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را�شد الكتبي يت�ألق يف املركز 
اخل�م�ص برايل اأكروبولي�ص 

عربي ودويل

الهالل الأحمر يوا�شل دعمه لإغ�ثة 
30 األف اأ�رسة �شورية لجئة يف لبن�ن

الفجر الري��شي

اخب�ر الم�رات

تون�ص: اته�م�ت للد�شتور اجلديد 
ون�ئب ي�شفه ب�لبن�ء الفو�شوي..!

اعترب الكاأ�س قمة النامو�س كونها حتمل اإ�سم راعي وقائد الوطن 

حممد بن را�سد يلتقي اأ�سرة النادي الأهلي 
ويت�سلم كاأ�س رئي�س الدولة من رئي�س النادي

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إل��ت��ق��ى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه �هلل( يف ق�شر �شموه بزعبيل م�شاء 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �لنادي �لأهلي  ر��شد 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  بدبي 
دبي  �لأهلي يف  �لنادي  �أ�شرة  دبي  نائب حاكم  مكتوم 
بطل كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لكرة �لقدم 

للمو�شم �حلايل.

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  هناأ  وقد 
مكتوم �لفر�شان �حلمر بالفوز �لكروي �لكبري �لذي 
ح��ق��ق��وه بف�شل ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود �ل��اع��ب��ن و�مل����درب 
باأهمية  �شموه  منوها   .. و�لإد�ري  �لفني  و�جلهازين 
�ل��ف��ري��ق و�ل��ع��م��ل ك��ذل��ك لأن �جلهد  ب����روح  �ل��ل��ع��ب 

�جلماعي �أف�شل من �جلهد �لفردي يف كل �مليادين.
�لتطلع  �إىل  �ل��ن��ادي  و�أ���ش��رة  �ل��اع��ب��ن  �شموه  ودع���ا 
ل��اأم��ام وع��دم �لنظر �إىل �ل���ور�ء لأن �لإجن���از �لذي 
حتقق يف �ملا�شي يجب �أن يكون حافز� لتحقيق �ملزيد 

من �لإجناز�ت و�لإنت�شار�ت يف �مليد�ن.
           )�لتفا�شيل �س19(

   

�سعود بن �سقر ياأمر باإعفاء خمالفات 
البناء ال�سادرة قبل عام 2008

•• راأ�س اخليمة - الفجر

 يف �إطار حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
وتذليل  �ملو�طنن  على م�شالح  ر�أ���س �خليمة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�لعقبات �أمامهم وتي�شري �أمورهم �ملعي�شية وتعزيز �لنهو�س باملجتمع 
�أمر �شموه باإعفاء جميع خمالفات �لبناء �لتي متت قبل �شدور قانون 
�لبناء عام 2008 بن�شبة مئة باملئة )�إعفاء كلياً( . �شرح بذلك �شعادة 
�إن  و�أ�شاف  ر�أ���س �خليمة  بلدية  د�ئ��رة  �ل�شام�شي رئي�س  مبارك علي 
روؤية �شموه تهدف �إىل ت�شحيح �أو�شاع �ملباين �ل�شكنية يف �لأحياء يف 
�لأحياء وتقدمي �أف�شل �خلدمات ل�شكان �لإمارة. )�لتفا�شيل �س5(

وزير العدل يفتتح م�سجد ال�سيخ خليفة يف كازاخ�ستان 
ويعلن عن م�ساريع اإماراتية بـ 200 مليون درهم

•• �سيمكنت- كازاخ�ستان-وام:

�فتتح م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ه���ادف ب��ن ج��وع��ان �ل��ظ��اه��ري وزي���ر �ل��ع��دل .. 
�آل نهيان �لذي بني على نفقة �شاحب  م�شجد �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ونفذته موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية يف مدينة 
�إمار�تية  �شيمكنت يف جمهورية كاز�خ�شتان .. وذلك �شمن م�شروعات 
يف �ملدينة تتكلف نحو 200 مليون درهم. و�أكد معايل وزير �لعدل يف 
كلمة �ألقاها خال �حتفال �أقيم بهذه �ملنا�شبة يف مدينة �شيمكنت �أم�س 
�لول..�أن دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان..د�أبت على مد يد �لعون لكل �ملحتاجن د�خل 
دولة �لإمار�ت وخارجها و�شمل هذ� �لعون �ل�شعوب �ملنكوبة من جر�ء 
�لكو�رث �لطبيعية و�لنز�عات �مل�شلحة.                     )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد و�أ�شرة فريق �لنادي �لأهلي يرفعون ��شارة �لن�شر لفوز �لفريق بكاأ�س رئي�س �لدولة لكرة �لقدم )و�م(

اإ�سابة 9 جنود تون�سيني يف انفجار لغم ب�سيارة ع�سكرية
•• تون�س-الفجر:

�شهدت �أحد�ث جبل �ل�شعانبي يف تون�س م�شاء �ل�شبت 
�ملجموعة  �أك���ر خ��ط��ورة يف حت��رك��ات  نوعيا  ت��ط��ور� 
�لإرهابية �ملتح�شنة هناك حيث �شجلت �أول مو�جهة 
م�شلحة مع عن�شر �أو �أكر منهم  ) مل يحدد عددهم 
�أط��ل��ق��و� منه عدة  �ل��ن��ار م��ن ر���ش��ا���س  ب��دق��ة ( فتحو� 
�أ�شفل  �لتون�شي يف  ر�شا�شات على دورية من �لدرك 

�جلبل.
�لناطق  عن  نقا  مطلعة  �إعامية  م�شادر  وذك��رت 
با�شم وز�رة �لدفاع �لوطني �لعميد خمتار بن ن�شر 
�لأح��د يف  �ل�شبت  �نفجر ليل  �أر�شيا جديد�  �أن لغما 
منطقة جبل �ل�شعانبي، هو �ل�شاد�س من نوعه و�أدى 
�إىل �إ�شابة ت�شعة جنود كانو� مي�شطون �ملنطقة على 

منت �آلية ع�شكرية. 
وي���اأت���ي ه����ذ� �لن���ف���ج���ار �جل���دي���د ل��ي��زي��د م���ن حالة 

�لغمو�س و�حلرية ب�شاأن �لو�شع �لأمني على �حلدود 
جمموعات  تتح�شن  ح��ي��ث  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
عنا�شر  وت�شّم  �لقاعدة  بتنظيم  عاقة  لها  �إرهابية 

تون�شية وجز�ئرية ح�شب �جلهات �لر�شمية.
بن�شر  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  �لد�خلية  وز�رة  وق��ام��ت 
�إن ع����دد� م��ن��ه��م ينتمون  ���ش��ور ع���دد م��ن��ه��م وق���ال���ت 
ومن  �ل�شلفي.  �ل�شريعة  �أن�شار  بتيار  يعرف  ما  �إىل 
�ملزعوم  �لقاتل  �لق�شقا�شي  كمال  بهم  �مل�شتبه  بن 
للمعار�س �لبارز �شكري بلعيد و�أبو عيا�س �لتون�شي 
�أحد�ث  ب��ال��ت��ورط يف  �ت��ه��ام��ه  ب�شبب  �أم��ن��ي��ا  �مل��اح��ق 

�ل�شفارة �لأمريكية.
و�أعلنت موؤخر� وز�رة �لدفاع منطقة جبل �ل�شعانبي 
�نفجار�ت  �شل�شلة  بعد  حم��ظ��ورة  ع�شكرية  منطقة 
2013 و�أ�شفرت  29 ماي  �شهدتها تلك �ملنطقة يف 
�حلر�س  �أع���و�ن  �شفوف  يف  جريحا   18 �شقوط  عن 

و�جلي�س �لتون�شين.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:38

دمار هائل يف مدينة حلب  )رويرتز(

مظاهرة �شخمة يف �أنقرة �شد م�شروع تق�شيم )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

م�شرية،  حمكمة  �أعلى  �لعليا،  �لد�شتورية  �ملحكمة  ق�شت 
�م�س بعدم د�شتورية قانون جمل�س �ل�شورى، �لذي ي�شيطر 
موؤقتة،  ب�شفة  �لت�شريع  �شلطة  ويتوىل  �لإ�شاميون  عليه 
للد�شتور،  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  قانون  �إبطال  �إىل  بالإ�شافة 
�لتلفزيون  �أف����اد  م��ا  �ل��ب��اد، ح�شب  د���ش��ت��ور  و�ل��ت��ي و���ش��ع��ت 

�لر�شمي.
وقالت �لرئا�شة �مل�شرية يف بيان �ن جمل�س �ل�شورى م�شتمر 
يف ممار�شة دوره �لت�شريعي كامًا حلن ��شتكمال موؤ�ش�شات 
�جلديد،  �ل��ن��و�ب  ملجل�س  �لت�شريع  �شلطة  و�ن��ت��ق��ال  �ل��دول��ة 
ب��ن �ل�شلطات  م�����ش��ددة �ن رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة ه��و �حل��ك��م 
وميار�س م�شوؤوليته �لد�شتورية و�لقانونية ل�شمان �أن تقوم 

كل �شلطة بدورها كامًا وفقاً لأحكام �لد�شتور.
و��شاف �لبيان �ن �لد�شتور �لذي �أُ�شتفتي عليه �ل�شعب وحاز 
به  �لعمل  علي  �جلميع  يحر�س  �ل��ذي  �ملرجع  هو  �لأغلبية 
و�لدفاع عنه، موؤكدة �ن حمايته و�حرت�مه و�جب على جميع 
�شلطات �لدولة. وقالت �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا �إن �لقانون 
غري  �ل�شورى  جمل�س  �نتخابات  �أ�شا�شه  على  �أُج��ري��ت  �ل��ذي 
�ختري  �ل��ذي  �لقانون  على  �أي�شاً  ينطبق  ما  وه��و  د�شتوري، 

�لتي  للد�شتور  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  �أع�����ش��اء  �أ�شا�شه  على 
�شاغت د�شتور �لباد. وقال �مل�شت�شار ماهر �لبحريي، رئي�س 
�ملحكمة �لد�شتورية �لعليا وقا�شي تلك �لق�شية، �إن جمل�س 
�ل�شورى �شيظل يف موقعه حتى �نتخاب جمل�س نو�ب جديد 
ولكن دون �أن يكون له �شلطة �لت�شريع، ح�شبما قالت م�شادر 
�لآن،  �ملحكمة حتى  ر�شميا من  ق�شائية. ومل ي�شدر �حلكم 
و�أن ما حدث هو ت�شريبات عن �جلل�شة، ولي�س و��شحا �إذ� ما 
�إىل  �ل�شورى، م�شرية  �ل�شادر يعني حل جمل�س  كان �حلكم 
�أن �ملوقف م�شابه للحكم �لذي �شدر بحل جمل�س �ل�شعب �إثر 

بطان بع�س مو�د قانون �لنتخاب.
�أ�شتاذ  �ملعار�شة  �لوطني  �لإنقاذ  جبهة  با�شم  �ملتحدث  وقال 
�ل��ق��ان��ون �ل��د���ش��ت��وري، ع��ب��د�هلل �مل��غ��ازي، �إن �حل��ك��م ببطان 
باطًا،  �حلايل  �لد�شتور  يجعل  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  قانون 

ما يدخل م�شر يف �أزمات كثرية.
�م�س  �مل�شرية،  �جلمهورية  رئا�شة  دع��ت  �خ��ر  �شعيد  على 
�أحز�ب �لأغلبية و�ملعار�شة وقياد�ت �شيا�شية وفكرية  روؤ�شاء 
�إىل �جتماع مع �لرئي�س حممد مر�شي �ليوم �لإثنن ملناق�شة 

ق�شية �شد �لنه�شة �لإثيوبي.
�ل�شيا�شية،  ل��ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  م�شت�شارة  و�أع��ل��ن��ت 
باكينام �ل�شرقاوي، عرب ح�شابها على موقع �لتدوين �مل�شّغر 

�لأحز�ب  روؤ���ش��اء  دع��وة  كلفها  مر�شي  �لرئي�س  �أن  )ت��وي��رت(، 
خرب�ء  جلنة  نتائج  ملناق�شة  �جتماع  �إىل  �ل�شيا�شية  و�لرموز 

�شد �لنه�شة معه �ليوم �لثنن، بق�شر �لرئا�شة.
وقالت �ل�شرقاوي �إن �لذين متت دعوتهم هم �شعد �لكتاتني 
جلماعة  �ل�شيا�شي  )�ل���ذر�ع  و�لعد�لة  �حلرية  ح��زب  رئي�س 
�لإخو�ن �مل�شلمن(، ويون�س خميون رئي�س حزب �لنور )�لذر�ع 
)�لد�شتور(  �أح���ز�ب  وروؤ���ش��اء  �ل�شلفية(،  للدعوة  �ل�شيا�شي 
�لثورة(  و)غد  مو�شى،  عمرو  و)�ملوؤمتر(  �لرب�دعي،  حممد 
�أمين نور، و)م�شر �لقوية( عبد �ملنعم �أبو�لفتوح، و)�لر�ية( 

حازم �أبو �إ�شماعيل، و)�لوفد( �ل�شيد �لبدوي.
و�أ�شافت �أنه متت �أي�شاً دعوة رئي�س �لتيار �ل�شعبي �مل�شري 
حمدين �شباحي، وروؤ�شاء �أحز�ب )�مل�شرين �لأحر�ر( �أحمد 
�ُشكر،  �لغفار  عبد  �ل�شرت�كي(  �ل�شعبي  و)�لتحالف  �شعيد، 
و)�مل�����ش��ري �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لج��ت��م��اع��ي( حم��م��د �أب���و �لغار، 
و�ل��ك��ات��ب ع��م��رو ح���م���ز�وي، و�مل��ف��ك��ر ع��م��رو خ��ال��د، وممثلي 

�لأزهر و�لكني�شة �مل�شرية.
وزيري  �شم  مر�شي  تر�أ�شه  �جتماع  �نتهى  ذلك  غ�شون  ويف 
�خلارجية، و�ملو�رد �ملائية و�لري، وم�شاعد �لرئي�س لل�شوؤون 
�خل��ارج��ي��ة، و�ل��وف��د �مل�����ش��ري �ملُ�����ش��ارك يف �ج��ت��م��اع��ات جلنة 

�خلرب�ء �لدولين �ملعنية بتقييم م�شروع �شد �لنه�شة.

•• عوا�سم-وكاالت:

قتل ع�شرة جنود على �لأق��ل من 
�ل�������ش���وري �شباح  �ل��ن��ظ��ام  ج��ي�����س 
ب�شيارة مفخخة  �م�س يف تفجري 
ق����رب م���رك���ز �أم���ن���ي ب��ح��ي جوبر 
تتو��شل  ح����ن  يف  دم�������ش���ق،  يف 
وي�شتد  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ت��ع��زي��ز�ت 
بريف  �لق�شري  مدينة  يف  �لقتال 
حم�س و�شط �لباد بن �جلي�س 
�لنظام  وق�����و�ت  �حل����ر  �ل�������ش���وري 
م���دع���وم���ة مب�����ش��ل��ح��ي ح����زب �هلل 
�ل�شوري  �ملر�شد  وق��ال  �للبناين. 
�شيارة  �إن  �لإن�����������ش�����ان  حل����ق����وق 
�ن��ف��ج��رت ق����رب مركز  م��ف��خ��خ��ة 
�أم��ن��ي يف ح��ي ج��وب��ر ق��رب �شاحة 
و�أدت  دم�����ش��ق،  و���ش��ط  �لعبا�شين 
�إىل مقتل ع�شرة جنود من قو�ت 

�لنظام وجرح عدد من �ملدنين.
�أمنية  ق��ال��ت م�����ش��ادر  �لث��ن��اء  يف 
وق���ع فجر  ����ش��ت��ب��اك��ا  �إن  ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�جلي�س  م��ن  عنا�شر  ب��ن  �لأح���د 

•• انقرة-ا.ف.ب:

�لرتكية  �ل�����ش��رط��ة  ����ش��ت��خ��دم��ت 
�مل�شيل  �ل���غ���از  ب��ع��د ظ��ه��ر �لح����د 
ل��ل��دم��وع ل��ت��ف��ري��ق جم��م��وع��ة من 
�ليوم  �نقرة، يف  �ل��ف متظاهر يف 
�لثالث من حركة �لحتجاج على 
�حلكومة �لرتكية، وفق ما نقلت 

قناة �ن تي يف �لتلفزيونية.
�لمن  ق����و�ت  �ن  �ل��ق��ن��اة  وق���ال���ت 
�ملتظاهرون  ك���ان  ف��ي��م��ا  ت��دخ��ل��ت 
رئي�س  م��ك��ت��ب  �ىل  م���ت���وج���ه���ن 

�لوزر�ء رجب طيب �ردوغان.
ج���اء ه���ذ� يف �ل��وق��ت �ل���ذي �حتل 
�م�س  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  م���ئ���ات  ف���ي���ه 
�لتي  ��شطنبول  يف  تق�شيم  �شاحة 
�ن�����ش��ح��ب��ت م��ن��ه��ا �ل�����ش��رط��ة بعد 
�لعنيفة  �مل��و�ج��ه��ات  م��ن  ي��وم��ن 
�ن���ه���م م�����ش��م��م��ون على  وي����ب����دو 
رئي�س  م��ع  مو�جهتهم  مو��شلة 

�لوزر�ء رجب طيب �ردوغان.
تر�جع  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات  وب��ع��د 
�شد�مات  �ن���دل���ع���ت  �ل�����ش��ل��ط��ات 

دعوة القيادات ال�سيا�سية يف م�سر للقاء مر�سي وبحث ق�سية �سد النه�سة الأثيوبي 

احلكم بعدم د�ستورية جمل�س ال�سورى والتاأ�سي�سية 

النظام يرف�س دخول ال�سليب الأحمر اإىل الق�سري

تفجري بدم�سق واحلر ي�ستبك مع حزب اهلل يف بعلبك

�ل�شوري �حلر ومقاتلي حزب �هلل 
يف بعلبك �شرقي لبنان.

يف  وق��ع  �ل�شتباك  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
بعلبك،  يف  �جل����وز  ع��ن  منطقة 
على بعد خم�شة كيلومرت�ت من 

�حلدود �للبنانية �ل�شورية.
�إن  �هلل  ح��زب  وقالت م�شادر من 

ج�������دي�������دة ب�������ن ق�����������و�ت �لم�������ن 
و�مل���ت���ظ���اه���ري���ن �ل����ذي����ن ح���اول���و� 
رئي�س  م���ك���ات���ب  �ىل  �ل����ت����وج����ه 
�حل����ك����وم����ة يف ك�����ل م�����ن �ن����ق����رة 

و��شطنبول.
و����ش��ف��رت �مل��و�ج��ه��ات ع��ن �شقوط 
56 جريحا بن قو�ت �لمن �لتي 
�ملتظاهرين  م��ن  �لعديد  �وق��ف��ت 
�علنت  بينما  �لوكالة  �ف��ادت  كما 

�إ�شافة  قتل،  �حل��زب  من  عن�شر� 
�جلي�س  م��ن  عنا�شر  مقتل  �إىل 
�حل��ر، لكن وك��ال��ة روي���رتز نقلت 
 15 �إن  قوله  لبناين  عن م�شدر 
�شخ�شا قتلو� يف �ل�شتباك �شرقي 
و�أن  �لبقاع،  �شهل  يف  بعلبك  بلدة 
بعد  �إل  يت�شح  لن  �لفعلي  �لعدد 

نقابة �لطباء يف �نقرة عن ��شابة 
414 مدنيا بجروح يف �شد�مات 

وقعت يف �لعا�شمة.
و�قام �ملتظاهرون يف خطوة حتد 
ل��رئ��ي�����س �ل���������وزر�ء، م��ت��اري�����س يف 
�ل�شو�رع �ملوؤدية �ىل �شاحة تق�شيم 
كد�شو� فيها كل ما دمر يف �ملدينة 
وحتى  مقلوبة  ���ش��ي��ار�ت  وه��ي��اك��ل 

بع�س �حلافات �لبلدية.

املتظاهرون يحتلون �ساحة تق�سيم بعد ان�سحاب ال�سرطة

ا�ستخدام قنابل الغاز لتفريق املحتجني يف انقرة 

�ملنطقة  م����ن  �جل���ث���ث  �ن���ت�������ش���ال 
�ل�شتباك  وي����اأت����ي  �حل�����دودي�����ة. 
على  ���ش��و�ري��خ  �شتة  �شقوط  بعد 
ل��ب��ن��ان قريبة  ���ش��رق  م��ن��اط��ق يف 
م�شدرها  �ل�شورية  �حل���دود  م��ن 
�أن  م���ن دون  �ل�������ش���وري،  �جل���ان���ب 

ت�شبب �إ�شابات.
�ل�شو�ريخ  ه���ذه  ���ش��ق��وط  وي��اأت��ي 
و�ل��ق��ذ�ئ��ف ب��ع��د �أي����ام م��ن مقتل 
هجوم  يف  لبنانين  جنود  ثاثة 
نقطة  ع���ل���ى  م�������ش���ل���ح���ون  ����ش���ن���ه 
�لبقاع  و�دي  يف  ع�شكرية  تفتي�س 
بالفر�ر  يلوذو�  �أن  قبل  �ل�شرقي، 

عرب �حلدود �إىل �شوريا.
�خلارجية  وزي����ر  �أب��ل��غ  ذل���ك  �ىل 
�أمن  �م�س  �ملعلم،  وليد  �ل�شوري 
عام لاأمم �ملتحدة بان كي مون، 
ب����اأن �ل�����ش��ل��ط��ات �ل�����ش��وري��ة �شوف 
�لدويل  �لأحمر  لل�شليب  ت�شمح 
�لق�شري  منطقة  �إىل  ب��ال��دخ��ول 
�لع�شكرية  �لعمليات  �نتهاء  ف��ور 

فيها.

يف  قــيــادي  تعتقل  ــر  ــزائ اجل
ــاد  حــركــة الــتــوحــيــد واجلــه
القاعدة لقادة  ر�سائل  يحمل 

•• اجلزائر-وام:

�لإرهاب  مكافحة  ق��و�ت  �عتقلت 
ثاثة  �جل�����ز�ئ�����ري  �جل���ي�������س  يف 
م�شلحن �أحدهم قيادي يف حركة 
�ل��ت��وح��ي��د و�جل���ه���اد �مل�����ش��ل��ح��ة يف 
ولية �إدر�ر �لو�قعة على �حلدود 

مع مايل.
 وذك���������������رت �����ش����ح����ي����ف����ة �خل�����رب 
�جلز�ئرية يف عددها �ل�شادر �م�س 
�أن �ملعتقلن �لثاثة �شبطو� على 
منت �شيارة يف موقع يبعد ب� 20 
�أدر�ر  م��دي��ن��ة  ���ش��م��ال  ك��ي��ل��وم��رت� 
وكانو� حمل ماحقة �أمنية منذ 
مغادرتهم مدينة ب�شار �لو�قعة يف 
�أق�شى غرب �جلز�ئر �لتي ت�شللو� 

�إليها قادمن من موريتانيا. 
�لقيادي  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�ملعتقل كان يحمل ر�شائل عديدة 
باد  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  ل��ق��ادة 

�ملغرب �لإ�شامي. 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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اعتقال 7 من حملة املر�سح روحاين يف اإيران 
•• دبي-وكاالت:

�إن �ل�شلطات �لإير�نية  قال موقع خا�س باملعار�شة �لإير�نية يف �خلارج 
�نتخابية  حلملة  �جتماعا  ح�شرو�  �لأق��ل  على  �أ�شخا�س  �شبعة  �عتقلت 
14 يونيو  �ملقررة يوم  �لرئا�شية  �لو�شط يف �لنتخابات  لأحد مر�شحي 

حزير�ن �جلاري.
ح�شن  �مل��ر���ش��ح  حملة  م��ن  �ملعتقلن  �أن  ك��وم  دوت  كاليمي  م��وق��ع  وذك���ر 
�شمال  يف  حلملته  �ج��ت��م��اع  خ���ال  �عتقلتهم  �ل�����ش��رط��ة  و�أن  روح�����اين، 

�لعا�شمة طهر�ن �أم�س �لأول.
و�أو�شح �أن �لعتقالت جرت بعدما ردد عدد من �مل�شاركن يف �لجتماعات 
���ش��ع��ار�ت ت��دع��و لإط���اق ���ش��ر�ح �ل��زع��ي��م �مل��ع��ار���س م��ري ح�شن مو�شوي 
�أحمدي جناد يف  �ملناف�شن �لرئي�شين للرئي�س حممود  �أحد  �لذي كان 
لاإقامة  يخ�شع  و�ل��ذي   2009 عام  جرت  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات 

�جلربية منذ �أكر من عامن.
�ملر�شحن  �أحد  �شابقا�  �لإير�نين  �لنووين  �ملفاو�شن  وروحاين -كبري 
�لنتخابات  خلو�س  �لد�شتور  �شيانة  جمل�س  �ختارهم  �لذين  �لثمانية 

�لرئا�شية.

اأ�سئلة  على  يجيب  الرتبية  وزير 
والطلبة  الأمور  واأولياء  امليدان 
تويرت ــر  ع مبا�سر  ـــوار  ح يف 

•• دبي-وام:
ت��و����ش��ل م���ع���ايل ح��م��ي��د بن 
حممد عبيد �لقطامي وزير 
�لرتبية و�لتعليم على مدى 
���ش��اع��ت��ن ظ��ه��ر �م�������س عرب 
�شفحة �لتو��شل �لجتماعي 
ت���وي���رت م���ع قطاع  ل����ل����وز�رة 
ع����ري���������س م�����ن �جل����م����ه����ور. 

)�لتفا�شيل �س7(
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مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ت�سهم يف توعيه الأزواج واملقبلني على الزواج باأ�سرار احلياة الزوجية الناجحة
وملر�شى مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية . وينظم برنامج �لتوعية بال�شحة 
�لذي  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  �»مدينة  يف  �ل�شلوكية  �لعلوم  جناح  �لنف�شية، 
ميثل مرفقا متكاما يف �لعلوم �لنف�شية، وتتمثل مهمته يف تقدمي كافة 
�خلدمات �لعاجية للم�شكات �لنف�شية بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وثيقة  ق�شايا  تتناول  ع��ام��ة،  �شهرية  حما�شر�ت  م��ن  �لربنامج  ويتاألف 
�ل�شلة بال�شحة �لنف�شية يلقيها خرب�ء من جناح �لعلوم �ل�شلوكية، منهم 
�لجتماعية،  و�ل��رع��اي��ة  �لنف�س  علم  يف  و�خت�شا�شيون  نف�شيون  �أط��ب��اء 
�أ�شئلة �حل�شور. وتعد  وتخ�ش�س كل حما�شرة فرتة كافية لاإجابة عن 
�ل��دورة �لر�بعة من برنامج �لتوعية بال�شحة  هذه �ملحا�شرة �لأخ��رية يف 
�لنف�شية، و�شوف تبد�أ �لدورة �خلام�شة من �لربنامج يوم �لثاثاء �ملو�فق 
�خلام�س من �شهر نوفمرب 2013 مب�شيئة �هلل، و�شوف يتم �لإعان عن 

�لربنامج يف حينه.

�لنف�شي  �لطب  ��شت�شاري  دروي�����س،  ط��ارق  �لدكتور  ق��ال  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  يف  �ل�شلوكية  �لعلوم  جلناح  �لطبي  و�ملدير 
�لجتماعية  �لآث��ار  جميعاً  ونعلم  �لإم���ار�ت،  يف  مقلقة  م�شكلة  �لطاق   :
�ملرتتبة عليه، لذ� �أردنا عرب هذه �ملحا�شرة تعريف �لأزو�ج باأ�شر�ر �حلياة 
�أن��ه ل ح��رَج يف  و�أعتقد  �لأُ���ش��رة عامة.  ملا فيه م�شلحة  �مل�شتقرة  �لزوجية 
مناق�شة مثل هذه �لق�شية �لجتماعية بالغة �لأهمية، ونحن كاأطباء ناأخذ 
على عاتقنا م�شوؤولية تعريف �لأزو�ج و�ملقبلن على �لزو�ج بكل ما ي�شمن 

لهم حياة زوجية هانئة .
�لتوعية  ب��رن��ام��ج  �إط�����ار  يف  �مل��ه��م��ة  �لتثقيفية  �مل��ح��ا���ش��رة  ه���ذه  وت��ن��ع��ق��د 
�شل�شلة  وي�شمل   2010 مار�س  �شهر  يف  �نطلق  �ل��ذي  �لنف�شية  بال�شحة 
وثيقة  �لق�شايا  �لعربية،  باللغة  تناق�س،  �لتي  �ل�شهرية  �ملحا�شر�ت  من 
لة بال�شحة �لنف�شية و�مل�شكات �لجتماعية، و�لدعوة عامة للجمهور  �ل�شِّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�شت�شيف مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية �لتي تديرها كليفاند كلينك وهي 
�إحدى من�شاآت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة حما�شرة تثقيفية 
عن �أ�شر�ر �حلياة �لزوجية �لناجحة يف �إطار �شل�شلة �ملحا�شر�ت �ل�شهرية 
و�لنف�شية  �لجتماعية  �ل�شحة  ق�شايا  تناق�س  و�ل��ت��ي  �لعربية  باللغة 
و�لعقلية. وتتطرق �ملحا�شرة �ملقررة يوم �لثاثاء �لر�بع من �شهر يونيو 
�جلاري ملحاور عدة، مثل ح�شن �ختيار �لزوج �لزوجة، �لتاأقلم مع طبيعة 
�حلياة �لزوجية، و�لإيثار يف �لعاقة �لزوجية، وروح �لت�شامح بن �لأزو�ج، 
خال  �لأزو�ج  يتعرف  �أن  �مل��وؤم��ل  وم��ن  �ل��زوج��ن؛  بن  �لتو��شل  و�أهمية 
�ملحا�شرة على �أ�شر�ر �لزو�ج �لناجح، و�أن يتمكن �ملقبلون على �لزو�ج من 

�لتاأ�شي�س حلياة زوجية ناجحة.

وزير العدل يفتتح م�سجد ال�سيخ خليفة يف كازاخ�ستان ويعلن عن م�ساريع اإماراتية بـ 200 مليون درهم

الهالل الأحمر يوا�سل دعمه لإغاثة 30 األف اأ�سرة �سورية لجئة يف لبنان

•• �سيمكنت- كازاخ�ستان-وام:

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ه���ادف بن 
�ل��ع��دل ..  ج��وع��ان �لظاهري وزي��ر 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شجد 
نهيان �لذي بني على نفقة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
ونفذته موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان لاأعمال �لإن�شانية يف مدينة 
كاز�خ�شتان  جمهورية  يف  �شيمكنت 
.. وذلك �شمن م�شروعات �إمار�تية 
يف �ملدينة تتكلف نحو 200 مليون 
دره����م. و�أك����د م��ع��ايل وزي���ر �لعدل 
�حتفال  خ����ال  �أل���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  يف 
مدينة  يف  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  �أق���ي���م 
دولة  �لول..�أن  �أم�������س  �شيمكنت 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�ي��د �آل ن��ه��ي��ان..د�أب��ت على مد يد 
دولة  د�خ��ل  �ملحتاجن  لكل  �لعون 
�لإم�������ار�ت وخ���ارج���ه���ا و���ش��م��ل هذ� 
جر�ء  من  �ملنكوبة  �ل�شعوب  �لعون 
و�لنز�عات  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل����ك����و�رث 
�مل�شلحة وكذلك �لدول �لتي تكافح 
من �أجل �لنهو�س باقت�شادها و�شد 
حاجة �شعوبها وهذ� منهج �ن�شاين 
عليه  ت�شري  �لم���ار�ت  لدولة  ثابت 
ذلك  يف  ت��ف��رق  ول  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ 
ب��ن دول���ة و�أخ�����رى ول ب��ن �شعب 
و�آخر من حيث �جلن�س �أو �للون �أو 
�لدين. ح�شر تد�شن �مل�شجد وفد 
�شم  رف��ي��ع  م�شتوى  على  �إم���ار�ت���ي 
م�شلم  بن  حمد�ن  �لدكتور  معايل 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي 
ل��ل�����ش��وؤون �ل���ش��ام��ي��ة و�لأوق������اف 
�شفري  �لكتبي  �شهيل مطر  و�شعادة 
�لدولة لدى جمهورية كاز�خ�شتان 
�شفري  مو�شينوف  ����ش��ك��ار  و���ش��ع��ادة 
جمهورية كاز�خ�شتان لدى �لدولة 
و����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي �خل����وري 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لإن�شانية  �آل نهيان لاأعمال  ز�يد 
باملوؤ�ش�شة  �مل�����ش��وؤول��ن  م���ن  وع����دد 
كاز�خ�شتان  يف  �مل�����ش��وؤول��ن  وك��ب��ار 
تاوة  مت  �لح��ت��ف��ال  ب���د�ي���ة  ويف   .
�آي���ات م��ن �ل��ذك��ر �حلكيم ث��م رحب 
رئي�س  ك��اي��رب��ي��ك��اف��ي��ت�����س  خ�����ري�ت 
�ملجل�س �لأعلى مل�شلمي كاز�خ�شتان 
مفتي  م��اي��اروف  يرجان  ف�شيلة  و 

ل�شعب  �شيمكنت مفخرة  خليفة يف 
�ل�شعب  ت���و�ف���د  وق���د  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�لباد  �نحاء  جميع  من  �لكاز�خي 
معامله  ع��ل��ى  و�ل���ت���ع���رف  ل���زي���ارت���ه 
و�ل�شاة فيه وهم يرفعون �يديهم 
د�عن �هلل �أن يجعل ذلك يف ميز�ن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ن��ات 
خليفة و�ن يدمي �لنعمة على �شعب 
�لم��ار�ت �لكرمي . وعرب عن �شكر 
باده �أي�شا ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�ل نهيان لاعمال �لن�شانية �لتي 
رعت هذه �مل�شاريع ونفذتها باعلى 
 . و�ملعمارية  �لهند�شية  �ملو��شفات 
كما �لقى مفتي كاز�خ�شتان يرجان 
فيها  ع��رب  مماثلة  كلمة  م��اي��اروف 
كاز�خ�شتان  و���ش��ع��ب  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 
ب��ه��ذ� �ل��ب��ن��اء �ل���ش��ام��ي �لكبري يف 
ب��اده..وق��ال �إن ذلك يدل على �أن 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �ل نهيان رئي�س دولة �لمار�ت 
يحب  �هلل  حفظه  �ملتحدة  �لعربية 
�خل����ري جل��م��ي��ع ب��ن��ي �ل��ب�����ش��ر وهو 
ب�شخائه هذ� ي�شعى �ىل ن�شر �خلري 
و�لعمال �لن�شانية لتفيد �ل�شعوب 
�أينما كانت بغ�س �لنظر عن دينها 
�أو لونها �أو جن�شها .. ودعا ف�شيلة 
�ملفتي �هلل تعاىل �ن يجعل ذلك يف 
توجه  ث��م   . �شموه  ح�شنات  م��ي��ز�ن 
معايل وزير �لعدل و�لوفد �ملر�فق 
د�خل  �ىل  �لكاز�خيون  و�مل�شوؤولون 
�دو�  ح��ي��ث  خليفة  �ل�شيخ  م�شجد 
�ىل  و��شتمعو�  �جلمعة  �شاة  فيه 
فيها  ��شتعر�س  �لتي  �ملفتي  خطبة 
�همية �لعمل �لن�شاين �لذي تقوم 
به دول��ة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
منهج  ع��ن  تعبري  ذل���ك  �أن  م��وؤك��د� 
�ن�����ش��اين ���ش��ادق ب���د�أ ب��ه �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
يعرفه  و�ل�������ذي  ث������ر�ه  �هلل  ط���ي���ب 
�خلرية  باعماله  كاز�خ�شتان  �شعب 
�أن  �ىل  ل�شعبه ولاآخرين..م�شري� 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شار  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
خطاه  و�تبع  �لن�شاين  نهجه  على 
�أن يجعل  تعاىل  �ملفتى �هلل  . ودع��ا 
�لن�شاين  �لم���ار�ت���ي  �ل��ع��م��ل  ه���ذ� 
�ل��ك��ب��ري يف م���ي���ز�ن ح�����ش��ن��ات باين 
ه����ذ� �مل�����ش��ج��د وك����ل م���ن ���ش��اه��م يف 
�إجن���ازه. وك��ان معايل وزي��ر �لعدل 
�مل���ر�ف���ق ق���ام ق��ب��ل �فتتاح  و�ل���وف���د 

�لن�شانية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  ك��ن��م��وذج 
على  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفذها  �لتي 
نفقة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
ي��ع��د م���ن �كرب  و�أن������ه  ح��ف��ظ��ه �هلل 
بن  وم��ن  كاز�خ�شتان  يف  �مل�شاجد 
�أي�شا  �آ�شيا  ق��ارة  يف  �مل�شاجد  �أك��رب 
من حيث �شخامته و�ت�شاعه لآلف 
�مل�شلن و�لذين ي�شل عددهم �ىل 
وم�شلية.  م�شلي  �آلف  �شتة  نحو 
و�أو�شح معاليه �أن �مل�شجد بني على 
م�شاحة �إجمالية تبلغ ثمانية �آلف 
مرت مربع وم�شلى للن�شاء مب�شاحة 
و��شتغرق  م���رب���ع���ا  م�����رت�   270
�أك��ر م��ن ث��اث �شنو�ت  ب��ه  �لعمل 
درهم  مليون   45 ح���و�يل  بتكلفة 
مدينة  يف  �مل�شلن  �مل�شجد  ويخدم 
�شيمكنت. و�أ�شاف �ن �مل�شجد �شمم 
�ملعماري  �لإ���ش��ام��ي  �ل��ط��ر�ز  على 
لئق  م���ك���ان  ت���وف���ري  �إىل  وي���ه���دف 
�إ�شعاع ثقايف  و�إع��د�د مركز  للعبادة 
بات�شاعه  يتميز  حيث  للم�شلمن 
�لتابعة  و�مل���ر�ف���ق  �مل��اح��ق  وك���رة 
له وي�شتمل على م�شل كبري و�أربع 
م��اآذن ي�شل �إرت��ف��اع �ل��و�ح��دة منها 
�إىل 31 مرت� �إ�شافة �ىل قبة كبرية 
ي�شتمل  ك��م��ا  م����رت�   37 ب���اإرت���ف���اع 
دور�ت  من  جمموعة  على  �مل�شجد 
للو�شوء  م��ت��ع��ددة  و�أم���اك���ن  �مل���ي���اه 
ل����اإم����ام وم��ك��ت��ب��ة عامة  وم�����ش��ك��ن 
ومو�قف لل�شيار�ت ت�شتوعب 120 
�لكلية  �ملوقع  وتبلغ م�شاحة  �شيارة 
�آلف  ثمانية  م��ن  �ك���ر  للم�شجد 
خم�شة  لنحو  وي��ت�����ش��ع  م��رب��ع  م��رت 
�لرجال  م��ن  م�شل   300 و  �آلف 
�لن�شاء.  م��ن  م�شلية   700 ونحو 
و�أكد �أن �جناز م�شروع �مل�شجد جاء 
لتعزيز �لقيم �لإن�شانية و�لروحية 
خليفة  موؤ�ش�شة  �ليها  ت�شعى  �لتي 
لاعمال �لن�شانية و�إيجاد رو�بط 
وكاز�خ�شتان  �لإم�����ار�ت  ب��ن  ق��وي��ة 
وكافة �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة . 
و�أ�شار معايل وزير �لعدل يف كلمته 
�ىل �ن م�شروعا �ن�شانيا كبري� �خر 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �جن��زت��ه 
�لن�شانية على  نهيان لاعمال  �ل 
نفقة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
�شيمكنت  م��دي��ن��ة  يف  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  وه��و  �ل��ك��از�خ��ي��ة 
خليفة �لذي تكلف بناوؤه �كر من 

�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي 
ل��ل�����ش��وؤون �ل���ش��ام��ي��ة و�لوق�����اف 
يف  خليفة  �ل�شيخ  م�شجد  م�شروع 
بانه  �ل��ك��از�خ��ي��ة  �شيمكنت  م��دي��ن��ة 
بامتياز  �م���ار�ت���ي  ����ش��ام��ي  م��ع��ل��م 
ومركز ��شعاع �ن�شاين �شيعم خريه 
. و�أكد يف  ونفعه �شعب كاز�خ�شتان 
ت�شريح للوفد �لعامي �لمار�تي 
�مل���ر�ف���ق �ن����ه مل�����س ب���ان���دف���اع �شعب 
كاز�خ�شتان �ىل هذ� �مل�شجد حبهم 
وتقديرهم لقيادة و�شعب �لمار�ت 
�ملنهج  ع����ن  �����ش����ادق  ت��ع��ب��ري  وه������ذ� 
به  يتحلى  �ل��ذي  �لطيب  �لن�شاين 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �هلل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�ه���ت���م���ام �شمو  ل��ل��ق��و�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاعمال 
�شعادة �شهيل  . كما عرب  �لن�شانية 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �لكتبي  مطر 
تقديره  عن  كاز�خ�شتان  جمهورية 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ك��ب��ري 
�لن�شاين  �لعمل  ه��ذ�  على  �لدولة 
�لعظيم �لذي ين�شره يف كاز�خ�شتان 
ويف كل �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
و�لفئات  �ل���ش��ر  ي�شتهدف  و�ل���ذي 
�مل��ح��ت��اج��ة يف ك��ل م��ك��ان . وق����ال يف 
�لعامي  للوفد  مم��اث��ل  ت�شريح 
�ن م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
برئا�شة  �لن�شانية  لاأعمال  نهيان 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة تنفذ م�شاريع 
كاز�خ�شتان  يف  ع��م��اق��ة  �ن�����ش��ان��ي��ة 
�ل��دول �لتي و�شل  ويف �لعديد من 
عددها �ىل �أكر من 60 دولة وهو 
�ىل  خاله  م��ن  تهدف  كبري  عمل 
�ي�����ش��ال �ل��ع��ون �لم���ار�ت���ي �ىل كل 
�شعادة  و�أع��ل��ن   . ك��ان  �ينما  حمتاج 
حممد حاجي �خلوري �ملدير �لعام 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة 
م�شروع  �ن  �لن�����ش��ان��ي��ة  ل��اع��م��ال 
�قيم  �ل��ذي  خليفة  �ل�شيخ  م�شجد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نفقه  على 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

و��شكار  �ل���ك���از�خ���ي���ة  �جل��م��ه��وري��ة 
�إقليم  ح���اك���م  �خ���م���ي���ن���وف  م������ريز� 
�لدولة  ب��وف��د  �ل��ك��از�خ��ي  �جل��ن��وب 
�شعب  من  غفري  جمهور  مب�شاركة 
ك���از�خ�������ش���ت���ان �ل���ذي���ن �ك���ت���ظ بهم 
�ملدن  جميع  م��ن  وج����اءو�  �مل�شجد 
�لكاز�خية لل�شاة فيه و�لرتحيب 
بوفد دولة �لإم��ار�ت. وقال معايل 
موؤ�ش�شة  �إن  كلمته  يف  �لعدل  وزي��ر 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال 
م�شروع  ن���ف���ذت  �ل���ت���ي  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�شاحب  نفقة  على  �لكبري  �مل�شجد 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
م�شاريع  ع��دة  بتنفيذ  تقوم   .. �هلل 
�ن�شانية �خرى يف كاز�خ�شتان تبلغ 
درهم  مليون   200 نحو  تكلفتها 
�غاثية  م���ع���ون���ات  ت���ق���دم  وك���ذل���ك 
و�ل�شعوب  �ل���دول  م��ن  �لكثري  �ىل 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة و�ل�����ش��دي��ق��ة ح��ت��ى بلغ 
�ل���ت���ي و���ش��ل��ت �ليها  �ل������دول  ع����دد 
وم�شاعد�تها  مب�شاريعها  �ملوؤ�ش�شة 
�شقيقة  دول����ة   60 م���ن  �ك���ر  �ىل 
باك�شتان  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  و����ش���دي���ق���ة 
و�ليمن  وف��ل�����ش��ط��ن  و�ف��غ��ان�����ش��ت��ان 
وغريها من �لدول . و�أ�شار معاليه 
لاأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل 
باك�شتان  يف  �أق����ام����ت  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�ل��ت��ي هدمتها  و�جل�����ش��ور  �ل���ط���رق 
�ل����������زلزل و�ل���ف���ي�������ش���ان���ات خ���ال 
ب��ل��غ��ت قيمتها  �لأخ�����رية  �ل�����ش��ن��و�ت 
ع�شر�ت �ملاين من �لدولر�ت ويف 
�أفغان�شتان متول �ملوؤ�ش�شة م�شروعا 
ي�شتهدف  �ل���غ���ذ�ئ���ي  ل��ل��ت��ح�����ش��ن 
�لأطفال �لر�شع و�لن�شاء �حلو�مل 
ويخدم �مل�شروع 15 مليون �شخ�س 
�لدولة  هذه  �شكان  ن�شف  ي�شكلون 
�أي�شا  خليفة  موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت  كما 
تبلغ  �ل��ق��د���س  ك���ب���ري� يف  م�����ش��ج��د� 
�أكر من �شتة  م�شاحته �لجمالية 
�آلف مرت مربع .. وتنفذ �ملوؤ�ش�شة 
�ليمن  يف  غذ�ئيا  برناجما  كذلك 
�أمر  دره����م  م��ل��ي��ون   500 ي��ت��ك��ل��ف 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ب��ه 
ب��ه��دف م�����ش��اع��دة ع�����ش��ر�ت �لآلف 
من �لأ�شر �ليمنية �ملحتاجة. وقال 
جوعان  ه�����ادف  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
�ل�شيخ  م�����ش��ج��د  �إن  �ل����ظ����اه����ري 
خليفة بن ز�يد �ل نهيان يف مدينة 
كبري  ����ش��ام��ي  م�����ش��روع  �شيمكنت 

م�شت�شفى  �ىل  ب����زي����ارة  �مل�����ش��ج��د 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�أق�شامه  على  و�ط��ل��ع  �شيمكنت  يف 
يقدمها  �لتي  و�خلدمات  ومر�فقه 
�أكد �لقائمون على  للمر�شى حيث 
�مل�شت�شفى �نه من �كرب �مل�شت�شفيات 
وهو.. كاز�خ�شتان  يف  �لتخ�ش�شية 

للولدة  م�شت�شفى  �ن��ه  �ىل  �إ�شافة 
ل����ا طباء  ت���دري���ب���ي  ف���ه���و م���رك���ز 
�ليه  ي���اأت���ون  �ل��ذي��ن  �ملتخ�ش�شن 
�لعلمية  �ل�����ن�����دو�ت  ع���ق���د  ب���ه���دف 
����ش��ال��ي��ب �لطب  و�ل���ت���دري���ب ع��ل��ى 
�حل����دي����ث و������ش����ت����خ����د�م �لج����ه����زة 
بها  ي��زخ��ر  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة  �لطبية 
�مل�شت�شفى . ويف ت�شريح ملعايل وزير 
�ملر�فق  �لع���ام���ي  ل��ل��وف��د  �ل��ع��دل 
�كد فخره و�عتز�زه بهذه �مل�شاريع 
يقيمها  �لتي  �لعظيمة  �لن�شانية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان على نفقته �خلا�شة 
ويف  ع��ام��ة  ب�شفة  ك��از�خ�����ش��ت��ان  يف 
مدينة �شيمكنت خا�شة . وقال �إنها 
ت��ع��رب ع��ن ���ش��دق �ل��ن��ه��ج �لن�شاين 
�ل����ث����اب����ت �ل��������ذي �خ���ت���ط���ت���ه دول�����ة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ عهد 
�شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�ل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�شار على 
نهجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل. و�أعلن معايل �لدكتور 
ه�����ادف ب���ن ج���وع���ان �ل���ظ���اه���ري يف 
�ملر�فق  �لع��ام��ي  �لوفد  مع  لقاء 
�لتي  �لن�شانية  �مل�����ش��اري��ع  ه��ذه  �ن 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفذها 
�لن�شانية  ل���اع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ويتابعها 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
لنها  ل��ام��ار�ت  مفخرة  �ملوؤ�ش�شة 
و�ل�شر  �ملحتاجة  �لفئات  ت�شتهدف 
�ل��ف��ق��رية �ي��ن��م��ا ك��ان��ت ���ش��و�ء د�خل 
بان  منوها    .. خارجها  �أو  �ل��دول��ة 
م���ا ���ش��اه��ده م���ن م�����ش��اري��ع يف هذه 
م�شجد  م���ن  �ل���ك���از�خ���ي���ة  �مل���دي���ن���ة 
�فتتاحه  مت  �ل���ذي  خليفة  �ل�شيخ 
و�مل�شاريع  �ي�����ش��ا  �مل�شت�شفى  وم���ن 
�لخ���رى يثلج �ل�����ش��در وي��ع��رب عن 
�لقيادة  ب��ه��ا  مت��ت��از  �ن�����ش��ان��ي��ة  روح 
و�ل�����ش��ع��ب �لم���ار�ت���ي . ك��م��ا و�شف 
م�شلم  بن  حمد�ن  �لدكتور  معايل 

مائة وع�شرة ماين درهم . وقال 
�إن هذ� �مل�شت�شفى وهو �كرب م�شروع 
كاز�خ�شتان  يف  تخ�ش�شي  �شحي 
خم�����ش�����س ل���ل���ولدة وي�����ش��م 120 
�شرير� ويهدف �ىل توفري خدمات 
�لمومة  للن�شاء  �ل�شحية  �لرعاية 
 12 �مل�شت�شفى  وي�����ش��م  و�ل������ولدة 
وثمانية  �مل���رك���زة  للعناية  ���ش��ري��ر� 
ل��ل��م��و�ل��ي��د �جل����دد. وتكفلت  ����ش��رة 
�مل�شت�شفى  بتجهيز  موؤ�ش�شة خليفة 
�لطبية  و�ملعد�ت  �لأجهزة  باأحدث 
�مل�شتوى  رف����ع  �إىل  ي���ه���دف  ح��ي��ث 
و�لر�شع  �لأم���ه���ات  ل��ع��اج  �ل��ط��ب��ي 
�لتكلفة  وخ����ف���������س  و�لأط��������ف��������ال 
�لفقرية.  �لأ����ش���ر  ع��ل��ى  �ل��ع��اج��ي��ة 
د�خلية  �أق�شاما  �مل�شت�شفى  وي�شم 
و�ل����ولدة و  �لن�شاء  �أم��ر����س  وه��ي 
ق�����ش��م ل��اط��ف��ال ح��دي��ث��ي �ل����ولدة 
وق�����ش��م �خ���ر ل��ل��ج��ر�ح��ة وق���د �أجنز 
�لأجهزة  ت��رك��ي��ب  ومت  �مل�شت�شفى 
و�لعمل  ف���ي���ه  �ل��ط��ب��ي��ة  و�مل�����ع�����د�ت 
�ل�������ش���اح���ة  �أع������م������ال  م�������ش���ت���م���ر يف 
�ل�����ش��ور وخدمات  م��ث��ل  �خل��ارج��ي��ة 

�مل�شروع �لأخرى.
عن  �لعدل  وزي��ر  معايل  �أعلن  كما 
يف  �خ��رى  �ن�شانية  م�شاريع  �جن��از 
موؤ�ش�شة  نفذتها  �شيمكنت  مدينة 
خليفة بن ز�يد �ل نهيان لاعمال 
�لن�شانية ت�شم عيادتن �شحيتن 
�ملوؤ�ش�شة  وق��دم��ت  �ط��ف��ال  ورو���ش��ة 
للمدينة  ��شعاف  �شيارة   50 �أي�شا 
وت��ك��ل��ف��ت ه���ذه �مل�����ش��اري��ع ن��ح��و 15 
�ر�شال  �ىل  بال�شافة  درهم  مليون 
40 ط��ن��ا م��ن �ل��ت��م��ور ���ش��ن��وي��ا �ىل 
�ل�شيد  �ل���ق���ى  ث����م  ك���از�خ�������ش���ت���ان. 
�خ��م��ي��ن��وف حاكم  م�����ريز�  �����ش���ك���ار 
�إق��ل��ي��م ج��ن��وب ك��از�خ�����ش��ت��ان كلمة 
�مل�����ش��ج��د نقل  يف �ح��ت��ف��ال �ف��ت��ت��اح 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  حت��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  ب��اد�ي��ي��ف  ن��ز�ر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
معرب�  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
عن �شكره وتقديره �لعميق و�شعب 
�ل�شمو رئي�س  كاز�خ�شتان ل�شاحب 
�لدولة لهذ� �لتربع �ل�شخي باإن�شاء 
مدينة  يف  �لكبري  �مل�شجد  م�شروع 
�لتخ�ش�شي  و�مل�شت�شفى  �شيمكنت 
�أي�����ش��ا وك��ذل��ك �مل�����ش��اري��ع �لأخ���رى 
�ل��ت��ي ت��ع��د م��ع��امل �إم��ار�ت��ي��ة ر�ئعة 
�ل�شيخ  �إن م�شجد  وق��ال  ب��اده.  يف 

�لدولة حفظه �هلل ومت �فتتاحه يف 
مدينة �شيمكنت �لكاز�خية هو عمل 
�ن�شاين كبري ��شتغرق تنفيذه �كر 
م��ن ث���اث ���ش��ن��و�ت وق���د ب��ن��ي على 
ووفق  �لعريق  �ل���ش��ام��ي  �ل��ط��ر�ز 
 . ��شول هند�شية معمارية حديثة 
�ل��ذي تكلف نحو  �مل�شجد  �إن  وق��ال 
ي�شم..كافة  دره�����م  م��ل��ي��ون   45
�ملر�فق �لتي يحتاجها �مل�شلون من 
عامة  مكتبة  وبه  و�لن�شاء  �لرجال 
لاعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  زودت��ه��ا 
�لن�شانية بن�شخ من من كتاب �هلل 
�ل��ع��زي��ز ك��م��ا ت�����ش��م �مل��ك��ت��ب��ة �مهات 
و�لعقيدة  و�ل���ع���ب���ادة  �ل��ف��ق��ه  ك��ت��ب 
�لتي تفيد �مل�شلمن �لذين يوؤمون 
دينهم  يف  و�لتفقه  للعبادة  �مل�شجد 
. ك��م��ا �أع���ل���ن ���ش��ع��ادة �خل������وري �ن 
م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة للولدة يف 
�كرب م�شت�شفى  يعد  نف�شها  �ملدينة 
تخ�ش�شي علمي يف كاز�خ�شتان وقد 
درهم  ماين   110 �آي�شا  تكلف 
ن��ف��ق��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو  وب��ن��ي ع��ل��ى 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومبتابعة 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �ل 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
نهيان  �ل  ز�ي��د  موؤ�ش�شة خليفة بن 

لاعمال �لن�شانية.. 
�أق�شاما  ي�����ش��م  �مل�����ش��ج��د  �إن  وق����ال 
وعنابر  و�ل�����ش����ع����ة  ل���ل���م���خ���ت���رب�ت 
للولدة وغرف �لعمليات وبه 120 
�مل�شت�شفى  ���ش��ي��ك��ون  ك��م��ا  ����ش���ري���ر� 
�ملتخ�ش�شن  ل���اط���ب���اء  م��ل��ت��ق��ى 
�لأ�شاليب  �أحدث  للتدرب فيه على 
�لن�شائي  �لطب  جم��ال  يف  �لعلمية 
�ملعد�ت  وق��د زود باحدث  و�ل���ولدة 
لقاء�ت  ويف   . و�لج���ه���زة  �ل��ط��ب��ي��ة 
كاز�خين  م�شوؤولن  م��ع  م��ت��ع��ددة 
�ج��ر�ه��ا �ل��وف��د �لإع��ام��ي �ملر�فق 
�متنانهم وتقديرهم  �كد جميعهم 
و�شعبا على  قيادة  �لم��ار�ت  لدولة 
هذ� �لعون �لمار�تي �لكبري وقالو� 
�نهم مغتبطون مبا مل�شوه من نتائج 
�ل�شعب  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  ل��ه��ذ�  ط��ي��ب��ة 
�لطبي  �ملجال  يف  خا�شة  �لكاز�خي 
�لكبري  �مل�شجد  و�لديني حيث هذ� 
و�مل�شت�شفى  �مل�شلون  ي��وؤم��ه  �ل���ذي 
�لفقر�ء  �مل��ر���ش��ى  ي�شتهدف  �ل���ذي 

من �شعب كاز�خ�شتان.

•• بريوت-وام: 

ت���و�����ش���ل ه��ي��ئ��ة �ل����ه����ال �لأح���م���ر 
�لدولة  �شفارة  باإ�شر�ف  �لإم��ار�ت��ي 
�لإغاثية  ح��م��ل��ت��ه��ا  ب�����ريوت  ل����دى 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ل��ت��ق��دمي 
�ل�شورية  ل���اأ����ش���ر  �ل���������ش����روري����ة 
�لاجئة �إىل �ملدن �للبنانية . ت�شمل 
�حلملة تقدمي �مل�شاعد�ت �لإغاثية 

لبنان.  ج���ن���وب  يف  �حل����ل����وة  ع����ن 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن حملة  و�أع�������رب 
�مل�����ش��اع��د�ت �لإم���ار�ت���ي���ة وروؤ����ش���اء 
�لتي  �للبنانية  �لقرى  �لبلديات يف 
ز�ره����ا وف���د �لإغ���اث���ة ع��ن �شكرهم 
�جل��زي��ل ل��دول��ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�مل�����ش��اع��د�ت �لقيمة  ل��ه��ذه  �مل��ت��ح��دة 
�لأحمر  �ل���ه���ال  ي��ق��دم��ه��ت  �ل���ت���ي 
�لهال  �أن  موؤكدين   .. �لإم��ار�ت��ي 

وحليب  �لغذ�ئية  �لطرود  تت�شمن 
�لأ�شا�شية  و�مل��و�د  �لر�شع  �لأطفال 
بتنفيذ  �مل�شاعد�ت  توزيع هذه  ومت 
مبا�شر من مكتب �لهيئة يف لبنان 
�لأحمر  �ل�����ش��ل��ي��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�مل�شاعد�ت  �أن  و�أو�شحت  �للبناين. 
و�لتي  �لأك��ر حاجة  �لأ�شر  �شملت 
و�شلت موؤخر� �إىل لبنان ومل جتد 
�مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  ومت  لها  �مل����اأوى 

�لإن�شانية  ب��اجل��ه��ود   .. و�لأردن 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  لهيئة 
�ل�شورين  �ل���اج���ئ���ن  مل�������ش���اع���دة 
ومدنهم  قر�هم  من  نزحو�  �لذين 
�لأزم�����ة  ب�����ش��ب��ب  �جل�����و�ر  دول  �إيل 
�ل�شورية .. معربن عن ��شتعد�دهم 
و�لتقني  �ل��ف��ن��ي  �ل���ع���ون  ل��ت��ق��دمي 
�لإغاثية  ج��ه��وده��ا  لتتابع  للهيئة 
 . �ل�شورين  لاجئن  و�لإن�شانية 

�أ�شرة نزحت من مدن  �أل��ف   30 ل� 
لبنان  �إيل  �ل�شوري  �جل��و�ر  وق��رى 
وت�شتمر �حلملة ثاثة �أ�شهر وتتم 
ع��ل��ى ث���اث م���ر�ح���ل ح��ي��ث ت�شمل 
�مل�شاعد�ت ع�شرة �آلف �أ�شرة يف كل 
مرحلة. و�شرحت �شعادة نعيمة عيد 
�ملهريي نائب �لأمن �لعام ل�شوؤون 
�لهال  و�مل�شاريع يف هيئة  �لإغاثة 
�ملقدمة  �مل�����ش��اع��د�ت  �لأح����م����ر..�أن 

�لأحمر �لإمار�تي يكون يف مقدمة 
�لإن�شانية  �لإغ���اث���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملنطقة  ك��ارث��ة يف  �أي  ح��دوث  عند 
�لأخ�����رى.  �ل���ع���امل  ودول  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدولية  �لهجرة  منظمة  و�أ���ش��ادت 
�ملنظمات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  جنيف  يف 
�ل��دول��ي��ة و�جل��م��ع��ي��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
و�لإغاثي  �لإن�شاين  �لدعم  تقدمي 
لبنان  يف  �ل�������ش���وري���ن  ل���اج���ئ���ن 

ع�����ل�����ى �ل�����اج�����ئ�����ن �ل���������ش����وري����ن 
�ل�شكنية  �لتجمعات  يف  �ملتو�جدين 
�أوت  �ل��ت��ي  �مل��د�ر���س  م��ب��اين  خا�شة 
�ل�شورية  �لأ�����ش����ر  م���ن  جم��م��وع��ة 
ن��زح��ت م��ن خميم لاجئن  �ل��ت��ي 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن �ل����ق����ادم����ن من 
خيام  يف  يعي�شون  و�ل��ذي��ن  دم�شق 
و�شحية  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ظ����روف  ويف 
خميم  يف  للغاية  �شعبة  ومعي�شية 

يذكر �أن �ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع 
مت تنفيذها و��شتفادت منها ع�شرة 
من  ن���زح���ت  ����ش���وري���ة  �أ�����ش����رة  �آلف 
�ل�شورية  �حلدودية  و�مل��دن  �لقرى 
مناطق  ع��ل��ى  ل���ت���ت���وزع  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ومنطقة  وجبيل  و�ل�شنية  �لكورة 
�لبرتون و�لعا�شمة بريوت و�إقليم 
�خلروب وجبل لبنان وخميم عن 

�حللوة لاجئن �لفل�شطينين. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملكي ال�سويد والدمنارك 
ورئي�س اإيطاليا بالأعياد الوطنية لبلدانهم

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لثانية ملكة �لدمنارك  �إىل �شاحبة �جلالة ماجريت  �هلل برقيات تهنئة 
و�شاحب �جلالة كارل جو�شتاف ملك �ل�شويد وفخامة �لرئي�س جورجو 
�لوطنية  �لأع���ي���اد  �لإي��ط��ال��ي��ة..مب��ن��ا���ش��ب��ة  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  نابوليتانو 
لبلد�نهم. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
بهذه  تهنئة  برقيات   .. دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ملنا�شبة �إىل جالة ملكي �ل�شويد و�لدمنارك و فخامة �لرئي�س �لإيطايل.
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حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء لآل احلباي
•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باذن �هلل تعاىل �أحمد �حلباي. وقد قام �شموه 
ير�فقه �شعادة �لفريق م�شبح ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة 
بدبي بزيارة منزل �لفقيد يف منطقة �خلو�نيج بدبي م�شاء �م�س حيث قدم �شموه �شادق عز�ئه 
�أن  �لقدير  �لعلي  ر�جيا �هلل  و�لدهم  وفاة  �لفقيد عبد�هلل وحممد وعلي يف  ومو��شاته لجنال 
�ل�شمو  ملو��شاة �شاحب  �لبالغ  �لفقيد عن تقديرهم  �أجن��ال  �أع��رب  بو��شع رحمته. وقد  يتغمده 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لهم ولذوي �لفقيد ر�جن �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ �شموه 

وقيادتنا �لر�شيدة من كل كرب ومكروه.

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ست�سيف الجتماع الرابع للجنة جتميل املدن يف بلديات جمل�س التعاون

بعد جولة يف قاعة ال�سيخ زايد.. تابعوا حما�سرة عن اجلزر الإماراتية املحتلة الثالث

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل �سباطًا من وزارة الداخلية يف زيارة علمية 

امل�سروع الإ�سالمي لر�سد الأهلة: العا�سر من يونيو 
اجلاري غرة �سعبان يف معظم الدول الإ�سالمية

بحث اآلية متابعة ال�سكاوى واملقرتحات يف الداخلية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ��شت�شافت 
�ملخت�شة  للجنة  �ل���ر�ب���ع  �لج��ت��م��اع 
دول  ب���ل���دي���ات  يف  �مل�������دن  ب��ت��ج��م��ي��ل 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي حيث 
�لق�شايا  ب��ح��ث  �لج���ت���م���اع  ت���ن���اول 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  �مل�����ش��رتك��ة 
وتبادل �خلرب�ت على �شعيد تكري�س 
باإحد�ث  �لكفيلة  و�خلطط  �لرب�مج 
يف  جديدة  عمل  و�آليات  نوعية  نقلة 
جمال �لتخ�شري وجتميل مدن دول 
حيث   .. �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
ياأتي هذ� �جتماع �للجنة تاأكيد� على 
�أقرتها �جتماعات  خطة �لعمل �لتي 
جمل�س  دول  يف  �ل���ب���ل���دي���ات  وزر�ء 
تبادل  ب���ه���دف  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
�خلرب�ت بن دول �ملجل�س يف جمال 
�خلليج  م��دن  يف  �لتجميل  م�شاريع 

�لعربي.
من جانبه �أكد ر��شد �لفا�شي مدير 
�إد�رة �حلد�ئق و�ملنتزهات �لرتفيهية 
�أب���وظ���ب���ي خال  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
�لجتماع  �لفتتاحية لأعمال  كلمته 
�للقاء  ه��ذ�  �إىل  تتطلع  �لبلدية  �أن 
ومنطلقاً  ح��ق��ي��ق��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ك���ون���ه 
�ل������روؤى و�خلطط  ل��ت��وح��ي��د  ف���ع���اًل 
و�آل����ي����ات �ل��ع��م��ل وت�����ش��خ��ري �أح����دث 
�ملدن  بتجميل  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
من  �لعديد  �للجنة  جت�شد  حيث   ..
�لأه����د�ف ل��ل��خ��روج ب��روؤي��ة خليجية 
موحدة يف حتديد دور �لعمل �لبلدي 
و�ل�شتفادة  �مل��دن  جتميل  جم��ال  يف 
نظام  لإيجاد  �ملتبادلة  �خل��رب�ت  من 
و  �خلليجية  �مل���دن  لتجميل  م��وح��د 
لتعميمه  متكامل  مب�شروع  �خل��روج 
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون،  جمل�س  دول  على 
موحد  خليجي  دل��ي��ل  �إ����ش���د�ر  ع��ل��ى 
ل��اأن��ظ��م��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات يف جتميل 

�ملدن د�خل �لدول �خلليجية .
وقال �أن هناك �لعديد من �لتحديات 
�شك  ول  �مل�شاريع  ه��ذه  تو�جه  �لتي 
�ل�شحر�وية  �لبيئة  �أه��م��ه��ا  م��ن  �أن 
ومناطق  م��دن  معظم  على  �لغالبة 
ندرة  �إىل  بالإ�شافة  �لعربي  �خلليج 
�مل����ي����اه �جل���وف���ي���ة �ل���ع���ذب���ة و�رت����ف����اع 
ب���ال���رتب���ة وكل  �مل���ل���وح���ة  م�������ش���ت���وى 
ت�����ش��ت��وج��ب �لعمل  �ل��ت��ح��دي��ات  ه���ذه 
م���وح���د و�شول  ف���ري���ق  م���ن خ����ال 
و�ل�شيا�شات  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �إىل 
�لتنمية  عجلة  دفع  �شاأنها  من  �لتي 

مرتفعة  معدلت  وحتقيق  �لزر�عية 
�ملخ�ش�شة  �خل�شر�ء  �مل�شاحات  من 
�ملعايري  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ف��رد  لكل 

�لعاملية �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن .
و�ملنتزهات  �حلد�ئق  �إد�رة  قدمت  و 
�بوظبي  مدينة  ببلدية  �لرتفيهية 
خال �لجتماع �شرحا �شاما حول 
خطة �لبلدية يف جتميل �ملدن وذلك 
من خال عر�س مرئي عن �مل�شاريع 
�ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ي ن���ف���ذت م���ن قبل 
خا�س  عر�س  �شمنها  ومن  �لبلدية 
حول �ملو��شفات و�ملعايري �مل�شتخدمة 
وعر�س  �ل��زر�ع��ي��ة..  �لت�شاميم  يف 
�آخر حول �خلطة �لرئي�شية مل�شاريع 
كما   . �لطبيعية  و�ملناظر  �لتجميل 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ��شتعر�شت 
�لري  م�شروع خمطط  �للجنة  �أم��ام 
�لرئي�شي ملدينة �أبوظبي م�شرية �أنها 
بد�أت �إعد�د �ملخطط �لرئي�شي للري 
�لذي  بال�شكل  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف 
يتو�فق مع �لنمو �لعمر�ين وي�شاهم 
�شمن  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف حتقيق 
�أبوظبي  �لعامة لإمارة  �لروؤية  �إطار 
�لتقليل  يف  وي�شهم   2030 ل��ل��ع��ام 
�لعذبة  �ملائية  �مل��و�رد  ��شتهاك  من 
و�ملياه  �ل��ت��ح��ل��ي��ة  م��ي��اه  وخ�����ش��و���ش��اً 
مياه  على  كليا  و�لع��ت��م��اد  �جلوفية 
�ل�����ش��رف �ل�����ش��ح��ي �مل��ع��اجل��ة يف ري 
�مل�����ش��ط��ح��ات �خل�����ش��ر�ء و�ل���زر�ع���ات 

�لتجميلية.
�أن هذ� �مل�شروع ياأتي �شمن  و�أ�شارت 
تر�شيد  على  �لبلدية  ح��ر���س  �إط���ار 
و�عتماد  �ل������ري  م���ي���اه  �����ش���ت���ه���اك 
�شبكات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
�مل�شروع  ي�شع  كما   ، �ملتطورة  �ل��ري 
ت�����وف�����ري �مل���������ش����ط����ح����ات �خل���������ش����ر�ء 

وحتديث  �ل��ط��ب��ي��ع��ي،  و�ل��ت��ج��م��ي��ل 
دلئل �لت�شاميم و�ملو��شفات �لفنية 
ي�شمل  مب��ا  �لهند�شية  و�ل��ر���ش��وم��ات 

دلئل �لت�شغيل و�ل�شيانة . 
�لبلدية  نظمت  ذ�ت���ه  �ل�شعيد  على 
جمل�س  ب���دول  �مل���دن  جتميل  للجنة 
�ل��ت��ع��اون ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة ع��ل��ى عدد 
�لتي  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  ح��د�ئ��ق  م��ن 
و�ملنتزهات  �حل��د�ئ��ق  �إد�رة  نفذتها 
�للجنة  �أط��ل��ع��ت  ح��ي��ث  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
و�لفنية  �لهند�شية  �ملو��شفات  على 
وم�����ع�����اي�����ري �ل���������ش����ام����ة و�لأم����������ن 
و�خلدمات �ملختلفة يف هذه �حلد�ئق 
وتقديرهم  �إع��ج��اب��ه��م  �أب�����دو�  ح��ي��ث 
للم�شاريع �لر�ئدة و�ملبادر�ت �ملبتكرة 
�لتي تتبناها بلدية مدينة �أبوظبي .

ميد�نية  ب��زي��ارة  �للجنة  قامت  كما 
�طلو�  ح��ي��ث  )����ش���ك���اد�(  م��ب��ن��ى  �إىل 
ع���ل���ى جت����ه����ي����ز�ت �مل���ب���ن���ى �خل���ا����س 
وخز�نات  �ل���ري  ب�شبكات  بالتحكم 
و�مل�شخات  �ملياه  نقل  و�أنابيب  �ملياه 
�شرح مف�شل حول  �إىل  و��شتمعو�   ..

�آلية عمل نظام ��شكاد�.
�لبلدية  �أك���دت  �لإط���ار  ه��ذ�  و�شمن 
مدينة  ب���ل���دي���ة  �أن  �ل��ل��ج��ن��ة  �أم�������ام 
�لريادة  جائزة  على  ح��ازت  �أبوظبي 
و  للمياه  �لت�شغيلية  �لكفاءة  فئة  يف 
 Best Water( ه��دره��ا  تقليل 
وذلك   )Efficiency Leader
خال قمة ت�شرب �ملياه لعام 2012 
�ل��ذي ي�شكل �عرت�فا  يف دب��ي �لأم���ر 
�لدور  ع��ن  للبلدية  م��رم��وق��ا  عامليا 
�لكبري �لذي تلعبه يف جمال تر�شيد 
�شيا�شات  و�ت���ب���اع  �مل���ي���اه  ����ش��ت��ه��اك 
حديثة ذ�ت معايري عاملية من خال 
و�بتكار  �لتقنيات �حلديثة  ��شتخد�م 

�لرتفيهية  و�مل���ن���اط���ق  و�مل���ت���ن���زه���ات 
ب��ل��دي��ة مدينة  �أول����وي����ات  ق��ائ��م��ة  يف 
م��و�ك��ب��ة متطلبات  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي 
�أب��وظ��ب��ي وما  �مل��ط��رد لإم����ارة  �لنمو 
للم�شاحات  ت��ط��وي��ر  م���ن  ي���ر�ف���ق���ه 
�لعامة  �ملتنزهات  و�إن�شاء  �خل�شر�ء 
وفقا ملعطيات �ملو�رد �ملائية و�ملعايري 
�ملحلية وخ�شو�شا �ملرتبطة بتاأثري�ت 
حم�شلة عنا�شر �لبيئة �ملحلية عليها 
وعلى �شوء �حلاجة �لفعلية لل�شكان 
من هذه �ملتنف�شات �لطبيعية ، ومن 
�إع���د�د  ب��د م��ن  ه���ذ� �ملنطلق ك���ان ل 
مع  ي��ت��و�ف��ق  ل��ل��ري  رئي�شي  خمطط 
حتقيق  يف  وي�شاهم  �لعمر�ين  �لنمو 
�لبيئة  وحماية  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�حل�شرية و�لطبيعية، و�مل�شاهمة يف 
حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة من خال 
�لعذبة  �ملائية  �مل��و�رد  على  �ملحافظة 
�ملطرد  �ل��ن��م��و  متطلبات  ،وم��و�ك��ب��ة 
لإم������ارة �أب��وظ��ب��ي وم���ا ي��ر�ف��ق��ه من 
وفقاً  �خل�شر�ء  للم�شاحات  تطوير 

ملعطيات �ملو�رد �ملائية و�لبيئية.
خمرجات  يت�شمن  �ملخطط  �أن  كما 
بيانات  ق���اع���دة  يف  ت��ت��م��ث��ل  ع���دي���دة 
متكاملة لأ�شول �شبكة �لري �لقائمة 
مرتبطة بالبيانات �جلغر�فية لهذه 
�لأ�شول وخر�ئط �ل�شتهاك �ملائي 
�أولية  من��اذج  �إىل  بالإ�شافة   ، للري 
مل�شاريع تطوير �شبكة �لري م�شنفة 
مالية،  وم��و�زن��ة  زمنية  خطة  وف��ق 
�ملائي  �ل�شتهاك  ح�شب خمططات 
�لتطويرية  للخطط  وفقا  �ملتوقعة 
�ل��ك��ل��ي على  �لع��ت��م��اد  ومب���ا ي�شمن 
يف  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  م��ي��اه 
��شتخد�م  �أي  وتفادي  �ل��ري  عمليات 
�ملياه �ملحاة يف �لري  �أو  �لآب��ار  ملياه 

�مل���ب���ادر�ت �ل���ر�ئ���دة يف ه���ذ� �مل��ج��ال ، 
�لآيل  �لتحكم  م�شروع  �شنف  حيث 
��شكاد�(  �لإ���ش��ر�ف )نظام  و  عن بعد 
�لألياف  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��و���ش��ي��ل  و 
ريادي  م�����ش��روع  ك��اأف�����ش��ل  �ل�شوئية 

�إقليمياً يف �لفئة �ملذكورة.
�مل�شروع  مدير  ق��دم  ذ�ت��ه  �ل�شياق  يف 
�ملهند�س  ��شكاد�  عمل  فرق  رئي�س  و 
�إد�رة �حلد�ئق  ح�شن �ل�شعيدي من 
بلدية  يف  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و�مل���ن���ت���زه���ات 
و  �مل�شروع  عن  ملحة  �أبوظبي  مدينة 
�ملميز�ت �لأ�شا�شية للنظام و �لنتائج 
�مل��رج��وة م��ن �مل�����ش��روع، حيث �أك��د �أن 
بلدية  تنفذه  �ل��ذي  ��شكاد�  م�شروع 
�آلياً  ن��ظ��ام��ا  ي��ع��د  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
للتحكم و �ملر�قبة عرب ربط حمطات 
�لري ، حمطات �شرف مياه �لأمطار، 
عد�د�ت �لتدفق و عدد من �لنافور�ت 
يف مدينة �أبوظبي )د�خل �جلزيرة و 
�لتحكم  مب���رك���ز  �ل��رئ��ي�����ش��ي(  �ل����رب 
�جليل  تقنية  خ��ال  م��ن  �لرئي�شي 
يف  �شي�شهم  و�ل���ذي   )3G( �ل��ث��ال��ث 
�ليدوي  �لت�شغيل  تكاليف  تخفي�س 
%100 وخف�س يف تكاليف  بن�شبة 
باحلفاظ  وذل����ك   20% �ل�����ش��ي��ان��ة 
ع��ل��ى �مل��ع��د�ت يف و���ش��ع �آم���ن و�شليم 
�ثناء �لت�شغيل ،حيث ميكن �لعاملن 
�ملحطات  م���ر�ق���ب���ة  و  �ل��ت��ح��ك��م  م���ن 
ب�������الأدو�ت  ت���زوي���ده���م  �مل����ع����د�ت و  و 
�لازمة للتجاوب معها ، مما يوؤدي 
�إىل حتقيق فعالية و كفاءة عالية يف 
ت�شغيل �ملحطات و �لآليات و تخفي�س 

ن�شبة �ملخاطر يف �لوقت ذ�ته. 
�مل��م��ي��ز�ت �لأ���ش��ا���ش��ي��ة للنظام  وح���ول 
��شكاد�  ن��ظ��ام  �أن  �ل�����ش��ع��ي��دي  �أ����ش���ار 
��شتهاك  تنظيم  على  �لقدرة  يوفر 

�ملياه �ل�شاحلة لل�شرب و�مل�شتخدمة 
و�مكانية   100% بن�شبة  �ل��ري  يف 
��شتبد�لها باملياه �ملعاجلة يف �لماكن 
�شمامات  تركيب  خال  من  �لعامة 
�ملياه،هذه  خ����ز�ن����ات  م���د�خ���ل  ع��ل��ى 
كمية  ع��ن  معلومات  �شتوفر  �لآل��ي��ة 
�ملياه �مل�شتخدمة يف �لري ب�شكل دوري 
نظرة  �إع���ط���اء  يف  �شت�شهم  ك��ذل��ك  و 
و  �لت�شغيل  مقاويل  �أد�ء  عن  �شاملة 
�لأد�ء  موؤ�شر�ت  خال  من  �ل�شيانة 

.)KPI’s( لرئي�شية�
يقارب  ما  توفري  �لنظام يف  �شي�شهم 
�ملعاجلة  �مل��ي��اه  ك��م��ي��ات  م��ن   15%
�مل�������ش���ت���خ���دم���ة ل�����ل�����ري مم�����ا ي���رف���ع 
�ملناطق  ل���ري  �ل�شتيعابية  �ل��ق��درة 
ي�شلها  ل  �للتي  �ملناطق  و  �جلديدة 
�مل���ي���اه ب�����ش��ك��ل د�ئ�����م وذل�����ك ب������اإدر�ج 
 sequence filling ت��ق��ن��ي��ة 
 Daily �ل���ي���وم���ي���ة  �حل�������ش�������س  و 
خال  م���ن  �ل���ن���ظ���ام  يف   Quota
�أم��ث��ل خل��ز�ن��ات �ملحطات كل  ت��وزي��ع 
مدرو�شة  وبطريقة  �حتياجه  ح�شب 
�ملياه  و�شول  �شمان  �إىل  ي��وؤدي  مما 
لاأماكن �لبعيدة، و يحقق �ل�شتفادة 

�ملثلى من �شبكة �لري.
�لنظام  ذل��ك ميكن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
ن�شاط  و  �أد�ء  م��ر�ق��ب��ة  م��ن  �لإد�رة 
�مل���ق���اول���ن �ل��ع��ام��ل��ن يف ت�����ش��غ��ي��ل و 
توفري  طريق  ع��ن  �ملحطات  �شيانة 
�لأد�ء  م����وؤ�����ش����ر�ت  ت�����ش��م��ل  ت���ق���اري���ر 
ميكن  ك��م��ا   ،)KPI’s( �لرئي�شية 
�أي  �إليه عرب �لإن��رتن��ت من  �ل��ول��وج 

مكان يف �لعامل.
�أن  �ل�شعيدي  ح�شن  �ملهند�س  و�أك��د 
نتائج  على  ينطوي  �جلديد  �لنظام 
بلدية  ����ش��ت��ف��ادة  يف  تتمثل  متقدمة 

�أبوظبي ب�شكل خا�س و�إمارة  مدينة 
�أبوظبي ب�شكل عام من تطبيق نظام 
�ل��ن��ظ��ام يف  �ل���ش��ك��اد� و���ش��وف ي�شهم 
و  �ل�شيانة  و  �لت�شغيل  كلفة  تقليل 
�لتحكم  �لعاملة عن طريق  �لأي��دي 
كما  �لأج���ه���زة،  و  ل��ل��م��ح��ط��ات  �لآيل 
معدل  �ن���خ���ف���ا����س  يف  ����ش���ي�������ش���اع���د 
ري  يف  �مل�شتخدمة  �مل��ي��اه  ��شتهاك 
�خل�شر�ء  �مل�����ش��ط��ح��ات  و  �حل���د�ئ���ق 
بن�شبة عالية عن طريق �لك�شف عن 
ب�شكل  �ل���ري  �شبكة  يف  �مل��ي��اه  ت�شرب 
مبكر مما ي�شهم يف �لتقليل من هدر 

�ملياه و ت�شرر �ل�شبكة.
 �أي�����ش��ا ���ش��ي��وف��ر �مل�����ش��روع ب��ي��ان��ات و 
لأ�شول  دقيقة  و  �شاملة  معلومات 
�ل��ب��ل��دي��ة ت�����ش��اع��د يف حت��دي��د معدل 
�ل�شرف  و  �ل�����ش��رب  م��ي��اه  ��شتهاك 
معدل  حتديد  و  �مل��ع��اجل��ة،  �ل�شحي 
منطقة  ك����ل  يف  �مل����ي����اه  �����ش���ت���ه���اك 
ناهيك عن مر�قبة  جغر�يف حمددة 

نوعية و جودة �ملياه يف �ل�شبكة.
��شتخد�م  �أن  �ل�����ش��ع��ي��دي  و�أ�����ش����اف 
تكلفة  ب��خ��ف�����س  ك��ف��ي��ل  )������ش����ك����اد�( 
لتغطية  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل�����ش��ه��اري��ج 
�ملناطق �لبعيدة �لتي تو�جه �شعوبة 
بن  �لربط  تكلفة  و  �ملياه  توفري  يف 
�ملحطات و غرفة �لتحكم عن طريق 
�أقل  كونها   )3G( تقنية  ��شتخد�م 
�لتي  �ل��ق��دمي��ة  �لتقنية  م��ن  تكلفة 

�شبق ��شتخد�مها.
�خلليجية  �للجنة  �أن  بالذكر  جدير 
�شاركت  �مل���دن  بتجميل  �ملتخ�ش�شة 
يف ح�شور فعاليات موؤمتر �لتجميل 
بالتز�من  تنظيمه  مت  �ل��ذي  �ل��ذك��ي 
�أبوظبي  يف  �للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  م��ع 

برعاية من بلدية مدينة �أبوظبي .

�لنا�س لتعزيز �لنتماء و�لهوية �لوطنية.  قال �لنقيب حممد ر��شد �لنيادي 
�شابط ق�شم �لدور�ت باإد�رة معهد تدريب �ل�شباط بكلية �ل�شرطة يف �أبوظبي 
دورة  يف  �مل�شاركن  �ل�شباط  ��شطحاب  على  حر�شنا  لقد  �ل��زي��ارة:  ه��ذه  عن 
للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  ل��زي��ارة  �لو�شطى  �ل��ق��ي��اد�ت  ودورة  �لأوىل،  �ل��ق��ي��اد�ت 
و�لبحوث ليطلعو� على جو�نب يف ذ�كرة �لإمار�ت ومنطقة �خلليج، فتاريخنا 
هو �ملخزون �ل�شادق ملنجز�ت �شعبنا �لعظيم وقادته �ملخل�شن �لذين ��شتطاعو� 
�أكر  �إمار�تنا يف فرتة وجيزة من  لتكون  به  وينه�شو�  �لوطن،  يبنو� هذ�  �أن 
�لدول تقدماً يف �لعامل. �إن ما �شاهدناه يف قاعة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان، وما 
قدمه �ملركز �إلينا من �شرح ملا حتت�شنه هذه �لقاعة من تاريخ، وما �شمعناه يف 
�ملحا�شرة �ملفعمة بحّب كل �شرب من �أر�س �لوطن �لغايل يجعلني �أنا وزمائي 
نتقدم �إىل �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بكل �ل�شكر وببالغ �لمتنان، �آملن 

مزيد�ً من �لتعاون �ملعريف و�لثقايف يف �مل�شتقبل.

•• ابوظبي-الفجر:

��شتقبل �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة قر�بة �شتن 
�شابطاً من �شباط �ل�شرطة يف دورة �لقياد�ت �لأوىل، ودورة �لقياد�ت �لو�شطى 
بوز�رة �لد�خلية؛ لاطاع على جو�نب مهمة يف تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وتر�ثها، وملتابعة حما�شرة وطنية بعنو�ن: �جلزر �لثاث - حق �إمارتي 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  باملركز  مقت�شب  بتعريف  �ل��زي��ارة  ب��د�أت   . مثبت 
ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ  �لر�حل  �لقائد  1968 بتوجيه من  �أن�شئ عام  �لذي 
�آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه- ليجمع ذ�كرة �لوطن ويحفظها لاأجيال.  وتاأتي 
تعزيز  بهدف  �ملركز  ينظمها  �لتي  و�لأن�شطة  �لرب�مج  �إط��ار  يف  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
�حل�ّس �لوطني، و�إثر�ء �ملعرفة �لثقافية بتاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
يف ظل �أد�ء ر�شالته يف تقدمي �ملعلومات �ملوثقة و�لأمينة ملتخذي �لقر�ر وعامة 

�إذ� كانت روؤية �لهال �شرطا لبدء �ل�شهر �لهجري.  من يونيو �جلاري 
�لأحد  ي��وم  �ل�شم�س  غ��روب  عند  للهال  �ل�شطحية  �حل�شابات  وتظهر 
�ملو�فق للتا�شع من يونيو 2013 يف بع�س �ملدن �لعربية و�لإ�شامية �أنه 
يف جاكرتا يغيب �لقمر بعد 36 دقيقة من غروب �ل�شم�س ويكون عمره 
18 �شاعة و 28 دقيقة و�لروؤية ممكنة بالتل�شكوب فقط. ويف �أبوظبي 
يغيب �لقمر بعد 36 دقيقة من غروب �ل�شم�س ويكون عمره 21 �شاعة 
53 دقيقة و�لروؤية ممكنة بالتل�شكوب فقط..ويف مكة �ملكرمة يغيب  و 
�لقمر بعد 39 دقيقة من غروب �ل�شم�س ويكون عمره 22 �شاعة و 31 
دقيقة و�لروؤية ممكنة بالتل�شكوب و يرى بالعن �ملجردة يف حالة �شفاء 
�لغاف �جلوي �لتام . ويف عمان يغيب �لقمر بعد 36 دقيقة من غروب 
�ل�شم�س ويكون عمره 23 �شاعة و 17 دقيقة و�لروؤية ممكنة بالتل�شكوب 
فقط..و�لقاهرة يغيب �لقمر بعد 37 دقيقة من غروب �ل�شم�س ويكون 
عمره 23 �شاعة و 21 دقيقة .. و�لروؤية ممكنة بالتل�شكوب وقد يرى 
بالعن �ملجردة يف حالة �شفاء �لغاف �جلوي �لتام .. ويف �لرباط يغيب 
�شاعة   26 ع��م��ره  وي��ك��ون  �ل�شم�س  غ���روب  م��ن  دقيقة   40 بعد  �لقمر 

ودقيقتن و�لروؤية ممكنة بالعن �ملجردة ب�شعوبة . 

•• اأبوظبي-وام: 

ذكر �مل�شروع �لإ�شامي لر�شد �لأهلة �أن �لعا�شر من �شهر يونيو �جلاري 
�شيكون غرة �شهر �شعبان لهذ� �لعام يف معظم �لدول �لإ�شامية. و�أو�شح 
�لقرت�ن  �أن  �مل�شروع  يف  �لعلمية  �للجنة  رئي�س  متويل  هيمن  �لدكتور 
1434 هجرية  ل��ع��ام  ���ش��ع��ب��ان  �شهر  ل��ه��ال  �مل���رك���زي  �مل��ح��اق  �مل���رك���زي 
�ل�شاعة  يف   2013 يونيو  م��ن  �ل��ث��ام��ن  �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  �شيحدث 
�شهر  روؤي��ة هال  ت�شتحيل  �ليوم  �لعاملي ويف هذ�  بالتوقيت   15  :  56
�شعبان من جميع دول �لعامل �لإ�شامي ب�شبب غروب �لقمر قبل غروب 
�ل�شم�س. و�أ�شاف �أنه وفقا للح�شابات �لفلكية فاإنه يف يوم �لأحد �ملو�فق 
للتا�شع من يونيو تكون روؤية �لهال ممكنة بالعن �ملجردة ب�شهولة من 
قارة �أمريكا �جلنوبية و�لو�شطى يف حن �أن روؤية �لهال ممكنة بالعن 
�لهال  لروؤية  �لتل�شكوب  ي�شرتط  فيما  �أفريقيا  من  ب�شعوبة  �ملجردة 
�آ�شيا  لقارة  و�لغربية  و�جلنوبية  �ل�شرقية  و�لأج��ز�ء  �أ�شرت�ليا  قارة  من 
�لإ�شامية  �ل��دول  تعلن  �أن  �ملفرت�س  من  فاإنه  �أوروبا..وعليه  وجنوب 
للعا�شر  �ملو�فق  �لإثنن  ي��وم  �شعبان  �شهر  ب��دء  �لإ�شامية  و�ملرجعيات 

نظام �لد�خلي لل�شكاوى و�لآر�ء. مت خال �لجتماع 
�لر�ئد  برئا�شة  �لد�خلية  وز�رة  مقر  يف  عقد  �ل���ذي 
�ل�شكاوى  �إد�رة  مدير  �ل��ه��رم��ودي  �إ�شماعيل  حممد 
و�مل���ق���رتح���ات م���ع م���دي���ري �لأف������رع وم��ن�����ش��ق��ي نظام 
�ل�����ش��ك��اوى و�مل��ق��رتح��ات..م��ن��اق�����ش��ة �آل��ي��ة �ل��ت��ك��رمي يف 
نظام �ملقرتحات �ملعمول به لدى �لإد�رة و�لتعديات 
�مل��ط��ل��وب��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام �مل��ق��رتح��ات وم��ن��ه��ج��ي��ة �لعمل 

وغريها من �ملو�شوعات ذ�ت �ل�شلة. 

•• اأبوظبي-وام:

�لعامة  �لإد�رة  يف  و�ملقرتحات  �ل�شكاوى  �إد�رة  بحثت 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  لا�شرت�تيجية 

خال �جتماعها �لتن�شيقي.
و�ملن�شقن  �لأف��رع  مديري  و�أدو�ر  مهام  متابعة  �آلية 
�لزمنية  �ل��ف��رتة  م��ع  �لتعامل  وكيفية  �إليهم  �ملوكلة 
لإغ����اق �ل�����ش��ك��وى و�مل��ق��رتح��ات �ل�����و�ردة �إل��ي��ه��م عرب 
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•• اأم القيوين-وام: 

�ط��ل��ع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ا  ر����ش��د 
وز�رة  وب��ر�م��ج  �ل��ق��ي��وي��ن..ع��ل��ى خ��ط��ط  �أم 
�حلالية  �ملرحلة  خ��ال  و�لتعليم  �لرتبية 
�ل�شاحة  على  �مل�شتجد�ت  ظل  فى  و�ملقبلة 
�ل��رتب��وي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ج���اء ذل���ك خال 

�أم �لقيوين  �ل�شمو حاكم  ��شتقبال �شاحب 
�لأم���ريي معايل حميد  �ل��دي��و�ن  �م�س يف 
�لرتبية  وزي��ر  �لقطامي  عبيد  حممد  بن 
�أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�شاد   . و�لتعليم 
و�إجن����از�ت  ت��ق��دم  م��ن  �لقيوين مب��ا حتقق 
من  �نطاقا  و�لتعليم  �لرتبية  قطاع  فى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
دبى  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
متو��شل  دع��م  م��ن  يقدمانه  مل��ا  �هلل  رع���اه 
�ل�شرت�تيجية  بو�شع  �لتعليمية  للعملية 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ت���ى م����ن ����ش���اأن���ه���ا �لرت����ق����اء 
�لهيئتن  وب��اأع�����ش��اء  �لتعليمى  بامل�شتوى 
�شاحب  �طلع  كما  و�لتدري�شية.  �لإد�ري����ة 

معايل  م���ن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
م�شتجد�ت  �آخ����ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ط��ام��ي  ح��م��ي��د 
م�شتوى  على  �ل���وز�رة  ��شرت�تيجية  تنفيذ 
فى  �ل����وز�رة  ��شرت�تيجية  خا�شة  �ل��دول��ة 
يتاءم  مبا  وتطويرها  �لتعليمية  �ملناهج 
هذ�  فى  �لعامل  ي�شهدها  �لتى  و�لتطور�ت 
�ملجال. وقال معايل وزير �لرتبية و�لتعليم 
�أن �لوز�رة تاأخذ يف �لعتبار تطوير جميع 

�ملناهج  م��ن  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية  م���ف���رد�ت 
و�لتدري�شي  �لإد�ري  و�ل��ك��ادري��ن  و�ملن�شاآت 
�ملوؤهلن لتحقيق �لأهد�ف �ملن�شودة. ح�شر 
مدير  �ل��ت��اي  �شعيد  نا�شر  �شعادة  �للقاء 
و�شعادة  �لقيوين  �أم  يف  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن 
�ل�����وز�رة �مل�شاعد  م����رو�ن �ل�����ش��و�ل��ح وك��ي��ل 
حممد  و�ل�شيد  �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع 

ر��شد مدير مكتب معاىل �لوزير.

حـــاكــــم اأم القيويــــن يطـلـــــع علـــــى ا�ستـــــراتيجيــــــة 
وبرامـــــج وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــم

•• اأبوظبي-وام:

ع�شرة  �خلام�شة  جل�شته  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م��ن  �ل��ث��اين  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن 
�أحمد  حممد  معايل  برئا�شة  �لثاثاء  غ��د�  ع�شر  �خلام�س 
�جلل�شة  خ��ال  �ملجل�س  �أع�شاء  ويوجه  �ملجل�س.  رئي�س  �مل��ر 
قانونن  م�شروعي  ويناق�شو�  �حلكومة  ملمثلي  �أ�شئلة  ثاثة 
�أحكام  �ل��ل��ج��ان ح��ول تعديل بع�س  �حت��ادي��ن حم��ال��ن م��ن 
2006 يف �شاأن مكافحة  51 ل�شنة  �لقانون �لحت��ادي رقم 
جر�ئم �لجتار بالب�شر و�إن�شاء �ملركز �لدويل للتميز ملكافحة 

�لتطرف �لعنيف هد�يه .
وت��ت��ع��ل��ق �لأ���ش��ئ��ل��ة ب��ق��ط��اع��ي �ل��ع��م��ل و�ل�����ش��ح��ة ح��ي��ث يوجه 

غبا�س  �شقر  معايل  �إىل  �شوؤ�ل  �لنعيمي  عي�شى  علي  �شعادة 
�ملخالفة يف  �لعمالة  �لعمل حول تنظيم وتقنن و�شع  وزير 
�لقبي�شي  عبد�هلل  �أمل  �لدكتورة  �شعادة  توجه  بينما  �لدولة 
�لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س �شوؤ�ل �إىل معايل عبد�لرحمن 
حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة حول �رتفاع معدلت �لإ�شابة 
�أحمد  حمد  �شعادة  يوجه  فيما  �ل��دول��ة  يف  د�ون  مبتازمة 
�لرحومي �شوؤ�ل �إىل معايل وزير �ل�شحة حول فتح عياد�ت 

للعاج بالرقية �ل�شرعية يف �مل�شت�شفيات .
وي�شاأل �شعادة علي عي�شى �لنعيمي عن �لإجر�ء�ت �لتي تقوم 
�ملخالفة يف  �لعمالة  و�شع  وتقنن  لتنظيم  �لعمل  وز�رة  بها 
�لدولة خا�شة بعد ماحظة تو�جد عمالة �شائبة يف معظم 
�شو�رع �إمار�ت �لدولة وهي ت�شعى جاهدة للح�شول على لقمة 

�ملوؤقتة وباأ�شعار  �لأعمال  �إجنازها لبع�س  �لعي�س من خال 
زهيدة ك�شحن �لب�شائع ونقلها وكذلك �لقيام ببع�س �أعمال 
�لعمالة  �لنظر يف و�شع هذه  �إع��ادة  �إىل  �ل�شيانة مما يدعو 

لتجنب ح�شول �أي م�شكات �أمنية م�شتقبا ب�شببها.
وت�شتف�شر �شعادة �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي عن �لأ�شباب 
ور�ء و�شول معدل �لإ�شابة مبتازمة د�ون يف �لدولة �شعف 
�ملعدل �لعاملي ح�شب �لإح�شائيات �لر�شمية وو�شائل �لإعام 
يف �لدولة وعن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها وز�رة �ل�شحة يف هذ� 
�ل�شاأن. كما ي�شاأل �شعادة حمد �أحمد �لرحومي عن �مكانية 
�مل�شت�شفيات  يف  �ل�شرعية  بالرقية  للعاج  عياد�ت  ق�شم  فتح 
هذ�  يف  �لر�غبن  �ملر�شى  لعاج  �لعاجية  �لأق�شام  كاأحد 
�ل��ن��وع م��ن �ل��ع��اج �إىل ج��ان��ب �ل��ع��اج �ل��ط��ب��ي ن��ظ��ر� لكون 

�لعاج بالرقية �ل�شرعية �شببا يف �شفاء �لكثري من �لأمر��س 
�لع�شوية و�لنف�شية كما �أنه معمول به يف بع�س �لدول لكونه 

ل يتنافى مع �لعاج �لطبي �لتقليدي.
لطلب  للحكومة  ���ش��ادرة  ر�شائل  �أرب���ع  على  �ملجل�س  ويطلع 
�ملو�فقة على مناق�شة مو�شوعات عامة هي تقارير �ملوؤ�ش�شات 
�لدولية يف �شاأن �لدولة و�شيا�شة �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع 
�لت�شالت و�شيا�شة موؤ�ش�شة �لإمار�ت للربيد و�شيا�شة �لهيئة 
�لوطنية للمو��شات و�شيا�شة وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�ل��و�ردة من �حلكومة  �لعلمي. ويف بند م�شروعات �لقو�نن 
يف  2013م  ل�شنة  �حت���ادي  ق��ان��ون  م�����ش��روع  �ملجل�س  يحيل 
�ل�شوؤون  جلنة  �إىل  �لريا�شية  و�لفعاليات  �ملن�شاآت  �أمن  �شاأن 

�لد�خلية و�لدفاع.

يتكون  �لذي  �لقانون  �أن م�شروع  �لإي�شاحية  �ملذكرة  وبينت 
�ل��ري��ا���ش��ة و�ل�شباب  �إىل دع���م ق��ط��اع  ي��ه��دف  25 م���ادة  م��ن 
و�لفعاليات  باملن�شاآت  �ملتعلقة  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ن��و�ح��ي  وتنظيم 
�لريا�شية كما يرتجم مدى �لرعاية و�حلر�س �لذي توليه 
لو�زم  تعمل على توفري كل  �أنها  �لقطاع حيث  لهذ�  �لدولة 

�لنجاح و�لتميز مل�شرية �لقطاع �لريا�شي �ل�شبابي.
�لريا�شية  �لفعاليات  تاأمن  عملية  �لقانون  م�شروع  وينظم 
�ملن�شاآت  على  تقع  �لتي  و�للتز�مات  بها  �خلا�شة  و�لأح��ك��ام 
تنظيم  ح�شن  �إىل  �شيوؤدي  مما  �ملنظمة  و�جلهات  �لريا�شية 
للجمهور  �خلا�شة  �حلماية  وي��وف��ر  �لريا�شية  �لفعاليات 
ي�شمن  ومب��ا  خا�س  ب�شكل  �ملهمة  و�ل�شخ�شيات  ع��ام  ب�شكل 

�للتز�م باملعايري �لدولية يف هذ� �ل�شاأن.

الوطنـــي الحتـــادي يوجـــه ثــالثـــة اأ�سئلـــة خــــالل جل�ســتــــه الــــــ 15 غدا

مركز اإدارة النفايات-اأبوظبي ينظم حملة تنظيف 
وترحيل ملخلفات العزب واملزارع يف مدينتي ال�سلع وليوا 

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة �لنفايات _ �أبوظبي يف �ملنطقة �لغربية حملة تنظيف  �طلق فرع مركز 
وترحيل �شاملة ملخلفات �لعزب و�ملز�رع يف مدينتي �ل�شلع وليو� . تاأتي �حلملة 
يف  �ملتمثلة  �لإ�شرت�تيجية  �أبوظبي  �لنفايات  �إد�رة  مركز  �أه��د�ف  من  �نطاقا 
على  �حلفاظ  ب�شرورة  �لوعي  ون�شر  �لنظافة  م�شتويات  �أعلى  على  �حلفاظ 
�لبيئة �ل�شحر�وية وتنميتها و��شتمر�ر� للحمات �لتي نظمها �ملركز يف مدينة 
�لع�شو�ئي  �لرمي  ومناطق  كافة  �لزر�عية  �لطرق  تنظيف  �شملت  و�لتي  ليو� 
�شملت  �إىل حم�شر قطوف  و�شول  ب��دء� من منطقة مزيرعة  ليو�  يف مدينة 
�حلملة تنظيف وترحيل مو�قع جتميع �لنفايات �حليو�نية على مد�ر�شبعة �أيام 
ما  ترحيل  �إىل  �إ�شافة  �لنفايات  من  نقلة   102 يقارب  ما  �إىل  و�شلت  و�لتي 
200 مرت مكعب من �لنفايات من �ملو�قع . و�شارك يف  �آلف و  يقارب ثاثة 
�حلملة عدد من �لعمال �لتابعن ل�شركة �ل�شاحل �لغربي �مل�شوؤولة عن �أعمال 
�لنظافة يف �ملنطقة �لغربية بكامل �آلياتهم ومعد�تهم. وقال حم�شن �لعامري 
ي�شعى  �ملركز  �إن  �أبوظبي   - �لنفايات  �إد�رة  مركز  �لغربية  �ملنطقة  ف��رع  مدير 
�لغربية  �ملنطقة  �لنظافة يف  �لإرتقاء مب�شتوى  �إىل  من خال هذه �حلمات 
و�مل�شاهمة يف �حلفاظ على �لبيئة �ل�شحر�وية وتنميتها لتظل تنب�س باحلياة. 
و�أ�شاف �أن حملة تنظيف �لعزب و�ملز�رع يف مدينة �ل�شلع تاأتي يف �إطار �مل�شاهمة 
ونظيفة  �شليمة  بيئة  على  �حلفاظ  يف  للمركز  �ملتو��شلة  و�حلمات  �لفعالة 
و�مل�شوؤولية  �أبوظبي  حلكومة  �لإ�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  �شمن  وذل��ك  �لإم���ارة  يف 
�إد�رة  م��رك��ز  �أن  ي��ذك��ر  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  حتقيق  جت��اه  �مل�شرتكة  �لوطنية 
تنظيف  وحمات  تثقيفية  مبادر�ت  �لعام  م��د�ر  على  ينظم  �أبوظبي  �لنفايات 
�ملركز  �نطاقا من حر�س  �أبوظبي  �إم��ارة  ل�شكان ومو�طني  م�شتمرة موجهة 
على �ل�شامة و�ل�شحة �لعامة ودعما لروؤية �أبوظبي 2030 �لتي تطمح �إىل 

تطوير بيئة ح�شارية نظيفة وم�شتد�مة. 

•• العني – الفجر:

موؤخر�  �ل��ع��ن  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
�ل�شت�شارية  �ملكاتب  مهند�شي  ملتقى 
مبدينة  �لعاملة  �مل��ق��اولت  �شركات  و 
2013 و ذلك مب�شاركة  �لعن للعام 
��شت�شاري  م���ك���ت���ب   60 م����ن  �أك�������ر 
و���ش��رك��ات �مل���ق���اولت يف م��دي��ن��ة �لعن 
وذلك يف �إطار حر�س قطاع تخطيط 
�لعن  مدينة  ببلدية  و�مل�شاحة  �مل��دن 
�ل��ن��ه��و���س مب�����ش��ت��وى �خلدمات  ع��ل��ى 
و  �لبناء  جم��ال  يف  للجمهور  �ملقدمة 

�لت�شييد .
عبد�هلل  �مل���ه���ن���د����س  ����ش���ع���ادة  و�ف���ت���ت���ح 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  ح��م��د�ن 

و�مل�شاحة  �مل������دن  ت��خ��ط��ي��ط  ل���ق���ط���اع 
موؤكد�  باحل�شور  بالرتحيب  �مللتقى 
مناق�شة  و  ����ش��ت��ع��ر����س  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�مل������ح������اور وجم���������الت �ل����ت����ع����اون بن 
�لتي  �ملو��شيع  و  �ل�شت�شارية  �ملكاتب 
�مل�شرتك  بالعمل  �لرت��ق��اء  �شاأنها  من 
وذلك بهدف تطوير و حت�شن �لعمل 
كما   ، �ل���رخ�������س  و  �ل���ب���ن���اء  يف جم����ال 
�مل�شاركة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ري  �أك���د 
�ل�����ش��ري��ح��ة ب�������الآر�ء و �مل���ق���رتح���ات و 
در��شتها  و  ملناق�شتها  وذل��ك  �ل�شكاوى 
كاملة  ع��م��ل  بخطة  منها  �خل����روج  و 
يف  �لت�شييد  و  �لبناء  بقطاع  للنهو�س 

مدينة �لعن. 
�أه��م �لإج���ر�ء�ت �لتي  و ناق�س �مللتقى 

�لعمل  �آليات  لتنظيم  تطبيقها  ميكن 
�إ�شافة  �خلدمات  تقدمي  يف  �مل�شرتك 
�إىل تعار�س ��شرت�طات بع�س �جلهات 
م��ع ����ش��رت�ط��ات �ل��ت��خ��ط��ي��ط و �إع����ادة 
للمخططات  �لأوىل  �لع��ت��م��اد  ن��ظ��ام 
وذل���������ك ق����ب����ل ت�����ق�����دمي �مل���خ���ط���ط���ات 
�لإجر�ء�ت  �شرعة  ل�شمان  �لتنفيذية 
�ملفت�شن  دور  ماحظات  على  ع��اوة 
 � يف ر�شد �ملخالفات و �طاعهم على 
��شرت�طات  و  قو�نن  م�شتجد�ت  خر 
�لبناء �لتي تعمل عليها �إد�رة تر�خي�س 

�لبناء .
�ملوؤ�ش�شات  ل�����دور  �ل���ت���ط���رق  مت  ك��م��ا 
�ملعنية مبجال  و  �ل��دول��ة  �لأخ���رى يف 
جمل�س  �شمنها  من  �لإن�شاء  و  �لبناء 

�بوظبي للتخطيط �لعمر�ين و د�ئرة 
يف  �ل�شركاء  م��ن  تعترب  �لتي  و  �لنقل 
�لإن�شائية  �ل�شرت�طات  �إع��د�د  جمال 
و�مل��ع��م��اري��ة ح��ي��ث �أك���د �حل�����ش��ور على 
������ش�����رورة ت���و����ش���ي���ح م����ه����ام ك����ل جهة 
�لتي  �ملهام  �ختاط  و  �للب�س  لتفادي 
بع�س  يف  �ل�شت�شاريون  يو�جهها  ق��د 
ب��ل��دي��ة مدينة  . وحت���ر����س  �حل�����الت 
�مللتقيات على   ه��ذه  م��ن خ��ال  �لعن 
دعم مبد�أ �ل�شفافية و فتح باب �حلو�ر 
حول ما يوؤرق �لطرفن من مو��شيع 
�لبلدي  و  �ملحلي  �مل�شتوى  تطرح على 
�مللتقى  ، و �ل�شتعد�د من خ��ال ه��ذ� 
�لأفكار  و  �مل��ق��رتح��ات  �إىل  لا�شتماع 
�لعمل  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  �خل���اق���ة 

بلدية  ت��وج��ه��ات  �مل�����ش��رتك و حت��ق��ي��ق 
�ل��ع��ن يف حت�����ش��ن �خلدمات  م��دي��ن��ة 
�ملقدمة لل�شكان و �ملجتمع و فق �أحدث 

�ملعايري �خلدمية .
�ل�شت�شاريون  �أ�����ش����اد  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
ب��امل��ل��ت��ق��ى و �ب�����دو� م����دى �أه��م��ي��ت��ه يف 
حتديد �آليات �لعمل و �ملهام و �لطاع 
ع��ل��ى ك��ل �ل���ش��رت�ط��ات و �ل��ق��و�ن��ن و 
�طاع  و   ، م�شتمر  ب�شكل  حت��دي��ث��ه��ا 
ت��وع��ي��ت��ه��م بكل  �مل����اك و  �ل��ع��م��اء و 
�لبناء  �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف جم���ال رخ�����س 
ليكون على در�ية بكل �ملتطلبات �لتي 
، ك��م��ا طالبت  �إت��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��ا 
تنظيم  باأهمية  �ل�شت�شارية  �مل��ك��ات��ب 
حل  و  للتو��شل  دوري  ب�شكل  ملتقى 

م�شتمرة  ب�شفة  �ل�شت�شارين  م�شاكل 
موؤكدين على �أهمية �لعمل �ل�شت�شاري 
يف ���ش��ام��ة �ل��ب��ن��اء و �لإن�����ش��اء�ت وفق 
�لتي  �لعاملية  �ملعايري  و  �لنظم  �ح��دث 
يف  م�����ش��ت��د�م��ة  تنمية  ت��ق��دمي  ت�شمن 

هذ� �ملجال .
ختام  يف  �ل��ع��ن  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
�لتو��شل  على  حر�شها  على  �مللتقى 
�إيجاد  مع �ل�شت�شارين و �لعمل على 
ك���اف���ة �ل�����ش��ب��ل و �لآل����ي����ات �ل���ت���ي من 

 ، �شانها حتديث و تطوير �لإج���ر�ء�ت 
�لتو��شل  �مللتقيات و و�شائل  و تنظيم 
�أف�شل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي 
�خلدمات و تو�شيح كافة �ملهام �ملنوط 

بها كل طرف .

•• دبى-وام:

�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير  ثمن 
يف �لإد�رة �لعامة لاأمن �لعام بدولة 
قطر �ل�شقيقة تعاون وز�رة �لد�خلية 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت و�ل��ق��ي��ادة �لعامة 
ل�شرطة دبي معهم يف �إحباط عملية 
قادمة  للمخدر�ت  �حرت�فية  تهريب 
م���ن �إح�����دى �ل�����دول �لآ���ش��ي��وي��ة �إىل 
دولة قطر يف �لثالث ع�شر من مايو 
�ملا�شي �لأم��ر �لذي �شاهم يف متكن 
بالتعاون  �ملخت�شة  �لأمنية  �جلهات 
�لقطرية  �ل�����ش��و�ح��ل  ق���وة خ��ف��ر  م��ع 
و�لقب�س  �لعملية  تلك  �إح��ب��اط  م��ن 
�أ�شخا�س  على مرتكبيها وهم ثاثة 
ينتميان  م��ن��ه��م  �ث���ن���ان   : �آ���ش��ي��وي��ون 
و�ل���ث���ال���ث يحمل  جل��ن�����ش��ي��ة و�ح������دة 
�ملياه  �إىل  �أخرى دخلو�  جن�شية دولة 
�لتاريخ  ق��ط��ر يف  ل��دول��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�شريع  زورق  ب��و����ش��ط��ة  �إل��ي��ه  �مل�����ش��ار 
�إىل �شبط ما وزنه  �أدت �لعملية  كما 
26كغ من مادة �حل�شي�س �ملخدرة مت 
�نت�شالها من �لبحر من �أ�شل �لكمية 
وقد  بحوزتهم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
غرق معظمها بعد �إلقاء �ملهربن بها 
حمددة  نقطة  عند  �لبحر  مياه  �إىل 

لذلك  م�����ش��ت��خ��دم��ن  �لإح����د�ث����ي����ات 
�إحدى �أدو�ت �ل�شيد تعرف مبنطقة 
�خلليج بالقرقور. جاء ذلك يف ر�شالة 
�لقطري  �لأم��ن��ي  �مل�����ش��وؤول  بها  بعث 
�إىل �لإد�رة �لعامة �لحتادية ملكافحة 
بدولة  �لد�خلية  وز�رة  يف  �مل��خ��در�ت 
�لإد�رة  ملدير  فيها  يعرب  �لإم���ار�ت.. 
ب�شرطة  �مل���خ���در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة 
دبي �للو�ء عبد �جلليل مهدي حممد 
وتقديره  �شكره  بالغ  عن  �لع�شماوي 
�ملخت�شة  �لأمنية  �جلهات  قدمته  ملا 
مبكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي من 
معلومات ��شتخبار�تية هامة ودقيقة 
دولة  �ملخت�شة يف  لل�شلطات  وحيوية 
قطر يف هذه �لعملية وتثمينه جلهود 
ط���و�ق���م �ل��ع��م��ل م���ن ���ش��ب��اط و�شف 
�شباط و�أفر�د �إد�رة �ملكافحة �لدولية 
باملتابعة  �ل��ت��ي جت��ل��ت  دب���ي  ب�����ش��رط��ة 
لرحلة  �ل��دق��ي��ق  و�ل��ر���ش��د  �مل�شتمرة 
�ل���زورق �ل��ذي ق��دم به �ملهربون منذ 
حل��ظ��ة خ��روج��ه م��ن �إح����دى مو�نئ 
�ملياه  دخ��ل  �أن  �إىل  �لآ�شيوية  �ل���دول 
�لإقليمية �لقطرية م�شيد� بكفاء�تهم 
حتديد  يف  و�مل����ت����ق����دم����ة  �ل����ع����ال����ي����ة 
�إحد�ثيات �ملو�قع �لبحرية �لتي كان 
�لت�شليم  نقطة  و  �ل����زورق  ب��ه��ا  مي��ر 

م�شحوبا  متناهية  بدقة  للمخدر�ت 
مبو�عيد �لو�شول و�مل�شافات �ملتبقية 
مكافحة  �إد�رة  مدير  و�ختتم  لذلك. 
بالتعبري  ر�شالته  �لقطري  �ملخدر�ت 
عن �شعادته بالتن�شيق �لنوعي و�ملميز 
�لذي جرى يف هذه �لعملية وعمليات 
مابن  �ل��ت��ع��اون  ك���ان  �شابقة  ع��دي��دة 
�لإم���ار�ت ممثلة بوز�رة  قطر ودول��ة 
�أ�شباب  رئ��ي�����ش��ا يف  ع��ام��ا  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
من  �إحباطها.  من  و�لتمكن  �لنجاح 
�أع�����رب �ل���ل���و�ء ع��ب��د �جلليل  ج��ان��ب��ه 
�ل��ع�����ش��م��اوي مدير  م���ه���دي حم��م��د 

�ملخدر�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
للنتائج  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  دب���ي  ب�شرطة 
�إل���ي���ه���ا عملية  �آل������ت  �ل���ت���ي  �ل��ط��ي��ب��ة 
�لذين  �ملجرمن  لأول��ئ��ك  �لت�شدي 
�أفر�د�  ب�شمومهم  ي�شتهدفون  كانو� 
�ل�شقيق  �ل���ق���ط���ري  �مل���ج���ت���م���ع  م����ن 
�ل�شباب منهم بخا�شة. و�أ�شاد �شعادته 
�جلنائية  �مل���ع���ل���وم���ات  م���رك���ز  ب�����دور 
ل�����دول جمل�س  �مل����خ����در�ت  مل��ك��اف��ح��ة 
�ل��ت��ع��اون ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة يف 
باعتباره  �مل��ع��ل��وم��ات  ه����ذه  م��ت��اب��ع��ة 
مركز� خليجيا ي�شم �شباط �رتباط 

من جميع دول �ملجل�س يعملون حتت 
�جلهود  تن�شيق  بغر�س  و�ح��د  �شقف 
�مل��خ��در�ت على  �أج��ه��زة مكافحة  ب��ن 
هذ�  ويف  �ل��ع��رب��ي.  �خل��ل��ي��ج  م�شتوى 
�أك���د ���ش��ع��ادت��ه ع��م��ق ومتانة  �ل�����ش��ي��اق 
مابن  �لثنائية  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��اق��ات 
�لإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف  وز�رة 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  ومثياتها 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ب��ط��ي��ب  م��ن��وه��ا 
�لد�ئم و�مل�شتمر ما بينها وم�شري� �إىل 
وز�رة  حققته  �ل��ذي  �ملتقدم  �مل�شتوى 
عموما  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لد�خلية 
�ل����دويل ملكافحة  �ل��ت��ع��اون  يف جم���ال 
�لعامل  �أرج����اء  خمتلف  يف  �مل��خ��در�ت 
�لثنائية  ب��الت��ف��اق��ي��ات  و�ل���ت���ز�م���ه���ا 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة بهذ�  �ل���دول���ي���ة  و�مل���و�ث���ي���ق 
�ملميز  �لتطور  ذل��ك  نا�شبا  �ل�����ش��اأن.. 
�شمو  للفريق  �لعميقة  �ل��روؤي��ة  �إىل 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
منوها بجهود معايل �لفريق �شاحي 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  متيم  خلفان 
مكافحة  �إد�ر�ت  مديري  وجهود  دبي 
�أ�شار �شعادته  �ل��دول��ة. و  �مل��خ��در�ت يف 
�ليوم ممثلة  �لإم���ار�ت  لدولة  �أن  �إىل 
دولية  ع���اق���ات  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب�������وز�رة 

�ملخدر�ت  مكافحة  جم��ال  يف  وط��ي��دة 
و�أفريقيا  و�آ���ش��ي��ا  �أوروب�����ا  م��ن  ك��ل  يف 
ماليزيا  م��ن��ه��ا  �ل��ات��ي��ن��ي��ة  و�أم���ري���ك���ا 
�ملتحدة  و�مل��م��ل��ك��ة  و�أمل���ان���ي���ا  و�ل���ي���اب���ان 
وجنوب  ونيجرييا  وهولند�  وفرن�شا 
�أفريقيا ومونرتيال بالإ�شافة للدول 
�لإقليمية يف �ملنطقة �لآ�شيوية عموما 
و�خلليجية و�لعربية خ�شو�شا. وباأن 
�لإد�ر�ت �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت 
�لتابعة لها حققت يف �لأعو�م �لقليلة 
�ملا�شية �إجن��از�ت كبرية على م�شتوى 
�لتعاون �لدويل. و��شاف �ن �مل�شاركة 
�لعمليات  م���ن  �ل���ع���دي���د  �إح����ب����اط  يف 
�لدولية �لحرت�فية يف جمال مكافحة 
لن�شاطات  و�ل���ت�������ش���دي  �مل�����خ�����در�ت 
دول���ي���ة عديدة  �إج���ر�م���ي���ة  ع�����ش��اب��ات 
�لدولية  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ع�����ش��اب��ة  م��ن��ه��ا 
من  �شقيقان  جمرمان  يديرها  �لتي 
عملية  يف  وذل��ك  باك�شتان  جمهورية 
�ملا�شي  �لعام  �أبريل  �ملوجعة  �ل�شربة 
مهربا   21 ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س  مت  ح��ي��ث 
و�أب��و ظبي حاولت  دب��ي  للهريوين يف 
�لتي  و�شمومهم  �إدخ��ال��ه��م  �لع�شابة 
يحملونها معهم �إىل �لدولة. وعملية 
�لقر�س قبل هذه �لعملية بالتعاون مع 
عدة دول �أوربية و�آ�شيوية وعلى ر�أ�شها 

�ل�شلطات �لأمنية �ملخت�شة يف �ململكة 
بالتعاون  فوتينو  وعملية   � �مل��ت��ح��دة 
و�لنرتبول  �لهولندية  �ل�شلطات  مع 
�ل�������دويل. وع��م��ل��ي��ت��ا �مل���ن���دو����س 2-1 
م��وؤخ��ر� �لأم���ر �ل��ذي يجعل م��ن هذه 

ب�����ش��م��ة خ��ا���ش��ة ومميزة  �مل�����ش��اه��م��ات 
دولة  يف  �ملخت�شة  �لأمنية  لاأجهزة 
�لإم��ار�ت وي�شعها يف مرتبة متقدمة 
من �لثقة �لعاملية بقدر�تنا ويف مكانة 

متقدمة ور�ئدة بن �لدول. 

ق��ام �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �شعيد ب��ن ه��زمي مدير 
ع����ام حم��اك��م دب����ي ب��ال��ع��م��ل ك��م��ن�����ش��ق خدمة 
�إطار  وذل��ك يف  �لت�����ش��ال،  �لعماء يف مركز 
على  ��شتناد�ً  تنطلق  �لتي  �مليد�ن  يف  مبادرة 
روؤي������ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لنزول  ب�شرورة  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
للميد�ن و�لطاع على �أي ق�شور، حيث قام 
�ملكاملات  على  ب��ال��رد  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير 

�ملحاكم عرب مركز  ترد  �لتي  و�ل�شتف�شار�ت 
�لت�����ش��ال مب��ح��اك��م دب����ي. وق���د �ط��ل��ع مدير 
�مل�شتخدمة  �ل��رب�م��ج  على  دب��ي  حماكم  ع��ام 
و�طلع  �لت�شال،  ومركز  �لعماء  خدمة  يف 
ملركز  �ل����و�ردة  �ليومية  �مل��ك��امل��ات  معدل  على 
عن  و�تطلع  ي��وم��ي��اً،  مكاملة   900 �لت�����ش��ال 
قرب ما يقوم به �ملوظفن يف خدمة �لعماء 
مب��ح��اك��م دب����ي ب���ال���رد �ل�����ش��ري��ع ع��ل��ى جميع 
�لعربية  باللغتن  للمحاكم  �ل��و�ردة  �ملكاملات 

�ملكاملات  م��ع��اجل��ة  وك��ي��ف��ي��ة  و�لجن���ل���ي���زي���ة، 
وتوفري �ملعلومات �لتي يطلبها �لعميل و�لرد 
�ل�شكاوى  ��شتقبال  و�آلية  ��شتف�شار�ته،  على 

و�لقرت�حات ورفعها جلهات �لخت�شا�س.
�أن  �أح��م��د �شعيد ب��ن ه���زمي  وذك����ر �ل��دك��ت��ور 
�لقناعة  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  �مل����ي����د�ن  يف  ب���رن���ام���ج 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  عليها  د�أب���ت  �لتي  و�ملمار�شة 
يف حم��اك��م دب���ي و�ل��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى مفهوم 
�مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��و����ش��ل �مل��ب��ا���ش��ر م���ع خمتلف 

فاملحاكم  �ل��د�ئ��رة،  يف  �لوظيفية  �مل�شتويات 
�مل�شرتكة  �ل��ق��ي��م  م��ن  منظومة  �إىل  حتتكم 
ويف  و�لأ�شا�شية  �لأوىل  مرجعتيها  تعد  �لتي 
هذه  لتعزز  �لفريق  ب���روح  �لعمل  مقدمتها 
�لقيم وتدعمها، و�أن هذه �ملبادرة �شتعزز من 
�لإد�رة  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  وفر�س  قنو�ت 
�لوقوف  لنا  �شيتيح  مم��ا  �ل��د�ئ��رة،  يف  �لعليا 
خمتلف  يف  للعمل  �لو�قعية  �ل��ظ��روف  على 

�لوحد�ت �لتنظيمية وميادين �لعمل. 

يف ملتقاها الثاين مع ال�ست�ساريني

بلدية مدينة العني توؤكد على اأهمية حتقيق اأف�سل معايري البناء وال�ستدامة

ا�سادة قطرية ب�سرطة دبي على تعاونها يف اإحباط عملية كبرية لتهريب املخدرات 

مدير عام حماكم دبي كمن�سق خدمة العمالء يف امليدان
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•• اأبوظبي-وام:

طورت هيئة �لبيئة - �أبوظبي موقعا 
يف  �لهو�ء  نوعية  يعر�س  �إلكرتونيا 
�لإم�����ارة ح��ي��ث ي��ت��م جت��م��ي��ع بيانات 
حمطة   20 م����ن  �ل�����ه�����و�ء  ن���وع���ي���ة 
ت��اب��ع��ة للهيئة م��وزع��ة ج��غ��ر�ف��ي��ا يف 
وتغطي  �أب��وظ��ب��ي.  مناطق  خمتلف 
هذه �ملحطات خمتلف �أنحاء �لإمارة 
وتر�شل بثا حيا للبيانات على مد�ر 
للهيئة  �لبيانات  تتيح  فيما  �ل�شاعة 
�مللوثات  وق��ي��ا���س  م��ر�ق��ب��ة  ف��ر���ش��ة 
و�ملن�شو�س  ل���ل���ه���و�ء  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
و�ل����ل����و�ئ����ح  �ل�����ق�����و�ن�����ن  ع���ل���ي���ه���ا يف 
�جلزيئات  وه���ي  ب��ال��دول��ة  �ل��ن��اف��ذة 
�أك�شيد  وث���اين  �مل�شتن�شقة  �ل�شلبة 
�لكربون  �أك�شيد  و�أول  �لنيرتوجن 
و�لأوزون.  �لكربيت  �أك�شيد  وث��اين 
�أبوظبي  ودعت كل من هيئة �لبيئة 
كافة  �أب����وظ����ب����ي  �ل�������ش���ح���ة  وه���ي���ئ���ة 
�ملوقع  زي�����ارة  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د 
�لفئات  وخ�����ش��و���ش��ا  �لإل�����ك�����رتوين 
�أمر��س �حل�شا�شية  �لتي تعاين من 
�لربو  وح��الت  �لتنف�شي  �جلهاز  يف 
ل���ل���ت���ع���رف و�لط���������اع على  وذل�������ك 
�أحد  تعد  �لتي  �ل��ه��و�ء  نوعية  حالة 
�لتي  �خل��ارج��ي��ة  �لبيئية  �ل��ع��و�م��ل 
�لفئات  بع�س  على  �شلبا  ت��وؤث��ر  ق��د 

�لتي تعاين م��ن ه��ذه �لأم��ر����س يف 
بهدف  وذل���ك  �ل�شنة  ف���رت�ت  بع�س 
زيادة �لوعي لدى تلك �لفئات و�أخذ 
�لحتياطات �لازمة . ومن �ملرجح 
�أن تز�يد ن�شبة �لغبار يف �جلو ب�شبب 
�لرياح  �أو هبوب  �لرملية  �لعو��شف 
م��ع��ي��ن��ة خال  زم���ن���ي���ة  ف������رت�ت  يف 
زي���ادة حالت  �ىل  ي���وؤدي  ق��د  �ل�شنة 
�ل���رب���و وغريها  ب���اأزم���ات  �لإ����ش���اب���ة 
ما  �لتنف�شي  �جل��ه��از  �أم���ر�����س  م��ن 
�لازمة  �لحتياطات  �تخاذ  يتم  مل 
�لأمر��س  �أح��د  �لربو هو  �أن  . ومبا 
�مل��زم��ن��ة �ل���ت���ي ل ع����اج ل��ه��ا ميكن 
ل��ل��م��و�ط��ن��ن و�مل��ق��ي��م��ن يف �لإم����ارة 
بنوبات  �ل�����ش����اب����ة  ن�����ش��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل 
�لتعر�س  �مل��ر���س م��ن خ��ال جتنب 
�إىل  �ملوؤدية  و�لعو�مل  �مل�شببات  �إىل 
�أزم��ات �لربو حيث يتعر�س  ح��دوث 
�لأ�شخا�س �لذين يعانون من �لربو 
�ل�شفري  م���ن  م��ت��ك��ررة  ن���وب���ات  �إىل 
�حلاد  و�ل�شعال  �لتنف�س  يف  و�شيق 
خ�شو�شا يف فرتة �مل�شاء ويف �ل�شباح 
�لباكر . ويف دولة �لإم��ار�ت يتوجب 
على  �لتعرف  بالربو  �مل�شابن  على 
وحماولة  للح�شا�شية  �مل�شببة  �مل��و�د 
�أو  �ل��دخ��ان  �أو  �ل��غ��ب��ار  مثل  جتنبها 
�ل�����ش��ب��اب �ل���دخ���اين ك��ال��ن��اجت��ة من 
�لعو��شف �لرملية . وقالت �ملهند�شة 

�حل��و���ش��ن��ي مديرة  �أح���م���د  ���ش��ي��خ��ة 
يف  و�لتحليل  �لبيئية  �ملر�قبة  �إد�رة 
�لهيئة يف ت�شريح يف هذ� �ل�شياق �ن 
�ملحافظة على نوعية �لهو�ء يف �إمارة 
�أبوظبي تعترب �أحد �أولويات �لهيئة 
على  حتر�س  و�لتي  �ل�شرت�تيجية 
و�لتقييم  �ل���ه���و�ء  ن��وع��ي��ة  م��ر�ق��ب��ة 
�نبعاثات  م�شادر  لتحديد  �مل�شتمر 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل���ل���وث���ات 
و�أ�شمل  �أدق  ب�شكل  بالإمارة  �ملنتجة 
�لبيانات  نتائج حتليل  �ن  .مو�شحة 
�لرئي�شي  �مل�����ش��ب��ب  �أن  �إىل  ت�����ش��ري 
ل���ت���دين ن���وع���ي���ة �ل����ه����و�ء يف �إم������ارة 
طبيعية  م�شادر  �إىل  يعود  �أبوظبي 
�ل�شحر�وية  �ل��دول��ة  طبيعة  وه���ي 
لرت�كيز  �لأول  �مل�����ش��در  ت��ع��د  �ل��ت��ي 
�ل��غ��ب��ار �ل��ع��ال��ي��ة و�ل���ت���ي ت��زي��د عند 
�لرملية  و�لعو��شف  �ل��ري��اح  هبوب 
�لأخ����رى  �مل�������ش���ادر  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لأن�شطة  م���ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
�لبناء  �أن�شطة  و�ملتمثلة يف  �لب�شرية 
و�لت�شييد و�حلركة �ملرورية..�إ�شافة 
�إىل �لأن�شطة �ل�شناعية. وعرب زيارة 
�مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين مي��ك��ن حتديد 
مر�قبة  حم��ط��ات  ت���و�ج���د  م��ن��اط��ق 
نوعية �لهو�ء �خلا�شة بهيئة �لبيئة 
�لإمارة  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �أبوظبي 
حلالة  �أف�شل  فهم  على  و�حل�شول 

ن��وع��ي��ة �ل���ه���و�ء يف ه����ذه �مل��ن��اط��ق . 
نوعية  �إىل  �مل��وق��ع  ه���ذ�  ي�شري  ك��م��ا 
ت�شنيفات  �شتة  خ���ال  م��ن  �ل��ه��و�ء 
وه��ي جيد و متو�شط وغ��ري �شحي 
ل��اأ���ش��خ��ا���س �ل���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
�حل�����ش��ا���ش��ي��ة وغ�����ري ���ش��ح��ي وغري 
. من  �لإط���اق وخطر  على  �شحي 
جانبه ن�شح �لدكتور خالد �جلابري 
�ل�شارية  �إد�رة �لأمر��س غري  مدير 

يف هيئة �ل�شحة �أبوظبي �لأ�شخا�س 
�لذين يعانون من م�شكلة يف �جلهاز 
�مل�شنفة  �لأماكن  بتجنب  �لتنف�شي 
لاأ�شخا�س  �شحية  غ��ري  ك��اأم��اك��ن 
وما  �حل�شا�شية  من  يعانون  �لذين 
�لرملية  �ل��ع��و����ش��ف  �أي�����ام  يف  ف����وق 
وذلك من خال �لبقاء د�خل �ملنازل 
و�ل�شتمر�ر يف تناول �لأدوية ب�شكل 

منتظم.

•• عجمان ـ حممد بدير 

و�لناجح  �لعملي  �ل��ربن��ام��ج  �إط���ار  يف 
يف  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  ت���ت���ب���ن���اه  �ل�������ذي 
خمتلف  يف  عاملين  خ��رب�ء  ��شت�شافة 
�لأق�����ش��ام و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، �أف����اد حمد 
ترمي �ل�شام�شي مدير منطقة عجمان 
�ل�شيخ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���دي���ر  �ل��ط��ب��ي��ة 
خليفة بن ز�يد بعجمان �أن �مل�شت�شفى 
ز�ئ���ري���ن يف  �أط���ب���اء   3 �أم�����س  ��شتقبل 
وجر�حة   ، �لأط��ف��ال  طب  تخ�ش�شات 
�أهمية  مو�شحا   ، و�لعظام   ، �لقولون 
وجدوى مثل هذه �لزيار�ت لاأطباء 
�لز�ئرين من خال �حلد من حتمل 
�مل���ر����ش���ى ع���ن���اء �ل�����ش��ف��ر ل��ل��ب��ح��ث عن 
�لعاج خارج �لدولة لإج��ر�ء عمليات 
فر�شة  �إيجاد  �إىل  بالإ�شافة  معقدة، 

�لوز�رة  �أطباء  بن  و�لتو��شل  �حلو�ر 
�ملعرفة  تبادل  يف  �لز�ئرين  و�لأط��ب��اء 
�ي��ج��اب��ي��ا على  ينعك�س  و�مل�����ش��ورة مم��ا 
نوعية �لعمليات �لتي تقدم للمر�شى 

وكذلك رفع �لكفاء�ت
�ل��ز�ئ��رون يقومون  �أن �لطباء  و�أف��اد 
و�لتي  للم�شت�شفى  زي��ارت��ه��م  خ���ال 
ت�شتمر ��شبوعا بالك�شف على �ملر�شى 
�لذين مت حت�شريهم م�شبقا للعر�س 
على هوؤلء �لطباء ، و�إجر�ء عمليات 

للحالت �لتي ت�شتدعي.
وقد �أو�شحت �لدكتورة علوية خليفة 
�أن  �لأط��ف��ال  ط��ب  ��شت�شاري  �شليمان 
�لدكتور هانوج هيتال طبيب طو�رئ 
�لأط�����ف�����ال يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى �لأط����ف����ال 
بن�شلفانيا  وج��ام��ع��ة  ف��ي��ادي��ل��ف��ي��ا  يف 
يقوم   ، �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات 

لأطباء  تدريبية  عمل  ور���س  بتنفيذ 
�لعناية  ح���ول  و�مل��م��ر���ش��ن  �لأط���ف���ال 
لديهم  �ل����ذي����ن  ل���اأط���ف���ال  �مل��ك��ث��ف��ة 
م�شكات يف هبوط �لتنف�س ، وتوقف 
�جلفاف  وح�����الت   ، �ل��ق��ل��ب  ف�����ش��ل  �أو 
�حل���ادة و�لل��ت��ه��اب��ات �ل��ت��ي ت���وؤدي �ىل 

توقف �لتنف�س وتوقف �لقلب.
�أن در�����ش���ات حالت  و�أ���ش��اف��ت ع��ل��وي��ة 
�لولدة  من  �لأطفال  ت�شمل  �لأطفال 
وحتى 12 �شنة ، حيث تركز �لدور�ت 
�لرئوية  �للتهابات  على  �لتدريبية 
، و�ل���ت���ه���اب���ات �ل������دم و�ل���ت���ه���اب �ل����دم 
و�أحيانا   ، ع��ال��ي��ة  ب��ح��م��ى  �مل�����ش��ح��وب��ة 
ل���دى  �ل�����وع�����ي  ف�����ق�����د�ن  ت���������وؤدي �ىل 

�لأطفال.
�ل���دك���ت���ور ه�شام  �أو�����ش����ح  م���ن ج��ه��ت��ه 
عامة  ج��ر�ح��ة  ����ش��ت�����ش��اري  عبد�ملعنم 

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  يف 
�أم�س  ��شتقبل  �مل�شت�شفى  �أن  بعجمان 
�لدكتور ماجد ب�شيوين �أ�شتاذ جر�حة 
باململكة  ���ش��ي��ف��ل��د  ب��ج��ام��ع��ة  �مل��ن��اظ��ري 
للمرة  �مل�شت�شفى  ي��زور  �ل��ذي  �ملتحدة 
مبعاينة  ���ش��ي��ق��وم  ح���ي���ث   ، �ل���ر�ب���ع���ة 
يف  م�شاكل  لديهم  مري�شا   50 نحو 
12 عملية  نحو  و�ج����ر�ء   ، �ل��ق��ول��ون 
وتتطلب  �لكربى  �لعمليات  من  تعد 
هذه  و�شبب  عاجها  يف  فائقة  مهارة 
م�شاكل �لم�شاك �ملزمن نتيجة زيادة 
وح������الت جيوب  �ل���ق���ول���ون  ط����ول  يف 
�لقولون ذ�ت م�شاعفات متكررة ، كما 
�أن �لزيارة �شرتكز على عاج �ملر�شى 
�لقولون  يف  م�����ش��اك��ل  ل��دي��ه��م  �ل��ذي��ن 
و�ل�����ش��رج ح��ي��ث ه��ن��اك ح���الت لديهم 

مر�س حتو�شات يف �لقولون .

�ل�شي�شي  وج����ي����ه  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
�إن  �ل��ع��ظ��ام  ����ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����س ق�شم 
�لدكتور فر�ن�شو� �أكر�س ��شتاذ جر�حة 
��شابات  وخ��ا���ش��ة  �مل��اع��ب  ����ش��اب��ات 
 ، �ن���ت���و�ن  ���ش��ان��ت  مب�شت�شفى  �ل��رك��ب��ة 
وجامعة رينيه ديكارت يف باري�س يزور 
م�شت�شفى خليفة للمرة �لثانية ، حيث 
�لتي متت يف  �ل�شابقة  �لزيارة  قام يف 
دي�شمرب �ملا�شي مبعاينة 71 مري�شا 
�لذين لديهم ��شابات ماعب ، وقام 

باجر�ء 13 عملية يف �لركب.
�لز�ئر  �لطبيب  �أن  �ل�شي�شي  و�أ�شاف 
مبعاينة  �ل�����زي�����ارة  ه�����ذه  يف  ���ش��ي��ق��وم 
وعمل  حت�������ش���ريه���م  مت  ح���ال���ة   70
لقو�عد  طبقا  لهم  و�أ�شعة  فحو�شات 
�لذي  و�لربوتوكول  �ملاعب  ��شابات 
مت �عتماده يف زيارته �ل�شابقة ، ومن 

�لز�ئر  �ل��ط��ب��ي��ب  ي���ق���وم  �أن  �مل���ت���وق���ع 
باجر�ء نحو 50 عملية.

و�أو�شح �ل�شي�شي �أن م�شت�شفى خليفة 

�شوف ي�شتقبل يف �شهر �شبتمرب �لقادم 
��شابات  ����ش��ت��اذ  ن��ورت�����ش��ام  �ل���دك���ت���ور 
�ل��ك��ت��ف ب��ج��ام��ع��ة ري��ن��ي��ه دي����ك����ارت يف 

�ملر�شى  على  للك�شف  وذل���ك  ب��اري�����س 
�لذين يعانون من �آلم �لكتف �أو متزق 

�لع�شات حول �لكتف باملنظار.

•• عجمان ـ حممد بدير 

ب��ن��ت عبد�هلل  ع����زة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ق���ام���ت 
حميد  موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي 
بتكرمي  �خل��ريي��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لقر�آن  حفظة  من  �ملتميزين  �لطلبه 
�ل�����ك�����رمي �ل���ت���اب���ع���ن مل����رك����ز �لرق������م 
و�لبالغ  �ل���ك���رمي،  �ل���ق���ر�آن  لتحفيظ 

عددهم 30 طالبا وطالبة.
ج����اء ح��ف��ل �ل���ت���ك���رمي ع��ق��ب �ل���زي���ارة 
عزة  �ل�شيخة  ���ش��م��و  ب��ه��ا  ق��ام��ت  �ل��ت��ي 
�لرقم  مل��رك��ز  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن��ت 
كان  حيث  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ 
�لزعابي  عبيد  ���ش��ع��ادة  ��شتقبالها  يف 
لل�شئون  �لعامه  للهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ل�شامية و�لأوقاف وعدد من �ولياء 

�مور �لطلبة ومدر�ء �ملر�كز �لدينية.

وخ������ال �حل���ف���ل ث��م��ن��ت م���دي���ر عام 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د 
�خل��ريي��ة �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
�ملركز و�أ�شادت باأهمية ت�شجيع �ملر�كز 
�لكرمي  �ل���ق���ر�آن  بتحفيظ  �خل��ا���ش��ة 

�شجعت  ك���م���ا  وت�����اوت�����ه،  وت��ع��ال��ي��م��ه 
�لطلبة على ��شتمر�رية تاوة وحفظ 
�ملوؤمن يف حياته  لأن��ه نرب��س  �لقر�آن 
بتعاليم  �لتم�شك  على  �شجعتهم  كما 
و�لقيم  �ل�����ش��ري��ف  و�حل���دي���ث  �ل���دي���ن 

�ل�شامية �لنبيلة.
�ملتميزين  �لطلبة  تكرمي  �أن  و�أف���ادت 
جاء يف �إطار جهود موؤ�ش�شة حميد بن 
يف  �ملتو��شلة  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد 
على  وبناء  �ملجتمعية  �خلدمة  جم��ال 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  ح��ر���س 
�لنعيمي  ر�����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  �ل�����ش��ي��خ 
عجمان  حاكم  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
عمار  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  وبرعاية 
بن حميد �لنعيمي ويل �لعهد ورئي�س 
توطيد  على  �ملوؤ�ش�شة  �م��ن��اء  جمل�س 
ومد  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  بن  �ل�شلة 
�مل�شتحقة  �لفئات  لدعم  قوية  ج�شور 
�ل�شعاب  وتذليل  �ملجتمع  �شر�ئح  من 
�لتي  �لفئات  وخا�شة  تو�جهها  �ل��ت��ي 
م���ر�ك���ز  دع������م خل����دم����ه  حت����ت����اج �ىل 
�لرقم  م��رك��ز  �أن  م��و���ش��ح��ة  �ل���ق���ر�ن، 

�ملر�كز  من  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ 
وتقوم  �لم����ارة  م��ر�ك��ز  تت�شدر  �ل��ت��ي 
بت�شجيع �لطلبة �ملتميزين من حفظة 
�أكدت  �لقر�آن وتعاليمه �حلنيفة. كما 
�ل�����ش��ي��خ��ة ع���زة �ل��ن��ع��ي��م��ي ع��ل��ى �أهمية 
بالطريقة  وت��رب��ي��ت��ه��م  �لأج���ي���ال  ب��ن��اء 
ليكونو�  �شالح  جمتمع  يف  �ل�شليمة 
قادرين على �مل�شاركة يف عملية �لبناء 
و�لتنمية �لتي ت�شهدها �لدولة، مبينة 
�أهمية تربية �لأبناء على هدى �لقر�آن 
�لكرمي وتعاليم �ل�شنة �لنبوية وغر�س 
�ل��ق��ي��م �لإ����ش���ام���ي���ة و�لأخ���اق���ي���ة يف 
نفو�س �لأطفال، ومو�شحة �أن خريية 
�لنعيمي ل تتو�نى عن خدمة �شر�ئح 
ومطلقات  و�أر�م���ل  �يتام  من  �ملجتمع 
�شيما  ول  وغ������ارم������ن  وم�����ع�����وزي�����ن 
�ملر�حل  بجميع  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة 

وحتى  �لرو�شة  م��ن  ب��د�ي��ة  �لدر��شية 
�جلامعة وذلك للت�شجيع طالب �لعلم 
�لعلمي  ط��ري��ق��ه  مل��و����ش��ل��ة  وحت��ف��ي��زه 

تعرت�س  �لتي  �لعقبات  كافه  وتذليل 
�ملوؤ�ش�شة  �ه��ت��م��ام  وم���وؤك���دة   ، ط��ري��ق��ه 
�ل�شر�كات �ملجتمعية مع كافة  بتعزيز 

�حلكومية،  وغ��ري  �حلكومية  �جلهات 
مثمنة كل �جلهود �لتي ت�شهم يف رقي 

�ملجتمع وتطوره وتنميته �ل�شاملة.

•• عجمان ـ الفجر 

�ع��ت��م��د جم��ل�����س �أم���ن���اء ج��ائ��زة ر��شد 
�أ�شماء  و�ل��ع��ل��وم  للثقافة  ح��م��ي��د  ب��ن 
�ملحكمن لاأعمال �مل�شاركة باجلائزة 
بحثا   130 �ل��ع��ام  ه���ذ�  بلغت  و�ل��ت��ي 
غطت خمتلف �ملجالت �لتي طرحتها 

�جلائزة.
جاء ذلك خال �لجتماع �لذي عقد 
يف جمعية �أم �ملوؤمنن برئا�شة �لدكتور 
رئي�شة  ن��ائ��ب  �مل��ه��ريي  ح����ارب  �شعيد 

بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  �ملجل�س 
ز�يد بن �شقر �آل نهيان قرينة حاكم 
�ملوؤمنن،  �م  جمعية  رئي�شة  عجمان 
وح���������ش����ور �أع���������ش����اء �مل���ج���ل�������س وه���م 
�ل�شام�شي  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ 
عبد�لرحمن  ع���ب���د�هلل  و�ل���دك���ت���ور   ،
، و�ل���دك���ت���ور خ���ال���د عبد  �ل�����ش��ع��ي��دي 
�آل  ح�بيب  �أح�مد  �خل��اج�����ة،  �لرحمن 
 ، �لل�ه  غ�ريب ، وخم�ي�س حمم�د عب�د 
�إىل جانب رج�اء ح�شن �لنومان نائبة 
ومي�س   ، �مل��وؤم��ن��ن  �أم  جمعية  رئي�شة 

عارف �أمينة �شر �جلائزة.
�لعمال  �لج��ت��م��اع  ��شتعر�س  ح��ي��ث 
دورت����ه����ا  يف  �جل�����ائ�����زة  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
بحثا،   130 وب����ل����غ����ت  �ل����ث����اث����ن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  وت�شدرت 
�لأع����م����ال  ع�����دد  يف  �لأوىل  �مل���رت���ب���ة 
 ، 48 بحثا  وبلغت  باجلائزة  �مل�شاركة 
تلتها كا من دولة �لإمار�ت �لعربية 
بلغت  حيث  ع��م��ان  و�شلطنة  �مل��ت��ح��دة 
لكل  ب��ح��ث��ا   22 �مل�����ش��ارك��ة  �لأع����م����ال 
منهما ، ومملكة �لبحرين 10 بحوث 

، يف حن جاءت �لأبحاث �لأخرى من 
دولة قطر ودولة �لكويت.

�خلا�شة  �لح�������ش���ائ���ي���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�أن ه��ن��اك تفوقا  �مل�����ش��ارك��ة  ب��الأع��م��ال 
على  رك��زت  �لتي  �لبحاث  يف  و��شحا 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��رتب��وي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة ، 
�لتقني  �ملجال  يف  �مل�شتجدة  و�لأم���ور 
للمجالت  ب��ال���ش��اف��ة   ، و�لإع���ام���ي 
و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة مم���ا يعك�س  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
بهذه  �ل���ب���اح���ث���ن  وت�����اأث�����ر  �ه����ت����م����ام 

�لتطور�ت �لعلمية و�لثقافية.

و�أو�شحت �جلائزة �أن �لأبحاث �ملقدمة 
و�لنف�شية  �ل��رتب��وي��ة  �ل��در����ش��ات  ع��ن 
�ل�شلوكية  �مل�����ش��ك��ات  ج��و�ن��ب  غ��ط��ت 
�لحتياجات  وذوي   ، �ملتعلمن  ل��دى 
وتقنيات  �لرتبوية  و�ملهار�ت  �خلا�شة 

�لتعلم.
�ل�شرعية  �ل����در������ش����ات  جم�����ال  ويف 
�ملقدمة  �لب��ح��اث  رك���زت  و�لقانونية 
�مل�����ش��ت��ج��دة يف �حلياة  �ل��ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى 
وعاقتها  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

بالأحكام �لق�شائية و�ل�شرعية.

�لجتماعية  �ل���در�����ش���ات  جم���ال  ويف 
تناولت �لبحوث �لق�شايا �مل�شتجدة يف 
و�لنتماء،  و�لهوية  �لإعامي  �ملجال 
�مل�����ش��ارك��ات يف جمالت  ت���ع���ددت  ك��م��ا 

و�لدر��شات  و�لبيئة  �ملعلومات  تقنية 
�إىل جانب   ، و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لإد�ري�����ة 
و�لنقد  و�ل��ت��غ��ذي��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �ل��ط��ب 

�لأدبي.

�لأعمال  ب��ل��غ��ت  �لأدب�����ي  �لإب������د�ع  ويف 
�مل�شاركة 45 عما توزعت بن �ل�شعر 
و�لق�شة  �ل�شعبي  و�ل�شعر  �لف�شيح 

�لق�شرية و�لرو�ية.

طبية عجمان ت�ستقبل 3 اأطباء زائرين يف طب الأطفال وجراحة القولون والعظام

حمد ال�سام�سي: الزيارات حتد من حتمل املر�سى عناء ال�سفر للبحث عن العالج يف اخلارج

خريية النعيمي ترعى وتكرم 30 طالبًا وطالبة من مركز الرقم لتحفيظ القراآن الكرمي

باحثا ي�ساركون للتناف�س على جائزة را�سد بن حميد للثقافة والعلوم  130

جمل�س الأمناء يعتمد اأ�سماء املحكمني للدورة الثالثني للجائزة

•• راأ�س اخليمة : الفجر

 يف �إطار حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�ملو�طنن  م�شالح  على  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
�أمورهم  وتي�شري  �أمامهم  �لعقبات  وتذليل 
�أمر  باملجتمع  �ل��ن��ه��و���س  وت��ع��زي��ز  �ملعي�شية 
�لتي  �لبناء  خمالفات  جميع  باإعفاء  �شموه 
 2008 ع��ام  �لبناء  قانون  �شدور  قبل  متت 

بن�شبة مئة باملئة )�إعفاء كلياً( .
�ل�شام�شي  علي  م��ب��ارك  �شعادة  بذلك  �شرح 

�إن  رئي�س د�ئ��رة بلدية ر�أ���س �خليمة و�أ�شاف 
روؤية �شموه تهدف �إىل ت�شحيح �أو�شاع �ملباين 
وتقدمي  �لأح���ي���اء  �لأح���ي���اء يف  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
وتوعيتهم  �لإم���ارة  ل�شكان  �خلدمات  �أف�شل 
�ملخالفات  �لناجمة عن تلك  �ل�شلبية  بالآثار 

دون �لرجوع �إىل �جلهات �ملخت�شة 
ي��ق�����ش��ي مبنح  �ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  �إن  و�أ������ش�����اف: 
خمالفي �لبناء يف ق�شائمهم �ل�شكنية باإمارة 
ر�أ�س �خليمة �إعفاء كلياً خال مدة زمنية ل 
�لقر�ر  ه��ذ�  �شدور  تاريخ  من  �لعام  تتجاوز 
وهو ي�شتهدف ت�شحيح �لإ�شافات �لع�شو�ئية 

للجهات  �ل��رج��وع  دون  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  يف 
�لر�شمية مبا يتعار�س مع ��شرت�طات و�أنظمة 
دون  �ملنفذة  �ملخالفات  ي�شتهدف  كما  �لبناء 

ترخي�س يف �أحياء �لإمارة . 
ر�أ�س  �إم���ارة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إن  وق��ال   
�خليمة حر�س ب�شكل كبري من خال �إطاق 
هذه �حلملة على مر�عاة �ل�شكان و�إعطائهم 
�أبنيتهم  �أو�شاع  لتح�شن  كافيه  زمنية  فرتة 
مادية  �أع����ب����اء  دون  �مل���خ���ال���ف���ات  وت�����ش��ح��ي��ح 
ودع�����ا ���ش��ع��ادت��ه �مل��خ��ال��ف��ن مل���ر�ج���ع���ة د�ئ����رة 
لت�شحيح  �مل��ب��اين  و  �لهند�شة  �إد�رة  �لبلدية 

�ملدة  �نتهاء  قبل  �لقائمة  �ملخالفات  �أو���ش��اع 
�نق�شاء  بعد   : �ل�شام�شي  وتابع  �لقانونية. 
�ملهلة �ملمنوحة ملخالفي �لبناء �شيتم حت�شيل 
�ملعتمد دون  للقانون  �ملقررة طبقاً  �لغر�مات 

�أي خ�شم عليها
 وك����رر �أ���ش��ادت��ه ب��ه��ذ� �ل���ق���ر�ر �ل����ذي �شيمنح 
و  �لبناء  �أو���ش��اع  ت�شحيح  فر�شة  �ملخالفن 
�أي���ة غر�مة  �إل��غ��اء م��ن �مل��خ��ال��ف��ات دون دف���ع 
موؤكد� باأن مثل هذه �لقر�ر�ت تدفع م�شرية 
�لتطوير يف �لإمارة وت�شهم يف �زدهار �لعمر�ن 

ب�شكل عام.

�سعود بن �سقر ياأمر باعفاء خمالفات البناء ال�سادرة قبل عام 2008

•• برلني-وام:

���ش��ع��ادة جمعة م��ب��ارك �جل��ن��ي��ب��ي �شفري  ���ش��ارك 
�ل���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة �أمل��ان��ي��ا �لإحت���ادي���ة يف 
�أعمال �لجتماع �لثاين لنادي �لطاقة �ملتجددة 
�لذي عقد �أم�س �لول يف برلن. كما �شارك يف 
�لج��ت��م��اع ع��دد م��ن وزر�ء �ل��ط��اق��ة يف ع��دد من 

و�ملغرب  وفرن�شا  وبريطانيا  �أملانيا  مثل  �ل��دول 
تعزيز  �أهمية  �لجتماع  و�أك��د  �أفريقيا.  وجنوب 
����ش��ت��خ��د�م��ات �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ع��امل��ي��ا ودعم 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  ك��ل 
�ل�شفري  �شعادة  ق��دم  فيمل   .. �إي��ري��ن��ا  �مل��ت��ج��ددة 
�جلنيبي دعوة لعقد �لجتماع �لثالث للنادي يف 
�لدولة على هام�س �أ�شبوع �أبوظبي لا�شتد�مة. 

�سفري الدولة لدى برلني ي�سارك يف الإجتماع 
الثاين لنادي الطاقة املتجددة

•• ال�سارقة-وام:

�مل�شنن  رعاية  د�ر  �أم�س  �لتعاونية  �ل�شارقة  �أه��دت جمعية 
حافلة  �ل�شارقة  يف  �لجتماعية  �خلدمات  لد�ئرة  �لتابعة 
لنقل �مل�شنن ولتلبية حاجاتهم .. �شمن �لتعاون �مل�شرتك 
ل��ل��د�ر. وقال  ت��ق��دم��ه �جلمعية  �ل���ذي  �مل��ت��و����ش��ل  و�ل��دع��م 
ماجد �شامل �جلنيد مدير عام جمعية �ل�شارقة �لتعاونية 
�إىل  �لهادفة  ��شرت�تيجية �جلمعية  تاأتي �شمن  �ملبادرة  �إن 
متكن �أبناء �ملجتمع ودعم وم�شاعدة �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�خلريية خ�شو�شا تلك �لتي ترعى وتاأوي كبار �ل�شن. و�أكد 
لرعاية  �ملمكن  �ل��دع��م  ك��ل  ت��ق��دمي  على  �جلمعية  ح��ر���س 
�لوطني و�لأخاقي  �لإلتز�م  �طار  .. وذلك يف  �ل�شن  كبار 
و�لإن�شاين بامل�شوؤولية �لجتماعية �لتي جت�شدها �شريحة 

ورفعة  �لأج���ال  تربية  يف  �لف�شل  لهم  ك��ان  �لذين  �مل�شنن 
�لقطري مدير  �أ�شادت مرمي  . من جانبها  �لدولة  وتقدم 
تقدمه جمعية  �لذي  �ملتو��شل  بالدعم  �مل�شنن  رعاية  د�ر 
يف  �لفاعلة  و�مل�شاهمة  �مل�شنن  لكبار  �لتعاونية  �ل�شارقة 
ب�شكل  لهم  ونف�شية  و�شحية  �جتماعية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
حر�شت  �لإجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  �أن  و�أو�شحت  د�ئ��م. 
على  ي�شهر  �مل�شنن  رعاية  د�ر  يف  طبي  طاقم  توفري  على 
ر�حة �مل�شنن على مد�ر 24 �شاعة �إىل جانب ق�شم �لإعا�شة 
�لرب�مج  وق�شم  للم�شنن  �جتماعية  خدمات  يقدم  �ل��ذي 
�لذي ينظم فعاليات لهم على فرتتن �شباحية وم�شائية 
ب�شكل  ت�شاعد  �حلافلة  ب��ان  منوهة  وخارجها  �ل��د�ر  د�خ��ل 
كبري على تنفيذ �لربنامج �ليومي للد�ر وبخا�شة زيار�ت 

�لفريق �لطبي �لتي تنظمها �لد�ر للم�شنن يف منازلهم.

جمعية ال�سارقة التعاونية تدعم دار رعاية امل�سنني

البيئة - اأبوظبي تطور موقعا اإلكرتونيا يعر�س نوعية الهواء يف الإمارة من خالل 20 حمطة تابعة للهيئة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يوروفوند للمقاولت �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1019300 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/يوروفوند للمقاولت �لعامة ذ.م.م
EUROFOND GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/ يوروفوند لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
EUROFOND GENERAL MAINTENANCE LLC

بناية   16 رقم  مكتب   46 قطعة   26 م  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
خلفان �حمد عبد�هلل خادم �لهاملي �ىل �بوظبي م�شفح م 40 ميز�ن مكتب 

رقم 2 �ملالك عبد�جلليل عبد�لرحمن �لبلوكي
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 �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�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/بقالة �مل�شجري 

رخ�شة رقم:CN 1021437 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة �مل�شجري
AL MASHJARI GROCERY

�ىل/ مطحنة �مل�شجري 
AL MASHJARI FLOUR MILL

تعديل ن�شاط/��شافة مطحنة )4711005(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرفاعة للهو�تف 

�ملتحركه رخ�شة رقم:CN 1344329 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شالح حممد ح�شن �شرب�ن �لربيكي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى �شعيد ��شماعيل ن�شر �ملهريي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �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/�لعفر�ء لتجارة 

CN 1079470:لبا�شتيك و�لنايلون رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شامل �شعيد مبارك �لر��شدي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد ��شماعيل عبد�هلل �حمد

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمار�ت لت�شليح 

CN 1322223:ل�شمامات و�مل�شخات رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �بر�هيم هال �لرم�شي �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نعمة نا�شر زوجة �شالح عبد�هلل عو�س

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتجارة  �لتوكل  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدو�جن رخ�شة رقم:CN 1084650 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ��شماعيل بايل كونهي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ز�يد مطر خمي�س خلفان �ملزروعي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعيديل ن�شب �ل�شركاء

ز�يد مطر خمي�س خلفان �ملزروعي من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتجارة  �شايف  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
معد�ت �ل�شالون رخ�شة رقم:CN 1016183 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد مطر �ل�شريف مطر �لهاملي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعيديل ن�شب �ل�شركاء
حممد مطر �ل�شريف مطر �لهاملي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ند� مبادي حممد �شايف

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو�در �خلري للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1175727 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شقر علي ح�شن �حمد �مل�شعبي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعيديل ن�شب �ل�شركاء

�شقر علي ح�شن �حمد �مل�شعبي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد علي نا�شر )%100(
تعديل �ل�شركاء

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

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

CN 1156156:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمود نا�شر �حلميدي �لدرعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حمد مطر حممد حماد �ل�شام�شي

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

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

CN 1271367:لل�شيد�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة موزه حممد علي عاطف �لنا�شري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف موزه بنت �شرور بن علي �ل�شاعدي

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

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

CN 1103795:للتجارة و�ملقاولت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد بطي حممد علي �لرميثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي فاح جابر مفرح �لحبابي

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

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

CN 1149551:ل�شانزليزيه للن�شاء رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وردة �ل�شتاء للمو�د �لغذ�ئية

 رخ�شة رقم:CN 1168419 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد �شالح عبد�هلل �حلجري �لربيكي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شالح عبد�هلل �حلجري �لربيكي من 100% �ىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نور �لمن ليت نور ��شام )%100(
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 2.40*0.90

تعديل ��شم جتاري:من/وردة �ل�شتاء للمو�د �لغذ�ئية
WINTER FLOWER FOODSTUFF

�ىل/بقالة وردة �ل�شتاء
WINTER FLOWER BAQALA

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لبد�ع  �ل�ش�����ادة/قمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:CN 1185299 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/قمة �لبد�ع للمقاولت و�لنقليات �لعامة
ZENITH CREATION CONTRACTING & TRANSPORTATION

�ىل/قمة �لبد�ع للمقاولت �لعامة
 ZENITH CREATION GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
�لديكور  لعمال  �لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ملجل�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شباغ و�لبا�شرت رخ�شة رقم:CN 1007205 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة مبارك �شعيد مبارك �ملن�شوري

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �شعيد مبارك م�شاعد �ملن�شوري
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 7*015 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ملجل�س �لذهبي لعمال �لديكور و�ل�شباغ و�لبا�شرت
GOLDEN COUNCIL PAINTING DECOR & PLASTERING WORKS

�ىل/�ملجل�س �لذهبي للديكور و�ملفرو�شات
GOLDEN COUNCIL DECORATION & FURNISHINGS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �لثاث )4330006(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطاء و�لدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطين للمباين )�لبا�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف �شناعة �ملفار�س �ملنزلية )1392002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري 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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �لزهور  �ل�ش�����ادة/ق�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1065510 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل �شالح �شعيد �شامل �لكتبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �شعيد �شامل م�شلم �لكتبي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/ق�شر �لزهور للمقاولت �لعامة
FLOWERS PALACE GENERAL CONTRACTING

�ىل/ق�شر �لزهور لل�شيانة �لعامة
FLOWERS PALACE MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �لتجارية م �س 12 ق 86 مالك حمد �شعيد جا�شم 
�ملزروعي �ىل �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� �ملالك بلدية �ملنطقة �لغربية 

�جلبانة ق 98 - 90 - 91 - 92 مكتب 23
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 �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري 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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنيل للماب�س 

�جلاهزة وفروعها رخ�شة رقم:CN 1019617 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

علي �شعيد مبارك حممد �ملن�شوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعيديل ن�شب �ل�شركاء

علي �شعيد مبارك حممد �ملن�شوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كارينجازي �بر�هيم

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري 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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مر�بع �لظفرة 

CN 1387467:للمفرو�شات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى �شعيد نا�شر خلفان �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي ربيع �ملزروعي

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري 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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �لفقيه  �ل�ش�����ادة/بيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1196150 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/بيت �لفقيه للمقاولت �لعامة
BEIT AL FAQIH GENERAL CONTRACTING

�ىل/بيت �لفقيه لاعمال �لكهربائية و�ل�شحية
BEIT AL FAQIH FOR ELECTRICAL AND PLUMBING WORK

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شاح �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و�شيانة �ملولد�ت و�ملحولت �لكهربائية )4329104(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري 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 10809 بتاريخ 2013/6/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ح�شابي بيوتي �شنرت  

رخ�شة رقم:CN 1191529 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هيا حممد �حمد �ملزروعي )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رمي حممد �حمد �ملزروعي )%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شحى �بر�هيم عبد�هلل يو�شف �لتميمي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 1500000

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون ح�شابي بيوتي �شنرت
SALOON HASSBY BWAUY CENTER

�ىل/�شالون م�ش�س تيفاين ذ.م.م
SALOON MISS TIFFANY LLC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �لقليمي  �ل��ع��ن  مكتب  نظم 
ل�شائقي  توعوية  حما�شرة  للتعليم  �أبوظبي 
بالتعاون مع  وذل��ك  �مل��د�ر���س �شمن  حافات 
و��شتهدفت  ب��ال��ت��ع��اون،  �ل��ع��ن  ���ش��رط��ة  �إد�رة 
�ملحا�شرة جميع �شائقي �حلافات يف �ملد�ر�س 
�لتكد�س  ح������الت  ع�����اج  ب���ه���دف  �خل���ا����ش���ة، 
�ملد�ر�س  منطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�لزدح�����ام 
وط�����رح جمموعة   ، ه�����ز�ع  ف��ل��ج  �خل��ا���ش��ة يف 
من  �لتقليل  �شاأنها  من  �لتي  �لإر���ش��اد�ت  من 

�مل��روري��ة وت��اأم��ن �شامة �لطاب  �حل���و�دث 
م�شكلة  ح����ل  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  و�ل���ط���ال���ب���ات، 
�لختناقات �ملرورية يف �لزدحام �ل�شباحي يف 

�شارع �ملد�ر�س �خلا�شة.
و�أ�شاد حممد �لها�شمي مدير مكتب �ملد�ر�س 
باجلهود  �لقليمي  �لعن  مكتب  يف  �خلا�شة 
�شرطة  �إد�رة  بها  تقوم  �لتي  و�لبناءة  �ملثمرة 
�ملدر�شي  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ت��وع��ي��ة  يف  �ل���ع���ن 
�لقيادة،  يف  �لإيجابية  �ل�شلوكية  باملمار�شات 

�ل��ط��اب و�لطالبات  �أم���ن و���ش��ام��ة  ل��ت��اأم��ن 
�أمانة  فالطلبة  م�شرتكة  م�شئولية  لأن��ه��ا   ،
�جلميع،  م�شئولية  و�شامتهم  �أع��ن��اق��ن��ا  يف 
على  ت�شاعد  �مل�شاهمات  ه��ذه  �أن  على  م��وؤك��د� 
توعية �ل�شائقن وتنبيههم �إىل جمموعة من 
�لأخطاء �لقاتلة �لتي قد ل يكونون مدركن 
مثل  عنها  تنتج  �لتي  �لكارثية  �لآث��ار  حلجم 
��شتخد�م �لهو�تف �لنقالة �أو عدم �أخذ ق�شط 
ك���اف م��ن �ل��ن��وم �لأم����ر �ل����ذي ق��د ي��ن��ت��ج عنه 

لتاأمن  �شائق �حلافلة  ، يحتاجه  عدم تركيز 
�شامته و�شامة �لآخرين .

باأن ثقافة �لقيادة و�لوعي  و�أ�شاف �لها�شمي 
�مل����روري ق��د ل ت��ك��ون و����ش��ح��ة ل��دى �لبع�س 
لذ� فاإن من و�جبنا دعم �جلهود �لتي ت�شب 
�لنتائج  لنتجنب  ب��ه��ا  �ل�����ش��ائ��ق��ن  ت��وع��ي��ة  يف 
�مل������روري، منا�شد�  �ل��وع��ي  ل��غ��ي��اب  �ل��وخ��ي��م��ة 
جميع �ل�شر�ئح يف �ملد�ر�س �خلا�شة ب�شرورة 
باأنظمة  و�لتقيد  �ملرورية  بالأنظمة  �للتز�م 

�ل�شري و�ملرور.
مدير  �لكتبي  ع��ل��ي  ���ش��امل  �لنقيب  وح��ر���س 
ب��اإد�رة �شرطة  �لتدريب بق�شم �ملعهد �مل��روري 
�أخ���ذ �لق�شط  ب�����ش��رورة  �ل��ت��اأك��ي��د  �ل��ع��ن على 
ب�شاأن  و�لتحذير  �حل��اف��ات  ل�شائقي  �ل��ك��ايف 
�أثناء �لقيادة، كما  ��شتخد�م �لهو�تف �لنقالة 
م��ن خلو �حلافلة  �ل��ت��اأك��د  ���ش��رورة  �أك���د على 
�ل�شباح  يف  �إن��ز�ل��ه��م  بعد  �لطلبة  م��ن  مت��ام��ا 
للعودة  �ل��ط��ل��ب��ة �حل��اف��ل��ة  ����ش��ت��ق��ال  ع��ن��د  �أو 

�لتي  �أن منطقة فلج هز�ع  �ملنازل. يذكر  �إىل 
ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا �مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة يف �لعن 
ت��ت��ع��ر���س �إىل ت��ك��د���س و�خ���ت���ن���اق م�����روري يف 
فرتة �ل�شباح و�لظهرية وقد ركزت �ملحا�شرة 
�حلافات  ل�شائقي  �لإر����ش���اد�ت  توجيه  على 
�ملدر�شية و �إىل بع�س �ملمار�شات �ل�شلوكية يف 
م�شكلة  حل  يف  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  من  �لقيادة 
�لختناق �ملروري ، وتوؤدي �إىل تاأمن �شامة 

�لطاب و�لطالبات. 

•• اأبوظبي-وام:

رف���ع ع���دد م���ن �لأم���ه���ات ورب�����ات �ل��ب��ي��وت يف �إم����ارة 
�أبوظبي �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لرئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�لأع��ل��ى ل��اأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات �شموها 
�لن�شائي  �لإحت��اد  �لن�شائي يف  �لدعم  لتنظيم مكتب 
�إد�رة  م��ع  بالتعاون  م�شعفة  بيتنا  يف  م��ب��ادرة  �ل��ع��ام 
�لعامة  للقيادة  �لتابعة  �لعامة  و�ل�شامة  �لطو�رئ 
�أط��ل��ق��ت م�شروع  ق��د  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
جانب  �إىل   2010 ع��ام  منذ  �لبيوت  رب��ات  ت��دري��ب 
�ملر�أة  ق���در�ت  وتطوير  تنمية  على  �شموها  ح��ر���س 
جمال  ومنها  كافة  �ملجالت  يف  وتثقيفها  وتوعيتها 
�شعيد  م�����ش��ح��ي��ة  وق���دم���ت   . و�ل�����ش��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
م�شعفة  بيتنا  يف  مبادرة  ��شت�شافت  �لتي  �ملن�شوري 
يف منزلها موؤخر� �ل�شكر ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك �أم �لإمار�ت على جهودها �لكرمية و�هتمامها 
�مل��ر�أة ورفع مكانتها يف �ملجتمع  �ملتو��شل يف تثقيف 
و�إد�رة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  ل��اإحت��اد  �ل�شكر  موجهة   ..
�لطو�رئ و�ل�شامة �لعامة على تنظيم هذه �ملبادرة 
. و�أ�شافت نحن كربات بيوت من �ل�شروري �أن يكون 

لدينا خربه يف �أ�شا�شيات �لإ�شعافات �لأولية وكيفية 
�لت�شرف يف مثل هذه �حلالت وقد ��شتفدنا كثري� 
بيتنا  يف  م��ب��ادرة  باإ�شت�شافة  �لبيوت  رب���ات  و�أن�����ش��ح 
م�شعفة لتعم �لفائدة على �جلميع . من جانبه قدم 
�ملكون  �لعامة  �إد�رة �لطو�رئ و�ل�شامة  فريق عمل 
من �لدكتورة كرمية �بر�هيم رفاف ودر�شاف عمار 
�ملبادئ  �إ�شعاف �شرحا نظريا وعمليا ت�شمن  مدربة 
وفد  بح�شور  ذل��ك  �لأول��ي��ة  لاإ�شعافات  �لأ�شا�شية 
�لعام و�مل��ازم مرمي �لنعيمي  �لن�شائي  من �لإحت��اد 
ومرمي �لزعابي ونبيلة �حلرثي من �إد�رة �لطو�رئ 
و�ل�����ش��ام��ة �ل��ع��ام��ة وع����دد ج��ي��د م��ن رب����ات �لبيوت 
�لطو�رئ  �إد�رة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ق���دم  ك��م��ا   . و�لأم���ه���ات 
�أ�شا�شيات  ب��ع�����س  ح���ول  ���ش��رح��ا  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ام��ة 
�لإ�شعافات �لأولية بدء� باإ�شعاف �إ�شابات �حلروق ثم 
�إ�شعاف  وكذلك  و�لرعاف  و�لنزيف  �جلروح  �إ�شعاف 
�لك�شور. من جانبه  �إ�شعاف  ثم  بالإختناق  �مل�شابن 
�أن �لإ�شعافات �لأولية  �أكدت �لدكتورة كرمية رفاف 
�أ�شبحت �شرورة ملحة ب�شبب تطور �حلياة �ل�شريع 
مكان  ك��ل  يف  �لتقنية  و�نت�شار  �حل�����ش��اري  و�ل��ت��ق��دم 
ح��ي��ث �أن �لإن�����ش��ان م��ع��ر���س ل��اإ���ش��اب��ات و�حل����و�دث 
�ل�شريع  �لتدخل  يقت�شي  مم��ا  وزم���ان  مكان  �أي  يف 
�أو منع  �لأع��ر����س  �أو تخفيف  �إنقاذ �حلياة  �أم��ا يف 

على  �لتدريب  �أن  و�أو�شحت   . و�لإع��اق��ة  �مل�شاعفات 
�ملجتمع  �أف��ر�د  تعليم  �إىل  �لأولية يهدف  �لإ�شعافات 
بع�س  ��شتخد�م  كيفية  �لطبية  �ملهن  ذوي  من غري 
�أ���ش�����س �لإ����ش���ع���اف مل�����ش��اع��دة �مل�����ش��اب��ن حل���ن توفر 
بالتدريب  يق�شد  ول  �ل���ازم���ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل��دم��ة 
مب�شطة  �إل��ق��اء جمموعة  �لأول��ي��ة  �لإ���ش��ع��اف��ات  على 
�لهدف  عملي  تطبيق  ه��و  و�إمن����ا  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  م��ن 
منه �كت�شاب �ملهارة �لازمة لتقدمي �لعون �لفوري 
خطر  م��ن  �مل�شاب  �ن��ق��اذ  �إىل  يهدف  �ل��ذي  و�لفعال 
�لتدهور.  ثم منع حالته من  و�إ�شعافه  يهدد حياته 
وقدمت �لدكتورة كرمية �بر�هيم للحا�شر�ت كيفية 
طلب �لإ�شعاف .. منوهة �إىل �شرورة مر�عاة ما يلي 
عند �لت�شال على رقم 999 �لتعريف با�شم �ملت�شل 
وحت��دي��د ن��وع �حل���ادث وذك���ر �ل��ع��ن��و�ن �ل�شحيح ثم 
عدد �مل�شابن وكذلك تو�شيح �لإج��ر�ء�ت �لتي قام 
�ملقدمة  �لإر���ش��اد�ت  �لت�شرف ح�شب  ثم  �مل�شعف  بها 
�إعطاء  عند  �ل��ه��دوء  و�إل���ت���ز�م  �لعمليات  ط��رف  م��ن 
�ملعلومات. و�أو�شحت �أن �لإر�شاد�ت تقدم بعدة لغات 
وعدة لهجات قبل و�شول طاقم �مل�شعفن �إىل �ملكان 
درجات  �أرب����ع  �حل����روق  �أن  �إىل  م�����ش��رية   .. �مل��ط��ل��وب 
�لدرجة �لأوىل يغلب على �جلزء �مل�شاب من �جل�شم 
�لإحمر�ر مثل �لتعر�س �ل�شديد لأ�شعة �ل�شم�س �أما 

يف حالة حدوث فقاعات على �جللد فذلك يعني �أن 
�حلرق من �لدرجة �لثانية .. منوهة ب�شرورة عدم 
�أما  للتلوث  �جل�شم  يتعر�س  ل  حتى  �لفقاعات  فقاأ 
�حلرق من �لدرجة �لثالثة يكون �جللد فيه م�شلوخا 
ول ير�فقه �شعور بالأمل لأن �خلايا �حل�شية تكون 
ميتة ومهما كانت درجة �حلروق يجب و�شع �جلزء 
�ملحروق من �جل�شم حتت ماء حار معتدل �لربودة 
�لثلج  ��شتخد�م  �إىل  �حلاجة  دون  دقائق  ع�شر  مل��دة 
يف  كبري  لتفاوت  تعر�شها  ب�شبب  �خللية  يقتل  لأن��ه 
درجات �حلر�رة . كما �أو�شحت �أنه بالن�شبة للحروق 
�أع�شاء  د�خ��ل  ع��ادة تكون  �لر�بعة فهي  �لدرجة  من 
وبالن�شبة  كهربائي  لتما�س  �لتعر�س  مثل  �جل�شم 
حلروق �لعن باملو�د �لكيميائية يجب غ�شل �لعينن 
مباء حار فور� مع �ل�شتمر�ر يف غ�شل �لعينن 20 
دقيقة على �لأقل و�إمالة ر�أ�س �مل�شاب جهة �لإ�شابة 
حول  �شرحا  ع��م��ار  در���ش��اف  ق��دم��ت  ناحيتها  م��ن   .
�إ�شعافه  �لأن��ف وطريقة  �لرعاف من  �أ�شباب حدوث 
�لغ�شرويف  للجزء  �ل�شفلية  �لنهاية  على  بال�شغط 
قليا  مائل  �ل��ر�أ���س  و�شعية  على  و�حلفاظ  لاأنف 
و�لر�أ�س  �جلبهة  على  ب��ارده  كماد�ت  وو�شع  لاأمام 
ف��م��ه. ثم  �أن يتنف�س م��ن  �مل�����ش��اب  �ل��ط��ل��ب م��ن  ث��م 
تطرقت �إىل �لطرق �ل�شائعة �خلاطئة يف �لإ�شعافات 

�أو �مللح  �لأولية كا�شتعمال �لقهوة لت�شميد �جلروح 
�لأ�شنان  معجون  و�شع  وكذلك  �لأح��م��ر  �ل��رت�ب  �أو 
�أو �لع�شل على �حلروق وغري  �أو معجون �لطماطم 
ت�شبب  �لتي  �خلاطئة  �ل�شعبية  �ملمار�شات  من  ذلك 
�لطبيب  ي��ق��وم  ع��ن��دم��ا  للم�شاب  �لأمل  م��ن  م��زي��د� 
عمار  در�شاف  و�أو�شحت   . �لإ�شابة  مكان  بتنظيف 
�أن���ه يف ح��ال��ة ح���دوث ج��رح يف ج�شم �لإن�����ش��ان يجب 
نظيفة  قما�س  قطعة  �أو  معقمة  �شا�س  قطعة  و�شع 
�لنزيف  و�ل�شغط على مكان �جل��رح وذل��ك لإيقاف 
�جلرح  يرفع  و�أن  ب��ارد  مكان  �مل�شاب يف  يجل�س  و�أن 
ث��م و�شع  ذل��ك  �أم��ك��ن  �إن  �لقلب  �أع��ل��ى م��ن م�شتوى 
�إز�ل��ة �لطبقة �لأوىل كي  طبقة �شا�س �أخ��رى وع��دم 
ل ينزف �جل��رح م��رة �أخ��رى بعد �إز�ل���ة جتلط �لدم 
 . م�شدود�  �جل��رح  يبقى  كي  ونلفه  �ملكان  نربط  ثم 
و�أجابت على ت�شاوؤلت �حلا�شر�ت من ربات �لبيوت 
ب��ع�����س حالت  �ل��ت�����ش��رف يف  كيفية  ع��ن  و�لأم���ه���ات 
�لطو�رئ وحتدثت معظم �ل�شيد�ت عن جتارب من 
و�قع حياتهن حول بع�س �حل��و�دث �لتي و�جهتهن 
وكيف كان ت�شرفهن حيال ذلك . من جهتها �أ�شادت 
بيتنا  يف  مب��ب��ادرة  بيت  رب��ة  �ملن�شوري  ثامر  فاطمة 
م�شعفة وتوجهت بجزيل �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�لإحتاد �لن�شائي �لعام 

و�إد�رة �لطو�رئ و�ل�شامة �لعامة .. معربة عن بالغ 
ووعيها  ز�دت معرفتها  �ملبادرة حيث  ��شتفادتها من 
لديها  �خل��اط��ئ��ة  �ملعلومات  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�شححت 
عن �أ�شا�شيات �لإ�شعافات �لأولية. وقدم فريق مكتب 
تذكاريا  درع���ا  �لفعالية  نهاية  يف  �لن�شائي  �ل��دع��م 
و�شهادة �شكر وتقدير مل�شحية �شعيد �ملن�شوري على 
مكتب  فريق  ووزع  منزلها  يف  للمبادرة  ��شت�شافتها 
�إر�شادية  كتيبات  �حل��ا���ش��ر�ت  على  �لن�شائي  �ل��دع��م 
ت�شمنت �أهمية فيتامن د للج�شم وم�شادره �جليده 
و�لتعريف  �ل��ع��ظ��ام  ه�����ش��ا���ش��ة  مب��ر���س  و�ل��ت��ع��ري��ف 
م��ن��ه وكتيبات  و�ل���وق���اي���ة  �ل���رح���م  ع��ن��ق  ب�����ش��رط��ان 
��شتمار�ت  ت��وزي��ع  مت  ك��م��ا  �أخ����رى  �شحية  تثقيفية 
م�شعفة  بيتنا  يف  مبادرة  من  �لإ�شتفاده  ملدى  تقييم 
وج��م��ع �ق���رت�ح���ات �حل��ا���ش��ر�ت وم��اح��ظ��ات��ه��ن من 
�أجل تطوير وحت�شن برنامج �لتو��شل و�ملحا�شر�ت 
 . �لعام  �لن�شائي  بالإحتاد  �لن�شائي  �لدعم  يف مكتب 
وكذلك وزع فريق �إد�رة �لطو�رئ و�ل�شامة �لعامة 
جميع  على  �إر�شاديا  وكتيبا  �أولية  �إ�شعافات  حقيبة 
�حلا�شر�ت ��شتمل على �ملادة �لعلمية يف �لإ�شعافات 
�لكهرباء  خم��اط��ر  ع��ن  �ر���ش��ادي��ة  وكتيبات  �لأول��ي��ة 
حدوث  حالة  يف  �لت�شرف  وكيفية  �لغرق  وح���و�دث 

حريق.

•• دبي-وام:

�لعام  �ل��ق��ائ��د  �شاحي خلفان متيم  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  �أط��ل��ع 
ل�����ش��رط��ة دب���ي م��ن ���ش��ع��ادة ر����ش��د ���ش��امل ���ش��ي��ف خلريباين 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��م��ون��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وع�����ش��و و�أم�����ن ع���ام �مل��ج��ل�����س �لحت����ادي 
ل��ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����ش��ك��ان��ي��ة ع��ل��ى �جن������از�ت �مل��ج��ل�����س �لحت����ادي 
�لدولة  �أو�شاعها يف  وتقييم  در��شة  �ل�شكانية يف  للرتكيبة 
�ل�شكانية  و�لنظم  و�ل�شيا�شات  �ل�شكانية  و�ل�شرت�تيجيات 
�لوطنية.  �ل��ه��وي��ة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �مل��و�ط��ن  دور  لتعزيز 
و�ل�شر�كات  �ملنفذة  �ل��رب�م��ج  ع��ن  ل�شرح  معاليه  و��شتمع 

�ملحلية  �حلكومات  م��ع  بالتعاون  �لفرعية  �للجان  وعمل 
بالإ�شافة �إىل متابعة تنفيذ ما يعتمده �ملجل�س من خطط 
�ل��دوري��ة. كما �طلع  و�لتقارير  و�مل�����ش��ورة  �ل��دع��م  وت��ق��دمي 
معاليه على �خلطط �مل�شتقبلية للمجل�س و�لرب�مج و�لنظم 
�ملتعلقة بالرتكيبة �ل�شكانية مبا يف ذلك توطن �لقطاعات 
�لإنتاجية �لهامة و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لت�شحيحية �لازمة 
يف �إطار توطن �لوظائف �إ�شافة �إىل �لت�شريعات �لازمة 
�ل�شكانية بالتن�شيق  �أي خلل يف مو�شوع �لرتكيبة  ملعاجلة 
�للجان �لفرعية  �ملعنية و�لنتائج �ملحققة من  مع �جلهات 
�ملعنية  �جل��ه��ات  تنفيذ  ي�شمن  مب��ا  �ل�شكانية  للرتكيبة 

لاإ�شرت�تيجية �ل�شكانية.

•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  �لد�خلية  وز�رة  وف��د  ���ش��ارك 
مدير  �ل��زع��اب��ي  ح�شن  غيث  �لعميد 
ع����ام �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�������روري يف �أع���م���ال 
�لإد�ر�ت  مل��دي��ري   30 �ل����  �لإج��ت��م��اع 
جمل�س  دول  يف  ل���ل���م���رور  �ل���ع���ام���ة 
�لذي  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 
�ل�شعودية.  ج����دة  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��د 
ت��ع��زي��ز م�شرية  �إىل  �لج��ت��م��اع  ه���دف 
�ل��ت��ع��اون �لأم��ن��ي و�مل����روري �مل�شرتك 
ب��ن �ل���دول �لأع�����ش��اء. و�أك���د �لعميد 
غ��ي��ث �ل���زع���اب���ي..�أن �لج��ت��م��اع ياأتي 
لتعزيز  �شابقة  لجتماعات  �م��ت��د�د� 
�أوجه �لتعاون �مل�شرتك �مل�شتمدة من 
�لتعاون  جمل�س  دول  جميع  ج��ه��ود 
و�لتي جت�شد �للحمة �حل�شارية �لتي 
و�رتباطها  �ملجل�س  دول  ب��ه��ا  تتميز 
 .. �مل�شرتكة  �ل��ق��و����ش��م  م��ن  بالعديد 
تعمل  �مل��ج��ل�����س  دول  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
لتنمية  �مل��ت�����ش��ل  �ل���ن���ه���ج  ه�����ذ�  ع���ل���ى 
ق��در�ت��ه��ا �مل���روري���ة مب��ا ي��ع��ود بالنفع 
على مو�طني دوله لتوفري �ملزيد من 
�ل�شامة لهم. وقال �إن �لجتماع يعد 
منا�شبة مهمة ملر�جعة خطط �لعمل 
�ملجل�س  دول  ب��ن  �مل�����ش��رتك  �مل����روري 
ل�شتعر��س  للجميع  �لفر�شة  ويتيح 
�ملو�شوعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  وم��ن��اق�����ش��ة 
ب�شكل  �شت�شهم  �لتي  �ملهمة و�حليوية 
نوعية  ن��ق��ل��ة  �إح��������د�ث  يف  م���ل���ح���وظ 
�لتن�شيق  وت��ف��ع��ي��ل  �ل��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز 

ل��ارت��ق��اء ب��امل��ن��ظ��وم��ة �مل���روري���ة �إىل 
�مل�شتويات مبا يحقق تطلعات  �أف�شل 
و�آم�������ال ���ش��ع��وب �مل��ن��ط��ق��ة. و�أ����ش���اف 
ناق�س  �لجتماع  �أن  �لزعابي  �لعقيد 
تفعيل  منها  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد� 
�ل����ق����ر�ر�ت �ل��ت��ي ����ش���درت ع���ن وزر�ء 
�لتي ركزت  �لد�خلية يف دول �ملجل�س 
و��شتعر�س  �مل������روري  �جل���ان���ب  ع��ل��ى 
�لإجر�ء�ت �لتنفيذية لهذه �لقر�ر�ت 
 2013 لعام  �مل��رور  �أ�شابيع  وتقارير 
�لتطوير  ع��ل��ى خم��رج��ات  و�ل��ت��ع��رف 
�أهمية  ومناق�شة  �مل����روري  �ل�����ش��اأن  يف 
�ملرور  �أ�شابيع  لتقييم  در����ش��ات  عقد 
��شرت�شادي  دل��ي��ل  وع��م��ل  �ل�����ش��اب��ق��ة 
دول  يف  �مل��روري��ة  للمخالفات  م��وح��د 
�ملجل�س. و�شم �لوفد يف ع�شويته كا 
من �لعقيد عبد�هلل علي �ل�شحي من 
ر�أ�س �خليمة  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة 
و�ل��ع��ق��ي��د �شيف م��ه��ري �مل���زروع���ي من 
و�لر�ئد  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
علي �شعيد �ل�شحي من �لإد�رة �لعامة 
للتن�شيق �ملروري يف وز�رة �لد�خلية. 

•• اأبوظبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عبد�هلل 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تكرم 
�لح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �خلا�شة 
�لن�شائي  �لحت������اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع����ل����ى  �ل���رئ���ي�������س  �ل����ع����ام 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ���ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأع������ل������ى ل�����اأم�����وم�����ة و�ل���ط���ف���ول���ة 
�لذي  وف���اء  مل�شة  �ح��ت��ف��ال  وذل���ك يف 
ي��ق��ام م�����ش��اء غ���د� �ل��ث��اث��اء يف فندق 
لفيف  ب���ح�������ش���ور  �لم����������ار�ت  ق�����ش��ر 
�ل�شخ�شيات  وك���ب���ار  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ن 
ويتم  �لدبلوما�شي.  �ل�شلك  و�أع�شاء 
�أكرب  تد�شن  �حل��ف��ل  ف��ق��ر�ت  �شمن 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه يف  �ل����ع����امل مت  �ل����ب����وم يف 
�لعاملية  �لقيا�شية  �لرق���ام  مو�شوعة 
�شور�  ي���ح���ت���وي  ري����ك����ورد  ج��ي��ن��ي�����س 
�ل�شيخ  له  للمغفور  وتاريخية  ن��ادره 
موؤ�ش�س  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم��������ار�ت  دول�����ة 
وذل����ك ت��ع��ب��ري� ع��ن م�����ش��رية �لعطاء 
و�لوفاء �لتي غر�شها يف قلوب �أبنائه. 
وتعر�س موؤ�ش�شة ز�يد فيلما وثائقيا 
ي��ح��ت��وي ر���ش��د� وت��وث��ي��ق��ا لإجن����از�ت 
�لإن�شانية.  �لإم�����ار�ت  �أم  وم���ب���ادر�ت 
وت��ق��دم �ل��ف��ن��ان��ة �لم���ار�ت���ي���ة �أح���ام 
مب�شاحبة  ��شتعر��شية  فنية  لوحة 
�ملوؤ�ش�شة من ذوي  عدد من منت�شبي 
�لع���اق���ة م���ن ك��ل��م��ات �ل�����ش��اع��ر علي 
�خل��و�ر و�أحل��ان �لفنان فايز �ل�شعيد 

�لرميثي  ر����ش��د  �ل�����ش��اع��ر  يلقي  ك��م��ا 
�شاعر �ملليون للعام �ملن�شرم 2012 
خ�شي�شا  �أع���ده���ا  ���ش��ع��ري��ة  ق�����ش��ي��دة 
�حتفال  وي����ع����د  �مل���ن���ا����ش���ب���ة.  ل���ت���ل���ك 
م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د �ل��ع��ل��ي��ا ب��ت��ك��رمي �أم 
�لم��ار�ت مبثابة تعبري من �ملوؤ�ش�شة 

ومنت�شبيها عن بالغ تقديرهم للدور 
جميع  يف  ل�شموها  �لكبري  �لإن�شاين 
وعرفانا  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �ملحافل 
�لبي�شاء  و�أياديها  �لكرمي  بعطائها 
�ملمتدة د�ئما و�أبد� على خارطة �لرب 
و�لإح�شان وتاأكيد� لدعمها �ملتو��شل 

ذوي  خا�شة  �ملجتمع  �شر�ئح  لكافة 
�لعاقة. وقال �شعادة حممد حممد 
رئي�س جمل�س  نائب  �لهاملي  فا�شل 
�إن  للموؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �لإد�رة 
�ملوؤ�ش�شة ومنذ ن�شاأتها عام 2004 م 
تبنت روؤية و��شحة تعمل من خالها 
�لفئات  و�آم����ال  �أه����د�ف  حتقيق  على 
حكومية  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��رع��اه��ا  �ل��ت��ي 
م�شتقلة حتر�س على بذل �جلهود يف 
�لرعاية  خدمات  �أف�شل  توفري  �شاأن 
بها  و�لرقي  و�لتاأهيلية  �لجتماعية 
من  م�شتفيدة  عاملية  م�شتويات  �إىل 
�ل���دع���م �ل���ا حم����دود �ل����ذي توفره 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�لفريق  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
يولونه  وما  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
و�ه��ت��م��ام متو��شل لهذه  رع��اي��ة  م��ن 
موؤ�ش�شة  �أن��ه��م يف  و�أ����ش���اف  �ل��ف��ئ��ات. 
�آيات  باأ�شمى  يتقدمون  �لعليا  ز�ي��د 
�ل�شيخة  ل�����ش��م��و  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
ورعاية  دع���م  مثمنن  �لأم������ار�ت  �أم 
�ملوؤ�ش�شة  وم�شاريع  لرب�مج  �شموها 
لدمج ذوي �لعاقة يف �ملجتمع ورعاية 
�ملوؤ�ش�شة  لفعاليات  �لكرمية  �شموها 
وع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه ���ش��م��وه��ا م��ن دعم 
ورعاية م�شتمرين للموؤ�ش�شة ولكافة 

�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوى  م��ر�ك��ز 
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  و�أك����د  ل��ه��ا.  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لإمار�ت  لأم  �ملوؤ�ش�شة  من  وف��اء  هي 
بكافة  ملجتمعها  نف�شها  وهبت  و�لتي 
�لريادي  دوره�����ا  م��ث��م��ن��ن  ���ش��ر�ئ��ح��ه 
�لعامة للمر�أة  و�لتاأ�شي�شي يف �حلياه 
�ملختلفة  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  و�مل��ج��ت��م��ع 
حمليا وعربيا وعامليا فاإننا بكل فخر 
ل�شخ�شية  وف��اء  مل�شة  نقدم  و�ع��ت��ز�ز 
�لاحمدود  بالتو��شع و�حلب  تت�شم 
للعمل �خلريي �شخ�شية نذرت حياتها 
�لإن�����ش��ان��ي��ة وخدمة  �مل���ع���ان���اة  ل���رف���ع 
�لإن�شان د�خل وخارج �لإمار�ت . كما 
�ل��ع��ام ح��ر���س موؤ�ش�شة  �لأم����ن  �أك���د 
ز�يد �لعليا للرعاية �لن�شانية وذوي 
�لحتياجات �خلا�شة وكافة �لعاملن 
ودرجاتهم  مو�قعهم  مبختلف  فيها 
ك���ل �جلهود  ب����ذل  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى 
�لقيادة  ل�������روؤى  �ل����و�����ش����ول  ب���ه���دف 
وحتقيق �لتميز و�جلودة فيما تقدمه 
�أرقى  ت�شاهي  خدمات  من  �ملوؤ�ش�شة 
تنفيذ�  �لعاملية  و�ملعايري  �ملمار�شات 
�حلكيمة.  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  لتوجيهات 
�أد�ء  �ملوؤ�ش�شة �شتو��شل  �أن  �إىل  و�أ�شار 
بالتعاون  �لإن�شانية  ور�شالتها  دورها 
م�����ع ك����اف����ة �مل����وؤ�����ش���������ش����ات و�جل����ه����ات 
لتحقيق  و�خل����ا�����ش����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�أه���د�ف���ه���ا ور���ش��ال��ت��ه��ا و�مل�����ش��ي قدما 
للبحث عما هو جديد لتحقيق �أماين 
�لفئات و�لعمل على  وطموحات تلك 
تهيئة �لبيئة و�لظروف �ملنا�شبة لهم 
توفر  �لتي  �لكرمية  قيادتنا  برعاية 

لهم �لدعم �ملطلوب.
•• دبي-وام:

ت��و����ش��ل م��ع��ايل ح��م��ي��د ب���ن حممد 
�لرتبية  وزي������ر  �ل���ق���ط���ام���ي  ع��ب��ي��د 
�شاعتن  م������دى  ع���ل���ى  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
�لتو��شل  �شفحة  ع��رب  �م�����س  ظهر 
�لجتماعي للوز�رة تويرت مع قطاع 
عري�س من �جلمهور �شمل �لعاملن 
و�ملتخ�ش�شن  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  يف 
و�أولياء  �لتعليمي  بال�شاأن  و�ملهتمن 
مع  تفاعلو�  مم��ن  و�لطلبة  �لأم���ور 
�لت�شاوؤلت  م��ن  مبجموعة  معاليه 
و�ل�����ش����ت����ف���������ش����ار�ت و�لق������رت�ح������ات 
�لق�شايا  م��ن  ع���دد�  ت�شمنت  �ل��ت��ي 
�ل���رتب���وي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�أع����م����ال 
مد�ر�شنا  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
�ملناهج  ح��ول  ل��ت�����ش��اوؤلت  بال�شافة 
و�لتعين  و�ل���رتق���ي���ات  و�مل��ع��ل��م��ن 
�مل�شاركات  و�شلت  حيث  و�ل��ت��وط��ن 
�ل��ف و500 م�شاركة  �أك��ر من  �إىل 
ب��ن ���ش��وؤ�ل و�ق����رت�ح ووج��ه��ة نظر. 
وعرب معاليه يف ر�شالته �لفتتاحية 
�لأوىل  �لتفاعلية  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  يف 
بال�شفافية  �ت�����ش��م��ت  �ل��ت��ي  ل���ل���وز�رة 
عن �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 

•• دبي-وام:

�لعامة  �مل��و����ش��ات  موؤ�ش�شة  ب����د�أت 
بدبي  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  بهيئة 
يف  �لذكية  �خل��ر�ئ��ط  نظام  تطبيق 
م��رك��ب��ات �لأج������رة وه���و و�ح����د من 
�مل���اح���ي���ة تطور�  �لأن���ظ���م���ة  �أك�����ر 
وت��ق��دم��ا يف ه���ذ� �مل��ج��ال وي���اأت���ي يف 
�إطار �شعي �لهيئة �إىل توفري ر�حة 
لاأماكن  تو�شيلهم  ع��رب  �ل��رك��اب 
�لتي يرغبون بها دون م�شقة. وذكر 
�أنظمة  �إد�رة  م��دي��ر  ���ش��اك��ري  ع���ادل 
�ملو��شات  موؤ�ش�شة  يف  �ملو��شات 
و�ملو��شات  �لطرق  بهيئة  �لعامة 
ق��د مت  �ن حتديث نظام �خل��ر�ئ��ط 
ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى �أك����ر م���ن 3500 
موؤ�ش�شة  �أجرة من مركبات  مركبة 
�لنتهاء من  و�إن��ه جار  دبي  تاك�شي 
مركبات  جميع  يف  �ل��ن��ظ��ام  تفعيل 
 8007 �ل���ب���ال���غ ع���دده���ا  �لأج�������رة 
م��رك��ب��ات ب��ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �جل�����اري. 
�ملتطور  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  �أن  و�أو����ش���ح 
ي�����ش��اع��د ���ش��ائ��ق��ي م��رك��ب��ات �لأج����رة 
�لر�كب  وج��ه��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  على 
ع��ن توفري  و���ش��ه��ول��ة ف�شا  ب��دق��ة 
�حلقيقي  �ل��وق��ت  حت��دي��د  خا�شية 
�لتي  �مل����رك����ب����ة  و������ش�����ول  حل����رك����ة 
�لر�كب عن طريق مركز  يحجزها 
�أنظمة  ب������اإد�رة  و�ل���ت���وزي���ع  �حل��ج��ز 
�لنظام  �إن  و�أ����ش���اف   . �مل��و����ش��ات 
ومز�يا  مو��شفات  ميتلك  �جلديد 
كثرية منها �إمكانية �إر�شاد وتوجيه 

و�لعناوين  �مل��و�ق��ع  �إىل  �ل�شائقن 
�ل�شوتي عرب  �لتو��شل  عن طريق 
جهاز �لعد�د �ملثبت باملركبة م�شري� 
�إىل �أن �لنظام مينح �شائقي �ملركبات 

معلومات دقيقة عن مو�قع �ملر�كز 
و�مل�شت�شفيات  و�ل��ف��ن��ادق  �لتجارية 
�لتي  �ملو�قع �حليوية  و�لعديد من 
ومن   . للركاب  ج��ذب  ن��ق��اط  متثل 
م��رو�ن عثمان مدير  �و�شح  جانبه 
يف  �لأ���ش��ط��ول  �شائقي  ���ش��وؤون  �إد�رة 
موؤ�ش�شة تاك�شي دبي �أنه جار تدريب 
نحو ثمانية �آلف �شائق يف �ملوؤ�ش�شة 
�خلر�ئط  ����ش��ت��خ��د�م  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
�لذكية لكي يكون هذ� �لنظام فعال 
ومتحققا وفق �لأهد�ف �لتي و�شع 
م��ن �أج��ل��ه��ا وه���ي م�����ش��اع��دة �شائقي 
مركبات �لأجرة وتطوير �أد�ئهم مبا 

يخدم متطلبات عماء �ملوؤ�ش�شة. 

�إىل مقام قيادتنا �لر�شيدة مبنا�شبة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ح�����ش��ول 
دوليا  متقدمة  مر�كز  على  �ملتحدة 
يف �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل���ع���امل���ي���ة. ث����م ب����د�أ 
�جلمهور  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  يف  معاليه 
و�لإجابة  �مل��د�خ��ات  مع  و�لتجاوب 
ع��ل��ى �ل��ت�����ش��اوؤلت وف��ق��ا مل��ا ���ش��م��ح به 
�لقرت�حات  جميع  ور���ش��د  �ل��وق��ت 
خال  من  بدر��شتها  ووج��ه  �لبناءة 
�لإد�ر�ت �ملخت�شة موؤكد� �ل�شتمر�ر 
ب�شكل  �جل��م��ه��ور  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل  يف 
حتديد  ذل���ك  ي�شبق  �أن  ع��ل��ى  دوري 
ع��ن��و�ن مل��و���ش��وع �مل��ن��اق�����ش��ة م��ن �أجل 
و�أجاب  �لتفاعل.  من  �ملزيد  حتقيق 
م���ع���ايل �ل���ق���ط���ام���ي ع���ل���ى ع�����دد من 
�لوطنية  بالهوية  �ملتعلقة  �لأ�شئلة 
باإذن  له  للمغفور  �لعطرة  و�ل�شرية 
�هلل تعايل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
و�أك��د معاليه  ث��ر�ه  نهيان طيب �هلل 
قو�عد  ��شتمدت  �لرتبية  وز�رة  �أن 
من  �لدر��شية  ومقرر�تها  مناهجها 
منظومة �لقيم �لتي �أر�شى قو�عدها 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه لدى 
معاليه  ل��ف��ت  ك��م��ا  �ل��دول��ة  تاأ�شي�س 
�إىل حر�س �ل��وز�رة على �إعد�د �أبناء 

�ل���دول���ة وف���ق م��ق��ت�����ش��ي��ات و�أه�����د�ف 
�إىل جانب   2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة 
ت��ع��زي��ز ه��وي��ت��ه��م �ل��وط��ن��ي��ة . وحول 
�لعربية  �للغتن  بتدري�س  �لهتمام 
جمموعة  ومطالبات  و�لإجن��ل��ي��زي��ة 
�للغة  ب���دع���م  �لأم�������ور  �أول����ي����اء  م���ن 
وجمموعة  �مل��د�ر���س  يف  �لإجنليزية 
�أخرى بتعزيز لغتنا �لأم �أجاب معايل 
�لإجنليزية  �للغة  �إن  �لرتبية  وزي��ر 
�أ�شبحت �شرورية و�أن ثمة �هتماما 
�لتقنيات  �نت�شار  م��ع  ول�شيما  بها 
�حلديثة غري �أن �لوز�رة تويل لغتنا 
وتعدها  ق�����ش��وى  �أول���وي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وتعمل  �ه���ت���م���ام���ات���ه���ا  م���ق���دم���ة  يف 
و�أ�شاليب  م��ن��اه��ج��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�لطلبة  متكن  �أج���ل  م��ن  تعليميها 
م���ن م���ه���ار�ت���ه���ا �لأ����ش���ا����ش���ي���ة. و�أك����د 
معايل �لقطامي على �هتمام �لوز�رة 
ورفع  �لتعليمية  �لعملية  بتطوير 
م�شتوى جودة �لتعليم وتهيئة �لبيئة 
ل�شيما  �ل��ط��ل��ب��ة  جل��م��ي��ع  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
وكذلك  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
�ملعاقن �لذين قال �إنهم فئة عزيزة 
ت��ع��م��ل �ل�����وز�رة ع��ل��ى ت��وف��ري �أف�شل 
فر�س �لتعليم لهم. وعن ��شتقطاب 
لفت  �لتدري�س  �شلك  �إىل  �ملو�طنن 
معاليه �إىل �رتفاع معدلت �لتوطن 
باملائة   80 �إىل  �ملعلمات  �شفوف  يف 
لتوفري  �ل�����وز�رة  ت��وج��ه  ع��ن  ف�شا 
من  ميكن  �لتي  �حلو�فز  من  �ملزيد 
خالها ��شتقطاب �ملو�طنن �لذكور 
�إىل �لعمل يف مهنة �لتعليم مو�شحا 
�ل�شتف�شار�ت  يخ�س  فيما  معاليه 
�ملت�شلة بالرتقيات �أن �لوز�رة تعمل 
�مل�شتحقن  �ل��ع��ام��ل��ن  ت��رق��ي��ة  ع��ل��ى 
وف����ق����ا ل����ربجم����ة زم����ن����ي����ة حم�����ددة 
وذ�ت  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�شيق 

�ل�شلة. 

مبادرة يف بيتنا م�سعفة توجه ال�سكر والتقدير اإىل ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ولالإحتاد الن�سائي العام واإدارة الطوارئ وال�سالمة العامة

�ساحي خلفان يلتقي اأمني عام املجل�س الحتادي للرتكيبة ال�سكانية

طرق دبي تبداأ تطبيق اخلرائط الذكية على مركبات الأجرة خلدمة الركابوزارة الداخلية ت�سارك يف اجتماع مديري مرور التعاون 

زايد العليا تكرم اأم المارات يف احتفال مل�سة وفاء 

وزير الرتبية يجيب على اأ�سئلة امليدان واأولياء الأمور والطلبة يف حوار مبا�سر عر تويرت

يف حما�سرة توعوية ل�سرطة العني

التاأكيد على جتنب الإرهاق واحلذر من ا�ستخدام الهواتف اأثناء القيادة

فقدان جواز �سفرت
رحمة  �مل������دع������وة/  ف����ق����دت  
�ثيوبية  �ب����ر�ه����ي����م-  ���ش��ي��د 
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
رقم  )1407444(  �شادر 
م����ن  �ث���ي���وب���ي���ا. م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/2111254

تنــــويــــهت
�ل�����ش��ادر بجريدة  �لإع���ان  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
ب����ت����اري����خ  �ل������������ع������������دد10806  يف  �ل�����ف�����ج�����ر 
2013/5/30عن د�ئر �لتنمية �لقت�شادية 
�لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س  �ب��وظ��ب��ي 
رقم )cn1322167( بال�شم �لتجاري 
ورد  �ل�������ش���ي���ار�ت  ل�������ش���ك���ر�ب  �ل�������ش���اه���ن   :
خطاأ  بتعديل �ل�شم �لتجاري �يل كارنافو 
كارنافويل  و�ل�شحيح  �ل�شيار�ت  لت�شليح 
�ملطلوبة  تعديات  مع  �ل�شيار�ت  لت�شليح 
يف �لع�����ان �ل�����و�رد ���ش��اب��ق��ا ول���ه���ذ� وجب 

�لتنوية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
         اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/505  عم جز- م ع- ب- اأظ

يا�شر  عليه:  باك�شتان مدعي  �جلن�شية:  �شريف  مدعي/غالب ح�شن حممد 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لبا�شرت  و�لرخام  �لباط  لعمال  ح�شن 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ يا�شر ح�شن لعمال �لباط 
و�لرخام و�لبا�شرت �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/6/11 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1675 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �لعامة    للمقاولت  �لفار�س  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/02م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / �شركة �شعيد �ملقدم ملو�د �لبناء 
بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
و�ربعمائة  �لفا  للمدعية مبلغا وقدره 33.455 درهم ) ثاثة وثاثون 
وخم�شة وخم�شون درهم( و�لزمتها كذلك بامل�شاريف.  .�شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/2  حكما قابا لا�شتئناف خال 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 550/ 2012   مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/منى حممود عجاوي �جلن�شية: فل�شطن مدعي عليه: يو�شف بن جمعة بن 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  و�خرون  �لوح�شي  عبيد 
101380 درهم �ملطلوب �عانه/ يو�شف بن جمعة بن عبيد �لوح�شي �جلن�شية: �شلطنة 
�لدعوى  و�عادة  للتحقيق  �لدعوى  باحالة  بالن�شر  بالن�شر)�عان  عنو�نه:  عمان 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �مل�شائية(   �جلل�شة  للمر�فعة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/17 �ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/165  عم جز- م ع- ب- اأظ

�ل�شكندرية  ليايل  عليه:  مدعي  �ملغرب  �جلن�شية:  �جلعادي  مدعي/ب�شرى 
كويف �شوب �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �شوب  كويف  �ل�شكندرية  ليايل  �عانه/ 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/30
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1591  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  نوي�شى  �شحاته  عبد�ل�شادق  مدعي/يا�شر 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملكتبية  �لدو�ت  لتجارة  �لعنكبوت 
�ملكتبية  �لدو�ت  لتجارة  �عانه/�لعنكبوت  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/6/04 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1076  عم جز- م ع- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  عبد�جلبار  ليت  مدعي/�شوهاج 
بهادور لعمال �لبا�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عانه/ حممد بهادور لعمال �لبا�شرت �جلن�شية: �لمار�ت      
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/04 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/634  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة �نتاليا لقو�رب �لنزهة ميثلها عبيد خليفة عبيد �شيف �لكتبي 
ب�شفته مالك �لرخ�شة �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: رزيق عفاكي و�خرون 
�جلن�شية: لبنان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 9000 درهم �ملطلوب 
�جلن�شية:  عفاكي  رزيق   -2 لبنان  �جلن�شية:  �شحود  جورج  �عانهما/1- 
لبنان    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�يد�ع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/190  م�ستعجل- م ر- ب- اأظ

�جلد�ر  عليه:  مدعي  �ل�شعودية   �جلن�شية:  �جلفري  ح�شن  علوي  مدعي/ح�شن 
�ثبات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �لعامة  للمقاولت  �لذهبي 
حالة �ملطلوب �عانهما/1- م�شطفى �حمد �شتي�شتية �جلن�شية: فل�شطن  2-�جلد�ر 
�لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)للعلم بورود تقرير 
�خلبري وموعد �جلل�شة �ملحددة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/11 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة   -
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
المور امل�ستعجلة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  56 /2013  مد جز- ب �س- ب- اأظ

�شادق  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�لرز�ق  رحمن  �مري  مدعي/ 
ح�شن علي نبي �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة باحلق �ملدين 
40000 درهم    �ملطلوب �عانه/�شادق ح�شن علي نبي �جلن�شية: باك�شتان  
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
يا�س  بني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  42 /2013  جت جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�ش�شة �ملنا�شري للباط و�لبا�شرت وميثلها حممد فاروق حممد ��شرف 
للمقاولت  �ملروج  ركن  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلن�شية  باك�شتاين 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  حايك  ماجد  وميثلها 
ماجد  وميثلها  للمقاولت  �ملروج  ركن  �عانه/�شركة  �ملطلوب  درهم   11395 وقدره 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  حايك 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة بني يا�س 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/882 ت  اجر -م ر- ت-اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لفهيم  �حمد  �شيف  �لتنفيذ/  طالب 
�شالون �لق�س �لع�شري �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عانه: �شالون �لق�س 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لع�شري 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و 
�لتنفيذ  �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت  بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�جلربي.
    القلم التجاري                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/282 ت  عام -م ر- ت-اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبناء  مو�د  لتجارة  �يكو  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : بي باور لاأعمال �لكهروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عانه: بي باور لاأعمال �لكهروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2011/682 مد كل- م ر-ب - �أظ وحدد لنظره يوم �لثاثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  2013/6/25 موعد� لنظر طلب 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-   باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/432 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
 : �ملنفذ �شده  �لقا�شم جوين مول �جلن�شية: بنغادي�س   �بو  �لتنفيذ/  طالب 
�ملعامل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه: �ملعامل للمقاولت 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2476 عم جز- م ع -ب-  �ل�شند  تنفيذ 
�أظ   وحدد لنظره يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/4 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-    �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم العمايل                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3238 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
�ملنفذ  بنغادي�س    �جلن�شية:  �هلل  �شر�فت  عامل  م�شعود   �لتنفيذ/  طالب 
�شده : عرين �نترييرز �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه: عرين �نترييرز 
�جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1798 عم جز- م ع -ب- �أظ وحدد 
لنظره يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
    القلم العمايل                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/889 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد ز�كري حممد قادير �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : 
عبد�هلل �شامل حممد �ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عانه: عبد�هلل 
�شامل حممد �ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1566 جت جز 
- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/18 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-   باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم التجاري                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعادة اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  (�ي��ج��ار�ت   2012/564( رقم  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��ارب��ة)�ب��وظ��ب��ي(- �ل��ل��ج��ن��ة �لر�بعة  
�ل�شت�شارية  للخدمات  �ملدينة  موؤ�ش�شة   / �ملدعي  من  و�ملرفوعة 
ن�شر�  حممد،  ح�شن  حمدي  م��روه  عليها/  �ملدعى  �ع��ان  وذل��ك 
�ملو�فق 2013/6/23  �لدعوى جل�شة يوم �لحد  وقد حتدد لنظر 
نفقة �شاحب  وذل��ك على  �للجنة  م�شاًء يف مقر   6.00 �ل�شاعة  يف 

�لعاقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   2011/2840  تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:8998  /2011  
�ىل �ملحكوم عليه /با�شت�شن كورنر لا�شت�شار�ت �لهند�شية- �لمار�ت    عنو�نه : بالن�شر 
قد �شدر �شدك حكم يف �لق�شية رقم )227 /2011( ل�شالح �ملدعية ) جاد مانيبول 
�سامانيجو- الفلبني(   ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
�لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية  1- �ملبلغ 
�ملطلوب حت�شيله:64.969 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله 
للجل�شة  �ملحكمة  ه��ذه  �م���ام  باحل�شور   مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   - دره���م   64.969: �ملجموع 
، ويف  �ع��اه  ذكر  ما  لتنفيذ  يوم 2013/6/12م.  �ل�شاعة )9.00( من �شباح  �ملحددة يف 
حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/29.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/622  جت جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/علي �شلطان �شعيد حممد �لكويتي ووكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�شالح  ر��شد  �شالح  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  م�شري  �لعربي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  �ل�شام�شي 
�جلن�شية:  �ل�شام�شي  �شالح  ر��شد  �شالح  �عانه/  �ملطلوب  درهم    50000
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لعن �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2010/238  ت ك- عني ب

�ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة  مدعي/�حمد خمي�س �شلطان 
�لد�نة �لزرقاء للعقار�ت ل�شاحبها/ حامد �شامل علي �شامل �لعلوي و�خرون �جلن�شية: 
تعوي�س   + درهم   1.000.000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
100.000 درهم  �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة �لد�نة �لزرقاء للعقار�ت ل�شاحبها/ حامد 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت  عنو�نه:  �لعلوي �جلن�شية:  �شامل  �شامل علي 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر 
ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �لعن �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن حكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2013/205    

بالن�شر   �لعنو�ن:  �م��ار�ت��ي     �ل�شبو�شي-  عتيق  ن�شيب  �شعيد  عليه:  �ملدعي   
يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  ق��د حكمت  �مل����و�ف����ق2013/5/28م  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك 
باك�شتاين     - ن���و�زي  خ��ان  / جعفر  ل�شالح  �ع��اه  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: يف مادة جتارية بالز�م �ملدعى عليه  بان 
ي�شدد للمدعى مبلغا وقدره مائة و�ربعون �لف درهم )140.000 درهم( قيمة 
درهم  وخم�شمائة  �ل��دع��وى  مب�شاريف  �لزمته  كما  �ل��دع��وى  �شند  �ل�شيكات 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/5/30
القا�سي  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/482    

نعلمك  بالن�شر   �لعنو�ن:  �م���ار�ت  نظري-  علي  مطر  ح�شن  عليه:  �ملدعي   
�لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/23م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه 
�ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / �شليمان خلفان علي �لعلوي- �شلطنة عمان    
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: وفقا لحكا م �ل�شريعة �ل�شامية �لغر�ء 
و�لقانون.... بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي  قيمة �ل�شيك �شند �لدعوى 
و�لبالغ قدرها �شبعون �لف درهم و�لزمته مب�شاريف �لدعوى.  حكما قابا 
�مل�شتند.   هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خال  لا�شتئناف 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/5/26
القا�سي  /حممد كامل اجلندي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن حكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2013/176    

�لعنو�ن:  �لم����ار�ت      �لعامري-  عو�س  عبيد  �شعفان  عبيد  حممد  عليه:  �ملدعي   
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/28م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / فرح نوفل حميد- عر�قي  حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري يف مادة جتارية بالز�م �ملدعى 
درهم  وخم�شمائة  �لفا  ع�شر  وثاثة  مائة  وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي�شدد  ب��ان  عليه 
�ل�شيك �شند �لدعوى وفائدة تاخريية بو�قع 5% على ��شل  )113.500 درهم( قيمة 
مب�شاريف  �لزمته  كما  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �ل��دي��ن 
�لدعوى وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ �ملعجل. حكما 
قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/5/30
القا�سي  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/258 بالن�سر

�ملدعى : مرمي يحيى ح�شن يحيى �لن�شاري بوكالة �ملحامي حممد 
علي �لكمايل  �ملطلوب �عانه: حممود يو�شف عقيل  �لعنو�ن: بالن�شر 
مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه وحدد يوم �لثنن �ملو�فق 
�ل�شاعة 12  2013/6/17 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعن �شخ�شيا 

�و بو��شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل  اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/256 بالن�سر

حممد  �ملحامي  بوكالة  �لن�����ش��اري  يحيى  ح�شن  يحيى  م��رمي   : �مل��دع��ى 
علي �لكمايل  �ملطلوب �عانه: موؤ�ش�شة نهر �لنيل لقطع غيار �ل�شيار�ت 
بالن�شر  �لعنو�ن:  �ل��ع��ام��ري      هبا�س  �شعد  هبا�س   ل�شاحبها  �مل�شتعملة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اه وح��دد ي��وم �لث��ن��ن �ملو�فق 
2013/6/17 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعن �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل  اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/671 بالن�سر

�ىل �ملدعي : �شري علي خان نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/20 قد حكمت عليك هذه 
�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه  / موؤ�ش�شة لمار لعمال �لبا�شرت و�لباط 
وميثلها مطر �شعيد عبيد �لدرمكي  حكمت �للجنة غيابيا:  بالز�م �ملدعى عليها بان 
�لدفعة  �مل�شتحقة ومقد�رها )15000( درهم وذلك على  باقي �لجرة  توؤدي للمدعي 
�لفرتة من 2011/9/13 وحتى 2012/9/12م من قيمة �ليجار  و�لثالثة عن  �لثانية 
�ملتبقي وبالز�مها بان توؤدي للمدعي �لجرة �مل�شتحقة من تاريخ 2012/9/12 وحتى 
2013/9/11 بقيمة �يجارية وقدرها )20000 ( درهم �شنويا بذ�ت �ل�شروط ��شافة �ىل 
�لزيادة �لقانونية ومقد�رها 5% وبامل�شاريف.  يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا 
�ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 

2013/5/30م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية



عربي ودويل

09

االثنني   -  3   يونيو    2013 م    -    العـدد    10809
Monday   3    June     2013  -  Issue No   10809

ذكرت �شحيفة �شندي �ك�شربي�س �م�س �لأحد، �أن بريطانيا خ�ش�شت 
طالبان،  مقاتلي  �إىل  لتقدميها  �ل�شرتلينية  �جلنيهات  م��اي��ن 
�فغان�شتان  م��ن  قو�تها  �شحب  ف��رتة  خ��ال  �أ�شلحتهم  �إل��ق��اء  مقابل 
�أو�خر �لعام �ملقبل. وقالت �ل�شحيفة �إن �شباطاً بريطانين بارزين 
�لأمنية  �مل�شاعدة  قوة  تبنته  �ل��ذي  �لأم��و�ل  توزيع  م�شروع  يقودون 
�لدولية )�إي�شاف( �لتابعة ملنظمة حلف �شمال �لأطل�شي )ناتو( ومت 
�إمد�ده مببلغ 6.6 ماين جنيه ��شرتليني، يعر�س �أي�شاً على كل 
�لق�شائية ومبلغ  �ملاحقة  مقاتل من حركة طالبان �حل�شانة من 
�شهر�ً.  12 ملدة  �ملعركة  �شاحة  ترك  مقابل  ��شرتليني  جنيه   100

و��شافت �أن �ملخططن �أكدو� باأن �لهدف من �مل�شروع هو �حلد من 
تعر�س �لقو�ت �لربيطانية وقو�ت حلف �لأطل�شي �إىل هجمات من 
خماوف  هناك  لكن  �لن�شحاب،  فرتة  خال  طالبان  حركة  مقاتلي 
�إىل  و�جلرحى  �لقتلى  �لربيطانين  �جلنود  عائات  تنظر  �أن  من 

�خلطوة على �أنها ر�شوة لطالبان و�زدر�ء لها.
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن قادة �جلي�س �لربيطاين �نكرو� باأن �مل�شروع 
يهدف  �أنه  على  و�أ�شّرو�  ملقاتلي طالبان،  ر�شاوى  تقدمي  هو جمرد 
�عادة  بعملية  و�لدخول  �أ�شلحتهم  لإلقاء  فر�شة  منحهم  �إىل  �أ�شًا 

دمج مل�شاعدة جمتمعاتهم على �لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية.
 

�لعمر  م��ن  �لثاثن  يف  م��وق��وف  �ىل  �لفرن�شية  �ل�شلطات  وج��ه��ت 
�لفرن�شي �لذي قتل  �ملت�شدد  ��شلحة �ىل حممد م��ر�ح،  تهمة توفري 
2012، كما  �آذ�ر-م��ار���س  تولوز جنوب غرب يف  ��شخا�س يف  �شبعة 
�فاد م�شدر ق�شائي. وقال �مل�شدر �ن �ملوقوف �لذي مل تك�شف هويته 
قتل  �لتاآمر يف جرمية  تهم  ر�شميا  �ليه  بعدما وجهت  �ودع �حلب�س 
مرتبطة مبنظمة طابعها �رهابي، و�خفاء م�شروقات، وحيازة ونقل 
بهدف  ��شر�ر  ع�شبة  وتاأليف  �رهابية  مبنظمة  عاقة  على  ��شلحة 
�لتح�شري لعمال �رهابية. وهو ثالث �شخ�س يتم توقيفه وتوجيه 
�لتهام �ليه يف هذه �لق�شية بعد �ل�شقيق �لكرب ملحمد مر�ح، عبد 
ب�شرقة  �ت��ه��م  �ل���ذي  ع��ام��ا(،  م��ن��ري م�شكن )25  �ل���ق���ادر، وحم��م��د 
�لدر�جة �لنارية �لتي ��شتخدمها مر�ح يف تنفيذ جر�ئمه. وبح�شب 
�عرتف  �ل�شبت  �ل�شجن  �ودع  �ل��ذي  �لرجل  ف��ان  �لق�شائية  �مل�شادر 
�ن يكون قد علم م�شبقا مبا كان  با�شلحة لكنه نفى  بانه زود م��ر�ح 
ق�شائية  �شو�بق  �شاحب  �جلديد  و�ملتهم  بها.  فعله  يعتزم  �ملت�شدد 
وكان على معرفة بال�شقيقن مر�ح وقد ولد يف 31 ت�شرين �لول-
�كتوبر 1982 وي�شتبه يف �نه زود مر�ح �ي�شا بال�شرتة �لو�قية من 
تبادل  �ل�شرطة يف  �ردت��ه  �لتي كان �لخري يرتديها حن  �لر�شا�س 

لطاق �لنار خال حماولتها �قتحام منزله لعتقاله.
 

يجتمع وزر�ء �لدفاع يف حلف �شمال �لأطل�شي )ناتو( �لذي ي�شم 28 
دولة غد� �لثاثاء وعلى ر�أ�س �أجندتهم مو�شوع �لدفاع �لإلكرتوين، 
ُتتهم  �لإلكرتونية من قلق،  �لهجمات  تز�يد  �أث��اره  ب�شبب ما  وذل��ك 
�ل�شن باأنها م�شدره. وقال م�شوؤول رفيع يف �لناتو طلب عدم ك�شف 
تتجاوز كل ما عرفناه يف  �لتحديات  �إن  �ملو�شوع  هويته متحدثا يف 
�آخر  تهديد  �أي  �أكر من  مبادرة  �إىل  يحتاج  �لتهديد  وهذ�  �ملا�شي، 
لقاء  من  ياأمله  عما  معرب�  �مل�شوؤول  و�أ���ش��اف   . �حلا�شر  يف  نو�جهه 
�لثاثاء �أن علينا �أن نكون و�ثقن من �أن �لناتو قادر على جتاوز هذ� 
�لتهديد . و�أو�شح �مل�شوؤول �أن �حللف ينوي هذه �ل�شنة حتديد �ملعامل 
�لثابتة للدفاع �لإلكرتوين عن �أع�شائه، وهو ما يعني حماية �شبكات 

�ملعلومات �لتي متثل �جلهاز �لع�شبي بالن�شبة للحروب �لع�شرية.
ر��شمو�شن قد قال يف وقت  �أندر�س فوغ  �لعام للحلف  �لأم��ن  وك��ان 
�شابق هذه �ل�شنة �إن �لأمن �لإلكرتوين ق�شية �أ�شا�شية ، وذلك بعد �أن 
��شطر �لناتو يف �ملا�شي �إىل رفع دفاعاته �لإلكرتونية بعد هجمات 
و�شيح�شر  �أنونيمو�س.  ملجموعة  هجوم  بينها  من  تلقاها،  عديدة 
�لذي يح�شر  ت�شاك هيغل  �لأمريكي  �لدفاع  �لثاثاء وزير  �جتماع 
مو�شوع  و�شع  �ل��ذي  وهو  تعيينه،  منذ  مرة  لأول  �لناتو  �جتماعات 

�لدفاع �لإلكرتوين على ر�أ�س �أولوياته .

عوا�سم

لندن

بروك�شيل

ب�ري�ص

معوقون اأفغان يتظاهرون
 �سد مهاجمة ال�سليب الأحمر 

•• جالل اباد-ا ف ب:

جتمع ح�شد من �ملعوقن، بينهم عدد ممن فقدو� �طر�فهم، �م�س �مام 
مكاتب �للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر يف جال �باد �شرق �فغان�شتان 
�ملبنى  على  طالبان  حركة  متمردو  �شنه  �ل��ذي  �لهجوم  على  لاحتجاج 
منت�شف �ل�شبوع. وهتف �ملتظاهرون �لذين كان كثريون منهم ي�شريون 
م�شتعينن بعكاز�ت �و يتنقلون بو��شطة كر��س نقالة �مام مكاتب �للجنة 
�لدولية لل�شليب �لحمر �ملقفلة منذ �لربعاء �ملوت ملن نفذ هذ� �لهجوم 
�لا�ن�شاين و�جلهنمي . وفجر �نتحاري نف�شه عند مدخل مبنى �ملنظمة 
ثم دخل رجان �ىل مكاتبها قبل �ن ي�شقطا بر�شا�س �ل�شرطة يف ختام 
عملية تبادل لطاق نار د�مت �شاعتن. وق�شى حار�س �من �فغاين يف 

�لهجوم.
و�للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر �ملوجودة يف �فغان�شتان منذ 1987، 
�نحاء  يف  لديها  �لعاملن  تنقات  وعلقت  �ب��اد  ج��ال  يف  مكتبها  �قفلت 
��شبوع �شد  م��ن  �ق��ل  �ل��ث��اين يف  وه��و  �لهجوم،  ه��ذ�  �ث��ر  �فغان�شتان على 
منظمة دولية و�كد متمردو طالبان �جلمعة �نهم غري متورطن يف هذ� 

�لهجوم.
و�ل��ل��ج��ن��ة �ل��دول��ي��ة لل�شليب �لح���م���ر �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب���اح���رت�م ك��ب��ري يف 
�فغان�شتان ب�شبب �شمعتها �حليادية، تهتم خ�شو�شا بت�شليم جثث �لقتلى 
��شطناعية،  �طر�ف  وبينها  �لطبية،  �لعناية  وتقدمي  �لنز�ع  �ىل فريقي 
وم�شاعدة جرحى �حلرب �و �لذين برتت �ع�شاوؤهم على �ثر تفجري�ت 

�لغام يدوية �ل�شنع. 

امل�ستوطنات تلوث املياه اجلوفية يف ال�سفة الغربية 

هادي واملبعوث الأممي يبحثان تنفيذ الت�سوية يف اليمن 
•• �سنعاء-يو بي اأي:

ربه  عبد  �ليمني،  �لرئي�س  بحث 
مبعوث  م��ع  �م�س  ه��ادي  من�شور 
�ملتحدة �ىل  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ن 
ب���ن ع��م��ر، تنفيذ  ب�����اده، ج��م��ال 
�ليمن  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��وي��ة 
�خلليجية  �مل���ب���ادرة  مب��ق��ت�����ش��ي��ات 
وق���������ر�ري جم���ل�������س �لأم��������ن رقم 

و2015.  2014
�ليمية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  و�ف������ادت 
�أكد  ه����ادي  �أن   ، ���ش��ب��اأ  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
خال ��شتقباله للمبعوث �لممي 
على �ن هناك �خرت�قات للت�شوية 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خ�����������������������ال ردود 
هنا  تخريبا  تنت��������ج  �لتي  �لأفعال 
�لعتد�ء  وخ�����ش��و���ش��ا  ه���ن���اك  �أو 
و�أنابيب  �لكهرباء  على  �ل�����ش��ارخ 

�لنفط .
و�����ش����دد �ل���رئ���ي�������س �ل��ي��م��ن��ي على 
�ملب����ادرة  ت��ن��ف��ي��������������������ذ  ������ش�����رورة 
�ملجمع  ب��ح��ذ�ف��ريه�����ا  �خل��ل��ج��ي��ي��ة 
�مل�شتويات  ج��م��ي��ع  م���ن  ع��ل��ي��ه��������������ا 
و�لدولي�����ة  و�لق��ل��م��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
و�حة  �لأزم�����ة �ىل  م���ن  ل��ل��خ��روج 
�لأم��������ن و�لأم����������ان و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 

و�حلو�ر .
تاأكيده  عمر،  بن  عن  �شباأ  ونقلت 
ب��ان �لأم��ن �لعام ل��اأمم �ملتحدة 

تنفيذها  ت��رع��ى  �ل��ت��ي  �خلليجية 
�لعا�شمة  يف  �مل����ت����ح����دة،  �لأمم 
 23 يف  �ل����ري����ا�����س  �ل�������ش���ع���ودي���ة 

نوفمرب-ت�شرين �لثاين2011.
وتن�س �ملبادرة على تويل �لرئي�س 
تو�فقي  كرئي�س  للحكم  �حل���ايل 
مل���دة ع��ام��ن ت��ن��ت��ه��ي يف ف��رب�ي��ر-

يعقبها  �ن  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل  ���ش��ب��اط 
ورئا�شية  ب���رمل���ان���ي���ة  �ن���ت���خ���اب���ات 

جديدة.

يتابع �شري عملية  م��ون،  ك��ي  ب��ان 
عن  �ل��ي��م��ن  يف  �ل�شلمي  �ل��ت��غ��ي��ري 
كثب، م�شري� �ىل �ن �لأمم �ملتحدة 
حتى  �لعملية  دع���م  يف  �شت�شتمر 
ب�شورة  �لإنتقالية  �ملرحلة  جن��اح 

كاملة.
�ملبعوث  ي��ل��ت��ق��ي  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�ليمن  زي����ارت����ه  خ�����ال  �لمم������ي 
و�لتي بد�أت �م�س بعدد من �لقوى 
تنفيذ  ���ش��ري  ملناق�شة  �ل�شيا�شية 

�لباد.  يف  �ل�شيا�شية  �ل��ت�����ش��وي��ة 
كما �شيطلع على جمريات �حلو�ر 
�جنازه  مت  وم��ا  �ل�شامل  �لوطني 
م��ن عمل  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��ال 

جلان �حلو�ر �لوطني.
�ل�شيا�شي  �ل�شر�ع  �طر�ف  وكانت 
�لرئي�س  يف  مم��ث��ل��ة  �ل���ي���م���ن  يف 
�شالح  �هلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  �ل�������ش���اب���ق 
�للقاء  حينها  �ملعار�شة  و�ح���ز�ب 
�ملبادرة  ع��ل��ى  وق��ع��ت   ، �مل�����ش��رتك 

•• وا�سنطن-وكاالت:

بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  نقلت 
�لأم��ريك��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا �م�س 
عن م�شوؤويل خمابر�ت يف �ل�شرق 
�لأو�����ش����ط وحم��ل��ل��ن ق��ول��ه��م �إن 
قدمتها  م��ت��ق��دم��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
رو����ش���ي���ا و�إي����������ر�ن م��ن��ح��ت ق����و�ت 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري م��ي��ز�ت جديدة 
يف تعقب وتدمري قو�ت �ملعار�شة، 

وتعزيز مكا�شبها يف �ملعارك.
و�أك���������د �مل���������ش����وؤول����ون و�خل�������رب�ء 
�لتكنولوجيا  ه��ذه  �أن  لل�شحيفة 
ت�شمل �أع��د�د� كبرية من طائر�ت 
�مل����ر�ق����ب����ة �لإي�����ر�ن�����ي�����ة م����ن دون 
�أنظمة  �مل��ن��اط��ق  بع�س  ويف  ط��ي��ار 
م�شابهة  �لهاون  لقذ�ئف  م�شادة 
�لقو�ت  ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  لتلك 

لتعقب م�شدر قذيفة  �لأمريكية 
�لهاون.

و�أ�شافت �ل�شحيفة �لأمريكية �أن 
وحد�ت �جلي�س �ل�شوري �لنظامي 
مر�قبة  معد�ت  ��شتغال  حت�شن 
��شتخبار�تية  م��ع��ل��وم��ات  جل��م��ع 
�ملعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  م���و�ق���ع  ع���ن 
ملنع  ت�شوي�س  �أج��ه��زة  وت�شتخدم 

�ت�شالت �ملعار�شة .
�ل�شوري  �جل��ي�����س  ق�����ادة  وي��ت��ب��ع 
بع�س  ي��ع��زوه��ا  ج��دي��دة  تكتيكات 
�خلرب�ء �لذين حتدثو� لو��شنطن 
وتدريب  م�شت�شارين  �إىل  بو�شت 
�أج��ن��ب��ي. ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة عن 
�ل�شرق  يف  ��شتخبار�تي  م�����ش��وؤول 
ب���اده تر�قب  �إن  �لأو���ش��ط ق��ال��ت 
قوله  �شوريا،  يف  �لقتال  كثب  عن 
�ل�شهرين  يف  حت��ول  نقطة  ن�شهد 

كبرية  ب�شورة  مرتبطة  �ملا�شين 
و�أنظمة  �لأ�شلحة  ونوعية  بجودة 
�أخرى قادمة من �إير�ن ورو�شيا .

��شرتط  �ل��ذي  �مل�ش�������وؤول  وي��رى 
ع����دم ذك����ر ����ش�����م��ه وج��ن�����ش��ي��ت��ه �أن 
تفوقا  ع�������زز  �جل�����دي�����د  �ل����ع����ت����اد 
من  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  �كت�شبته 
مقاتل�������ي  م���ن  مئ�����ات  و����ش���ول 
حزب �هلل من لبن������ان يف �لأ�ش��ابيع 

�لأخرية. 
�حلكومية  �ل���ق���و�ت  �أن  و�أ����ش���اف 
و��شحة  ب�شورة  لديها  �أ�شبحت 
�ملعركة،  ل�����ش��اح��ة  �أف�������ش���ل  روؤي������ة 
و�أ���ش��ب��ح��ت ق���ادرة ب�����ش��ورة �أف�شل 
�ملعادية  �ل��ن��ري�ن  على  �ل���رد  على 
ويف بع�س �لأحيان قبل �أن يتمكن 
توجيه  م���ن  �لآخ��������������������ر  �ل���ط���رف 

�شربة .

�أك����د ق����ادة مقاتلي  م���ن ج��ه��ت��ه��م، 
لل�شحيفة  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
وج������ود زي�������ادة ك���ب���رية يف �أع������د�د 
ط��ائ��ر�ت �مل��ر�ق��ب��ة م��ن دون طيار 
�إنهم  وق���ال���و�  ����ش���اه���دوه���ا.  �ل���ت���ي 
�أ�شقطو� طائرتي مر�قبة �إير�نيتي 
�ل�شنع يف غ�شون �لأ�شهر �لأربعة 
بينها و�حدة قبل ثاثة  �ملا�شية، 
�أطر�ف  على  �لغوطة  يف  �أ�شابيع 

�لعا�شمة دم�شق.
مقاتلي  با�شم  متحدثون  وو�شف 
�مل��ع��ار���ش��ة ط���ائ���ر�ت �مل��ر�ق��ب��ة من 
�ل�شنع،  �إير�نية  باأنها  طيار  دون 
باللغة  كتابة  بوجود  و��شت�شهدو� 
�ل���ط���ائ���رة �لتي  �ل��ف��ار���ش��ي��ة ع��ل��ى 
�أ���ش��ق��ط��ت ب���ال���ق���رب م���ن �حل����دود 

�للبنانية.
�إن  �لأمريكية  �ل�شحيفة  وتقول 
هام  م�شنع  ب��اأن��ه��ا  ت�شتهر  �إي����ر�ن 
للطائر�ت من دون طيار، وقدمت 
قبل ذلك طائر�ت من دون طيار 

�إىل حزب �هلل �حلليف لها.
بو�شت،  و��شنطن  مع  مقابلة  ويف 
و�لإعامي  �ل�شيا�شي  �ملن�شق  قال 
ل��ل��ج��ي�����س �ل�������ش���وري �حل�����ر ل����وؤي 
ن�شاهد ط��ائ��ر�ت من دون  �مل��ق��د�د 
ط��ي��ار ب�����ش��ورة م��ع��ت��ادة �أك���ر من 
م�شوؤولون  �أ����ش���ار  ك��م��ا  ق��ب��ل  ذي 
�أمريكيون وخرب�ء م�شتقلون �إىل 
من  ل��ط��ائ��ر�ت  متز�يد  ��شتخد�م 
بح�شب  بع�شهم  وقال  دون طيار، 
حت�شن  ���ش��وري��ا  �إن  �مل�����ش��ادر  نف�س 
ن����ري�ن  ����ش��ت��غ��ال��ه��ا يف ت���وج���ي���ه 
ملو�قع  مبا�شرة  ب�شورة  �ملدفعية 

�ملعار�شة.

مقتل 28 عن�سرًا من املعار�سة يف ريف حم�س لبنان ي�سكو اإ�سرائيل اإىل جمل�س الأمن 
عاجلة �ىل �لمم �ملتحدة حول متادي ��شر�ئيل يف خروقاتها 
مبا  �للبنانية  �ملناطق  كل  �ليوم  �شباح  �شملت  �لتي  �جلوية 
فيها �لعا�شمة بريوت . ويقوم �جلي�س �ل�شر�ئيلي بطلعات 
�لطلعات  لبنان هذه  ويعترب  لبنان.  يومية فوق  �شبه  جوية 
�لمن  �ل�شادر عن جمل�س   1701 وللقر�ر  ل�شيادته  خرقا 
�لدويل �لعام 2006 و�لذي ين�س على �حرت�م �شيادة لبنان 
�ر�شا وبحر� وجو�. وقد و�شع هذ� �لقر�ر حد� حلرب مدمرة 
��شتمرت 33 يوما بن حزب �هلل �للبناين و��شر�ئيل. وتقدم 
ل��ب��ن��ان م��ن ق��ب��ل ب�����ش��ك��اوى ع���دة مم��اث��ل��ة �ىل جمل�س �لمن 
و�علنت �لمم �ملتحدة يف �يار-مايو �نها طلبت من ��شر�ئيل 

وقف حتليق طري�نها �حلربي فوق لبنان.

•• بريوت-ا ف ب:

طلب �لرئي�س �للبناين مي�شال �شليمان من وزير �خلارجية 
تقدمي �شكوى �ىل جمل�س �لمن �لدويل �شد ��شر�ئيل، بعد 
حتليق كثيف لطائر�تها �حلربية �م�س فوق �لر��شي �للبنانية 
وكان مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س يف مناطق عدة �فادو� هذ� 
��شر�ئيلية على علو منخف�س  �ل�شباح عن حتليق لطائر�ت 
وب�����ش��ك��ل غ��ري �ع��ت��ي��ادي ف���وق �ل��ع��ا���ش��م��ة و�جل���ن���وب و�لبقاع 
لرئا�شة  �ملكتب �لعامي  بيان �شادر عن  )�شرق(. وجاء يف 
�شليمان  مي�شال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  كّلف  �جلمهورية 
�شكوى  تقدمي  من�شور  عدنان  و�ملغرتبن  �خلارجية  وزي��ر 

التكنولوجيا الرو�سية والإيرانية تعزز قدرات الأ�سد 

ويتم  مكعب  مرت  مليون   17.1
نقل غالبيتها �إىل من�شاآت تطهري، 
ل  مكعب  م��رت  مليون   2.2 لكن 
وتتغلغل يف  لأية معاجلة  تخ�شع 
�أو يتم ت�شريفها يف  �آبار �رتو�زية 

�لوديان.
ب�شبب  �أن���ه  �لتقرير  م��ن  و�ت�����ش��ح 
�ل�شرف  ت��ط��ه��ري  ج��ه��از  يف  خ��ل��ل 
�إىل  نقلها  ل���دى  ف��اإن��ه  �ل�����ش��ح�����ي، 
بتلويث  ت��ت�����ش��ب��ب  �مل��ن�����ش��اآت  ه����ذه 

�لبيئة.
نتائج  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
�ل��ت��ق��ري��ر ت���وؤك���د �إ���ش��ك��ال��ي��ة منح 
�مل�شتوطنات  ب��ت��و���ش��ي��ع  ت�����ش��اري��ح 
مل�شكلة  ح��ل��ول  و���ش��ع  قبل  خا�شة 

�ل�شرف �ل�شحي.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�أظهر تقرير �إ�شر�ئيلي، �أن من�شاآت 
ت���ط���ه���ري �ل�������ش���رف �ل�������ش���ح���ي يف 
�ملياه  م�شادر  تلوث  �مل�شتوطنات، 

�جلوفية يف �ل�شفة �لغربية.
�م�س  ه��اآرت�����س  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�شلطة  �أعدته  تقرير  عن  �لأح��د، 
�لوطنية  و�حل����د�ئ����ق  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
ثلث  ق����ر�ب����ة  �أن  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 
�ل�شحي  �ل�شرف  من�شاآت تطهري 
يف �مل�شتوطنات لي�شت باملو��شفات 
�أب���د�،  تعمل  ل  �أن��ه��ا  �أو  �مل��ط��ل��وب��ة 
�إىل  �أدت  ف��اإن��ه��ا  ل��ذل��ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
على  خ��ط��ر�  وت�شكل  بيئي  ت��ل��وث 

م�شادر �ملياه �جلوفية.

هذ�  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  و�أ����ش���اف���ت 
و�شمل  ن���وع���ه  م���ن  �إح�������ش���اء  �أول 
م�شتوطنة   150 م�����ن  �أك��������ر 
�أكر  ي�شكنها  ��شتيطانية  وب���وؤرة 
م�ش�توطن،  �أل��������ف   350 م�����ن 
�لإد�رة  ل�شالح  �إع����د�ده  ت�م  و�أن���ه 
للجي���س  �ل���ت���اب���ع���ة  �مل��دن��ي�����������������������ة 
�لبيئة  ووز�رة حماية  �لإ�شر�ئيلي 

�لإ�شر�ئيلية.
�ل�شرف  �أن معظم  �لتقرير  وبّن 
و�لذي  �مل�شتوطنات  يف  �ل�شحي 
يلوث �ملياه �جلوفية م�شدره من 
�مل�شانع  ولي�س  �مل�شتوطنن  بيوت 
�لإ�شر�ئيلية يف �مل�شتوطنات و�أ�شار 
كل  ينتجون  �مل�شتوطنن  �أن  �إىل 
بحجم  �شحي  ���ش��رف  كمية  ع���ام 

•• بريوت-ا ف ب:

معركة  يف  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �ل�شورية  �ملعار�شة  من  مقاتا   28 قتل 
�ل�����ش��وري حلقوق  �مل��ر���ش��د  ذك���ر  م��ا  �ل�����ش��م��ايل، بح�شب  ري���ف حم�س  يف 
28 عن�شر�  ��شت�شهد  �ملر�شد يف بريد �لكرتوين  �لن�شان �لحد. وقال 
�لنظامية  �لقو�ت  مع  و��شتباكات  كمن  �ثر  �م�س  �ملقاتلة  �لكتائب  من 
�لعلوية  �لطائفة  �لتي يقطنها مو�طنون من  ب�شاتن قرية كفرنان  يف 
و�لو�قعة بريف حم�س �ل�شمايل وبن �ل�شهد�ء �ثنان من قادة �لكتائب 
�ملقاتلة  و�و�شح مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن رد� على �شوؤ�ل لوكالة 
فر�ن�س بر�س �ن قرية كفرنان �لو�قعة بن مدينة تلبي�شة �لتي ي�شيطر 
�ج��ز�ء كبرية  يتو�جد يف  �لتي  �ملعار�شة ومنطقة �حلولة  عليها مقاتلو 

�لتي  �ملقاتلة  �لكتائب  من  فرتة  منذ  حما�شرة  �ملعار�شون،  �ي�شا  منها 
حاولت م�شاء �م�س �لتقدم نحوها .

و��شاف �ل �ن �ملقاتلن تعر�شو� لكمائن من جانب قو�ت �لنظام ت�شببت 
نفذه  �ىل هجوم  �ملر�شد  ����ش��ار  كما   . 28 منهم  ع��ن  يقل  م��ا ل  مبقتل 
مقاتلو �ملعار�شة على حاجز �مللوك �لتابع للقو�ت �لنظامية عند طرف 
�شتة  مبقتل  ت�شبب  ما  �ي�شا،  �ل�شمايل  حم�س  ري��ف  يف  تلبي�شة  مدينة 
عنا�شر من �حلاجز على �لقل �ل �ن �ملقاتلن مل يتمكنو� من �ل�شيطرة 
على �حلاجز. وحتا�شر قو�ت �لنظام تلبي�شة منذ �كر من �شنة ورجح 
عبد �لرحمن �ن يكون مقاتلو �ملعار�شة يحاولون عرب فتح هذه �ملعارك 
يف ريف حم�س �ل�شمايل تخفيف �ل�شغط على مدينة �لق�شري �لو�قعة 

يف ريف حم�س �جلنوبي .

انتهاء املدة القانونية عقب ا�ستقالة فيا�س 
•• رام اهلل-ا ف ب:

�لتي  �لقانون  �مل��دة  �ن  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  يف  م�شوؤولون  ق��ال 
�لليلة  �نتهت  فيا�س،  �شام  �لفل�شطيني  �حلكومة  رئي�س  ��شتقالة  �عقبت 

�لحد، و�ن ل م�شاور�ت لغاية �لن لت�شكيل حكومة جديدة.
وذكرت م�شادر طلبت عدم �لك�شف عن ��شمها، �ن حكومة فيا�س �مل�شتقيلة، 

�شتجتمع لتقرر �نتهاء فرتة ت�شيري �لعمال �ملكلفة بها.
وقبل �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س ��شتقالة فيا�س يف �لثالث ع�شر 

من ني�شان-�بريل �ملا�شي، وكلفة بت�شيري �لعمال.
�ل�شهر بدء  �ل�شابع و�لع�شرين من نف�س  �لرئي�س عبا�س و�علن يف  ثم عاد 
برئا�شته،  تكون  �ن  �ملفرت�س  تو�فق وطني من  لت�شكيل حكومة  �مل�شاور�ت 

ح�شب بنود �تفاقية �مل�شاحلة بن فتح وحما�س.
وقال ع�شو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة 
ر�أفت  �شالح  �لفل�شطينية  �لتحرير 
�نه وح�شب معلوماته مل يتم �لت�شاور 
فل�شطيني  ف�شيل  �ي  مع  �لن  لغاية 

ب�شاأن �حلكومة.
و���������ش�������اف  يف �لج�����ت�����م�����اع �لخ�����ري 
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة 
مو�شوع  ي���ط���رح  مل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ب��دوره، قال ع�شو   . نهائيا  �حلكومة 
يف  �لعمل  ووزي���ر  �لتنفيذية  �للجنة 
ح���ك���وم���ة ف���ي���ا����س �ح���م���د جم����دلين 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س ط��امل��ا �ن فتح 
فهذ�  �لن  لغاية  تتفقا  مل  وحما�س 

حكومة  لت�شكيل  جديدة  �شخ�شية  بتكليف  عبا�س  �لرئي�س  يقوم  �ن  يعني 
فل�شطينية جديدة عادية .

باأن  بر�س  لوكالة فر�ن�س  يو�شف  �بو  و��شل  �لتنفيذية  �للجنة  و�كد ع�شو 
�ملدة �لقانونية ملا بعد ��شتقالة فيا�س تنتهي غد� �لثنن، وبناء� عليه يجب 
�ن يكون هناك حكومة وين�س �لقانون �ل�شا�شي �لفل�شطيني �لد�شتور على 
حكومته،  لت�شكيل  ��شبوعن  مدة  فل�شطينية  حكومة  بت�شكيل  �ملكلف  منح 

و��شبوعن ��شافن يف حال ��شت�شعب عليه �لمر يف �ملدة �لوىل.
�ملدة  ي��ذك��ر �شيئا ع��ن  �ل��ق��ان��ون �ل���ش��ا���ش��ي مل  �ن  وق��ال��ت م�����ش��ادر حكومية 

�لقانونية حلكومة ت�شيري �لعمال.
�ملا�شي، حر�س على  ني�شان-�بريل  �و��شط  ��شتقالته  �ن قدم فيا�س  ومنذ 

�لعمل بعيد� عن �لعام،.

بلري يحّذر من الإرهاب بعد مقتل اجلندي 
•• لندن-يو بي اأي:

حّذر رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �لأ�شبق، طوين بلري، من �لأيديولوجية �لتي تقف 
خلف مقتل �جلندي �لربيطاين، يل ريغبي، على يد رجلن م�شلمن وو�شفها باأنها 
عميقة وخطرية وكتب بلري، �لذي ي�شغل حالياً من�شب مبعوث �للجنة �لرباعية 
�أن  �م�س  �أون �شندي  �لأو�شط، يف مقال ب�شحيفة ميل  �ل�شرق  �ل�شام يف  لعملية 
لتثقيف  وهناك حاجة  للم�شتقبل،  حالياً  زرعها  يجري  و�لإره��اب  �لتع�شب  ب��ذور 
�لأطفال يف �ململكة �ملتحدة و�خل��ارج حول مكانة �لدين يف �ملجتمع . وقال لي�شت 
هناك م�شكلة مع �مل�شلمن ب�شكل عام و�أد�ن �لكثري منهم يف بريطانيا قتل �جلندي 
ريغبي، ولكن هناك م�شكلة د�خل �ل�شام ومن معتنقي �يديولوجية هي بحد ذ�ته 
و�أن  �لنقا�س  طاولة  على  ن�شعها  �أن  وعلينا  نف�شه،  �ل�شام  د�خ��ل  للتوتر  مثرية 
لهذه  �لنتيجة �حلتمية  هم  �لرهابين  �أن  بلري  و��شاف   . �شادقن حيالها  نكون 
بذلك..  نعرتف  ل  لكننا  �ليديولوجية 
و�لرهاب  �لتع�شب  ب��ذور  زرع  �لآن  ويتم 
ورمبا حتى �ل�شر�عات �ل�شيا�شية، وعلينا 
�مل�شاعدة يف زرع بذور �مل�شاحلة و�ل�شام 
مع �أن تطهري �لأر���س من �أج��ل �ل�شام 
وفيما   . �شلمية  بطريقة  د�ئ��م��اً  ي��ت��م  ل 
�لأ�شبق  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  �شدد 
على عدم تنا�شي حقيقة �أن �ل�شر�عات يف 
و�شاقة  كانت طويلة  و�فغان�شتان  �لعر�ق 
�إىل  بالظهور  فا�شلة  لدول  �شمحنا  لأننا 
حيز �لوجود ، �عترب �أن حتقيق �لأمن يف 
ملعاجلة  �ل��دول �مل�شطربة مل يكن كافياً 
قاومنا  ن��ح��ن  وق���ال   . �ل��ت��ط��رف  م�شكلة 
موقفنا  خ��ال  م��ن  �ل��ث��وري��ة  �ل�شيوعية 
�حلازم حيال �لأمن لكننا هزمناها بفكرة �أف�شل وهي �حلرية، ون�شتطيع �أن نفعل 
�ل�شيء نف�شه مع �لتطرف من خال و�شع فكرة حديثة للدين ومكانته يف �ملجتمع 
. ودعا  �لأدي��ان  �لنا�س من خمتلف  و�مل�شاو�ة بن  و�ل�شيا�شة مع �شمان �لح��رت�م 
بلري �إىل منح �لدين �شوتاً يف �لنظام �ل�شيا�شي ولي�س �إىل حكمه، و�لبدء يف تعليمه 
�أقوياء  نكون  �أن  علينا  م�شيفاً   ، �أف�شل  بطريقة  و�خل��ارج  بريطانيا  يف  لاأطفال 

و��شرت�تيجين �لآن �أكر من �أي وقت م�شى .
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�ستة قتلى يف هجمات متفرقة غرب بغداد 

ال�سدر يدعو لتح�سني الو�سع الأمني بالعراق 
 

•• بغداد-وكاالت: 

ثاثة  بينهم  ��شخا�س  �شتة  قتل 
�شائقي �شاحنات �شورين و�ختطف 
ب��ي��ن��ه��م ثاثة  ����ش��خ��ا���س  خ��م�����ش��ة 
متفرقة  هجمات  يف  �ل�شرطة  من 
�لن��ب��ار، غرب  �لح��د يف حمافظة 
�ف�����ادت م�شادر  ح�����ش��ب��م��ا  �ل���ع���ر�ق، 

�منية وطبية.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى، وج����ه زعيم 
�ل�شدر  مقتدى  �ل�����ش��دري  �ل��ت��ي��ار 
�لرمزي  �لج���ت���م���اع  �إىل  ر����ش���ال���ة 
�لذي جرى �أم�س �لأول بن �لقادة 
بدعوة من  �لعر�ق،  �ل�شيا�شين يف 
�لإ�شامي  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س 
�لأزمة  ح��ل  لغر�س  �حلكيم  عمار 
�لتي  �ل��ب��اد  يف  �حل���ادة  �ل�شيا�شية 
�رت���ف���اع ك��ب��ري يف وترية  ���ش��اح��ب��ه��ا 

�لعنف.
وطالب �ل�شدر -�ل��ذي مل يح�شر 
بالقوى  و�شفهم  م��ن  �لج��ت��م��اع- 
�ل�شيا�شية �ملجتمعة من �أجل �إنقاذ 
�لعر�ق يف ر�شالته بالعمل من �أجل 
حت�شن �لو�شع �لأمني عن طريق 
تعين �لوزر�ء �لأمنين مبعزل عن 
�ل�شيا�شة، وحما�شبة �ملق�شرين من 

�لأجهزة �لأمنية.
ودعاهم �أي�شاً �إىل حتقيق مطالب 
�لتي  �مل���������ش����روع����ة،  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن 
�حلالية،  �لأزم���ة  �أ���ش��ا���س  �عتربها 
تفعيل  ع���ل���ى  ب���ال���ع���م���ل  وط�����ال�����ب 
و��شتقال �لق�شاء و�لدعاء �لعام. 
ك��م��ا ط��ل��ب م���ن �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ن عدم 
�لتدخل يف عمل �لربملان، �أو �ل�شعي 

بفقر�ت  م�شت�شهد�  �ملرجعية،  ه��و 
د�شتورية تت�شمن �حرت�ما حلقوق 
لل�شاح  �لدولة  و�حتكار  �لإن�شان 

ورف�س قيام ملي�شيات م�شلحة.
وكان رئي�شا �حلكومة و�لربملان يف 
هجمات  موؤخر�  تبادل  قد  �لعر�ق 
خلفية  ع���ل���ى  ع���ل���ن���ي���ة،  ك���ام���ي���ة 
�ختاف مو�قفهما �إز�ء �ملظاهر�ت 
عدة  ت�شهدها  �لتي  و�لحتجاجات 
من  �أك��ر  منذ  عر�قية  حمافظات 
بال�شيا�شات  تنديد�  �أ�شهر  خم�شة 
�ملحتجون  ي��ق��ول  �ل��ت��ي  �حلكومية 
حقوقهم  م�����ن  ت���ن���ت���ق�������س  �إن�����ه�����ا 

وتعر�شهم للتهمي�س.
كان  �ل��ل��ق��اء  �أن  �لنجيفي  و�ع��ت��رب 
معربا  �خلافات،  �أز�ل  و�أن��ه  طيبا 
عن �أمله يف �أن يكون بد�ية جديدة 
�أخ��رى لبحث  ل��ق��اء�ت  تبنى عليها 

كل �مللفات بروح �أخوية.
�للقاء�ت �شتهدف  �أن هذه  و�أ�شاف 
�لتي  �مل�����ش��اك��ل  ك���ل  م��ع��اجل��ة  �إىل 
�مل���ت���ظ���اه���رون وكل  ب���ه���ا  ي���ط���ال���ب 
�ملكونات �لعر�قية ب�شورة �شحيحة 

و�شريعة.
�ل��ع��ر�ق ك��ان �شعبا  �إن و�شع  وق��ال 
وعلى �شفري �نهيار، موؤكد� �أن هذ� 
�أن  ب��د  ك��ان مهما ج��د�، ول  �للقاء 

نعيد �لو�شع �إىل ��شتقر�ره .
وغ���اب ع��ن �لج��ت��م��اع زع��ي��م �لتيار 
ورئي�س  �ل�شدر  مقتدى  �ل�شدري 
�ئ���ت���اف �ل��ع��ر�ق��ي��ة �إي�����اد ع���اوي، 
كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  �أر���ش��ل  كما 
ب�����������ارز�ين مم���ث���ا عنه  م�������ش���ع���ود 

حل�شور �لجتماع.

ورئ���ي�������س جمل�س  �مل���ال���ك���ي  ن������وري 
�لنجيفي،  �أ�شامة  �لعر�قي  �لنو�ب 
ف�شا عن نائب رئي�س �جلمهورية 
�ل��ق��ادة �حلكومين  و�ل��ع��دي��د م��ن 
وروؤ�شاء  و�لدينين  و�ل�شيا�شين 

�لكتل �لربملانية.
�فتتاح  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع  و�ق��ت�����ش��ر 
�حتفايل ت�شمن كلمة للحكيم دعا 
�لتنازلت  وت��ق��دمي  ل��ل��ح��و�ر  فيها 
حلول  ع����ن  و�ل���ب���ح���ث  �مل���ت���ب���ادل���ة 
�لعر�ق،  يف  �حلالية  لاأزمة  و�شط 
�لد�شتور  ي��ك��ون  ب����اأن  ط��ال��ب  ك��م��ا 

�إىل تفتيته.
�لإق�������ش���اء  �أن  �ل�������ش���در  و�ع����ت����رب 
�حلكومة  دي���دن  ه��م��ا  و�لتهمي�س 
�ل���ع���م���ل على  �حل���ال���ي���ة وي���ن���ب���غ���ي 
�ل�شيا�شين  وط���ال���ب  �إن��ه��ائ��ه��م��ا. 
ول  قتلت  �ل��ت��ي  �مللي�شيات  ب��اإب��ع��اد 
�مل�شهد  من  �لعر�قين  تقتل  ت��ز�ل 

�ل�شيا�شي.
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �أع��رب  وق��د 
�ل���ع���ر�ق���ي �أ����ش���ام���ة �ل��ن��ج��ي��ف��ي عن 
ت���ف���اوؤل���ه ب��الج��ت��م��اع �ل����ذي جرى 
�لباد  يف  �ل�شيا�شين  �ل��ق��ادة  ب��ن 

نوري  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع  ول��ق��ائ��ه 
�ل�شيا�شية  �لأزم������ة  حل���ل  �مل��ال��ك��ي 
�حلادة، فيما �أعلنت بغد�د �لقب�س 
�لقاعدة  لتنظيم  تابعة  خلية  على 
قالت �إنها كانت تعد ل�شن هجمات 

كيمياوية يف �لد�خل و�خلارج.
�لعر�قين  �مل�����ش��وؤول��ن  ك��ب��ار  وك���ان 
�جتماعا  �لأول  �أم�����س  ع��ق��دو�  ق��د 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ن��زل  يف 
�لإ�شامي عمار �حلكيم لغر�س حل 
�لأزمة �ل�شيا�شية �حلادة يف �لباد، 
و�شارك يف �لجتماع رئي�س �لوزر�ء 

�سالم يحث على ت�سريع ت�سكيل احلكومة 
•• الريا�س-يو بي اأي:

�للبنانية،  �حلكومة  تاأليف  �ملكلف  �لرئي�س  �ع��ت��رب 
مت��ام ���ش��ام، �أن���ه مل يعد ه��ن��اك م��ن م��ربر للتاأخري 
�لتاأخري  �أن هذ�  بت�شكيل �حلكومة �جلديدة، خا�شة 
كان  �ل��ذي  �لفر�غ  عن  فاإنه ل يقل �شرر�ً  ��شتمر  �إذ� 
�شيح�شل باملجل�س �لنيابي و�لذي �أوجب �لتمديد له 

من جانب معظم �لكتل �لنيابية �للبنانية.
وقال �شام يف درد�شة مع �شحيفة �حلياة �ل�شعودية، 
�أجل  لنف�شه مهلة من  �أعطى  كان  �إذ�  ما  �م�س حول 
�ملو�شوع ن�شج و�لبلد يف حاجة  �أن  تاأليف �حلكومة، 

وحجج  ذر�ئ������ع  م���ن  ه���ن���اك  ي��ع��د  ومل  ح��ك��وم��ة  �إىل 
�إعطاء  فر�شت  مرحلة  م��رت  كانت  ف���اإذ�  للتاأخري.. 
�ل��ربمل��ان على  ت��و�ف��ق يف  ع��ن  للت�شريع بحثاً  �أول��وي��ة 
قانون �لنتخاب ومن ثم لكي يتو�فق �أع�شاء �ملجل�س 
�لنيابي على �لتمديد له، فاإن هذه �لذريعة �نتهت ول 

ميكن �أن يبقى �لبلد من دون حكومة بعد �لآن .
�إىل  تو�شلت  �لتي  نف�شها  �ل�شيا�شية  �لقوى  �أن  ور�أى 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  ميكنها  �لتمديد  على  �لتفاهم 

على ت�شريع تاأليف �حلكومة .
و�أ�شاف �أن حكومته �شتكون حكومة �آخر �لعهد و�إذ� مل 
تكن من�شجمة، وحكومة م�شلحة وطنية، فما �لذي 

�ملطلوب  وه��ل  �أ���ش��ه��ر؟   10 �إجن���ازه خ��ال  ت�شتطيع 
�أعمال طو�ل هذه  �لبلد يف وترية ت�شريف  �أن ن�شع 
�أنه  �ملدة؟. وكان �شام �أعترب يف حديث �أم�س �لأول، 
17 �شهر�ً، فاإن على �حلكومة  مع �لتمديد للربملان 
�لعتقاد  �خلطاأ  من  لكن  �لأخ���رى،  �مللفات  معاجلة 
17 �شهر�ً، فالبلد مقبل على �نتخابات  �أنها �شتبقى 

رئا�شة �جلمهورية يف 24 �أيار )مايو( 2014 .
و�أو�شح �نه �شيعود �إىل �لنقطة �لتي كان و�شل �إليها 
�نتظار  يف  �حلكومة  لت�شكيل  حتركه  يجّمد  �أن  قبل 
م���ا ك���ان ي��ق��وم ب���ه �مل��ج��ل�����س �ل��ن��ي��اب��ي م���ن م�شاور�ت 

و�جتماعات .

•• هافانا-رويرتز:

�ع���رب���ت ك��وب��ا ع���ن ت��اأي��ي��ده��ا حل��ل��ي��ف��ت��ه��ا ف��ن��زوي��ا يف 
خ����اف م���ع ك��ول��وم��ب��ي��ا �����ش���ارت ه��اف��ان��ا �ىل �ن����ه قد 
لنهاء  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ام  مب��ح��ادث��ات  ي�شر 
�لي�شارين.  �ملتمردين  مع  �لطويلة  كولومبيا  ح��رب 
يف  رودريجيز  برونو  �لكوبي  �خلارجية  وزي��ر  و�علن 
فنزويا  مع  �لت�شامن  من  �لثابت  كوبا  موقف  بيان 
وب���الع���رت�ف ب��ح��ك��وم��ة �ل��رئ��ي�����س ن��ي��ك��ول���س م����ادورو 

عليه  فاز  �ل��ذي  كابريلي�س  �نريكي  و�لتقى  �ل�شرعية 
مادورو بفارق ب�شيط يف �نتخابات �لرئا�شة �لتي جرت 
�لكولومبي  �لرئي�س  ني�شان مع  �بريل  فنزويا يف  يف 
�لثاثاء مما  يوم  بوجوتا  �شانتو�س يف  مانويل  خو�ن 
�شانتو�س  ب��ان  م���ادورو  غا�شبا من جانب  �تهاما  �ث��ار 
يتامر عليه. وز�ر كابريلي�س كولومبيا يف �طار جولة 
بان  ر�أي���ه  لتو�شيح  �لاتينية  �مريكا  دول  يف  م��ق��ررة 
فوز مادورو يف �لنتخابات كان بطريق �لتحايل. ورد� 
على ذلك �شحب مادورو مبعوث فنزويا يف حمادثات 

•• باري�س-ا ف ب:

�م�س  فابيو�س  ل���ور�ن  �لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  دع��ا 
حيال  �لنف�س  ب�شبط  �لتحلي  �ىل  �لرتكية  �ل�شلطات 
�ملتظاهرين �لذين ينددون منذ �جلمعة ب�شيا�شة رئي�س 
�لوزر�ء رجب طيب �ردوغان. وقال فابيو�س يف برنامج 
 ، -1�ي-تيلي-لورباريزيان  �وروب��ا  بن  بال�شر�كة  يقام 
�لنف�س  ب�شبط  بالتحلي  �لطلب  هو  فرن�شا  موقف  �ن 
. و�و����ش���ح �ن ط��ل��ب �شبط  �ل��ت��ه��دئ��ة  ن��ح��و  و�ل����ذه����اب 
�لنف�س موجه �ىل �ل�شلطات �لرتكية، و�عرب عن �مله 

•• نواك�سوط-ا ف ب:

موريتانيا  نو�ك�شوط  �ل�شبوع  ه��ذ�  �لم��ريك��ي��ون  �شلم 
ينتمي �ىل تنظيم �لقاعدة كان معتقا يف �شجن باغر�م 
�لمريكي يف �فغان�شتان ولي�س يف غو�نتانامو كما �و�شح 
�ن�شانية  م�شادر  �علنت  وق��د  موريتاين.  �مني  م�شدر 
تابعة  ط��ائ��رة  �ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  موريتانيا  يف  و�منية 
ولد  ن��و�ك�����ش��وط حممد  نقلت �ىل  �لم��ريك��ي��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�شاحلي و�حمد ولد عبد �لعزيز �للذين كانا معتقلن 
موؤكد�  �خل��رب  ه��ذ�  �لبنتاغون  ون��ف��ى  غ��و�ن��ت��ان��ام��و.  يف 
�شجن غو�نتانامو  �ي معتقل من  ي�شلم موؤخر�  �نه مل 

�لمريكي يف كوبا �لذي يعد 166 �شجينا.
و���ش��رح �مل�����ش��در �لم��ن��ي �مل��وري��ت��اين ط��ال��ب��ا ع���دم ك�شف 
�نه �شجن موريتاين كان  بر�س  هويته �لحد لفر�ن�س 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان ول��ي�����س من  ب���اغ���ر�م يف  ق��اع��دة  معتقا يف 

معتقلي غو�نتانامو �شلمه �لمريكيون لنو�ك�شوط .
نو�ك�شوط هو  ت�شلمته  �ل��ذي  �ل�شجن  �ن  �مل�شدر  و�ك��د 
�لذي كان مقربا  �بو يون�س  �ملدعو  �حلاج ولد �حل�شن 

�لحتجاجات.  ����ش��ب��اب  بتحليل  �حل��ك��وم��ة  ت��ق��وم  �ن  يف 
مع  بالت�شابه  تركي  ربيع  فكرة  رف�س  فابيو�س  �ن  �ل 
تركيا(  )يف  نتعامل  باننا  �ذك��ر  وق��ال  �ل��ع��رب��ي.  �لربيع 
و�ن��دل��ع��ت حركة   . �نتخبت دمي��وق��ر�ط��ي��ا  م��ع ح��ك��وم��ة 
ه��دم حديقة  �لعزم على  �ع��ان  �ث��ر  �لحتجاجات على 
تركية  لت�شمل مدنا  �ت�شعت  لكنها  ��شطنبول  جيزي يف 
�ملو�جهات  و����ش��ف��رت  بعنف.  �ل�شرطة  وقمعتها  �خ��رى 
79 جريحا يف غ�شون  ��شطنبول ومدن �خرى عن  يف 
�علن  53 مدنيا و26 �شرطيا، بح�شب ما  يومن، هم 

وزير �لد�خلية معمر غولر م�شاء �ل�شبت.

جد� من ��شامة بن لدن ومطلوبا يف موريتانيا �لتي فر 
منها يف 2008 بعد م�شاركته يف عمليات �شد �جلي�س 
خ�شو�شا  �حل�شن  ول��د  �حل���اج  ����ش��م  وورد   . و�ل�شرطة 
���ش��م��ن �مل�����ش��ارك��ن يف ه��ج��وم �خل��ام�����س م��ن ح��زي��ر�ن-

�لذي  �شرق(  )�شمال  ملقيتي  ثكنة  على   2005 يونيو 
قتل فيه 15 جنديا موريتانيا ويف تبادل لطاق �لنار 
يف   2008 ني�شان-�بريل  يف  و�ل�شرطة  م�شلحن  بن 

نو�ك�شوط قتل خاله �شرطي.
�لتي  �مل�����ش��ددة  �لمنية  �لج����ر�ء�ت  �ن  �مل�شدر  و����ش��اف 
ر�فقت ت�شليم )�ملعتقل( يف مطار نو�ك�شوط و�نتماءه �ىل 

�لقاعدة دفعا �ىل �لظن بانه من معتقلي غو�نتانامو .
وبعد ت�شليمه �ىل �ل�شلطات �ملوريتانية �قتادت �ل�شرطة 
�حل���اج ول���د �حل�����ش��ن �ىل م��ك��ان جم��ه��ول ح��ي��ث يجري 

��شتجو�به �لحد، كما ��شاف �مل�شدر �لمني.
�ذ�ر-مار�س   25 يف  �شلم  �نه  �لمريكي  �جلي�س  و�علن 
باغر�م  �شجن  على  كاملة  �ل�شيطرة  �لف��غ��اين  �جلي�س 
و�لذي  �لفغاين  بغو�نتانامو  لقب  �لذي  للجدل  �ملثري 

يقع على م�شافة خم�شن كلم �شمال كابول.

قبل  ب��د�أ  �شر�ع  لنهاء  هافانا  يف  تعقد  �لتي  �ل�شام 
50 عاما بن �حلكومة �لكولومبية وجماعة �لقو�ت 
يقودها  �ل��ت��ي  ف���ارك  �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة  �ل��ث��وري��ة  �مل�شلحة 
مع  بالعمل  كابريلي�س  رودريجيز  و�تهم  مارك�شيون. 
بع�س �جلماعات يف �لوليات �ملتحدة لزعزعة ��شتقر�ر 
م�شاعدة  و�ي  �ل��ت�����ش��رف��ات  ه���ذه  �ن  وق����ال  ف��ن��زوي��ا 
مبا�شرة �و غري مبا�شرة تلحق �ل�شرر بوحدة �مريكا 
وت�شر  �ل�شتقال  م��ن  وتقلل  و�لكاريبي  �لاتينية 

بجهود فنزويا و�لدول �لخرى من �جل �ل�شام.

كوبا تت�سامن مع فنزويال بخالفها مع كولومبيا

باري�س تدعو تركيا ل�سبط النف�س 

نواك�سوط ت�سلمت معتقاًل موريتانيًا يف باغرام 

املعار�سة الرتكية تطالب اأردوغان بالعتذار 

•• عوا�سم-وكاالت:

�إ�����ش����د�ر جمل�س  ع��رق��ل��ت رو���ش��ي��ا 
�لأم�����ن �ل�����دويل ب��ي��ان��ا ي��ع��رب عن 
�ل��ذي يفر�شه  �لقلق من �حل�شار 
�جلي�س �ل�شوري �لنظامي �ملدعوم 
�للبناين  �هلل  ح���زب  م��ن  بعنا�شر 
حم�س،  بريف  �لق�شري  بلدة  على 
بينما دعت �لأمم �ملتحدة �لأطر�ف 
�ل�شماح  �إىل  �ملنطقة  يف  �ملتحاربة 

للمدنين مبغادرتها.
�ملجل�س  يف  دب���ل���وم���ا����ش���ي  وق�������ال 
�شريطة عدم ن�شر ��شمه لرويرتز 
�لبيان  م�����ش��ودة  �أع��اق��ت  �إن رو���ش��ي��ا 
�مل�شتح�شن  م��ن  ل��ي�����س  �إن����ه  ق��ائ��ل��ة 
�لأمن  جمل�س  لأن  ب��ي��ان  �إ����ش���د�ر 
عندما  ذل�����ك  ي��ف��ع��ل  مل  �ل�������دويل 
�لق�شري  على  �ملعار�شة  �شيطرت 
�آخ������ر هذه  دب���ل���وم���ا����ش���ي  و�أك��������د   ،

�لت�شريحات.
وي�����ش��ل��ط حت���رك م��و���ش��ك��و لعرقلة 
�لبيان �ل�شوء على �لهوة �لعميقة 
بن رو�شيا و�ل��دول �لغربية ب�شاأن 
�لد�ئرة  �حل����رب  م��ع��اجل��ة  كيفية 
و�لتي  ����ش���وري���ا،  يف  ع���ام���ن  م���ن���ذ 
�ألف  ثمانن  م��ن  �أك��ر  لقتل  �أدت 

�شخ�س.
�حلايل  �لرئي�س  بريطانيا  وكانت 
ق��د وزعت  �ل���دويل  �لأم���ن  ملجل�س 
�أم�����س �ل�����ش��ب��ت م�����ش��ودة ب��ي��ان على 
�لقلق  ي���ب���دي  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
�لق�شري  يف  �ل��و���ش��ع  �إز�ء  �لعميق 
�لقتال  ت��اأث��ري  �شيما  ول  ب�شوريا، 

�لد�ئر على �ملدنين . 
�لذي  �لبيان  م�شودة  �أي�شا  وحثت 
ن�شخة منها  على  روي��رتز  ح�شلت 

�ل�شوري  للرئي�س  �ملو�لية  �لقو�ت 
�ملعار�شة  وم��ق��ات��ل��ي  �لأ���ش��د  ب�����ش��ار 
لتفادي  جهدهم  �أق�شى  بذل  على 
�ملدنين،  م����ن  ���ش��ح��اي��ا  ����ش���ق���وط 
�ل�شورية  �حل��ك��وم��ة  مت��ار���س  و�أن 

م�شوؤوليتها حلماية �ملدنين .
�إىل  �لأ�شد  حكومة  �مل�شودة  ودع��ت 
�ل�����ش��م��اح ل��ع��ن��ا���ش��ر �إن�����ش��ان��ي��ة غري 
متحيزة، ومن بينها وكالت �لأمم 
ب��ال��دخ��ول ف���ور� وب�شكل  �مل��ت��ح��دة، 
�إىل  للو�شول  �إع��اق��ة  ودون  ك��ام��ل 
�لق�شري  يف  �ملحا�شرين  �ملدنين 
وقال دبلوما�شيون �إن رو�شيا �أبلغت 
�ل�شبل  �أف�شل  �أن  �ملجل�س  �أع�شاء 
للتعامل مع �شوريا هو من خال 
�أحد  ولكن  �ملكثفة،  �لدبلوما�شية 

من  ب�شاأن  خ��اف  وث��ار  �ملعار�شة، 
�لذي يجب �أن ي�شارك يف �ملوؤمتر؟ 
ومل ي��ت��م حت��دي��د م��وع��د ل���ه.  �ىل 
ذلك، يعزز حتقيق �شحفي لوكالة 
كابا بثته �م�س �لأحد �شبكة كانال 
مز�عم  �خلا�شة  �لفرن�شية  با�س 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
ق�����ش��ف ح���ي يف م��دي��ن��ة ح��ل��ب يوم 
كما  �مل��ا���ش��ي  �أب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   13
�للذ�ن  �ل�شحافيان  بذلك  �شرح 

�أجريا هذ� �لتحقيق.
وقد توجه �شادق �شطاب وباتري�شيا 
�شري� �إىل م�شت�شفى عفرين �لذي 
بال�شيارة  ���ش��اع��ة  م�����ش��اف��ة  ي��ب��ع��د 
ع��ن ح��ل��ب و�ل��ق��ري��ب م��ن �حلدود 
�لرتكية حيث �شور �لعاملون فيه 

�أن  �إىل  �أ���ش��ار  �ملجل�س  دبلوما�شيي 
رو�شيا تو��شل بيع �ل�شاح حلكومة 
بدورها  مو�شكو  و�تهمت  �لأ���ش��د. 
و�لعربية  �ل��غ��رب��ي��ة  �حل���ك���وم���ات 
و�أ�شكال  و�ل�����ش��اح  �مل����ال  ب��ت��ق��دمي 
�ملعار�شة،  ملقاتلي  �لأخ��رى  �لدعم 
حكومة  �أي�شا  �أعلنته  �دع��اء  وه��ذ� 
رو�شيا  وع���ار����ش���ت  م�����ر�ر�  �لأ����ش���د 
و�ل�شن حماولت فر�س عقوبات 
�لأ����ش���د يف جمل�س  ع��ل��ى ح��ك��وم��ة 
�لنق�س  حق  و��شتخدمت  �لأم���ن، 
م�شروعات  ث��اث��ة  �شد  )�لفيتو( 
ق����و�ن����ن ت���دي���ن ح���ك���وم���ة �لأ����ش���د 
وحتاول مو�شكو وو��شنطن تنظيم 
ل��ل�����ش��ام يف ج��ن��ي��ف هذ�  م���وؤمت���ر 
ومقاتلي  �حلكومة  ي�شم  �ل�شهر 

م�شابن  لو�شول  فيديو  �شريط 
�ملا�شي  �أب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   13 ي���وم 
تخرج من �أنوفهم و�أفو�ههم رغاو 
ب��ي�����س، وه����ي �أع����ر������س مي��ك��ن �أن 

تنجم عن ��شتن�شاق غاز�ت �شامة.
على  رد�  �مل�شت�شفى  م��دي��ر  وق����ال 
�شحايا  �إن  �ل�����ش��ح��ف��ي��ن  �أ���ش��ئ��ل��ة 
و17  قتلى  )ث��اث��ة  �لق�شف  ه��ذ� 
م�شابا بع�شهم رجال �إنقاذ و�شلو� 
��شتهدف حي  �لذي  �لهجوم(  بعد 
�ل�شيخ مق�شود، كانو� يعانون وقت 
و���ش��ول��ه��م م��ن ح��رك��ات ل �إر�دي����ة 
م���ع ���ش��ي��ان م���ن �لأن������ف وخ����روج 
�ل��ف��م و�نقبا�س  ل��ع��اب غ��زي��ر م��ن 
يف حدقات �لعيون وقد مت حقنهم 
�مل�������ش���ادة لغاز  مب�����ادة �لإت����روب����ن 
�لأع�شاب و�أبقو� يف �مل�شت�شفى ملدة 

خم�شة �أيام.
�أن  ���ش��ب��ق  �ل�����ش��ه��ادة  �أن ه���ذه  وم���ع 
ف���ق���د عر  �ل�������ش���ح���ف  ن�������ش���رت يف 
�مل�شابن  بع�س  على  �ل�شحفيان 
�ل��ذي��ن مت ع��اج��ه��م، ك��م��ا ح�شا 
وقالت  �آخ���ر.  فيديو  �شريط  على 
�لذي  �لفيديو  �إن  �شري�  باتري�شيا 
�شّور يف مكان �لهجوم بعد �لق�شف 
�مل�شابون  ف��ي��ه  ي��ظ��ه��ر  م��ب��ا���ش��رة 
مع  �مل�شت�شفى  �إىل  و�شلو�  �ل��ذي��ن 
�لأع����ر������س ن��ف�����ش��ه��ا )م�����ش��اك��ل يف 

�لتنف�س وت�شجنات ولعاب(.
�أ�شلحة  �أنها  و�أ�شافت من �لو��شح 
من  تتمكن  مل  �أن��ه��ا  �إل  كيمياوية 
م��ع��رف��ة ن��وع��ه��ا، ه��ل ه��ي م��ن غاز 
�ل�����ش��اري��ن �أم غ���از �أع�����ش��اب �آخ���ر. 
وجلب �ل�شحفيان عينات من دماء 
ت�شرف  حت��ت  و�شعوها  �مل�شابن 

�ل�شلطات �لفرن�شية لتحليلها.

حتقيق يعزز مزاعم ا�ستخدام الكيمياوي يف �سوريا 

رو�سيا تعرقل بيانًا ملجل�س الأمن ب�ساأن الق�سري 

اإ�سرائيل تتهم عربيًا بالتخابر مع حزب اهلل 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

قدمت �لنيابة �لعامة �لإ�شر�ئيلية �لأحد لئحة �تهام �إىل �ملحكمة �ملركزية مبدينة حيفا �تهمت 
فيها مو�طنا عربيا من مدينة �شفاعمرو، بالتخابر مع حزب �هلل �للبناين ووجهت �لنيابة �لعامة 
�إىل ز�هر عمر يو�شفن، تهما تتعلق بالت�شال مع عميل �أجنبي وت�شليم معلومات من �شاأنها �أن 
تفيد �لعدو ومنح خدمات لتنظيم حمظور . وجاء يف لئحة �لتهام �أنه خال �أد�ء يو�شفن ملنا�شك 
تنظيم  يف  و�شاعدهم  فل�شطينية  وتنظيمات  �هلل  حزب  عن  مندوبن  مع  �لتقى  و�لعمرة،  �حلج 
لقاء�ت مع �شبان عرب من �إ�شر�ئيل �أدو� منا�شك �حلج و�لعمرة يف �ل�شعودية، و�شلم معلومات حول 
قاعدة للجي�س يف �شمال �إ�شر�ئيل. و�أ�شافت �لائحة �أن لقاء�ت يو�شفن مع مندوب عن حزب �هلل 
يدعى �أبو ��شماعيل بد�أت منذ �لعام 2007 وبعد ذلك �لتقى مع �شخ�س يدعى خالد من حزب 
�هلل �أي�شا وتابعت �أن يو�شفن �شلم مندوبي حزب �هلل معلومات حول �أماكن �شكن مو�طنن عرب 

من �إ�شر�ئيل خال �أد�ئهم منا�شك �حلج و�لعمرة بهدف جتنيدهم للتعاون.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

طالب زعيم �ملعار�شة �لرتكية �لرئي�شية كمال كليت�شد�ر 
�أوغلو، �م�س �لأحد، رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب 
�لقوة  ��شتعمال  على  �ل�شعب  م��ن  ب��الع��ت��ذ�ر  �أردوغ����ان 
�ملفرطة مع �ملتظاهرين �لذين �حتجو� على �إز�لة منتزه 

تق�شيم و��شتبد�له مبركز جتاري.
�أوغلو،  كليت�شد�ر  عن  �لرتكية  حريت  �شحيفة  ونقلت 
�لذي يتزعم حزب �ل�شعب �جلمهوري، قوله لل�شحافين 
�إن �ملرء ل ميكنه �أن يحكم �شد �إر�دة �ل�شعب. �ل�شعب هو 

�لقوة �لأكرب. عليه )�أردوغان( �أن يعتذر من �ل�شعب .
و�أكد �أن زيارته للمتظاهرين يف تق�شيم مل تكن حماولة 
لدعم  م��دين  كمو�طن  ذهبت  قائًا  �لفر�شة،  لنتهاز 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن. ه����ذه �مل���ظ���اه���رة ل��ي�����ش��ت حل����زب �ل�شعب 
�جلمهوري. هذ� �حتجاج لل�شعب. مل ناأخذ �أعام حزبنا 

معنا ومن جهته �تهم �أردوغان حزب �ل�شعب �جلمهوري 
باإثارة �أعمال �ل�شغب يف �لباد.

وق����ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��رتك��ي يف �ف��ت��ت��اح ب��ن��اء جديد 
�أيام  منذ  ت�شهد  تركيا  �إن  �لعثماين،  لاأر�شيف  ت��اب��ع 
��شتفز�ز�ت موؤ�شفة، م�شيفاً �أنه مثل �حلكومات �ملا�شية، 
�إخ�شاع  �أج��ل  من  �لفو�شى  لإث���ارة  ج��ه��ود�ً  ن�شهد  نحن 
علمو�  �لذين  وغريها،  �لرئي�شية  �ملعار�شة  �حلكومة. 
�شناديق  يف  �لنت�شار  حتقيق  على  ق��ادري��ن  غ��ري  �أن��ه��م 

�لقرت�ع، يثريون �لحتجاجات .
حديقة  يف  تنفيذه  �مل��ق��رر  �مل�شروع  يف  �ل�شتمر�ر  و�أك���د 
تق�شيم �إن �أعجب ذلك �ملتظاهرين �أم ل ، قائًا �إن قر�ر 
بناء مركز جتاري لي�س نهائياً و�أنه �شيتم بناء د�ر �أوبري� 
حزب  م��ن  �إذن���اً  نريد  ل  نحن  م�شيفاً  وم�شجد،  �أي�شاً 
�لذين  من  �إذن  لدينا  ذل��ك.  لفعل  �جلمهوري  �ل�شعب 

�شوتو� لنا .
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ال�سني: ل ن�سكك يف �سيادة اليابان على اأوكيناوا الرادعي: احلكم ببطالن جمل�س ال�سورى كان متوقعًا 
•• �سنغافورة-رويرتز:

قال قائد ع�شكري �شيني كبري �م�س �ن �ل�شن ل ت�شكك يف �شيادة �ليابان على جزر �وكيناو� و�ن �لت�شريحات 
�لتي ن�شرت يف �شحف �شينية يف �لون��ة �لخ��رية تعك�س فقط �ر�ء بع�س �لكادميين. وقال �للفتنانت جرن�ل 
ت�شي جيانغو نائب رئي�س هيئة �ركان �جلي�س �ل�شيني ملندوبن يف موؤمتر �مني يف �شنغافورة �ن موقف �ل�شن مل 
يتغري..بو�شع �لعلماء طرح �ي فكرة يريدونها وهم ل ميثلون وجهات نظر �حلكومة �ل�شينية. ون�شرت �شحيفة 
�ل�شعب �ل�شينية �ململوكة للدولة �ل�شهر �ملا�شي مقال لثنن من �لكادميين قال �ن �وكيناو� جزء من �شل�شلة 
جزر كانت تابعة للعائلة �لمرب�طورية �ل�شينية قبل �ن ت�شمها�ليابان يف �لقرن 19 موؤكدين �شمنيا مطالبات 
�شينية بال�شيادة على �جلزر. وت�شت�شيف �وكيناو� معظم �لع�شكرين �لمريكين �ملوجودين يف �ليابان و�لبالغ 
عددهم 50 �لف فرد وهي �كرب جزر يف �شل�شلة ريوكيو �لتي متتد جنوبا جتاه تايو�ن. وهناك نز�ع بالفعل بن 
�ل�شن و�ليابان ب�شبب حترك طوكيو �لعام �ملا�شي لتاأميم جزر �شينكاكو �لقريبة �لتي تطلق عليها �ل�شن ��شم 

د�يو و�لتي ت�شرف على خطوط ماحية رئي�شية ومو�رد للطاقة حتت �لبحر.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�ع��ت��رب �ملُ���ع���ار����س �مل�����ش��ري �ل���ب���ارز، حممد 
ببطان  �حُل����ك����م  �أن  �م���������س  �ل������رب�دع������ي، 
و�جلمعية  �ل�������ش���ورى  جم��ل�����س  �ن���ت���خ���اب���ات 
�لباد كان متوقعاً  �لتاأ�شي�شية للد�شتور يف 

ب�شبب �لبلطجة �ل�شيا�شية .
جبهة  ومن�شق  �لد�شتور  ح��زب  رئي�س  وق��ال 
للمعار�شة  جتمع  )�أك���رب  �ل��وط��ن��ي  �لإن��ق��اذ 
�مل��دن��ي��ة يف م�����ش��ر( حم��م��د �ل���رب�دع���ي، عرب 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  على  ح�شابه 

�لأفعال  ردود  ت��ب��اي��ن��ت  ذل���ك  غ�����ش��ون  ويف 
�لد�شتورية  �مل��ح��ك��م��ة  �أ���ش��درت��ه  ُح��ك��م  �إز�ء 
�ل��ُع��ل��ي��ا )�أع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ق�����ش��ائ��ي��ة يف م�شر(، 
�ل�ش��������ورى  ببط������ان جمل�س  �ش�����ابق  بوقت 
للد�ش������تور،  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  وت�ش�كيل 
حيث �أعرب �شا�شة ون�شطاء حم�شوبون على 
للُحكم،  �رتياحهم  عن  �لدولة  مدنية  تيار 
�لإ�شام  ل��ت��ي��ار  ي��ن��ت��م��ون  ���ش��ا���ش��ة  ق��لَّ��ل  فيما 
ور�أى عدد منهم  �حُلكم،  �أثر  �ل�شيا�شي من 
ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �شاحيات  �أن����ه ج���اء مب��ث��اب��ة 

جمل�س �ل�شورى.

)تويرت(، �إن حكم �ملحكمة �لد�شتورية �لُعليا 
ببطان �نتخابات جمل�س �ل�شورى وقانون 
ُمتوقعة  نتيجة  ج��اء  �لتاأ�شي�شية،  �جلمعية 
�لتي  �ل�شيا�شية  و�لبلطجة  �ملتدين  للفهم 
�أطاحت مبفهوم �ل�شرعية و�شيادة �لقانون، 

و�أدت �إىل ما نحن فيه من �نهيار وتخبُّط.
باإجر�ء�ت تو�فق  �لبدء  �إىل  ودعا �لرب�دعي 
د�شتوري  �إط�������ار  ل���و����ش���ع  ح��ق��ي��ق��ي  وط���ن���ي 
وقانوين جديد ُينقذ �لباد، ويحفظ كيان 
�ل��ذي و�شعنا  �مل���اأزق  �ل��دول��ة ويخرجنا من 

�أنف�شنا فيه .

•• هانوي-رويرتز:
حتركت �ل�شرطة يف فيتنام ب�شرعة 
لل�شن  مناه�س  �ح��ت��ج��اج  لف�س 
�م�س �لحد و�عتقلت 20 �شخ�شا 
على �لق��ل يف �ح��دث عامة على 
�ل�شارم  �ل�شيوعي  �لنظام  موقف 
�نتقاده  ب��ع��د  �مل��ع��ار���ش��ة ح��ت��ى  م��ن 
ع���دو�ن���ه���ا يف بحر  ب�����ش��ب��ب  ب���ك���ن 

�ل�شن �جلنوبي.
وق���ال ���ش��ه��ود م��ن روي����رتز �ن���ه مع 
�شفن  قيام  كرد على  جتمع ح�شود 
ب�شدم  �ل�شينية  للبحرية  تابعة 
�غلقت  ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة  ���ش��ي��د  ���ش��ف��ي��ن��ة 
ن��ق��اط جت��م��ع �ملحتجن  �ل�����ش��رط��ة 
حافات  يف  حم��ت��ج��ن  وو����ش���ع���ت 
�ي�شا  و�ع���ت���ق���ل  م��ن��ت��ظ��رة  ك���ان���ت 
يعمان  ف��ي��ت��ن��ام��ي��ان  ���ش��ح��ف��ي��ان 
م���ع و���ش��ائ��ل �ع�����ام �ج��ن��ب��ي��ة عند 
�لحتجاج قرب يحرية هو�ن كن يف 
هانوي وتعر�شت فيتنام لنتقاد�ت 
من دول غربية من بينها �لوليات 
�لتعبري  ح���ري���ة  ل�����ش��ح��ق  �مل���ت���ح���دة 
تز�يد  م���ع  م��ن��ت��ق��دي��ه��ا  و�ع���ت���ق���ال 
�لر��شي  م�����ش��ادرة  على  �ل�شخط 
لقت�شاد  �ل��دول��ة  و�د�رة  و�لف�شاد 

تعرقله �لديون �ملعدومة.
وي����ق����ول دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون وخ�����رب�ء 

ا�ستباكات يف خميم الزعرتي 
لالجئني ال�سوريني

•• عمان-يو بي اأي:

�أعلن م�شدر �أمني �أردين رفيع �م�س 
ف��رق��ت مظاهرة  �ل����درك  ق���و�ت  �أن 
�فتعلها  ���ش��غ��ب  لأع���م���ال  وت�����ش��دت 
لج����ئ����ون ����ش���وري���ون ي��ق��ط��ن��ون يف 
خميم �لزعرتي �لكائن يف �شحر�ء 
�شرق  ����ش���م���ال  �مل����ف����رق  حم���اف���ظ���ة 
�لباد. وقال �مل�شدر ليونايتد بر�س 
�إنرتنا�شونال، �إن عنا�شر من قو�ت 
�مل�شيل  �لغاز  قنابل  �أطلقو�  �ل��درك 
ل��ل��دم��وع ع��ل��ى م��ظ��اه��رة و�أع���م���ال 
�شوريون يف  �فتعلها لجئون  �شغب 
خميم �لزعرتي �لكائن يف �شحر�ء 
حمافظة �ملفرق �شمال �شرق �لباد 
. و�أو�شح �أن �أعمال �ل�شغب �إندلعت 
بعد قيام وكالة �لإغاثة �لرنويجية 
ب���ت���وزي���ع م�������ش���اع���د�ت ع��ي��ن��ي��ة على 
�ل���اج���ئ���ن �ل���������ش����وري����ن، �ل���ذي���ن 
طالبو� مب�شاعد�ت مالية بدل من 
�لعينية و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن قو�ت 
�ل�شغب  �أعمال  مع  تعاملت  �ل��درك 
و�أطلقت على مفتعليها قنابل �لغاز 
�مل�شيل وفرقتهم ، غري �أنه مل ي�شر 

�إىل وجود �إ�شابات بن �لطرفن.

اليابان متنح ال�ساحل 
الأفريقي 750 مليون يورو 

•• يوكوهاما-ا ف ب:

�لياباين  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �ع���ل���ن 
�م�������س ع����ن تقدمي  �ب�����ي  ����ش���ي���ن���زو 
مليون   750 ب��ق��ي��م��ة  م�����ش��اع��دة 
�شنو�ت  م����دى خ��م�����س  ع��ل��ى  ي����ورو 
للم�شاعدة على ��شتقر�ر �لو�شع يف 
�لفريقي  �ل�شاحل  �شمال  منطقة 
����ش���خ�������س على  �ل����ف����ي  وت������دري������ب 

مكافحة �لرهاب.
وقال �بي يف �ملوؤمتر �لدويل لتنمية 
�ليابان  �ن  ط��وك��ي��و  يف  �ف��ري��ق��ي��ا 
���ش��ت��ق��دم م��ئ��ة م��ل��ي��ار ي���ن )750 
م��ل��ي��ون ي����ورو( ع��ل��ى م���دى خم�س 
�ل�شاحل  منطقة  لتنمية  ���ش��ن��و�ت 
�شندرب  م�����ش��ي��ف��ا   ، و����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
�لفي �شخ�س على عمليات مكافحة 

�لرهاب وحفظ �لمن .

�ن �حل����زب �حل��اك��م ح��ري�����س على 
ت��ق��ل��ي�����س ك���ل �لح��ت��ج��اج��ات حتى 
لل�شن  �مل��ن��اه�����ش��ة  �لح��ت��ج��اج��ات 
تتغا�شى عنها  كانت  �لتي  �ملناف�شة 
يف �ملا�شي خ�شية تفاقمها وحتولها 
لنظام  مناه�شة  �كرب  حركات  �ىل 

�حلكم.
�لنز�ع  يف  �لتوتر�ت  حدة  وتز�يدت 

�لق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ت��ج��ارة �ل��ع��امل��ي��ة �ذ� 
و�لدعاء�ت  �ملنفردة  �لقوة  ��شعلت 
�لتي ل �أ�شا�س لها و�شيا�شات �لقوة 

�شر�عا يف بحر �ل�شن �جلنوبي.
�لت�شريحات  ب��ه��ذه  دوجن  و�دىل 
�مام حو�ر �شاجنري- خال كلمة 

ول��ك��ن مل يحدد  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ل يف 
�ل�شن بال�شم.

ع�شر�ت  م��ن��ذ  �ل����د�ئ����ر  �لق��ل��ي��م��ي 
�ل�شنين يف �ل�شابيع �لخرية بعد 
�شفينة  �شينية  �شفن  �شدمت  �ن 

�شيد فيتنامية.
ويف تخل نادر عن لهجة دبلوما�شية 
فيتنام  وزر�ء  رئي�س  ح��ذر  معتادة 
�جلمعة  ي����وم  دوجن  ت����ان  جن���وي���ن 
بالقت�شاديات  �ل�شرر  �حل��اق  من 

ال�سرطة الفيتنامية تهاجم احتجاجًا مناه�سًا لل�سني

تظاهرة يف طوكيو �سد الطاقة النووية 
•• طوكيو-ا ف ب:

لاحتجاج  طوكيو  يف  �م�س  �ملتظاهرين  �لف  جتمع 
�ل���وزر�ء  �ل��ن��ووي��ة، يف ح��ن �ع���اد رئي�س  على �ل��ط��اق��ة 
�ل��ت��ي كان  �مل��ف��اع��ات  �ب��ي��ه ت�شغيل  ���ش��ي��ن��زو  �مل��ح��اف��ظ 
ب�شبب حادث  �لعمل  متوقفا عن  منها  �لك��رب  �لق�شم 
 7500 ح��و�ىل  ف��ان  �ملنظمن،  وبح�شب  فوكو�شيما. 
�ليابانية  �لعا�شمة  �شخ�س جتمعو� يف �حدى حد�ئق 
وبينهم �شحايا كارثة فوكو�شيما �لتي وقعت يف �ذ�ر-

مار�س 2011 وحائز جائزة نوبل لاد�ب كنز�بورو �و. 

و�شار �ملحتجون يف �شو�رع طوكيو وهم يرفعون لفتات 
كتب على �حد�ها ل نووي. وحدهم �لقرود �ملتخلفون 
�مام  �ي�شا �ىل  �ملتظاهرون  . وتوجه  �لنووي  يريدون 
مقر جمموعة �لكرتيك باور كومباين )تيبكو( �لتي 
ت�شغل حمطة فوكو�شيما د�ي�شي حيث قطعت �نظمة 
تربيد �ملفاعات ما �دى �ىل �نفجار�ت يف �ملباين بعد 
�لت�شونامي �لذي وقع يف �حلادي ع�شر من �ذ�ر-مار�س 
�لذي يعترب حزبه  �لياباين  �لوزر�ء  2011. ورئي�س 
�شي�شمح  �نه  �لقول  كرر  �لعمال،  �و�شاط  من  مقربا 

باعادة �لعمل يف �ملفاعات �ذ� مت �شمان �شامتها.

اأوكالهوما اأعا�سري  ح�سيلة  قتياًل   14
•• وا�سنطن-ا ف ب:

�لغرب  �رتفعت ح�شيلة �شحايا �لع�شار �لذي �شرب �وكاهوما ووليات 
�لو�شط �لمريكي �ملجاورة لها �ىل 14 قتيا ، بينهم طفان، وذلك بعد 
�قل من ��شبوعن على �إع�شار مدمر م�شابه �شرب مدينة مور �لو�قعة يف 

�ملنطقة نف�شها و�دى �ىل مقتل 24 �شخ�شا بح�شب �ل�شلطات.
ي�شاف  قتيا   11 �شقوط  مع  �وكاهوما  هي  ت�شرر�  �لك��ر  و�ل��ولي��ات 

�ليهم ثاثة قتلى يف ولية مي�شوري �ملجاورة ب�شبب �لفي�شانات.
�لع�شار  �شربها  �ل��ت��ي  �لم��اك��ن  نيك�شون  ج���اي  م��ي�����ش��وري  ح��اك��م  وت��ف��ق��د 
�لقيادة  �و  �ل�شري  �ل�شكان �ىل جتنب  �ل���ش��ر�ر، ودع��ا  لاطاع على حجم 
يف �ملناطق �لتي غمرتها �ملياه. وقال يف بيان �ن مي�شوري تعر�شت ل�شل�شلة 
�لليلة  �لطق�س �خلطرة  و�ح��و�ل  �لخ��رية  �ل�شنو�ت  عو��شف كبرية خال 

�ملا�شية تاأتي بعد �يام من �لمطار �لغزيرة .
نبقى  �ن  علينا  و�لنهر  �ملياه  �لكثري من جماري  في�شان  وب�شبب  و��شاف 
�ن  موؤكد�  �لولية  كل  يف  �آن  يف  ومو�جهتها  �لفي�شانات  ملر�قبة  متيقظن 
�لو�شع ل ي��ز�ل خطر� و�ل��غ��ت د�ئ���رة �لح���و�ل �جل��وي��ة حالة �لن���ذ�ر من 

�لعا�شري يف �وكاهوما، �ل �نها �بقتها �ز�ء �لفي�شانات و�لعو��شف.
يف  ��شيبو�  �ل�شخا�س  م��ن  �لعديد  �ن  �ل��ولي��ة  ه��ذه  يف  �ل�شلطات  و�ف���ادت 
حو�دث �شري، كما �شقط 87 جريحا نتيجة �لرياح �لعاتية بح�شب ما نقلت 
�شحيفة ذي �وكاهومان م�شرية �ىل ��شر�ر ج�شيمة. وكان يتوقع �ن تتجه 
�لرياح نحو �ل�شرق �ل�شبت ويف مي�شوري �ملجاورة �علن �حلاكم جاي نيك�شون 
�جلوية  �لح��و�ل  متابعة  �ل�شكان  منا�شد�  �جلمعة  م�شاء  �ل��ط��و�رىء  حالة 

بغية �لتمكن يف حال �ل�شرورة من �لحتماء �و �لنتقال �ىل �ملرتفعات .
و�فادت و�شائل �لعام �ملحلية �ن خم�شة �عا�شري �شربت منطقة �وكاهوما 
�شيتي وبلغت �شرعة �لرياح 145 كلم يف �ل�شاعة م�شحوبة بت�شاقط كثيف 

للربد.
مطار  و�خ��اء  �ملياه  ملجاري  مفاجئ  بفي�شان  �لعا�شري  هذه  ت�شببت  كما 
�وكاهوما �شيتي و�نقطاعات يف �لكهرباء وبح�شب �شركة �لكهرباء �و جي 

�ند �ي فان 74093 منزل حرمت من �لتيار منت�شف نهار �ل�شبت.
وخ���ال ه��ذ� �ل��وق��ت �حل��ق �ع�����ش��ار �خ��ر ����ش��ر�ر� بنحو خم�شن مبنى يف 
�يلينوي بينها مدر�شة يف جيل�شباي �لتي تطاير �شقفها بفعل �لرياح �لتي 

بلغت �شرعتها 185 كلم يف �ل�شاعة.

�أُدخ���ل���ت ع��ل��ى ه���ذه �لأحكام  �ل��ت��ي 
على  ك��ان  مو�شى  �لفا�شل  ق��ال  و 
د�خل  ف��اع��ا  ع�شو�  �مل��ث��ال  �شبيل 
�لهيئة يف تعديل بع�س مقت�شيات 
�أنه  م�شيفا  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �لأح���ك���ام 
�لنظر عما يقال ما يز�ل  ب�شرف 
�جلل�شة  يف  للتح�شن  قابا  ن�شا 

�لعامة .
من جانبها �أكدت �لنائبة باملجل�س 
�شامية عبو،   ، �لتاأ�شي�شي  �لوطني 
رئي�س  ج��ع��ف��ر  ب���ن  م�����ش��ط��ف��ى  �ن 
�مل��ج��ل�����س و�حل��ب��ي��ب خ�����ش��ر مقرر 
�لد�شتور مّرر� �مل�شروع مبفردهما 
بهيئة  فقط  يعمل  �ملجل�س  وك���اأن 
تعترب  �لتي  و�ل�شياغة  �لتن�شيق 
�لد�شتور  ل�شياغة  �مل��دب��ر  �لعقل 
دليل  وخ��ري  �للجان  بقية  وهم�شا 
على ذلك هو عدم عر�س �مل�شروع 

�شهر�   16 ط������و�ل  وم�����ش��رت���ش��ل 
و�لختافات  �خل��اف��ات  لتجاوز 
،و�شعت لتحقيق �لتو�فق، و�أ�شاف 
�أن�شتت  �لتاأ�شي�شية  �ل��ل��ج��ان  �أّن 
ومكونات  �خل��رب�ء  �إىل  و��شتمعت 

�ملجتمع �ملدين.
�أّن �مل�شودة �لأوىل  و�أكد بن جعفر 
�أوت  ���ش��ه��ر  يف  ك���ان���ت  ل��ل��د���ش��ت��ور 
�شهر  يف  كانت  و�لثانية   2012
منذ  و�ل��ث��ال��ث��ة   2012 دي�شمري 
�شهرين ويف كل حمطة كان هناك 
ت��ط��ور يف م�����ش��م��ون �مل�����ش��ودة كما 
�لأخ����ري قابل  �مل�����ش��روع  �أّن  �ع��ت��رب 
للتح�شن وفق ما يفر�شه �لنظام 
متو��شل  ت��ف��اع��ل  ويف  �ل���د�خ���ل���ي 
�ملجل�س على  ي��ح��دث يف  م��ا  ح��ول 
م�شتوى وطني ويف �ملجتمع �ملدين 
و�لأح��ز�ب غري �ملمثلة يف �ملجل�س 

�لتاأ�شي�شي.
و�شدد بن جعفر على �أّن �لد�شتور 
�ل���ن���و�ب  و�ن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ن،  ل���ك���ل 
لي�شو� يف معزل عن كل ما يحدث 
و�شيبقى   ، �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل�����ش��ه��د  يف 
حلظة  �آخ���ر  �إىل  ُمن�شتا  �ملجل�س 
�لد�شتور،  ع��ل��ى  �مل�����ش��ادق��ة  ق��ب��ل 
و�عترب �أّن �إكمال م�شروع �لد�شتور 
�ملحطة  ول��ي�����ش��ت  ه���ام���ة  حم��ط��ة 
من  �أي���ام  ب�شعة  بعد  و  �لنهائية، 
�نكباب �للجان عليه �شيقع تقدمي 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  �إىل  �مل�����ش��روع 
و�شتنطلق  �حل���ك���وم���ة  ورئ���ي�������س 
�جلل�شة �لعامة بنقا�س عام ونقا�س 

ف�شا ف�شا.
ومن جملة هذه �ملو�قف �ل�شادرة 
ح  يت�شّ خمتلفة  نيابية  ك��ت��ل  ع��ن 
�أّن �لنتهاء من م�شروع  للمر�قب 
�ل���د����ش���ت���ور ���ش��ي��ف��ت��ح �ل���ب���اب �أم����ام 
ينت�شر  مل  �إذ�  ج��دي��دة  م��و�ج��ه��ة 
نزعة  ع����ل����ى  �ل�����ت�����و�ف�����ق  م���ن���ط���ق 
تون�س  �شتتحّمل  �ل�شتفر�د..فهل 

هدر� �إ�شافّيا للوقت..!؟!

�لنهائي على �لنو�ب وعلى �للجان 
�لتاأ�شي�شية.

ن����و�ب  �أّن  ع���ب���و  �أو�����ش����ح����ت  ك���م���ا 
�نتظار  يف  ك����ان����و�  �ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي 
�ل���ت���و�ف���ق���ات �ل���ت���ي ���ش��ت��ت��ول��د عن 
ذل��ك ف�شل  �لوطني ولكن  �حل��و�ر 
�ن����ه مل ي��ق��ع ت�����ش��م��ن �أي  ح��ي��ث 
ن��ت��ي��ج��ة م���ن �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي يف 

�لد�شتور.
،�لأحز�ب  بن جعفر  دع��وة  وح��ول 
�إىل  �لوطني  �حل���و�ر  يف  �مل�شاركة 
يف  �لوطني  �حل���و�ر  نتائج  تقدمي 
مل�شروع  ت��ع��دي��ل  م��ق��رتح��ات  �شكل 
�لد�شتور يتم �لتو�فق عليها د�خل 
عامة  جل�شة  �نعقاد  قبل  �ملجل�س 
ف�شا،  ف�شا  �لد�شتور  ملناق�شة 
�مل���ق���رتح ل ميكن  ه����ذ�  �إن  ق��ال��ت 
ن��اج��ع��ا ح��ي��ث ك����ان من  ي���ك���ون  �أن 
�مل��ف��رو���س حت��ق��ي��ق �ل��ت��و�ف��ق �أول 
للد�شتور  �لنهائية  �لن�شخة  على 
ثم يقع مترير �لتو�فقات وتوقعت 
�ل�شتفتاء  �إىل  �لأم�����ر  ي�����ش��ل  �أن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����ت����و�ف����ق �ل���غ���ائ���ب يف 

�لتاأ�شي�شي.
رفقة عدد  �أنها  على  عبو  و�شددت 
ي��وم �جلمعة  �ل��ن��و�ب توجهو�  من 
بن  م�شطفى  مكتب  �إىل  �مل��ا���ش��ي 
ولو  �لرتيث  منه  ليطلبو�  جعفر 
لأ���ش��ب��وع ومي��ن��ح �حل����و�ر �لوطني 
ولكنه  ن��ت��ائ��ج��ه  ل���ش��ت��ك��م��ال  مهلة 
رف�س مقابلتهم وتعلل باأنه لي�س 

له علم باأنهم طلبو� لقاءه.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وك�����ان 
�لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر قال 
�إّن م�شروع �لد�شتور ح�شيلة عمل 
�للجان  و�ن  وج��دي  وم�شن  �شاق 
�لتاأ�شي�شية عملت ب�شكل متو��شل 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ب�شاأن  �لأف�����ع�����ال  ردود  ت���ب���اي���ن���ت 
�مل�شروع �لأخري للد�شتور �لتون�شي 
م�شروع  �أّن  ت��ع��ت��رب  �أط�����ر�ف  ب���ن 
�لتون�شين،  �آم��ال  خّيب  �لد�شتور 
و�أطر�ف �أخرى ترى �أّنه ي�شتجيب 

لتطلعاتهم.
�ل�شلطة  جلنة  رئي�س  �عترب  وق��د 
و�لعاقة  و�لتنفيذية  �لت�شريعية 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ونائب  بينهما 
ع�����ن ح�������زب �مل������وؤمت������ر م�����ن �ج����ل 
�أنه من  �جلمهورية عمر �ل�شتوي 
ل��ن��ا م�شروع  ب����اأن  �ل���ق���ول  �خل���ط���اأ 
لي�س  جهة  عن  �شدر  د�شتور،لأنه 
���ش��ن��د يف �لخ��ت�����ش��ا���س و  �أي  ل��ه��ا 
بف�شول  �ل����ش���ت���ه���ز�ء  ع��ل��ى  ق���ائ���م 
ك���ر����س فقه  �ل���د�خ���ل���ي و  �ل���ن���ظ���ام 
�حل��ي��ل و �ل��ق��ر�ءة غ��ري �ل��ع��ادل��ة و 

غري �لنزيهة.
وبن �ل�شتوي على هام�س �لإعان 
عن �لنتهاء من �شياغة �لد�شتور 
�ل��ت��ون�����ش��ي، �أن �مل�����ش��روع �ل���ذي مت 
�لإعان عنه هو م�شروع مو�شوف 
خ���ط���اأ ب��ك��ون��ه م�����ش��روع��ا ذل����ك �أن 
�لنظام �لد�خلي يف نظره قد حّدد 
�ل�شياغة  �أن   104 �ل��ف�����ش��ل  يف 
على  تعتمد  ل��ل��د���ش��ت��ور  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�آر�ء �للجان �لتاأ�شي�شية و�خلرب�ء، 
م�شري� �إىل �أن �لإعان عن م�شروع 
�لد�شتور �أحدث تق�شيما بن نو�ب 

درجة �أوىل ونو�ب درجة ثانية.
يخّول  ل  �ل���ق���ان���ون  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لعام  ول��ل��م��ق��رر  �ملجل�س  لرئي�س 
للد�شتور �أن يقدما م�شروع د�شتور 
�لتاأ�شي�شية  �للجان  لآر�ء  خمالف 
ق���ام���ا ح�شب  ح���ي���ث  ول����ل����خ����رب�ء، 
م��ا ذك���ره �ل�����ش��ت��وي ب��ح��ذف بع�س 
�لف�شول ونق�س �أخرى وتعوي�شها 
بف�شول �أخرى، كما قامو� بعر�س 
�للجان  ع��ل��ى  �أخ����رى  دون  �أب�����و�ب 

�إىل  �لتاأ�شي�شية و�خلرب�ء، م�شري� 
���ش��رب��ت مبد�أ  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  �أن 

�مل�شاو�ة وفرقت �لنو�ب.
هذ�  �أن  �ل�شتوي  عمر  �عترب  كما 
�مل�����ش��روع ب��اط��ل لأن���ه �ع��ت��م��د على 
�ل��د���ش��ائ�����س و�مل�����وؤ�م�����ر�ت وه���و ما 
يتنافى مع �لثورة على حّد قوله. 
�لفو�شوي  بالبناء  �مل�شروع  و�شبه 
�إىل  م�شري�  �لقانون  خالف  �ل��ذي 
عزلة  يف  �ملجل�س  ي�شع  �شوف  �أن��ه 
�شيا�شية لأنه نكث كل �لعهود �لتي 
قطعها مع �حل��و�ر �لوطني �لذي 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد  ن��ظ��م��ه 
لل�شغل و�حتاد �ل�شناعة و�لتجارة 
و�لهيئة  �لتقليدية  و�ل�����ش��ن��اع��ات 
و�لر�بطة  ل��ل��م��ح��ام��ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة حل���ق���وق �لإن�������ش���ان، و 
حز�م  ت��ك��وي��ن  �إىل  �ل�����ش��ت��وي  دع���ا 
�ملجتمع  م���ن  ي��ت��ك��ون  �ج��ت��م��اع��ي 
�مل��دين و �لنقابات وح��ز�م جامعي 
يف  �حلقوق  كليات  كل  من  يتكون 

تون�س.
من ناحية ثانية �أكد �لنائب عمر 
�لد�شتور  م�����ش��روع  �أن  �ل�����ش��ت��وي 
فر�س نظام �ملجل�س و�شرب مبد�أ 
هذ�  م�شبها  �ل�شلط  ب��ن  �لف�شل 
�أوروبا  جمهوريات  بنظام  �لنظام 
�ل�����ش��رق��ي��ة ق��ب��ل �ن���ه���ي���ار �لحت����اد 
فا�شية  �أن��ظ��م��ة  وه��ي  �ل�شوفياتي 
دكتاتورية تكون فيها �ل�شلط بن 
�ملجل�س  ورئي�س  �حلكومة  رئي�س 

ورئي�س �حلزب �لأغلبي.
�نتقدها  �لتي  �لف�شول  �أه��م  ومن 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  ب��اب  �ل�شتوي 
�أكد  حيث  �ل�شيا�شي  �لنظام  وب��اب 
�أنها جاءت متناق�شة مع �لتوطئة 
حيث ن�شت عليها �لتوطئة دون �أن 

قي�س �شعيد فقد �أ�شار �إىل �أّن ختم 
قانوين.  غري  �لتون�شي  �لد�شتور 
قانونية  ق��ي��م��ة  ل  ���ش��ع��ي��د  وق�����ال 
�أدري  ول  �لد�شتور  بختم  للقول 
�أ����ش���رو� ع��ل��ى ذل���ك م�شيفا  مل����اذ� 
�لد�شتور  غياب  ظ��ل  يف  �حل��ري��ات 
فالد�شتور  وج������وده  م���ن  �أف�����ش��ل 
�حلقيقي للتون�شين هو ما خطه 
�ل�شباب على �جلدر�ن �أثناء �لثورة 

وبعدها.
رئي�س  م�شاعدة  قالت  جهتها  من 
عن  و�لنائبة  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�شمرية  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �ل��ك��ت��ل��ة 
مرعى �إنه من �مل�شتحيل �مل�شادقة 
على �لد�شتور منذ �لقر�ءة �لأوىل 

.
و�أّكدت �شمرية مرعى �أن �لن�شخة 
�لد�شتور  م�����ش��روع  م��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

يكون لها جت�شيم يف �لد�شتور.
�ل�شياق  ذ�ت  يف  �ل�شتوي  و�أ���ش��اف 
بن  م�شطفى  �ملجل�س  رئي�س  �أن 
د�شائ�شّية  عقلية  م��ار���س  ج��ع��ف��ر 
تاآمرية قامت على �شيا�شة �لأر�س 
�ملحروقة يف ما يتعلق ب�شاحيات 
�أن  �إىل  رئي�س �جلمهورية م�شري� 
بن جعفر بّدد جهود �لنو�ب و هو 
�ل��ب��طء يف �شياغة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول 

�لد�شتور.
ف��ا���ش��ل مو�شى  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
عن  �لتاأ�شي�شي  باملجل�س  �لنائب 
�ملقرر  �أّن   ، �لدميقر�طية  �لكتلة 
�ل���ع���ام ل��ل��د���ش��ت��ور �حل��ب��ي��ب خ�شر 
�نفرد ب�شياغة �لأحكام �لنتقالية 
�إىل  �ل����رج����وع  دون   ، ل��ل��م�����ش��روع 

�للجان �أو ��شت�شارتهم.
�لد�شتوري  �ل��ق��ان��ون  �أ���ش��ت��اذ  �أّم����ا 

�ملجل�س  ن������و�ب  ج��م��ي��ع  مت���ث���ل  ل 
ف��ي��م��ا يتعلق  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي خ��ا���ش��ة 
�أ�شارت  �لتي  �لنتقالية  بالأحكام 
للد�شتور  �لعام  �ملقرر  �نفر�د  �إىل 
دون  ب�شياغتها  خ�����ش��ر  �حل��ب��ي��ب 
تهمي�س  يف  و  �للجان  �إىل  �ل��ع��ودة 
و�����ش���ح ع��ل��ى ح���ّد ت��ع��ب��ريه��ا لدور 

�لنو�ب.
�ملوجهة  �لت��ه��ام��ات  خلفية  وعلى 
�لأحكام  ب�شياغة  بالنفر�د  �إليه 
�لد�شتور  م�����ش��روع  يف  �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
ق����ال �مل���ق���رر �ل���ع���ام ح��ب��ي��ب خ�شر 
ن���ائ���ب ع����ن ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة �إن 
���ش��ي��اغ��ة �لأح���ك���ام �لن��ت��ق��ال��ي��ة مت 
بعد نقا�س �شلب �لهيئة �مل�شرتكة 

للتن�شيق و�ل�شياغة .
و�أ�شاف �حلبيب خ�شر �أن �أع�شاء 
�لتعديات  يف  ����ش���ارك���و�  �ل��ه��ي��ئ��ة 

تون�س: اتهامات للد�ستور اجلديد ونائب ي�سفه بالبناء الفو�سوي..!
حفل مل يكتمل ن�شابه
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العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  بيتي  مدعي/�شركة 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �خلا�شة  �لعقارية  �خل�شر�ء  �لمار�ت  �شركة 
�لت�شرفات  �ثر  �ن�شر�ف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  �لدعوى: 
�لزرعوين  �حل�شن  �بو  عبد�لكرمي  حممد  �عانه/هال  �ملطلوب  �ملدعي  �ىل 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  بيتي  مدعي/�شركة 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �خلا�شة  �لعقارية  �خل�شر�ء  �لمار�ت  �شركة 
�لت�شرفات  �ثر  �ن�شر�ف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  �لدعوى: 
�لهند     �جلن�شية:  رو�شري�م  جو�هر  مول�شند�ين  �عانه/كبري  �ملطلوب  �ملدعي  �ىل 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  بيتي  مدعي/�شركة 
�لمار�ت �خل�شر�ء �لعقارية �خلا�شة و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم �ن�شر�ف �ثر �لت�شرفات �ىل �ملدعي �ملطلوب �عانه/

مول�شند�ين  وكبري  �لزرعوين  هال  مديرها/  ميثلها  �شي  �ن  �ي  �لزرعوين  د�ين�شتي  �شركة 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحا 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
�شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

بتاريخ  2013/5/22

قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  بيتي  مدعي/�شركة 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �خلا�شة  �لعقارية  �خل�شر�ء  �لمار�ت  �شركة 
�لدعوى: مطالبة بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم �ن�شر�ف �ثر �لت�شرفات �ىل 
�ملدعي �ملطلوب �عانه/فيليب جورج حمني �جلن�شية: �مريكا    عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/97
�ىل �ملحكوم عليها / �شابال وورلد ذ.م.م   

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت 
�لق�شية �حلقوقية رقم 2012/565  بتاريخ 2013/9/30 يف  بحقك حكما 
�لر�شوم  �شاما  دره��م   )369368( وق���دره  مبلغ  بدفع  ب��ال��ز�م��ك  يق�شى 
و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/ ريا�س حممد عبد�لقادر درد���س  قد 
تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2012/621 لذ� �نت 
مكلف ل�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خال )15( يوما من تاريخ ن�شر �لخطار 
�لج�����ر�ء�ت  ب��ح��ق��ك  �شتتخذ  �مل��ح��ك��م��ة  ف���ان  ذل���ك  ع��ن  ح���ال تخلفك  ويف 

�لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          يف الدعوى رقم 2013/105 جتاري جزئي- دبي      

�عان �ملدعى عليها: بن بليلة للمقاولت ذ.م.م
مبوجب �حلكم �ل�شادر من حمكمة دبي �لبتد�ئية فقد مت تعيينا خبري� يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وقد مت �لبدء باعمال �خلربة �لهند�شية يف �لدعوى لذ� 
يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري �لكائن مبنطقة ديرة- دبي- مركز 
�لتجاري �لطابق �لول مكتب رقم )FL-05( هاتف 04-2669246   �بوهيل 
2669245-04 خال ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر ل�شتام م�شتند�ت �لدعوى 
��شتكمال  يتم  �شوف  و�ل  �ليكم  موجه  هو  فيما  ودفاعكم  دفوعكم  وتقدمي 

�عمال �خلربة حتى يف غيابكم.
  اخلبري املنتدب
املهند�س/زكريا حممود عبدالعليم

اعالن اجتماع خربة
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
          يف الدعوى رقم 2011/492  ا�ستئناف جتاري

�مل�شتاأنف �شدهم/1- حاجي عبد�لرووؤف حاجي يعقوب 2- حاجي  �ىل 
�شلمان  يعقوب 4- حممد  �قبال حاجي  يعقوب 3- حممد  ج��ان حممد 
�لقامة  م ح جمهويل حمل  �س  و�ي  �ر  �ي  �شركة جموهر�ت   -5 �قبال 
�لدعوى  �ق��ام  ق��د  ع��ب��د�ل��رز�ق يعقوب  �شركة  جت��ارة  �مل�شتاأنف/  �ن  مب��ا 
�ملذكورة �عاه وعليه ونعلنكم بان حكمت �ملحكمة بندب �خلبري �مل�شريف 
�شاحب �لدور باجلدول وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 

ch.2.D.19 2013/6/26 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س ال�سعبة          

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/909  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  خري  حممد  �حمد  عبد�لعزيز  مدعي/�ينا�س 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �س  للمقاولت  �شوفاد 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �س  للمقاولت  �شوفاد  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
بالن�شر)لاعان بالطلبات �جلديدة ن�شر�(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ�  �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/218 مدين جزئي                            
�لقامة  رم�شان جمعة علي عامر جمهول حمل  عليه/1- حممد  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  ع(  م   ���س   ( �ملتكاملة  لات�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ى  �ن  مب��ا 
حممود حجاج عزب �بوجريدة     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   ) وق���دره )23552.86دره������م  �مل��دع��ى عليه مببلغ  ب��ال��ز�م 
متام  وحتهى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�����ش��د�د.     وح��ددت لها جل�شة ي��وم �لرب��ع��اء �ملو�فق 2013/6/5 �ل�شاعة 8.30 
بالقاعة ch.2D.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 بثاثة �يام 

على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/30  تظلم عمايل                              
�لق��ام��ة مبا  ن�شر   جمهول حمل  �لدين ماجد  بهاء   -1/ �شده   �ملتظلم  �ىل 
للتجارة(  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  ل�شركة  )ف��رع  در�ي��ف  رودي��و   / �ملتظلم  �ن 
�س.ذ.م.م وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب   قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور 
)عمايل(  عري�شة  على  �لم��ر  يف  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اه 
�ملو�فق  و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنن  رقم 2013/598 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch.1B.6 بالقاعة   8.30 �ل�شاعة   2013/6/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/879 احوال نف�س م�سلمني                       
�ىل �ملحكوم عليه   /1- �حمد �شمري حممد �شيد   جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
بالتي: حكمت  �شامي �جليار  / منى حممد  ل�شالح   �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/5/15 يف  �ملنعقدة 
�شيد  �ملدعى عيه/�حمد �شمري حممد  �شامى �جليار/ علي/  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري للمدعية منى حممد 
بالتي: 1- �لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر �شد�قها وقدره ع�شرون �لف جنيه م�شري �و ما يعادله 
�لف دره��م لكامل   �شتة  ي��وؤدي للمدعية نفقة �شكنى عدة قدرها  بان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  بالدرهم �لمار�تي 2- 
مدة عدتها. 3- �لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية متعة مبلغا مقطوعا قدره ع�شرون �لف درهم عن كامل 
�لعام  �لدر��شية خا�شة �ولده عبد�لرحمن ومنة �هلل وعمر عن  �لر�شوم  ب�شد�د  �ملدعى عليه  �لز�م  متعتها. 4- 
�لدر��شي 2012/2011 و�ل�شنو�ت �لتالية كما تقريرها �د�رة �ملدر�شة. 5- �لز�م �ملدعى عليه باملنا�شب من �لر�شوم 
�ملحاماة ورف�س م��از�د على ذلك من طلبات. حكما مبثابة  �تعاب  و�مل�شروفات  ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم ق�سايا ال�سرة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/570 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- هيديل �نرتنا�شيونال �لمار�ت للمقاولت �س ذ.م.م  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ و�شيم د�نيال فخر �لدين   
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )133375( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   1334 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ 2013/6/3    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/432 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق على  �لم��ار�ت  وطلب  �ملهريي �جلن�شية:  �شيف خليفة  �شيف خليفة 
�ل��ت��ج��اري )الـــوادي اجلديد  �ل��ت��وق��ي��ع يف حم���رر يت�شمن :ت��ن��ازل يف �ل���ش��م 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   ) ل�سيانة املباين 
رقم �مللف )54416( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:�شعيد 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت    �جلن�شية:  �لعليلي  م�شبح  ربيع  م�شبح 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10809 بتاريخ 2013/6/3    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
�شامل خمي�س �حمد �شامل �ملطوع �جلن�شية: �لمار�ت وطب �لت�شديق على حمرر 
التك�سية  ملقاولت  الذهبي  )املبدع  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
�ل�شارقة   رخ�شة  �لتنمية �لقت�شادية يف  و�ملرخ�س من د�ئ��رة  والر�سيات(   
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2010/5/6 بتاريخ  �ل�شادر   606849 رقم  جتارية 
�لمار�ت      �جلن�شية:  �لنقبي  ر����ش��د  ع��ب��د�هلل  حليمه   / �ل�شيدة  �ىل  خ��ورف��ك��ان. 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق 
على توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية    

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10809 بتاريخ 2013/6/3    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/1191
�ىل �ملحكوم عليه / زهرة �ليا�شمن لت�شليح �ملكيفات و�لثاجات

ليكن معلوما لديك بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 1 مايو 2013 يف �لق�شية رقم 2012/95 عمايل بالز�مك بدفع مبلغ 
وقدره 7418 درهم �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف. بال�شافة على تذكرة �لعودة �ىل 
موطنه  ل�شالح �ملحكوم له: نويد طلعت حممود طلعت  وحيث �ن �ملحكوم له قد 
عليك  يتوجب  لذ�  �ع��اه.  �ليه  �مل�شار  برقم  و�شجل  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 
حال  ويف  ح�شب  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خال  �لقر�ر  تنفيذ 
تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه ح�شب 

�ل�شول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/119 طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ �شركة �ي بي هولدينج ليمتد- وميثلها �شاحبها/ زياد عبد�لرحمن 
ظ��اف��ر ع��ب��د�ل��غ��ن��ي ب��رك��ات ومي��ث��ل��ه: ر����ش��د �ح��م��د ر����ش��د ب��ن ���ش��ب��ي��ب  باعان 
كار�شمي  �شركة   -2 �شالري  �كرب  �شيد علي  �شيد حممد  �ملطعون �شدهما/1- 

�نرتنا�شيونال م م ح   جمهويل حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاه ويتوجب عليكم �حل�شور 

�ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/249 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ل�شهم �لذهبي للديكور �لد�خلي ملالكها طارق حممد 
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �ل�شام�شي  عبيد  حمد 
بانوليل �شريوكاندوتا ريجوي وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان  
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )109163( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   6624 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1035  ا�ستئناف جتاري

ح(  م  )���س  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�شيونال  -ف��ارب��ان   1  / �مل��دخ��ل  �خل�شم  �ىل 
/كاظم  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  ��شدى جمهويل حمل  نا�شر  ر�شا  2- غام 
ح�شن فرخ وميثله: بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
وحددت   2012/8/7 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1688 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/26 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها 
رقم ch.2D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/150  ا�ستئناف مدين
جمهول  ذ.م.م  �لبناء  مل���و�د  �ك�شفورد  -�شركة   1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
عبد�لرحمن  وميثله:  �شوري  /روهيني  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى  عبد�هلل ح�شن �مل�شرب   قد 
ل��ه��ا جل�شه  وح����ددت  ب��ت��اري��خ 2012/2/26  ك��ل��ي  رق���م 2011/612م�������دين 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/5 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
ch.2D.18  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1873 جتاري كلي                          
حمل  جمهول  ذ.م.م    �لتجارية-  �لناري  �لنجم  �شركة   -1/ عليه   �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى / �لبنك �لعربي ) �شركة م�شاهمة عامة(    قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالتكافل وبالت�شامن مببلغ 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره���م(    422373.32( وق��دره 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.    وحددت 
 ch.2E.21 لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/7/1 �ل�شاعة 9.30 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 بثاثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1778 جتاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه  /1- �نرتنا�شيونال تريد�رز للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى / �لبنك �لعربي ) �شركة م�شاهمة عامة(    قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره 
)600125.17 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنن 
�ملو�فق 2013/6/24 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/79 عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليهما  /1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 2- تاون �شنرت بروبرتيز 
ليمتد     جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / عمر �ف�شل وميثله: عبد�هلل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ملطرو�شي   بخيت  �حمد  عبد�هلل  م��رو�ن 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/23  و�تعاب �ملحاماة.    وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch.1B.8 بالقاعة   11.00
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/741 جتاري كلي                          

�ىل �ملدعى عليه  /1- �ي �ف ��س للخدمات �ملالية ذ.م.م ) �عمار للخدمات �ملالية ذ.م.م 
�شابقا(   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / م�شطفى ح�شن حممد علي �لبلو�شي 
وميثله: ع��ب��د�هلل م���رو�ن ع��ب��د�هلل �حمد بخيت �مل��ط��رو���ش��ي    ق��د �ق��ام عليك �لدعوى 
�و  �مريكي(  بقيمة )2.258.497 دولر  �لت�شوية  �تفاقية  �ملطالبة ببطان  ومو�شوعها 
ما يعادلة بالدرهم �لمار�تي 8.295.459.19 درهم( وما ترتب عليها من �لتز�مات و�ثار 
بالنظام  �ملتعلقة  �لفردية  و�مللكية  �ل��رو�ت  ت��د�ول  لحكام  خمالفة  على  �شببها  لوقوع 
�لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.    و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لدين  عليها  �لعام 
�ملو�فق 2013/6/10 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/468 عقاري كلي                          
�ىل �خل�شم �ملدخل    /1- �شركة ��شبايري للو�شاطة �لعقارية )ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعى / توما�س �شرييان بن �شرييان كانو كوزي توما�س  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ول: قبول �دخال �خل�شمة �ملدخلة كخ�شم جديد بالدعوى و�عانها بائحة �لدخال و�مل�شتند�ت 
�لبيع  �ملوؤرخة 2006/9/7 وعقد  �تفاقية �حلجز  �ملرفقة بائحة �لدعوى. ثانيا: �لق�شاء بف�شخ 
 2602 �لوحدة  للمدعيان  �ملدخلة  و�خل�شمة  عليها  �ملدعى  بيع  و�ملت�شمنان   2007/1/21 �مل��وؤرخ 
بالطابق 26 مب�شروع �بر�ج �جلمري� ويف �لتجارية و�ملبينة �ملعامل باتفاقية �حلجز وعقد �لبيع 
و�شدر �ل�شحيفة. ثالثا: �لز�م �ملدعى عليها و�خل�شمة �ملدخلة بالت�شامن و�لت�شامم بان يوؤديان 
للمدعيان مبلغ  198083 درهم و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. 
ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليها  و�خل�شمة �ملدخلة بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/11 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.1A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمل�س التطوير القت�سادي ينظم جل�سة حوارية حول متكني القطاع اخلا�س يف اأبوظبي

قطاعات  وت��روي��ج  بتطوير  �ملعنية 
�ل�شارقة  �إم��������ارة  يف  �لإ����ش���ت���ث���م���ار 
�ل�شوء  بت�شليط  م�شاركتها  خال 
ع���ل���ى م����ا ت���زخ���ر ب����ه �لإم���������ارة من 
�إ�شتثمارية  وف��ر���س  �أع��م��ال  حجم 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ن��وع��ة 
وما تقدمه �لإم��ارة من دعم كبري 
لهذ� �لقطاع. من جانبه قال عبيد 
�لق�شري �ملدير �لتنفيذي للعمليات 
�إجتماعات  عقد  مت  �إن��ه  ���ش��روق  يف 
�مل�شتثمرين  من  عدد  مع  ولقاء�ت 
رو���ش��ي��ا مت  �لقائمة يف  و�ل�����ش��رك��ات 
و��شتعر��س  م��ن��اق�����ش��ة  خ���ال���ه���ا 
�ملتوفرة  �لإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�لتي  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ات  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
موؤ�ش�شاتها  ع��رب  �لإم����ارة  تقدمها 
�أر�بيا- �أن معر�س  و�أكد  �ملختلفة. 
�أت��اح فر�شة جيدة   2013 �ك�شبو 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أه����م �ل�����ش��رك��ات يف 
�ل�شوفيتي  �لإحت����اد  ودول  رو���ش��ي��ا 
�ل�شابق و�لتو��شل �ملبا�شر مع عدد 
�لأعمال  ورج���ال  �مل�شتثمرين  م��ن 
�ل�شارقة كوجهة  و�لرتويج لإمارة 
ر�ئدة لاإ�شتثمار ومز�ولة �لأعمال 

�لتجارية يف �ل�شرق �لأو�شط. 

•• �سانت بطر�سبورغ-وام:

�لإقت�شاد يف حتقيق  جنحت وز�رة 
يف  �لأوىل  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  �أه���������د�ف 
�لدويل  �ملعر�س  م��ن  ك��ل  فعاليات 
 2013 �أر�ب���ي���ا-�إك�������ش���ب���و  �ل��ث��ال��ث 
�لأعمال  11  ملجل�س  �ل���  و�ل���دورة 
�شانت  مدينة  يف  �لعربي  �لرو�شي 
�لثاثة  �لأي���ام  خ��ال  بطر�شبورغ 
�ملا�شية .. يف حتفيز رجال �لأعمال 
�شر�كات  �إق�����ام�����ة  ع���ل���ى  �ل�����رو������س 
من  ع��دد  يف  ج��دي��دة  �إ�شرت�تيجية 
�لقطاعات �لإقت�شادية �ملهمة. كما 
فاز جناح �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
جناح  لأف�����ش��ل  �لأوىل  ب��اجل��ائ��زة 
حل�شن  �ملعر�س  يف  م�شارك  عربي 
تنظيمه ولعدد �ل�شركات و�لهيئات 
�ملن�شوية حتته حيث �شلم �جلائزة 
مدير  ل��وت�����ش��ي��ن��ك��و  ف���ادي�������ش���اف 
 2013 �أر�ب��ي��ا-�إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
..يف حفل ختامي نظمه �ملعر�س يف 
�شهاد�ت  ملنح  �أم�س  فعالياته  ختام 
للم�شاركن.  ت���ذك���اري���ة  وه����د�ي����ا 
و�أعلن �شعادة جمعة حممد �لكيت 
�لتجارة  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
�خلارجية يف وز�رة �لإقت�شاد �لذي 
ت��ر�أ���س وف��د ب��اده يف فعاليات كل 
�ملجل�س  و�إج��ت��م��اع��ات  �ملعر�س  م��ن 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  �شحايف  ت�شريح  يف 
�لفرتة  �أن  �م�������س  و�م  �لإم��������ار�ت 
تبادل  يف  زي�����ادة  �شت�شهد  �مل��ق��ب��ل��ة 
ب���ن جهات  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل����زي����ار�ت 
ح��ك��وم��ي��ة وغ���ري ح��ك��وم��ي��ة ورجال 
�أع���م���ال م��ن ك��ا �ل��ب��ل��دي��ن ملتابعة 
�ملناق�شات �لتي �أجريت مع عدد من 
�لرو�س  و�مل�شتثمرين  �مل�����ش��وؤول��ن 
دعم  ب�شاأن  �لفعاليات  ه��ذه  خ��ال 
مبا  �لإقت�شادي  �لتعاون  وتو�شيع 
يعمل على تعديل �مليز�ن �لتجاري 

وز�رة  �إن وفد  وق��ال  �لبلدين.  بن 
�مل�شوؤولن  م��ع  ن��اق�����س  �لإق��ت�����ش��اد 
�لرو�س فر�س �لتعاون �ملمكنة بن 
�لإقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  �لبلدين 
و�ل�����ت�����ج�����اري�����ة و�لإ�����ش����ت����ث����م����اري����ة 
و�ل�شناعية  و�لزر�عية  و�ل�شياحية 
�لتجزئة  �لغذ�ئي وجت��ارة  و�لأم��ن 
�ل�شركات  ودور  �لطبية  و�ملنتجات 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف هذ� �ل�شاأن. 
�جلانبن  �أن  �إىل  �ل��ك��ي��ت  و�أ����ش���ار 
�لإم���ار�ت���ي و�ل��رو���ش��ي �ت��ف��ق��ا على 
بينهما  �لتو��شل  ��شتمر�ر  �شرورة 
و�أه��م��ي��ة دع���م �ج��ت��م��اع��ات جمل�س 
�لأع����م����ال �ل���رو����ش���ي يف �لإم�������ار�ت 
�ل���ذي يتخذ دب��ي م��ق��ر� ل��ه ملتابعة 
يف  لها  �لتطرق  مت  �لتي  �ملو��شيع 
بطر�شبورغ. وكان معايل �ملهند�س 
وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
ت�����ش��ري��ح �شابق  �لإق��ت�����ش��اد دع���ا يف 
ل��ه �إىل ����ش���رورة �إي���ج���اد ت����و�زن يف 
رو�شيا  مع  �لإقت�شادية  �لعاقات 
�ل�����ش��ادر�ت و�ل����و�رد�ت  م��ن ناحية 
�مل���ي���ز�ن  ع���ج���ز يف  يف ظ����ل وج������ود 
�لتجاري ل�شالح رو�شيا لإنخفا�س 
وزيادة  �لوطنية  �ل�����ش��ادر�ت  قيمة 
قيمة  �أن  مبينا   .. �ل���و�رد�ت  ن�شبة 
�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري ل ي��رت��ق��ي �إىل 
�إمكانات  �لبلد�ن من  به  يتمتع  ما 
�أن  ي����ذك����ر  �ق���ت�������ش���ادي���ة ه����ائ����ل����ة. 
بن  �ملتبادلة  �لإ���ش��ت��ث��م��ار�ت  قيمة 
 22 ن��ح��و  �إىل  �جل��ان��ب��ن و���ش��ل��ت 
مليار دولر كما حلت �لإم��ار�ت يف 
�لدول  ب��ن  عربيا  �لثانية  �ملرتبة 
لا�شتثمار  ����ش��ت��ق��ط��اب��ا  �لأك������ر 
رو����ش���ي���ا  �مل����ب����ا�����ش����ر يف  �لأج�����ن�����ب�����ي 
 7.7 قيمتها  بلغت  ب��اإ���ش��ت��ث��م��ار�ت 
 .2011 ع��ام  خ��ال  دولر  مليار 
و�أكد حممد نا�شر �لزعابي مدير 
�لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لرتويج  �إد�رة 

�ملنطقة  وهيئة  ���ش��روق  و�لتطوير 
�ملنطقة  وهيئة  باحلمرية  �حل���رة 
�حل�����رة مل���ط���ار �ل�������ش���ارق���ة �ل����دويل 
ر�أ������س �خليمة  �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة يف 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  ومركز 
و�شركة �خلليج لل�شناعات �لدو�ئية 
جلفار و دبي ورلد �شنرت�ل و�شركة 
�إىل جانب �شركات  للتمور  �لفوعة 
و جلف  �لقطاع �خلا�س منها  من 
تيرن و نيكز�س خلدمات �لأعمال . 
من جهته �أو�شح يو�شف �لعبيديل 
مدير عام مركز جامع �ل�شيخ ز�يد 
�لكبري �أن �ملركز �شارك يف معر�س 
2013 لإبر�ز حلم  �إك�شبو   � �أر�بيا 
م���ن �أح�����ام �مل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن �هلل 
�ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
وه���و �جل��ام��ع �ل���ذي ي��ع��د �لوجهة 
يف  �لأوىل  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �أب���وظ���ب���ي ك���ون���ه حتفة 
فنية ر�ئعة وو�حد من �أبرز �لكنوز 
يف  �ملعا�شرة  �لإ�شامية  �ملعمارية 
�ل��ع��امل لإح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى �أك���ر من 
�ل����رت�ث  م���ن  ك���ت���اب  �آلف  ���ش��ب��ع��ة 
وبعناوين  ل��غ��ة   12 ب���  �لإ���ش��ام��ي 
خمتلفة. ولحظ �إهتمام �لز�ئرين 
�لإ�شامي  �ل�شرح  بهذ�  للمعر�س 
�لهند�شي  وت�شكيله  بفنه  �لكبري 
�ملعماري �لفريد �شو�ء من �لد�خل 
�أم من �خلارج باعتباره و�حد� من 
�لعامل  يف  م�شاجد  ع�شرة  �أ�شخم 
ح��ي��ث ح��ر���ش��و� ع��ل��ى �إق��ت��ن��اء �شور 
كبرية.  ب����اأع����د�د  ل���ه  وب���و����ش���رت�ت 
حممد  �شعاد  ذك���رت  ناحيتها  م��ن 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �حل��و���ش��ن��ي 
�لأعمال  خلدمات  نيكزي�س  �شركة 
عدد�  وقعت  �أنها  �أبوظبي  ومقرها 
من �لإتفاقيات مع �شركات رو�شية 
وعربية �لر�غبة يف �إقامة م�شاريع 

�ل����ذي ����ش���ارك يف وف����د �ل���دول���ة يف 
�أنباء �لإمار�ت و�م  ت�شريح لوكالة 
�لعربية  �لإم��ار�ت  ..�أن جناح دولة 
من  كبري�  �إهتماما  لق��ى  �ملتحدة 
�أع�شاء  وم���ن  �ل��رو���س  �مل�����ش��وؤول��ن 
�أعمال  �لوفود �لعربية �مل�شاركة يف 
�ملجل�س  و�إج����ت����م����اع����ات  �مل���ع���ر����س 
�إ�شتك�شاف  ب��ه��دف  ���ش��و�ء  ح��د  على 
يف  �ملتوفرة  �لإ�شتثمارية  �لفر�س 
�لنفط  �لدولة خا�شة يف جم��الت 
�ملتجددة و�شناعة  و�لطاقة  و�لغاز 
خ�شو�شا  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �مل���ن���ت���ج���ات 
�لتمور. و�أ�شاف �أن �جلانبن �شدد� 
يف  �لبلدين  م�شاركة  �أه��م��ي��ة  على 
�لإقت�شادية  و�ملعار�س  �لفعاليات 
لزيادة  �أر�شيهما  على  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
خلق  جت��اه  باإمكاناتهما  �لتعريف 
فر�س ��شتثمارية م�شرتكة . وكانت 
�لأعمال  ملجل�س   11 �ل����  �ل�����دورة 
�لعربي قد �شهدت خال  �لرو�شي 
يومها �لأول عقد �ملنتدى �لرو�شي 
�لإم��ار�ت��ي بح�شور عدد كبري من 
�مل�شاركن  ورو���س  ع��رب  م�شوؤولن 
م�����ن ب���ي���ن���ه���م م����ع����ايل ف���ادمي���ري 
�مل��ف��و���س لرئي�س  �مل��م��ث��ل  ب��ولف��ن 
�ملنطقة  يف  �لإحت������ادي������ة  رو����ش���ي���ا 
�لغربية  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
يفتو�شنكوف  ف��ادمي��ري  وم��ع��ايل 
�لرو�شي  �لأع��م��ال  جمل�س  رئي�س 
كاتريين  �شريجي  و�شعادة  �لعربي 
�لتجارية  �لتجارية  �لغرفة  رئي�س 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا �لإحت����ادي����ة. 
و���ش��م ج��ن��اح دول���ة �لإم����ار�ت �لذي 
لقاعة  �لرئي�شة  �ل��و�ج��ه��ة  ت�شدر 
 2013 �أر�ب��ي��ا-�إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
غرفة  بينها  م��ن  حكومية  ج��ه��ات 
ود�ئرة  �ل�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 
�ل�شارقة  يف  �لإقت�شادية  �لتنمية 
لاإ�شتثمار  �ل�������ش���ارق���ة  وه���ي���ئ���ة 

خال  �أبوظبي  يف  عليها  للتوقيع 
�إىل  م�شرية   .. مقبلة  قليلة  ف��رتة 
�أن �ل�شركات �لرو�شية ترى يف دولة 
�لإمار�ت �ملحطة �لأوىل لاإ�شتثمار 

يف �ملنطقة �لعربية.
م�����ن ج���ه���ت���ه ذك������ر حم���م���د غ���امن 
�ملن�شوري نائب مدير عام �لفوعة 
حكومية  ����ش���رك���ة  وه�����ي  ل���ل���ت���م���ور 
�أجتمع خال  �أن��ه  �أبوظبي  مقرها 
�إن��ع��ق��اد �مل��ع��ر���س ب��ع��دد م��ن ممثلي 
وفنلند�  رو�����ش����ي����ا  م�����ن  �����ش����رك����ات 
و�ملغرب  وموريتانيا  وكاز�خ�شتان 
ت�����ش��دي��ر منتجات  ع��ل��ى  ل��اإت��ف��اق 
�لع�شوية  �ل���ت���م���ور  م���ن  �ل���ف���وع���ة 
بال�شيكولتة.  و�ل��ت��م��ور  و�ل��ع��ادي��ة 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ع��ب��د �هلل 
�لإمار�ت  ملاذ�  كتاب  �حلمادي معد 
�لإقت�شاد  وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل����ذي 
خ���ال �إف��ت��ت��اح ج��ن��اح �ل���دول���ة بعد 
ترجمته لأول مرة باللغة �لرو�شية 
�لز�ئرين و�مل�شاركن  ووزعته على 
يعد  �ل���ك���ت���اب  �أن  �حل������دث  خ�����ال 
�لأكر  �لأول  �لإ�شتثماري  �لدليل 
يحتاجه  م��ا  ي��ق��دم  �ل���ذي  �شمولية 
من  �لأع��م��ال  ورج���ال  �مل�شتثمرون 

�إد�رة تقنية �ملعلومات بنهاية �لعام 
ت��ط��وي��ر نظم  ع��ل��ى كيفية  �مل��ا���ش��ي 
ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة مما 
�أتاح لهم فر�شة تطوير �لربنامج 
�خلا�شة  �لأن���ظ���م���ة  و�����ش���ت���ح���د�ث 

بالد�ئرة د�خلياً .

�أو يفكر  معلومات ولكل من يريد 
قطاع  دخ������ول  �أو  �لإ����ش���ت���ث���م���ار  يف 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  يف  �لأع����م����ال 
�مل��ت��ح��دة. و�أف����اد ب���اأن �ل��ك��ت��اب يركز 
على ع��و�م��ل متيز دول��ة �لإم���ار�ت 
ذ�ت  �إىل منطقة  بو�بة  �أه��م  كونها 
�ق��ت�����ش��ادي وع��ام��ة جتارية  من��و 
ع��امل��ي��ة مرموقة  ���ش��رك��ات  �أ���ش�����ش��ت 
�لبيئة  مف�شل  ب�شكل  يتناول  كما 
وموؤ�شر�تها  �لكلية  �لإق��ت�����ش��ادي��ة 
جتاوز  على  قدرتها  مظهر�  �ملالية 
�لعامل  �لتي قد يو�جهها  �لأزم��ات 
. و�أو�شح �حلمادي �أن �لكتاب يقدم 
�إ�شرت�تيجية  ح���ول  ���ش��ام��ا  فهما 
�ل���ن���ج���اح �لإق���ت�������ش���ادي �مل��ت��ب��ع��ة يف 
على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �لإم������ار�ت 
بال�شكل  م��ن��ه��ا  �ل���ش��ت��ف��ادة  كيفية 
�لتطلعات  ي����خ����دم  مب����ا  �لأم�����ث�����ل 
�مل�شرتكة. وكان كتاب ملاذ� �لإمار�ت 
�شدر لأول مرة باللغة �لإجنليزية 
ترجمته  ومت   2011 ع��ام  خ��ال 
�إىل �أربع لغات �أخرى هي �ل�شينية 
و�لرو�شية  و�ل��ي��اب��ان��ي��ة  و�ل��ك��وري��ة 
باللغة  طبعة  �إع����د�د  ح��ال��ي��ا  وي��ت��م 
�لهيئة  ���ش��روق  �لأمل��ان��ي��ة. وق��ام��ت 

يف �لإم��ار�ت من خال م�شاعدتها 
على تاأ�شي�س مكاتب لها يف �لدولة 
وتقدمي كل �لت�شهيات �للوج�شتية 
توفري  �إىل  �إ�شافة  لذلك  �لازمة 
�شامت  م�����ش��اه��م  �أو  حم��ل��ى  وك��ي��ل 
�مللكية  ب�����ش��روط  ل��ل��وف��اء  م��ر���ش��ح 
�لحتفاظ  ���ش��م��ان  م��ع  �لج��ن��ب��ي��ة 
�لد�رة  من  �ملائة  يف   100 بن�شبة 
مع  �إتفاقية  وقعت  �أنها  و�أو�شحت 
�شركة �ألك�شندر و�شركاه للخدمات 
�لرو�شية  و�ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل���ال���ي���ة 
لتبادل  بطر�شبورغ  �شانت  ومقرها 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ي��ن��ه��م��ا  �خل����دم����ات 
�ل�شركتن  ع����م����اء  مب�������ش���اع���دة 
ع��ل��ى ف��ت��ح م��ك��ات��ب ل��ه��م يف �أي من 
�لإ�شت�شار�ت  وت���ق���دمي  �ل��ب��ل��دي��ن 
من  و�لإ���ش��ر�ع  لت�شهيل  �لقانونية 
تاأ�شي�س �شر�كات تعمل على توثيق 
و�ملايل  �لإقت�شادي  �لتعاون  ع��رى 
و�لإ���ش��ت��ث��م��اري ب��ن رو���ش��ي��ا ودولة 
عن  �حلو�شني  وك�شفت  �لإم����ار�ت. 
مع  ح��ال��ي��ا  ت��ت��ف��او���س  نيكزي�س  �أن 
عدد من �ل�شركات �لرو�شية �لعاملة 
و�ل��ن��ق��ل لعقد  �ل���غ���از  ق��ط��اع��ي  يف 
�لتح�شري  يتم  ���ش��ر�ك��ة  �إت��ف��اق��ي��ات 

•• دبي-الفجر: 

�لذكية  �حلكومة  مل��ب��ادرة  جت�شيد�ً 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  عنها  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، تعلن 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
برنامج من  �أول  �إط���اق  ع��ن  دب��ي 
�لت�شجيل  خ���دم���ات  لإد�رة  ن��وع��ه 
خال  م��ن  �ل��ت��ج��اري  و�لرتخي�س 
ف����ون.  �لآي  �ل���ذك���ي���ة  �ل����ه����و�ت����ف 
�لتي  ق��ائ��م��ة �خل����دم����ات  وت�����ش��م��ل 
ميكن �إجر�وؤها من �لهاتف �لذكي 
ك��ل م��ن: جت��دي��د وح��ج��ز �لأ�شماء 
�ملو�فقات  و�إ������ش�����د�ر  �ل���ت���ج���اري���ة، 
�مل����ب����دئ����ي����ة، وجت�����دي�����د �ل���رخ�������س، 

و������ش����ت����ف���������ش����ار ع������ن �مل����خ����ال����ف����ات، 
بالإ�شافة �إىل معرفة مو�قع وجود 
�ل�شركات وحالة ن�شاطها �لتجاري. 
جماناً  حتميله  �جلمهور  وباإمكان 
ع��ل��ى ه��و�ت��ف �لآي���ف���ون م��ن خال 
ب�شركة  �خلا�س  �لتطبيقات  موقع 
�أب��ل ي��وم �لأث��ن��ن �مل��و�ف��ق 3 يونيو 

.2013
�شامي  �شعادة  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�لتنمية  د�ئرة  عام  �لقمزي، مدير 
�لق��ت�����ش��ادي��ة ب���دب���ي: ت���اأت���ي هذه 
�مل����ب����ادرة يف �إط������ار ���ش��ع��ي �ل���د�ئ���رة 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �ل��������دوؤوب 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي حتر�س 
على �شرورة �ل�شتمر�ر يف تطوير 
ملو�كبة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
لت�شل  وتتخطاها  بل  �مل�شتجد�ت، 

م��ت��ق��دم ع��ل��ى خ��ري��ط��ة �أك����ر مدن 
�شاأنها  و�لتي من  تناف�شية،  �لعامل 
و�لتجزئة،  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  دع���م 
�لقت�شادية،  �ل��رف��اه��ي��ة  وت��ع��زي��ز 

و��شتد�مة �لتنمية �لقت�شادية .
وق���������ال حم����م����د �����ش����اع����ل، �مل����دي����ر 
�لت�شجيل  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
تعمل  �ل����ت����ج����اري:  و�ل���رتخ���ي�������س 
�قت�شادية دبي على تطبيق حزمة 
�شاأنها  من  �لتي  �لنوعية  �ملبادر�ت 
دع���م �حل��رك��ة �ل��ت��ج��اري��ة يف �إم���ارة 
دب�����ي، ورف�����ع م�����ش��ت��وى �مل����رون����ة يف 
�لأعمال  رج���ال  �أم����ام  �ل��ت��ع��ام��ات 
و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن م�����ن �أ�����ش����ح����اب 
�ل��رخ�����س �ل��ت��ج��اري��ة، ح��ي��ث قمنا 
بتحويل عملية �لت�شجيل �لتجاري 
م����ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �إىل 

ب�شهولة  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ملختلف 
وي�شر مما يعزز �آلية �لعمل وت�شهل 
مز�ولة �لأعمال يف �شتى �ملجالت، 
�لتقنيات  م��و�ك��ب��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لرقمية  و�خل�����دم�����ات  �حل���دي���ث���ة 
و�لتطور �لتكنولوجي �لعاملي على 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شتوى 
و�إمارة  �لعموم  وج��ه  على  �ملتحدة 

دبي على وجه �خل�شو�س .
د�ئ���رة  ت�شخر  �ل��ق��م��زي:  و�أ����ش���اف 
وموؤ�ش�شاتها،  �لقت�شادية  �لتنمية 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ت�شم  �ل��ت��ي 
بن  حممد  وموؤ�ش�شة  �ل�����ش��ادر�ت، 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
�ل�شتثمار  وم��ك��ت��ب  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
�لأج��ن��ب��ي، ك��اف��ة �جل��ه��ود م��ن �أجل 
ل��ت��ك��ون يف موقع  ب��دب��ي  �لرت���ق���اء 

قطاع  و�شيعمل  �لذكية.  �لهو�تف 
�لتجاري  و�ل��رتخ��ي�����س  �لت�شجيل 
خال  من  �لربنامج  تطوير  على 

�إ�شافة مميز�ت جديدة .
ع��ب��د�هلل ح�شن،  ق��ال  وم��ن جانبه، 
قطاع   - ت��ن��ف��ي��ذي  �إد�رة  م���دي���ر 
�خلدمات �مل�شرتكة: نفتخر باإن�شاء 
يد  على  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  وت�شميم 
يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة  ف��ري��ق 
دون  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
�خلارجية.  بال�شركات  �ل�شتعانة 
وي����اأت����ي ط����رح ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج يف 
ن���ح���و تقدمي  �ل�����د�ئ�����رة  م�����ش��اع��ي 
ح���ل���ول �إل���ك���رتون���ي���ة ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
�لتطور �لقائم يف �لقطاع �لرقمي 
�ملرجع  �ل��ربن��ام��ج  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
و�أ�شحاب  للم�شتثمرين  �لأ�شا�شي 

ومت   ،95% بن�شبة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ربط خدمات �لد�ئرة بعد حتويلها 
�إلكرتونية مع معظم  �إىل خدمات 
�جل�����ه�����ات �مل���ح���ل���ي���ة و�لحت������ادي������ة 
�ملخت�شة بالن�شاط �لقت�شادي ملنح 
مما  ل��اأع��م��ال  �ملبدئية  �مل��و�ف��ق��ات 
�مل�شتثمرين،  وجهد  وق��ت  �خت�شر 
�ل�شركات  ت�شجيل  �إىل  بالإ�شافة 
وت��رخ��ي�����ش��ه��ا م���ع حت�����ش��ي��ل جميع 
ب��و�ب��ة حكومة  م��ن خ��ال  �لر�شوم 

دبي �لإلكرتونية .
باإطاق  �شنقوم  ���ش��اع��ل:  و�أ���ش��اف 
�لربنامج  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
لت�شمل من�شات �أخرى من �لهو�تف 
�ل��ذك��ي��ة ك�����الآي ب���اد و�لأن����دروي����د، 
ح��ي��ث ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق عملية 
طريق  ع����ن  �ل���رخ�������ش���ة  �إ�������ش������د�ر 

�لرخ�س �لتجارية، ت�شهيًا ملز�ولة 
ل��ل��وق��ت بعيد�ً  وت���وف���ري�ً  �لأع���م���ال 
�ملحمول  �لكمبيوتر  ��شتخد�م  عن 
�ملنت�شرة  �ل���د�ئ���رة  ف���روع  زي����ارة  �أو 
�إم����ارة دب���ي .  و�أ����ش���اف: قامت  يف 
موظفي  بتدريب  دب��ي  �قت�شادية 

جناح الدولة يف معر�س اأرابيا-اإك�سبو يف رو�سيا يفوز باملركز الأول 

جت�سيدًا ملبادرة احلكومة الذكية التي اأعلن عنها حممد بن را�سد 

اقت�سادية دبي تطلق برناجمها الأول من نوعه لإدارة 
خدمات الت�سجيل والرتخي�س التجاري عر هواتف الآي فون

ح�شن �لقمزي �لرئي�س �لتنفيذي للموؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية 
يف  رك��ز  �ل��ذي  �لرقباين  �شعيد  فهد  �شعادة  �جلل�شة  �فتتح  �ملتخ�ش�شة. 
كلمته على �أهمية متكن �لقطاع �خلا�س ليوؤدي دور� �أكرب يف �قت�شاد 
�ل�����ش��وي��دي رئي�س  �أح��م��د  نا�شر  ���ش��ع��ادة  ذك���ره  م��ا  �إىل  �أب��وظ��ب��ي م�شري� 
جمل�س �إد�رة �ملجل�س من �أن �جلزء �لأكرب من �قت�شاد �أبوظبي يعتمد 
يت�شم  خا�س  قطاع  لدينا  يكن  مل  ما  �ن��ه  موؤكد�  �خلا�س  �لقطاع  على 
�أبوظبي  يف  �لقت�شادي  �لنمو  فان  �لتو�شع  على  �لقدرة  وله  باحليوية 
و�شلط  لتقلباتها.  وخا�شعا  �لعاملية  �لنفط  �أ�شو�ق  على  معتمد�  �شيظل 
�أبوظبي  حكومة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جلهود  على  �ل�شوء  �لرقباين 
و�لإجر�ء�ت  �خلطو�ت  بع�س  م�شتعر�شا  �خلا�س  �لقطاع  دور  لتعزيز 
�لعملية �لفعالة �ملتخذة يف هذ� �ل�شدد ونتيجة لهذه �جلهود فقد �شهد 

ن�شبة  �ن  و�أ�شاف  �أفقيا وعموديا.  تو�شعا غري م�شبوق  �لقطاع �خلا�س 
م�شاهمة �لقطاع �خلا�س يف �قت�شاد �أبوظبي �رتفعت �إىل 6.5 باملائة يف 
 33 232 مليار درهم لت�شل �إىل  218 مليار درهم �إىل  2012 من 
باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل لاإمارة غري �أنه ما تز�ل هناك بع�س 
�لعقبات �لتي تو�جه �جلهود �ملبذولة لتمكن �لقطاع �خلا�س على نحو 
ل�شيما  كاملة  ��شتفادة  �ملتاحة  �جلديدة  �لفر�س  من  لي�شتفيد  كامل 
�شمن قطاع �ل�شناعات �جلديدة. وذكر �لرقباين �ن �لهدف من تنظيم 
�كت�شاف  �لعقبات �ىل جانب  هذه �جلل�شة �حلو�رية هو ت�شخي�س هذه 
�ل�شبل �لتي ميكن من خالها متكن �لقطاع �خلا�س لكي يقوم بدور 
�ملدير  �لها�شمي  ق��دم ح��ام��د  ذل��ك  بعد  �لق��ت�����ش��اد.  و�أق����وى يف  �أف�����ش��ل 
تو�شيحيا  عر�شا  �لقت�شادي  للتطوير  �أبوظبي  جمل�س  يف  �لتنفيذي 

•• ابوظبي-وام:

نظم جمل�س �أبوظبي للتطوير �لقت�شادي بالتعاون مع نادي خريجي 
�حلو�ر  ملبادرة  �لأوىل  �لنقا�شية  �جلل�شة  �لأع��م��ال  لإد�رة  هارفرد  كلية 
�لأ�شا�شي  �ملحور  د�ر  �أبوظبي.  يف  كارلتون  ريتز  فندق  يف  �لقت�شادي 
على  خا�س  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �خلا�س  �لقطاع  متكن  ح��ول  للجل�شة 
ن�شوء �شناعات جديدة يف �أبوظبي بح�شور �شعادة كل من �شعادة حممد 
�أبوظبي وفهد �شعيد  �لتنمية �لقت�شادية يف  د�ئرة  عمر عبد�هلل وكيل 
�لرقباين مدير عام جمل�س �أبوظبي للتطوير �لقت�شادي و�شعيد فا�شل 
�شعيد  و�ملهند�س  �إمي���ال  ل�شركة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  �مل��زروع��ي 
وحممد  �لإم���ار�ت  حديد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرميثي  غمر�ن 

�لبيانية  بالأ�شكال  مبينا  �أبوظبي  يف  �لقت�شادي  �لهيكل  منو  بعنو�ن 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �لنفطي  غ��ري  �لقطاع  ح�شة  �أن  و�لأرق����ام 
�حلقيقي لإمارة �أبوظبي بلغت 49 باملائة يف �شنة 2010 ومن �ملتوقع 
 2030 �شنة  باملائة يف  2020 و57  �شنة  باملائة يف   54 �إىل  �أن ت�شل 
بد�أت  �لنمو. ثم  ب��دور قيادي يف هذ�  �لقطاع �خلا�س  �أن يقوم  ويتوقع 
�ل��ذي يجب  رئي�شي: ما  �شوؤ�ل  �لتي متحورت ح��ول  �جلل�شة �حل��و�ري��ة 
�لروؤية  لتطبيق  �خل��ا���س  للقطاع  �لعنان  �إط���اق  �أج���ل  م��ن  ب��ه  �لقيام 
�شعادة كل من حممد عمر عبد�هلل  فيها  �شارك  2030؟  �لقت�شادية 
وفهد �شعيد �لرقباين و�شعيد فا�شل �ملزروعي و�ملهند�س �شعيد غمر�ن 
�لرميثي وحممد ح�شن �لقمزي.. وقد �أد�ر �لنقا�س طارق قري�شي �ملدير 

�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة فنتاج هولدجنز. 

•• اأبوظبي-الفجر:

خال  �لق���ت�������ش���اد  وز�رت  ب��ح��ث��ت 
برئا�شة  ت��ن��ز�ن��ي��ا  وف����د�  ��شتقبالها 
رئي�شة  مو�مبينجا  �شبيثا  �ل�شيدة 

�د�رة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  �ل  ع��ب��د�ل�����ش��ام 
�شيا�شات �لتجارة �خلارجية يف وز�رة 
�لقت�شاد خال �للقاء �لذي عقد يف 
بح�شور  �ب��وظ��ب��ي  �شوفيتيل  ف��ن��دق 
روهومبيكا،  ك��ا���ش��ي��ز�  ك��ل��ي��وف��ا���س 

•• الكويت-وام:

�ل��ك��وي��ت �م�س  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ب����د�أت يف 
�لعليا  للجنة  �لثانية  �ل��دورة  �أعمال 
�مل�����ش��رتك��ة ل��ل��ت��ع��اون ب���ن �لإم������ار�ت 
�لكويت  ودول������ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وير�أ�س جانب  ت�شتمر يومن.  �لتي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���دول���ة يف �لج��ت��م��اع 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�لكويتي  �جل��ان��ب  وم���ن  �خل��ارج��ي��ة 
�ل�شيخ �شباح �خلالد �حلمد  معايل 
�ل�شباح نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لجتماع  وب�����د�أ  �خل���ارج���ي���ة.  وزي����ر 
م�شوؤويل  لكبار  �ل��ي��وم  �لتح�شريي 
�للجنة وتر�أ�شه �شعادة �ل�شفري خالد 
غامن �لغيث م�شاعد وزير �خلارجية 
�جلانب  ومن  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
�ل�����ش��ف��ري حمود  ����ش���ع���ادة  �ل��ك��وي��ت��ي 
ي��و���ش��ف م�����ش��اري �ل���ر����ش���و�ن مدير 
لدول  �لتعاون  جمل�س  �شوؤون  �إد�رة 
ممثلي  من  عدد  ومب�شاركة  �خلليج 

�لتجارة  تنمية  هيئة  �د�رة  جمل�س 
�لعاقات  تطوير  �شبل  تنز�نيا  يف 
�لتجاري  �لتبادل  وزي���ادة  �لتجارية 
وف���ت���ح �لأ������ش�����و�ق �ل���ت���ن���ز�ن���ي���ة �م����ام 
�لب�شائع و�ملنتجات �لمار�تية. و�أكد 

تنز�نيا  جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل 
ل���دى �ل��دول��ة ح��ر���س �ل�����وز�رة على 
�لقت�شادية  �ل���ع���اق���ات  ت���ط���وي���ر 
و�ل���ت���ج���اري���ة م����ع ت���ن���ز�ن���ي���ا وزي������ادة 
و�ن  خا�شة  معها  �لتجاري  �لتبادل 
تنز�نيا تعترب من �ل�شو�ق �حليوية 
�ف��ري��ق��ي��ا حيث  ����ش���رق  �ل����و�ع����دة يف 
لل�شلع  مم��ت��ازة  جت��اري��ة  فر�س  تتاح 
و�مل��ن��ت��ج��ات �مل�����ش��ن��ع��ة ب����الإم����ار�ت �أو 
�لقارة  ���ش��رق  �إىل  ت�شديرها  �مل��ع��اد 
�لف���ري���ق���ي���ة ي�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى ذلك 
�لكبرية  �ل����ش���ت���ه���اك���ي���ة  ����ش���وق���ه���ا 
�ل�شو�ق  م��ن  قربها  �ىل  بال�شافة 
بوروندي  م��ث��ل  �مل���ج���اورة  �خل��ل��ف��ي��ة 
ورو�ن�����د� وز�م��ب��ي��ا، م�����ش��ري� �ىل �نه 
بعثة  لتنظيم  �لع��د�د  يجري حاليا 
ت��ن��ز�ن��ي��ا و كينيا و  ل���زي���ارة  جت��اري��ة 
نهاية  ����ش��ت��ث��م��اري يف  م��ل��ت��ق��ى  ع��ق��د 
�آل علي  �شهر يونيو �جل��اري. ولفت 

�لبلدين.  يف  و�ل����دو�ئ����ر  �ل�������وز�ر�ت 
و�أ�شاد �جلانبان يف م�شتهل �لإجتماع 
�لتي  �ل���وط���ي���دة  �ل���ع���اق���ات  ب��ع��م��ق 
موؤكدين  �ل�شقيقن  �لبلدين  تربط 
لتطوير  �للقاء�ت  ه��ذه  مثل  �أهمية 
�ل���ع���اق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا �أما 
�للجنة  عمل  و����ش��ت��م��ر�ري��ة  بتفعيل 
و�أ�شاد  تو�شياتها.  وتنفيذ  �مل�شرتكة 

�ىل �ن �ملوقع �جلغر�يف �لهام لدولة 
�لمار�ت وما يتوفر بها من خدمات 
لوج�شتية عاملية وبنية حتتية حديثة 
يجعل منها حلقة و�شل وربط هامة 
يقارب  �لتي  �لفريقية  �ل��ق��ارة  ب��ن 
وبن  ن�شمة  �مل��ل��ي��ار  �شكانها  ت��ع��د�د 
و�أطلع   . �ل��ع��امل  وق����ار�ت  دول  بقية 
�لز�ئر  �ل���ت���ن���ز�ين  �ل���وف���د  ع��ل��ي  �آل 
�لمار�تي  �لقت�شاد  مقومات  على 
�لذي يعد ثاين �كرب �قت�شاد عربي 
�نتاجية  ق��اع��دة  م��ن  ب��ه  يتمتع  وم��ا 
���ش��ل��ب��ة وم��ت��ن��وع��ة وم���ا ي��ح��ق��ق��ه من 
معدلت منو جيدة ومتو�زنة بف�شل 
�حلكيمة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�ملتبعة يف �لدولة ،لفتا �ىل �لهتمام 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  ب��ق��ط��اع  �ل��ك��ب��ري 
ب�شكل  دوره  ي��زد�د  �ل��ذي  و�ملتو�شطة 
�لقت�شادي  �حل�����ر�ك  يف  م��ل��ح��وظ 

و�لناجت �ملحلي �لجمايل . 

�ألقاها يف  �لغيث خال �لكلمة �لتي 
�ل�شتقبال  بحفاوة  �لجتماع  بد�ية 
وح���������ش����ن �ل�������ش���ي���اف���ة وب���ال���ع���اق���ة 
�ل����وط����ي����دة و�مل����ت����م����ي����زة ب�����ن دول�����ة 
�ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  �لإم����ار�ت ودول���ة 
معربا عن �أمله �أن ت�شهم �جتماعات 
�للجنة يف فتح �آفاق جديدة لتطوير 

�لعاقات �لثنائية.

الإعداد لتنظيم بعثة جتارية اإىل تنزانيا وكينيا نهاية ال�سهر اجلاري

وزارة القت�ساد تبحث تطوير العالقات التجارية مع تنزانيا 
بدء اأعمال الدورة الثانية للجنة العليا للتعاون الإماراتية الكويتية 
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تقرير لغرفة دبي ي�سلط ال�سوء على فر�س ال�ستثمار يف اأوزبك�ستان
دولر  مليار   47 بقيمة  �لتحتية  للبنية  طموح  تطوير  برنامج 
�أمريكي للفرتة �ملمتدة من 2011 �إىل 2015 وتخطط لتمويل 
ه���ذه �مل�����ش��اري��ع م��ن خ���ال �ل��ق��رو���س و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �خلارجية 
�ملبا�شرة. وتبحث �حلكومة �لأوزبكية عن ��شتثمار�ت يف قطاعات 
و�ل�شناعات  �خلفيفة  و�ل�شناعات  و�ل��زر�ع��ة  و�مل��ع��ادن  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شيدلنية وذلك لدعم جهود �خل�شخ�شة حيث �أظهر �لتقرير 
�لعقار�ت و�خلدمات  ��شتثمارية كذلك يف قطاعات  وجود فر�س 
غري  �إمكانيات  ميتلك  �لذي  �لقطاع  وهو  و�ل�شياحة  �للوج�شتية 

م�شتغلة جلذب �ل�شياح من �لدول �لإ�شامية.
ويربز تو�جد لفت لل�شركات �لإمار�تية يف �ل�شوق �لأوزبكية ومنها 
م�شدر ومبادلة و�شركة �ل�شتثمار�ت �لبرتولية �لدولية و �شركة 

جتارة  غرفة  عام  مدير  بوعميم  حمد  و�أ�شار  لل�شناعات.  �إعمار 
و�شناعة دبي �ىل �ن �أوزبك�شتان ت�شكل مكانا مائما لا�شتثمار�ت 
مع وجود خيار�ت عديدة للتو�شع و�إن�شاء �شر�كات جتارية ..لفتا 
�إىل �ن خربة دبي يف جمال �لعقار�ت و�لبناء و�لت�شييد و�خلدمات 

�للوج�شتية و�ل�شياحة ميكن ت�شديرها بنجاح �إىل �أوزبك�شتان.
يف  تاأتي  �مل�شتقلة  �ل��دول  ر�بطة  �إىل  �لتجارية  �لبعثة  �ن  و�أو�شح 
وقت مهم خا�شة مع �لرغبة بتعزيز �لعاقات �لتجارية و�لتو�جد 
�لفعال يف �شوق و�شط �آ�شيا و�لقوقاز ..م�شري� �إىل �ن كاز�خ�شتان 
و�أوزبك�شتان متتلكان �إمكانيات كبرية لا�شتثمار ينبغي �ل�شتفادة 
�أن قطاع  منها من قبل جمتمع �لأعمال يف دب��ي. وق��ال بوعميم 
�لتجارة ي�شكل �أحد �أوجه �لتعاون �ملجزي بن �لدولة و�أوزبك�شتان 

حيث �رتفعت و�رد�ت �لإمار�ت من �وزبك�شتان على مدى �ل�شنو�ت 
�ملا�شية لت�شل عام 2011 �إىل 6.15 مليون درهم يف حن عادت 
�لرتفاع جمدد�  �إىل  �وزبك�شتان  �إىل  �لإمار�تية  �ل�شادر�ت  �إع��ادة 
بعد �نخفا�شها يف عام 2007 بن�شبة 42 يف �ملائة. يذكر �ن بعثة 
غرفة دبي �لتجارية �إىل كاز�خ�شتان و�أوزبك�شتان �شت�شم عدد� من 
�أبرز رجال �لأعمال يف �لدولة و�شتجري لقاء�ت ومنتديات �أعمال 
�لبلدين  يف  �لأع��م��ال  ورج���ال  �مل�شئولن  كبار  م��ن  جمموعة  م��ع 
يف  �خلا�شة  �لقت�شادية  للمنطقة  ميد�نية  زي��ارة  �إىل  بالإ�شافة 
�أ�شتانا وتعمل غرفة دبي على تعزيز تو�جدها يف منطقة ر�بطة 
�لتمثيلي  ملكتبها  �ل��ن��اج��ح  �لف��ت��ت��اح  �أع��ق��اب  يف  �مل�شتقلة  �ل����دول 

�لتجاري يف �لعا�شمة �لأذرية باكو �لعام �ملا�شي.

•• دبي-وام:

�أ�شدرت غرفة جتارة و�شناعة دبي بالتعاون مع وحدة 
�ل�شتخبار�ت �لقت�شادية �لتابعة ملجلة �لإيكونوم�شت 
�لقت�شادية تقرير� ي�شلط �ل�شوء على �إمكانات وفر�س 
على  وذل��ك  و�أوزبك�شتان  دبي  بن  �مل�شرتكة  �ل�شتثمار 
�إىل  �ل��غ��رف��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة  �لبعثة  ه��ام�����س 

كاز�خ�شتان و�أوزبك�شتان من 2 �إىل 5 يونيو �جلاري.
�ملبا�شرة  �خلارجية  �ل�شتثمار�ت  �ن  �لتقرير  و�أظ��ه��ر 
�ل�شتثمار�ت  تقودها  �أوزبك�شتان  على  تتدفق  ز�لت  ما 
�أوزبك�شتان  يف قطاع �لطاقة حيث متتلك �حلكومة يف 

مب�ساركة جمموعة من اخلرباء القت�ساديني واملاليني

اقت�سادية راأ�س اخليمة تنظم ندوة ال�سلوكيات القت�سادية الأ�سرية يف اأوقات الأزمات

�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
و�لريا�شية  و�لبيئية و�لرتفيهية 

و�لوطنية .. 
ف��ي��م��ا ت������زود �جل���ام���ع���ة �ل����د�ئ����رة 
ب����امل����ع����ل����وم����ات ح��������ول �ل����ف����ر�����س 
تنال  و�لتي قد  لديها  �لأكادميية 
�لد�ئرة  ل���دى  �ل��ع��ام��ل��ن  �ه��ت��م��ام 
وتاأهيلهم  تخ�ش�شاتهم  لتعزيز 

�لعلمي و�لأكادميي. 
�لإتفاقية  ب��ن��ود  تنفيذ  ومل��ت��اب��ع��ة 
م�شرتكة  جلنة  �ل��ط��رف��ان  ي�شكل 
�آلية و�إج��ر�ء�ت تطبيق ما  ملتابعة 
�شتة  من  تتكون  عليه  �لتفاق  مت 
�جلانبن  ب��ن  منا�شفة  �أع�����ش��اء 
ميكنهم ت�شكيل فرق عمل فرعية 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�مل�شرتكة يف ع��دة جم��الت �شمن 

حدود �لتفاق. 

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  وقعت 
�أب�����وظ�����ب�����ي وج�����ام�����ع�����ة ب����اري���������س 
�ل���������ش����ورب����ون �أب����وظ����ب����ي �م���������س.. 
لتبادل  م�شرتك  ت��ع��اون  �تفاقية 
�لعلمية  و�خل�������رب�ت  �مل��ع��ل��وم��ات 
و�لأكادميية و�لدر��شات و�لبحوث 
�لعلمي  و�لتدريب  �ملعرفة  ونقل 
و�مل�شاركة  للخريجن  و�ل��ع��م��ل��ي 
�لتي  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

ينظمها �جلانبان. 
�أبوظبي  ن��ادي  يف  �لإتفاقية  وق��ع 
ل��ل�����ش��ح��اف��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة عن 
عبد  عمر  حممد  �شعادة  �ل��د�ئ��رة 
�هلل وكيلها فيما وقعها عن جامعة 
ب���اري�������س �ل�������ش���ورب���ون-�أب���وظ���ب���ي 
نائب  فو��س  �إيريك  �لربوفي�شور 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع��امل��ي م���ن خال 
�لعالية  �لأك���ادمي���ي���ة  ب���ر�جم���ه���ا 
منو�  ت�شهد  جعلها  مم��ا  �مل�شتوى 
خا�شة  متز�يد�  وطلبا  ملحوظا 
م����ن ط�����اب ب����ر�م����ج �ل���در�����ش���ات 
�لعليا من مو�طني �لدولة. و�أ�شار 
�لطاب  تخرج  �جلامعة  �أن  �إىل 
ل�شوق  �مل���وؤه���ل���ن  �لإم����ار�ت����ي����ن 
�لتعليم  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  �ل��ع��م��ل 
�أد�ءهم  وتنمية  جم��الت  ع��دة  يف 
وم��ه��ار�ت��ه��م م��ن خ��ال �لتدريب 
�ل�����ش��ي��ف��ي يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل حيث 
�قت�شادية  مع  �لإتفاقية  ترتجم 
�مل�شرتكة  �لأه����������د�ف  �أب����وظ����ب����ي 

ل���ل���ج���ان���ب���ن. و�ت����ف����ق �جل���ان���ب���ان 
موؤهلن  ط�����اب  �خ���ت���ي���ار  ع���ل���ى 
�ل�شوربون  ب��اري�����س  ج��ام��ع��ة  م���ن 
�لد�ئرة  ل��دى  للتدريب  �أبوظبي 
فرتة  خ���ال  �شتقييمهم  و�ل���ت���ي 
لإختيار  ي�����ش��م��ح  مم���ا  �ل���ت���دري���ب 
لدى  لتعيينهم  م��ن��ه��م  �لأف�����ش��ل 
�جلامعة  تر�شل  �أن  على  �ل��د�ئ��رة 
قو�ئم باخلريجن �جلدد ملنحهم 
مقابات  �إج�������ر�ء  يف  �لأول�����وي�����ة 
�لتوظيف. ووفق �لإتفاقية ي�شارك 
فعاليات  يف  �جل����ام����ع����ة  ط������اب 
�لد�خلي  �مل�شتوين  على  �لد�ئرة 
بالأهد�ف  و�ملرتبطة  و�خل��ارج��ي 

عميد �جلامعة بح�شور عدد من 
�مل�����ش��وؤول��ن م��ن �جل��ان��ب��ن. و�أكد 
�شعادة حممد عمر عبد �هلل عقب 
حر�س  �لتفاقية  توقيع  مر��شم 
عاقات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  �ل�����د�ئ�����رة 
�ملوؤ�ش�شات  مع  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
كال�شوربون  �ملرموقة  �لأكادميية 
م�شوؤولياتها  �إط�������ار  يف  وذل������ك 
لتحقيق  �ل����ر�م����ي����ة  وم���ه���ام���ه���ا 
�أه��د�ف وحم��دد�ت روؤي��ة �أبوظبي 
و�ل���ت���ي   2030 �لق���ت�������ش���ادي���ة 
على  قائم  �قت�شاد  بناء  تتمثل يف 

�ملعرفة.
�لد�ئرة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار   

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

جت����ري �ل����ش���ت���ع���د�د�ت ع��ل��ى قدم 
و����ش���اق لن���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات ن���دوة 
�ل�شلوكيات �لقت�شادية �لأ�شرية يف 
�أوقات �لأزمات �لتي تنظمها د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بر�أ�س �خليمة 
يف �خل��ام�����س م���ن ي��ون��ي��و �جل����اري 
على م�شرح غرفة �لتجارة وي�شارك 
فيها نخبة من �مل�شت�شارين �ملالين 

و �خلرب�ء على م�شتوى �لدولة.
�لأ�شر  توعية  �إىل  �ل��ن��دوة  ت��ه��دف 
مبخاطر �ل�شلوكيات �ل�شتهاكية 
�لأ�شرة،  و  �لقت�شاد  على  �ل�شلبية 
و �إل�����ق�����اء �ل�������ش���وء ع���ل���ى �أمن������اط 
�إي�شاح  و  �ل�شحيحة،  �ل�شتهاك 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة  دور 
و غ��ريه��ا م��ن �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
توعية �ملجتمع و حماية �مل�شتهلك 
من خال نخبة من �ل�شت�شارين 
�شالح  �مل�����ش��ت�����ش��ار  م���ث���ل  �مل���ال���ي���ن 
�حلليان و �ل�شيد جنيب �ل�شام�شي 
جمل�س  م��ن  �ق��ت�����ش��ادي  م�شت�شار 

ل���ن ي��ك��ت��م��ل �إل مب�����ش��ارك��ة ك���و�در 
بالعلم  مت�شلحة  موؤهلة  مو�طنة 
و�مل���ع���رف���ة �ل�����ق�����ادرة ع���ل���ى حتمل 
�لأمر  و�ق��ت��د�ر  بكفاءة  �مل�شوؤولية 
�ل����ذي ج��ع��ل �ل���د�ئ���رة ت��ع��ق��د مثل 
هذه �ل�شر�كات �لإ�شرت�تيجية مع 
موؤ�ش�شات �أكادميية عاملية كجامعة 
�ل�����ش��ورب��ون �أب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي باتت 
�أحد �أبرز �ل�شروح �لعلمية وجزء� 
مهما من منظومة �لتعليم �لعايل 

على م�شتوى �لدولة.
�لربوفي�شور  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن   
�إن �جلامعة تت�شرف  �إريك فو��س 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 

�قت�شادي من وز�رة �لقت�شاد.
�ل����زع����اب����ي مدير  م�����رمي  وق����ال����ت 
مكتب �لت�شال �ملوؤ�ش�شي بالد�ئرة 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �ل���ن���دوة  تنظيم  �أن 
�مل�شتهلكن  لتوعية  �لد�ئرة  خطة 

�شركائها  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ع��م��ل 
�لإ�شرت�تيجين يف �لقطاعن �لعام 
�ملوؤ�ش�شات  بينهم  وم��ن  و�خل��ا���س 
�لعلمية و�لأكادميية على �قرت�ح 
و�إع���د�د  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شات 
�خل���ط���ط �لق���ت�������ش���ادي���ة و�إي���ج���اد 
للن�شاط  متطورة  ت�شريعية  بيئة 
�أبوظبي  لإم��������ارة  �لق���ت�������ش���ادي 
وذلك وفق منظومة متكاملة من 
مع  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�لعاقة.  ذ�ت  �ملعنية  �جلهات  كل 
�لأه����������د�ف  حت���ق���ي���ق  �أن  و�أك����������د 
و�خلطط �ل�شرت�تيجية �ملن�شودة 
و�لتنموي  �لقت�شادي  �لقطاع  يف 

�خلبريين  و  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لقت�شادين د. جمال بلوط و د. 
طالب �حليايل من د�ئ��رة �لتنمية 
�أ.د.  و  �خليمة  �لقت�شادية-ر�أ�س 
م�شت�شار  �حل��دي��ث��ي  ث��اب��ت  ���ش��د�ع 

د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة .. 
م����وؤك����د� ح���ر����س �جل���ام���ع���ة على 
�لدعم  �أ����ش���ك���ال  ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف 
�لعلمي و�لأكادميي و�مل�شاهمة يف 
للعب  موؤهلن  مو�طنن  تخريج 
حتقيق  يف  وري������ادي  ق���ي���ادي  دور 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ح��ك��وم��ة  �أه�����د�ف 
 . 2030 وروؤي��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ك��م��ا �أك���د ح��ر���س ج��ام��ع��ة باري�س 
تطوير  على  �أبوظبي  �ل�شوربون 
دول�����ة  �لأك�������ادمي�������ي يف  �مل�������ش���ه���د 
�أبوظبي  �إم���ارة  خا�شة  �لإم����ار�ت 
كجزء من ��شرت�تيجيتها للتعليم 
�لتعليم  ن�شر  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ع��ايل 

طريقة  و  و�جباتهم  و  بحقوقهم 
�لتحكم مبيز�نية �لأ�شرة للحد من 
�لأ�شرية  �مليز�نية  �إره��اق  �لإ�شر�ف 
و حتديد �لبد�ئل �لقت�شادية ذ�ت 

�جلودة �لعالية.

اقت�سادية اأبوظبي وجامعة باري�س ال�سوربون توقعان اتفاقية تعاون

اأخبار ال�ساعة: ا�سرتاتيجية 
الإمارات للتنمية اخل�سراء

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. تر�عي 
منذ ن�شاأتها يف �أو�ئل عقد �ل�شبعينيات من �لقرن �لع�شرين �لعتبار�ت 
�لبيئية وهي مل تغفل طو�ل �لعقود �ملا�شية �إعتبار�ت �لتو�زن �لبيئي 
وهي  �لطبيعية  �مل��و�رد  يف  �مل�شتقبل  �أجيال  حقوق  حماية  ومتطلبات 
�نبعاثات كربونية  �لبيئي من  �لتلوث  كذلك تهتم بتقلي�س م�شببات 
وخملفات �شلبة وغريها .. مو�شحة �أنه من �أجل ذلك �أدركت مبكر� 
لذلك  فو�شعت  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �أج��ل  م��ن  �لعمل  �أهمية 
�ملحلي  �مل�شتوين  على  �لأج���ل  طويلة  �مل�شتقبلية  و�ل����روؤى  �خلطط 
للتنمية �خل�شر�ء  �لإم��ار�ت  ��شرت�تيجية  عنو�ن  و�لحت��ادي. وحتت 
بيان  يف  موؤخر�  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �أعلنت  �ل�شياق  هذ�  يف  �إن��ه  قالت 
ر���ش��م��ي �أن��ه��ا ت��ق��وم ح��ال��ي��ا ب���اإع���د�د ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإم������ار�ت للتنمية 
�ل��وزر�ء ووز�رة  بالتعاون مع كل من رئا�شة جمل�س  �خل�شر�ء وذلك 

�خلارجية و �ملعهد �لعاملي للنمو �لأخ�شر ..
�لر�بع من  �لربع  �ل�شرت�يتجية خال  �إع��د�د  ينتهي  �أن  �ملقرر  ومن 
ومن  لعتمادها  �ل����وزر�ء  جمل�س  �إىل  تقدميها  ليتم  �جل���اري  �ل��ع��ام 
 . تطبيقها  يف  للبدء  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  على  مبا�شرة  تعميمها  ث��م 
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  ولفتت 
�لإمار�ت  ل�شرت�تيجية  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  �إىل   .. �ل�شرت�تيجية 
ت�شبح  �أن  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  متكن  يف  ..يتمثل  �خل�شر�ء  للتنمية 
بحلول عام 2021 و�حدة من دول �لعامل �لر�ئدة يف جمال �لقت�شاد 

�لأخ�شر وهي خطوة مهمة حتقق للدولة عدد� من �لفو�ئد وهي ..
 �أول �شتحقق مزيد� من �لتو�زن بن �أهد�ف �لتنمية �لقت�شادية يف 
معناها �لكمي من ناحية و�أهد�ف �لتنمية �لجتماعية مبعناها �لكيفي 
من ناحية �أخرى من خال دعم �لقطاعات �لقت�شادية �لقادرة على 
توليد فر�س عمل كافية ل�شتيعاب �لنمو �مل�شتمر يف �لقوى �لعاملة 
ورفع م�شتويات جودة �حلياة وحما�شرة �لأمر��س و�لأوبئة. و�أ�شافت 
بن  �ل��ت��و�زن  من  مزيد  حتقيق  على  ت�شاعد  �أنها  �لثانية  �لفائدة  �أن 
�شروط �لتنمية �لقت�شادية من ناحية و�شروط �لتو�زن �لبيئي من 
ناحية �أخرى عرب حتويل �لقطاعات �لقت�شادية ذ�ت �لدور �ملحوري 
فيها  تنخف�س  خ�شر�ء  قطاعات  �إىل  بالدولة  �لقت�شادي  �لنمو  يف 
�ملو�رد  ��شتخد�م  كفاءة  فيها  وت��زد�د  للبيئة  �مللوثة  �لغاز�ت  �إنبعاثات 
قطاعات  �شبعة  �ل���وز�رة  بيان  ح��دد  وق��د  �إن��ت��اج  كمدخات  �لطبيعية 

�إقت�شادية �شيتم �لرتكيز عليها يف هذ� �لإطار �أهمها : 
ق��ط��اع �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از وق��ط��اع �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء وق��ط��اع �لقت�شاد 
و�ل�شناعة. وبينت �أن ثالث �لفو�ئد هي �أن �جلهات �مل�شوؤولة عن �إعد�د 
�لتي  �ل���دول  ت��رتدد يف �لط���اع على جت��ارب  ه��ذه �ل�شرت�تيجية ل 
جنحت بالفعل يف �لو�شول �إىل م�شتوى متقدم من �لنمو �لقت�شادي 
مبا  و�إندوني�شيا  �جلنوبية  وك��وري��ا  و�ل��دمن��ارك  كالرب�زيل  �لأخ�شر 
�لتجارب  �مل�شتفادة من تلك  �لدرو�س  ��شتخا�س  �شيوفر لها فر�شة 
�إدر�ك  �لطرق نحو  �أق�شر  �لآليات و�ختيار  �أف�شل  بتبني  لها  وي�شمح 
�لذي  و�خلطاأ  �لتجربة  ��شتخد�م خيار  �إىل  �ل�شطر�ر  دون  �أهد�فها 

يحتاج وقتا وجهد� وي�شتهلك �ملو�رد . 
وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي �إن ر�بع �لفو�ئد �لتي 
�لطاقات  وتنمية  ببناء  تهتم  �ل�شرت�تيجية  �أن  هي  للدولة  حتققها 
مفاهيم  بتطبيق  �ملتعلقة  �ملهام  �إد�رة  على  �لقادرة  �ملو�طنة  �لب�شرية 
�لقت�شاد �لأخ�شر وتعزيز �ملعرفة يف جمال �لنمو �لأخ�شر وهذ� من 

�شاأنه �لوفاء باأهم �شروط �ل�شتد�مة �لتنموية ب�شكل عام .

البيئة واملياه تطلق �سغار الأ�سماك الهامة اقت�ساديًا
•• دبي-وام:

�أم �لقيوين..�لدفعة �لأوىل  �أطلقت وز�رة �لبيئة و�ملياه بالتعاون مع بلدية 
�أبحاث  �أنتجها مركز  و�لتي  �لقيوين  �أم  �إم��ارة  �لأ�شماك يف خور  من �شغار 
�ل�شمكي  �مل��خ��زون  وتعزيز  تنمية  ب��ه��دف  وذل���ك  ب��ال��وز�رة  �لبحرية  �لبيئة 
وحتقيقا لتوجهات �لوز�رة و��شرت�تيجيتها يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي. و�شارك 
عدد من �شيادي �لأ�شماك يف �لإمارة يف �طاق هذه �لدفعة فيما تاأتي هذه 
�لعملية �شمن خطة �طاق �أنو�ع �ل�شماك �لهامة �قت�شاديا على م�شتوى 
بح�شب  ك��ل  و�ل�شعم  و�ل�����ش��ايف  و�ل�شبيطي  �ل��ه��ام��ور  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة 
مو�شم تز�وجها وتكاثرها على مد�ر �لعام . وقال �لدكتور �إبر�هيم �جلمايل 
مدير �أبحاث �لبيئة �لبحرية يف �لوز�رة..�إن عمليات �ل�شتزر�ع متر بالعديد 

من �ملر�حل تبد�أ من رعاية �لأمهات وتغذيتها مبختلف �أنو�ع �لأغذية �لتي 
ت�شاهم يف �حل�شول على بيو�س عالية �جلودة و�لكثافة و�لتي جتمع بعد ذلك 
وتنقل �إىل �أحو��س �لفق�س لتاأتي بعد ذلك مرحلة رعاية يرقات �لأ�شماك 
وتغذيتها �شمن �شل�شلة غذ�ئية متنوعة حتى تنمو وت�شل �إىل حجم �حلجم 
�ملنا�شب لإطاقها يف �لبيئة �لبحرية. و�أ�شاف �أنه حر�شا من �لوز�رة على 
�إ�شر�ك خمتلف �لقطاعات ذ�ت طبيعة �لعمل �ملماثلة فاإن �إد�رة مركز �أبحاث 
�لبيئة �لبحرية تقوم وب�شكل م�شتمر بالتو��شل مع خمتلف �جلهات �ملحلية 
يف كل �إمارة كالبلديات وجمعيات �ل�شيادين بهدف �مل�شاركة يف حتديد �أن�شب 
�ملو�قع وكذلك للم�شاركة يف عمليات �إطاق �شغار تلك �لأ�شماك كما ت�شعى 
�لوز�رة وب�شكل ملحوظ �إىل تنمية وتعزيز �ملخزون �ل�شمكي يف مياه �لدولة 

وذلك ��شتكمال مل�شرية �لتنمية �لتي بد�أت منذ قيام �لحتاد. 

الإمارات ترتاأ�س اجتماع وزراء املياه 
العرب اخلمي�س املقبل بالقاهرة

•• القاهرة -وام:

ترت�أ�س دولة �لإم��ار�ت �ل��دورة �خلام�شة للمجل�س �ل��وز�ري �لعربي للمياه 
�لقادم  �لعربية �خلمي�س  �ل��دول  �لعامة جلامعة  �لأمانة  تعقد مبقر  �لتي 
�خلا�شة  �لقت�شادية  �لتنموية  �لعربية  �لقمم  ق��ر�ر�ت  تنفيذ  �شبل  لبحث 
مبقر  �م�س  ب���د�أت  وق��د  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �مل��ائ��ي  �لأم���ن  باإ�شرت�تيجية 
�ل�شت�شارية على  �لعلمية  �لفنية  للجنة  �لثامن  �لجتماع  �أعمال  �جلامعة 
�لوز�ري  لاجتماع  للتح�شري  �ل��ع��ر�ق  برئا�شة  �مل�شئولن  كبار  م�شتوى 
�أحمد بن فهد  ر��شد  �لدكتور  �لذي �شيعقد برئا�شة معايل  �لعربي للمياه 
وزير �لبيئة و�ملياه. وقال �لدكتور حممد �إبر�هيم �لتويجري �لأمن �لعام 
�مل�شاعد لل�شوؤون �لقت�شادية باجلامعة �لعربية �ن �للجنة �لفنية �لعلمية 
�ل�شت�شارية على م�شتوى كبار �مل�شئولن �شتناق�س عدد� من �ملو�شوعات منها 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنموية  �لعربية  �لقمة  ق��ر�ر�ت  تنفيذ  متابعة 
�خلا�شة باإ�شرت�تيجية �لأمن �ملائي يف �ملنطقة �لعربية ملو�جهة �لتحديات 
و�ملتطلبات �مل�شتقبلية للتنمية �مل�شتد�مة. كما تناق�س �للجنة �لبدء يف و�شع 
�لإد�رة  م�شاريع  تنفيذ  متابعة  وكذلك  لاإ�شرت�تيجية  �لتنفيذية  �خلطة 
�ملتكاملة للمو�رد �ملائية لتحقيق تنمية م�شتد�مة �لتي �أيدت بع�س �شناديق 
�لتمويل �لعربية وجهات �أجنبية �مل�شاهمة يف متويلها. وتتابع �للجنة تنفيذ 
�لتقرير  و�إع���د�د  و�لإ���ش��ح��اح  �مل��ي��اه  �إم����د�د�ت  �لألفية فيما يخ�س  �أه���د�ف 
�لإقليمي يف �مل�شتقبل وفق �لنموذج �ملوحد �ملعتمد من قبل �ملجل�س �لوز�ري 
�لعربي للمياه حيث �شيتم و�شع ت�شور للتح�شري للمنتدى �لعاملي �ل�شابع 
للمياه كوريا 2015 �ىل جانب مناق�شة م�شروع �لتفاقية �خلا�شة باملياه 

�مل�شرتكة بن �لدول �لعربية.

ت�سارك  اجلافة  الأحوا�س 
�سيبينج  نــور  معر�س  يف 
الرنويجية اأو�سلو  مبدينة 

•• دبي-وام:

�لعاملية  �جلافة  �لأح��و����س  ت�شارك 
و�مل��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف م��ع��ر���س نور 
4 وحتى  �ملقرر عقده من  �شيبينج 
�أو�شلو  يونيو �جلارى يف مدينة   7
�لرنويجية. وي�شارك �شعادة خمي�س 
�لأحو��س  رئي�س  بوعميم  جمعة 
�جلافة �لعاملية و�ملاحة �لعاملية يف 
مناق�شات د�ئرة م�شتديرة يح�شرها 
مرموقة  وقيادية  بارزة  �شخ�شيات 
وتتناول  �مل��اح��ي��ة.  �ل�����ش��ن��اع��ة  يف 
�حللقة �لنقا�شية �ملعنونة حتت ��شم 
ماذ� بعد؟ ق�شايا ومو��شيع تتعلق 
وبح�شور  �ل�����ش��ن��اع��ة  مب�����ش��ت��ق��ب��ل 
�شمو �لأمري هاكون ماغنو�س ويل 
وي�شلط   . �ل���رنوي���ج.  ع��ه��د مم��ل��ك��ة 
�لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح��و����س  رئي�س 
و�مل����اح����ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل�������ش���وء على 
�لأهمية �ملتنامية و�ملتز�يدة لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف تطوير 
و�ملتنوعة  �مل���ت���ع���ددة  �ل���ق���ط���اع���ات 
و�ملاحية  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 

وجمالت �لأعمال �لتجارية .

اإ�سراق العقارية ت�ستحوذ 
ــى جتــــاري  ــن ــب عـــلـــى م
بن�سيلفانيا  ـــة  ولي يف 

•• ابوظبي-الفجر: 

�لعقارية  �����ش���ر�ق  ���ش��رك��ة  �ع��ل��ن��ت 
ومقرها  ع��ام��ة  م�شاهمة  ���ش��رك��ة 
جتاري  مبنى  �شر�ء  عن  �بوظبي 
بن�شيلفانيا  ولي�������������������ة  يف  ي���ق���ع 

بامريك��ا .
يف  جنحت  بانها  �ل�شركة  و�ف���ادت 
لا�شتحو�ذ  ناجحة  �شفقة  عقد 
ع��ل��ى �مل��ب��ن��ى �ل��ت��ج��اري �ل���ذي يقع 
�ملدينة  ب���و����ش���ط  مم���ي���ز  مب���وق���ع 
��شافة  �ل�����ش��ف��ق��ة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
�إ�شر�ق  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  �ىل  ج��دي��دة 
عن  �لع��ان  و�شيجري  �لعقارية 
خال  �خ���رى  ����ش��ت��ح��و�ذ  �شفقات 
من  �شتعزز  و�لتي  �ملقبلة  �لفرتة 

مكانة �ل�شركة ومركزها �ملايل.
تنفيذ  يف  �ل�����ش��رك��ة  و���ش��ت��م�����ش��ي 
تت�شمن  �ل���ت���ي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
�ل�شتحو�ذ على عدد من �مل�شاريع 
�ل�شتمر�ر  ج��ان��ب  �ىل  �ل��ع��ق��اري��ة 
من  ك��ل  يف  م�����ش��اري��ع��ه��ا  تنفيذ  يف 

�أبوظبي ودبي. 
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يف  مم�شى  وه���ي  �ل�شطيحة  ت��ط��ل 
�لهو�ء �لطلق يطل على �لبحر.

يقدم هذ� �ملطعم لزو�ره و�شيوفه 
يوميا �لطباق �للبنانية �ل�شهرية 
�ملو�شيقى  �ل�����ربن�����ام�����ج  ����ش���م���ن 

و�لرق�س �لتقليدي �للبناين .
وه���ن���اك �ل��ع��دي��د م���ن �لق�����ش��ام يف 
�ل��ذي��ن يريدون  �مل��ط��ع��م لأول���ئ���ك 
لا�شتجمام  ه��ادئ��ة  �وق���ات  ق�شاء 
ي��ب��ح��ث��ون عن  �ل��ذي��ن  �أو لأول���ئ���ك 

�ل�شخب و�لتجمعات �لكبرية.
رئي�شة  �ج��ز�ء  �ربعة  �ملطعم  ي�شم 
�ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق على  : مم�����ش��ى يف 
�لطابق  يف  �ل�شفرة  غرفة  �لبحر 
ملحبي  �لنارجيلة  غ��رف��ة  �لر���ش��ي 

�ل�شي�شة و �لدكاكن �لتقليدية .
مطعم  يف  �لطعام  قائمة  ت�شتمل 

�����ش���م ب��ي��ب��ل��و���س ����ش���ور م����ري علي 
�ل��ل��ب��ن��اين �جل��دي��د �ملقرر  �مل��ط��ع��م 
�فتتاحه قريبا يف �نرتكونتيننتال 
بيبلو�س  مل��دي��ن��ة  ن�شبة   ، �ب��وظ��ب��ي 
�لعا�شمة  �ل���ش��ل  يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
يف  �لفينيقي  لل�شاحل  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لتاريخ  من  �لكثري  ولديها  لبنان 

.
و������ش����اف  ي���ق���دم �����ش���م ق����وي مثل 
ر�ئعا  �نطباعا  مري  �شور  بيبلو�س 
ل������دي �ل�������ش���ي���وف ب�������ش���ان ج�����ذور 
بالطعام  وعاقتهم  �لفينيقين 

�للبناين  .
مري  ���ش��ور  بيبلو�س  مطعم  مي��ث��ل 
�ل�شو�ء يف  �لتقليد و�حلد�ثة على 
ت�شميمه وديكوره و�جو�ئه وميكن 
دخ������ول �ل���ع���م���اء ل��ل��م��ط��ع��م عرب 
�ملحل �لتجاري �لذي كان يعرف ب 
�ل�شابقة فيما  �لع�شور  �لدكانة يف 

وزو�ره من �لمار�ت ودول جمل�س 
دول  وخمتلف  �خلليجي  �لتعاون 

�لعامل .
وق���ال م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
�لتعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �ل  م��ب��ارك 
�ل��ع��ل��م��ي رئي�س  �ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �د�رة  جمل�س 
ت�شريح  يف  و�ل���ف���ن���ادق  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
�نتهت  �ملوؤ�ش�شة  �ن  �م�س  �شحايف 
م����ن �����ش���اف���ة وحت����دي����ث م���ر�ف���ق 
فندق  يف  م����ت����ط����ورة  ت���رف���ي���ه���ي���ة 
�ب���وظ���ب���ي ذ�ت  �ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
�خل��م�����س جن���وم مل��و�ك��ب��ة �لزده����ار 

�ل�شياحي يف �مارة �بوظبي  .
�ن�شاء  مت  �ن��ه  �يل  معاليه  و����ش��ار 
ن����ادي ���ش��ح��ي مب��و����ش��ف��ات عاملية 
وم�����ش��ب��ح ل���ل���ع���ائ���ات م���ط���ل على 
ملطعم  وم���ب���ن���ى  �ل���ب���ح���ر  ����ش���اط���ئ 
�ملقابلة  �ملنطقة  يف  ف��اخ��ر  لبناين 

 •• ابوظبي-الفجر:

�علنت �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة 
و�لفنادق �نها ��شتثمرت 35مليون 
�ل����ت����ط����وي����ر  �ع�������م�������ال  يف  دره�����������م 
و�لتحديث ملر�فق وخدمات فندق 
و�لتي  �ب��وظ��ب��ي  �نرتكونتيننتال 
�شبا   �شحي   ن��ادي  �ن�شاء  تت�شمن 
وم�شبح علي �شاطئ �لبحر ومطعم 

لبناين يطل علي منطقة �ملارينا.
�ملر�فق  ه��ذه  �ن  �ملوؤ�ش�شة  وذك���رت 
�ل����ت����ي ت���ل���ب���ي م����ع����اي����ري �ل���ت���ط���ور 
�شيتم  �ب����وظ����ب����ي  يف  �ل�������ش���ي���اح���ي 
�ف��ت��ت��اح��ه��ا يف �ل���رب���ع �لخ����ري من 
ويجري   .  2013 �حل���ايل  �ل��ع��ام 
�ملر�فق  ه��ذه  �لعمل حاليا لجن��از 
�جلديدة �لتي ت�شكل ��شافة نوعية 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا فندق  ل��ل��خ��دم��ات 
�بوظبي ل�شيوفه  �نرتكونتيننتال 

للزو�ر  �لفر�شة  لتاحة  للمارينا 
و�ل�����ش��ي��وف �حل�����ش��ول ع��ل��ي �رقي 

�خلدمات يف �لفندق .
وخ��ت��م ت�����ش��ري��ح��ه ق���ائ���ا  �ن��ن��ا يف 
لل�شياحة  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
و�لفنادق ملتزمون بدعم خدمات 
�ب����وظ����ب����ي ودول������ة  �ل�������ش���ي���اف���ة يف 
د�ئما  �لف�شل  وت��ق��دمي  �لم���ار�ت 
�ل���دول���ة م�����ش��ري� يف  خل��دم��ة زو�ر 
�ملر�فق  بناء هذه  �ن  نف�شه  �لوقت 
�لطلب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ج�����اء  �جل����دي����دة 
�ل�شياحية  �خل��دم��ات  علي  �لكبري 

�لر�قية يف �بوظبي  .
�ل�������ش���ي���د وليد  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
ن��ي��ك��ول���س ه������اروين م���دي���ر ق�شم 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �ل���ف���ن���ادق 
�عمال  �ن  و�ل���ف���ن���ادق  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
فندق  يف  و�ل���ت���ح���دي���ث  �ل��ت��ط��وي��ر 
�ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال �ب���وظ���ب���ي من 

مطاعم فاخرة ون��ادي �شحي �شبا 
�لكبري  �ل��ن��م��و  تلبي  ر�ق  وم�شبح 
ولتوفري  �لفندق  علي  �لق��ب��ال  يف 
للنزلء  ت����ط����ور�  �ك�����ر  خ����دم����ات 

و�ل�شيوف علي مد�ر �لعام.
وقال �ن �ملطعم �للبناين  بيبلو�س 
�فتتاحه يف  �ل��ذي �شيتم  �شور مري 
�ل��رب��ع �لخ����ري م��ن ه���ذ� �ل��ع��ام يف 
للفندق  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��اري��ن��ا  منطقة 
�ب���وظ���ب���ي  �����ش����ك����ان  �ذو�ق  ي���ل���ب���ي 
و�لم����������ار�ت و�مل���ق���ي���م���ن و�ل�������زو�ر 
جاء  ت�شميمه  لن  �شو�ء  حد  علي 
ب���ا����ش���ل���وب ع�������ش���ري وف���ق���ا لرق����ى 

�ملو��شفات �لعاملية .
و��شاف  �ن هذ� �ملطعم �شوف يقدم 
و�ملتو�شطية  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �لط���ب���اق 
�ذو�ق  ت���ائ���م  و�ل����ت����ي  �ل�������ش���ه���رية 
�لنا�س على �يدي طهاة حمرتفن 

من لبنان .

�ل�شحي  �ل���ن���ادي  �ن  �يل  و�����ش���ار 
ت�شييدهما  يجري  �ل��ذي  و�مل�شبح 
ح�����ال�����ي�����ا ق���������رب ������ش�����اط�����ئ ف����ن����دق 
�ب��وظ��ب��ي �شوف  �ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
ونزلء  �لعائات  �هتمامات  يلبي 
�لفندق و�لع�شاء بالنادي �ل�شحي 
نظر� للخدمات �لفريدة و�لر�قية 

�لتي �شيتم توفريها لهم .
وق�����ال �ل�����ش��ي��د ه������اروين �ن����ه بعد 
�كتمال �عمال �لتطويرهذه �شوف 
�نرتكونتيننتال  ف���ن���دق  ي�����ش��ب��ح 
باعجاب  يحظي  منتجعا  �بوظبي 
�ل���ز�ئ���ر مل���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن موقع 
�ل�شاحر  �لبحر  �شاطئ  علي  فريد 
و�حلد�ئق  �ملارينا  علي  و�طالته 

�خل�شر�ء. 

بيبلو�س �سور مري
وذكر �ل�شيد هاروين �نه مت �طاق 

�للبنانية  �لط��ب��اق  علي  بيبلو�س 
م�شتويات  لأع��ل��ى  وف��ق��ا  �مل��ع��روف��ة 
�لطهاة  �ف�شل  ويقدمها  �جل���ودة 
�لللبنانية  �مل��������ازة  يف  �خل��������رب�ء 
و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ن يف ل��ل��م�����ش��اوي و 
وغريها  و�ل�������ش���اورم���ا  �حل���ل���وي���ات 
�ل���ق���ائ���م���ة  ت�������ش���م���ل  �ن  ومي�����ك�����ن 
�لتقليدية  �للبنانية  �مل�����ش��روب��ات 

��شافة �ىل �ملخبز �لد�خلي .
تت�شع �ل�شطيحة لنحو 80 �شخ�س 
و150  �خل�����ارج�����ي  �مل���م�������ش���ى  يف 
�لرئي�شة  �ل�����رده�����ة  يف  ���ش��خ�����س 
�لنارجيلة  �شخ�س يف غرفة  و50 
�شيار�ت  م���وق���ف  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�ىل  ���ش��ي��ارة   166 حل���و�يل  يت�شع 
لل�شخ�شيات  مو�قف  �ربعة  جانب 

�ملهمة .

اأبوظبي  اإنرتكونتيننتال  مرافق  تطوير  يف  والفنادق  لل�سياحة  الوطنية  املوؤ�س�سة  ا�ستثمارات  درهم  مليون   35

�سندوق النقد العربي وبنك اإجنلرتا املركزي 
ينظمان دورة اإدارة القت�ساد الكلي والعمليات النقدية

الحتاد للطريان ُتبا�سر رحالتها اإىل الرازيلالفوعة ت�سارك يف امللتقى ال�ستثماري بالكويت

ندوة موا�سفات ال�سيارات الأمريكية تنطلق بدبي مب�ساركة حملية وخليجية

حممد �سالح بدري : الإمارات من الدول الرئي�سية اإقليميًا بعدد املوا�سفات املطبقة بقطاع املركبات  
•• دبي-الفجر: 

�ملهند�س حممد �شالح بدري مدير عام  �أكد �شعادة 
بالوكالة  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم�����ار�ت  هيئة 
نوعية  ط��ف��رة  �شهد  ب��ال��دول��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ق��ط��اع  �ن 
و�لكفاءة  �جل���ودة  م��ن حيث  �لأخ����رية  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
وتو�فر معايري �لأمن و�ل�شامة نتيجة �لتو�شع يف 
تطبيق �ملو��شفات �لقيا�شية �لإلز�مية و�لختيارية 
بال�شيار�ت  �خلا�شة  �جلديدة  و�ملعايري  �لإمار�تية 
�ل��ت��ي يتم تد�ولها  �إط��ار�ت��ه��ا �جل��دي��دة و�مل��ج��ددة  و 

. و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �لندوة تهدف �إىل �ل�شتفادة 
و�للو�ئح  �لنظام �لمريكي للمو��شفات  من جتربة 
�لفنية ب�شفة عامة خ�شو�شا فيما يتعلق بال�شيار�ت 
بالتعاون  بالغاز  تعمل  �لتي  و�ل�شيار�ت  �لكهربائية 
مع �أدنوك يف �أبو ظبي و �أينوك يف دبي وكذلك نظام 
�أن �لندوة تعقد  �إىل  �لرقابة على �لط��ار�ت م�شري� 
مب�شاركة ممثلن عن وز�رة �لد�خلية ووز�رة �لبيئة 
�لنقل  ب��دب��ي ود�ئ����رة  �ل��ط��رق و�مل��و����ش��ات  و هيئة 
�بو ظبى وت�شجيل - �ينوك و �شركة فورد و �شركة 

جرن�ل موتور مت�شوبي�شى ووكالة قرقا�س.

�فتتاح  كلمة يف  �شعادته يف  وق��ال  �ل��دول��ة.  ب��اأ���ش��و�ق 
�لفنية  و�للو�ئح  �ملو��شفات  حول  �مل�شرتكة  �لندوة 
�شباح  �نطلقت  �لتي  �لمريكية  �ل�شيار�ت  ل�شناعة 
�لمار�ت  �أن  ق��ال  يومن  م��دى  على  وت�شتمر  �أم�س 
�ملو��شفات  ع��دد  يف  �إقليميا  �لرئي�شية  �ل���دول  م��ن 
�لقيا�شية �ملطبقة يف قطاع �ملركبات مبختلف فئاتها 
تنظمها  �لتي  �ل��ن��دوة  �فتتاح  يف  �شعادته  و�أ���ش��اف   .
بالتعاون مع  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم��ارت  هيئة 
�ل��ت��ج��ارة مب�شاركة  ب����وز�رة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  �إد�رة 
هيئة �لتقيي�س لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

و�ملقايي�س  للمو��شفات  �ل�شعودية  و�لهيئة  �لعربية 
بالدولة  �ملعنية  م��ن �جل��ه��ات  و�جل���ودة وع��دد كبري 
�لقيا�شية  �ملو��شفات  تطبيق  يف  �لتو�شع  �أن  �أ�شاف 
�لإم��ار�ت��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ي��ار�ت ج��اء م��ن منطلق 
�لعاقة  ذ�ت  �لأخ���رى  و�جل��ه��ات  مو��شفات  حر�س 
�أمن و�شامة م�شتخدمي �ل�شيار�ت  يف �لدولة على 
�لتي جتوب طرقات �لدولة بعد �أن �أكدت �لدر��شات 
و�مل�شوح �مليد�نية �أن ��شتخد�م �شيار�ت غري مطابقة 
�أجز�ئها كان ور�ء  �أي من  �لقيا�شية يف  للمو��شفات 
ن�شبة كبرية من حو�دث �ل�شيار�ت �شنوياً يف �لدولة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �طار �شيا�شته �لر�مية �ىل �لتعزيز 
من معدلت �لتوطن، قام م�شرف 
يوماً  بتنظيم  �ل���ش��ام��ي  �أب��وظ��ب��ي 
وطنية  ك���و�در  ل�شتقطاب  مفتوحاً 
جديدة ولتعريف مئات �خلريجن 
م�شرف  يف  �ل���ع���م���ل  ط��ب��ي��ع��ة  ع���ل���ى 
�أب���وظ���ب���ي �ل����ش���ام���ي وع���ق���ب هذه 
�لفعالية، قام �مل�شرف باختيار 60 
من مو�طني �لدولة من �خلريجن 
�شمن  للعمل  �خل����رب�ت  و�أ���ش��ح��اب 
فريق عمله، كما يعتزم على تعين 

عدد �أكرب يف �ملرحلة �ملقبلة. 
وكان �ليوم �ملفتوح �لذي عقد يف كل 
م��ن �أب��وظ��ب��ي، دب��ي ق��د لق��ى �إقبال 
كبري� من �أبناء وبنات �لدولة. وقد 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  �أج��رى فريق 
�ملقابات  م��ن  �شل�شلة  �مل�����ش��رف  يف 
ومو�طنة  م��و�ط��ن   600 نحو  م��ع 
يف  للعمل  وت��اأه��ي��ل��ه��م  لرت�شيحهم 
وفروعه  �مل�����ش��رف  �أق�����ش��ام  خمتلف 

�ملنت�شرة يف مدن �لدولة. 
�لتعيينات  ع���ل���ى  ل����ه  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
�خلزرجي،  وه��ي��ب  ق���ال  �جل���دي���دة، 
رئ��ي�����س ق�����ش��م �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
حقق  �لإ�شامي:  �أبوظبي  م�شرف 
�لأخ��رية منو�ً  �ل�شنو�ت  �مل�شرف يف 
و�شهد  �لأق�������ش���ام  ك���اف���ة  يف  ���ش��ام��ًا 
تو�شعات كبرية يف �شبكة فروعه مما 

اخلليجية  لالأ�سهم  الهالل  �سندوق 
 %  11.8 بن�سبة  عوائد  يحقق 
الأوىل اخلم�سة  الأ�سهر  خــالل  

•• ابوظبي-وام:

حتقيق  عن  �لهال  م�شرف  �أعلن 
وهو  �خلليجية  لاأ�شهم  �شندوقه 
�ملدة  �شندوق مفتوح غري حمدود 
مت �إطاقه يف �شهر �أبريل 2011 
�ملائة  يف   11.80 بن�شبة  ع��و�ئ��د 
�ل��ع��ام �حل���ايل. وحقق  ب��د�ي��ة  منذ 
�ل�شندوق �إير�د�ت بن�شبة 17.64 
تاأ�شي�شه.  منذ  مل�شاهميه  �مل��ائ��ة  يف 
لاأ�شهم  �ل��ه��ال  �شندوق  وي��وف��ر 
��شتثمار�  للم�شتثمرين  �خلليجية 
طويل �لأج��ل يف حمفظة متنوعة 
من �أ�شهم �لأور�ق �ملالية �خلليجية 
�لإ�شامية  �ل�شريعة  مع  �ملتو�فقة 
..كما ي�شتثمر �ل�شندوق يف ظروف 
ل  ما  �ل�شوق  يف  �لعادية  �لت�شغيل 
�أ�شول  �مل��ائ��ة م��ن  75 يف  يقل ع��ن 
ويتوقع  �مل���ال���ي���ة.  �لأور�ق  �أ���ش��ه��م 
�أ�شو�ق  �أن تو��شل  م�شرف �لهال 
�لأ�شهم �خلليجية عر�شها لفر�س 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن نظر�  �أم������ام  ك���ب���رية 
و�إمكانات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��رون��ة 
�ملنطقة.  �لأم����د يف  �ل��ن��م��و ط��وي��ل��ة 
وقال ليم �شاي ت�شيونغ رئي�س ق�شم 
�ل�شتثمارية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�شندوق  �إن  �لهال  م�شرف  لدى 
�لأ����ش���ه���م �خل��ل��ي��ج��ي��ة مت���ك���ن من 
حتقيق عائد قوي بن�شبة 11.80 
�مل��ائ��ة خ���ال �لأ���ش��ه��ر �خلم�شة  يف 
�ملا�شية �لأمر �لذي يعك�س جاذبيته 

كاأد�ة ��شتثمارية فعالة .

و�مل��ال��ي��ة، وج��ام��ع��ة �حل�����ش��ن وكلّية 
�أبوظبي.  وجامعة  �لعليا  �لتقنيات 
�إب���ر�م هذه  �مل�����ش��رف، ع��رب  ويتطلع 
�لطلبة  رع���اي���ة  �إىل  �لت���ف���اق���ي���ات، 
�ملناهج  تطوير  عملية  يف  و�مل�شاركة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ك��م��ا ق����ام �مل�����ش��رف يف 
معار�س  من  جمموعة  يف  �مل�شاركة 
�لدولة  يف  �ل��ت��وظ��ي��ف  وف���ع���ال���ي���ات 
�ملو�هب  ����ش��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  وذل����ك 

�لإمار�تية �ل�شابة. 

جديدة  عمل  فر�س  خلق  �ىل  �أدى 
�شعد�ء  ن���ح���ن  �ل�����دول�����ة  مل���و�ط���ن���ي 
�ىل  موؤهلة  وطنية  ك��و�در  بان�شمام 
�شنقوم  حيث  �مل�شرف،  عمل  فريق 
�لتدريبية  ب���ر�جم���ن���ا  خ�����ال  م����ن 
�لفر�س  م��ن  �ل��ع��دي��د  لهم  بتقدمي 
وتزويدهم  م���ه���ار�ت���ه���م  ل��ت��ط��وي��ر 
ب��امل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت ل��ي��غ��دو� قادة 

�لقطاع �مل�شريف يف �مل�شتقبل. 
�لإ�شامي  �أبوظبي  م�شرف  وك��ان 

قد ح�شل على جائزة تنمية �ملو�رد 
�لإمار�ت  معهد  قبل  م��ن  �لب�شرية 
نظر�ً  و�ملالية،  �مل�شرفية  للدر��شات 
�لتوطن  ملبادر�ت  �ملتو��شل  لدعمه 
يف �ل��دول��ة. وع��اوة على ذل��ك، قام 
مع  �تفاقيات  ع��ّدة  بتوقيع  �مل�شرف 
و�لكلّيات  �جلامعات  من  جمموعة 
منها  ن���ذك���ر  �لإم�����������ار�ت،  دول������ة  يف 
�جلامعة �لأمريكية يف دبي، ومعهد 
�مل�شرفية  ل���ل���در�����ش���ات  �لإم���������ار�ت 

هذه �لظو�هر هي �أن �شامة �لنظام �ملايل على درجة 
كبرية من �لأهمية و�إذ� مل يتم مر�قبة وتنظيم هذ� 
�شتكون  م�شاعبه  تد�عيات  ف��اإن  �شليم  ب�شكل  �لنظام 
و�أكد  �لإجتماعي.  �ل�شعيد  على  حتى  م��ادي��ا  مكلفة 
يف ه���ذ� �ل�����ش��دد ���ش��رورة �أن ي��ت��م �ل��ع��م��ل ع��ل��ى تقوية 
كافة  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  ل��دى  �ملخاطر  �إد�رة  وتفعيل 
كما يجب �لعمل على تفعيل �ختبار�ت �لتحمل ملعرفة 
مدى قدرة �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية على حتمل �لظروف 
�لتي  �لأخ��رى  �لظاهرة  �إن  �ملناعي  وق��ال  �ل�شاغطة. 
�أن����ه يف ظ���ل �لرت�بط  �أف���رزت���ه���ا �لأزم������ة �مل��ال��ي��ة ه���ي 
�لتطور�ت  ب�شبب  �لعامل  يف  �لإقت�شاد�ت  بن  �لكبري 
كبري  �ح��ت��م��ال  ه��ن��اك  �شيكون  �لهائلة  �لتكنولوجية 

لإنتقال �أثر �لعدوى �ملالية من دولة �إىل �أخرى.

�لتجار  بكبار  �لإلتقاء  فر�شة  �أمامنا  �شتتيح  م�شاركتنا 
�مل�شاركة  ورجال �لأعمال من ممثلي خمتلف �لقطاعات 
مثل قطاع �ل�شياحة و�لفنادق وقطاع �لأغذية و�ل�شتثمار 
وغ��ريه��ا من  و�ل��ط��اق��ة  �ل�شناعة  ق��ط��اع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتعاون  �أو����ش��ر  تعميق  يف  وي�شهم  �ل��ه��ام��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لأحبابي  و�أ�شاف  �لبلدين.  بن  و�لتجاري  �لقت�شادي 
يف  حكومية  �شركة  كاأكرب  �مللتقى  يف  دورن��ا  ياأتي  قائا: 
دولة �لمار�ت خمت�شة بتطوير قطاع �لنخيل و�لتمور، 
�لتمور  مبنتجات  للتعريف  فر�شة  �مللتقى  يعترب  كما 
�لإمار�تية �ملميزة ومكوناتها �لغذ�ئية �لقيمة، وهذ� قد 
�لغذ�ئي  �ملنتج  �أمام هذ�  ت�شويقية عماقة  يخلق فر�شاً 

�لذي يعد من �ملنتجات �لزر�عية �لأ�شا�شية يف �لدولة.

عن كونها �أكرب �لدول على م�شتوى �أمريكا �جلنوبية، 
مليون   200 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �شكانها  ع��دد  يبلغ  حيث 
��ا، بدء  ن�����ش��م��ة.  ك��م��ا مُت��ّث��ل �ل���رح���ات �جل���دي���دة �أي�����شً
خدمات �لحتاد للطري�ن �لتجارية �إىل �لرب�زيل، على 
�ل�شركة  بن  ر��شخة  قدمية  رو�ب��ط  وج��ود  من  �لرغم 
و�لدولة.  فقد كانت �أول رحلة جتارية �أطلقتها �لحتاد 
للطري�ن )�إىل بريوت( منذ ع�شر �شنو�ت، عرب طائرة 

موؤجرة مع طاقمها �لرب�زيلي. 
و�لطيارين  �ل�شيافة  طاقم  �أف���ر�د  م��ن  ع��دد  ي��ز�ل  ول 
ي��ع��م��ل��ون ح��ت��ى ت��اري��خ��ه ل���دى �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن من 
م��رك��زه��ا �لأم يف �أب��وظ��ب��ي، ك��م��ا �أ���ش��ب��ح��ت حت��م��ل لقب 
�ل�شركة �لر�ئدة عاملًيا ومتتلك �أ�شطول طائر�ت حديث 

مكّون من 77 طائرة. 

••اأبوظبي-وام:

�لنقد  �لإقت�شادية يف �شندوق  �ل�شيا�شات  نظم معهد 
�لعربي �م�س يف مقره يف �أبوظبي دورة �إد�رة �لإقت�شاد 
بالتعاون مع بنك  ..وذل��ك  �لنقدية  �لكلي و�لعمليات 
�جن��ل��رت� �مل��رك��زي. وي�����ش��ارك يف �ل���دورة �لتي ت�شتمر 
خم�شة �أيام  32  م�شاركا من  17  دولة عربية. وقال 
�شعادة �لدكتور جا�شم �ملناعي مدير عام رئي�س جمل�س 
�لإفتتاحية  كلمته  يف  �ل��ع��رب��ي  �لنقد  ���ش��ن��دوق  �إد�رة 

للدورة..
�قت�شادية  �أزم���ة  �إىل  حتولت  �لتي  �ملالية  �لأزم���ة  �إن 
�أف�����رزت �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ظ��و�ه��ر �ل��ت��ي ي��ج��ب �لتوقف 
عندها ودر��شتها و�لإ�شتفادة منها..لفتا �إىل �أن �أوىل 

•• العني - الفجر:

�أعمال  ح�شور  يف  م�شاركتها  ع��ن  �لفوعة  �شركة  �أعلنت 
�مللتقى �ل���ش��ت��ث��م��اري ب��ن رج���ال �أع��م��ال دول���ة �لم���ار�ت 
ودول��ة �لكويت �ل�شقيقة و�ل��ذي ميتد خال �لفرتة من 
و�ل�شناعة  �لتجارة  بغرفة  �ل�شهر �جلاري  3 من  �إىل   2
�للجنة  �جتماع  هام�س  على  �مللتقى  وي��ق��ام  �ل��ك��وي��ت،  يف 
�لعليا �مل�شرتكة بن �لدولتن وذلك برئا�شة �شمو �ل�شيخ 
�إىل  �آل نهيان وزير �خلارجية، ويهدف  عبد�هلل بن ز�يد 
يف  �لوطنية  �ل�شركات  �أم��ام  �ل�شتثمارية  �لفر�س  �إتاحة 
�خلارج. وحول م�شاركة �لفوعة �أكد �شعادة �ملهند�س ظافر 
�أن  �لفوعة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لأحبابي  عاي�س 

�أط��ل��ق��ت �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي لدولة 
دون  م��ن  مبا�شرة  رح��ات  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل��رب�زي��ل، وجهة  ب��اول��و، يف  �أبوظبي و���ش��او  ب��ن  توقف 

�ل�شركة �لأوىل �إىل �أمريكا �جلنوبية. 
مطار  �أر����س  على  �لأوىل  �لفتتاحية  �لرحلة  وحطت 
 4:35 �أم�س يف متام �ل�شاعة  غو�رولو�س �لدويل، يوم 
م�شاًء بتوقيت �شاو باولو، عرب طائرة من طر�ز �إيربا�س 

 .500-A340
لاحتاد  دخ��ول  �أول  �جلديدة  �لرب�زيل  خدمة  ومُتثل 
للطري�ن �إىل �لقارة �ل�شاد�شة، �لذي ُيعترب خطوة هامة 
تهدف �إىل تعزيز تو�جدها على �متد�د دول جمموعة 
�لربيك �ملتنامية بقوة. ومتتلك �لرب�زيل �شاد�س �أكرب 
عد�  �ملتحدة،  �ململكة  متجاوزة  �لعامل،  يف  �لقت�شاد�ت 

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يوظف
 60 مواطنًا بعد فعاليات اليوم املفتوح للتوطني 
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اعالن هروب عامل 
 . م  ذ.  �أولده  و  علي  �شركة   تعلن 
م  ب����اأن �لأت����ي ����ش��م��ه ه���رب و ترك 
ي��ز�ل علي  وم��ا  �شركتنا  �لعمل من 
يتعامل  من  كل  نحذر  لذ�  كفالتنا 
يتحمل  ب��اأن  عليه  �لت�شرت  �أو  معه 
عن  �لناجمة  �لقانونية  �مل�شوؤولية 
�ير�جنانا  ����ش��ان��ك��ا  �ل����ش���م:  ذل����ك 

�شفر  ج��و�ز  ويحمل  �شريلنكا  �جلن�شية  بالماند�ديجي  بريير� 
عام   خفيفة  م��رك��ب��ات  ميكانيكي  و�مل��ه��ن��ة   N3304463 رق���م 

تاريخ �لهروب2013/05/21
�سركة علي واأولده ذ. م. م 

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/166 جتاري كلي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليه/�شركة �حتاد �لهند�شية �لن�شائية للتجارة و�ملقاولت �لعامة 
�لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/28م قد حكمت عليك هذه 
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / �شركة �لبحرية �لوطنية 
�لوىل  عليها  و�ملدعى  للمدعية  ح�شوريا  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  للتاأمن   
ومبثابة ح�شوري للمدعى عليه �لثاين بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ  160.000 درهم و�لفائدة �لتاخريية عنه بو�قع 
مقابل  دره��م  ومائتي  و�مل�شاريف  وباتا  نهائيا  �حلكم  �شريورة  تاريخ  من   %4
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خ��ال  لا�شتئناف  قابا  حكما   // �ملو�فق  بتاريخ 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى: امر اأداء رقم 2013/326
 �ىل �ملحكوم عليه: فريدريك �ورورو كاثينيمريمي /عجمان �ملويهات- ت: 
عليكم  حكمت  قد   2013/3/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم   0557871147
عي�شام  فاكيد  ل�شالح:  �ع��اه  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  ه��ذه 
مبلغ  للطلب  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملعرو�س  ب��ال��ز�م  ناأمر  بالتايل:  �لديلوف 
)25550 درهم( خم�شة وع�شرون �لف وخم�شمائة وخم�شون درهما و�لزمته 
�لر�شوم و�مل�شروفات. حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لعانك بهذ� �لتبليغ. حرر بتاريخ  2013/5/29.
قلم كتاب املحكمة          

 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/256 ا�سكالت مدنية
مو�شوع �لق�شية: ��شكال يف �لتنفيذ رقم 2012/513 مدين لوقف �لجر�ء�ت �لتنفيذية -�ملطلوب 
�عانه �مل�شت�شكل �شدهم/1- فرح حممد ر�شا �لن�شاري- ب�شفته من ورثة �ملتويف/ حممد ر�شا 
�لن�شاري وب�شفته من ورثة �ملتوفية/ ثريا حممد ر�شا �لن�شاري 2- دينا حممد ر�شا �لن�شاري- 
ر�شا  ثريا حممد  �ملتوفية/  ورثة  وب�شفته من  �لن�شاري  ر�شا  �ملتويف/ حممد  ورثة  ب�شفته من 
�لن�شاري  ر�شا  حممد  �مل��ت��ويف/  ورث��ة  من  ب�شفته  �لن�شاري-  ر�شا  حممد  ن��ادره   -3 �لن�شاري 
وب�شفته من ورثة �ملتوفية/ثريا حممد ر�شا �لن�شاري  4- فتحية حممد ر�شا �لن�شاري- ب�شفته 
من ورثة �ملتويف/ حممد ر�شا �لن�شاري وب�شفته من ورثة �ملتوفية/ ثريا حممد ر�شا �لن�شاري  
5- عبد�ملجيد حممد ر�شا �لن�شاري 6- �بر�هيم حممد ر�شا �لن�شاري. جمهويل حمل �لقامة. 
مو�شوع �لعان: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�شاعة 8.30 
حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�لتي  �ع��اه  �ل�شكال  يف  ch1B.6للنظر  بالقاعة  �شباحا 

تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
لتاى  �مل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت  
-�ثيوبية  �ب����ره����ا   ه���ادج���و 
�شفرها  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
�شادر    )729662( رق���م  
م����ن  �ث���ي���وب���ي���ا. م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/7222588

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل��دع��وة/ ر�ب��ي��ا �ر�ج 
�جلن�شية  �ث��ي��وب��ي��ة    - ع��ل��ي 
رق�����م   �����ش����ف����ره����ا  ج�����������و�ز   -
من   ���ش��ادر    )1595558(
�ث��ي��وب��ي��ا. م���ن ي���ج���ده عليه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/2111254

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شوهل 
ح����اج����ي حم����م����د �ب��������ولل- 
بنجادي�س �جلن�شية- جو�ز 
�شفره رقم    )5080090(  
�شادر من  بنجادي�س. من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 055/7714430

فقدان جواز �سفرت
م�شت  �مل���������دع���������و/  ف������ق������د  
ميا-  ريبون  بجوم  تارجينا 
بنجادي�س �جلن�شية    جو�ز 
�شفره رق���م    )665153(  
�شادر من  بنجادي�س. من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 055/7714430

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1071  عم جز- م ع- ب- اأظ
مدعي/�حمد �شيد حممد م�شعود �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: عادل ح�شن 
لعمال �لطابوق و�لبا�شرت �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عانه/ عادل ح�شن لعمال �لطابوق و�لبا�شرت �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/09 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            ال�ستئناف رقم 2013/73 احوال

حمل  و�خر  بالن�شر-  �لعنو�ن:  عانوتي  عبد�لرز�ق   زياد  حممد  �لزوج-  �ىل 
بناية  نف�س   - عامل  ماركت  �شوبر  مقابل  �ملرور-  �شارع   - �بوظبي  له:  �قامة 

�ملطعم �لهندي- ط 2 �شقة 202.
�شعد  وتي�شري  �لعز�م  قا�شم  علي  )د.  �حلكمن  �مام  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لعا�شرة �شباحا  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/8 متام  �ل�شبت  دروي�س( وذلك يوم 
وز�رة  من  بالقرب  نهيان-  �آل  مع�شكر  �بوظبي-  �لنق�س-  حمكمة  مقر  يف 
�ملحدد  �ملوعد  يف  ح�شورك  عدم  حال  يف  �نه  �لعلم  مع  �لجتماعية.  �ل�شوؤون 
�شي�شار �ىل �ل�شري يف جل�شات �لتحكيم يف غيابك. �شدر بتوقيعنا وختم بتاريخ 

.2013/6/2
احلكمان/ د. علي العزام تي�سري �سعد                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
      اعالن جل�سة حتكيم 

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2012/297  اداري كلي    
بناًء على طلب �ملدعية: �شركة د�بور �نديا ليمتد موطنه/8 /3 ع�شاف على رود- 
للتجارة  �لياقوت  جنمة  �شركة  عليها/  �ملدعى  �ىل   - �لهند   110002 نيودلهي- 
�لعامة ذ.م.م حمل عمله �و �قامته/ن�شر�ً.   �نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لكلية �لتجارية و�ملدنية و�لعمالية مبحكمة �بوظبي �ملدنية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�شنة 2013 وذلك   6 �شهر  يوم 11 من  �ل�شاعة 9.00 من  وذل��ك يف  وكيل معتمد 

للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعى عليها. حرر بتاريخ 22-/2013/5م.

           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  327/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : مهدي ح�شن نبري �لدين �جلن�شية: بنغادي�س �مل�شتاأنف عليه:�نور 
للخدمات �لفنية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل �حلكم يف 
�مل�شتحقات �لعمالية �ملطلوب �عانه/�نور للخدمات �لفنية �جلن�شية: �لمار�ت  
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  -م  جز  عم   2012/2577
2013/6/4 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-حمكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي )ابوظبي( حمكمة النق�س 
�ىل / �شركة دميا للمقاولت �لكهربائية و�مليكانيكية 

�ملقام �شدك  �لتجاري رقم 2013/624  �لطعن  �ن  ليكن معلوما لديك 
�نه قد مت حتديد جل�شة  �لعقار�ت  دي�شمرب لد�رة  موؤ�ش�شة  قبل/  من 
بوكيل  �و  ب�شخ�شكم  �حل�شور  وعليكم  �لطعن.  لنظر  2013/6/19م 
عنكم يف �ملوعد �ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت ترون 

�شرورة تقدميها.

كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 يف الق�سية  رقم 2011/1306 منازعات ايجارية  

�ملوعد  / يرجى �حل�شر  يا�شر جال حممد   : عليه  �ملدعى  �ىل 
�يجارية-  منازعات   2011/1306 رقم  للق�شية  �خلربة  جل�شة 
�ملرفوعة عليكم من �ملدعى خمي�س �لذيب �شعيد  غميل �لنعيمي 
يف   2013 يونيو   10 �لثنن  يوم  من   14.00 �ل�شاعة  يف  و�ملحددة 
�ل�شارع  �ملرور-  �شارع  بابوظبي-  �خلرب�ء  �شوؤون  �د�رة  مبنى 

�لفرعي رقم 13 مقابل �شوق �لمار�ت  �لعام.
اخلبري الهند�سي/ ان�س عبدالرحمن العثمان

اعالن اجتماع خربة

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 يف الق�سية  رقم 2012/1503 ا�ستئناف عمايل

�شاحله  �شده:  �مل�شتاأنف  �ل�شامي  �بوظبي  /م�شرف  �مل�شتاأنف 
مربوك �شعيد بن حيدره  بتاريخ 2013/5/29 تقرر �عانكم حل�شور 
�لدعوى �عاه يوم �لربعاء 2013/6/12  جل�شة �خلربة �حل�شابية يف 
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� يف مبنى �د�رة �خلرب�ء �لكائن يف مدينة 
�بوظبي- �شارع �ملرور-  وقد كلفت �خلربة �مل�شتاأنف باعان �مل�شتاأنف 
و�ملكان  �ملوعد  يف  �خلربة  �جتماع  حل�شور  بالن�شر  �عاه  �شدها 
�ملحددين �عاه.وهي ذ�ت �لطريقة �لتي �تبعتها �ملحكمة �ملوقرة 

يف �لعان.  
اخلبري احل�سابي/ علي حممد يحيى 

 اعــــالن حل�سور جل�سة
خربه ح�سابية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
  اعــــالن  بيع عقار  باملزاد العلني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/37 تنفيذ داخلي
 )G( حو�س غرب )ل�شكنية رقم )85� �لتنفيذ بيع باملز�د �لعلني: �لر�س  قررت قا�شي 
 )100*120( وم�شاحتها  �لنجا�س،  علي  حممد  �شريفة  �ملتوفاة/  با�شم  �لرحبة،  مبنطقة 
قدم مربع ح�شبما ورد يف كتاب �لبلدية، على �ن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �لحد �ملو�فق 
�لمار�ت  يف  بقمر ق�شر  �لبيع  م�شاء وحتى متام  �ل�شاعة �خلام�شة  2013/6/9 يف متام 
�بوظبي بثمن ��شا�شي قدره 800.000 درهم ) ثمامنائة �لف درهم ( بال�شافة �ىل �مل�شاريف.   
ويتعن على ر�غبي �ل�شر�ء �شد�د تاأمن دخول �ملز�د مقدما مبا ل يقل عن 20% من �لثمن � 
لأ�شا�شي �ملذكورة �ما نقد� �و بكفالة م�شرفية من �حد �مل�شارف �ملعتمدة يف �لدولة �و ب�شيك 

مقبول �لدفع.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/26.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

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

CN 1137789:للنقليات و�ل�شيانة و�ملقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لنجم �لفاخر للنقليات و�ل�شيانة و�ملقاولت �لعامة

�ىل/�لنجم �لفاخر للنقليات و�ل�شيانة �لعامة
SUPER STAR TRANSPORT & GENR-MAINT

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة ق 27/24 م 14 �ىل �ملنطقة 
�لغربية ليو� مي�شم �ر�س رقم 307 حمل رقم 11

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

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

العدد 10809 بتاريخ 2013/6/3   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/ بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
رخ�شة  ويحملون  ذ.م.م  لل�شفر  �ملزروعي  عبد�هلل 
تعديل  بطلب  تقدمو�  قد   TL06173 رقم  �شياحية 

�ل�شم �لتجاري �ىل/�لفن لل�شفر.
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميادي  ��شبوع  خال  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاه.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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يعلن مكتب فوك�س  لتدقيق �حل�شابات  - �لها�شمي 
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �نه  قانونيون  حما�شبون 
تاريخ  يف  �ل�شادر  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية 
�لدولية  �لكا�شر  �شركة  وت�شفية  بحل   2013/5/29
�عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى  م  م  ذ   - لان�شاء�ت 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعن هاتف 
رقم 026441888 فاك�س 026441999 �س ب 47818 
�بوظبي بناية �ملن�شور تور �لطابق )13( مكتب رقم 
وذلك خال  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )1302(

مدة �أق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :189357     بتاريخ :2013/3/31
با�ش��م:عامل �ملفرو�شات

وعنو�نه:�شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم �س.ب:323 ،
 هاتف:024447400 ، فاك�س:024446469 ، �لربيد �للكرتوين.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 

�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د .
�لو�قعة بالفئة:35

باللون  �شريط  بها  يحيط  و�ل�شود  �لزرق  باللون  �لر�شية  �لكره  �شكل  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
�ل�شفر من �خلارج وباللون �لبي�س من �لد�خل د�خل �ل�شريط كتابة )world of furniture( باللون 

�ل�شود .
�ل�ش��رت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  يونيو 2013 العدد 10809

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 169072         بتاريخ : 2012/02/12م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �ت�س دي �و ��س  �نرتبر�ي�شيز
وعنو�نه: �ت�س دي �و ��س  �نرتبر�ي�شيز، 5942 بري�شلي در�يف، 

كارل�شباد، كاليفورنيا 92008، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �ملطاعم و �عطاء �و نقل �لطعام و�مل�شروبات �خلارجية 
بالفئة: 43

و�شف �لعامة:عبارة عن د�ئرة �أطارها باللون �لأ�شود د�خلها من �لعلى �لكلمات هوت دوج بالعربية باللون 
�لأ�شود و�لبي�س، من �ل�شفل كلمات �ون �شتيك بالعربية باللون �لأ�شود ويف �لو�شط كلمات منذ 1946 بالعربية 
باللون �لأ�شود بينهما يف �لو�شط د�ئرة �شود�ء د�خلها ر�شم وجه طفل كاريكتريي يلب�س قبعة باللونن �لبي�س 

و�ل�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  يونيو 2013 العدد 10809
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حتى  �ل�شباين  مدريد  ري��ال  لنادي  رئي�شا  برييز  فلورنتينو  �شيبقى 
وقت  يف  �مل��ق��ررة  لانتخابات  غ��ريه  مر�شح  �ي  وج��ود  لعدم   2017

لحق من �ل�شهر �جلاري.
وجاء يف بيان للنادي على �شبكة �لنرتنت �لحد �ن فلورنتينو برييز 

�شيبقى رئي�شا لريال مدريد لعدم وجود �ي مر�شح �آخر .
�ن  �شبق  �ذ  �مللكي  �لنادي  رئا�شة  �لر�بعة لبرييز يف  �لولية  و�شتكون 
فاز بانتخابات عامي 2000 و2004، وقد ��شتقال يف 2006 قبل 

�ن يعود يف 2009.

وكان برييز �حدث ثورة يف عامل �لنتقالت مطلع �للفية �جلديدة 
حن تعاقد مع �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن و�لربتغايل لوي�س فيغو 

و�لرب�زيلي رونالدو.
و�شتكون �ملهمة �لوىل لبرييز �يجاد بديل للمدرب �لربتغايل جوزيه 
لقيادة  و�شيعود  �مل��و���ش��م،  ه��ذ�  �لفريق  م��ع  يوفق  مل  �ل��ذي  مورينيو 

ت�شل�شي �لنكليزي.
�شان جرمان  باري�س  �ن�شيلوتي، مدرب  ��شم �ليطايل كارلو  ويرتدد 

�لفرن�شي، كمر�شح بارز خلافة مورينيو.

�ل�شابق  ت�شيل�شي  قال ريكاردو كارفاليو مد�فع 
م�����ش��و�ره يف  م��دري��د  ري��ال  �نهى فريقه  �ن  بعد 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل���ش��ب��اين  �لوىل  �ل��درج��ة  دوري 
جوزيه  �إن  �و�شا�شونا  �شيفه  على   2-4 بالفوز 
مورينيو يف طريقه للعودة �ىل �لنادي �للندين. 
يف  ملورينيو  �لخ���رية  �و�شا�شونا  م��ب��ار�ة  وك��ان��ت 
قيادة ريال لكن ل ت�شيل�شي ول �ملدرب �كد� حتى 
ولعب  �لربتغايل  للمدرب  �ملقبلة  �ملحطة  �لن 
�ل�شابق  �لربتغال  منتخب  دف��اع  قلب  كارفاليو 
حتت قيادة مورينيو عندما فاز ت�شيل�شي بلقب 
�لدوري �لجنليزي �ملمتاز مرتن متتاليتن يف 

2005 و2006.
�شبورت�س  �شكاي  حمطة  م��ن  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
�شيفوز  م��وري��ن��ي��و  ك���ان  �ذ�  ع��م��ا  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
بالدوري �لجنليزي جمدد� مع ت�شيل�شي �جاب 
�ملد�فع �عتقد �ن بو�شعهم ذلك خال مو�شمن 
ي�شتطيع  �لول  ع��ام��ه  يف  حتى  لكن  ث��اث��ة  �أو 

�لفوز باللقب مرة �أخرى. 
مل   2004 يف  معا  �ن�شممنا  عندما  و����ش��اف 
عاما   50 مل���دة  ب���ال���دوري  ف���از  ت�شيل�شي  ي��ك��ن 
لذلك �متنى �لن �ن يحققو� �لفوز مرة �أخرى. 
ي�شتحق  �ن��ه  و�عتقد  ��شتثنائي  م��درب  ج��وزي��ه 

�لأف�شل لأنه يبذل جهد� �شاقا يف �لعمل وتابع 
�ن  و�متنى  يل  بالن�شبة  ��شتثنائي  ناد  ت�شيل�شي 

يفوز بالدوري �لجنليزي مرة �أخرى. 
�شفوف  ب���ن  ع���ام���ا(   35( ك��ارف��ال��ي��و  ول���ع���ب 
�لفريق  م���ع  و����ش���ارك  �ع�����و�م  ل�����ش��ت��ة  ت�شيل�شي 
�للندين يف 181 مبار�ة و�شجل ع�شرة �هد�ف 
وو�ف���ق   2010 ري����ال يف  �ن�����ش��م��ام��ه �ىل  ق��ب��ل 
موناكو  �ىل  �لن�شمام  على  بالفعل  كارفاليو 
�لوىل  �ل���درج���ة  دوري  �ىل  ح��دي��ث��ا  �ل�����ش��اع��د 
�نتقال  �شفقة  يف  �ملقبل  �مل��و���ش��م  يف  �لفرن�شي 

حر.

�شلطان بن  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  بارك �شاحب 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�لريا�شي  �لثقايف  �ل�شارقة  نادي  �شعود  �ل�شارقة 
لدوري �ملحرتفن متمنيا لهم �لتوفيق يف �ملو�شم 
يليق مبكانة  �ل���ذي  �مل�����ش��ت��وى  وت��ق��دمي  �جل��دي��د 
وت���اري���خ �ل���ن���ادي. ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء �شموه 
نادي  رئي�س  ث��اين  �آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  بال�شيخ 
�ل�شارقة �لثقايف �لريا�شي و �أع�شاء جمل�س �إد�رة 
بنادي  �ل��ق��دم  ك��رة  �شركة  �إد�رة  وجمل�س  �ل��ن��ادي 
�ل�شارقة �شباح �م�س مبكتب �شمو �حلاكم. و��شتمع 
�أحمد  �ل�شيخ  من  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
بن عبد�هلل �آل ثاين عن �ل�شعوبات �لتي يو�جها 

�ل�شعوبات  جميع  بتذليل  �شموه  ووج��ه  �ل��ن��ادي 
�ل�شارقة لأن يناف�س  ن��ادي  �أم��ام  �لتي تقف عائق 
�ل�شمو  �شاحب  و�أك��د  �مل�شتويات.  �أف�شل  ويحقق 
بالأخاق  �لتحلي  ���ش��رورة  على  �ل�شارقة  حاكم 
�مل�شجع  �جلمهور  و  �لاعب  قبل  من  �لريا�شية 
�أمور� تتنافى مع ثقافة  للنادي بحيث ل ن�شاهد 
وتقدمي  �ل�شمح  �لإ���ش��ام��ي  �ل��دي��ن  �أو  �ملجتمع 
�ملتعة �لكروية مل�شاهدي �ملبار�ة من خال �لرقي 
بالأخاق �لريا�شية مبا ينعك�س �إيجابا على �أ�شم 
و�شورة �لنادي. ووجه �شموه �إد�رة نادي �ل�شارقة 
�لثقايف �لريا�شي بال�شتعانة بالاعبن �لقد�مى 
�ل��ن��ادي و �ل�شتفادة م��ن �خلربة  �ل��ذي��ن خ��دم��و� 

.كما وجه  �لكروي  �ملجال  �لتي ح�شلو� عليها يف 
ب�����ش��رورة �خ��ت��ي��ار �ل��اع��ب ذي �مل�����ش��ت��وى �جليد 
و  �ل��ك��روي��ة  موهبته  م��ن  �ل��ن��ادي  ي�شتفيد  بحيث 
ل يكون عر�شه للجلو�س على مقاعد �لحتياط 
ط����و�ل �مل��و���ش��م . ك��م��ا ن��ب��ه ���ش��م��وه �ل��اع��ب��ن �إىل 
بعد  �لتحكيمية  �لأخ���ط���اء  �ن��ت��ق��اد  ع��ن  �لب��ت��ع��اد 
�أحكامه  يبني  �مل��ب��ار�ة  حكم  �أن  �ىل  لفتا  �مل��ب��ار�ة 
على ما ي�شاهده �أثناء �ملبار�ة وقد تفوته يف بع�س 
لي�س مقت�شر�  وه��ذ�  ق�شد  بغري  �أم���ور  �لأح��ي��ان 
�لعاملية  �ملاعب  ي�شمل  بل  �ملحلية  �ملاعب  على 
بن  �جل��م��اع��ي  �لأد�ء  ���ش��رورة  �إىل  �شموه  ول��ف��ت 

�لاعبن يف �لفريق �لو�حد.

�لإمار�ت  �لوطنية يف  �لأوملبية  �للجنة  �أم�س  �أعلنت 
لاألعاب   17 ل��ل��دورة  �لدعم  بتقدمي  تعهدها  عن 
�لعام  يف  �إن�شيون  مدينة  يف  �شتقام  �لتي  �لآ�شيوية 
�ل�������دورة من  ه����ذه  ب���ه���دف ج��ع��ل  وذل�����ك   .2014
�أجنح دور�ت �لألعاب �لآ�شيوية. ولقد ظهرت �ملودة 
و�لن�شجام بن �ل�شعبن �لكوري و�لإمار�تي ب�شكل 
و��شح �أثناء �حتفالت �جلولة �لرتويجية �لتي جرت 
�أحد�ثها �ليوم يف فندق بارك حياة بدبي، و�لتي مت 
خالها تعين �لفار�شة �ل�شيخة لطيفة بنت �أحمد 
للنو�يا �حل�شنة لدورة  �آل مكتوم �شفرية  بن جمعة 

�لألعاب �لآ�شيوية 2014 يف �إن�شيون.
بن  �أح��م��د  ب��ن��ت  لطيفة  �ل�شيخة  ل��ل��ف��ار���ش��ة  و���ش��ب��ق 
بامليد�لية  �ل���ف���وز  ح��ق��ق��ت  �أن  م��ك��ت��وم  �آل  ج��م��ع��ة 
�لف�شية ب�شباقات قفز �حلو�جز للفرو�شية، للفرق 
�لتي  �لآ�شيوية  ل��األ��ع��اب   16 �ل���دورة  و�لأف����ر�د يف 
�ل�شيخة يف  تناف�شت  2010، كما  جرت يف غو�نزو 
م�شابقات �لألعاب �لأوملبية يف بكن 2008، وذلك 
�حلو�جز  لقفز  �ل�شابعة  �ل����دورة  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د 

للفرو�شية يف �مل�شابقة �لتاأهيلية بقطر 2007.
�شفرية  بكوين  �شعيدة  �أن��ا  لطيفة:  �ل�شيخة  وقالت 
�إن�شيون  يف  �لآ���ش��ي��وي��ة  ل��األ��ع��اب  �حل�شنة  ل��ل��ن��و�ي��ا 

بلدي  ب��ت��م��ث��ي��ل  حم��ظ��وظ��ة  ك��ن��ت  ول���ق���د   ،2014
�لآ�شيوية  ل���األ���ع���اب   16 �ل�������دورة  يف  �لإم���������ار�ت 
2010 حيث عدت �إىل �لإم��ار�ت حمققة �مليد�لية 
�لف�شية، وهناك ر�أيت فعًا قوة �لتاأثري �لتي تتمتع 
�لثقافات  ب��ن  �ل��ت��اآل��ف و�جل��م��ع  �ل��ري��ا���ش��ة يف  ب��ه��ا 
ك�شفرية  موقعي  من  و�أتطلع  �ملختلفة  و�ملجتمعات 
ُم��ل��ه��م��اً لكل  �أك�����ون من���وذج���اً  ل��ل��ن��و�ي��ا �حل�����ش��ن��ة �أن 
بلدنا  متثيل  يف  لي�شاركو�  �لإم����ار�ت  يف  �لريا�شن 
عرّبت  ولقد   . �آ�شيا  يف  للريا�شة  مهرجان  �أه��م  يف 
�للجنة �ملنظمة لدورة �لألعاب �لآ�شيوية عن دعمها 
للريا�شة يف �لإمار�ت بتربعها �أثناء �حلفل ل�شالح 
برنامج تطوير �لريا�شة لل�شباب �لأوملبياد �ملدر�شي 
و�لأوملبياد �ملدر�شي هو مبادرة من �للجنة �لأوملبية 
�لوطنية �لإمار�تية �لتي ير�أ�شها �شمو �ل�شيخ �أحمد 
حممد  وم�شاعده  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ع��ام للجنة  �لأم���ن  �ل��ك��م��ايل، 
�شمو  �ل��ت��ربع  وت�شلم  �ل�شحة.  وز�رة  م��ع  بالتعاون 
�آل مكتوم، �لذي  �أحمد بن حممد بن ح�شر  �ل�شيخ 
لاإمار�ت  �ل��رم��اي��ة  يف  ذهبية  ميد�لية  �أول  حقق 
وذلك يف بطولة �لألعاب �لأوملبية باأثينا يف 2004، 
وه����و رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ن �لأومل���ب���ي���ن، ومت 

تعيينه رئي�شاً لربنامج تطوير �لريا�شة لل�شباب يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وح�شر �حتفالت �جلولة 
�لرتويجية يف دبي كًا من �شونغ يونغ غيل، رئي�س 
�ملنظمة  للجنة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  جمل�س 
�إن�شيون )عمدة مدينة  لدورة �لألعاب �لآ�شيوية يف 
�ملنظمة  �للجنة  يف  �مل�شوؤولن  من  وع��دد  �إن�شيون( 
لدورة �لألعاب �لآ�شيوية، ويو�شف �ل�شركال، �لنائب 
�لأول لرئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية يف �لإمار�ت، 
يف  ب��ارزة  وريا�شية  حكومية  �شخ�شيات  جانب  �إىل 
�لتي  �لكورية  �ل�شخ�شيات  كبار  من  وع��دد  �ل��دول��ة 
تعي�س يف �لإم��ار�ت. وقال يو�شف �ل�شركال، �لنائب 
�لأول لرئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية يف �لإمار�ت 
�لإمار�ت  تكون  �أن  ج��د�ً  ي�شعدنا  �ملتحدة:  �لعربية 
من  �لرتويجية  للجولة  �ملختارة  �لوجهات  �إح��دى 
�لآ�شيوية،  �لأل��ع��اب  ل���دورة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  قبل 
للم�شاهمة  �لكبري  �لدعم  تقدمي  �شنو��شل  ونحن 
يف �إجناح دورة �لألعاب �لآ�شيوية يف �إن�شيون، لتكون 
حدثاً ريا�شياً عاملياً ل ُين�شى . تنطلق دورة �لألعاب 
مدينة  يف   2014 �شبتمرب   19 ي���وم  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�إن�شيون بكوريا �جلنوبية، وحتر�س �للجنة �ملنظمة 
يف هذ� �لعام على �إقامة 6 جولت ترويجية يف دول مت 

�ختيارها بعناية للرتويج لدورة �لألعاب، و�لإمار�ت 
ف��ي��ه��ا �جل���ول���ة �لرتويجية  ُت���ق���ام  ث����اين دول����ة  ه���ي 
لاألعاب، و�ختارت �للجنة �ملنظمة �لإمار�ت نظر�ً ملا 
تتمتع به من موقع جغر�يف ��شرت�تيجي يف �ل�شرق 
�أحد�ث  يف  �مل�����ش��ارك��ة  يف  �ل��ق��وي��ة  ورغبتها  �لأو���ش��ط 
وم�شابقات ريا�شية ذ�ت م�شتوى عاملي. ولقد �أقيمت 
يف   2013 مايو   1 يف  �لأوىل  �لرتويجية  �جلولة 
يونغ  �شونغ  وق���ال  ب��اأوزب��اك�����ش��ت��ان.  ط�شقند  مدينة 
غيل، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي للجنة �ملنظمة لدورة 
�لألعاب �لآ�شيوية: ن�شكر �للجنة �لأوملبية �لإمار�تية 
لإجناح  لنا  قدمته  �ل��ذي  �لدعم  كل  على  �لوطنية 
هذه �جلولة �لرتويجية . و�أ�شاف غيل: ت�شعى �آ�شيا 
�إىل �أخذ زمام �ملبادرة على �مل�شتوى �لعاملي، و�أعتقد 
�أنه بتعاوننا معاً ن�شتطيع �أن ننقل �لألعاب �لآ�شيوية 
و�ل�شام،  للمودة  عاملياً  ريا�شياً  مهرجاناً  لتكون 
تر�ثهم  لتقدمي  ر�ئعة  فر�شة  �مل�شاركن  لكل  يتيح 
وثقافتهم ومعتقد�تهم �لدينية مب�شاندة قوية من 
م�شرح  فرقة  �أده�شت  ولقد   . �لآ�شيوية  �ل��دول  كل 
�حل�شور  ميرتوبوليتان  �إن�شيون  ملدينة  �لرق�س 
مثل  فلكلورية  كورية  رق�شات  تقدميها  خال  من 
دورة  جناح  تن�شد�ن  �للتان  و�لأم��ل  �لطبل  رق�شتي 

�إن�شيون. و�إىل جانب  2014 يف  �لآ�شيوية  �لألعاب 
�إن�شيون  �لآ���ش��ي��وي��ة يف  �لأل���ع���اب  ل����دورة  �ل���ش��ت��ع��د�د 
�لر�بعة  ل��ل��دورة  �ملنظمة  �للجنة  حت�شر   2014
ل��األ��ع��اب يف �ل�����ش��الت �مل��غ��ل��ق��ة وف���ن���ون �ل��ق��ت��ال يف 
�لألعاب  ت�شبق دورة  2013 وهي  �لعام  �إن�شيون يف 
 29 من  �لفرتة  خ��ال  وتنعقد   2014 �لآ�شيوية 
�لدورة  ه��ذه  وت��ه��دف   2013 يوليو   6 �إىل  يونيو 

�إىل �لت�شجيع على تطوير �لألعاب �شمن �ل�شالت 
�لدورة  قبل  �شامًا  �ختبار�ً  ومتثل  �لقتال،  وفنون 
17 لاألعاب يف �إن�شيون. وبعد �جلولة �لرتويجية 
للدورة 17 لاألعاب �لآ�شيوية يف �لإمار�ت �لعربية 
�أربعة  لزيارة  �ملنظمة تخطط  �للجنة  فاإن  �ملتحدة، 
دول �آ�شيوية خال هذ� �لعام هي �لهند و�شنغافورة 

وفيتنام و�ل�شن.

�ملري  م�شبح  حمد  ملالكه  �لو�شف  �ل��ق��ارب  ف��از 
باملركز  �مل���ري  ح��م��د م�شبح  و�ل��ن��وخ��ذه حم��م��د 
فئة  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  �أرزن���ة  �شباق  يف  �لأول 
�مل��و���ش��م ل��ت��ل��ك �لفئة  �آخ����ر ���ش��ب��اق��ات  60 ق��دم��ا 
و�ل����ذي �أق��ي��م �أم�����س �لول ع��ل��ى ك��ا���ش��ر �لأم����و�ج 
ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س �ل��ع��ا���ش��م��ة �أب���وظ���ب���ي. وج����اء يف 
�ملركز �لثاين �لقارب �لزير ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�لنوخذه  بقيادة  �لريا�شي  دبي  جمل�س  ورئي�س 
�لثالث  �ملركز  �ملرر ويف  ر��شد بن �شاهن  حممد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلري  فتح  �لقارب  جاء 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
دبا�س  ب��ن  �شهيل  خ��ل��ف��ان  �ل��ن��وخ��ذه  ب��ق��ي��ادة  �هلل 
�ملهريي. وح�شل �شاحب �ملركز �لأول على 200 
موديل  �نفنيتي  �شيارة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  دره���م  �أل���ف 
على  �لثاين  �ملركز  فيما ح�شل �شاحب   2014
170 �ألف درهم و�شيارة ني�شان بيرتول موديل 
2014 بينما ح�شل �شاحب �ملركز �لثالث على 
150 �ألف درهم و�شيارة ني�شان بيرتول موديل 
رئي�س  �ل��رم��ي��ث��ي  ث���اين  �أح���م���د  وت����وج   .2014
جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 
و�ليخوت �لفائزين ر�فقه طارق حممد �ملهريي 
ع�شو جمل�س �لإد�رة ومت نقل وقائع �ل�شباق على 
�لريا�شية  �أبوظبي  قناتي  عرب  مبا�شرة  �لهو�ء 
حملت  ق��ارب��ا   98 �ل�شباق  يف  ���ش��ارك  و�ل���و�ح���ة. 
على متنها حو�يل �ألف و 960 بحار� فيما بلغت 
ماين  ث��اث��ة  للفائزين  �ملخ�ش�شة  �جل��و�ئ��ز 
�إىل ج��و�ئ��ز عينية  �إ���ش��اف��ة  �أل���ف دره���م   500 و 
ع��ب��ارة ع��ن ث���اث ���ش��ي��ار�ت ن��ي�����ش��ان دف���ع رباعي 

بقيمة 750 �ألف درهم لأ�شحاب �ملر�كز �لثاثة 
للفائزين  �ل��ن��ق��دي��ة  �جل���و�ئ���ز  وت���وزع���ت  �لأوىل 
�أحمد ثاين مر�شد  و�أ�شاد  �ل�شبعن.  �ملركز  حتى 
�أن���ه ج�شد  م��وؤك��د�  �ل�����ش��ب��اق  �ل��رم��ي��ث��ي مب�شتوى 
ملحمة بحرية يف ظل �لعدد �لكبري �لذي حر�س 
ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة وع��ك�����س �رت��ب��اط �أب��ن��اء �لإم����ار�ت 
و�لهتمام  �ل���رت�ث  ب�شون  و�ملتنامي  �ملت�شاعد 
�أ�شكالها.  خمتلف  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات 
بن  م��ث��رية  مناف�شة  �شهد  �ل�شباق  �أن  و�أ���ش��اف 
�لقو�رب �مل�شاركة ف�شا عن �أنها ل تتوقف على 
ر�شم  �إىل  و�إمن��ا متتد  �لبحر  �ملناف�شة يف عر�س 
�أنظار رو�د  �شورة كرنفالية تر�ثية بحرية ت�شد 
م�شاركة  �إىل  م�شري�  �لإم����ار�ت  وزو�ر  �لعا�شمة 
�أب���دي���اه م��ن �نطباعات  �ث��ن��ن م��ن �لأمل�����ان وم���ا 
�ل�����ش��ب��اق ج���رى ب�شورة  �أن  ب��ع��د �حل���دث خ��ا���ش��ة 
�لعاملية.  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات  �أف�����ش��ل  ت�شاهي 
�أبوظبي  جمل�س  وعطاء  جهود  �لرميثي  وثمن 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن  �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�شلطان �آل نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
رئي�س �ملجل�س موؤكد� عمق �لدور �لوطني �لذي 
يقوم به �ملجل�س و�أنه بات �شريكا فاعا ورئي�شيا 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف  و�لأن���دي���ة  و�لحت������اد�ت  للهيئات 
م�شاعيها نحو �لتطور. وهناأ رئي�س نادي �أبوظبي 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت �لفائزين ب�شباق 
ف��از لأن��ه��م �شاركو� يف  �أن �جلميع  �أرزن���ة م��وؤك��د� 
تلك �مللحمة �لبحرية وعك�شو� تطور �لريا�شات 
�لبحرية يف بلدهم وعك�شو� �رتباطهم مبا�شيهم 
�ملدير  �ملهريي  عتيق  ماجد  �أع��رب  جانبه  من   .

�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  لنادي  �لتنفيذي 
ل�شباقات  �ملتميز  باخلتام  �شعادته  عن  و�ليخوت 
�إىل  م�شري�  قدما   69 فئة  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب 
�أنه مع و�شول �ملو�شم �إىل نهاية �شباقاته ت�شبح 
�لنادي للتقييم و�ملر�جعة  �أمام  �لفر�شة مو�تية 
ح��ي��ث ت��ق��وم ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ن���ادي ع��ل��ى تقييم 
�لإيجابيات  تعزيز  �إىل  �شعيا  �لفعاليات  خمتلف 
�أن  و�أ�شاف  وج��دت.  �إن  �ل�شلبيات  و�لق�شاء على 
جناحات  من  �لكثري  ليختزل  ج��اء  �أرزن���ة  �شباق 
�أعد�د  �شيما من حيث  و�ح��د ل  �شباق  �ملو�شم يف 
�مل�����ش��ارك��ن �ل��ت��ي ق��ارب��ت ع��ل��ى �لأل���ف���ن م�شري� 
�جلهد  مدى  يعك�س  �لعدد  هذ�  م�شاركة  �أن  �إىل 
�ملبذول وتطور �لريا�شات �لبحرية �لتي حتظى 
بدعم كبري من �لقيادة ل �شيما ما يخ�س �شون 
�لتقليدية.  �لبحرية  �لريا�شات  ومنه  �ل���رت�ث 
تعاونو�  �لذين  �ل�شركاء  بجهود  �ملهريي  و�أ���ش��اد 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  �ل���ن���ادي  م���ع 
�لريا�شي �لد�عم �لأول و�ل�شريك �ل�شرت�تيجي 
�ملن�شاآت  حماية  جهاز  ومنها  �ملختلفة  و�لأجهزة 
و�لرعاة  و�لإ�شعاف  و�ل�شرطة  �حليوية  و�ملر�فق 
�ل�شوء  �شلطو�  �لذين  �لإعامين  �إىل  �إ�شافة 
يف  �لعاملن  جهود  مثمنا  �ل��ن��ادي  �أن�شطة  على 
�لنادي و�ملنظمن. من ناحيتهما �أعرب �مل�شاركان 
�لأملانيان نيلز تيلي و�إيريك روتينبريج على منت 
�لقارب 25 ملك عبد �هلل حممد جمعه �ملرزوقي 
عن �شعادتهما مل�شاركتهما يف هذ� �حلدث �لرت�ثي 
�لبحري م�شيدين بحجم �مل�شاركة ودقة �لتنظيم 

�ل�شر�عية  ل��ري��ا���ش��ات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  و�ه��ت��م��ام 
كان  �ل���ذي  �لأم����ر  ك��اف��ة  بالتفا�شيل  و�ل��ي��خ��وت 
من �شاأنه �إخر�ج �حلدث يف �أف�شل �شورة . و�أكد 
�إيريك روتينبريج وهو بحار ولديه خربة كبرية 
�أبوظبي  يف  �شاهده  ما  �أن  �لبحرية  بالريا�شات 
�ل��ع��امل��ي��ة ويتفوق  �ل�����ش��ب��اق��ات  �أف�����ش��ل  ي�����ش��اه��ي 
للريا�شات  �أبوظبي  لنادي  �شكره  موجها  عليها 
�ل�شر�عية و�ليخوت و�لذي �أتاح له هذه �لفر�شة 
وملالك �لقارب �لذي �شاركا على متنه يف �ل�شباق 
فئة  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  �أرزن����ه  �شباق  ومي��ث��ل   .
�أبوظبي  ن���ادي  �أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ل���دى  60 ق��دم��ا 
�لقيمة  وه��ي  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية  للريا�شات 
�لتي تكت�شبها تلك �لفئة من موروثها �لتاريخي 
فقد كانت �لقو�رب و�ملحامل �خل�شبية �ل�شر�عية 
�لأو�ئل  ��شتخدمها  �لتي  �لنقل  و�شائل  �إح���دى 
�لب�شائع  ون��ق��ل  �لتنقل  يف  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
و�شائل  �إحدى  �أن ت�شبح  و�لغو�س قبل  و�ل�شيد 
�ملناف�شة و�لرتفيه و�لتعريف بالرت�ث �لإمار�تي 
ب��ات��ت ج���زء� م��ن منظومة �حل��ف��اظ على  ح��ي��ث 
تقدير�  �لعربي  للخليج  و�لعتيق  �ملحلي  �لطابع 
وياأتي  ق��دمي��ا  و�لآب�����اء  �لأج�����د�د  تنقل  لو�شيلة 
ثوب جديد.  �لتاريخ يف  ليعيد  �شباقاتها  تنظيم 
ل�  و�مل��ح��ام��ل  �ل�شر�عية  �مل��ر�ك��ب  �شباقات  وت��ع��د 
توطيد  يف  مهما  عاما  قدما   43 و  قدما   60
ع��اق��ات �لأج���ي���ال وت��ر���ش��ي��خ وت��اأ���ش��ي��ل م���وروث 
�ملا�شي عرب هذه �لريا�شة و�شا�شة �نتقالها من 

جيل �ىل �آخر. 

بيـــريـــــز رئي�ســــــًا لريــــــال 
مدريــــــد حتـــــــى 2017 

كارفاليو: مورينيو يف طريقه اإىل ت�سيل�سي 

حاكم ال�سارقة يلتقي جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة 
الثقايف الريا�سي وجمل�س اإدارة �سركة كرة القدم

حتت �سعار بف�سل تنوعكم واختالفكم يتاألق الزمان واملكان هنا

اللجنة الأوملبية الوطنية يف الإمارات تتعهد بتقدمي الدعم للجنة املنظمة للدورة 17 لالألعاب الآ�سيوية 2014 باإن�سيون
تعيني الفار�سة ال�سيخة لطيفة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم �سفرية للنوايا احل�سنة لدورة الألعاب
كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني يح�سرون احتفالت اجلولة الرتويجية لالألعاب بدبي

القارب الو�سف يفوز بلقب �سباق اأرزنة للقوارب ال�سراعية فئة 60 قدمًا

ك�شف ن���ادي �ل��ذي��د �ل��ث��ق��ايف �ل��ري��ا���ش��ي خ��ال �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لذي عقده مبقره م�شاء �أم�س عن جمموعة 
�لن�شاط  خ��ال  �شينظمها  �ل��ت��ي  وب��ر�جم��ه  فعالياته 
�ل�شيفي يف �لفرتة من �لعا�شر من �شهر يونيو �جلاري 
وح��ت��ى �خل��ام�����س و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن �شهر ي��ول��ي��و �ملقبل 
بحكومة  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  فعاليات  �شمن 

�ل�شارقة .
هويدن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  خليفه  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد و�شعيد �لعاجل م�شرف 
عام �لن�شاط �ل�شيفي مبجل�س �ل�شارقة �لريا�شي مدير 
�إد�رة �خلدمة �ملجتمعية و�شعود عبد�لرحمن �لهاجري 
ب��غ��رف��ة جت����ارة و�شناعة  م�����ش��وؤول �ل��ع��اق��ات �ل��ع��ام��ة 
�ل�شارقة وح�شن �لبلغوين مدير �إد�رة �لعاقات �لعامة 
�لطنيجي  عبيد  و�شعيد  �ل�شامي  �ل�شارقة  مب�شرف 
مالك مكتب �ل�شقر �لعربي للعقار�ت كما ح�شر �ملوؤمتر 
خليفه �جلاري وحميد �خلاطري �أع�شاء جمل�س �إد�رة 
نادي �لذيد و�لدكتور حمود �لعنزي مدير نادي �لذيد 

وعدد من �ملدربن و�لاعبن و�لعامين .
وقدم للموؤمتر �ل�شحفي �لدكتور حمود �لعنزي مدير 
بالنادي  �ل�شيفي  �لن�شاط  على  و�مل�شرف  �لذيد  ن��ادي 
ت��ن��ف��ي��ذ وط����رح �لرب�مج  �ل���ن���ادي يف  لأه��م��ي��ة ت��و����ش��ل 
�لريا�شية  �لفعاليات  من  �شل�شلة  من خال  �ل�شيفية 
و�لثقافية و�لجتماعية يف �إطار منظومة عمل جمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي و�لتي ت�شتهدف �لبناء من خمتلف 

�لعمار يف بر�جمها وفعالياتها �لهادفة .
جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  عبد�هلل  خليفه  �أثنى  ب��دور 
�ل���ذي يوليه  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  �ل��ذي��د ع��ل��ى  ن���ادي  �إد�رة 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى لاحتاد حاكم �ل�شارقة 
مل���ر�ف���ق �لنادي  �ل����احم����دود  �ل���ذي���د ودع���م���ه  ل���ن���ادي 
وبر�جمها و�لتي �أثمرت عن حتقيق �لنادي للعديد من 
�لجناز�ت بخاف تفوق �لنادي يف �لرماية ويف �ملجال 
خمتلف  يف  �لأول  ليكون  �ل�شيفي  و�لن�شاط  �لثقايف 
وتفوقه  عطائه  �شيو��شل  �ل��ن��ادي  �أن  و�أك���د  �مل��ج��الت 
وخا�شة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لعام  ه��ذ�  �لأول  ليكون 

وبر�مج  مميزة  فعاليات  هناك  �أن  �ل�شيفي  �لن�شاط 
نوعية وجديدة �شيحظى بها �مل�شاركون موجها �ل�شكر 
�لذيد  ل��ن��ادي  ودع��م��ه��ا  دوره���ا  على  �ل��ر�ع��ي��ة  للجهات 

بجانب جمموعة خان�شاحب و�شالكو. 
�لن�شاط  ع��ام  م�شرف  �لعاجل  �شعيد  توجه  جهته  من 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  مبجل�س  �ل�شيفي 
جمل�س  و�أع�شاء  لرئي�س  بال�شكر  �ملجتمعية  �خلدمة 
�إد�رة نادي �لذيد وللجهاز �لد�ري على دوره يف �إجناح 
ليكون  �ل��ن��ادي  ب���و�أت  و�ل��ت��ي  ب��ال��ن��ادي  �لعمل  منظومة 
فعالياته  لتميز  ب��اق��ت��د�ر  �ل�شيفي  �لن�شاط  يف  �لأول 
وم�����ش��اب��ق��ات��ه و�أ�����ش����ار و�أن�����ه وله��م��ي��ة دور �ل���ن���ادي مت 
�ل�شتعانة مبدير �لنادي �لدكتور حمود �لعنزي ليكون 
�شمن جلنة تنظيم �لن�شاط �ل�شيفي مبجل�س �ل�شارقة 

�لريا�شي .
�لعاقات  �إد�رة  م��دي��ر  �لبلغوين  ح�شن  �أ���ش��ار  ب���دوره 
�مل�شرف  ب��دور  �ل���ش��ام��ي  �ل�شارقة  مب�شرف  �لعامة 
كم�شرف وطني ير�شخ قيم �مل�شوؤولية �ملجتمعية وتبنيه 
لدعم كافة �لفعاليات �ملميزة و�لتي من بينها �لن�شاط 
�ل�شيفي لنادي �لذيد وما له من دور يف خدمة �ل�شباب 

و�لنا�شئ خال عطلة �ل�شيف .
�ل�شقر  موؤ�ش�شة  مالك  �لطنيجي  عبيد  �شعيد  ولفت 
و�ب��ن من  �أعمال  ورج��ال  دوره كريا�شي  �إىل  للعقار�ت 
ومتكينه  �لنادي  دع��م  مو��شلة  �إىل  �لذيد  ن��ادي  �أنباء 
�أن هذ� �لدعم يتو��شل  من �لنجاح و�عترب �لطنيجي 
�لريا�شية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  دع��م  �شمل  �أن  بعد 
�ل�شيفي  �لن�شاط  �إىل  �ليوم  ليوجه  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 
بنادي �لذيد ويرتجم روؤية �شمو حاكم �ل�شارقة يف قيام 

�لقطاع �خلا�س بدوره يف خدمة �ملجتمع .
�ل��ه��اج��ري م�شوؤول  ���ش��ع��ود ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �أك����د  ب����دور 
ب��غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�شارقة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��اق��ات 
حر�س �لغرفة يف �شوء توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة على تعزيز �مل�شوؤولية �ملجتمعية يف �لتعاون مع 
كافة �جلهات ومن بينها نادي �لذيد نظر� ملكانة �لندي 
�جلو�ن  خمتلف  يف  �ل�شباب  وت��اأه��ي��ل  �إع���د�د  يف  ودوره 

بالثقافية و�لريا�شية و�لجتماعية .

يف موؤمتر �سحفي ح�سره جمل�س ال�سارقة الريا�سي واجلهات الرعاية

نادي الذيد يك�سف عن فعاليات الن�ساط ال�سيفي 
ويتعهد برامج مميزة وفعاليات واعدة
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ت��األ��ق جن��م ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�ي���ف دبي 
وم�شاعدته  �لكتبي  ر��شد  للر�ليات، 
�أم�س  ه���ي���ربيل  ك���اري���ن���ا  �لأمل����ان����ي����ة 
�لأح����د يف �مل��رك��ز �خل��ام�����س يف ر�يل 
�لفئة  �شمن  �ليوناين  �أكروبولي�س 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لثانية 

)فيا( لهذ� �ملو�شم.
وخا�س بطلنا �لمار�تي ر��شد �لكتبي 
بال�شرعة  خا�شة  مرحلة   14 غمار 
��س  فابيا  )�شكود�  �شيارة  منت  على 
2000(، وتخلل �ل�شباق دروب وعرة 
و�لأمطار  �لكبرية  �ل�شخور  و�شكلت 
�ملت�شابقن،  �أم������ام  خ���ط���رة  ع��ق��ب��ات 
على  �ل�شيطرة  ��شتطاع  �لكتبي  لكن 
رباطة جاأ�شه خال �ملر�حل �لأربعة 
�أم�س �لأح��د لي�شمن كونه  �لأخ��رية 

�ل�����ش��ائ��ق �لم����ار�ت����ي �ل��وح��ي��د �لذي 
�أكروبولي�س  ر�يل  �إن���ه���اء  ����ش��ت��ط��اع 
�لعامل  �ل�شاد�شة من بطولة  �جلولة 
للر�ليات هذ� �لعام. وعندما �ن�شحب 
�أق�شى  �شبحان  �لندوني�شي  �ل�شائق 
�ملرحلة  يف  في�شتا  �ل��ف��ورد  ب�شيارته 
11 ب�شبب �أعطال ميكانيكية، �شعد 
ثم  وم��ن  �ل�شاد�شة  للمرتبة  �لكتبي 
�خلام�شة يف فئته يف �ملرحلة �لأخرية 
ب���ع���د ت���ع���ر����س �ل�������ش���ائ���ق �ل����ب����ريويف 

نيكول�س فو�شز ملتاعب وبنا�شر. 
وي�����ش��ارك ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�ي����ف دبي 
للر�ليات يف بطولة �لعامل للر�ليات 
2013 برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 

�لريا�شي. 
�لكتبي يف معر�س حديثه عن  وقال 
م�شاركته يف بطولة �لعامل للر�ليات: 
ل��ه يف  �ل����ذي تعر�شنا  ب��ع��د �حل����ادث 
�ل��ربت��غ��ال ك��ان م��ن �لأه��م��ي��ة مبكان 
نقاط  م��ن  ع��دد ممكن  �أك���رب  ح�شد 
�ل��ب��ط��ول��ة يف ر�يل �لأك��روب��ول��ي�����س . 
�أدرك���ت �أن �لأم���ر لن  و�أ���ش��اف: لقد 
ي��ك��ون ب��ه��ذه �ل�����ش��ه��ول��ة، ف��ق��د كانت 
�ملناف�شة قوية للغاية ومررت باأوقات 
�لن����ط����اق خالها  ب���ام���ك���اين  ك����ان 
�لتمهل  �آث��رت  لكنني  عالية  ب�شرعة 
بعيد�ً  ���ش��ي��ارت��ي  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
�مل��خ��اط��ر و�ل�����ش��خ��ور و�حلجارة  ع��ن 
�مل�����ش��ار مم���ا ز�د من  �ل��ك��ب��رية ع��ل��ى 

�شعوبة �لر�يل .

وف�����������از ب����ل����ق����ب �ل�����ف�����ئ�����ة �ل����ث����ان����ي����ة 
ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات يف ر�يل 
�لبولندي  �ملت�شابق  �لأك��روب��ول��ي�����س 
روبرت كوبيكا، وكانت �ملرتبة �لثالثة 
ك��اف��ي��ة ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق �ل���ق���ط���ري عبد 
�ل��ع��زي��ز �ل���ك���و�ري ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
بعد  �لثانية  �لفئة  لبطولة  �شد�رته 
مناف�شة حامية يف �ليوم �لأخري من 
�لر�يل مع �ملت�شابق يوري بروتا�شوف 
�لثانية يف �لفئة  �لذي يحتل �ملرتبة 

�لثانية من �لبطولة.
وت�����ش��در �مل���ر�ح���ل �لأرب������ع �لأخ����رية 
�ل�شائق  �لأك���روب���ول���ي�������س  ر�يل  م���ن 
�لفنلندي ياري ماتي لتفال متقدماً 
بفارق 64 ثانية على �ل�شباين د�ين 
�شوردو �أم�س �لأحد، لي�شل �إىل نهاية 

و50  دقيقة  بفارق  متقدماً  �ل��ر�يل 
ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل���ش��ب��اين ل��ي��وؤك��د فوزه 
لفريق  وي��ت��ي��ح  �مل��و���ش��م،  ه���ذ�  �لأول 
فولك�شفاجن ت�شجيل فوزه �لثاين يف 
بطولة �لعامل للر�ليات هذ� �ملو�شم. 
وحل �لقطري نا�شر �شالح �لعطية 
يف �ملركز �خلام�س على منت �شيارته 

�لفورد في�شتا.
وحت��م��ل ���ش��ي��ارة ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�يف 
دب���ي ل��ل��ر�ل��ي��ات خ���ال م�����ش��ارك��ت��ه يف 
�مل��رم��وق��ة �شعار  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
دب�����ي-�لإم�����ار�ت   2020 )�ك�����ش��ب��و 
وطنية  مبادرة  يف  �ملتحدة(  �لعربية 
لوؤلوؤة  مللف  �ل��رتوي��ج  يف  للم�شاهمة 
�خلليج �لتي تناف�س ع��دد�ً من �ملدن 
����ش��ت�����ش��اف��ة �حلدث  ب�����ش��رف  ل��ل��ف��وز 

�لعاملي �لكبري.
�شاد�س  ���ش��ج��ل  ق����د  �ل��ك��ت��ب��ي  وك������ان 
�ل�شابعة،  �مل��رح��ل��ة  يف  زم����ن  �أ����ش���رع 
ترتيب  يف  مم��اث��ل��ة  مل��رت��ب��ة  و���ش��ع��د 
�ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة �لعامل 
يف  �لنتيجة  نف�س  وك���رر  ل��ل��ر�ل��ي��ات، 
�ملرحلة �لثامنة، بينما هيمن كوبيكا 

 10 بعد  �لثانية  �لفئة  �شد�رة  على 
بروتا�شوف  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��اً  م��ر�ح��ل 
و�ل�����ك�����و�ري. وت����ف����ّوق لت���ف���ال على 
�شوردو بفارق 64 ثانية يف �لرتتيب 
�لمار�تي  �ملتا�شبق  لكن  �لإج��م��ايل، 
من  �ن�شحب  �لقا�شمي  خالد  �ل�شيخ 
�ملرحلة  يف  �لأو�ئ����ل  �لع�شرة  �مل��ر�ك��ز 

�ل�������ش���خ���ري���ة �ل���ث���ام���ن���ة ب���ع���د وق���ت 
وبلغت  �ملرحلة  �نطاق  على  ق�شري 
�لإجمالية  �أكروبولي�س  م�شافة ر�يل 
مرحلة   14 و����ش���م  ك��ل��م   1.052
خا�شة بال�شرعة م�شافتها 306 كم 
من   %  29.12 ن�شبته  م��ا  �شكلت 

م�شافة �لر�يل �لإجمالية.

�خ����ت����ت����م����ت م���������ش����اء �أم�������������س �لأح������������د ب���ف���ن���دق 
�نرتكونتيننتال-في�شتفال �شيتي فعاليات �مللتقى 
�لدويل �لثاين لأكادمييات كرة �لقدم �لذي نظمه 
�لريا�شي حتت �شعار �لطريق نحو  جمل�س دبي 
�ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية   ، �لأد�ء  تطوير 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�إقامة  �لريا�شي، و�شهد  دبي رئي�س جمل�س دبي 
لاإرتقاء  متخ�ش�شة  عمل  وور���س  جل�شات  ع��دة 
�ل���ه���ام ل�����ش��م��ان ت��ط��وي��ر �لقطاع  �مل���ج���ال  ب���ه���ذ� 

�لريا�شي �ملحلي على �ملدى �لطويل.
�مللتقى  يف  �لأ���ش��و�ء  �لأخ���رية  �جلل�شة  وخطفت 
�ل�شريف  �ل�شفري  م��ار�دون��ا  دييغو  مل�شاركة  نظر� 
ل��ل��ري��ا���ش��ة يف دب����ي و�ل�������ش���وي���دي زف����ن ج����ور�ن 
�لذين  �لن�شر،  لنادي  �لفني  �مل�شت�شار  �أريك�شون 
ق���ام���و� ب��ا���ش��ت��ع��ر����س م�����ش��ريت��ه��م��ا �حل���اف���ل���ة يف 
بهذ�  �لعناية  �أهمية  و���ش��رح  �لنا�شئن  قطاعات 

�جلانب لتطوير كرة �لقدم �لإمار�تية.
�أهمية  على  بالتاأكيد  حديثه  م��ار�دون��ا  و��شتهل 
�لاعبن  ت��دري��ب  خ���ال  م��ن  �لنا�شئن  ق��ط��اع 
�حلرية  ومنحهم  �شحيحة  بطريقة  �ل�����ش��غ��ار 
�جلانب  على  �لرتكيز  وع��دم  مو�هبهم  لتطوير 
�خلططي فقط، منتقد� يف �لوقت ذ�ته �أكادمييات 
ك���رة �ل��ق��دم �خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي ت�����ش��رق �لأم�����و�ل من 
�أول��ي��اء �لأم���ور على ح��د ق��ول��ه ب��اإر���ش��ال �ل�شغار 
�إىل �لاعبن دون تعليمهم �أي مهار�ت جديدة، 
وذلك يرجع لعدم �متاك عدد كبري من مدربي 
ه���ذه �لك��ادمي��ي��ات �خل���ربة و�مل��ع��رف��ة �لازمة، 
فعدد منهم مل ي�شجل هدفا �أو ينفذ ركلة ركنية 
خال  �لأول  �لفريق  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  لعبه  ل��ع��دم 

م�شريته �ل�شابقة.
بالإ�شارة  ح��دي��ث��ه  �أري���ك�������ش���ون  ب�����د�أ  ج��ان��ب��ه  م���ن 
���ش��اده يف حياته،  �أف�شل لع��ب  م��ار�دون��ا  �أن  �إىل 
ب��ه عندما كان  ل��ق��اء جمعه  و����ش��رتج��ع ذك��ري��ات 
م���درب���ا ل��ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا يف ح���ن ك����ان م����ار�دون����ا يف 
على  فيورنتينا  تغلب  وبعدما  ن��اب��ويل،  �شفوف 
�لأربعاء  ي��وم  �يطاليا  ك��اأ���س  مو�جهة  يف  ن��اب��ويل 
يوم  خمتلف  عر�س  �شت�شاهد  م��ار�دون��ا  ل��ه  ق��ال 
�ل���دوري وه��و م��ا حتقق عندما  �لأح���د �ملقبل يف 
�أه��د�ف مقابل ه��دف و�حد  ف��از نابويل يخم�شة 
يف لقاء قدم فيه مار�دونا كل �شي، حتى �أن �أحد 

�أف�شل  م��اذ�  �أريك�شون  �شاأل  فيورنتينا  مد�فعي 
لإيقافه )مار�دونا(؟ فاأجابه ل �أعرف !.

تعليم  �أهمية  على  و�أريك�شون  م��ار�دون��ا  و�أج��م��ع 
و�أن  و�ح���دة  بكتلة  للعب  هنا  و�ل��ف��رق  �لاعبن 
يقوم  �أن  ولي�س  �مل��د�ف��ع��ن  م��ن  �لهجمات  ت��ب��د�أ 
ب�����ش��ك��ل ع�شو�ئي  �ل���ك���رة  ب���رك���ل  �مل���رم���ى  ح���ار����س 
ت�شجيل  مهمة  ب��اأن  علما  �مللعب،  منت�شف  نحو 
�له����د�ف ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق �ل��ف��ري��ق ك��ك��ل ولي�س 

لعب خط �لهجوم فقط.
�لتو��شل  غ��ي��اب  �إىل ج��ان��ب  �لث��ن��ان  �أ���ش��ار  ك��م��ا 
هنا  �لفرق  وبقية  �لول  �لفريق  بن  و�لتن�شيق 
ي�شبب  �مل��ت��ح��دة، مم��ا  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ب��دول��ة 
لعبن  �إدخ��ال  على  �أحيانا  �لقدرة  ع��دم  م�شكلة 
نا�شئن يف �لفريق �لأول ب�شبب �ختاف طريقة 
مار�دونا  م�شري�  �ل��ن��ادي،  ف��رق  نف�س  بن  �للعب 
�إىل �أن �لاعب ب�شن �ل�17 عليه �أن يبد�أ باللعب 
يف  جيد�  دوره  ي��درك  و�أن  م�شتويات  �أع��ل��ى  على 

�مللعب.
و�أ����ش���اد م���ار�دون���ا ب��ف��ري��ق �ل��ع��ن، م��وؤك��د� �أن �شر 
تفوقه يكن باإمتاكه �لبدل �جلاهز و�لقادر على 
�ملوكلة  للمهام  مدركا  �لغائب،  �لاعب  تعوي�س 

�إليه.
و�أ�شار مار�دونا �إىل �أن تقليد �لفرق �لكبرية مثل 
يحقق  ل��ن  ويوفنتو�س  م��دري��د  وري���ال  بر�شلونة 
نتيجة ماأمولة لاإمار�ت، حيث يجب �أن متتلك 
ينا�شب  و�أ�شلوب لعب  بها  كل دولة هوية خا�شة 
قدر�تها و�إمكانياتها، يف حن �أجمع مار�دونا مع 
م�شتقبل  ينتظرها  �لإم����ار�ت  �ن  على  �أريك�شون 
�أريك�شون  وق���ال  �ل��ري��ا���ش��ة،  �شعيد  على  م�شرق 
مل��دي��ن��ة دب����ي يف كافة  �ل��ك��ب��ري  ل��ل��ت��ط��ور  �أن���ظ���ر 
على  �لأم��ر  ينعك�س  �أن  �لطبيعي  ومن  �ملجالت، 

�لريا�شة �أي�شا .
وحول �لتطور �لكبري للكرة �لأملانية على �ل�شعيد 
�ل��ع��امل��ي ح��ال��ي��ا، �أرج����ع �أري��ك�����ش��ون �لأم����ر للقوة 
عليها  رك���زت  �ل��ت��ي  �لعالية  و�للياقة  �جل�شدية 
�م��ام نظري�تها  �لأم���ر  و�أنعك�س  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ف��رق 
�أوروبا �ملو�شم �حلايل  �ل�شبانية يف دوري �بطال 
يف  �ل�شبانية،  �ل�شيطرة  ع�شر  بنهاية  ينباأ  مبا 
حن �أ�شار مار�دونا �إىل �أن �لفرق �لأملانية قامت 
بالتخطيط و�لعمل ب�شكل كبري وجاد بينما كانت 

فرق بر�شلونة وريال مدريد تبحث عن �ملال من 
مما  �لعامل  حول  �ل�شتعر��شية  �ملباريات  خال 
�لأملان  ي��د  على  ت��اك��ا  �لتيكي  ع�شر  لنهاية  �أدى 

حاليا.

تنظيم العمل الفني باأكادمييات كرة القدم
وك���ان���ت ف��ع��ال��ي��ات �ل���ي���وم �ل���ث���اين ل��ل��م��ل��ت��ق��ى قد 
�لعمل  تنظيم  ع��ن��و�ن  حت��م��ل  بجل�شة  �نطلقت 
�لفني ب��اأك��ادمي��ي��ات ك��رة �ل��ق��دم ، وحت��دث فيها: 
ت��اك��اف��وم��ي ي��ام��اج��و���ش��ي ح���ول م��ق��وم��ات جناح 
ومي�شال  �لنا�شئن،  لتطوير  �لياباين  �لنموذج 
�لإمار�تية  �لأن���دي���ة  ترخي�س  ن��ظ��ام  ح���ول  ���ش��ي 
علي  �جلل�شة  و�أد�ر  �لنا�شئن،  تطوير  وخطط 
مبجل�س  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير  عمر 

دبي �لريا�شي بالإنابة.
و��شتعر�س تاكافومي ياماجو�شي خطط وبر�مج 
قطاعات  لتطوير  �لقدم  لكرة  �لياباين  �لحت��اد 
ت��دري��ب هذه  م��ر�ك��ز  �أن  �أو���ش��ح  �لنا�شئن، حيث 
�لكرة  تطوير  يف  �لرئي�شي  �ل�شبب  كانت  �لفئات 
�ليابانية و�لو�شول بها �إىل قمة �لكرة �لآ�شيوية 
ع���ام 1992 وم���ن ث��م �مل�����ش��ي ق��دم��ا م��ن خال 
ونهائيات  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دور�ت  يف  �ل��ت��اأه��ل 
 ،2002 ع��ام  حتى  تو��شلت  �لتي  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
ثم مت �إطاق مر�كز �لتدريب Elite لاعبن 
من  �ليابان  مكنت  �لتي   2003 ع��ام  و�مل��درب��ن 
على  و�ل�����ش��ط��وع  �لآ���ش��ي��وي��ة  هيمنتها  م��و����ش��ل��ة 
�مل�شتوى �لعاملي من خال �لقدرة على مو�جهة 

�ملنتخبات �لدولية على �أعلى �مل�شتويات.
�حللم  م�شروع  �إط���اق  ع��ن  ياماجو�شي  وك�شف 
ع���ام 2005 �ل���ذي و���ش��ع��ت ف��ي��ه �ل��ي��اب��ان خطة 
باأن  وذل���ك  رئي�شن،  ه��دف��ن  لها  �لأم���د  طويلة 
تكون �ل��ي��اب��ان و�ح���دة م��ن �أق���وى 10 ف��رق على 
ت�شت�شيف  و�أن   ،2015 ع����ام  �ل���ع���امل  ���ش��ع��ي��د 
�ليابان نهائيات كاأ�س �لعامل جمدد� عام 2050 
و�أن يحرز فريقها �للقب، وهنا بالطبع ل يوجد 
خ��ل��ط��ة ���ش��ح��ري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه �ل��ت��ط��ل��ع��ات �إل 

بو��شطة �لعمل �جلاد و�لتخطيط �ل�شليم.
حول  حما�شرة  �شي  مي�شال  قدمت  جانبها  من 
ن��ظ��ام ت��رخ��ي�����س �لأن���دي���ة �لإم���ار�ت���ي���ة وخطط 
تطوير �لنا�شئن، طالبت فيها �لأندية و�شركات 

على قطاعات  بالرتكيز  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ق��دم  ك��رة 
�لنا�شئن و�أكادمييات كرة �لقدم من �أجل �كتمال 
�ملن�شودة،  �لأه���د�ف  وبلوغ  �لحرت�فية  �لعملية 
يف  �مل��درب��ن  رو�ت���ب  معدل  �أن  �شي  ك�شفت  حيث 
بلغ  ق��د   2012-2011 مل��و���ش��م  �لأول  �ل��ف��رق 
مليون ومئة �ألف دولر �أمريكي فيما بلغ معدل 
رو�تب �لاعبن حملين و�أجانب يف ذلك �ملو�شم 
332 �ألف دولر �أمريكي، فيما و�شفته مبكن ل 
�لرتكيز  �شي  �نتقدت  حيث  بهم،  �مل�شا�س  ميكن 
وطالبت  ف��ق��ط  �ل���ن���ادي  يف  �لأول  �ل��ف��ري��ق  ع��ل��ى 
�أي�����ش��ا ل�شمان  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��ب��ق��ي��ة  ب��اله��ت��م��ام 

�ل�شتمر�رية و�لتطور على �ملدى �لطويل.

ا�ستعرا�س الربامج املحلية
��شتعر��س  ع���ن���و�ن  حت���ت  ج��ل�����ش��ة  �أق��ي��م��ت  ك��م��ا 
وحتدث  �لنا�شئن  تطوير  يف  �ملحلية  �ل��رب�م��ج 
ف��ي��ه��ا: ر����ش��د ع��ام��ر م��ن �حت����اد �لإم������ار�ت لكرة 
�أبوظبي  جمل�س  م��ن  �لها�شمي  ط���ال  �ل��ق��دم، 
�لريا�شي، عبد�هلل بوخاطر من جمل�س �ل�شارقة 
�لريا�شي وعلي عمر من جمل�س دبي �لريا�شي، 
دبي  قناة  من  �لقحطاين  م�شعل  �جلل�شة  و�أد�ر 
�لريا�شية وقدم ر��شد عامر عر�شا حول �ملنتخب 
�لذي �شيمثل �لإمار�ت يف كاأ�س �لعامل لتحت 17 
عاما �لعام �جلاري يف �ملناف�شات �لتي ت�شت�شيفها 
يو��شل  �أن  �ل��ك��رة  �حت���اد  يتطلع  حيث  �ل��دول��ة، 
�لتي حققتها منتخبات  �لنجاحات  �ملنتخب  هذ� 
بقيادة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �لنا�شئن  قطاعات 
مدربن مو�طنن، علما بان منتخبات �لنا�شئن 
�لعامل من عام  كاأ�س  �مل�شاركة يف بطولت  ب��د�أت 
فعليا يف  ��شتعد�د�ته  �ملنتخب  بد�أ  وقد   .1991
�إقامة  مت  ث��م  خ��ارج��ي،  مبع�شكر   2010 يوليو 
تلتها  �ل��ع��ام  نف�س  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ط��ائ��ف  بطولة 
منتخبات  مبو�جهة  با�شبانيا  دورة  يف  �مل�شاركة 
�شاعدة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل ومنها �ملنتخب 
�لكندي، ثم خا�س �ملنتخب مطلع �لعام �جلاري 
�لودية  �مل��ب��اري��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ع��ن  دورة  يف 
 22 �ملباريات  ه��ذه  من  خا�شه  ما  جمموع  ليبغ 
مبار�ة فاز يف 10 وتعادل يف 4 وخ�شر 8 م�شجا 
باأن  علما  ه��دف��ا،   36 �شباكه  وتلقت  هدفا   40
19 �شنة  �ل�شباب حتت  �ملنتخب �شارك يف دوري 

�إ�شر�ف  حتت  ��شبوعيا  �لاعبن  جتميع  بهدف 
�جلهاز �لفني للمنتخب و�لتعود على �لحتكاك 
�أك��رب منهم  بنية ج�شدية  �أ�شحاب  باعبن من 

و�كت�شاف لعبن جدد.
�مل��ق��ب��ل��ة يف مع�شكر  �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ف��رت��ة  و���ش��ي��دخ��ل 
�أن  على  �أبوظبي  يف  يوليو  من  �لأول  من  بد�ية 
يغادر بعد ذلك يغادر �إىل مع�شكر ملدة 25 يوما 
يف تركيا يليه مع�شكر�ت يف �أوروبا قبل �لعودة �إىل 

�أر�س �لوطن ��شتعد�د� خلو�س �لنهائيات.
�لها�شمي ع��ر���ش��ا حول  ق���دم ط���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
جم���الت ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ا �ل��ن��ا���ش��ئ��ن يف جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، �ل���ذي ميثل �أه��م��ي��ة كبرية 
بالن�شبة للمجل�س ويعده ر�فد� �أ�شا�شيا لاأندية 
مع  يتطابق  تنظيمي  هيكل  �ملجل�س  و�شع  وق��د 
نظام ترخي�س �لأندية �لآ�شيوية لإد�رة مد�ر�س 

�لكرة و�لأكادمييات.
توقيع عدة  ق��د مت  �أن��ه  �أن  �إىل  �لها�شمي  و�أ���ش��ار 
�ت��ف��اق��ي��ات م��ع �أن���دي���ة ع��امل��ي��ة م��ث��ل �ن���رت ميان 
مان�ش�شرت  ون��ادي  �ل�شباين  وفالن�شيا  �ليطايل 
دور�ت  تنظيم  خ��ال��ه��ا  مت  �لجن��ل��ي��زي،  �شيتي 
وور�س عمل لتطوير �لأجهزة �لفنية �إىل جانب 

�إقامة بطولت لرفع م�شتويات �لاعبن.
جمل�س  بر�مج  بوخاطر  عبد�هلل  ��شتعر�س  كما 
�لنا�شئن،  ق��ط��اع  لتطوير  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعدد  على  �ملجل�س  ��شرت�تيجيات  ت��رك��ز  حيث 
و�ملعرفة  ن�شر  ومنها  و�مل��ب��ادر�ت  �لأول��وي��ات  م��ن 
�لنا�شئن،  �شفوف  ب��ن  �لح��رت�ف��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�إعد�د وتاهيل �لكو�در  لذلك يعمل �ملجل�س على 
�لفنية و�لإد�رية �إىل جانب ��شت�شكاف �لاعبن 
ل��اأن��دي��ة م��ن خ��ال تنظيم  �ل��و�ع��دي��ن و�شمه 
�أبرزها  وم��ن  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  لفرق  �ل��ب��ط��ولت 
بطولة جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي �ملدر�شية �لتي 
توفري  جانب  �إىل  حاليا،  �ل�شاد�س  عامها  بلغت 

�لبنية �لتحتية �ملائمة لاأندية �لريا�شية.

دليل اأكادمييات كرة القدم
بر�مج  ح��ول  بعر�س  �جلل�شة  عمر  علي  وخ��ت��م 
جمل�س دبي �لريا�شي لتطوير قطاعات �لرب�عم 
�لرئي�شية  �مل��ام��ح  ع��ن  فيها  ك�شف  و�لنا�شئن، 
لدليل �أكادمييات كرة �لقدم يف �شركات كرة �لقدم 
على  �لط����اع  ب��ع��د  بو�شعه  �ملجل�س  ق���ام  �ل���ذي 
جتارب �لعديد من �أكادمييات كرة �لقدم �لعاملية 
يف �أعرق �لدول �لأوروبية، مثل:��شبانيا و�جنلرت� 
�مليد�نية  �لزيار�ت  خال  من  و�يطاليا  وفرن�شا 
و�لأندية  �مل�شئولن فيها  �ملبا�شرة مع  و�للقاء�ت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة م��ث��ل ي��وف��ن��ت��و���س �لي��ط��ايل وغريه. 
وجاء هذ� �لدليل يف �إطار تنفيذ تو�شيات موؤمتر 
دبي �لريا�شي �ل�شنوي، �لذي ي�شعى �ملجل�س من 
خاله �إىل تنفيذ بر�مج �شنوية لتطوير �لكو�رد 
�لفنية وتوفري فر�شة �لتطوير �ملهني �لريا�شي 
بالاعبن  خا�شة  بر�مج  �إقامة  جانب  �إىل  لها، 
بالأندية  متخ�ش�شة  وحملية  دولية  وب��ط��ولت 
�أب��رزه��ا دورة حمد�ن بن حممد  و�مل��د�ر���س وم��ن 
لاألعاب �لريا�شية �ملدر�شية �لتي ت�شاهم ب�شكل 

كبري يف مد �لأندية باملو�هب �ل�شاعدة.

الأندية ت�ستعر�س اأكادميياتها
وكانت �لفرتة �مل�شائية لليوم �لأول للملتقى قد 
��شتعر��س  فيها  مت  عمل  ور���ش��ة  �إق��ام��ة  �شهدت 
�لقدم  كرة  باأكادمييات  �لنا�شئن  خطط تطوير 
ب��اأن��دي��ة دب���ي، وحت���دث ف��ي��ه��ا، ك��ل م���ن: عبد�هلل 
�لأهلي،  م��ن  ���ش��وم  ب���رن���ارد  �ل�����ش��ب��اب،  م��ن  �شقر 
�ألربت بيناغي�س من �لو�شل، غ�شان بن �شليمان 
وعلي  دب��ي  ن��ادي  من  هيلجا  طاهر  �لن�شر،  من 
حر�ث من نادي حتا، و�أد�ر ور�شة �لعمل عبد�هلل 

ح�شن من �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم.

برعاية حمدان بن حممد

را�سد الكتبي يتاألق يف املركز اخلام�س يف رايل اأكروبولي�س 
اجلولة ال�ساد�سة من بطولة العامل للراليات يف اليونان

ختام حافل مللتقى دبي الدويل الثاين لأكادمييات كرة القدم 

مارادونا واأريك�سون: الإمارات ينتظرها م�ستقبل ريا�سي م�سرق 
جمل�س دبي الريا�سي يك�سف عن دليل الأكادمييات واحللم الياباين بلقب كاأ�س العام 2050

�أنهى �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو م�شو�ره مع فريقه 
ريال مدريد و�شيف بطل �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم بفوز 
�شانتياغو  ملعب  على  �ل�شبت  م�شاء   2-4 �أو�شا�شونا  على 
�شهدت  �لتي  �لأخ��رية  �ل�38  �ملرحلة  برنابيو يف مدريد، يف 
�أي�شا فوز� كبري� لرب�شلونة �لبطل على �شيفه مالقة 1-4، 
وعادل رقم ريال �لقيا�شي مبائة نقطة يف �شد�رة �لرتتيب.

ر�أ�س  بعد ثاثة مو��شم على  ري��ال مدريد  وت��رك مورينيو 
�إذ  �لكبرية،  �لأل��ق��اب  �آخ��ره��ا خاليا من  ك��ان  �لفنية،  �إد�رت���ه 

�كتفى بلقب �لكاأ�س �ل�شوبر �ملحلية مطلع �ملو�شم �حلايل.
�لعنا�شر  �أغلب  �مللكي مثقا مب�شاكل مع  �لنادي  كما غادر 
�ملد�فع  ��شتدعائه  بعدم  جليا  ذلك  وبد�  للفريق،  �لأ�شا�شية 
�لرغم  على  كا�شيا�س  �إيكر  �ملرمى  بيبي وحار�س  �لربتغايل 

من �إ�شابة �حلار�س �لأ�شا�شي دييغو لوبيز.
ودفع مورينيو باحلار�س �لر�بع للفريق خي�شو�س فرنانديز 
تاركا �لو�عد �أنطونيو �أد�ن على مقاعد �لبدلء. كما ��شتبعد 
�لربتغايل  غ���ر�ر  ع��ل��ى  للفريق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لعنا�شر  �أب����رز 
�لآخ����ر ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو وم��و�ط��ن��ه ف��اب��ي��و كوينرتو� 
و�لأملاين �شامي خ�شرية و�شريجيو ر�مو�س وت�شابي �ألون�شو 
و�لفرن�شي  مار�شيلو  وم��و�ط��ن��ه  ك��اك��ا  ري��ك��اردو  و�ل��رب�زي��ل��ي 

ر�فايل فار�ن.
���ش��احل��ه بهدفن  �لأول يف  �ل�����ش��وط  م��دري��د  ري���ال  وح�����ش��م 
 ،)35( هيغو�ين  غونز�لو  �لأرجنتيني  �شجلهما  نظيفن 
ركنية  رك��ل��ة  �إث���ر  ر�أ���ش��ي��ة  ب�شربة  �إي�شيان  ميكايل  و�ل��غ��اين 
عرب  �لثاين  �ل�شوط  مطلع  بهدفن  �أو�شا�شونا  ورد   .)38(

�أن  قبل   ،)63( �شيخودو  و�أل��ف��ارو   )53( توري�س  روب��رت��و 
�لنتيجة بهدفن  �مللكي دورها يف ح�شم  �لنادي  تلعب خربة 
كايخون  م��اري��ا  وخو�شيه   )69( بنزمية  ك��رمي  للفرن�شي 

.)86(
وعزز ريال مدريد موقعه يف �ملركز �لثاين 85 نقطة بفارق 
باللقب  �ملتوج  بر�شلونة  �لتقليدي  نقطة خلف غرميه   15
4-1، فيما جتمد ر�شيد  �أك��رم وف��ادة �شيفه مالقة  و�ل��ذي 

�أو�شا�شونا عند 39 نقطة يف �ملركز �خلام�س ع�شر.
�لأول  �شوطها  يف  �ملبار�ة  نتيجة  �لكاتالوين  �لفريق  وح�شم 
فابريغا�س  وفر�ن�شي�شك   )4( فيا  لد�فيد  �شريعة  بثاثية 
�أندري�س  ي��ع��زز  �أن  ق��ب��ل   ،)16( م��ون��ت��وي��ا  وم��ارت��ن   )14(
بدرو  �شجل  ح��ن  يف   ،52 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ب��ال��ر�ب��ع  �إينيي�شتا 

مور�لي�س )56( �لهدف �لوحيد ملالقة �لذي جتمد ر�شيده 
عند 57 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س.

لدوري  �لتمهيدي  �ل��دور  بطاقة  �شو�شييد�د  ري��ال  وخطف 
ل  ديبورتيفو  م�شيفه  على  �لثمن  ب��ف��وزه  �أوروب����ا  �أب��ط��ال 
ك��ورون��ي��ا ب��ه��دف وح��ي��د ل��ل��ف��رن�����ش��ي �أن���ط���و�ن غ��ري��زم��ان يف 
على  �لوحيد  مناف�شه  خ�شارة  من  م�شتفيد�   ،22 �لدقيقة 
�لبطاقة فالن�شيا �لذي خ�شر �أمام م�شيفه �إ�شبيلية بثاثة 
�شولد�دو  وروبرتو   )12( بانيغا  �إيفر  لاأرجنتيني  �أه��د�ف 
)56 و89( مقابل رباعية لألفارو نيغريدو يف �لدقائق 40 

و44 من ركلة جز�ء و57 و61.
بقية �لنتائج

ر�يو فايكانو - �أتلتيك بلباو 2-2

ريال �شرق�شطة - �أتلتيكو مدريد 3-1
ليفانتي - ريال بيتي�س 1-1

ريال مايوركا - بلد �لوليد 2-4
�شلتا فيغو - �إ�شبانيول 1-�شفر

غرناطة - خيتايف 2-�شفر

الرتتيب النهائي
1- بر�شلونة   100 نقطة من 38 مبار�ة

2- ريال مدريد 85 من 38
3- �أتلتيكو    73 من 38
4- فالن�شيا    65 من 38

5- �شو�شييد�د  66 من 38

مورينيـــو يـــودع الريـــــال ومائـــــة نقطـــــــة لبــر�سلونـــــة يف الليغـــــــــا
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خالد  �لأج�����ش��ام  لبناء  �لم���ار�ت���ي  �لبطل  �شعد 
65 كجم  �لنهائية يف وزن  �لبلو�شي �ىل �لأدو�ر 
م��ع �ق����رتب ���ش��ر�ع �ل��ع�����ش��ات �مل��ف��ت��ول��ة م��ن �ن 
ي�شدل �ل�شتار على و�حدة من �أقوى بطولت بناء 
�لكاز�خ�شتانية  �ملاتي  مبدينة  و�ملقامة  �لج�شام 
����ش��ي��وي��ة من  19 دول����ة  ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة  و�ىل 
 160 ، و�لتي �شارك فيها  7 دول عربية  بينهم 
�لعامل  �ب��ط��ال  م��ن  ع��دد كبري  بينهم  م��ن  بطا 
،حيث �شهدت �لبطولة مناف�شات �شديدة و�شر�شة 
�وروب��ا �ىل  دولين من  5 حكام  ب�شبب م�شاركة 
�ع��ط��ي للبطولة قوة  ، مم��ا  ����ش��ي��ا  ج��ان��ب ح��ك��ام 

وحيوية .
وكانت �لدو�ر �لنهائية و�لتي ��شتمرت �ىل �شاعة 
متاأخرة من ليلة �أم�س �شعد فيها 6 لعبن يف 
�ىل   ، �لت�شعة  �لرجال  بطولة  �أوزن  وزن من  كل 
�لنا�شئن  مناف�شات  جانب  �ىل  �لنهائية  �لأدو�ر 
�شهدت  و�لتي  و�ل�شيد�ت  و�لكا�شيك  و�لأ�شاتذة 
ح��م��ا���س �جلماهري  �ل��ه��ب��ت  ر�ئ���ع���ة  م�����ش��ت��وي��ات 
�ل��غ��ف��رية �ل��ت��ي م���اأت ���ش��ال��ة �ل��ث��ق��اف��ة و�لفنون 

مبدينه �لتفاح .
و�شهدت �لدو�ر �لنهائية �شعود 29 بطا عربيا 
يناف�شون على �مليد�ليات �لثاث �لأول يف كل وزن 
�خلا�شة  �لنقاط  ع��دد  يف  دخولهم  جانب  �ىل   ،
ك��ل من  60 كجم  يناف�س  .  ففي وزن  ب��ال��دول 

عمان  �لعاوي  ف��ريوز  ،و  �لبحرين  ر��شي  على 
ويف وزن 65 كجم يتناف�س علي هال �لبحرين 
، و خالد�لبلو�شي �لإم��ار�ت ،وهادي علي �لعر�ق 
، جنم �لدين فتح �هلل �لعر�ق ،يف وزن 70 كجم 
وزن  ويف   ، �ل��ك��وي��ت  �شابوكه  �ل��ع��زي��ز  عبد  ه��ن��اك 

�لبحرين  يعقوب  ع��رف��ات  هناك  كجم   75 وزن 
�لكويت  �لبحرين،و نا�شر �شعيد  ،و بدر �شلطان 
كجم    80 وزن  ،ويف  ع��م��ان  �شليم  �آل  ،وف��ي�����ش��ل 
�لكويت  ر����ش��د  حممد  �لبحرين،  ها�شم  �ل�شيد 
�لبلو�شي  ،وحبيب  بالكويت  �لرتكمانية  ،�شالح 

عمان ، ويف وزن 85 كجم هناك م�شعل �ل�شمان 
�شاخ�س  90 كجم هنا ط��ارق  وزن  ، ويف  �لكويت 
�لكويت ، ويو�شف تيبتكه �لكويت ، ويف وزن 100 
تيكيت  ،و�شليمان  قطر  �ل�شام  عبد  كمال  كيلو 
فهناك  100 كجم  ف��وق  وزن  �م��ا يف   ، �ل��ك��وي��ت 

�خلياط  �لهادي  عبد  ،و  �لعر�ق  �لربيعة  �شاح 
�لكويت ،و ر�ئد فوؤ�د �لبحرين .

�م���ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ن حت���ت 70 ك��ج��م فقد 
�شعد7 عمار حم�شن �لبحرين و �شعد �لعمر�ن 
�لكويت ،وحممد بوكمبار�لكويت ،و عارف كليب 

�ليمن ، وبالن�شبة لاأ�شاتذة فوق 50 �شنه فقد 
ح�شن  ،وف��ا���ش��ل  �ل��ع��ر�ق  خور�شيد  �ي���دن  �شعد 

�لعر�ق 
وكان كا من �لدكتور رفائيل �شانتوجنا رئي�س 
ب���ن ر��شد  �ل�����دويل و�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل  �لحت�����اد 
وم�شاعده  �ل���ش��ي��وي  �لحت���اد  رئي�س  خليفة  �ل 
�لتنفيذي �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد حممد �شيف 
�ل�شرقي ونو�ب رئي�س �لحتاد �ل�شيوي �لكويتي 
ب���در ب����ودي و�ل��ق��ط��ري �رح��م��ة غ���امن �لرحمي 
و�لأردين يو�شف �ل�شو�ربة ، و�لفل�شطيني �للو�ء 
نزيه عبد �لرحيم ، و�ل�شوري منار هيكل وعبد 
�ل��ع��ام لاحتاد  �لأم����ن  �شعيد  �ل��ك��رمي حم��م��د 
�لم���ار�ت���ي ل��ب��ن��اء �لأج�����ش��ام ، ق��د ح��ر���ش��و� علي 
مع  �لثانية  �ل��ل��ق��اء�ت  وع��ق��د  �ملناف�شات  متابعه 
لبحث  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لحت���اد�ت  روؤ���ش��اء 

��شكال �لتعاون �مل�شرتك فيما بينهما .
ب����ن �شيف  ب����ن ح���م���د  �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د �هلل  و�أك�������د 
�ل�شرقي باأنه �شعيد �شعادة غامرة لقوة �لبطولة 
�ل�شيوية ، و�مل�شتويات �لرفيعة �لتي ظهر عليها 
 ، �ل���ش��ي��وي��ة  �ل����دول  �للعبه م��ن خمتلف  �ب��ط��ال 
�لفني  بامل�شتوى  بالغه  �شعادته  ف��ان  وبالطبع 
و�شعود  �لعرب  �بطال  عليه  ظهر  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع 
�أبطال  و�ن   ، �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �لد�ور  �ىل  ب��ط��ا   29
�لمار�ت بذلو� جمهود� �شخما يف هذه �لبطولة 

اعترب الكاأ�س قمة النامو�س كونها حتمل اإ�سم راعي وقائد الوطن 

حممد بن را�سد يلتقي اأ�سرة النادي الأهلي ويت�سلم كاأ�س رئي�س الدولة من رئي�س النادي

البطل الإماراتي خالد البلو�سي يف نهائيات وزن 65 كجم

29 بطاًل عربيًا اقرتبوا من ذهب بطولة اآ�سيا لبناء الأج�سام يف م�سابقات الرجال والنا�سئني والأ�ساتذة

له خال  ما حدث  ن�شيان  �لقا�شمي على  �ل�شيخ خالد  يعمل 
للر�ليات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  �ل��ي��ون��ان يف  م��ن��اف�����ش��ات��ه يف ج��ول��ة 
تعوي�س ما حدث  �لقادمة وحماولة  �لفر�س  و�لرتكيز على 
يف وقت لحق من �ل�شهر. وكان �لقا�شمي، و�لذي ي�شارك �إىل 
جانب م�شاعده �لربيطاين �شكوت مارتن، ي�شري بخطى ثابتة 
من  ك��ان  و�ل��ت��ي  �أثينا،  ر�يل  يف  متقدمة  نتيجة  حتقيق  نحو 
�ملمكن تكون من �أف�شل �لنتائج �لتي يحققها هذ� �ملو�شم، قبل 
�أن تتدحرج �شيارته �أبوظبي �شرتوين توتال �لعاملية للر�ليات 

مناف�شات  خ��ال  وذل���ك  �ل�شباقات،  م��ن  �إث��ره��ا  على  ليخرج 
�ليوم �لثاين للر�يل )يوم �ل�شبت(.  وكان هذ� خروج حمبط 
لاآمال بالن�شبة للقا�شمي، و�لذي كان يتطلع لتحقيق نتيجة 
�أف�شل من �ملركز �لتا�شع و�لذي حققه خال م�شاركته يف ر�يل 
�لربتغال يف �أبريل �ملا�شي، �إل �ن هذ� �لهدف �نتقل معه �لآن 
نحو �جلولة �ل�شابعة لبطولة �لعامل للر�ليات 2013، ر�يل 
�جلاري.   يونيو   23-20 بن  ما  �لفرتة  يف  �شردينا  �إيطاليا 
ميكن  ع��ام،  ب�شكل  �لريا�شة  هي  هذه  قائا:  �لقا�شمي  وعلق 

لأي �شي �أن يحدث يف �أي وقت، لكن عليك �لتعلم مما حدث. 
تعلمت �أي�شا �أن ل �أجعل مثل هذه �لأحد�ث �أن توؤثر بي، و�أن 
ت��غ��ي��ريه، لكن ميكننا  �مل��ا���ش��ي ول ميكننا  ب��ات م��ن  م��ا ح��دث 
�جتمعت  لقد  و�أ�شاف:   . �أف�شل  ب�شكل  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د 
�ل�شيارة  على  جديدة  تعديات  على  و�شنعمل  �لآن  بالفريق 
يف �شردينا. كانت �ل�شيارة جيدة هذ� �لأ�شبوع، لكنها لي�شت يف 
�لو�شعية �لأمثل لها، و�أنا �أ�شعر باأنه ميكنها تقدمي �أف�شل من 
هذ� . ويف و�شفه للحادث �لذي ت�شبب باإخر�جه من �ملناف�شات 

�أ�شار �لقا�شمي قائا: كنت على �شرعة متو�شطه  يف �ليونان، 
�إل ثو�ن حتى  �ملنعطف، وما هي  يف حماولة لالتفاف حول 
بد�أت �ل�شيارة بالتدحرج ر�أ�شا على عقب. �ملر�حل كانت �شعبة 
قد  �لتي  �لأ�شر�ر  لتفادي  قليا  �ل�شيارة  برفع  وقمنا  للغاية 
حتدث لل�شيارة من �لأ�شفل، وقد يكون هذ� ت�شبب يف تغيري 

تو�زن �ل�شيارة .
وتابع: يف تلك �للحظة كنت �أ�شغط على �ل�شيارة لكنني فقدت 
�ل�شيطرة عليها وتدحرجت هذه �ل�شيارة ح�شا�شة و�أي تغيري 

ي��ز�ل علينا  �أن يحدث فرقا كبري�، لذ� ل  ب�شيط فيها ميكن 
 . �ملنا�شب  بال�شكل  �ل�شيارة  معايري  ل�شبط  جاهدين  �لعمل 
بطولة  يف  له  م�شاركة  �آخ��ر  كانت  و�ل��ذي  �لقا�شمي،  ويتوقع 
�آخر�  �ختبار� �شعبا  �شنتن،  �إيطاليا قبل  للر�ليات يف  �لعامل 
يف �شردينا. وقال: �أقوم بالأمور خطوة بخطوة، خا�شة و�أنني 
للر�ليات لعامن تقريبا،  �لعامل  �بتعد عن مناف�شات بطولة 
علي  �ملخ�شرمن،  بال�شائقن  تلحق  �أن  �ل�شهل  م��ن  ولي�س 

�ختبار �لكثري وخو�س �لكثري قبل متكني من حتقيق هذ� .

القا�سمي ي�سري اإىل اأن ما حدث بات من املا�سي وامل�ستقبل اأهم 

جنم الراليات الإماراتي يتطلع للتعوي�س يف رايل �سردينا بعد خيبة الأمل التي تعر�س لها ب�سيارته اأبوظبي �سرتوين توتال العاملية للراليات يف اليونان

•• دبي-وام:

�إلتقى �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 
�هلل( يف ق�شر  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�شموه بزعبيل م�شاء �م�س بح�شور 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  بن ر��شد 
و�شمو  بدبي  �لأهلي  �لنادي  رئي�س 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�أ�شرة  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
�ل��ن��ادي �لأه��ل��ي يف دب��ي بطل كاأ�س 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لكرة 

�لقدم للمو�شم �حلايل.
وق���د ه��ن��اأ ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�لكروي  ب��ال��ف��وز  �حل��م��ر  �لفر�شان 
بف�شل  ح���ق���ق���وه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري 
و�ملدرب  �لاعبن  جهود  ت�شافر 
 .. و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  و�جل���ه���ازي���ن 
بروح  �للعب  باأهمية  �شموه  منوها 
�لفريق و�لعمل كذلك لأن �جلهد 
�جلهد  م�����ن  �أف���������ش����ل  �جل����م����اع����ي 

�لفردي يف كل �مليادين.
ودع������ا ����ش���م���وه �ل���اع���ب���ن و�أ�����ش����رة 
وعدم  لاأمام  �لتطلع  �إىل  �لنادي 
�لإجن����از  لأن  �ل������ور�ء  �إىل  �ل��ن��ظ��ر 
�ل���ذي حت��ق��ق يف �مل��ا���ش��ي ي��ج��ب �أن 
�مل��زي��د من  ي��ك��ون ح��اف��ز� لتحقيق 
�لإجناز�ت و�لإنت�شار�ت يف �مليد�ن. 
�شاحب  ك��اأ���س  ���ش��م��وه  ت�شلم  وق���د 
رئي�س  م��ن  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
جمل�س �إد�رة �لنادي عبد�هلل �شعيد 
�لنابودة وكابنت �لفريق حيث ثمن 
�شموه �لكاأ�س غاليا و�عتربها قمة 
ر�عي  �إ�شم  حتمل  كونها  �لنامو�س 
�ل��وط��ن وجت�����ش��د �لتاحم  وق��ائ��د 
و�ل�شعب  �ل���ق���ي���ادة  ب���ن  �ل���وط���ن���ي 

وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى �ط��ل��ع �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�ل�شيخ  �شمو  ب��ح�����ش��ور  م��ك��ت��وم  �آل 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شعادة 
�لفريق م�شبح ر��شد �لفتان مدير 
مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و���ش��ع��ادة حممد جمعة  دب��ي  حاكم 
�ل���ن���اب���ودة و����ش���ع���ادة م��ط��ر حممد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  �ل����ط����اي����ر 
و����ش���ع���ادة خليفة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
على  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات 
مقرتح خمطط �شتاد جديد لكرة 
�لقدم يف �لنادي �لأهلي حيث وجه 
�لازمة  �ل��در����ش��ة  ب��اإع��د�د  �شموه 
بالن�شبة  �حل��ي��وي  �مل�����ش��روع  ل��ه��ذ� 
ل���ل���ن���ادي وف���ري���ق ك����رة �ل���ق���دم ثم 
عر�شها على �شموه يف وقت لحق.

وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم يف ختام �للقاء 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  جانبه  و�إىل 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
قالب  ب��ق��ط��ع  �ل���ب���ط���ل  و�ل���ف���ري���ق 
خ�شي�شا  �أع������د  �ل������ذي  �حل����ل����وى 
ل�شموهما  �ألتقطت  ثم  للمنا�شبة 
�ل�������ش���ور �ل����ت����ذك����اري����ة م����ع �أ�����ش����رة 
�شكرو�  �ل��ذي��ن  و�لاعبن  �ل��ن��ادي 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
همتهم  و���ش��ح��ذ  ��شتقبالهم  ع��ل��ى 
�لإجن���از�ت  م��ن  ملزيد  وت�شجيعهم 
لهم  �شموه  توجيهات  معتربين   ..
نرب��شا يهتدون بهديه ومعاهدين 
����ش���م���وه ع���ل���ى �مل�������ش���ي ق����دم����ا �ىل 
�لبطولت  �أغ��ل��ى  وحتقيق  �لأم����ام 

�لريا�شية.

من �لنجاحات �لتي ترفع من �شاأن 
�لإمار�ت  دول��ة  ريا�شة  وتناف�شية 

�قليميا ودوليا.

�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة.. متمنيا  �ل��ق��دم  ك���رة 
وفرقه  �لأه����ل����ي  ل���ل���ن���ادي  ����ش���م���وه 
�ملزيد  �ألو�نها  مبختلف  �لريا�شية 

�ل�����ش��ل��ة وبطولت  ك���رة  وب���ط���ولت 
�ألعاب  وب��ط��ول��ت��ا  �ل���در�ج���ات  ف���رق 
�لقوى وبطولة �لكار�تية وبطولتا 

�لوزر�ء حاكم دبي عدد� من كوؤو�س 
�لنادي  ف��از فيها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ولت 
�لأه���ل���ي وه����ي ب��ط��ول��ت��ا ك����رة �ليد 

و�ل�شعوب وعلى �ل�شعد كافة.
نائب  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت�شلم  ك��م��ا 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 

عليهم  �لذين  �ل�شباب  فئة  خا�شة 
�لإعتماد يف �لبناء و�لتنمية و�إعاء 
���ش��اأن دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة ب��ن �لدول 



علق بالبالوعة لإنقاذ هاتفه املحمول
تعر�س غاريد ميديرو�س )21 عاما( ملهاجمة �أربع من ل�شو�س �ملطالبات 
�لبالوعة،  يف  بهاتفه  و�أل��ق��و�  �شديقه  �إىل  ذهابه  �ثناء  كاليفورنيا  بولية 
�نهم يحيطون بي، ولكني  �أثناء �شريي يف �لطريق لحظت  ويقول غاريد 
بال�شرب  �نهالو� علي  ثم  ر�أ�شي  ي�شربني على  باأحدهم  تركتهم ففوجئت 
ك�شف  �لهاتف  ل�شرتد�د  منه  حماولة  ويف  ينزف«  بر�أ�شي  و�شعرت  و�لركل 
غطاء �لبالوعة ونزل بر�أ�شه بحثا عن �لهاتف فاحتب�س ج�شده بها ما يقرب 

من 40 دقيقة ما عد� رجليه.
برينا  �شمعته  د�م طويا  �شر�خ  بعد  �لط��ف��ا ء  رج��ال  قبل  �ن��ق��اذه من  ومت 
موين )16 عاما( ت�شكن بالقرب من مكان �حلادث فاأبلغت �شديقها �لذي 

�أخرب �ل�شرطة ومن ثم جاءت على �لفور و�أنقذت غاريد. 

زفاف �سون باركر يكّلف 
ماليني دولر   9

تزوج �ملليونري �لأمريكي، �شون باركر، �لرئي�س �لأول ل�شركة )في�شبوك( من 
ب�9 ماين  �أليك�شندر� لينا�س، بحفل زفاف �شخم قدرت تكلفته  خطيبته 

دولر، فيما تاألقت �لعرو�س بف�شتان مل�شمم �لأزياء �للبناين �إيلي �شعب.
م�شاء  تزوجا  �لثنائي  �أن  باركر،  با�شم  متحدث  عن  )بيبول(  موقع  ونقل 
�إطار  و�لأ�شدقاء يف  �لأق��ارب  �شخ�س من   300 �إليه  دعي  �ل�شبت يف حفل 

رومان�شي �شاحر .
و�ختارت  كاليفورنيا،  يف  �إن  فينتانا  ف��ن��دق  يف  �ل��زف��اف  م��ر����ش��م  و�أق��ي��م��ت 
باركر  ماب�س  جهزت  فيما  �شعب،  �إيلي  ت�شاميم  من  ف�شتانها  �لعرو�س 
و�بنة �لثنائي وينرت فيكتوريا و�ل�شيوف، م�شممة �لأزياء �لفائزة بجائزة 

�أو�شكار، �أجنيا ديك�شون.
وقدرت تكلفة حفل �لزفاف �ل�شخم بحو�يل 9 ماين دولر.

وكانت تقارير �شابقة �أ�شارت �إىل �أن مو�شوع �لزفاف �شيكون م�شتوحى من 
�لقرون �لو�شطى، ولكن باركر عاد ونفى ذلك.

لهذه  �شيدت  بو�بة حجرية  تكلفة  بلغت  �لزفاف،  �لنفقات على حفل  ومن 
دولر  �أل���ف   350 �لرق�س  و�أر���ش��ي��ة  دولر  �أل���ف   600 �لفندق  يف  �ملنا�شبة 
بف�شل  �ملاين  جنى  عاماً(   34( باركر  �أن  يذكر  دولر.  مليون  و�لأزه���ار 

��شتثمار�ته يف �شركات مثل ناب�شتري و في�شبوك .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مات �سميث يغادر 
دكتور هو  

م�شل�شل  �شميث،  مات  �ملمثل  يغادر 
دك�����ت�����ور ه�����و �ل����ربي����ط����اين و�����ش���ع 
�ل��ع��ام �جلاري  ن��ه��اي��ة  �ل�����ش��ه��رة، يف 
م���ن جت�شيده  ���ش��ن��و�ت  �أرب�����ع  ب��ع��د 
�شبكة  وذك���رت  ف��ي��ه.  �لبطولة  دور 
�شميث  �أن  �مل��ن��ت��ج��ة،  ���ش��ي  ب���ي  ب���ي 
�شيغادر �مل�شل�شل يف نهاية �لعام بعد 
�مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ع��ر���س �ل���ذي يقدم 
ملنا�شبة �لذكرى �ل� 50 لبدء عر�س 
�مل�شل�شل، كما �شيطّل ملرة �أخرية يف 
�ملياد.  عيد  ملنا�شبة  خا�شة  حلقة 
دكتور  �إن  ب���ي���ان،  يف  ���ش��م��ي��ث  وق����ال 
بالن�شبة  �لأروع  �لتجربة  ك��ان  ه��و، 
ذلك  ويعود  وك�شخ�س،  كممثل  يل 
و�لعمال  �لطاقم  �إىل  كبري  ب�شكل 
و�لربنامج . وكان �ملمثل �لإنكليزي 
�مل�شل�شل  �إىل  �ن�شم  �شميث،  م��ات 
�ل�11  �مل��م��ث��ل  لي�شبح   2010 ع���ام 
�لذي يوؤدي دور تامي لورد �ملتجول 
عرب �لزمن ب�شحبة مر�فقن على 

منت مركبة تعرف بتاردي�س .
دخل  ه��و  دك��ت��ور  م�شل�شل  �أن  يذكر 
مو�شوعة غيني�س لاأرقام �لقيا�شية 

من حيث طول عدد �حللقات.

م�سعوذ ي�سكر املحكمة لإعدامه 
�لإعد�م  عقوبة  عليه  �أوقعت  �لتي  �ملحكمة  م�شعوذ  �شكر 
���ش��ن��ق��ا ح��ت��ى �مل�����وت، ب��ع��د �إد�ن���ت���ه ب��ق��ت��ل رج���ل ب��ح��ي مايو 
باخلرطوم، بعد خاف بينهما على قيمة �أحجبة ومتائم، 

وفقا ل�شحيفة �لأهر�م �مل�شرية. 
حكمها  �إىل  تو�شلت  �ملحكمة  ف���اإن  �ل�شحيفة  وبح�شب 
�ملتقدم على �ملتهم �لذي ميتهن مهنة �ل�شحر و�ل�شعوذة 
، وقد �أتى بهما من دولة بغرب �أفريقيا ليمار�س طقو�شه 

بال�شود�ن. 
و�عرتف �ملتهم باأنه يعمل م�شعوذ� وي�شنع �أحجبة ومتائم 
حجاب  لعمل  يجهز  ك��ان  �إن��ه  وق��ال  �لر�شا�س،  من  تقى 
لإمام �مل�شجد �لأق�شى حلمايته من �لغار�ت �لإ�شر�ئيلية، 
�لتمائم و�لأحجبة  �أخ��ذ منه ع��دد� من  و�إن �ملجنى عليه 

مل�شوؤولن. 
�لعفو  ب���ن  �مل���ق���ت���ول  �أول����ي����اء دم  �مل��ح��ك��م��ة  وق����د خ����ريت 
و�لدهم، فتا  قاتل  �لق�شا�س من  فاختارو�  و�لق�شا�س 
�أم�س، لريد عليه  باإعد�مه  قر�ره  �شمعون  �لقا�شى عماد 
حري  م�شهد  فى  �ل�شود�ن،  وحلكومة  له  بال�شكر  �مل�شعوذ 

جميع �حلا�شرين د�خل قاعة �ملحكمة.

ي�سقط 90 األف يورو يف نهر
حتتوي  كانت  حقيبة  �لنم�شا  يف  م�شرف  موظف  �أوق���ع 
على 90 �أل��ف ي��ورو ح��و�يل 117 �أل��ف دولر �أم��ريك��ي يف 
�أن  �أم��و�ل، عندما كان يحاول  نهر خال عملية حتويل 
�إط��ار مثقوب يف �شيارته، بح�شب ما ك�شفت  يحل م�شكلة 

�شحيفة �شالت�شبورغر ناخري�شنت . 
وك����ان �مل���وظ���ف ي��ن��ق��ل يف �ل�����ش��اب��ع م���ن م��اي��و �مل��ب��ل��غ على 
بلدة  يف  �شغري  م�شريف  ف��رع  من  �خلا�شة  �شيارته  منت 
�أوبرتاورن �إىل مقر �مل�شرف يف منطقة ر�د�شتادت، عندما 

وقعت هذه �حلادثة �لتي مل ي�شهد عليها �أحد. 
وكان �ملوظف يحاول �أن يحل م�شكلة �إطار مثقوب، عندما 
�نزلقت �حلقيبة �لتي و�شعها على حافة �لطريق ووقعت 

يف �لنهر، على ما �شرح �ملوظف �لذي �شرح من وظيفته. 
ومل يتمكن رجال �ل�شرطة و�لإ�شعاف من ��شتعادة �شوى 

3000 يورو، بح�شب ما �أفادت وكالة �أنباء �إيه بي �إيه . 

ر�سق نواب بالطماطم 
فيها  مدد  �لتي  �للبناين  �لنو�ب  جمل�س  جل�شة  تر�فقت 
�ملجتمع  نا�شطون من  نفذه  �عت�شام  لنف�شه �جلمعة مع 
و�شط  و�ل�����ش��ه��د�ء يف  �ل�شلح  ري��ا���س  ���ش��اح��ت��ْي  �مل���دين يف 

بريوت حيث مقر �لربملان. 
�ل�شطو  على  �ع��رت����ش��اً  �ملتظاهرين  حناجر  و���ش��دح��ت 

و�لتزوير لإر�دة �لناخبن.
�لنو�ب  من  عدد  �شيار�ت  بر�شق  �ملتظاهرين  بع�س  وق��ام 
�أثناء  �لربملان كما  بالطماطم خال خروجهم من مقر 

دخولهم ما ��شطر بع�شهم �ىل تغيري م�شاره.

رئي�س الوزراءالريطاين ن�سي جواز �سفره 
ك�شفت �شحيفة �شن �أون �شندي، �م�س، �أن رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين، ديفيد كامريون، كاد �أن يفقد �لرحلة �جلوية 

�لتي �أقلته مع عائلته �إىل منتجع �إيبيز� �لإ�شباين لق�شاء عطلة ق�شرية.
لدى  �شرتيت(  د�وننغ  �لر�شمي )10  �قامته  �شفره يف مقر  ج��و�ز  ترك  باأنه  �أدرك  كامريون  �إن  �ل�شحيفة،  وقالت 
�لعا�شمة �لربيطانية  50 كيلومرت�ً عن  �مل�شافرين يف مطار غاتويك �لذي يبعد زهاء  �إل مكتب ت�شجيل  و�شوله 

لندن، وقامت دورية من �ل�شرطة بالتوجه �إىل مقر �قامته على حممل �ل�شرعة لإح�شار جو�ز �شفره.
و��شافت �أن هذه لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي يو�جه فيها كامريون مثل هذه �ملو�قف، وكان ترك �بنته نان�شي �لبالغة من 

�لعمر 8 �أعو�م من دون ق�شد مبطعم تناول فيه طعام �لغد�ء مع �لعائلة و�لأ�شدقاء �لعام �ملا�شي.
�أن جو�ز �شفره كان �شمن  �إىل لندن من عطلته �لق�شرية، �عتقد  �أن كامريون، �لذي عاد  �إىل  و��شارت �ل�شحيفة 
حزمة من �لأور�ق �لتي حملها حار�شه �ل�شخ�شي، لكنه �أيقن بعد و�شوله مع زوجته �شامانثا و�أطفالهما �ل� 3 �إىل 

مكتب ت�شجيل �مل�شافرين �أن جو�ز �شفره غري موجود.
وذكرت �أن دورية �شرطة �أُر�شلت على حممل �ل�شرعة �إىل مكتب رئا�شة �حلكومة �لربيطانية، وقام �حلار�س �ل�شخ�شي 

لكامريون باباغ موظفي �ملكتب بالبحث عن جو�ز �ل�شفر وت�شليمه للدورية.
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر مّطلع قوله حل�شن �حلظ متكن موظفو د�وننغ �شرتيت من �لعثور على جو�ز �شفر 

رئي�س �لوزر�ء ب�شرعة وت�شليمه �إىل دورية �ل�شرطة يف �لوقت �ملنا�شب لقاع �لطائرة �إىل ��شبانيا .
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مطعم يحا�سب زبائنه على جلو�سهم 
�أمل���اين �ت��ب��اع ن��ظ��ام ج��دي��د يف حما�شبة زب��ائ��ن��ه، فبدًل  ق��رر مقهى 
�شيدفعون على ح�شب  �ملقهى فاتورة طلباتهم،  رّو�د  �أن يدفع  من 
ديلي  جريدة  ذك��رت  ح�شبما  �ملقهى،  د�خ��ل  ميكثونه  �ل��ذي  �لوقت 
من  �ل�شبت  حلقة  يف  �ل�شمر�ين  يا�شر  و�أ�شاف  �لربيطانية.  ميل 
�أن مقهى �شلو تاميز يف مدينة فا�شبادن �لأملانية،  برنامج حبايب 
��شتقطب �أنظار و�شائل �لإعام، بعد �أن قررت �شاحبته �أن حتول 
حماولة  يف  وذل��ك  زمنية،  ف��ات��ورة  �إىل  لزبائنها  �لطلبات  ف��ات��ورة 
بالفعل  �لذين  �لزبائن  من  �ملزيد  وج��ذب  للمقهى  للرتويج  منها 
بد�أو� �إقباًل غري م�شبوق على �ملقهى، نظًر� لكونه �أ�شبح �لأرخ�س 

باملدينة.
�ل��زب��ائ��ن، لدى  ب��اإع��ط��اء  ت��امي��ز  �ل��ع��ام��ل��ون يف مقهى �شلو  وي��ق��وم 
�حت�شاب  وي��ت��م  دخ��ول��ه��م،  حلظة  عليها  م�شجًا  ���ش��و�ر  دخ��ول��ه��م، 
�شعر  يتخطى  ل  حيث  �شنت،  ن�شف  م��ن  ب��اأق��ل  �ل��و�ح��دة  �لدقيقة 

�ل�شاعة �لكاملة باملقهى 5.18 دولر.

ابن الثالثة يحرتف الت�سوير 
بالألعاب  يلهون  بعمره  �لأط��ف��ال  �أن  �إذ  ع��ادي��اً،  ط��ف��ًا  لي�س  �إن���ه 
�أع��و�م يعمل  �لب�شيطة، لكن فوجي ، �لذي يبلغ من �لعمر ثاثة 

جاهد�ً لي�شبح م�شور�ً حمرتفاً، وب�شور �أده�شت �لعامل.
وي�شعر �لو�لد بالفخر حيال �جناز�ت �بنه، ويقول �إن �لطفل ينمو 
يف بيئة مبدعة، ويف ظل تربيته مع عائلة تهوى �لفن و�لإبد�ع، �إذ 

تعمل �أخته �لكربى يف جمال �لت�شوير �لفوتوغر�يف �أي�شاً.
و�شاعدت قدرة �لطفل يف �لو�شول �إىل �أنو�ع عديدة من �لكامري�ت 
�ملدينة  يف  يعمل  وه���و  ع���ادة  ي�شاهد  �ل��ط��ف��ل  م��وه��ب��ت��ه.  تنمية  يف 
�شور�  يلتقط  وه��و  ب��ه��ا،  �ملحيطة  و�مل��ن��اط��ق  لغ��و���س  �لنيجريية 
�أعماله  �لطفل  و�شيعر�س  عائلته.  لأف���ر�د  �أو  �ل�شارع  يف  مل�شاهد 

قريبا مبعر�س خا�س هذ� �ل�شهر يف لغو�س.

لقاح يعيق الإ�سابة بال�سل 
دون  يحول  �ل�شل  �شد  لقاحاً  ط��ور  �أّن��ه  ياباين  طبي  فريق  �شّرح 
�أن  �لفريق  و�أع��ل��ن   ،%  70 تتعدى  بن�شبة  �مل��ر���س  بهذ�  �لإ���ش��اب��ة 
�للقاح م�شنوع �أ�شا�شاً من �لبودرة وم�شتق من بروتن معدل جينياً 
كان مت �كت�شافه د�خل �لطفيلي �لناقل للمر�س، وُم��ِزج بجل من 

هيدروك�شيل �لأملنيوم.
�للقاحات  كل  �أه��م من مفعول  �للقاح  �إن مفعول  �لباحثون  وق��ال 
ب�شكل  ُيَخف�س  �أن  ميكن  �أن���ه  كما  �ل�شل،  �شد  �مل��ت��وف��رة  �لأخ���رى 
ملحوظ عدد �لوفيات �لناجمة عن هذ� �ملر�س �ملروع �لذي ُينقل 

عرب �لبعو�س �أو �لهو�ء �مللّوث .
�أ�شخا�س  على  �أوغ��ن��د�  �شمال  يف  �خ��ُت��رب  �للقاح  �أن  �أي�شاً  و�أف����ادو� 
-2010 ع��ام��ي  �شنة يف  ���ش��ن��و�ت و20   6 ب��ن  �أع��م��اره��م  ت��ر�وح��ت 
2011، ويف در��شة لحقة بينت �أن فعالية �للقاح قد ت�شل �إىل 72 
%. ل يز�ل �ل�شل حتى �لآن يودي بحياة 781 �ألف �شخ�س �شنوياً، 
�لعمر- خا�شة يف جنوب  �أطفال دون �خلام�شة من  % منهم   85
يف  �تخذت  �لتي  �لكبرية  �لوقائية  �لتد�بري  جميع  رغم  �إفريقيا- 
�لعاملية.  �ل�شحة  به منظمة  �أف��ادت  �لأخ��رية، بح�شب ما  �ل�شنو�ت 
با�شتعمال  �لبدء  ينوي  �أنه  �لأبحاث  ُمرت�أ�س  �لربوف�شور  و�أو�شح 
�إج��ر�ء در��شة عيادية  �للقاح عمليا يف غ�شون خم�س �شنو�ت، بعد 
�أنهم هم  �شنو�ت، مبا  �شنة و5  �أعمارهم بن  ت��رت�وح  �أطفال  على 

املغنية المريكية جنيفر لوبيز تغني �سمن فعالية �سوت التغيري اخلريية يف ملعب كيو بلندن. )يو بي اآي(�ل�شحية �لأوىل ملر�س �ل�شل .

الفي�سانات تهدد 
و�سط براج التاريخي 

حو�جز  ت�����ش��ي��ك��ي��ون  ج���ن���ود  �ق������ام 
�كيا�س  و�����ش���ت���خ���دم���و�  م���ع���دن���ي���ة 
بر�ج  و�شط  حلماية  �م�س  �لرمال 
�ن  بعد  �لفي�شانات  من  �لتاريخي 
�م��ط��ار غ��زي��رة لعدة  �دى ه��ط��ول 
�أيام �ىل في�شان �لنهار مما �جرب 
عن  �ل�شكان  �جاء  على  �ل�شلطات 

بع�س �ملناطق �ملنخف�شة.
ب������ر�ج خدمة  ���ش��ل��ط��ات  وق��ل�����ش��ت 
�مل�����و�������ش�����ات �ل����ع����ام����ة و�غ���ل���ق���ت 
حم��ط��ات ق���ط���ار�ت �لن���ف���اق حيث 
�ىل  فلتافا  نهر  م��ن  �مل��ي��اه  و�شلت 

مناطق يف �ملدينة �لقدمية.
�ملدينة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
مدرجة على قائمة منظمة �لمم 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
مناطق  م���ن  ب��و���ش��ف��ه��ا  ي��ون�����ش��ك��و 
من  �ملئات  وبها  �لن�شاين  �ل��رت�ث 
�لتي  و�لث���ار  و�لكنائ�س  �لبنايات 
�لر�بع  �ل��ق��رن  �ىل  معظمها  ي��ع��ود 
ت�شارلز  ب��ي��ن��ه��ا ج�����ش��ر  ع�����ش��ر وم���ن 

�لذي يعرب نهر فلتافا.
بلدية  رئي�س  باأعمال  �لقائم  وقال 
ب�������ر�ج ت���وم���ا����س ه���ودي���ت�������ش���ي���ك يف 
للموقف  نتيجة  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�حل����ايل �ع��ل��ن��ت ح��ال��ة �خل��ط��ر يف 

منطقة �ملدينة �لقدمية.
و�دت �لفي�شانات �ىل مقتل �شخ�س 
و�حد على �لقل وفقد عدد �خر يف 
و�دى  �لت�شيك.  جمهورية  �ن��ح��اء 
�رت��ف��اع من�شوب م��ي��اه �لن��ه��ار �ىل 
و�غاق  �ل�شكان  م��ن  ع��دد  �ج���اء 
خطوط  وق����ط����ع  ����ش���ري���ع���ة  ط������رق 
غرب  �نحاء  يف  �حلديدية  �ل�شكك 

وجنوب بوهيميا.

وفاة املمثلة جني 
�ستابلتون

ت��وف��ي��ت �مل��م��ث��ل��ة �لأم���ريك���ي���ة جن 
)�إيدث  دور  لعبت  �لتي  �شتابلتون 
�لتلفزيوين  �مل�شل�شل  يف  ب��ان��ك��ر( 
�لذي  و�ن فاميلي  �إن  �ول  �ل�شهري 
 1971 �ل���ف���رتة م��اب��ن  ع��ر���س يف 
و1979 عن عمر يناهز 90 عاما. 

�ملمثلة  �إن  �أم��ريك��ي��ة  و�شائل  وق��ال 
�شيتي  نيويورك  توفت مبنزلها يف 

يوم �جلمعة �ملا�شي. 
ون���ال���ت ���ش��ت��اب��ل��ت��ون ع���ن دوره�����ا يف 
�إن و�ن فاميلي �لذي  م�شل�شل �ول 
م�شاهدة  ن�شب  باأعلى  يحظى  كان 
يف �لتلفزيون �لأمريكي على مدى 
�إميي  ج��ائ��زة  على  ���ش��ن��و�ت،  خم�س 
�ملتميز  لتج�شيدها  ممثلة  لأف�شل 

ل�شخ�شية �يديث . 

�أعلن علماء بريطانيون �أن تناول جرعات كبرية من 
�مل�شكنات مثل �لآيبوبروفن و�لديكلوفيناك لفرت�ت 
طويلة، ي�شكل عامل خطر قد ي�شبب �لإ�شابة باأزمة 
مت  �ل��ذي  فيوك�س  عقار  خطورة  ي�شابه  ب�شكل  قلبية 

�شحبه من �لأ�شو�ق لنف�س �ل�شبب.
دولية  در��شة  لنتائج  عر�شهم  خال  �لباحثون  وقال 
م�شاد�ت  ت�شمى  �مل�شكنات  من  جمموعة  حول  كبرية 
�للتهاب غري �ل�شتريويدية، �إن تناول جرعات كبرية 
�لإ�شابة  خطر  �لثلث  بنحو  يزيد  �مل�شكنات  هذه  من 
�ل��دم��وي��ة �خل���ط���رية، كالأزمات  �لأوع���ي���ة  ب��اأم��ر����س 
�لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية و�لوفاة. ون�شرت �لدر��شة 

يف جملة لن�شيت �لطبية �خلمي�س �ملا�شي.
�أل��ف �شخ�س  �أن��ه من بن كل  �أن ذلك يعني  و�أ�شافو� 
�لقلب  باأمر��س  لاإ�شابة  متو�شطا  يو�جهون خطر� 
وي��ت��ن��اول��ون ج��رع��ات ع��ال��ي��ة م��ن �ل��دي��ك��ل��وف��ي��ن��اك �أو 
�لآيبوبروفن منذ عام، �شيزيد عدد �مل�شابن باأزمات 

قلبية مبقد�ر �إ�شابة قاتلة بن كل ثاث �إ�شابات.
�لقلبية م�شاد�ت �للتهاب غري  �ملخاطر  وت�شع هذه 

�ل�شتريويدية على نف�س م�شتوى فئة �أحدث من هذه 
�مل�شكنات  �أو  كوك�س2  مثبطات  با�شم  تعرف  �مل�شاد�ت 

�لنتقائية.
ومن بينها عقار فيوك�س �مل�شكن �لذي �شحبته �شركة 
�لأدوي�����ة �لأم��ريك��ي��ة م���ريك م��ن �ل�����ش��وق ع���ام 2004 

لرتباطه باملخاطر �لقلبية.
و�أكد قائد �لدر��شة كولن بايجنت من وحدة خدمات 
�لتجارب �ل�شريرية يف جامعة �أوك�شفورد �لربيطانية، 
�أن �مل�شكنات �لنتقائية و�لآيبوبروفن و�لديكلوفيناك 

لها خماطر مت�شابهة وفو�ئد مت�شابهة �أي�شا.
بالذين  �أ�شا�شية  ب�شفة  تتعلق  �ملخاطر  �أن  �إىل  و�أ�شار 
يعانون من �آلم مزمنة مثل مر�شى �لتهاب �ملفا�شل 
�مل�شكنات  م��ن  عالية  ج��رع��ات  �إىل  يحتاجون  �ل��ذي��ن 
�أو 2400 ملغ من  مثل 150 ملغ من �لديكلوفيناك 
�أنه  م�شيفا  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رت�ت  يوميا  �لآي��ب��وب��روف��ن 
جرعات  تناول  من  خطورة  هناك  تكون  �أن  ُي�شتبعد 
حالت  يف  ت�شتخدم  �ل��ت��ي  كتلك  ق�شرية  ل��ف��رتة  �أق���ل 

�لتو�ء �لع�شات مثا.

امل�سكنات تزيد الأزمات القلبية 

بيون�سيه حتيي حفال لدعم املراأة
�أحيت �ملغنية �لمريكية بيون�شيه حفا يف لندن م�شاء �ل�شبت، خ�ش�س جلمع تربعات من 

�جل �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم و�مل�شاو�ة للن�شاء. 
ونظم �حلفل جمعية ت�شامي يف فور ت�شينج �لتي �أ�ش�شها بيت �لزياء �ليطايل جوت�شي و�لتي 

جتمع تربعات مل�شروعات لدعم �مل�شاو�ة بن �جلن�شن يف �كر من 70 دولة. 
�نا�شيد  و�ن�شم �ىل بيون�شيه خال �حلفل زوجها مغني �لر�ب ج��اي-زي، حيث غنيا 

مثرية تدعو �ىل متكن �ملر�أة وهو ما ت�شتهر به بيون�شيه وحدها. 
و�بلغت بيون�شيه �جلمهور �ن �حلفل جمع بالفعل �ربعة ماين دولر وحثتهم على 

�لدخول على �لنرتنت مل�شاهدة جمموعة ت�شتغرق 40 دقيقة وت�شمل �ي�شا �فاما 
ق�شرية بطولة بيون�شيه تتناول ق�شايا �ملر�أة. 


