  �مل�شارعة 
وي�شم  خ��ان.  وجعفر  �إب��ر�ه��ي��م  �لرحمن  وعبد 
وف���د �جل����ودو �ل��الع��ب��ة ���ش��احل��ة �ل��ب��ادي وع��م��اد 

�إ�شماعيل وحممد �شهيل �أفنان.
وق����د �ح��ت�����ش��ن��ت �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���روت 

�لن�شخة �لأخرة من �للعاب عام 2009.

بر�سم يت�سدر امل�ساركة القطرية يف الدورة الفرنكوفونية
حممد  �مل�شري  لالهلي  �لفنى  �مل��دي��ر  رف�س 
ناجي ج��دو �ىل  �ملهاجم حممد  �ع��ارة  يو�شف 
�لدوري  �ل�شاعد حديثا �ىل  �شيتي  نادى هال 

�لنكليزي لكرة �لقدم.
و�ك����د ي��و���ش��ف ح��اج��ة �له���ل���ي ل��الع��ب خ��الل 
م�شو�ره يف مناف�شات دوري �بطال �فريقيا يف 
�لفريق  هجوم  خ��ط  يف  �ل��ع��ددي  �لنق�س  ظ��ل 
�ل�شابة عماد متعب و�قر�ب رحيل �ل�شنغايل 
�لتي يعاين  �ملالية  دومنيك د� �شيلفا و�لزم��ة 

�لتعاقد مع  �شببا يف عدم  �لنادي وكانت  منها 
عالم  عا�شم  �مل�شري  وك��ان  ج��دد.  مهاجمن 
م�شوؤويل  خاطب  قد  �شيتي  ه��ال  ن��ادي  رئي�س 
�لهلي بطلب ��شتعارة جدو ملدة مو�شم �شريعا 
حتى يلحق يف قيده يف قائمة �لفريق قبل غلق 

باب �لقيد يف �لدوري �لنكليزي .
وكان جدو �لعائد من �ل�شابة و�ملن�شم لقائمة 
غينيا  ملو�جهة  ي�شتعد  �لذي  �مل�شري  �ملنتخب 
يف 10 �يلول-�شبتمرب يف �جلولة �لخرة من 

�ىل  �ملوؤهلة  �لتمهيدية  �لفريقية  �لت�شفيات 
نهائيات مونديال 2014 يف �لرب�زيل.

ول��ع��ب ج���دو م��ع ه���ال �شيتي �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي 
�مل��م��ت��ازة،  �ل���درج���ة  و���ش��اه��م يف ���ش��ع��وده �ىل 
كما   ، �شيتي  ه��ال  بعر�س  ترحيبه  �علن  وق��د 
برئا�شة  �له��ل��ي  بالنادي  �ل��ك��رة  جلنة  و�ف��ق��ت 
�نتظار�  �لعر�س  على  مبدئيا  ح��م��دي  ح�شن 
�ع��ارة  رف�شه  �علن  �ل��ذي  �لفني  �ملدير  لقر�ر 

�لالعب.

الأهلي يرف�س اإعارة جدو لهال �سيتي 
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�جليدة  بد�يته  �ملا�شي،  �ملو�شم  بطل  و�شيف  مدريد،  ري��ال  و��شل 
�لثالث على  فوزه  بتحقيقه  �ن�شيلوتي  كارلو  �ليطايل  مع مدربه 
�لتو�يل وجاء على ح�شاب �شيفه �تلتيك بلباو 3-1 �م�س يف �ملرحلة 

�لثالثة من �لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم.
�ملثايل  �شجله  على  ري��ال  حافظ   ، برنابيو  �شانتياغو  ملعب  على 
�لعائد  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  خلف  �ل��ذي  �ن�شيلوتي  بقيادة 

�ىل فريقه �ل�شابق ت�شل�شي �لنكليزي، وذلك 
بف�شل و�فد جديد �خر هو فر�ن�شي�شكو 

فالن�شيا،  م��ن  �ل��ق��ادم  �ي�شكو  ���ش��و�ري��ز 
�لهدف  �ىل  ��شافها  ثنائية  �شجل  �ذ 

�لذي �شجله يف مبار�ته �لر�شمية 
�مللكي  �لنادي  �لوىل بقمي�س 

�شد ريال بيتي�س )1-2(، 
ف���ي���م���ا ك�������ان �ل����ه����دف 

�ل��ذي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  �لنجم  ن�شيب  م��ن  �لخ���ر 
للمو�شم  �ل��ت��ه��دي��ف��ي  ���ش��ج��ل��ه  �ف��ت��ت��ح 

�جلديد.
ومل تكن بد�ية �ل مرينيغي�س 
و�عدة �ذ كان �ل�شيف �لبا�شكي 
�لذي خرج فائز� من مبار�تيه 
�لول����ي����ن ل��ل��م��و���ش��م، �ل��ط��رف 
من  �لول  �ل��ن�����ش��ف  يف  �لف�����ش��ل 
رج��ال  يدخل  �ن  قبل  �لول  �ل�شوط 
�ي�شكو  بف�شل  �للقاء  �ج��و�ء  �ن�شيلوتي 
�لدقيقة  يف  �لت�شجيل  �فتتح  �ل���ذي 
�ل���ك���رة من  26 ع��ن��دم��ا و���ش��ل��ت��ه 
عر�شية للفرن�شي كرمي بنزمية 
يلعبها  �ن  قبل  عليها  ف�شيطر 
فوق �حلار�س �ياغو هريرين.

�لول  �ل�������ش���وط  ك�����ان  وع���ن���دم���ا 
ي��ل��ف��ظ �ن���ف���ا����ش���ه �لخ�������رة مت��ك��ن 
�لثاين  �ل��ه��دف  ��شافة  م��ن  رون��ال��دو 

ل���ش��ح��اب �لر����س م��ن ك��رة ر�أ���ش��ي��ة �ثر 
ركلة حرة نفذها �لرجنتيني �نخيل دي 

ماريا )45+1(.
ويف �ل�شوط �لثاين متكن �ي�شكو من توجيه 
�يرن�شتو  �مل����درب  ل��ف��ري��ق  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��رب��ة 
يف  �لثاين  �ل�شخ�شي  هدفه  بت�شجيله  فالفردي 
بتمريرة  �ملنطقة  د�خ��ل  �لكرة  و�شلته  خيم  لفريقه  و�لثالث  �مل��ب��ار�ة 
من بنزمية ف�شددها بيمناه للتحول من �حد �ملد�فعن وتخدع �حلار�س 

هريرين )72(.
مل�شلحة  ل��ورن��ت��ي  ف��رن��ان��دو  مهاجمه  ج��ه��ود  خ�شر  �ل���ذي  بلباو  �تلتيك  ومت��ك��ن 
�يبا غوميز  79 عرب  �لدقيقة  �ل�شريف يف  يوفنتو�س �ليطايل، من ت�شجيل هدفه 

�ثر متريرة من ماركيل �شو�شايتا.
ورفع ريال ر�شيده �ىل 9 نقاط وحلق بفياريال �لذي حقق �ل�شبت فوزه �لثالث على �لتو�يل 
بر�شلونة  �ليهما  ين�شم  �ن  بانتظار  وذلك  �ل�شد�رة  �ىل  )3-�شفر(،  �و�شا�شونا  ح�شاب  على 

حامل �للقب و�تلتيكو مدريد وذلك يف حال فوزهما لحقا على فالن�شيا وريال �شو�شييد�د.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

1- فياريال 9 نقاط من 3 مباريات
2- ريال مدريد 9 من 3

بر�شلونة 6 من 32- 
4 - �تلتيكو مدريد 6 من 2
5- �تلتيك بلباو 6 من 3

رونالدو ي�سجل اأول اأهدافه

اإي�سكو يقود ريال مدريد لفوزه الثالث يف الليغا

بح�شور �شعادة م�شلم �لعامري رئي�س جمل�س �د�رة 
�ملن�شوري  �لثقايف وحمود  �لريا�شي  �لظفرة  نادي 
نائب رئي�س جمل�س �د�رة �لنادي وخليفة �لطنيجي 
رئ��ي�����س ���ش��رك��ة �ل��ظ��ف��رة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ل��ك��رة �ل��ق��دم 
وم�شعب �ملرزوقي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة �لظفرة 

�لريا�شية لكرة �لقدم �إ�شتاأنف �لفريق �لول بنادي 
مبلعب   08-31 �ل�شبت  م�شاء  متارينه  �لظفرة 
�وىل  خلو�س  ��شتعد�د�ً  باأبوظبي  �لفرعي  �لفريق 
مباريات �لفريق يف �ملو�شم 2013-2014 �شمن 
كاأ�س �ت�شالت و�لتي تقام م�شاء �لأربعاء 09-04 

�أمام �لنادي �لأهلي دبي على ��شتاد حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان مبدينة ز�يد باملنطقة �لغربية.

�لتمرين هو �لأول للفريق بعد عودته من �ملع�شكر 
�لتح�شري باأملانيا ومت حتت ��شر�ف �جلهاز �لفني 
و�لطاقم  م�شفر  عبد�هلل  �لدكتور  بقيادة  للفريق 

�مل�����ش��اع��د وب��ح�����ش��ور ج��م��ي��ع �ل��الع��ب��ن �مل��ق��ي��دي��ن 
بك�شف �لنادي فيما غاب ح�شن زهر�ن وعلي عبا�س 
و�شامي ربيع بعلم �جلهاز �لفني و�لد�ري للفريق 
�لأح����د و��شتمل  �ن�����ش��م��ام��ه��م غ����د�ً  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
ع�����ش��الت خفيفة  ع��ل��ى مت��اري��ن تفكيك  �ل��ت��م��ري��ن 

حتت ��شر�ف مدرب �للياقة �لرب�زيلي مورير� ثم 
�مللعب برع  �لفريق متارين تكتيكية يف و�شط  �دى 

فيها �لالعبون ب�شورة كبرة.
قبل  بالنادي  �لأول  للفريق  �لد�ري  �جلهاز  وق��ام 
�ملر�ن باإهد�ء رئي�س جمل�س �لإد�رة ونائبه ورئي�س 

وجتديد  �لتكليف  مبنا�شبة  ورد  بوكيه  �ل�شركة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �لثقة من 
ممثل �حلاكم باملنطقة �لغربية و�أخيه �شمو �ل�شيخ 
�بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان 

�لريا�شي.

�ىل  وتاأهل  �لقوية  ثانيا عرو�شه  �مل�شنف  ناد�ل  ر�فايل  �ل�شباين  و��شل 
�لبطولت  �آخ��ر  �لمركية،  ميدوز  فال�شينغ  بطولة  من  �ل��ر�ب��ع  �ل��دور 
�لربع �لكربى لكرة �مل�شرب، �ثر فوزه على �لكرو�تي �يفان دوديغ 4-6 

و6-3 و6-3 .. �لفوز هو �لثامن ع�شر 
�ملالعب  على  لناد�ل  �لتو�يل  على 

مبار�ة  بعد  على  وبات  �ل�شلبة، 
تقليدية  مو�جهة  من  و�ح��دة 
مع �ل�شوي�شري روجيه فيدرر 

�ل��دور  �جتياز  ح��ال  يف  �ل�شابع 
�ل���ر�ب���ع. وف���از ف��ي��درر يف �ل���دور 

�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل��ف��رن�����ش��ي �دري����ان 
مانارينو 6-3 و6-�شفر و2-6.

ع��ام��ا(   27( ن������اد�ل  �ن  ح���ن  ويف 
يبحث عن لقبه �لثاين يف فال�شينغ 

ميدوز بعد عام 2010، و�لثالث 
فان  ���ش��الم،  �لغر�ند  يف  ع�شر 
ي�شعى  ع��ام��ا(   32( ف��ي��درر 
�ىل �ح����ر�ز ل��ق��ب��ه �ل�����ش��اد���س 
يف �لبطولة �لمركية بعد 

و2006  و2005   2004
وي��ح��م��ل  و2008  و2007 

ف���ي���درر �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ش��ي ب��ع��دد 
بر�شيد  �شالم  �لغر�ند  يف  �للقاب 

17 لقبا.
ل��ك��ن م�����ش��و�ر ن����اد�ل ه���ذ� �مل��و���ش��م 

يبدو نقي�شا ملا حققه فيدرر، 
بت�شعة  �ل����ش���ب���اين  ت����وج  �ذ 

�ل���ق���اب م��ن��ذ ع���ودت���ه من 
���ش��ب��اط- �ل�����ش����اب����ة يف 
ف���������رب�ي���������ر �مل�����ا������ش�����ي 

�ب��ع��دت��ه ع��ن �ملالعب 
����ش��ه��ر،  �شبعة  ن��ح��و 
ف��ي��درر  �ن  ح���ن  يف 
�مل��رك��ز  �ىل  ت���ر�ج���ع 

�لت�شنف  يف  �ل�شابع 
�لعاملي، وهو �ملركز �ل�شو�أ له منذ 

11 ع��ام��ا، وف���از ب����دورة و�ح���دة 

هذ� �لعام يف دورة هالة و�شيكون متاحا لناد�ل �ل�شعود �ىل �ملركز �لول 
نوفاك  �ل�شربي  ت��اأه��ل  وع���دم  �للقب  �ح���رز  ب��ح��ال  �لعاملي  �لت�شنيف  يف 
و�شول  وع���دم  �لنهائي  �ىل  تاأهله  �و  �لنهائي،  �ىل  �لول  ديوكوفيت�س 

�ل�شربي �ىل ربع �لنهائي.
�لثاين  كول�شر�يرب  فيليب  �لمل��اين  ن��اد�ل مع  يلتقي  �ل��ر�ب��ع،  �ل��دور  ويف 
و�لع�شرين �لذي تغلب على �لمركي �لعمالق جون �ي�شر �لثالث ع�شر 
6-4 و3-6 و7-5 و7-6 )7-5(، يف حن يلعب فيدرر مع �ل�شباين 
طومي روبريدو �لتا�شع ع�شر �لفائز على �لربيطاين د�نييل �يفانز 6-7 

)8-6( و6-1 و4-6 و5-7.
كما ت��اأه��ل �ىل �ل���دور �ل��ر�ب��ع �ل���ش��ب��اين د�ف��ي��د ف��رر �ل��ر�ب��ع ب��ف��وزه على 
6-4 و6-3 و4-6 و4-6،  �لكاز�خ�شتاين ميخائيل كو�شكو�شن 
�ل��رو���ش��ي  ع��ل��ى  بتغلبه  �ل��ث��ام��ن  غا�شكيه  ري�����ش��ار  و�ل��ف��رن�����ش��ي 
6-3 و6-2  دم��ي��ري ت��ور���ش��ون��وف �ل��ث��اين و�ل��ث��الث��ن 
يف  �ل���ش��اب��ة  ب�شبب  بالن�شحاب  ث��م  و2-4  و4-6 
�لعا�شر  ر�ونيت�س  ميلو�س  و�لكندي  �لفخذ، 
بفوزه على �ل�شباين فيلي�شيانو لوبيز 
 )7-4(  7-6 و�لع�شرين  �لثالث 

و6-4 و6-3 و4-6.
ول��������دى �ل���������ش����ي����د�ت، ت���اأه���ل���ت 
�ل���ب���ي���الرو����ش���ي���ة ف��ي��ك��ت��ور� 
�ز�رن����ك����ا �مل�����ش��ن��ف��ة ث��ان��ي��ة 
�لن�شخة  بطلة  وو�شيفة 
�ملا�شية �ىل �لدور �لر�بع 
ب�����ش��ع��وب��ة ب���ف���وزه���ا ع��ل��ى 
و3-6   )7-2(  7-6 كورنيه  �ل��ي��زي  �لفرن�شية 
و6-3 وخ�����ش��رت �ز�ن���ك���ا ن��ه��ائ��ي �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �م��ام 

�لمركية �شرينا وليام�س.
وتلتقي �ز�رنكا يف مبار�تها �ملقبلة مع �ل�شربية �نا 
�يفانوفيت�س �لثالثة ع�شرة �لفائزة على �لمركية 

كري�شتينا ماكهايل 4-6 و7-5 و4-6.
ويف �ب����رز �مل��ب��اري��ات �لخ�����رى، ف����ازت �لي��ط��ال��ي��ة 
ك��ام��ي��ال ج��ي��ورج��ي ع��ل��ى �ل��دمن��ارك��ي��ة ك��ارول��ن 
و3-6،  و4-6   6-4 �ل�������ش���اد����ش���ة  ف���وزن���ي���اك���ي 
و�ليطالية روبرتا فينت�شي �لعا�شرة على مو�طنتها 
كارين كناب 6-4 و6-3، و�لرومانية �شيمونا هاليب 
م��اري��ا كريلنكو  �ل��رو���ش��ي��ة  و�ل��ع�����ش��رون على  �حل��ادي��ة 

�لر�بعة ع�شرة 6-1 و6-�شفر.

فـــار�س الغـــربيــــــة ي�ستـــاأنــــف تــــدريبـــــاتــــه ا�ستعـــــــدادًا للقــــاء الأهلـــــــــي

نادال وفيدرر وفرير واأزارنكا بالدور الرابع يف فال�سينغ ميدوز

�أكد �لإيطايل كارلو �أن�شيلوتي �ملدير �لفني 
لفريق ريال مدريد �لإ�شباين بقاء �لظهر 
�لأي�������ش���ر �ل���ربت���غ���ايل ف��اب��ي��و ك���وي���ن���ر�و يف 
عن  �لنباء  تز�يد  رغ��م  �ملرينجي  �شفوف 

رحيله طو�ل �لفرة �ملا�شية.
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �أن�شيلوتي  و�أو���ش��ح 

ع��ق��ب ف����وزه ع��ل��ى �أث��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او 3-1 يف 
و�جلميع  معنا،  �شيبقى  ك��وي��ن��ر�و  �لليجا 

�شعد�ء بذلك .
و�أ�����ش����اف �أت��ف��ه��م م���ا ق��ال��ه م���ن ق��ب��ل ح��ول 
رغبته يف �لرحيل، لكن مل تكن هناك رغبة 
جماعية، �لآن قرر �لبقاء ودعمه يف �لقر�ر 

ونحن  �لفني،  و�جلهاز  و�لنادي  �لالعبون 
كوينر�و  و�رتبط  معنا  با�شتمر�ره  �شعد�ء 
بالرحيل �ىل �إجنلر� عرب بو�بتي ت�شيل�شي، 
مع مدربه �ل�شابق ومو�طنه �ملدرب جوزيه 
م��وري��ن��ي��و، �أو م��ان�����ش�����ش��ر ي��ون��اي��ت��د ط���و�ل 

�لأ�شابيع �ملا�شية.

اأن�سيلـــوتــي يتم�ســـك بكوينتـــــــراو 

�لتنفيذي  �ملدير  جالياين  �أدري��ان��و  �شافر 
ل��ن��ادي م��ي��الن �لإي���ط���ايل ون��ائ��ب رئي�شه 
�ل��ع��ا���ش��م��ة  �ىل  ب���رل�������ش���ك���وين  ���ش��ي��ل��ف��ي��و 
�لنجم  �شفقة  لمت���ام  م��دري��د  �لإ�شبانية 
ل�شحيفة  ووفقا  كاكا  ري��ك��اردو  �لرب�زيلي 
ف��اإن  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �شبورت  ديللو  لج��ازي��ت��ا 
جالياين، مهند�س �شفقات �لرو�شونري، 
طائرة  م��نت  على  م��دري��د  �ىل  طريقه  يف 
خا�شة للتفاو�س مع م�شئويل نادي ريال 

مدريد ب�شاأن ��شتعادة كاكا.
�نتهاء  عقب  �لطرفن  بن  �للقاء  و�شيتم 
مبار�ة ريال مدريد و�أثلتيك بلباو مبلعب 

�شانتياجو برنابيو يف �لدوري �لإ�شباين.
وك����ان ك��اك��ا )31 ع���ام���ا( ق���د �أف�����ش��ح عن 
رغ��ب��ت��ه يف �ل���رح���ي���ل ع���ن �ل����ن����ادي �مل��ل��ك��ي 
�أ�شا�شيا  �للعب  �نعدمت فر�شته يف  بعدما 
على م��د�ر ثالثة مو��شم يف حقبة �ملدرب 
كما  مورينيو،  جوزيه  �ل�شابق  �لربتغايل 

�نطالقة  عليه مع  كما هو  �حل��ال  ��شتمر 
�ملو�شم �جلاري يف وجود �ملدرب �لإيطايل 
ك���ارل���و �أن�����ش��ي��ل��وت��ي، م���درب���ه �ل�����ش��اب��ق يف 
م���ي���الن و�ن��ت��ق��ل ك���اك���ا، �أف�����ش��ل لع����ب يف 
�لريال  �ىل  م��ن ميالن   ،  2007 �ل��ع��امل 
65 مليون ي��ورو، وقد  2009 مقابل  يف 
�ل�شخم  �أب��دى مو�فقة على خف�س ر�تبه 
م���ق���اب���ل �ل����ع����ودة ل��ف��ري��ق��ه �ل���ل���وم���ب���اردي 

�ل�شابق.

جالياين يطري اإىل مدريد للتعاقد مع كاكا
م��دري��د  ري����ال  ن����ادي  �أن  �شحفية  ت��ق��اري��ر  ك�����ش��ف��ت 
جاريث  �مل�شتقبلي  لعبه  خو�س  يرف�س  �لإ�شباين 
�ل�شهر  ويلز  منتخب  مع  ر�شميتن  مبار�تن  بيل 
�جلاري، حيث يرغب يف تخ�شي�س برنامج �عد�د له 
�أن يتم �لعالن  عقب تقدميه ر�شميا ومن �ملتوقع 
�ل��ر���ش��م��ي ع���ن �ن��ت��ق��ال جن���م ت��وت��ن��ه��ام �لإجن��ل��ي��زي 
�ىل  �ملا�شي  �ملو�شم  ليج  �لربميير  لعبي  و�أف�شل 
من  طويلة  �أ���ش��اب��ي��ع  بعد  �لإ���ش��ب��اين  �مللكي  �ل��ن��ادي 
�لتفاو�س، يف �شفقة متوقع لها �أن تكون �لأغلى يف 

تاريخ كرة �لقدم.
ومع تاأخر �ن�شمام بيل �ىل كتيبة �ملدرب �لإيطايل 

ك����ارل����و �أن�����ش��ي��ل��وت��ي وت��غ��ي��ب��ه ع����ن ف�����رة �لع������د�د 
خ�ش�س  للمرينجي  �لفني  �جلهاز  فاإن  �ل�شيفية، 
برناجما تاأهيليا قد ي�شتغرق �أ�شبوعن لالإ�شر�ع يف 
�للياقة  �لأكرب من  �لقدر  و�إك�شابه  بالفريق  دجمه 

�لبدنية.
�لتغيب عن  بيل  ج��اري��ث  يتعن على  ذل��ك  ولأج���ل 
مقدونيا  �م���ام  ب���الده  ملنتخب  �ملقبلتن  �مل��ب��ار�ت��ن 
�لت�شفيات  يف  �شبتمرب  و10   6 ي��وم��ي  و���ش��رب��ي��ا 
�لأوروبية �ملوؤهلة ملونديال �لرب�زيل 2014 وبد�أت 
�إد�رة �لريال بالفعل �ت�شالت مع �لحتاد �لويلزي 
�ملنتخب كري�س كوملان لال�شتغناء عن بيل  ومدرب 

يف �ملبار�تن �لر�شميتن، لكن قبول �لطلب �شيكون 
�شعبا، خا�شة �أن �أيقونة �ل�شبرز هو �لنجم �لأبرز 

و�لأوحد للمنتخب.
معقدة  �ملونديال  ت�شفيات  يف  ويلز  و�شعية  وتبدو 
�لر�بع  �مل��رك��ز  يف  حت��ل  �إذ  م�شتحيلة،  لي�شت  لكنها 
مبار�ة  لها  ويتبقى  نقاط  ب�شت  �لأوىل  باملجموعة 
وك��رو�ت��ي��ا   )19( بلجيكا  عليها  وت��ت��ف��وق  م��وؤج��ل��ة، 
يتاأهل  �مل��ت�����ش��در  ب���اأن  علما   ،)7( و���ش��رب��ي��ا   )17(
مبا�شرة للنهائيات و�أف�شل ثمانية ثو�ين من ت�شع 
�لت�شفيات  وتنتهي  بامللحق،  يلتحقون  جمموعات 

بعد 3 جولت.

ريال مدريد يريد حرمان بيل من منتخب ويلز 
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برملانية تعيد م�ستحقاتها املالية
�ملالية منذ عام  �للبناين جميع م�شتحقاتها  �لنو�ب  �أع��ادت ع�شو مبجل�س 
2009 و�لبالغة قيمتها �أكر من ن�شف مليار لرة لبنانية )نحو350 �ألف 

دولر(لأنها ل ت�شتحقها.
وقالت ع�شو �لربملان بهية �حلريري وهي �شقيقة رئي�س �حلكومة �لأ�شبق 
�لر�حل رفيق �حلريري يف �حتفال �م�س يتوجب علي كمو�طنة لبنانية �أن 
عام  منذ  �لوظيفي  بو�جبي  �أق��م  مل  لأين  �للبناين  �ل�شعب  كل  من  �أعتذر 

2009 حتى �لآن وتقا�شيت من �ل�شعب �للبناين �أجر� ل �أ�شتحقه .
و�أ�شافت �أت�شرف �أن �أعيد لل�شعب �للبناين كل ما تقا�شيته من هذه �لدورة 
ومئتان  مليونا  وع�شرون  وخم�شة  خم�شماية  وقيمته  �لآن  حتى  �لنيابية 

و�إثنان وثمانون �ألفا وخم�شماية لرة لبنانية .
يا  �لوطنية ح�شاب بحبك  �لقيم  �ملبلغ �شندوق  بهذ�  �شتوؤ�ش�س  �نها  وقالت 

لبنان 2020  .

في�سبوك تخترب ميزة اأكرث املوا�سيع تداول
�ملو��شيع  �أك��ر  ميزة  �ختبار  في�شبوك  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكة  ب��د�أت 
تد�ول  )Trends( لت�شيفها �إىل �شفحة �آخر �لأخبار �لرئي�شية يف ن�شخة 
�شطح �ملكتب من موقعها، وذلك على غر�ر موقع �لتدوين �مل�شغر توير، 

ح�شبما �أفاد تقرير ن�شرته �شحيفة وول �شريت جورنال  .
باختبار  تقوم حالًيا  في�شبوك   �إن  �ل�شبكة  با�شم  �لر�شمية  �لناطقة  وقالت 
ق�شم �شغر على �شفحة �آخر �لأخبار. و�أ�شافت �أن هذه �مليزة متوفرة �لآن 
لن�شبة �شغرة من م�شتخدمي �ل�شبكة يف �لوليات �ملتحدة، و�أنها ما تز�ل 

يف مر�حلها �ملبكرة.
ياأتي هذ� بعد قر�بة �شهرين من �إطالق �ل�شبكة �لجتماعية �لأو�شع �نت�شار� 
حول �لعامل، ميزة �لو�شوم )Hashtags(، �لتي هي كلمات مفتاحية مهمة 

ي�شبقها �لرمز )#(، كما هو �حلا�شل يف موقع �لتدوين �مل�شغر توير.
�ملناف�شة  ت�شاعد  يعك�س   ب��د�أ �خلمي�س  �ل��ذي  �لختبار  �أن  �ل�شحيفة  ور�أت 
و�ملو��شيع  �ملحادثات  عر�س  جم��ال  على  لل�شيطرة  وتوير  في�شبوك  بن 
�لأكر تد�ول عرب �لإنرنت خالل �لأحد�ث �ملبا�شرة، وذلك يف �شبيل جلب 

�ملعلنن.
وكما هو �حلال لدى توير، تاأتي ميزة �أكر �ملو��شيع تد�ول  لتربز �أكر 
�لجتماعية  �ل�شبكة  م�شتخدمي  بن  ت��د�ول  و�لو�شوم  و�لكلمات  �ملو��شيع 
با�شرت  قد  كانت  في�شبوك  �أن  ُيذكر  �شهريا.  مليار   1.15 عددهم  �لبالغ 
بد�ية �شهر �أغ�شط�س �آب �ملا�شي باختبار ميزة �أكر �ملو��شيع تد�ول  على 

ن�شخة �لأجهزة �ملحمولة من موقع �ل�شبكة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مانديال يخرج من امل�ست�سفى 
خ���رج �ل��رئ��ي�����س �جل���ن���وب �أف��ري��ق��ي 
�ل�����ش��اب��ق ن��ي��ل�����ش��ون م���ان���دي���ال من 
يف  ي���ز�ل  ل  وه���و  �م�����س  �مل�شت�شفى 

و�شع �شحي دقيق.
وق�����ال �مل���ت���ح���دث �ل���رئ���ا����ش���ي م��اك 
م��ان��دي��ال خ����رج من  �إن  م����اه����ار�ج 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف ب���ري���ت���وري���ا ول��ك��ن 
و�شعه ل يز�ل دقيقاً و �أحياناً غر 

م�شتقر.
�ل��ط��ب��ي على  ف��ري��ق��ه  �أن  و�أ����ش���اف 
بامل�شتوى  �شيحظى  ب���اأن���ه  ق��ن��اع��ة 
ع��ي��ن��ه م����ن �ل���ع���ن���اي���ة �ل���ف���ائ���ق���ة يف 
يف  عليها  يح�شل  ك��ان  كما  �مل��ن��زل 

بريتوريا.
�لذي  عينه  �لفريق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
كان يعتني به يف �مل�شت�شفى �شيعتني 

به يف �ملنزل.
م��ان��دي��ال �حل��ائ��ز  �ن �شحة  ي��ذك��ر 
على جائزة نوبل لل�شالم، تدهورت 
�مل���ا����ش���ي���ة، وو����ش���ف  يف �لأ�����ش����ه����ر 
نقل  �أن  ب��ع��د  ب���اخل���ط���ر،  و���ش��ع��ه 
بريتوريا  مبدينة  م�شت�شفى  �إىل 
يف  مزمن  �لتهاب  من  يعالج  حيث 
�لتي  �ل�شاد�شة  �ملرة  �لرئتن، وهي 
ي��ع��ال��ج ف��ي��ه��ا م��ن��ذ ك���ان���ون �ل��ث��اين 

يناير 2011.

ت�ستبدل ابنتها بثالجة
ق��ام��ت �أرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ب��ت��ب��دي��ل �ب��ن��ت��ه��ا �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �لعمر 
�شبق  �شحيفة  ن�شرته  ملا  وفقاً  بثالجة،  عاما  ع�شر  �أح��د 

�ل�شعودية. 
وقالت �ل�شحيفة �إن �لأم كانت جترب �لطفلة على �لعمل 
�أب  من  �ملكونة  �لعائلة  باقي  على  �لإن��ف��اق  يف  للم�شاعدة 

مري�س وثالثة �أ�شقاء. 
و�أ�شافت �أن �أحد �جلر�ن عر�س على �لأم تبديل �لطفلة 
�أن  ف��و�ف��ق��ت، م�شيفة  �أخ���رى  و�أغ���ر�����س  ث��الج��ة  مقابل 
يف  �لعمل  على  و�أج��ربه��ا  �لطفلة  با�شتغالل  ق��ام  �لرجل 

ور�شة غر قانونية لت�شنيع �أو�ٍن من �لألومنيوم. 
�لأم،  �لقب�س على  �ألقت  �ل�شرطة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جتدر 
ر  ود�ه��م��ت �ل��ور���ش��ة و�ل��ت��ي �ح��ت��وت ع���دد�ً �آخ��ر م��ن �لق�شّ

�ملوجودين باملكان.

تطهو زوجها 
�أو�شاله  قطعت  زوجها،حيث  بقتل  �شينية  �م��ر�أة  قامت 
لتخفي  �ل�شغط  طنجرة  يف  بطهيه  ق��ام��ت  ث��م  باملن�شار 

�آثاره. وفقا ملوقع �شكاي نيوز �لعربية  
للتعذيب  �لتعر�س  ي��دع��ي فيه  ب��الغ��ا  ق��دم  �ل���زوج  وك���ان 
لتقرير  وفقا  يف،  زوجته  يد  على  �أي��ام   3 مل��دة  و�لتخدير 

موقع �أنهوى �لإخباري �ملدعوم من �حلكومة �ل�شينية. 
�أدى  و�ل���ذي  �جل��رمي��ة،  ج��ر�ء  �لنف�شي  �ل�شغط  وب�شبب 
لفقد�ن �لزوجة �لقاتلة 6 كيلوغر�مات من وزنها، قامت 

بت�شليم نف�شها لل�شرطة.

بطة جا�سو�سة
�شبطت �ل�شلطات �مل�شرية بطة ��شتبه �أحد �ملو�طنن يف 

�أنها حتمل جهاز جت�ش�س. 
�إن  م�شوؤولون  ذكر   ، �لعربية  نيوز  �شكاي  وبح�شب موقع 
رجاًل �أح�شر �لبطة �مل�شتبه بها، حيث كانت حتمل جهاز�ً 
�إلكرونياً �إىل �أحد �أق�شام �ل�شرطة مبحافظة قنا ب�شعيد 
م�����ش��ر.  وق���ال م��دي��ر �أم���ن ق��ن��ا: �إن �مل�����ش��وؤول��ن فح�شو� 
�أو  متفجر�ت  تكن  مل  �لأد�ة  �أن  وتبن  و�جل��ه��از،  �لبطة 

جهاز جت�ش�س، مرجحاً �أنها جهاز لتتبع �لطائر. 

تخطف حفيدها 
ح�شانة  م��ن  حفيدها  باختطاف  �شعودية  �شيدة  ق��ام��ت 
�ملدينة  �شحيفة  وف���ق  �ل�شفقة،  ب��د�ع��ي  ع���ام  م�شت�شفى 
يف  �لأط���ف���ال  طبيب  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  
�لوليد  �لطفل  ت��ن��ومي  ق��رر   ، �ل��ع��ام  �لقنفذة  م�شت�شفى 
�لطفل  جدة  �أن  �إل  بال�شفار،  لإ�شابته  �حل�شانة  بق�شم 
�شفقة منها على حفيدها قدرت عدم �حلاجة �إىل تنوميه 
و�أن م��ا ي��ع��اين م��ن��ه م��ا ه��و �إل �أم���ر ���ش��ائ��ع ب��ن �مل��و�ل��ي��د 
ومعروف عالجه لدى كبار �ل�شن فغادرت به يف غفلة من 
�لطفل يف  �كت�شاف عدم وج��ود  وف��ور  �لتمري�س.   طاقم 
�شريره �أدى �إىل �إعالن حالة من �ل�شتنفار �لق�شوى يف 
كل مر�فق �مل�شت�شفى، وبادر �أفر�د �لأمن بتطويق مد�خل 

وخمارج �لأجنحة �لطبية. 

منع اإخوته من التدخني فاأحرقوه
فوجئ �شيف )30 �شنة(، لدى عودته �إىل منزله يف منطقة �حل�شينية، �شمايل بغد�د، بعد يوم عمل طويل �شعياً ور�ء 
�أمر و�أبو �حل�شن وكر�ر، يدخنون �ل�شجائر  �إخوته،  �لرزق لإعالة زوجته وو�لدته و�أ�شقائه �لثالثة، عندما وجد 
بال�شرب و�لتوبيخ حر�شاً منه على �شحتهم، ل�شغر �شنهم، مما  �أع�شابه. و�نهال عليهم  و�لأرجيلة، فلم يتمالك 
�أن يهدئ  �أثار حفيظتهم و�أ�شعل يف نفو�شهم �لرغبة بالنتقام. فتوجهو� �إىل عمهم �ملدعو �شغر، �لذي بدًل من 
من روعهم ويدلهم على خطئهم، عمد �إىل تاأجيج م�شاعر �لكر�هية و�حلقد يف نفو�شهم جتاه �شقيقهم �لأكرب لغاية 
�أكمل دوره �ل�شيطاين ودفعهم لالنتقام من �شيف، باإ�شعال �لنار يف غرفته،  ما. ومل يكتف �لعم �ل�شيئ بذلك، بل 
و�أعطاهم �ملال �لالزم ل�شر�ء عبوتي بنزين تتكفالن باملو�شوع، ل� تربد نر�ن قلوبهم ، بح�شب ن�شيحته ، وقد كان 
لهم ما �أر�دو�. وتقول زوجة �شيف، منى �إن �شيف كان نائماً بعد يوم �شاق ق�شاه خارج �ملنزل بحثاً عن �لرزق، عندما 

ذهبت �إىل �حلمام من دون �أن �أ�شعر مبا يدبره �إخوته ، وت�شيف عندما خرجت من �حلمام فوجئت باإخوته.
وهم يحملون عبوتن بال�شتيكيتن ير�شون منها �لبنزين يف غرفتي ، وتتابع �لزوجة حاولت عبثاً منعهم فقام �أمر 
بحب�شي يف �حلمام و�أ�شرم �أبو �حل�شن �لنار يف �لغرفة، فالتهمت ما فيها، دون �أن تفلح حماولة �إنقاذ �شيف �أو �إخماد 

�لنار �لتي �أكلت كل �شيء ، وتو��شل منى �أن �لأ�شقاء �لثالثة ولو� هاربن بعد فعلتهم �لنكر�ء.
فيما تعر�س �أخوهم �لأكرب حلروق بلغت �شدتها 90 باملائة، جعلته ينتظر �ملوت، بح�شب ما قال �لأطباء.
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�ستينية ت�سبح من كوبا اإىل اأمريكا 
�شو�طئ  �أحد  من  64 عاماً  �لبالغة  نياد  ديانا  �لأمركية  �نطلقت 
ه��اف��ان��ا يف حم���اول���ة خ��ام�����ش��ة ل��ل��و���ش��ول ���ش��ب��اح��ة �إىل �ل�����ش��و�ح��ل 

�لأمركية يف فلوريد� لتقطع بذلك م�شافة 170 كيلومر�ً.
لأ�شدقائي  �شكر�  تنطلق  �أن  قبل  بالإ�شبانية  نياك  ديانا  وقالت 
�لكوبين ودخلت �ملياه عند ر�شيف مارينا هيمنغو�ي غرب هافانا 

�إذ يرفرف �لعلمان �لكوبي و�لأمركي.
وكانت نياد �لتي كانت تعترب �أف�شل �شباحة للم�شافات �لطويلة يف 
�لعامل، �أكدت يف وقت �شابق �إنها »حماولتها �لأخرة« م�شددة على 

�أن عبور م�شيق ديرويت هو »حلم حياتي«.
وقالت �إنها تتوقع �أن تقطع �مل�شافة »يف غ�شون 80 �شاعة«.

�إىل  �لأم��رك��ي��ة  �ل�شباحة  ت�شعى  �لريا�شي،  �لجن���از  جانب  و�إىل 
�ل��ولي��ات  �أن  �ل��ق��ول  خ���الل  م��ن  رم���زي  �شيا�شي  م��وق��ف  ت�شجيل 
�مل��ت��ح��دة وك��وب��ا »ب���ل���د�ن ق��ري��ب��ان« رغ���م �خل���الف���ات. وق���د �أوق��ف��ت 
�لر�بعة  2012 حماولتها  )�أغ�شط�س(  �آب  �لأمركية يف  �ل�شباحة 
بعدما حاربت على مدى �أكر من يومن قناديل �لبحر و�لتيار�ت 
�لقوية. ويعود �جنازها �لقيا�شي �لأخر يف �لبحر �إىل �لعام 1979 
عندما �شبحت 165 كيلومر�ً بن بيميني )بهاما�س( وكي وي�شت 

)فلوريد�(.
متكن  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�شخ�س  هي  م��اروين  �شوز�ن  و�ل�شر�لية 
من عبور م�شيق ديرويت �لعام 1997 عندما كانت يف �شن �ل�22، 
و�شجلت هذ� �لجناز م�شتعينة بقف�س يحميها من ��شماك �لقر�س 
خالفاً لالأمركية نياد �لتي �شتكتفي فقط بارتد�ء بزة تقيها من 

ل�شعات قناديل �لبحر خالل �لليل.

عا�سمة الإدمان 
يف  و�مل��خ��در�ت  �لكحول  على  �لإدم���ان  عا�شمة  بريطانيا  �أ�شبحت 

�أوروبا.
وو���ش��ف ت��ق��ري��ر �أ����ش���دره م��رك��ز �ل��ع��د�ل��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف ل��ن��دن، 
بريطانيا باأنها �أ�شبحت عا�شمة �لإدمان على �لكحول و�ملخدر�ت 
�إن �لإدم��ان على �لكحول يكّلف �ملجتمع  �أوروب��ا. وقال �لتقرير  يف 
على  و�لإدم���ان  �ل��ع��ام،  يف  ��شرليني  جنيه  مليار   21 �لربيطاين 
�لرد  �ل��ع��ام، ج��ّر�ء غياب  ��شرليني يف  15 مليار جنيه  �مل��خ��در�ت 
�لفّعال على م�شكلة �لإدم��ان، م�شر�ً �ىل وجود �أكر من 40 �ألف 
ويعتمدون  �نكلر�،  �ل�شبل يف  بهم  تقطعت  �ملخدر�ت  على  مدمن 

على بد�ئل مثل �مليثادون منذ �أكر من 4 �شنو�ت.
و�أ�شاف �أن �حلكومة �لربيطانية ف�شلت يف مكافحة م�شكلة �لإدمان 
 ، �لثمن  �لرخي�شة  �لكحولية  �مل�شروبات  وَتوّفر  �لهروين،  على 
�ملخدر�ت عرب  لبيع  �إىل مركز  �ملتحدة  �ململكة  من حتول  حم��ذر�ً 

�شبكة �لإنرنت.
و�أ�شار تقرير مركز �لعد�لة �لجتماعية �إىل �أن هناك 130 موقعاً 
منتجات  لبيع  �ملتحدة  �ململكة  يف  م�شجلة  �لإن��رن��ت  �شبكة  على 
غالباً  �إليها  ُي�شار  باملخدر�ت،  �شبيهة  كيميائية  م��و�د  من  م�شّنعة 
با�شم خمدر�ت �لنادي وحتمل �أ�شماء من بينها رولك�س �خل�شر�ء 
خم�ش�س  غر  عبارة  حتمل  �أنها  طاملا  قانونية  ب�شورة  وتبيعها   ،

لال�شتهالك �لب�شري .
نتيجة  �نكلر� وويلز  �ملا�شي يف  �لعام  توفو�  52 �شخ�شاً  �إن  وقال 

لني رمي�ض تغني خالل جتمع ح�سره الآلف اأمام ن�سب لنكولن التذكاري لالحتفال بذكرى مارتن لوثر كينغ. )يو بي اآي(�لإدمان على �ملخدر�ت، باملقارنة مع 28 �شخ�شاً عام 2011.

وفاة املذيع الربيطاين 
فرو�ست 

�أُعلن يف لندن �م�س عن وفاة �ملذيع 
و�ل���ك���ات���ب �ل���ربي���ط���اين �مل�����ش��ه��ور، 
 74 ديفيد فرو�شت، عن عمر ناهز 

عاماً جر�ء تعر�شه لأزمة قلبية.
وُيعترب فرو�شت من �أ�شهر مقدمي 
بريطانيا  يف  �لتلفزيونية  �لرب�مج 
و�ل�����ش��خ�����س �ل��وح��ي��د �ل����ذي ح���اور 
�آخر �شبعة روؤ�شاء للوليات �ملتحدة، 
وك�����ان ي���ق���دم ب���رن���اجم���اً �أ���ش��ب��وع��ي��اً 
�لتلفزيونية  يحمل ��شمه يف �لقناة 
�لربيطانية  �لإذ�ع���ة  بهيئة  �لأوىل 
)بي بي �شي(، قبل �أن ين�شم موؤخر�ً 
�إىل قناة �جلزيرة �لنكليزية. وقام 
ف���رو����ش���ت ب���ا����ش���ت���ج���و�ب �ل��رئ��ي�����س 
�لم�����رك�����ي �لأ������ش�����ب�����ق، ري���ت�������ش���ارد 
نيك�شون، بعد ف�شحية )ووترغيت(، 
خالل مقابلة تلفزيونية ��شتقطبت 
�أكرب عدد من �مل�شاهدين يف �لعامل 
يف ذل������ك �ل�����وق�����ت. و�أل��������ف �مل���ذي���ع 
و�ل�����ش��ح��ايف و�ل��ك��ات��ب �ل��ربي��ط��اين 
�ل��ر�ح��ل 15 ك��ت��اب��اً و�ن��ت��ج 8 �ف��الم 
ون�����ال ع����دة ج���و�ئ���ز م���رم���وق���ة عن 
بر�جمه �لتلفزيونية و�أعماله، كما 
ح�شل ع��ل��ى و���ش��ام �لإم��رب�ط��وري��ة 

�لربيطانية ولقب )�شر(.

التاأخري مر�س 
يتاأخرون  �لذين  لالأ�شخا�س  ب��ات 
د�ئ����م����اً ع���ن م��و�ع��ي��ده��م ح��ج��ة ل 
مي���ك���ن رف�������ش���ه���ا، ف���ه���م م�����ش��اب��ون 

مبر�س �لتاأخر �ملزمن.
�إع��الم يف ��شكتلند�  وذك��رت و�شائل 
�����ش���اب���ة جيم  ت�����ش��خ��ي�����س  �أن�����ه مت 
دون���ب���ار )57 ع���ام���اً( �ل����ذي ت��اأخ��ر 
و�لعطل  �لعمل  ع��ن  حياته  ط��و�ل 
و�للقاء�ت مع �لأ�شدقاء و�ملو�عيد 
�لتاأخر  مبر�س  �جلناز�ت،  وحتى 

�ملزمن.
�إىل  �أن هذه �حلالة تعزى  ويعتقد 
�جل�����زء ع��ي��ن��ه م���ن �ل����دم����اغ �ل���ذي 
ي�����ش��اب يف ح����ال ق�����ش��ور �لن��ت��ب��اه 

وفرط �حلركة.
وق������ال دون����ب����ار �أرغ�������ب يف �إع�����الن 
�آخ��رون  �أ�شخا�س  ذلك لأن��ه يوجد 
�لأم���ر  �أن  ي���درك���ون  م�����ش��اب��ون ول 

لي�س ذنبهم . 

م��ع ب��د�ي��ة ق���رع �أج���ر�����س �مل���د�ر����س ، جت��ت��ه��د �لأم���ه���ات يف 
حت�شر وجبة �لفطور �ل�شحية �لتي متنح �أطفالهم طاقة 

للن�شاط و�لركيز و�لنتباه يف �شاعات �لدرو�س .
ونن�شح هنا �لأمهات بهذه �لأ�شناف �لع�شرة لإغناء وجبة 

�إفطار �أبنائهم �لعائدين حديثاً ملد�ر�شهم :
1. قطع من �لفاكهة و�حلبوب: تقدم مع كوب من �حلليب 
باملو�د  غنية  وه��ي  �له�شم،  و�شهل  �شريع  لإف��ط��ار  �ل��ب��ارد 

�ملغذية للذين يعانون من ح�شا�شية �جلوز �أو �لغلوتن.
يتم  و�ح���د،  ل�شخ�س  �شغرة  كعكة  وه��ي  ك��ي��ك:  ك��اب   .2
حتتوي  بالتايل  بالكرمية  وتزين  رقيقة  باأكو�ب  تغليفها 

على �ل�شكر ويحبها �لأطفال كثر�ً.
3. فطائر �لتوت �لربي: يو�شع �لتوت و�لفر�ولة و�لتوت 

�لربي د�خل �لفطائر لأنها وجبة �شحية.
�للون وحتتوي  �ل�شمندر: وهي فطائر حمر�ء  4. فطائر 

على �ل�شمندر �لذي له فو�ئد �شحية كثرة.
مزيج  �لرقيق،  �لكعك  م��ن  ن��وع  �لكريب  �مل���وز:  كريب   .5

هذ�  ي�شكب  ث��م  و�مل��ل��ح  �ل��زي��ت  �لبي�س،  �حلليب،  �لدقيق، 
مع  خفيفة  وجبة  دفعات.  على  �شاخنة  مقالة  على  �ملزيج 
�ل��ق��رف��ة و�ل��ق�����ش��دة ت��ع��زز م���ز�ج �ل��ك��ب��ار و�ل�����ش��غ��ار على حد 

�شو�ء. فهي �شهلة و�شريعة �لتح�شر.
ب�شيطة و�شحية  �مل��وز  �للقمات من  �مل��وز: هذه  6. لقمات 

و�شهلة �لتح�شر مع �لع�شر.
�لعادي  للب�شكويت  ي�شاف  �حللوة:  �لبطاطا  ب�شكويت   .7
�شحية  وجبة  لت�شبح  و�لع�شل  �ملهرو�شة  �حللوة  �لبطاطا 

�أكر.
8. �لبي�س مع �لفليفلة �حللوة: هذه و�شفة ممتعة و�شهلة 

لإ�شافة �لألو�ن ملائدة �لفطور.
وميكنك  لالأطفال  مفيد  �ل�شوفان   : �ل�شوفان  قطع   .9

حت�شر كمية وو�شعها يف �لثالجة لعدة �أيام.
ل  وق���د  �ل�شحة  �ل�����ش��ب��ان��خ  يفيد  �ل�����ش��ب��ان��خ:  ف��ط��ائ��ر   .10
تظهر  ل  �لنكهة  ولكن  بال�شبانخ  �لأط��ف��ال  بع�س  يرغب 

بالفطائر.

الطالب لإفطار  �سحية  غذائية  اأ�سناف   10

زواج كايت بو�سوورث ومايكل بولي�س 
تزوجت �ملمثلة �لأمركية كايت بو�شوورث من خطيبها �ملخرج �لبولندي مايكل بولي�س يف مزرعة 

مبونتانا.
وذكر موقع )بيبول( �أن حفل �لزفاف �أقيم �ل�شبت يف مرزعة يف منطقة روك كريك  يف مونتانا.

ي�شار �إىل �ن بو�شوورث )30 �شنة( و بولي�س )42 �شنة(�شوهد� معاً للمرة �لأوىل يف حفل لفرقة 
كولدبالي  يف �آب �أغ�شط�س 2011.

ويذكر �نه قبل بولي�س كانت بو�شوورث على عالقة باملمثل �ألك�شندر �شكا�شغارد طو�ل �شنتن قبل 
�أن ينف�شال يف متوز يوليو 2011.


