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جنم �لر�ليات �لإمار�تي يهدف لتحقيق �إجناز 
كبري �آخر ل�سالح �أبوظبي �سرتوين يف �أ�سرت�ليا

عربي ودويل

ع�رسة �آلف �أ�رسة تون�سية ت�ستفيد من برنامج 
م�ساعد�ت جديد تنفذه موؤ�س�سة خليفة �لإن�سانية

�لفجر �لريا�سي

�خبار �لمار�ت

�لإرهاب يطرق �أبو�ب تون�ص:  مقتل �إرهابيني و�إيقاف قائد 
�جلهاز �لع�سكري و�مل�سوؤول �لثاين يف تنظيم �أن�سار �ل�رسيعة

•• ابوظبي-وام:

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شام �ال�شتقالل من �لدرجة 
ل�شعادة تامر من�شور �شفري جمهورية م�شر  �الأوىل 
�لتي  للجهود  تقدير�  وذل���ك  �ل��دول��ة  ل��دى  �لعربية 
بذلها خالل فرتة عمله بالدولة، ما �أ�شهم يف تطوير 
وتعزيز عالقات �الأخوة و�لتعاون بني دولة �الإمار�ت 

وجمهورية م�شر �لعربية يف خمتلف �ملجاالت.
�آل نهيان وزي��ر  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  وق��ام �شمو 

   

الرتبية تك�سف امل�ستور
اإعادة تقييم معلمني منحتهم اإدارات 

مدار�شهم »ما يفوق التوقع ب�شكل ملحوظ« 
•• دبي – حم�شن را�شد 

مناطقها  م��ع  وبالتن�شيق   ، حاليا  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  تعمل   
�ل�شنوي  �الأد�ء  تقارير  كافة  ملر�جعة  جل��ان  ت�شكيل  على  �لتعليمية 
للمعلمني للعام �لدر��شي �ملن�شرم 2012 – 2013 ، و�لذي يطبق 
�أرب��ع��ة  وم�شتويات  تقييم  وف��ق   ، �ملا�شي  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  م��رة  الأول 
�أد�ئهم بامليد�ن يفوق �لتوقع ب�شكل ملحوظ  لت�شنيف �ملعلمني وفق 
 2،4 –  1،5 �لتوقعات  ويلبي   3،4  2،5- �لتوقع  ويفوق   4  3،5-
ب�شورة  �مل�شتويات  لتلك  وتو�شيف   1،4 –  1 حت�شني  �إىل  يحتاج  و 
و�إد�ر�ت  �ل���وز�رة  �أن  �إال  قبل.  من  مطبقا  ك��ان  عما  تختلف  متطورة 
 ، �ملن�شرم  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  نهاية  بعد  فوجئت   ، �لتعليمية  �ملناطق 
يف  بالغت  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  �أن   ، للمعلمني  �الأد�ء  تقارير  ومبر�جعة 
مما   ، ملحوظ  ب�شكل  �لتوقع  يفوق  ت�شنيف  معلميها  معظم  منح 
يعني �أن �الأمر لو بالفعل لدينا معظم معلمينا يفوقو� �لتوقع ب�شكل 
فبات   ، �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  خم��رج��ات  على  ذل��ك  النعك�س   ، ملحوظ 
لدينا نتاج من �لطالب و�لطالبات يفوقون �لتوقع ب�شكل ملحوظ.                   

)�لتفا�شيل �س3(

اخلوف من تكراره
ارتباك مروري وطابور من ال�شيارات وراء 

تاأخر املوظفني عن دوامهم لأكرث من 3 �شاعات
•• دبي – حم�شن را�شد

، وب��دء� من  �مل���وؤدي الأب���ر�ج بحري�ت �جلمري�  �شهد �شارع �خل��دم��ات 
�ل�شابعة �شباح �أم�س �الثنني ، وقت �لذروة لدو�م �ملوظفني و�لطالب 
غابت   ، �ل�شيار�ت  الأب��و�ق  و�رتفاعا  مروريا  و�رتباكا  �شديد�  زحاما   ،
عنه �أي �شيارة دورية لل�شرطة لفك �أي �ختناق مروري ، نتيجة �أعمال 

حممد بن ر��شد خالل زيارته �لتفقدية ملبنى هيئة دبي للكهرباء و�ملياه  )و�م(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �مل�شاركني يف برنامج �شفر�ء �شباب �المار�ت  )و�م(

رئي�س الدولة مينح و�شام »ال�شتقالل 
من الدرجة الأوىل« لل�شفري امل�شري

�شعر الديزل يرتفع 20 فل�شا للرت اعتبارا 
من اليوم يف حمطات اينوك -ايبكو واإمارات 

•• دبي-وام:

�شعر  �أن  �م�����س  دب��ي  �ي��ن��وك يف  �لوطنية  �الإم�����ار�ت  ب���رتول  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
�لتجزئة للديزل �شي�شهد زيادة تعادل 20 فل�شا للرت �لو�حد �عتبار� من 
�ليوم �لثالثاء يف جميع حمطات �خلدمة �لتابعة ل� �ينوك �يبكو و�إمار�ت 
�إينوك  عن  �شدر  بيان  وذك��ر  للرت.  دره��م   3.70 �جلديد  �شعره  لي�شبح 
�أن موزعي �لديزل بالتجزئة �أكدو� �أن مر�جعة �شعر �لديزل تاأتي ��شتناد� 
�خلام  �لنفط  منتجات  باأ�شعار  �ملتعلقة  �لعاملية  و�ملتغري�ت  �لتوجهات  �إىل 
و�ملكرر بعد �حل�شول على �ملو�فقات �ل�شادرة عن �جلهات �ملخت�شة. وقال 
�إن �ينوك �يبكو و�إمار�ت تعمالن على ��شتك�شاف �خليار�ت �ملتاحة لتقدمي 
�لقيمة �ملثلى للعمالء ��شتناد� �إىل �مل�شتجد�ت و�لتوجهات �لعاملية �لتي قد 

توؤثر يف �الأ�شعار م�شتقبال.  

�لدخان يت�شاعد نتيجة ق�شف قو�ت �لنظام على بلدة �أريحا يف �أدلب  )رويرتز(  

•• عوا�شم-وكاالت:

�ك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الم��ريك��ي 
ج�����ون ك�����ريي �الث����ن����ني يف ل��ن��دن 
�ن  �ل�شوري يجب  �ل��ن��ز�ع  �ن ح��ل 
يكون �شيا�شيا ولي�س ع�شكريا، يف 
�وروبا  ختام حملة دبلوما�شية يف 
ل���ت���ري���ر �ل�������ش���رب���ات �ل���ت���ي ت��ع��د 

�لواليات لتوجيهها �ىل دم�شق.
وقال كريي يف موؤمتر �شحايف �ثر 
حمادثات مع نظريه �لريطاين 
وليام هيغ دع��وين �ك��ون و��شحا، 
�لرئي�س  �مل��ت��ح��دة،  �ل���والي���ات  �ن 
�شخ�شيا  �ن����ا  �وب����ام����ا،  )ب�������ار�ك( 
�ن  و�خرين، متفقون متاما على 
وقف �لنز�ع يف �شوريا يتطلب حال 
ع�شكري،  حل  يوجد  ال  �شيا�شيا. 
ول��ي�����ش��ت ل��دي��ن��ا �ي���ة �وه�����ام ب��ه��ذ� 
�ل�����ش��دد. وت��اب��ع ل��ك��ن خ��ط��ر ع��دم 
�لذي  �خلطر  من  �ك��ر  �لتحرك 
قد ينجم عن حترك م�شدد� على 
�لرئي�س  ن��ظ��ام  معاقبة  ���ش��رورة 
�ل�شوري ب�شار �ال�شد ال�شتخد�مه 

�ال�شلحة �لكيميائية.
و��شاف لن نتو�شل �ىل �حلل يف 
���ش��اح��ة �ل��ق��ت��ال، ب��ل ح���ول ط��اول��ة 
ن�شل  �ن  علينا  لكن  �ملفاو�شات. 

�ىل هذه �لطاولة.
ك��ان  �ذ�  ع��م��ا  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  وورد� 
جتنب  ي�شتطيع  �ل�شوري  �لنظام 
�المريكي  �لوزير  قال  �ل�شربات 
م���ن �مل���وؤك���د �ن����ه )ب�����ش��ار �ال���ش��د( 

ي��ت��م بحثها يف  �ل��ت��ي  �الأم��ريك��ي��ة 
�أمن  و��شنطن لن تخدم م�شالح 

�لواليات �ملتحدة.
و�أ���ش��اف رد�ً على ���ش��وؤ�ل ع��ن نوع 
�ل���رد �ل���ذي ق��د ت��و�ج��ه��ه م�شالح 
�أم��ريك��ا يف ح��ال ق���ّررت و��شنطن 
على  �إن  �شوريا،  على  �شربة  �شن 
�أي  �أن تتوقع  �مل��ت��ح��دة   �ل��والي��ات 

�شيء.
�لوطني  �الئتالف  �تهم  ميد�نيا 
 27 بقتل  �لنظام  ق��و�ت  �ل�شوري 
معتقال يف �شجن حم�س �ملركزي 
م�����ش��ت��خ��دم��ة  �ق��ت��ح��م��ت��ه  �أن  ب��ع��د 
�لر�شا�س �حلي، يف حني متكنت 
��شتهد�ف  من  �مل�شلحة  �ملعار�شة 
ريف  يف  للنظام  ع�شكرية  ق��اع��دة 
�لق�شف  تو��شل  وم��ع  �لالذقية. 
و�ال���ش��ت��ب��اك��ات �رت��ف��ع ع���دد قتلى 
�م���������س ب�����ن�����ري�ن ق�������و�ت �ل���ن���ظ���ام 
لل�شبكة  وف��ق��ا  �شخ�شا   32 �إىل 

�ل�شورية حلقوق �الإن�شان.
�إن  ب����ي����ان  يف  �الئ�����ت�����الف  وق�������ال 
جمموعات من �ل�شبيحة �عتمدت 
�ل���ق���م���ع �مل����ف����رط و�����ش���ت���خ���دم���ت 
على  لل�شيطرة  �حل��ي  �لر�شا�س 
د�خ��ل  للع�شيان ج��رت  حم���اوالت 
�شجن حم�س �ملركزي، مما �أ�شفر 
27 م����ن �مل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����ن م��ق��ت��ل 
نا�شطون  ذك��ر  �أن  و�شبق  د�خ��ل��ه، 
ع�����ش��ي��ان��ا  ن����ف����ذو�  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  �أن 
معاملة  و���ش��وء  �ل��ت��ع��ذي��ب  ب�شبب 

�ل�شجانني لهم.

الأ�سد يحذر اأمريكا من الرد على ال�سربة

وا�شنطن ت�شرتط ت�شليم �شوريا تر�شانتها الكيميائية ومو�شكو تقرتح و�شعها حتت رقابة دولية

ي�����ش��ت��ط��ي��ع ت�������ش���ل���ي���م ت���ر����ش���ان���ت���ه 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ك��ل��ه��ا �ىل �مل��ج��ت��م��ع 
�ملقبل،  �ال���ش��ب��وع  �ل����دويل خ���الل 
ت�شليم كل �شيء ودون �بطاء )...( 
لكنه لي�س م�شتعد� للقيام بذلك 

وال ميكنه �لقيام به.
�شوريا  رو���ش��ي��ا  دع��ت  جانبها  م��ن 
�ىل و�شع تر�شانتها من �ال�شلحة 
دولية  مر�قبة  حت��ت  �لكيميائية 
عليها،  غ��رب��ي��ة  ���ش��رب��ات  لتجنب 
من  �شريعا  رد�  تنتظر  �ن��ه��ا  كما 
دم�شق على ه��ذ� �الم���ر، وف��ق ما 
�ع��ل��ن �الث���ن���ني وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 

�لرو�شي �شريغي الفروف.
وق�������ال الف��������روف ن����دع����و �ل����ق����ادة 
�ل�شوريني لي�س فقط �ىل �ملو�فقة 
ع��ل��ى و���ش��ع خم����زون ���ش��وري��ا من 
�ال����ش���ل���ح���ة �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة حت��ت 
مر�قبة دولية، ثم �لتخل�س منه، 
لكن �ي�شا �ىل �الن�شمام بالكامل 
�ال���ش��ل��ح��ة  ح���ظ���ر  م��ن��ظ��م��ة  �ىل 
يف  �م��ل��ه  ع��ن  معربا  �لكيميائية، 
رد ���ش��ري��ع و�ي��ج��اب��ي م��ن ���ش��وري��ا 
يجنبها �ل�شربات �لغربية عليها.

�ىل ذلك �عتر �لرئي�س �ل�شوري 
على  �شربة  �أي  �أن  �الأ���ش��د،  ب�شار 

تعّزز  �أن  فقط  �شاأنها  م��ن  ب��الده 
من����و ت��ن��ظ��ي��م �ل����ق����اع����دة ���ش��م��ن 
حدودها، ولن ت�شب يف م�شلحة 
�أن  �لواليات �ملتحدة، حمذر�ً من 
على و��شنطن �أن تتوقع �أي �شيء 
�شربة  �أي  توجيهها  حال  يف  كرد 

لدم�شق.
�أجرتها  مقابلة  يف  �الأ���ش��د  وق���ال 
معه �شبكة �شي بي �أ�س �الأمريكية 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  ت��دّخ��ل  �أي  �إن 
منذ  ب�شوريا  �ل��د�ئ��رة  �حل��رب  يف 
�شنتني من �شاأنه فقط �أن ي�شّجع 
�أعد�ء �أمريكا، معتر�ً �أن �ل�شربة 
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خالل  �مل�����ش��ري  لل�شفري  �ل��و���ش��ام  بتقليد  �خل��ارج��ي��ة 
��شتقباله له مبكتبه بوز�رة �خلارجية �م�س.

�ل��ذي  �ل��و���ش��ام  على  بح�شوله  �ل�شفري  �شموه  وه��ن��اأ 
يعد �أرفع و�شام مينح لل�شفر�ء متمنيا له �لتوفيق يف 

مهامه �مل�شتقبلية. 
من جهته �أعرب �ل�شفري �مل�شري عن �شكره وتقديره 
ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة على منحه هذ� �لو�شام 
�لرفيع .. م�شيد� بال�شيا�شة �حلكيمة ل�شموه و�لدور 

�لبارز �لذي يلعبه �شموه �قليميا ودوليا.
)�لتفا�شيل �س3(

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���ام 
�ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ب��زي��ارة تفقدية  ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل م�شاء �م�����س 
�لقوز  منطقة  يف  و�ملياه  للكهرباء  دبي  هيئة  ملبنى 
ب��دب��ي و�ل����ذي �أن�����ش��ئ ���ش��م��ن �مل��ب��اين �خل�����ش��ر�ء يف 
�الإمارة كاأول مبنى حكومي م�شتد�م على م�شتوى 
�لعامل  و�أك��ر مبنى حكومي على م�شتوى  �لدولة 
باملباين  �لبالتيني �خلا�س  �لت�شنيف  حا�شل على 
و�شبعني  خم�شة  من  �أك��ر  بلغت  بتكلفة  �خل�شر�ء 
تناهز  �الأر����س  م��ن  م�شاحة  ويغطي  دره��م  مليون 

قام بزيارة تفقدية ملبنى هيئة دبي للكهرباء واملياه يف منطقة القوز بدبي 
حممد بن را�شد يوؤكد على اأهمية تطوير 

الكهرباء واملاء باعتبارهما ع�شب حياة الإن�شان 
وق��د جتول  ق��دم مربعة.  �أل��ف  و�أرب��ع��ني  ثالثمائة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ير�فقه �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي د�خل �أق�شام وردهات �ملبنى 
حممد  �شعيد  �ملهند�س  �شعادة  من  �شموه  و�إ�شتمع 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ط��اي��ر 
�شرح  �إىل  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تف�شيلي حول مكونات �ملبنى �حلديث ومو��شفاته 
�إ�شتخد�مه �لطاقة  �لناحية �لهند�شية وجلهة  من 
�ل�شم�شية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة ت�شل �إىل 
660 كيلوو�ط و�إ�شهامه يف تر�شيد �لطاقة بن�شبة 
�ملائة.                   يف   48 بن�شبة  �ملياه  وتر�شيد  �ملائة  يف   66

ا�ستقبل امل�ساركني يف برنامج �سفراء �سباب الإمارات 

حممد بن زايــد: الإن�شان الإماراتي 
هو ركيزة التطور والتقدم 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �أك���د 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�أن روؤية دولة �الإم��ار�ت يف �لتنمية �ل�شاملة  �مل�شلحة 
هو  �الإم���ار�ت���ي  �الإن�����ش��ان  �أن  على  قائمة  و�مل�شتد�مة 
علميا  �مل��وؤه��ل  �ل�شباب  و�أن  و�ل��ت��ق��دم  �لتطور  رك��ي��زة 
وث��ق��اف��ي��ا ه���و �أ���ش��ا���س م�����ش��رية ب��ن��اء �ل���وط���ن يحفظ 

مكت�شباته وي�شون مقدر�ته.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه جمموعة من �ل�شباب 
بها  قامو�  زي��ارة  �أنهو�  �لذين  �الإمار�تيني  و�ل�شابات 

برنامج  �شمن  وذل��ك  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ل�شني  �إىل 
�شفر�ء �شباب �الإمار�ت �لذي ينظم برعاية ديو�ن ويل 
�إمكانات ومهار�ت  �إىل تطوير  �أبوظبي ويهدف  عهد 

�لطلبة �جلامعيني �لعلمية و�لثقافية و�لقيادية.
وقال �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�إن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
دعم  �شرورة  توؤكد  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�ل�شباب �الإمار�تي ورعايته وتطوير معرفته ومهارته 
ومتكينه من مو��شلة �لتعليم و�لتدريب ��شتناد� �إىل 
وعماد  م�شتقبل  هم  �ل�شباب  ب��اأن  �لر��شخة  �لقناعة 

هذ� �لوطن .    )�لتفا�شيل �س2(

•• ابوظبي-وام:

�أع��ل��ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل نهيان 
وزي��ر �خلارجية عن تاأييد دول��ة �الإم��ار�ت �لكامل 
خالل  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملوقف 
�نتهت  �لتي  �لع�شرين  جمموعة  قمة  �جتماعات 
�أ�شدرتها  �لتي  �لقر�ر�ت  ودعم  رو�شيا  يف  �أعمالها 
�ل��ع�����ش��ري��ن... و�ل��ت��ي  �ل�11 يف جم��م��وع��ة  �ل����دول 
ج���اءت يف �ل��ب��ي��ان �ل��ت��ايل: �أ���ش��در زع��م��اء وممثلو 
�ليابان  �إي��ط��ال��ي��ا  ك��ن��د� فرن�شا  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  م��ن  ك��ل 

عبداهلل بن زايد يعلن تاأييد المارات 
لقرارات الدول الـ11 يف جمموعة الع�شرين

جمهورية كوريا �ململكة �لعربية �ل�شعودية �إ�شبانيا 
تركيا �ململكة �ملتحدة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�ل��ت��ايل ن�شه وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س �جتماع  �ل��ب��ي��ان 
زع���م���اء �ل�����دول �ل��ع�����ش��ري��ن يف ���ش��ان��ت ب��ط��ر���ش��ب��ورغ 
رو�شيا: �إن �لعرف �لدويل �شد ��شتخد�م �الأ�شلحة 
����ش��ت��خ��د�م  و�إن  وع��امل��ي  ع��ري��ق  ع���رف  �لكيميائية 
�أم��ن  م��ن  ينال  مكان  �ي  يف  �لكيميائية  �الأ�شلحة 
�لنا�س يف كل مكان. و�إذ� مل يجابه ذلك �لعمل فاإنه 
يزيد من خطر �ال�شتخد�م �الإ�شايف لهذه �الأ�شلحة 

وتكاثرها. 
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قام بزيارة تفقدية ملبنى هيئة دبي للكهرباء واملياه يف منطقة القوز بدبي 

حممد بن را�شد يوؤكد على اأهمية تطوير الكهرباء واملاء باعتبارهما ع�شب حياة الإن�شان

ا�ستقبل امل�ساركني يف برنامج �سفراء �سباب الإمارات 

حممد بن زايد: الإن�شان الإماراتي هو ركيزة التطور والتقدم 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���ام 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب���ي رع����اه �هلل م�����ش��اء �م�����س ب��زي��ارة 
للكهرباء  دب��ي  هيئة  ملبنى  تفقدية 
و�ملياه يف منطقة �لقوز بدبي و�لذي 
�أن�����ش��ئ ���ش��م��ن �مل��ب��اين �خل�����ش��ر�ء يف 
�الإمارة كاأول مبنى حكومي م�شتد�م 
مبنى  و�أك���ر  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
حكومي على م�شتوى �لعامل حا�شل 
�خلا�س  �لبالتيني  �لت�شنيف  على 
باملباين �خل�شر�ء بتكلفة بلغت �أكر 
دره��م  م��ل��ي��ون  و�شبعني  خم�شة  م��ن 
تناهز  �الأر����س  من  م�شاحة  ويغطي 
ثالثمائة و�أربعني �ألف قدم مربعة. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جت��ول  وق��د 
ير�فقه  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي 
و�إ�شتمع  �ملبنى  �أق�شام ورده��ات  د�خل 
���ش��م��وه م��ن ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س �شعيد 
حممد �لطاير ع�شو جمل�س �الإد�رة 
لهيئة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب 
كهرباء ومياه دبي �إىل �شرح تف�شيلي 
ح������ول م����ك����ون����ات �مل���ب���ن���ى �حل���دي���ث 
�لهند�شية  �لناحية  من  ومو��شفاته 
وجلهة �إ�شتخد�مه �لطاقة �ل�شم�شية 
لتوليد طاقة كهربائية بقدرة ت�شل 
يف  و�إ���ش��ه��ام��ه  ك��ي��ل��وو�ط   660 �إىل 
�ملائة  66 يف  بن�شبة  �لطاقة  تر�شيد 
�ملائة.  يف   48 بن�شبة  �ملياه  وتر�شيد 
و�شاهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم خالل جولته يف 
ردهات �ملبنى جم�شما �شخما للمبنى 
وثائقيا  فيلما  ���ش��اه��د  ث��م  �مل�����ش��ت��د�م 
ومكونات  تفا�شيل  ت�شمن  ق�شري� 
�مل��ب��ن��ى وع��ر���ش��ا �إل��ك��رتون��ي��ا خ��ا���ش��ا 
كهرباء  هيئة  وم�����ش��اري��ع  مب���ب���ادر�ت 
قطاع  بتطوير  �خلا�شة  دب��ي  ومياه 
�الإ�شتهالك  تر�شيد  و�ملياه  �لكهرباء 
�الأخ�شر  �الإق��ت�����ش��اد  روؤي���ة  وحتقيق 
ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ل���ل���و����ش���ول  �ل����دول����ة  يف 

م�شتد�مة.
ث��م �إط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى �آل��ي��ة ت�شديد 
بالطريقة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ف��و�ت��ري 
ن�شبتها  بلغت  و�ل��ت��ي  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
نحو 60 يف �ملائة و40 يف �ملائة يتم 

�أك�����ر م���ن ع�����ش��رة م���ل���ي���ار�ت دره���م 
وتكلفة ��شتثمارية لعمليات �لتو�شعة 
ما  �إىل  ت�شل  قد  �إم  �ملحطة  ه��ذه  يف 
يزيد على مليار و200 مليون درهم 
وذلك بهدف زيادة �لقدرة �النتاجية 
بنحو 400 ميغاو�ط ورفع م�شتوى 

�لكفاءة �حلر�رية �إىل 90 باملائة.
ووف��ق��ا ل��ل�����ش��رح �ل����ذي ق��دم��ه �شعيد 
فاإن  ومر�فقيه  �شموه  �أم��ام  �لطاير 
�ملياه  م��ن  �إم  �ملحطة  تخزين  ق���درة 
مكعب  م��رت  �أل����ف   320 �إىل  ت�����ش��ل 
يف ح���ني ت�����ش��ل ك��ف��اءت��ه��ا �حل���ر�ري���ة 

�حلالية �إىل �أكر من 82 يف �ملائة.
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  �إط��ل��ع ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
م��ك��ت��وم على  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
جم��م��ل م�����ش��اري��ع �ل��ه��ي��ئ��ة و�أه��م��ه��ا 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جممع 
ل��ل��ط��اق��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة �ل�����ذي ي��ج��ري 
يف  �ل��دح��ل  �شيح  منطقة  يف  تنفيذه 
�إثنى  ع��ن  ت��زي��د  مالية  بتكلفة  دب��ي 
�إنتاجية  وبطاقة  دره��م  مليار  ع�شر 
مقدرة باألف ميجاو�ط من �لكهرباء 
لالإبتكار  م��ر�ك��ز  �مل�����ش��روع  وي�����ش��م   .
و�لبحوث و�لدر��شات ومتحفا تقنيا 

م�شتفي�شة لعدد من �ملكاتب �خلا�شة 
�إدخ��ال �لتعديالت  �أجل  و�ملباين من 
ومعايري  تتو�فق  ك��ي  عليها  �ملمكنة 
تقديرية  بتكلفة  �خل�����ش��ر�ء  �مل��ب��اين 

ت�شل �إىل �شتة ع�شر مليون درهم.
وم���ن ب���ني �مل����ب����ادر�ت �أي�����ش��ا ت��ق��دمي 
مر�جعة  خدمة  للمتعاملني  �لهيئة 
ك��ف��اءة �إ���ش��ت��ه��الك �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه 
مرحلتها  يف  وتت�شمن  مبانيهم  يف 
�الإ�������ش������اءة  ن���ظ���م  ف���ح�������س  �الأوىل 
و�لتكييف و�ملياه بغر�س �لبحث عن 
فر�س تر�شيد ورفع كفاءة �الإ�شتهالك 
وت���ق���دمي �ل��ت��و���ش��ي��ات ب����االإج����ر�ء�ت 
هذه  يف  �ل��ف��ر���س  لتحقيق  �ل��الزم��ة 
�شتقوم  �لثانية  �ملرحلة  ويف  �مل��ب��اين 
�مل��ب��اين  ����ش��ت��ه��الك  �لهيئة مب��ر�ق��ب��ة 
�ال�شتهالك  كفاءة  مر�جعة  مت  �لتي 
ف��ي��ه��ا وذل����ك ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ن تنفيذ 
بها  �ملو�شى  ل��الإج��ر�ء�ت  �ملتعاملني 
�لطاير  و�أف��اد  �ال�شتهالك.  لرت�شيد 
خ����الل �ل�������ش���رح �ل�����ذي ق���دم���ه �أم����ام 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم �أن �لكفاءة �الإنتاجية 
ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه �رت��ف��ع��ت يف �ل��ع��ام 

ت�شديدها بالطرق �لتقليدية.
ك�����م�����ا ت����ف����ق����د ������ش�����م�����وه �الأج�������ه�������زة 
�الإل����ك����رتون����ي����ة �ل���ت���ي ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
جلهة  ع��ل��ي��ه��م  للت�شهيل  �جل��م��ه��ور 
�ل��ف��و�ت��ري وكيفية  ع��ن  �ال���ش��ت��ف�����ش��ار 
�ل���دف���ع وم���ا �إىل ذل���ك م���ن خ��دم��ات 
�لكرتونية توفرها �لهيئة لعمالئها 
ع���ل���ى ك����اف����ة �مل�������ش���ت���وي���ات. وجت����ول 
���ش��م��وه ب���ني �ل���ك���اون���رت�ت و�ط���م���اأن 
�لتي  و�لت�شهيالت  �الإج�����ر�ء�ت  �إىل 
للمر�جعني  �لهيئة  يقدمها موظفو 
ومن خالل مكتب خدمة �لعمالء . 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  و�طلع 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لهند�شية  دبي من خالل �خلر�ئط 
و�ل��ت�����ش��ام��ي��م �مل��ع��رو���ش��ة يف رده���ات 
هيئة  م�شاريع  من  باقة  على  �ملبنى 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي وم����ن �أه��م��ه��ا 
م�������ش���روع ت���و����ش���ع���ة حم���ط���ة ت��ول��ي��د 
تبلغ  �لتي  �إم  �ملياه  �لكهرباء وحتلية 
 140 يناهز  م��ا  �النتاجية  طاقتها 
م��ل��ي��ون غ��ال��ون م��ي��اه حم���الة يوميا 
م��ي��غ��او�ط  و���ش��ت��ون  �ل��ف��ان  و2060 
�إىل  تكلفتها  وت�����ش��ل  �ل��ك��ه��رب��اء  م��ن 

للدر��شة  �الأوىل  للمرحلة  �لزمني 
تنفذها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��دروج��ي��ول��وج��ي��ة 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب��غ��ر���س حت���دي���د �أح���و�����س 
�مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة يف �إم������ارة دب���ي من 
خالل در��شة علمية متكاملة يعدها 
ودر��شة  متخ�ش�س  عاملي  �إ�شت�شاري 
�الأحو��س  تلك  �إع��ادة حقن  �إمكانية 
ب����ال����ف����ائ���������س م������ن م�����ي�����اه �ل�������ش���رب 
�شخمها  �إع����ادة  ث��م  وم��ن  لتخزينها 
�إىل �شبكة �ملياه عند �حلاجة خا�شة 
�ملهند�س  و�أف���اد   . �ل��ط��و�رئ  يف حالة 
�ل��ط��اي��ر �أن����ه م���ن �مل��ت��وق��ع �الإن��ت��ه��اء 
م��ن �إع����د�د �ل��در����ش��ة �خل��ا���ش��ة بهذ� 
�لعام  نهاية  �لر�ئد  �مل�شروع �حليوي 
�جل��������اري. وم�����ن م�����ب�����ادر�ت �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل���ه���ادف���ة ل��ت��خ��ف��ي�����س �ل��ط��ل��ب على 
�لطاقة وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات يف 
�ملباين  ومقايي�س  مو��شفات  جمال 
باإ�شتبد�ل  �لهيئة  قامت  �خل�����ش��ر�ء 
�إن��ارة  �أك��ر م��ن خم�شة �آالف وح��دة 
�إن��ت��اج وحت��وي��ل �لطاقة  يف حم��ط��ات 
و�مل���ك���ات���ب وخ����الف����ه ب��ت��ك��ل��ف��ة ب��ل��غ��ت 

خم�شة ماليني درهم.
وق����ام����ت �ل���ه���ي���ئ���ة ك���ذل���ك ب���در�����ش���ة 

ومعار�س ت�شاعد �لطلبة و�لد�ر�شني 
مكونات  �إىل  و�لتعرف  �لتدرب  على 
نوعه  من  و�الأول  �الأ�شخم  �مل�شروع 

على م�شتوى �ملنطقة . 
عليها  �إط��ل��ع  �لتي  �مل�شاريع  و�شملت 
�لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب 
رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
م�شروع �إن�شاء حمطة توليد �لطاقة 
�لفحم  تقنية  باإ�شتخد�م  �لكهربائية 
�لنظيف بنظام �ملنتج �مل�شتقل و�لذي 
طرح مناق�شة. و�شوف تكون حمطة 
�لطاقة  الإن��ت��اج  �مل�شتقبلية  ح�شيان 
�الأوىل  �ل��ن��ظ��ي��ف  �ل��ف��ح��م  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
من نوعها يف �ملنطقة وذل��ك حر�شا 
م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة وجم��ل�����س دب���ي �الأع��ل��ى 
ل��ل��ط��اق��ة خل��ف�����س �ن��ب��ع��اث �ل��ك��رب��ون 
�ن  �ملتوقع  وم��ن  �لدفيئة  و�ل��غ��از�ت 
للم�شروع  �الإنتاجية  �لطاقة  ت�شل 
ميجاو�ط   1200 ب��ح��دود  �ل��و�ع��د 
�الأوىل  م��رح��ل��ت��ه  �ل��ك��ه��رب��اء يف  م���ن 
و�ل���وح���دة �ل��ث��ان��ي��ة ق��ب��ل ���ش��ي��ف ع��ام 

2021 بنف�س �لقدرة �الإنتاجية.
���ش��رح  �إىل  ك���ذل���ك  ���ش��م��وه  و����ش��ت��م��ع 
ح�����ول ����ش���ري �ل���ع���م���ل يف �ل���رن���ام���ج 

�ملا�شي 2012 �إىل ما ن�شبته 26 يف 
ومتكنت   2006 بعام  مقارنة  �ملائة 
مبقد�ر450  �ن���ت���اج���ه���ا  رف�����ع  م����ن 
����ش��ت��خ��د�م  م��ي��ج��او�ط ك��ه��رب��اء دون 
ت��رك��ي��ب وح����د�ت  �أو  �إ�����ش����ايف  وق�����ود 
�نتاجية جديدة وحققت تخفي�شات 
يف �ل��ت��ك��ال��ي��ف �مل���ال���ي���ة �الج��م��ال��ي��ة 
جتاوزت مليار� و400 مليون درهم. 
وت��ن��ف��ي��ذ� مل����ب����ادرة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�أطلقت  �لذكية  باحلكومة  �خلا�شة 
�لذكية  �ل�شبكات  تطبيقات  �لهيئة 

على �شبكتها �لكهربائية.
�لهيئة �خلدمات �حلكومية  ووف��رت 
�ملحمولة  و�الأج���ه���زة  �ل��ه��و�ت��ف  على 
�شوطا  ب��ذل��ك  وقطعت  للمتعاملني 
ك���ب���ري� يف �ل���ت���ح���ول م���ن �حل��ك��وم��ة 
�لذكية  �حلكومة  �إىل  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�أح��دث �حللول  �عتمادها  من خالل 
�شاهمت  �لتي  �لتقنية  و�لتطبيقات 
بتلبية متطلبات متعامليها باال�شافة 
وت�شهيلها.  �الج���ر�ء�ت  تب�شيط  �إىل 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب  وع���رج 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  دبي 
و�شعيد  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حممد �لطاير و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة بدبي وعدد من �مل�شوؤولني 
�شطح  ع��ل��ى  �لهيئة  يف  و�مل��ه��ن��د���ش��ني 
�مل��ب��ن��ى ح��ي��ث ���ش��اه��د ���ش��م��وه �ل��زر�ع��ة 
�خل�����ش��ر�ء �ل��ت��ي ت��غ��ط��ي �ل�����ش��ط��ح .. 
�لتي  �خل��ط��وة  ب��ه��ذه  �شموه  م�شيد� 
�خل�شر�ء  �مل��ب��اين  ن�شر  على  ت�شجع 
يف �الإم��ارة حلماية �لبيئة و�حلفاظ 

عليها نظيفة د�ئما.
�الل��ك��رتون��ي��ة  �ملكتبة  ���ش��م��وه  ز�ر  ث��م 
بالكامل ومركز �الت�شال �لذي يعمل 
على مد�ر �ل�شاعة خلدمة �جلمهور 
وت��ل��ق��ي ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت��ه��م و���ش��ك��او�ه��م 
وت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات��ه��م ب�����ش��ك��ل ف�����وري . 
و�إخ��ت��ت��م ���ش��م��وه زي���ارت���ه �ل��ت��ف��ق��دي��ة 
�مل�شتد�م  و�ملياه  �لكهرباء  ملبنى هيئة 
ب���زي���ارة ح�����ش��ان��ة �أط���ف���ال م��وظ��ف��ات 
�خلا�شة  �لريا�شية  و�ل�شالة  �ملبنى 
�ل�شور  ل�شموه  و�لتقطت  باملوظفني 
و�ملوظفني  �ملوظفات  مع  �لتذكارية 
قبيل مغادرته �ملبنى مبثل ما ودع به 

من حفاوة وتقدير.
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
م��ب��ادرة  على  �أث��ن��ى  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
يف  وت�شب  ر�ئ���دة  و�ع��ت��ره��ا  �لهيئة 
خدمة �لنا�س و�ملجتمع وت�شهم ب�شكل 
�إيجابي يف توفري �لطاقة �لكهربائية 
ومياه �ل�شرب ل�شكان �إمارة دبي دون 
نق�س �أو ق�شور يف هذين �لقطاعني 
و�الزده��ار  و�لنمو  للحياة  �حليويني 

و�ال�شتقر�ر.
و�أكد �شموه يف ختام زيارته �لتفقدية 
�لكهرباء  �أن  �ل��ق��وز  يف  �لهيئة  ملبنى 
و�مل������اء ه��م��ا ع�����ش��ب ح���ي���اة �الإن�����ش��ان 
وبقائه و��شتمر�ره يف �لعي�س �لكرمي 
و�ل��ت��ط��ور و�ل���رخ���اء م���ن ه��ن��ا ن��وؤك��د 
�لعن�شرين  �أهمية تطوير هذه  على 
�ل���رئ���ي�������ش���ي���ني و�حل�����ف�����اظ ع��ل��ي��ه��م��ا 
و�ال�شتنز�ف  �لهدر  من  وحمايتهما 
و�إن�شانية  وطنية  ث��روة  باعتبارهما 
وع���ل���ى �جل���م���ي���ع م����ر�ع����اة ذل�����ك ك��ي 
ت��ظ��ل ث��روت��ن��ا م��ن �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه 
مت���د �ج��ي��ال��ن��ا �مل��ت��الح��ق��ة ب��احل��ي��اة 
�شبحانه وتعاىل  وهي نعمة من �هلل 
يجب حمايتها من �لزو�ل و�لن�شوب 

و�ل�شح.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  �أك�����د   
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �أن روؤي�����ة دول���ة 
�الإم���������ار�ت يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة 
و�مل�شتد�مة قائمة على �أن �الإن�شان 
�الإم������ار�ت������ي ه����و رك����ي����زة �ل��ت��ط��ور 
و�لتقدم و�أن �ل�شباب �ملوؤهل علميا 
وث��ق��اف��ي��ا ه��و �أ���ش��ا���س م�����ش��رية بناء 
�لوطن يحفظ مكت�شباته وي�شون 

مقدر�ته.
�شموه  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
و�ل�شابات  �ل�شباب  م��ن  جمموعة 
�الإم���ار�ت���ي���ني �ل��ذي��ن �أن���ه���و� زي���ارة 
�ل�����ش��ني وك���وري���ا  �إىل  ب��ه��ا  ق���ام���و� 
�جل��ن��وب��ي��ة وذل����ك ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج 
�شفر�ء �شباب �الإمار�ت �لذي ينظم 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  برعاية 
�إم���ك���ان���ات  ت���ط���وي���ر  �إىل  وي����ه����دف 
وم�����ه�����ار�ت �ل���ط���ل���ب���ة �جل��ام��ع��ي��ني 

�لعلمية و�لثقافية و�لقيادية.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  وق����ال 
�إن  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة )حفظه �هلل( توؤكد �شرورة 
ورعايته  �الإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  دع��م 
وتطوير معرفته ومهارته ومتكينه 
و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  مو��شلة  م��ن 
باأن  �لر��شخة  �لقناعة  �إىل  ��شتناد� 
هذ�  وع��م��اد  م�شتقبل  ه��م  �ل�شباب 

�لوطن.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه: �إن��ن��ا ع��ل��ى يقني 
باأن لدينا جيال قادما نعول عليه 
ل���ه روؤي�����ة و����ش��ح��ة ����ش��ت��م��ده��ا من 
جت��ارب��ه �ل��ت��ي م��ر بها وم��ن خالل 
خر�ت �الآخرين �لتي ��شتفاد منها 
�مل�شوؤوليات  حتمل  على  ق��ادر  وه��و 

�لوطنية ومو�جهة �لتحديات.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�ط��ل��ع 
ن��ه��ي��ان من  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�ل����رن����ام����ج ع��ل��ى  �مل���������ش����ارك����ني يف 
�الأن�����ش��ط��ة و�ل����ر�م����ج و�الأع����م����ال 
�لزيارتني  خ��الل  بها  ق��ام��و�  �ل��ت��ي 
و�أه���������م �مل�����ع�����امل و�جل�����ه�����ات �ل���ت���ي 
ز�روها و�مل�شاريع �لتي مت تنفيذها 
و�لنتائج  �لعلمية  رحلتهم  �أث��ن��اء 

�الإجن�������از�ت و�ل���ن���ج���اح���ات.. وه���ذ� 
�شي�شتلم  م���ن  ه���و  وغ����ريه  �جل��ي��ل 
�ل��ر�ي��ة.. ه��ذه ه��ي �شنة �حل��ي��اة .. 

جيل ي�شلم �لر�ية جليل.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  وق����ال 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �إن �لعامل 
�ن  غري  �شا�شعا  عاملا  كان  برحابته 
�لتطور و�لتكنولوجيا يف �ل�شنو�ت 
�الأخرية جعلت منه قرية �شغرية.. 
�ل���ق���ري���ة  ب����ي����ت يف ه�������ذه  ون�����ح�����ن 
على  بيتا  ل�شنا  ولكننا  �ل�����ش��غ��رية 
ه��ام�����س ه���ذه �ل��ق��ري��ة فنحن ج��زء 
�شامية  ر�شالة  وموؤثر ميلك  فاعل 
ومم���ي���زة يف �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل�����ش��الم 

و�لتعاون و�لعطاء �الإن�شاين.
�لعديد  ه��ن��اك  �أن  ���ش��م��وه  و�أو����ش���ح 
من �لدول �ملتقدمة كانت قبل 40 
�شنة متتلك قاعدة ب�شرية وعلمية 
���ش��اه��م��ت يف ت��ق��دم��ه��ا ب��خ��الف ما 
كانت عليه منطقتنا يف تلك �لفرتة 
غري �أ�ننا وبف�شل من �هلل عز وجل 
ملو�كبة  متقدمة  �أ���ش��و�ط��ا  قطعنا 
�ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم ون��ح��ن ق���ادرون 
�ليه  و�شلت  ما  �إىل  ن�شل  �أن  على 

تلك �لدول.

و�أك���د �مل�����ش��ارك��ون يف �ل��رن��ام��ج �أن 
�ل����زي����ارة �ل���ت���ي ق���ام���و� ب��ه��ا ك��ان��ت 
�إي��ج��اب��ي��ة وح��ق��ق��ت �أه���د�ف���ه���ا من 
ك�����اف�����ة �جل�������و�ن�������ب �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة 
�شكرهم  عن  و�أع��رب��و�   .. و�لعلمية 
�لتي  �حلكيمة  للقيادة  و�متنانهم 
�لتعليم  يف  �ل��ف��ر���س  ل��ه��م  وف����رت 
و�ل���ت���دري���ب و�الط�������الع ع���ن ق��رب 
ل��ت��ج��ارب ومن�����اذج ع��امل��ي��ة ن��اج��ح��ة 
وه��و م��ا ع��زز ق��در�ت��ه��م و�أف��ك��اره��م 
ومهار�تهم �لعملية و�لعلمية حيث 
�خل��ر�ت  يف  ت��ر�ك��م  لديهم  �أ�شبح 
و�مل���م���ار����ش���ات ���ش��ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى 
تخدم  وم�شوؤوليات  مبهام  �لقيام 
م�شريين  وم�شتقبلهم..  وطنهم 
ن��ه�����ش��ة ه��ذه  ت��ل��م�����ش��و�  �أن���ه���م  �إىل 
و�الأنظمة  تقدمها  وم��دى  �ل���دول 
�الإد�رية و�لتعليمة �لتي تقف ور�ء 

هذه �لنه�شة.
���ش��ف��ر�ء  ب���رن���ام���ج  �أن  و�أو�����ش����ح����و� 
فر�شة  لهم  وف��ر  �الإم����ار�ت  �شباب 
بثقافة  �الأخ���رى  �ل�شعوب  تعريف 
و�مل�شتويات  �الإم��ار�ت  دول��ة  وهوية 
و�شلت  �لتي  �ملتقدمة  �حل�شارية 
�إليها يف �ملجاالت كافة.. كما �شاهم 

و�ل���ف���و�ئ���د �ل��ت��ي خ���رج���و� ب��ه��ا من 
هذه �لتجربة.

و���ش��اه��د �شموه م���ادة م�����ش��ورة عن 
ب��رن��ام��ج �ل����زي����ار�ت �ل��ت��ي ق���ام بها 
�ل��ط��ل��ب��ة و�أه������م �مل����و�ق����ع و�مل���ع���امل 
قامو�  �لتي  و�لثقافية  �ل�شناعية 
بزيارتها وتعرفو� من خاللها على 
�مل�����ش��ت��وي �حل�����ش��اري و�ل�����ش��ن��اع��ي 

�ملتقدم للدولتني.
�إن  �أب��وظ��ب��ي  �شمو ويل عهد  وق��ال 
�الآب����اء و�الأج�����د�د ���ش��ح��و� بالكثري 
�إىل  �أرو�ح��ه��م حتى ن�شل  وق��دم��و� 
م����ا ن���ح���ن ع��ل��ي��ه �ل����ي����وم م����ن خ��ري 
�أن  وع����زة.. وو�ج����ب علينا  ورف��ع��ة 
ن�شتلهم �لعر منهم ونبذل جهود� 
م�����ش��اع��ف��ة وف�����اء ل���ذل���ك �ل��ع��ط��اء 
ي�شتمر  ح��ت��ى  �ل��ت�����ش��ح��ي��ات  وت��ل��ك 
�أبناوؤنا و�أحفادنا و�أجيالنا �لقادمة 
و��شتقر�ر  و�أم���ن  ع��زة  يف  بالعي�س 

ونه�شة و�زدهار.
ووجه �شموه حديثه الأبنائه وبناته 
ق���ائ���ال: �إن���ن���ا ن���ر�ه���ن يف �مل��رح��ل��ة 
�مل��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى �ل���ع���ق���ول �خل���الق���ة 
و�مل��ب��دع��ة و�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي متتلك 
زم�����ام �مل����ب����ادرة مل��و����ش��ل��ة م�����ش��رية 

ودعا �شموه يف ختام لقائه بالطلبة 
�ملزيد  وب���ذل  �لعمل  مو��شلة  �إىل 
م�شريتهم  ال�شتكمال  �جلهود  من 
على  با�شتمر�ر  و�الط��الع  �لعلمية 
و�الخ��رت�ع��ات  �لعلمية  �لتطور�ت 
�جل���دي���دة و�مل�����ش��ارك��ة �الإي��ج��اب��ي��ة 
و�ل���ف���ع���ال���ة يف ك����ل م����ا م����ن ���ش��اأن��ه 
�لعلمية  �الأب��ح��اث  وتعزيز  تطوير 

و�ل�شناعات �ملتقدمة.
ح�شر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل بن 
�آل ح��ام��د وكيل  حم��م��د ب��ن ب��ط��ي 
حممد  و���ش��ع��ادة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
م����ب����ارك �مل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����و�ن 
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة جر 
�ل�شويدي مدير عام  حممد غامن 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من 

�مل�شوؤولني.
�مل�����ش��ارك��ون يف  �أع���رب  م��ن جانبهم 
ب��رن��ام��ج ���ش��ف��ر�ء ���ش��ب��اب �الإم�����ار�ت 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��ل��ق��اء ���ش��م��و ويل 
�شكرهم  وق���دم���و�  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
وتقديرهم لدعم �شموه للمبادر�ت 
�الرتقاء  �إىل  تهدف  �لتي  �لعلمية 
مب���������ش����ت����وى �ل������ط������الب �ل����ث����ق����ايف 

و�لعلمي.

وحت����دث ���ش��م��وه ع���ن �الأو�����ش����اع يف 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��د ����ش��ط��ر�ب��ا 
وع��������دم ������ش����ت����ق����ر�ر م���ن���ذ ح�����و�يل 
تعي�س هذه  ز�ل��ت  وم��ا  عاما   40
�الأو�شاع.. وقال �شموه: �إننا ننتمي 
و�الإ����ش���الم���ي  �ل��ع��رب��ي  ع��امل��ن��ا  �إىل 
ون���ح���ن ف���خ���ورون ب���ه���ذ� �الن��ت��م��اء 
حتتم  �ملحيطة  �الأو���ش��اع  تلك  و�أن 
علينا ق��ر�ءة �ل��و�ق��ع ب��روؤي��ة و�عية 
ت�����ش��ت�����ش��رف �الأخ�����ط�����ار �مل��ح��ت��م��ل��ة 
على  نعمل  و�أن  �ملاثلة  و�لتحديات 
م��و�ج��ه��ت��ه��ا ب��ك��ل ج��اه��زي��ة وك��ف��اءة 
ق���دوة ح�شنة  �الإم����ار�ت  ت��ك��ون  و�أن 
م��ه��م��ت��ن��ا جميعا  ل��الآخ��ري��ن وه���ي 

على هذه �الأر�س �ملعطاء.
�لتو��شل  �أهمية  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
م������ع �ل�����ث�����ق�����اف�����ات و�حل�����������ش�����ار�ت 
و�ال�شتفادة من �خلر�ت  �ملختلفة 
حققتها  �لتي  �لريادية  و�الأع��م��ال 
�مل��ج��ت��م��ع��ات �الأخ��������رى ك�����ون ه���ذ� 
رئي�شي  ب�شكل  ي�����ش��اه��م  �ل��ت��و����ش��ل 
و�لتعاون  �ل�شد�قة  ج�شور  ببناء 
ويعزز بناء عالقات �إن�شانية قائمة 
و�مل�شالح  �مل��ت��ب��ادل  �الح���رت�م  على 

�مل�شرتكة.

ه���ذ� �ل��رن��ام��ج يف ت��وث��ي��ق �أو����ش��ر 
�لعالقات مع �ل�شعوب �الأخرى مما 
م�شتد�مة  عالقة  ببناء  �شي�شاهم 
و�لقوي  �مل�شتمر  بالتو��شل  ت�شمح 

مع تلك �ل�شعوب يف �مل�شتقبل. 
ك��ان ب��رن��ام��ج زي���ارة ���ش��ف��ر�ء �شباب 
وك���وري���ا  �ل�������ش���ني  �إىل  �الإم����������ار�ت 
�ل��ذي نظم خ��الل فرتة  �جلنوبية 
�ل�����ش��ي��ف �مل��ا���ش��ي ق��د ����ش��ت��م��ر مل��دة 
�مل�شاركون  وخ�شع  �أ�شابيع  ثالثة 
ف���ي���ه ل����ت����دري����ب����ات ع���ل���ى �ل��ل��غ��ت��ني 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة و�ل���ك���وري���ة ق��ب��ل ب��د�ي��ة 
تعريفهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��رن��ام��ج 
بالثقافة و�لقيم و�لعاد�ت �لكورية 
�لتي  �لزيار�ت  و�شملت  و�ل�شينية. 
�لثقافية  �مل��و�ق��ع  �لطلبة  بها  ق��ام 
و�لتاريخية  �حل�����ش��اري��ة  و�مل��ع��امل 
�مل���ه���م���ة و�ل�����ب�����ارزة يف �أه������م �مل����دن 
�ل�����ك�����وري�����ة و�ل�������ش���ي���ن���ي���ة وج����ول����ة 
��شتك�شافية يف �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
�إىل  و�ل�شينية  �لكورية  �حلكومية 
ج��ان��ب زي�����ارة �مل���ع���امل �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
و�ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل���ب���ارزة 
�أنظمة  على  �الط���الع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ع������دد م����ن �جل����ام����ع����ات و�مل���ع���اه���د 

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�الل����ت����ق����اء مب��ج��م��وع��ة 
بهدف  �لر�شميني  �ملتحدثني  م��ن 
�الأدو�ر  ع���ل���ى  �ل����ط����الب  ت���ع���ري���ف 
�ل���رئ���ي�������ش���ي���ة الأه��������م �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�حل���ك���وم���ي���ة يف ك����وري����ا و�ل�����ش��ني 
وت��ع��ري��ف��ه��م ك���ذل���ك ب��ال�����ش��ن��اع��ات 
وق��ط��اع �الأع���م���ال ل��ف��ه��م �ل��ق��در�ت 
و�ل������ت������ط������ور�ت �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

للبلدين يف هذ� �ملجال.
�إىل  �ل�������ط�������الب  ت����ق���������ش����ي����م  ومت 
ك��وري��ا  �الأوىل  ز�رت  جم��م��وع��ت��ني 
�إىل جمهورية  �جلنوبية و�الأخرى 
�ل�������ش���ني.. و���ش��م��ل��ت زي������ارة ك��وري��ا 
يف  تدريبية مكثفة  دورة  �جلنوبية 
�للغة �لكورية لدى جامعة �شيوؤول 
�الإد�ر�ت  زي�����ارة  ب��ع��ده��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لرئي�س  مكتب  ومنها  �حلكومية 
و�ال�شرت�تيجية  �مل��ال��ي��ة  ووز�رت����ي 
و�ل�����������ش�����وؤون �خل����ارج����ي����ة وب���ل���دي���ة 

حكومة جاجننام �ل�شينية.
وت�����ش��م��ن��ت �ل����زي����ارة ك���ذل���ك �أه���م 
�لكورية ومنها  و�ل�شركات  �مل�شانع 
م��ف��اع��ل ك��ي��ب��ك��و �ل���ن���ووي و���ش��رك��ة 
و�شركة  لالإلكرتونيات  �شام�شوجن 
دو�شان  و�شناعات  لل�شلب  بو�شكو 
�أن�شطة علمية  �إىل  �إ�شافة  �لثقيلة 

وثقافية �أخرى.
وح�شر �مل�شاركون يف كوريا جل�شات 
�شعادة  منهم  رئي�شيني  ملتحدثني 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ه��ان  �شو  دك 
�ل��دول��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ك��وري��ا  جمعية 
ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل�����ش��اب��ق ل��ك��وري��ا 
و�شعادة ج��وجن ه��ون كيم ع�شو يف 
�لتجارة  ووزي��ر  �لوطنية  �جلمعية 
�أ�شتاذ  �ل�شابق و�ل�شيد من هو� يل 
للعلوم  �مل��ت��ق��دم  �ل��ك��وري  �ملعهد  يف 

و�لتكنولوجيا.
دورة  �ل�������ش���ني  زي�������ارة  وت�����ش��م��ن��ت 
م��ك��ث��ف��ة يف �ل��ل��غ��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ل��دى 
�إىل  �إ�شافة  بكني  بيكنج يف  جامعة 
زيارة كلية ت�شيونغ كونغ للدر��شات 
وجامعة  �الأع��م��ال  �إد�رة  يف  �لعليا 
وقاعة  �الأجنبية  للدر��شات  بكني 
معار�س د�ئرة �شنغهاي للتخطيط 
�لعمر�ين و�شركة �لنفط �لوطنية 
�ل�شيني  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�مل����رك����زي و����ش���رك���ة �ل�����ش��ني ل��ب��ن��اء 
ب��روج  و���ش��رك��ة  �ل�شكك �حل��دي��دي��ة 

لل�شناعات �لبال�شتيكية.

بلدية ال�شارقة تطلق عنوانها باللغة العربية على �شبكة النرتنتمراعاة لأولياء الأمور.. تعليمية دبي تعيد فتح باب ت�شجيل الطلبة باملدار�س احلكومية
•• دبي- الفجر

�مل��د�ر���س  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  �لت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  دب���ي  تعليمية  �أع����ادت 
�حلكومية �ملو�طنني و�ملقيمني ، ملدة ترت�وح بني �أ�شبوعني �إىل 3 �أ�شابيع 
وفق �أعد�د �لقبول باملد�ر�س ، وتاأتي تلك �ملبادرة من قبل تعليمية دبي 
، مر�عاة لالأ�شر �لتي منعتهم ظروف طارئة من �لت�شجيل ، لتو�جدهم 
خارج �لدولة �أو الأ�شباب �أخرى ، وفاتهم موعد �لت�شجيل �لر�شمي �لذي 

حددته وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ومت �إغالقه 20 يونيو �ملا�شي . 
�لرتبوية  �لعمليات  ق�شم  رئي�س  �مل��ه��ريي  غ��اي��ة  �أو���ش��ح��ت  جهتها  م��ن 
بتعليمية دبي ، �أن �إعادة فتح باب �لت�شجيل �شيكون وفق �شروط الئحة 

م�شرية   ، �لالئحة  تلك  عليهم  تنطبق  ممن  باملد�ر�س  و�لقبول  �لقيد 
�أن معظم طلبات �لت�شجيل للمو�طنني جاءت ب�شبب �لتنقالت من  �إىل 

مدر�شة �إىل �أخرى.
 الفتة �إىل �أن هناك �أعد�د كبرية منها كانت يف مد�ر�س خا�شة وترغب 
�الأمور  �أولياء  �إىل عدد كبري من  وباالإ�شافة  �إىل حكومية،  �النتقال  يف 
كانو� خارج �لدولة يف �ملو�عيد �لر�شمية للت�شجيل، وفيما يخ�س �لطلبة 
�أن لديهم ظروف  �ملقيمني فتتنوع �حلاالت فمنهم من تقدم مبا يفيد 
منعتهم من �لت�شجيل يف �ملوعد �ملحدد، م�شيفة ونظر� ال�شتمر�ر عملية 
�إح�شائيات دقيقة  �ملنطقة  �ليومية فاأنه مل تتوفر لدى  تلقى �لطلبات 

حول �لطلبات �ملقدمة حتى �أالن.

•• ال�شارقة-وام:

�اللكرتوين  موقعها  عن  �لبحث  خدمة  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  �أطلقت 
�ملوؤ�ش�شات  على �شبكة �النرتنت باالأحرف غري �لالتينية لت�شبح �شمن 
�لعربية  باللغة  و�لبحث  �اللكرتونية  �لعناوين  ت�شتخدم  �لتي  �لر�ئدة 
رئي�س  �جل�شمي  �شالح  حممد  وق��ال   . �إم��ار�ت  بلدية-�ل�شارقة.  بعنو�ن 
ق�شم �الإع��الم يف بلدية مدينة �ل�شارقة �أن هذ� �لتحول �لتقني ياأتي يف 
�للغة  ��شتخد�م  وتعزيز  و�لتحديث  �لتطوير  على  �لبلدية  �إط��ار حر�س 
�لعربية  ب��االأح��رف  �ال�شتعانة  خ��الل  من  �النرتنت  �شبكة  على  �لعربية 
يف �لبحث عن موقع �لبلدية �نطالقا من �شيا�شتها �لر�مية �إىل �شهولة 
��شتخد�م  ت�شجيع  �إىل  باالإ�شافة  �للغات  بكافة  �جلمهور  مع  �لتو��شل 

�الإم��ار�ت  دول��ة  �أن  �جل�شمي  وذك��ر  �النرتنت.  �شبكة  على  �لعربية  �للغة 
�أو  �لبحث  �أول دول��ة ت�شتخدم �الح��رف غري �لالتينية يف حمرك  كانت 
عنو�ن �لكرتوين باللغة �لعربية م�شري� �إىل �أن هذ� �الإجناز �شيوفر على 
م�شتخدمي �الإنرتنت �لوقت و�جلهد يف �لعثور على �ملو�قع �لتي يرغبون 
يف ت�شفحها و�شيتمكن كل �ملت�شفحني من توفري �لوقت يف عملية �لدخول 
وخا�شة �أنه من �لنادر �أن يحفظ �لنا�س �لعناوين �الإجنليزية لكل �ملو�قع 
�لتي يرتددون عليها. و�أكد �أن ��شتخد�م عنو�ن �إلكرتوين للبلدية باللغة 
�لعربية ياأتي �عتز�ز� منها بلغتها و�نتمائها �لعربي وتقدير� منها لدور 
هذه �للغة يف نقل مظاهر �لنه�شة و�لتطور �لذي ت�شهده �إمارة �ل�شارقة 
وما تقوم به �لبلدية من م�شاريع كما يتيح للجمهور �الطالع على كافة 

�الأعمال و�جلهود و�لفعاليات �لتي تنظمها �لبلدية. 
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اخلوف من تكراره

ارتباك مروري وطابور من ال�شيارات وراء تاأخر املوظفني عن دواماتهم لأكرث من 3 �شاعات

•• ابوظبي-وام:

�أع���ل���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�لكامل  �الإم���ار�ت  تاأييد دول��ة  عن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملوقف 
قمة  �ج��ت��م��اع��ات  خ��الل  �ل�شقيقة 
�نتهت  �ل��ت��ي  �لع�شرين  جمموعة 
�أعمالها يف رو�شيا ودعم �لقر�ر�ت 
�ل��ت��ي �أ���ش��درت��ه��ا �ل���دول �ل�11 يف 
جمموعة �لع�شرين... و�لتي جاءت 
يف �ل��ب��ي��ان �ل��ت��ايل: �أ���ش��در زعماء 
ومم��ث��ل��و ك��ل م��ن �أ���ش��رت�ل��ي��ا كند� 
جمهورية  �ليابان  �إيطاليا  فرن�شا 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  كوريا 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا ت��رك��ي��ا �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة 
و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة 
�ل��ب��ي��ان �ل��ت��ايل ن�����ش��ه وذل����ك على 
ه��ام�����س �ج���ت���م���اع زع���م���اء �ل����دول 
بطر�شبورغ  ���ش��ان��ت  يف  �ل��ع�����ش��ري��ن 

مفادها  جلية  ب��ر���ش��ال��ة  يبعث  رد 
�أن ه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��ف��ظ��ائ��ع ال 
�أب�����د�. و�أول���ئ���ك  ي��ج��وز �أن ي��ت��ك��رر 
�ل���ذي���ن �رت���ك���ب���و� ه����ذه �جل���ر�ئ���م 
�أفعالهم.  على  حما�شبتهم  يجب 
�مل��وق��ع��ة  و�الأط���������ر�ف  �ل������دول  �إن 
�أي������دت ع��ل��ى �ل������دو�م ق������ر�ر� ق��وي��ا 
�إىل  بالنظر  وذل��ك  �الأم��ن  ملجل�س 
يف  يكون  ب��اأن  �ملجل�س  م�شوؤوليات 
طليعة �لرد �لدويل �إال �أن �ملوقعني 
ي�شلمون باأن �ملجل�س يظل م�شلوال 
ك���م���ا ك�����ان ع���ل���ى م�����دى �ل��ع��ام��ني 
و�لعامل  �ملا�شيني.  �ل��ع��ام  ون�شف 
ال ي�شعه �أن ينتظر عمليات فا�شلة 
�أن تقود  �إال  ال نهاية لها ال ميكن 
لزيادة �ملعاناة يف �شوريا ولزعزعة 
�����ش���ت���ق���ر�ر �مل��ن��ط��ق��ة. �إن���ن���ا ن��وؤي��د 
�ل��والي��ات  �تخذتها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�ملتحدة و�شو�ها من بلد�ن لتعزيز 
�الأ�شلحة  ��شتخد�م  على  �حل��ظ��ر 

و�شيو��شل  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني.  م��ق��ي��د 
يف  �مل�شاركة  �الأوروب��ي��ون  �ملوقعون 
�أوروب��ي م�شرتك.  �لرتويج ملوقف 
ك��م��ا �أك����د ���ش��م��وه �ن ه���ذ� �ل��ق��ر�ر 
�ل��دول  جامعة  بيان  م��ع  يتما�شى 
�لعربية �ل�شادر بتاريخ 3 �شبتمر 
يدين  ك��ال��ت��ايل  ..ون�����ش��ه   2013
ختام  فى  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء 
�لعربية  �جلامعة  �جتماع جمل�س 
�جل��رمي��ة �ل��ب�����ش��ع��ة �ل��ت��ى �رت��ك��ب��ت 
�لكيماوية  �الأ���ش��ل��ح��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�مل��ح��رم��ة دول���ي���ا ف���ى حت���د ���ش��ارخ 
و����ش��ت��خ��ف��اف ب��ال��ق��ي��م �الأخ��الق��ي��ة 
و�لقو�نني  و�الأع��ر�ف  و�الإن�شانية 
�ل������دول������ي������ة وحت����م����ي����ل �ل����ن����ظ����ام 
�ل�����ش��ورى �مل�����ش��ئ��ول��ي��ة �ل��ت��ام��ة عن 
و�ملطالبة  �لب�شعة  �جلرمية  ه��ذه 
�ملتورطني عن هذه  كافة  بتقدمي 
�جلرمية �لنكر�ء ملحاكمات دولية 
عادلة �أ�شوة بغريهم من جمرمى 

�ل����دويل �شد  �إن �ل��ع��رف  رو���ش��ي��ا: 
�لكيميائية  �الأ���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��خ��د�م 
��شتخد�م  و�إن  عرف عريق وعاملي 
مكان  �ي  يف  �لكيميائية  �الأ�شلحة 
ي����ن����ال م����ن �أم�������ن �ل���ن���ا����س يف ك��ل 
�لعمل  و�إذ� مل يجابه ذلك  مكان. 
�ال�شتخد�م  خطر  من  يزيد  فاإنه 
�الإ�شايف لهذه �الأ�شلحة وتكاثرها. 
�إننا ندين باأ�شد �لعبار�ت �لهجوم 
�لكيميائية  ب��االأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ره��ي��ب 
�آب   21 ي�����وم  دم�������ش���ق  ت���خ���وم  يف 
ب��ح��ي��اة  �أودى  و�ل�����ذي  �أغ�����ش��ط�����س 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل����رج����ال و�ل��ن�����ش��اء 
و�الأط��ف��ال. و�الأدل���ة ت�شري بجالء 
�ل�������ش���وري���ة  �حل���ك���وم���ة  ك�����ون  �إىل 
م�شوؤولة عن �لهجوم �لذي يعتر 
�لنظام  ��شتخد�م  منط  من  ج��زء� 
ندعو  �إننا  �لكيميائية.  لالأ�شلحة 
ل��رد دويل ح��ازم على ه��ذ� �خل��رق 
�لعامل  �خلطري لقو�عد ووج��د�ن 

للحرب يف �شوريا فاإننا نوؤكد على 
�لتز�منا بال�شعي لت�شوية �شيا�شية 
�شلمية من خالل �لتنفيذ �لكامل 
�أننا  كما   2012 لبيان جنيف يف 
�إىل  يوؤول  �شيا�شي  ملتزمون بحل 
ودميقر�طية  متحدة  �شوريا  قيام 

وحا�شنة للجميع.
 وق����د ���ش��اه��م��ن��ا ب�����ش��خ��اء الأح����دث 
�مل��ت��ح��دة  �الأمم  ن�����د�ء�ت وج��ه��ت��ه��ا 
و�للجنة �لدولية لل�شليب �الأحمر 
ل���ت���ق���دمي م�������ش���اع���د�ت �إن�����ش��ان��ي��ة 
لتلبية  �لدعم  تقدمي  و�شنو��شل 
�ملتز�يدة  �الإن�شانية  �الحتياجات 
على  تاأثريها  ومعاجلة  �شوريا  يف 
ب���ل���د�ن �مل��ن��ط��ق��ة. ون���ح���ن ن��رح��ب 
يف  عنها  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  بامل�شاهمات 
�ج���ت���م���اع �ل���ب���ل���د�ن �مل���ان���ح���ة على 
هام�س قمة �لع�شرين. كما ننا�شد 
جميع �الأطر�ف كي توفر للهيئات 
وغري  ماأمونا  و���ش��وال  �الإن�شانية 

بدعم  نتعهد  ونحن  �لكيميائية. 
ج��ه��ود دول��ي��ة �أط���ول �أج���ال مب��ا يف 
�مل��ت��ح��دة  �الأمم  م���ن خ����الل  ذل����ك 
�ملزمن  �الأمني  للتحدي  للت�شدي 
من  �شوريا  خمزونات  يف  و�ملتمثل 
دعت  وق��د  �لكيميائية.  �الأ�شلحة 
�الأط���������ر�ف �مل���وق���ع���ة ك���ذل���ك �إىل 
�حل��ق��ائ��ق  تق�شي  ب��ع��ث��ة  ت��رف��ع  �أن 
�أق���رب  يف  ��شتنتاجاتها  �الأمم���ي���ة 
يت�شرف جمل�س  و�أن  وقت ممكن 
�الأم��ن �ل��دويل وفق هذه �لنتائج. 
�ل��ع��ب��ار�ت كل  ب��اأ���ش��د  �إن��ن��ا ن�شجب 
�نتهاكات حقوق �الإن�شان يف �شوريا 
فقد  �ل��ن��ز�ع.  ج��و�ن��ب  على جميع 
�أزهقت حياة �أكر من 100 �ألف 
�إن�����ش��ان يف �ل�����ش��ر�ع ف��ي��م��ا �أ���ش��ب��ح 
�أكر من مليوين �شخ�س الجئني 
 5 �أك��ر من  �شوريا  د�خ��ل  وت�شرد 
�أننا ن�شلم  ماليني فرد. ويف حني 
ب��اأن��ه ي��ت��ع��ذر �إي��ج��اد ح��ل ع�شكري 

�حل�����روب. وت��ق��دمي ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال 
�ل�شورى  لل�شعب  �ملطلوب  �لدعم 
ل����ل����دف����اع ع����ن ن��ف�����ش��ه و�����ش����رورة 
ت�شافر �جلهود �لعربية و�لدولية 
�ملتحدة  �الأمم  ويدعو  مل�شاعدته. 
و�مل��ج��ت��م��ع �ل������دوىل ل��ال���ش��ط��الع 
�ملنظمة  مليثاق  وفقا  مب�شئولياته 
التخاذ  �ل���دوىل  �لقانون  وق��و�ع��د 
�الإج��������ر�ء�ت �ل����ر�دع����ة و�ل���الزم���ة 
����ش���د م���رت���ك���ب���ى ه������ذه �جل���رمي���ة 
�لنظام  م�شئوليتها  يتحمل  �لتى 
�ل�����ش��ورى وو���ش��ع ح��د الن��ت��ه��اك��ات 
وج���ر�ئ���م �الإب�����ادة �ل��ت��ى ي��ق��وم بها 

�لنظام منذ �أكر من عامني.
ون�����وه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
ز�يد يف ختام ت�شريحاته باملوقف 
جمموعة  لبيان  �ل��د�ع��م  �الأمل���اين 
�لع�شرين ب�شاأن �لو�شع من �شوريا 
و�ل�������ذي ع�����رت ع���ن���ه �مل�����ش��ت�����ش��ارة 

�الأملانية �أجنيال مريكيل .
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�شهد �شارع �خلدمات �ملوؤدي الأبر�ج 
ب����ح����ري�ت �جل����م����ري� ، وب�������دء� م��ن 
�ل�شابعة �شباح �أم�س �الثنني ، وقت 
�ملوظفني و�لطالب  ل��دو�م  �ل��ذروة 
، زح��ام��ا ���ش��دي��د� و�رت��ب��اك��ا م��روري��ا 

م��وق��ف  �أع���م���ال���ه���م  �إىل  �مل��ت��ج��ه��ني 
�ل��زح��ام  ه��ذ�  وت�شبب   ، �ملتفرجني 
�لذي �شاهم فيه وجود �شيار�ت نقل 
ثقيلة  وم��ع��د�ت   ، بالرمال  حمملة 
ل��ر���ش��ف �ل��ط��رق يف ت��اأخ��ر 80% 
من �ملوظفني عن دو�ماتهم الأكر 
م��ن ث��الث ���ش��اع��ات ، و���ش��ط �شخط 

ع���دد م��ن��ه��م �أن ق��ط��ع �مل�����ش��اف��ة من 
بدء دخولهم لل�شارع �خلدمي حتى 
�ل�  تتعدى  ال  و�لتي   ، عملهم  مقار 
من  �أك���ر  ت�شتغرق  ال  م��رت   100
خم�س دقائق ، ولكنهم و�شلو� بعد 
و�أع��رب   . �شاعات  وث��الث  �شاعتني 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ق��ائ��دي �ل�����ش��ي��ار�ت 

غابت   ، �ل�شيار�ت  الأب��و�ق  و�رتفاعا 
عنه �أي �شيارة دورية لل�شرطة لفك 
�أعمال  ، نتيجة  �أي �ختناق مروري 
�حل���ف���ر و�ل���ر����ش���ف �ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا 
���ش��رك��ات م���ق���اوالت ، ووق����ف رج��ال 
�الأم�����ن �مل��ع��ي��ن��ني م���ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة 
نخيل ، �أمام معاناة قائدي �ل�شيار�ت 

�إليها  جانبي �لطريق دون �حلاجة 
، مما �أدى �إىل تعطيل حركة �ل�شري 
ت��ك��ن هناك  ، ومل  �ل���زح���ام  وزي�����ادة 
����ش���و�رع ف��رع��ي��ة مي��ك��ن �ل��ه��رب من 
هذ� �لزحام ، فتكد�س طابور طويل 
�شديد  ببطء  ت�شري  �ل�شيار�ت  من 
وو�شف   ، �ل�شلحفاة  طريقة  على 

كبري من قائدي �ل�شيار�ت . ورغم 
�لطريق  �أعمال  من  �النتهاء  ق��رب 
 ، �أك��ر م��ن �شنة  ق��ارب��ت على  �لتي 
�ل�شديد  ب��ال��زح��ام  �ل�����ش��ع��ور  �أن  �إال 
مل يتحقق �إال �شباح �أم�س مع �أول 
، و���ش��اه��م على تفاقم  ي��وم در����ش��ي 
على  �ملو�شوعة  �حل��و�ج��ز  �مل�شكلة 

ع���ن ����ش��ت��ي��ائ��ه��م وخ��وف��ه��م م���ن �أن 
خالل  �أخ���رى  م��رة  �ل�شورة  تتكرر 
لي�س  و�أن���ه  خا�شة   ، �ملقبلة  �الأي���ام 
ه��ن��اك ط���رق ب��دي��ل��ة ، ف��ه��و ط��ري��ق 
�إىل عملهم  خدمي و�حد ي�شلكونه 
، فهل من م�شتجيب حتى ال تتكرر 

معاناتهم ملعاناتهم ؟ 

الرتبية تك�سف امل�ستور
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تعمل وز�رة �لرتبية و�لتعليم حاليا 
، وبالتن�شيق مع مناطقها �لتعليمية 
كافة  مل��ر�ج��ع��ة  جل���ان  ت�شكيل  ع��ل��ى 
للمعلمني  �ل�شنوي  �الأد�ء  تقارير 
ل��ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �مل��ن�����ش��رم 2012 
الأول  ي��ط��ب��ق  و�ل����ذي   ،  2013  –
وفق   ، �ملا�شي  �لدر��شي  �لعام  م��رة 
لت�شنيف  �أربعة  وم�شتويات  تقييم 
�ملعلمني وفق �أد�ئهم بامليد�ن يفوق 
و   4  -3،5 ملحوظ  ب�شكل  �لتوقع 
يلبي  و   3،4  -2،5 �ل��ت��وق��ع  ي��ف��وق 
�لتوقعات 1،5 – 2،4 و يحتاج �إىل 
حت�شني 1 – 1،4 وتو�شيف لتلك 
تختلف  متطورة  ب�شورة  �مل�شتويات 

عما كان مطبقا من قبل .
�مل��ن��اط��ق  و�إد�ر�ت  �ل������وز�رة  �أن  �إال   
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، ف��وج��ئ��ت ب��ع��د ن��ه��اي��ة 
�لعام �لدر��شي �ملن�شرم ، ومبر�جعة 
تقارير �الأد�ء للمعلمني ، �أن �إد�ر�ت 
�مل�����د�ر������س ب���ال���غ���ت يف م���ن���ح م��ع��ظ��م 
�ل��ت��وق��ع  ي��ف��وق  ت�����ش��ن��ي��ف��اً  معلميها 
ب�شكل ملحوظ ، مما يعني �أن �الأمر 
معلمينا  معظم  لدينا  بالفعل  ل��و 
ي��ف��وق��و� �ل��ت��وق��ع ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ 
، الن��ع��ك�����س ذل�����ك ع���ل���ى خم���رج���ات 
، فبات لدينا نتاج  �مليد�ن �لرتبوي 
م��ن �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات يفوقون 

�لتوقع ب�شكل ملحوظ.
�لب�شرية  �مل�����و�رد  �إد�رة  وخ��اط��ب��ت   
�مل��ن��اط��ق  �إد�ر�ت  �ل��رتب��ي��ة  ب������وز�رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ط��ال��ب��ه��ا وب���ن���اء على 
ت��ع��ل��ي��م��ات م���ع���ايل وزي�����ر �ل��رتب��ي��ة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ، ب���رف���ع ك�����ش��وف ن��ت��ائ��ج 
تقييم �الأد�ء للكادر �لتعليمي لفئة 

من  يعد  �لتوقعات  يلبي  �لت�شنيف 
�ملعلمني �أ�شحاب �لكفاء�ت ، وتنا�شت 
�ل���وز�رة  تو�شيات  م��د�ر���س  �إد�ر�ت 
��شتعر��شه  مت  وم��ا   ، وتوجيهاتها 
بور�س �لعمل و�لدور�ت ، و�لكتيبات 
�لتي وزعت عليهم بال�شرح �ملف�شل ، 
و�أن هناك ت�شنيفات �أخرى ، يجب 
�أن توؤخذ بعني �العتبار بامل�شد�قية 

و�ل�شفافية .
غياب  �أي�شا  ذل��ك  على  ترتب  كما   
�إىل  ي���ح���ت���اج  ت�����ش��ن��ي��ف  �أ�����ش����ح����اب 
يعد  و�ل����ذي   ،  1،4 –  1 حت�����ش��ني 
�أد�ء  م�����ش��ت��وى  ����ش���اح���ب  ���ش��اح��ب��ه 
�إىل  ويحتاج   ، �لتوقعات  م��ن  �أدن���ى 
�إىل  لي�شل  �أد�ئ���ه  وحت�شني  تطوير 
�مل�����ش��ت��وى �مل���ط���ل���وب ، مم���ا �أح����دث 
خ��ل��ال ك����ان �ل�����ش��ب��ب ف��ي��ه ، ق�����ش��ور 
�لتفكري من بع�س �إد�ر�ت �ملد�ر�س ، 
�لذين دجمو� بني �لتقييم �لقدمي 
م�شلحة  ي���ر�ع���و�  ومل  و�حل���دي���ث 

�مليد�ن �لرتبوي .
�أن مهام  �ل��ق��ي��اد�ت   و�أو���ش��ح��ت ذ�ت 
�للجان �لعاملة ، �شرت�جع �لتقارير 
و�شيطلب  �ملد�ر�س  ب��اإد�ر�ت  وتلتقي 
معلميهم  منحهم  م����رر�ت  منهم 
ي����ف����وق �ل���ت���وق���ع ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ 
مدعومة بالدليل على ��شتحقاقهم 
ه�����ذ� �ل��ت�����ش��ن��ي��ف ، وم�������اذ� ق���دم���و� 
، وعدم �الكتفاء  للميد�ن �لرتبوي 
بردود و �حليله و�حليلها ي�شتهلون 
، و����ش���رتف���ع �ل���ت���ق���اري���ر ب��ت��و���ش��ي��ات 
للجنة  ومنها  �لتعليمية  للمناطق 
 ، ب���ال���وز�رة  �ل�شبط  بلجنة  ت��ع��رف 
الأن هناك �شقف معني كانت �لوز�رة 
�أد�ء  لتقييم  م�شبقا  و���ش��ع��ت��ه  ق���د 
�لكادر �لتعليمي ، و�شقف ن�شب لكل 

 ، �ملد�ر�س  �إد�ر�ت  به  تو�شيف تلتزم 
�أن وجهود ور�س �لعمل  ولكن تبني 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة كلها ر�ح��ت  و�ل�����دور�ت 
هباء.

يفوق �لتوقعات ب�شكل ملحوظ من 
بكل  �لتعليمي  �ل��ك��ادر  فئات  جميع 

منطقة تعليمية . 
 وك�����ش��ف ق���ي���ادي م�������ش���وؤول ب�����وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم ، رف�س �الإف�شاح 
عن هويته، عن �أن قطاعات �لوز�رة 
�لتعليمية  �ملناطق  و�إد�ر�ت  �ملعنية 
�حل��ر���س على  ك��ل  كانت حري�شة   ،
�ل�����ش��ن��وي  �الأد�ء  ت��ق��ي��ي��م  ي��ت�����ش��م  �أن 
ل���ل���م���ع���ل���م���ني، ب����ال����ث����ب����ات و�ل����ع����دل 
، م��ن خ���الل حتديد  و�مل�����ش��د�ق��ي��ة 
م���ع���اي���ري و����ش���ي���ا����ش���ات و�إج����������ر�ء�ت 
و�����ش���ح���ة، ول����ذ� ف��ق��د ع��م��دت قبل 
مديري  �إخ�شاع   ، بامليد�ن  تنفيذه 
وم����دي����ر�ت �مل����د�ر�����س ل���ور����س عمل 
ودور�ت تدريبية، بهدف �شرح �آليات 
فعال  لتطبيق  �شمانا   ، �لتطبيق 
�إد�ر�ت  �أن  �مل����د�ر�����س،�إال  ج��م��ي��ع  يف 
�الآلية  تنفيذ  يف  خذلتهم  م��د�ر���س 

�إليها  تطمح  كانت  �لتي  بال�شورة 
�إد�ر�ت  ، ظنا من  و�ملناطق  �ل���وز�رة 
�الأد�ء  �شرتبط  �ل��وز�رة  �أن  �ملد�ر�س 
�ملتميزة  و�لنتائج  �الجن��از  مبكافاأة 
، ف���ارت���اأت �أن مت��ن��ح �أك���ر ع���دد من 
معلميها تقييم يفوق �لتوقع ب�شكل 
م��ك��اف��اأة  ع��ل��ى  ليح�شل   ، م��ل��ح��وظ 

مالية .
�إد�ر�ت  م��ع��ظ��م  ر�ح������ت  و�أ������ش�����اف   
بنف�س  �لو�شع  مع  تتعامل  �ملد�ر�س 
�لتقييم �الأويل �لدرجات ، فاعترت 
�لذين كانو� يح�شلون  �أن معلميها 
�ل�  درج���ة  على   ، �ل�شابق  بالتقييم 
92 وطالع �إىل �ل� 100 ، من باب 
�مل��ج��ام��ل��ة و�مل��ح��اب��اة و�أن��ه��م ي��ع��دون 
من خ��الل ه��ذه �ل��درج��ات �متياز ، 
تقييم  �أي�شا  منحهم  �إىل  فعمدت 
يفوق �لتوقع ب�شكل ملحوظ ، الفتا 
�إىل �أن معلم بهذ� �مل�شتوى وح�شل 

، وف���ق م��ا مت  �لتو�شيف  ع��ل��ى ه���ذ� 
الإد�ر�ت  وتو�شيحه  م�شبقا  �شرحه 
�لتو�شيف مينح  �أن ه��ذ�   ، �مل��د�ر���س 
ملن حقق �أهد�فه بفاعلية ، وجتاوز 
ن�شبة �لقيا�س ملوؤ�شر�ت �الأد�ء ،وقام 
ب��ت��ق��دمي �ق���رت�ح���ات وم���ب���ادر�ت مت 
�الأخذ بها وطبقت بامليد�ن ، �أي �أنه 

معلم مبدع وفائق �لتميز .
�لتقارير  يف  �ملبالغة  �أن  �إىل  و�أ�شار   
، وح�����ش��ول �أع����د�د ك��ب��رية ب��امل��ي��د�ن 
ب�شكل  �لتوقع  يفوق  تو�شيف  على 
�لتوقع  يفوق  و   4  -3،5 ملحوظ 
�أن عدد من  3،4 ك�شف عن   -2،5
بفكر  تعمل  �ملد�ر�س الز�ل��ت  �إد�ر�ت 
وثقافة �ملجاملة و�ملحاباة ، و�شيا�شة 
 ، ي�شتهلون(  و�حليلها  )�حليله  و 
ن��درة  ك��ان��ت ه��ن��اك  �أن���ه  �إىل  م�شري� 
 1،5 �ل��ت��وق��ع��ات  يلبي  ت�شنيف  يف 
ه��ذ�  ���ش��اح��ب  �أن  رغ����م   ،  2،4  –

•  جداول الت�سنيف التي جتاهلتها اإدارات املدار�س

�سور تو�سح املعاناة التي عا�سها �سكان وموظفو منطقة اأبراج بحريات اجلمريا

رئي�س الدولة مينح و�شام »ال�شتقالل من الدرجة الأوىل« لل�شفري امل�شري
•• ابوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  منح 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شام �ال�شتقالل من �لدرجة 
م�شر  جمهورية  �شفري  من�شور  تامر  ل�شعادة  �الأوىل 
�لعربية لدى �لدولة وذلك تقدير� للجهود �لتي بذلها 
خالل فرتة عمله بالدولة، ما �أ�شهم يف تطوير وتعزيز 
عالقات �الأخوة و�لتعاون بني دولة �الإمار�ت وجمهورية 

م�شر �لعربية يف خمتلف �ملجاالت.
وزي��ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وق���ام 
خ��الل  �مل�����ش��ري  لل�شفري  �ل��و���ش��ام  بتقليد  �خل��ارج��ي��ة 

��شتقباله له مبكتبه بوز�رة �خلارجية �م�س.
يعد  �ل��ذي  �لو�شام  على  بح�شوله  �ل�شفري  �شموه  وهناأ 
�أرفع و�شام مينح لل�شفر�ء متمنيا له �لتوفيق يف مهامه 

�مل�شتقبلية.
وتقديره  �شكره  �مل�شري عن  �ل�شفري  �أع��رب  من جهته 
ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة على منحه هذ� �لو�شام 
و�ل��دور  ل�شموه  �حلكيمة  بال�شيا�شة  م�شيد�   .. �لرفيع 

�لبارز �لذي يلعبه �شموه �قليميا ودوليا.
و�أعرب �ل�شفري عن �شكره للم�شوؤولني يف �لدولة ب�شفة 
عامة ووز�رة �خلارجية ب�شفة خا�شة على ما لقيه من 

تعاون خالل فرتة عمله مما �أ�شهم يف �إجناح مهمته.
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جمعية بيت اخلري وموؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية تبحثان التعاون امل�شرتك يف جمال العمل الن�شاين

اليوم العاملي للعالج الطبيعي

م�شلم العامري يتفقد مدر�شة قطر الندى

•• دبي-وام:

�أكد �شعادة عابدين طاهر �لعو�شي 
م��دي��ر ع���ام جمعية ب��ي��ت �خل���ري و 
���ش��ع��ادة �أح���م���د ���ش��ب��ي��ب �ل��ظ��اه��ري 
مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�خل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�الإن�������ش���ان���ي���ة  .. �أه���م���ي���ة ت��دع��ي��م 
�ل��ت��ع��اون �الن�����ش��اين ب��ني �جلمعية 
ملا  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  و�ملوؤ�ش�شة 
�ملعوزة.  و�لفئات  �الأ���ش��ر  خري  فيه 
ج��اء ذل��ك خ��الل �ج��ت��م��اع عقد يف 
م��ق��ر م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د يف �أب��وظ��ب��ي 
ي��وم �أم�����س �الول..ب��ح�����ش��ور �شعيد 
عام  مدير  نائب  �مل��زروع��ي  مبارك 
ج��م��ع��ي��ة ب���ي���ت �خل�����ري وع���ب���د �هلل 
�الأ�شتاذ م�شاعد �ملدير �لعام وعتيق 
�مل��ه��ريي م��دي��ر �د�رة �ل��ر�م��ج يف 

�حل�������ج. و�����ش���ت���ع���ر����س �الج���ت���م���اع 
�ملوؤ�ش�شة  حققتها  �لتي  �الإجن���از�ت 
و�أهم  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  على مدى 
�خل���ط���ط و�الأه��������د�ف �الإن�����ش��ان��ي��ة 
به  ما جتتهد  و  �إليها  تطمح  �لتي 
يف �شبيل تفعيل ر�شالتها �الإن�شانية 
�ملنبثقة من قيم �ملغفور له �ل�شيخ 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�أف���ك���ار  ك���م���ا مت ط�����رح  ث�������ر�ه.  �هلل 
�خل��ريي  �لعمل  تخدم  و�أر�ء  ع��دة 
و�الإن�شاين وترتقي بجهود �لتعاون 
بني �ملوؤ�ش�شتني لتقدمي �الإمكانات 
تهيئة  �شاأنها  من  �لتي  و�خلدمات 
�حل��ي��اة �الآم���ن���ة و�ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي 
للمحتاجني وذوي �لدخل �ملحدود 
د�خ�����ل �ل����دول����ة. وق�����دم �ل��ع��و���ش��ي 
����ش���رح���ا و�ف����ي����ا ح������ول �خل����دم����ات 
جمعية  تقدمها  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع 

ك��ل �جل���و�ن���ب �ل��ت��ي ت��ط��م��ح �إل��ي��ه��ا 
�ملوؤ�ش�شة ذ�ت بعد �إن�شاين بالدرجة 
و�ث���ق���ة  ب��خ��ط��ى  وت�������ش���ري  �الأوىل 
وط��م��وح��ة ن��ح��و �الأم������ام . و�أ����ش���ار 
�خلري  جمعية  وف��د  جولة  �أن  �ىل 
و�طالعه  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أق�شام  يف 
�مل�����ع�����امل يف م��ت��ح��ف  �أه���������م  ع����ل����ى 
�ل���ذ�ك���رة  �ىل  �مل���وؤ����ش�������ش���ة..�أع���ادت 
ب��ع�����س �ل��وق��ائ��ع �ل��ت��ي ح�����ش��ل��ت يف 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  عهد  يف  �ملا�شي 
�ل��ذي  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
كان مع �شعب دولته يف كل خطوة 
�أن موؤ�ش�شة ز�يد  وعبارة و كلمة و 
لالعمال �خلريية و�الن�شانية هي 
و�جلليلة  �لر�ئعة  �الأعمال  �إح��دى 
�ل��ت��ي جت�شد م��ا ي��رم��ز �إل��ي��ه ز�ي��د 
�خل����ري م���ن ع���ط���اء �ن�������ش���اين. من 
ج��ان��ب��ه �أك���د ���ش��ع��ادة �أح��م��د �شبيب 

عام  م��دي��ر  وق���دم   . ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
جمعية بيت �خلري �ل�شكر ملوؤ�ش�شة  
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�الإن�شانية ..على �لدعم 
�لقوي �لذي قدمته �ملوؤ�ش�شة ملبادرة 
�أطلقتها  �لتي  و�أ�شرته  يتيم  عمرة 
�جلمعية مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل 
�الإن�شاين يف رم�شان �ملا�شي �إحياء 
ل��ذك��رى رح��ي��ل �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
نهيان..وقال  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�إن هذ� �لدعم ي�شاف �إىل �الهتمام 
لل�شعائر  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ول��ي��ه  �ل����ذي 
�ل��دي��ن��ي��ة ك���احل���ج و�ل���ع���م���رة حيث 
�حلجاج  من  كبرية  �أف��و�ج��ا  ت�شري 
�شنويا الأد�ء فري�شة �حلج وتي�شر 
من  لتمكينهم  �مل���ادي  �ل��دع��م  لهم 
�ملعي�شية  ل�شعوبة ظروفهم  �أد�ئها 
وعدم مقدرتهم على �شد�د تكاليف 

بيت �خلري ملختلف �شر�ئح �ملجتمع 
�ل��دول��ة..و�أ���ش��اد  �إم���ار�ت  يف معظم 
من  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إليه  ترمز  مبا 
�إح���ي���اء وت��ق��دي��ر جل��ه��ود م��وؤ���ش�����س 
ه��ذه �ل��دول��ة وب��اين نه�شتها ز�يد 
�ل��ذي  و�ل��ر�ئ��د  �مللهم  فهو  �خل��ري 
ي���ق���ف خ���ل���ف م����ا ي�����ش��ه��ده �ل��ع��م��ل 
�خل�����ريي و�الإن�������ش���اين يف �ل���دول���ة 
. ون�����وه ب�����اأن م���ا ���ش��ه��دت��ه �ل���دول���ة 
م��ن م��ب��ادر�ت يف ذك��رى رحيله ما 
�لقائد  ل��ه��ذ�  �جلميل  ل��رد  �إال  ه��و 
�لذي �أر�شى دعائم دولة كانت وما 
�ملنطقة  يف  متميز�  ز�ل��ت من��وذج��ا 
و�ل�����ع�����امل. و�أع��������رب ن���ائ���ب م��دي��ر 
جمعية بيت �خلري �شعيد �ملزروعي 
مع  �جلمعية  بتعاون  �شعادته  عن 
مرفوعا  علما  باعتبارها  موؤ�ش�شة 
�أن  يحمل ��شم  ز�ي��د �خل��ري حيث 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

��شت�شاريو  و  �خت�شا�شو  يحتفل 
�ل���ع���الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي و�ل���ذي���ن ي��ق��در 
�أل�����ف   300.000 ب������  ع�����دده�����م 
 100 م����ن  �أك�������ر  �إىل  ي���ن���ت���م���ون 
�شبتمر من  م��ن  �ل��ث��ام��ن  دول���ة يف 
ك���ل ع����ام ب���ال���ي���وم �ل���ع���امل���ي ل��ل��ع��الج 
لن�شر  �ل�شعي  خالل  من  �لطبيعي 
م��ف��ه��وم �ل��ن�����ش��اط �ل���ب���دين و ب��ن��اء 
على  مبني  �شليم  �شحي  جمتمع 
قنطار عالج  �لوقاية خري من  �أن 
�لعاملي  �الإحت��اد  �شعار و�شعه  حتت 
بركة  �لطبيعي يف �حلركة  للعالج 
و �شحة . يقوم �خت�شا�شو �لعالج 
�لطبيعي بتعزيز �ل�شحة و�حلركة 
علمهم  خ��الل  م��ن  و�ال�شتقاللية 
�جل�شم  ح��رك��ة  بكيفية  فهمهم  و 
و�ملحافظة على �حلركة �لطبيعية 
و عالج و �لوقاية من �لعديد من 
ي�شببها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اك��ل 
�الأمل و�الإعياء و�الإعاقة و�ملر�س و 
�الإ�شابات �لريا�شية و�لعمل و قلة 

�حلركة و�أمر��س �ل�شيخوخة .
وقالت مديحة �لزرعوين �أخ�شائية 
�ملفرق  مب�شت�شفى  �لطبيعي  عالج 
�ل��ي��وم م��ع زم��الءن��ا  ب��ه��ذ�  نحتفل 
ح����ول �ل���ع���امل م���ن �ج����ل �ل��ت��ذك��ري 
�لبدين  �لن�شاط  ممار�شة  باأهمية 
�ل���ذي ي�شطلع به  �مل��ه��م  ب��ال��دور  و 
�لعالج �لطبيعي يف مناحي �حلياة 

 30% ت�����ش��اع��د يف �ن���ق���اذ ح����و�يل 
من �لوفيات �لناجمة من �أمر��س 
�لقلب و�الأوعية �لدموية و �ل�شكتة 

�لدماغية .
�ل���زرع���وين عن  م��دي��ح��ة  ك�شفت  و 
ق����رب �ن���ع���ق���اد �مل����وؤمت����ر �ل�����ش��اد���س 
�ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���ط���ب���ي���ع���ي و  ل���ل���ع���الج 
�لريا�شي  للطب  �لثاين  و�مل��وؤمت��ر 
حت�����ت م���ظ���ل���ة �مل������وؤمت������ر �ل���ط���ب���ي 
�ل�����ش��ام��ل و �ل����ذي ���ش��ي��ع��ق��د ي��وم��ي 
�أك��ت��وب��ر  29 م��ن ���ش��ه��ر  27 ح��ت��ى 
�ل����ق����ادم مب���رك���ز �أر��������س �مل���ع���ار����س 
يف �ب��وظ��ب��ي و ���ش��ي��ت��ط��رق �مل��وؤمت��ر 
�ل�����ش��اد���س ل��ل��ع��الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي �إىل 
�ل�شكتة  ملر�شى  �لطبيعي  �ل��ع��الج 
على  �لرتكيز  كذلك  و  �لدماغية 
�لطبيعي  �ل��ع��الج  مهنة  م�شتقبل 
م��ن��اق�����ش��ة  و  �خل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 

وخا�شة �لطبية منها كعامل مهم 
يف تعايف �ملري�س من �الإ�شابة ومع 
قلة �حلركة كرت �أمر��س �لع�شر 
من كرة �جللو�س على �لكمبيوتر 
و�ل��ع��م��ل �مل��ك��ت��ب��ي و�رت���ف���اع درج���ات 
�حل�������ر�رة ���ش��اه��م م���ن ت��ق��ل��ي��ل من 
حركتنا و ممار�شة �لن�شاط �لبدين 
و��شارت �لدر��شات �إىل �شبب �رتفاع 
�شغط �ل���دم و م��ر���س �ل�����ش��ك��ري و 
�لقلب هو  �أمر��س  و  �لكلي�شرتول 

�نعد�م �شبه تام للن�شاط �لبدين .
و لفتت �إىل �أن دورنا كاخت�شا�شي 
خ��الل  م��ن  ي��ق��وم  �لطبيعي  ع���الج 
ت�����ش��ج��ي��ع �أف����������ر�د �مل���ج���ت���م���ع ع��ل��ى 
�ملنتظم  �لبدين  �لن�شاط  ممار�شة 
ي���وم���ي���اً من  دق��ي��ق��ة   30 مب���ع���دل 
�مل�شي �خلفيف �أو �ل�شريع و�جلري 
�أي������ام يف �الإ����ش���ب���وع   5 ع��ل��ى م�����د�ر 

�لعالج �لطبيعي يتدخل و يرتبط 
���ش��و�ء  �لطبية  �لتخ�ش�شات  ب��ك��ل 

طب �الأطفال و طب �جلر�حة .
و �أ����ش���اف �أم���ني ي��ا���ش��ني �أخ�����ش��ائ��ي 
�ل����ع����الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي �أن�������ه ع��ن��دم��ا 
م�شاكل  لديه  �ملري�س  �إلينا  ي��اأت��ي 
معينة  بر�مج  حتديد  يتم  �شحية 
وف��ق حالته م��ن مت��اري��ن عالجية 
�ر�شاد�ت  و  �مل�شابة  باجلهة  معينة 
ي��ع��م��ل��ه��ا يف �ل���ب���ي���ت ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل 
من  يعانون  للذين  بالن�شبة  �ملثال 
�أ�شف �لظهر  �الآم �لرقبة و �الآم يف 
نقوم بتوجيههم مبمار�شة متارين 
�ل�����ش��ح��ي��ح على  �ل���ن���وم  و  م��ع��ي��ن��ة 
مر�تب طبية و �أن يتجنبو� �لغرف 
�لباردة و �أن ال يحملو� �أ�شياء ثقيلة 
يف  �الآم  من  يعانون  للذين  خا�شة 
هذه  تقم  حيث  �لظهر  و  �لدي�شك 
�حلالة  م��ن  بتخفيف  �لتوجيهات 
ح��ت��ى ي�شل  ت���دري���ج���ي���اً  �مل��ر���ش��ي��ة 
تطبيق  م��ع  �ملنا�شبة  �مل��رح��ل��ة  �إىل 
�الإر������ش�����اد�ت ح��ت��ى ال ي�����ش��اب م��رة 

�خرى و تكون هناك م�شاعفات .
و �أكد �أخت�شا�شيو �لعالج �لطبيعي 
�أن عدم �الإقبال على مهنة �لعالج 
�لثانوية  خريجي  و�شط  �لطبيعي 
�لبدين  �ملجهود  �إىل  يعود  �لعامة 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ق��وم ب��ه �أخ�����ش��ائ��ي 
 50% �أن  حيث  �لطبيعي  �لعالج 
م����ن �مل���ج���ه���ود م���رت���ب���ط ب��ال��ع��م��ل 
�الأوز�ن  ذ�ت  �ملري�س  م��ع  �ل��ي��دوي 

من  �لعالقة  ذ�ت  متنوعة  ق�شايا 
�أمر��س  �الإف��رت����ش��ي مثل  �ل��و�ق��ع 
�لروماتيزم و مبتوري �الأطر�ف و 

تاأهيل �الإ�شابات �لريا�شية .
�لطبيعي  �ل���ع���الج  �أه��م��ي��ة  وح����ول 
يف ح��ي��اة �ل��ع��م��ل��ي��ة  �و����ش���ح �أح��م��د 
عبد�ملنعم �أخ�شائي عالج �لطبيعي 
�ل���ع���الج  �أن  �مل����ف����رق  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
متطلبات  كل  يف  يتدخل  �لطبيعي 
24 ����ش���اع���ة الأن����ه  �حل����ي����اة خ�����الل 
يتطرق �إىل �أف�شل �ل�شبل �ل�شحية 
لطريقة �لنوم و �جللو�س و كيفية 
ح��م��ل �الأث���ق���ال و �أح�����ش��ن �ل��ط��رق 
�أي�شاً  و  �لكمبيوتر  على  جللو�شك 
للجلو�س  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �ل��ط��ري��ق��ة 
�ل�شيارة و كيف يحمل  �إثناء قيادة 
�ملدر�شة  حقيبة  �ل�شغري  �لطالب 
جند  بالتايل  �ل�شحيح  باالإ�شلوب 
كل  يف  م��ت��و�ج��د  �لطبيعي  �ل��ع��الج 
�شغرية و كبرية يف �شوؤون حياتنا و 
ي�شعى �إىل جتنيبنا �الآم �أ�شف �لظهر 
�ل��رق��ب��ة  �مل��ف��ا���ش��ل و غ�����ش��روف  و 
م�����ش��اع��ف��ات  ذ�ت  ه���ى  و  �ل��ع��ن��ق  و 
ك��ب��رية ج����د�ً ل��الإن�����ش��ان يف جم��ال 
ح��ي��ات��ه و ي��ق��وم ك��ذل��ك يف ع���الج و 
تاأهيل �إ�شابات �لريا�شية و تاأهيل 
بعمليات  ق���ام���و�  �ل���ذي���ن  �مل��ر���ش��ى 
و  �لدي�شك  عملية  مثل  ج��ر�ح��ي��ة 
و�ل��رب��اط  �ل��ف��ق��ر�ت  تثبيت  عملية 
�لركبة  مف�شل  تغيري  و  �ل�شليبي 
و ك��ذل��ك ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ل��ب و ���ش��ار 

•• الفجر– املنطقة الغربية:

مدير  �لعامري  حممد  م�شلم  قام 
�م�����س  للتعليم  �الق��ل��ي��م��ي  �مل��ك��ت��ب 
ب��زي��ارة �ىل م��در���ش��ة ق��ط��ر �ل��ن��دى 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ث���ان���وي مب��دي��ن��ة ز�ي���د 
وذل��ك يف �ط��ار ج��والت��ه �لتفقدية 
مد�ر�س  جميع  ت�شمل  �شوف  �لتي 
�نتظام  على  لالطمئنان  �لغربية 
و�����ش���ت���ق���ر�ر �ل���در�����ش���ة م���ع ب��د�ي��ة 
-2013 �جلديد  �لدر��شي  �لعام 

م�����ش��ل��م  �ج���ت���م���ع  ح���ي���ث   2014
�لعامري يف بد�ية زيارته مع موزة 
�ملدر�شة  م��دي��رة  �مل��ن�����ش��وري  �شيف 

لهم عاما در��شيا موفقا. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�����دت م����وزه �شيف 
�ملن�شوري مديرة �ملدر�شة ��شتقر�ر 
�لدر��شة من �ول يوم لبد�ية �لعام 
ب��د�أ دو�م  �ن��ه  �جل��دي��د م�شرية �ىل 
و�جل��دد  �لقد�مى  �ملعلمات  جميع 
ب��ع�����س  ه���ن���اك  �ن  �ىل  وم�������ش���رية 
يجرى  �جل���دد  �الأج��ان��ب  �ملعلمني 
ل��ه��م ح��ال��ي��ا ����ش��ت��ك��م��ال �إج������ر�ء�ت 
خ��الل  ب��امل��در���ش��ة  ل��ل��ح��اق  تعيينهم 
�الأ�����ش����ب����وع �حل������ايل ك���م���ا �ك��ت��م��ل��ت 
�إج��������ر�ء�ت �ل�����ش��ي��ان��ة ق��ب��ل ب��د�ي��ة 
�لعام �لدر��شي ، وقالت �ن �ملدر�شة 
و�ن  �لطالبات  على  �لكتب  وزع��ت 

�الإب����د�ع����ي وذل�����ك وف����ق ت��وج��ه��ات 
و��شافت  للتعليم  �بوظبي  جمل�س 
ن���ح���ن ك���م���در����ش���ة ن���رغ���ب حت��ق��ي��ق 
�ل���ت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
كما  �لتعليمية  وغ���ري  �لتعليمية 
�لعاملية  �ملعايري  حتقيق  يف  نطمح 
يف �أد�ئ����ن����ا �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل���رتب���وي 
جمل�س  �إ�شرت�تيجية  مظلة  حتت 

�بوظبيت للتعليم. 
وك�شفت موزة �ملن�شوري �إن جمل�س 
�ب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ط�����رح �ل����زى 
تطبيقه  و�شيتم  �جلديد  �ملدر�شي 
ع��ل��ى ع���دد م��ن �مل���د�ر����س يف �إم����ارة 
�بوظبي يف �لعام �لدر��شي �حلايل 

�مل��در���ش��ة يف  ج��اه��زي��ة  �ىل  و��شتمع 
����ش��ت��ق��ب��ال �ل��ط��ال��ب��ات و�ل��ت��ح��دي��ات 
و�مل�شاريع  �ملدر�شة  تو�جهها  �لتي 
�ل���رتب���وي���ة �ل��ت��ي ت��رغ��ب �مل��در���ش��ة 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل �ل���ع���ام �ل��در����ش��ي 

�جلديد.
ت��ر�ف��ق��ه  �ل��ع��ام��ري  م�شلم  وت��ف��ق��د 
م����وزه ���ش��ي��ف �مل��ن�����ش��وري ع���دد من 
�لتهيئة  حيث  �لدر��شية  �لف�شول 
�مل��در���ش��ي��ة  و�الإد�رة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي 
�جل����دي����د ح���ي���ث ح����ث �ل���ط���ال���ب���ات 
للتفرغ للدر��شة و��شتغالل �لوقت 
يف �ملثابرة و�لبحث �لعلمي متمنيا 

�أم�������س يف جميع  ب�����د�أت  �ل���در�����ش���ة 
�إىل �ن  �لف�شول �لدر��شية م�شرية 
طالبة   390 بلغ  �لطالبات  ع��دد 
من �ل�شف �ل�شاد�س وحتى �ل�شف 
�أدرة  ن   � وق���ال���ت  ع�����ش��ر.  �ل���ث���ال���ث 
ترفيهي  ب��رن��ام��ج  نظمت  �مل��در���ش��ة 
و  باملعلمات  و�لرتحيب  ال�شتقبال 
�لطالبات �جلدد الفته �ىل �ملدر�شة 
�لعملية  حت�شني  على  تركز  �شوف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف �مل������و�د �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
)�ل��ع��ل��وم و�ل��ري��ا���ش��ي��ات و�ل��رتب��ي��ة 
�الإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ل��غ��ة �الجن��ل��ي��زي��ة( 
�حلادي  �لقرن  مهار�ت  جانب  �ىل 
ع�����ش��ري��ن م��ث��ل م���ه���ار�ت �ل��ت��ف��ك��ري 

�لظاهري �أن موؤ�ش�شة ز�يد ما�شية 
�أ�شاليبها  حتديث  يف  �ن�شائها  منذ 
عالقة  وتربطها  �لع�شر  لتو�كب 
من  �لعديد  م��ع  وتعاونية  �أخ��وي��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة 

و�الإن�������ش���ان���ي���ة..ك���م���ا ي��ت�����ش��ع ن��ط��اق 
�إىل  �خلدمات  وتقدمي  �مل�شاعد�ت 
�ل������دول �مل��ح��ت��اج��ة خ�����ارج �ل���دول���ة 
بامل�شاعد�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  تكتف  ومل 
�مل����ادي����ة ف��ح�����ش��ب ب����ل رك������زت ع��ل��ى 

م�شاريع تنموية يف جمايل �لتعليم 
و�ل�����ش��ح��ة ح��ي��ث ���ش��ي��دت �مل���د�ر����س 
�إىل  �إ�شافة  و�جلامعات  و�لكليات 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات و�ل���ع���ي���اد�ت ل��ت��ك��ون 

منارة لكل �شاحب حاجة. 

ع��ب��د�ل��ع��ظ��ي��م  ق����ال  و   . �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ك���ام���ك���ار رئ���ي�������س ���ش��ع��ب��ة �ل���ع���الج 
�لطبيعي بجمعية �الإمار�ت �لطبية 
) للفجر( �أن �ليوم �لعاملي للعالج 
للتاأكيد  ���ش��ن��وي��ة  وق��ف��ة  �لطبيعي 
ع��ل��ى �أه���م���ي���ة مم���ار����ش���ة �ل��ن�����ش��اط 
ت�شاعد  ل��ك��ون��ه��ا  �مل�شتمر  �ل��ب��دين 
على �لتقليل من �الإ�شابات و متنع 
و تقي من �الأمر��س حتت ��شر�ف 

�أخ�شائي �لعالج �لطبيعي .
�لعاملي  �نعقاد موؤمتر  و ك�شف عن 
و  �حلو�س  و  �لظهر  الأالم  �لثامن 
�لذي يقام الأول مرة على م�شتوى 
�فريقيا  �شمال  و  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ك��ت��وب��ر �حل��ايل  �شهر  م��ن   27 يف 
ب��ف��ن��دق �ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ب��دب��ي 
���ش��ن��و�ت و ك��ان   3 ح��ي��ث يقعد ك��ل 
�ملتحدة  بالويات  عقد  موؤمتر  �خر 

�الأم��ري��ك��ي��ة وي�����ش��ارك يف �مل��وؤمت��ر 
م�����ش��ارك   1500 �إىل   1000
م��ن ح���ول �ل��ع��امل و ي��ت��ح��دث 45 
م��ت��خ�����ش�����ش��اً رئ��ي�����ش��ي��اً ب���امل���وؤمت���ر و 
تقدم 80 ورقة علمية و 10 ور�س 
وح��ول  للموؤمتر.  م�شاحبة  عمل 
�ملو�طنني على مهنة  �قبال  �شعف 

�أخ�شائي �لعالج �لطبيعي
رئي�س  كامكار  عبد�لعظيم  �و�شح 
�شبعة �لعالج �لطبيعي �أن هناك 3 
�لطبيعي  �لعالج  تدر�س  جامعات 
�مل��و�ط��ن��ني  ع����دد  �أن  �الإ  ب���ال���دول���ة 
تدين  ب�شبب  قليل  بها  �مللتحقني 
�ل���درج���ات �ل��وظ��ي��ف��ي��ة الأخ�����ش��ائ��ي 
تتنا�شب مع  �لطبيعي و ال  �لعالج 
�جلهد �ملبذول و �أي�شاً لي�س هناك 
حافز مادي للمو�طنني لت�شجيعهم 

باالإلتحاق بهذه �لكليات.

و��شارت نات�شا بون �خ�شائية عالج 
�شتبوب ريالك�س  طبيعي يف مركز 
للعالج �لطبيعي �إىل �أهمية �لعالج 
�لطبيعي للمر�شى و�الأ�شحاء الأنه 
ي�شاعد على �الإ�شرتخاء من هموم 
�لظهر  �الآم  و  �الآرق  م��ن  �حل��ي��اة 
و�لقدمني و كذلك مهم لل�شيد�ت 
�ل��والدة  عملية  لت�شهيل  �حل��و�م��ل 
فالتمارين  �ل���والدة  بعد  و  لديهن 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى تخفيف  �ل��ع��الج��ي��ة 
�لع�شالت وتن�شيط  �رخاء  و  �الأمل 
�لدورة �لدموية حتى يتدفق �لدم 
�الإ���ش��ارة  جت��در  �جل�شم.  خاليا  يف 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���ع���الج  ق�����ش��م  �أن  �إىل 
�أك��ر  ي�شتقبل  �مل��ف��رق  مب�شت�شفى 
و  �ل�شهر  يف  مري�س   3000 م��ن 
يعمل به 18 متخ�ش�شاً يف �لعالج 

�لطبيعي .

حيث خ�ش�س للمرحلة �البتد�ئية 
وللمرحلة  خمتلفة  وتف�شيل  لون 
خمتلفة  وت�شاميم  ل��ون  �لثانوية 
�أه��ل  وتقاليد  ع���اد�ت  ت��ر�ع��ي  كلها 

�ملنطقة وترك لكل مدر�شة �ختيار 
�لت�شاميم �لتي ترغب فيها.

وق������ال������ت �إن������ن������ا �خ������رتن������ا �ل������زى 
مع  بالت�شاور  وذل���ك  و�لت�شاميم 

�أمهات  �لطالبات وجمل�س  جمل�س 
�ختيار  على  و�فقن  حيث  �ملدر�شة 
�للون و�لت�شميم �ملنا�شب لطالبات 

�ملدر�شة . 

مدر�شة اخلمائل حتتفل بالطالبات مع بداية العام الدرا�شي
•• الفجر – املنطقة الغربية:

للتعليم  �خل��م��ائ��ل  م��در���ش��ة  نظمت 
�م�س  ز�يد  مبدينة  بنات  �ال�شا�شي- 
حفال ال�شتقبال �لطالبات مع بد�ية 
�لعام �لدر��شي �جلديد وبد�أ �حلفل 
من  �ي��ات  وت��الوة  �لوطني  بالن�شيد 
�لقر�ن �لكرمي وترحيب بالطالبات 
�مل�شابقات  م��ن  وع���دد  ح��ر  وم��ر���ش��م 
�لريا�شية  و�الن�����ش��ط��ة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
جلميع  ه��د�ي��ا  وت��ق��دمي  و�ملو�شيقية 

�لطالبات باملدر�شة.
وق��ال��ت ���ش��الم��ة �مل��ن�����ش��وري م��دي��رة 
يعد  �حلفل  ه��ذ�  تنظيم  �ن  �ملدر�شة 
ح��اف��ز� ل��ه��ن وم���ن �الأم�����ور �ل��ه��ادف��ة 
لت�شجيع �لطالبات على �ال�شتمر�رية 
لتحقيق �ملزيد من �لنجاحات �إ�شافة 
�ىل و�شع �لطالبات �أمام حتٍد جديد 

مع بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا �ث��ن��ت �ح����دى �ول��ي��اء 

�الم�����ور ع��ل��ى ه���ذ� �حل��ف��ل �جلميل 
و�مل���ن���ظ���م و�مل�������ش���اب���ق���ات �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 

و�لذي يدل على متيز �د�رة �ملدر�شة 
و�ملعلمات .

�شحة دبي ت�شت�شيف �شبعة اأطباء زائرين خالل �شهر �شبتمرب اجلاري 
•• دبي-وام:

ت�شت�شيف هيئة �ل�شحة بدبي خالل �شهر �شبتمر �جلاري �شبعة �أطباء 
ز�ئرين من �ل�شويد و�لنم�شا و�لهند و�شوي�شر� و�أملانيا و�ل�شعودية لتقدمي 
خدماتهم �ال�شت�شارية و�لت�شخي�شية و�لعالجية للمر�شى مب�شت�شفيات 
�لهيئة يف تخ�ش�شات �أمر��س �لكلى و�لن�شاء و�لوالدة و�لقلب وجر�حات 

�لكتف و�لعمود �لفقري و�الأع�شاب و�لغدد. 
وقال حمد مطر �لفال�شي مدير مكتب �لعالج و�شوؤون �ملر�شى يف �خلارج 
ع�شر  �ل��ث��اين  وحتى  �لثامن  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �شت�شت�شيف  �لهيئة  �ن 
�مر��س  ��شت�شاري  جوزيف  كرين  �لطبيب  �جل��اري  �شبتمر  �شهر  من 
و�لعالجية  �ال�شت�شارية  خدماتها  لتقدمي  �لهند  يف  و�ل���والدة  �لن�شاء 
جر�حة  ��شت�شاري  ر�دل  رومال  و�لروفي�شور  دبي  مب�شت�شفى  للمر�شى 
�لعمود �لفقري مب�شت�شفى جر�ز �جلامعي يف �لنم�شا خالل �لفرتة من 
لعالج  �جل���اري  �شبتمر  �شهر  م��ن  ع�شر  �لتا�شع  وحتى  ع�شر  �خلام�س 
�لفرتة  خالل  �شت�شت�شيف  �لهيئة  �ن  و�أ�شاف  دبي.  مب�شت�شفى  �ملر�شى 
�شبتمر �جلاري  و�لع�شرين من  �ل�شاد�س  و�لع�شرين وحتى  �لثاين  من 

دو�شلدورف  بجامعة  �لغدد  جر�حة  ��شت�شاري  �شاميون  ديتمار  �لطبيب 
باجلمهورية �الأملانية لت�شخي�س وعالج �ملر�شى مب�شت�شفى دبي و�لطبيب 
ماجد فيا�س ��شت�شاري �لقلب لالأطفال بال�شعودية وذلك يوم �ل�شاد�س 
مب�شت�شفى  �ملر�شى  وعالج  لت�شخي�س  �جل��اري  �شبتمر  من  و�لع�شرين 

دبي. 
�لتا�شع  من  �لفرتة  خ��الل  �شت�شت�شيف  �لهيئة  �ن  �إىل  �لفال�شي  و�أ���ش��ار 
�ملقبل  �أك��ت��وب��ر  ���ش��ب��ت��م��ر �جل�����اري وح��ت��ى �الأول م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن 
�لروفي�شور فر�نز �شايفر ��شت�شاري �أمر��س �لكلى لالأطفال مب�شت�شفى 
دبي  مب�شت�شفى  �ملر�شى  وع��الج  لت�شخي�س  باأملانيا  لالأطفال  هيدلرغ 
و�ل��ط��ب��ي��ب دوم��ي��ن��ب��ك ج���زيل ����ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����س ق�شم ج��ر�ح��ة �لكتف 
من  و�لع�شرين  �لتا�شع  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  ب�شوي�شر�  جنيف  بجامعة 
و�الط���الع  للك�شف  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �لثالث  وح��ت��ى  �جل���اري  �شبتمر 
على �حلاالت �ملر�شية مب�شت�شفى دبي وتقدمي �لعالجات �لالزمة لها. 
وكانت هيئة �ل�شحة بدبي قد ��شت�شافت خالل �لفرتة من �الأول وحتى 
�خلام�س من �شبتمر �جلاري �لطبيب مايكل رميوند ��شت�شاري جر�حة 

�الع�شاب بال�شويد لعالج �ملر�شى مب�شت�شفى ر��شد. 

�لزيارة �شت�شيف لبنة جديدة �إىل �لعالقات �لثنائية وتتيح �لفر�شة للتبادل �لتجاري و�ال�شتفادة 
من �إمكانات وقدر�ت �لبلدين يف �ملجاالت كافة. و�أ�شار �شموه �إىل �أهمية �للقاء�ت و�لزيار�ت �ملتبادلة 
بني م�شوؤويل �لبلدين بهدف تقريب وجهات �لنظر و�لتن�شيق �مل�شرتك حول �لعديد من �لق�شايا.
وثمن �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �لعالقة �لثنائية بني �لبلدين و�مل�شتوى �ملتميز �لذي 
�لعالقات بني  �مل�شتمر لتطوير وتوثيق  �لعمل  �أهمية  �ملجاالت كافة موؤكد� �شموه  �إليه يف  و�شلت 
لوك�شمبورغ  دوقية  �شفرية  باك�شيان  بينتنري  نيكول  �شعادة  �للقاء  �ل�شديقني. ح�شر  �لبلدين 
�لكرى لدى �لدولة و�ل�شيد جون �ولينغري �ملدير �لعام لل�شوؤون �ل�شيا�شية يف وز�رة خارجية 

لوك�شمبورغ و�ل�شيد مارك �شري نائب رئي�س �لبعثة ب�شفارة لوك�شمبورغ لدى �لدولة. 

••اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية يف �لعا�شمة �أبوظبي �م�س معايل جان 
��شيلبورن نائب رئي�س �لوزر�ء وزير خارجية دوقية لوك�شمبورغ �لكرى �لذي يزور �لبالد حاليا. 
�لبلدين  بني  �لثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  �ل�شبل  �أف�شل  حول  �حلديث  تبادل  �للقاء  خالل  ومت 
ودفعها �إىل �الأمام على �الأ�شعدة كافة ال�شيما يف �ملجاالت �القت�شادية و�ال�شتثمارية و�لطاقة . كما 
مت ��شتعر�س �آخر �لتطور�ت �القليمية و�لدولية ومن �شمنها تطور�ت �الأو�شاع يف م�شر و�شوريا.. 
ورحب �شموه مبعايل جان ��شيلبورن و�لوفد �ملر�فق يف دولة �الإمار�ت ..معربا عن ثقته باأن هذه 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل نائب 
رئي�س الوزراء وزير خارجية لوك�شمبورغ 
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•• تغطية رم�شان عطا:

خليفة  جلائزة  �لعامة  �الأمانة  �أعلنت 
�لرتبوية �ليوم �إطالق فعاليات �لدورة 
-2013 ل���ع���ام  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل�����ش��اب��ع��ة 
ع�����ش��رة  ت�����ش��م��ن��ت  و�ل����ت����ي   ،2014
جم����االت ه���ي �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��رتب��وي��ة 
�ملعلم   ( �ل��ع��ام  و�لتعليم  �الع��ت��ب��اري��ة، 
�ملبدع � �ملعلم �لو�عد � �الأد�ء �لتعليمي 
و�لتعليم  �الإع��اق��ة،  وذوي   ،) �ملوؤ�ش�شي 
وخدمة  و�لتعليم  �مل�شتد�مة،  و�لبيئة 
و�الإع���الم  �ل��ع��ايل،  و�لتعليم  �ملجتمع، 
�جل����دي����د ، و�ل����ب����ح����وث �ل����رتب����وي����ة ، 
و�مل�������ش���روع���ات و�ل����ر�م����ج �ل��رتب��وي��ة 
�لرتبوي  �لتاأليف  و  �لعربي،  �ملبتكرة 
للطفل على م�شتوى �لدولة و�لوطن 
، وتبلغ قيمة �جلو�ئز بالدورة �حلالية 

ثالثة ماليني و�شتمائة �ألف درهم.
وي����ب����د�أ ق���ب���ول ط��ل��ب��ات �مل��ر���ش��ح��ني يف 
�جل�����ائ�����زة �ع����ت����ب����ار�ً م����ن �م���������س 09 
ي��ن��اي��ر   16 �إىل   2013 ���ش��ب��ت��م��ر 

�أ�شماء  �الإع��الن عن  ، و�شيتم   2014
�لفائزين وتكرميهم يف �أبريل 2014 

�إنطالق  و�شهدت 
�ل������ف������ع������ال������ي������ات 
�������ش������ع������ادة �أم��������ل 
�الأم��ني  �لعفيفي 
�ل����ع����ام ل��ل��ج��ائ��زة 
�للجنة  و�أع�شاء 
�ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة 
للجائزة ومن�شقو 
وم������ن�������������ش������ق������ات 
�جل�������ائ�������زة ع��ل��ى 

م�شتوى �لدولة 
�لطالب هو �ملحور �الأ�شا�شي

ويف ب��د�ي��ة �ل��ل��ق��اء �أل��ق��ت ���ش��ع��ادة �أم��ل 
�لعفيفي كلمة قالت فيها ي�شعدين يف 
�لعرفان  �آي��ات  �آ�شمى  �أرف��ع  �أن  �لبد�ية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  و�الإم���ت���ن���ان 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل، و�إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، و�إىل �إخ��و�ن��ه��م��ا 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�ل�����ش��ي��وخ �أع�����ش��اء 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
ل�����الحت�����اد ح���ك���ام 
و�إىل  �الإم���������ار�ت، 
�أول �شمو  �لفريق 
�ل�شيخ حممد بن 
ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي������د 
ويل عهد �أبوظبي 
ن������ائ������ب �ل����ق����ائ����د 
�الأع����ل����ى ل��ل��ق��و�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و���ش��م��و  للتعليم، 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
جمل�س �أمناء �جلائزة ، نقدر ل�شموهم 
ج��م��ي��ع��اً رع��اي��ت��ه��م مل�����ش��رية �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
ي��ك��ون  �أن  ع���ل���ى  ����ش���م���وه���م  وح����ر�����س 
�لقطاعات  مقدمة  يف  �لتعليم  قطاع 

�لتنموية �لبارزة على م�شتوى �لدولة 
�جلائزة  �إعتز�ز  على  �لعفيفي  و�أك��د   .
مب��ا ق��دم��ت��ه م��ن ����ش��ه��ام��ات ر�ئ����دة يف 
وت�شجيع  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ن��ه��و���س  �إط�����ار 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ع��ن��ا���ش��ر  ج��م��ي��ع 
ع��ل��ى �ل��ت��م��ي��ز وم���و�ك���ب���ة م���ا ي�����ش��ه��ده 
وتقنية  علمية  ت��ط��ور�ت  م��ن  �لع�شر 
�جلائزة  وت�شرف  �مل��ج��االت،  جميع  يف 
�إىل  �ل�شاد�شة  دورت��ه��ا  ُم��ن��ِح��ت يف  ب���اأن 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�شلحة رئي�س  �الأعلى للقو�ت  �لقائد 
جمال  ع��ن  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
  . �الع��ت��ب��اري��ة  �ل��رتب��وي��ة  �ل�شخ�شية 
�أع��د�د  �أن �جلائزة رفعت  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�مل��ج��االت  ه���ذه  يف  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ات 
�إىل ع�شرين فئة ، من بينها فئة �ملعلم 
الأول  تخ�شي�شها  مت  و�ل��ت��ي  �ل��و�ع��د 
�ملتميزين  �مل��و�ط��ن��ني  للمعلمني  م��رة 
جائزة  ومتنح  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على 
منهم  ل��ك��ل  دره���م   50.000 بقيمة 

ل���ع���دد 5 م��ع��ل��م��ني وم���ع���ل���م���ات مم��ن 
ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م م��ع��اي��ري ه���ذه �لفئة 
�أن  ك���م���ا   ، �ل���������دورة �حل���ال���ي���ة  خ�����الل 
�جل���ائ���زة ف��ت��ح��ت �أب���و�ب���ه���ا يف دورت��ه��ا 
لعدد  �لتناف�س  جم��ال  �أي�شاً  �حلالية 
�ملوؤ�ش�شات  فئة  بينها  من  �لفئات  من 
�لتدريب  و�ملعاهد ومر�كز  �لتدريبية، 
�ملعتمدة �شو�ء يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
،وتبلغ قيمة �جلائزة يف  �ملجتمعية  �أو 
هذه �لفئة 100.000 درهم، كما مت 
�لتو�شع يف جمال ذوي �الإعاقة بحيث 
هذ�  يف  �مل�شتهدفني  �لعاملني  ي�شمل 
�ملجال من موؤ�ش�شات و�أفر�د، وفتح فئة 
�ملجتمع  وخ��دم��ة  �لتعليم  يف  ج��دي��دة 
للموؤ�ش�شات  ج��ائ��زة  مب��وج��ب��ه��ا  مت��ن��ح 
�حلكومية و�خلا�شة �لد�عمة للتعليم 
وبر�مج  م�شاريع  من  تقدمه  ما  عر 
�جلائزة  وهذه  �ملجتمع  تخدم  تربوية 

تقديرية . 
تعتز  �جل��ائ��زة  �أن   : �لعفيفي  وق��ال��ت 
�لعملية  ع��ن��ا���ش��ر  ج��م��ي��ع  ب��اإ���ش��ه��ام��ات 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وخ��ا���ش��ة �ل��ط��ال��ب �ل���ذي 
يعتر حمور�ً �أ�شا�شيا يف هذه �لعملية، 

وم���ن ه��ن��ا مت فتح 
�م��ام  فئات ع��دي��دة 
ط����ل����ب����ة �ل���ت���ع���ل���ي���م 
للم�شاركة  �ل��ع��ايل 
م��ن  �جل������ائ������زة  يف 
خالل فرق بحثية 
ط��الب��ي��ة ب��اإ���ش��ر�ف 
و�شيتم  �أك���ادمي���ي، 
يف �لعر�س �لعلمي 
�ل��الح��ق �الإط����الع 
ع���ل���ى �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

و�ل��ف��ئ��ات  �مل���ج���االت  بجميع  �خل��ا���ش��ة 
�لتقدم  �شيتم  و�لتي  �ل�شابعة،  للدورة 
من  �إلكرتونياً  لها  �لرت�شيح  بطلبات 
خالل ملف �إلكرتوين �شامل يبعث به 

�ملر�شح �إىل �جلائزة . 
ويف نهاية كلمتها وجهت �الأمني �لعام 
جميع  �إىل  و�المتنان  �ل�شكر  للجائزة 
و�إىل  للجائزة  �لعامة  �الأمانة  �أع�شاء 

�لتنفيذية  �للجنة  �أع�����ش��اء  �ل��زم��الء 
�جل���ه���ات  ج���م���ي���ع  و�إىل  و�مل���ن�������ش���ق���ني 
�ل����ت����ي ت���ع���اون���ت 
م�������ع �جل������ائ������زة 
خ�����الل �ل������دورة 
كما    . �ل�شابقة 
ت�����ش��م��ن �ل��ل��ق��اء 
تعريفياً  عر�شاً 
ل������ل������م������ج������االت 
�مل��������ط��������روح��������ة 
�جل��������ائ��������زة  يف 
و�ل�����������ف�����������ئ�����������ات 
�مل���������ش����ت����ه����دف����ة 
و�آل���ي���ات �ل��رت���ش��ي��ح و�مل��ع��اي��ري �مل��ح��ددة 
لكل فئة منها، وكذلك عر�س �خلطة 
�ل�شابعة  �ل����دورة  لفعاليات  �ل��زم��ن��ي��ة 
و�ل��ت��ي ت�شمل تد�شني ع��دد م��ن ور���س 
 22 �لفرتة من  �لتطبيقية يف  �لعمل 
نوفمر   14 �إىل   2013 �شبتمر 

. 2013
املوؤ�س�سات التدريبية

�لدكتور خالد  �ل�شياق عر  نف�س  ويف 
�ل���ع���ري ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
للجائزة عن �شعادتة �لغامرة باطالق 
�ليه من  وم��ا و�شلت  �ل�شابعة  �ل��دورة 
�لعربية  �الق��ط��ار  جميع  ط���ال  جن���اح 
ل���ت���ك���ون ج����ائ����زة ت���ع���ر ع����ن �ل���ك���ي���ان 
�لرتبوي �المار�تى وت�شاهي �جلو�ئز 
�لرتبوية �لعاملية. وقام �لدكتور خالد 
ب�شرح مف�شل عن بع�س فئات �جلائزة 
�ل��رتب��وي��ة وم���ا ج���د ع��ل��ي��ه��ا م��ث��ل فئة 
�ملوؤ�ش�شات �لتدريبية، و�ملعاهد ومر�كز 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �شو�ء  �ملعتمدة  �لتدريب 
قيمة  وتبلغ  �ملجتمعية  �أو  �لتعليمية 
 100.000 �لفئة  ه��ذه  يف  �جل��ائ��زة 

درهم .

جوائز تقدر بثالثة ماليني و�ستمائة األف درهم

جــــائــــزة خليفــــة التـــربويــــة تد�شـــــن دورتهــــا ال�شابعــــــة

اأمل عفيفي: فئة املعلم 
الواعد مت تخ�سي�سها 

لأول مرة للمعلمني 
املواطنني

خالد العربي: 
جائزة تعرب عن 
الكيان الرتبوي 

الإماراتي

خميم الإمارات الطبي يختتم مهامه يف ال�شودان بعالج 1200 مري�س
•• ابوظبي - الفجر

�الن�شانية  مهامه  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د  مل��ب��ادرة  �لطبي  �الم���ار�ت���ي  �ملخيم  �ختتم 
�خلرطوم  حمافظة  يف  وليات  �شبع  يف  و�لوقائية  و�لعالجية  �لت�شخي�شية 
�طباء  م��ن  و�ل�شود�نية  �الم��ار�ت��ي��ة  �لطبية  �ل��ك��و�در  م��ن  فعالة  مب�شاركة 
�لبكري  �م��ل  �لدكتورة  معايل  من  وبرعاية  و�د�ري���ني  وفنيني  وممر�شني 
�لبيلي وزير �لتوجية و�ل�شوؤون �الجتماعية وبال�شر�كة مع �ملركز �ل�شود�ين 
للعمل �لتطوعي ومنظمة �شباب �له�شة وهيئة �لتامني �ل�شحي وبالتن�شيق 
�جلماعي  للعمل  مميز  من���وذج  يف  �لتطوعي  للعمل  �ل��ع��رب��ي  �الحت���اد  م��ع 

و�ل�شر�كة �الن�شانية. 
يف  �ملحليات  خمتلف  يف  �الن�شانية  مهامه  خ��الل  �لطبي  �ملخيم  و��شتقبل 
من  يعانون  و�مل�شنني  �الط��ف��ال  م��ن  مري�س   1200 �خل��رط��وم  حمافظة 
م�شاب  قلب  مري�س   100 منهم  و�مل��زم��ن��ة  �ل��ط��ارئ��ة  �الم��ر����س  خمتلف 
م�شابة  �لقلب  يف  مر�شية  حالة   20 معانية  �ىل  ��شافة  قلبية  بامر��س 
��شتعد�د�  و�ل�شمامات  �لقلبية  �ل�شر�يني  يف  و�م��ر����س  خلقية  بت�شوهات 
لعالجها جر�حيا من قبل �لفريق �لطبي و�جلر�حي �المار�تي �لفرن�شي 

�ل�شود�ين �مل�شرتك. 
وت�شمن �ملخيم �لطبي وحدة ال�شتقبال �ملر�شى وتقيمهم ووحدة للعياد�ت 
�ل�شكر  لقيا�س  خمتر  ووح��دة  و�لقلب  و�لباطنية  كاالطفال  �لتخ�ش�شية 
و�لدهون ووحدة �شيدلية ووحدة القامة �ملر�شى �لق�شرية ووحدة �مل�شاندة 

�لفنية و�لوج�شتية ��شافة �ىل ووحدة �لعمل �مليد�ين �ملتحرك.
و��شتطاع �لفريق �لطبي �المار�تي �ل�شود�ين �مل�شرتك من �جناز 3000 
�شاعة تطوع يف خدمة �ملر�شى �لفقر�ء من �الطفال و�مل�شنني يف �طار حملة 
من  �ملا�شية  �شنو�ت  �لع�شر  يف  ��شتطاعت  و�لتي  �لعاملية  �الن�شانية  �لعطاء 
مليون طفل  �لب�شر وعالج  �ملاليني من  �ىل  �الن�شاين  بر�شالتها  �لو�شول 
�ن�شانية  ومظلة  تطوعي  �ط��ار  حتت  قلب  عملية   4500 و�ج���ر�ء  وم�شن 
و�رترييا  و�ل�شومال  وكينيا  و�لبو�شنا  �ملغرب  وثم  �الم��ار�ت  من  �نطالقا 

وهايتي و�ندني�شيا و�ثيويبا و�ليمن وموؤخر� �ل�شود�ن. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل  �لدكتور  �المار�تي  �لقلب  ج��ر�ح  و�ك��د 
ملبادرة ز�يد �لعطاء رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لعاملية للقلب �ن �ملخيم �لطبي �الول 

�ر�شى دعائمه �ملغفورله باذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان وحر�س 
�لكو�در �لطبية �المار�تية و�ل�شود�نية على �لعمل �مل�شرتك لتا�شي�س مر�كز 
�لطبية  �لتكنولوجيا  باحدث  وجمهزة  �لقلب  جر�حة  طب  يف  متخ�ش�شه 
تقنيات  �دخ��ال  ��شافة �ىل  �ل��دول  �لعديد من  و�لعالجية يف  �لت�شخي�شية 

جر�حات �لقلب باملناظري و�لربوت.
�المار�تي  �لطبي  �لفريق  من  �لعور  �شم�شة  �المار�تية  �لدكتورة  قالت  و 
�لتطوعي ��شتاذة م�شاعد يف جامعة �المار�ت �ن �ملخيم �لطبي �لثاين �شيتم 
يت�شنى  حتى  �شنة  مل��دة  �شهري  وب�شكل  �كتوبر  �شهر  منت�شف  يف  تنظيمه 
�كر  �ىل  �لتوعوية  بر�شالته  للو�شول  �الن�شانية  �ه��د�ف��ه  حتقيق  من  له 
�شريحة من �شر�ئح �ملجتمع من خالل ثالثة فرق طبية �الوىل فرق للطب 
�لت�شخي�شية  خدماتها  وت��ق��دمي  �ملر�شية  �حل���االت  با�شتقبال  تقوم  �ل��ع��ام 
و�لعالجية �لعامة و�لفريق �لثاتي للطب �لقلب �لتخ�ش�شي و�لتي معنية 
�لطبية من  �لتجهيز�ت  �ف�شل  با�شتخد�م  �لقلب  ملر�شى  �ل�شامل  بالك�شف 
�لقلب  كهرباء  تخطيط  و�جهزة  �ل�شوتية  باملوجات  �لقلب  فح�س  �جهزة 
و�الجهزة �ملخرية لقيا�س ن�شبة �ل�شكر و�لدهون يف حني �ن �لفريق �لثالث 
جر�حية من كبار �ملخت�شني يف جر�حة �لقلب يعايني �حلاالت �لني حتتاج 
�ىل تددخل جر�حي با�شر�ف فريق �مار�تي فرن�شي م�شري برئا�شة جر�ح 
�لقلب �المار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري وجر�ح �لقلب �لفرن�شي �لرف�شور 

�ولفري جاكني. 
و لفت طبيب �لقلب �المار�تي عبد�هلل �شهاب ��شت�شاري �المر��س �لقلبية 
�إىل �ن �ملئات من �الطباء �المار�تيني و�ل�شود�نيني بادرو بطلب �الن�شمام 
�الن�شاين يف  للم�شاركة يف مهامه  �لتطوعي  �لطبي �المار�تي  �لفريق  �ىل 
من�شف  يف  �لثاين  �لطبي  �الم��ار�ت��ي  �ملخيم  يف  م�شاركته  موؤكد�  �ل�شود�ن 
وق��درت��ه  �مل��ي��د�ين  �لعمل  ك��ب��رية يف  م��ن م�شد�قية  مل�شه  مل��ا  �ل��ق��ادم  �كتوبر 
للو�شول �ىل �ل�شر�ئح �ملعوزة يف �لقرى و�ملناطق �لبعيدة مما ي�شكل نقلة 
نوعية يف نوعية �خلدمات �ملقدمة للمر�شى يف �ماكن تو�جدهم وبا�شر�ف 
نخبة من كبار �الطباء و�ملتخ�ش�شني حتت �طار تطوعي ومظلة �ن�شانية .

�ن  �لتطوعي  للعمل  �ل�شود�ين  �ملركز  رئي�س  �ل��ري��دة  ه�شام  �ال�شتاذ  وق��ال 
�ملخيم �لطبي قدم بيئة خ�شبة للتمكني �الطباء من �لعمل �مليد�ين م�شري� 
�ن �لتطوع متا�شل يف �ل�شباب �لعربي ويعمل على �ك�شابهم مهار�ت ميد�نية 

حقق جناحا كبري من خالل قدرته على تكوين �شر�كات ��شرت�تيجية مع 
�لطبي  �لطاقم  مكنت  و�لتي  و�لتطوعية  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�المار�تي �ل�شود�ين �مل�شرتك من تقدمي خدماته �لت�شخي�شية و�لعالجية 
�ن  م�شري�  و�مل�شنني  �الط��ف��ال  وب��االخ�����س  �مل��ع��وزي��ن  �مل��ر���ش��ى  م��ن  للمئات 
�شمن  �ل�����ش��ود�ين  �مل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف  يف  طبي  خميم   12 تنظيم  �شيتم 
برنامج �مار�تي �شود�ين م�شرتك ي�شتمر ملدة عام بهدف �لك�شف �ملبكر عن 
��شباب  باهم  �لوعي  �ملجتمع وزي��ادة  �لقلبية لدى خمتلف فئات  �المر��س 

�المر��س �لقلبية و�ف�شل �شبل �لعالج. 
و�ك��ر م�شبب  �نت�شار�  �الم��ر����س  �ك��ر  تعد  �لقلبية  �الم��ر����س  �ن  م�شري� 
للوفيات يف خمتلف دول �لعامل و�كد �ن �لدر��شات �حلديثة ت�شري �ن تفعيل 
�لر�مج �لتوعوية و�لوقائية تعمل على �لتقليل من ن�شبة �ال�شابة بن�شبة 
كبرية حيث �ن %85 من �المر��س �لقلبية ميكن جتنبها من خالل �تباع 

منط حياتي �شحي 
�حلكومية  �ل�شود�نية  �ملوؤ�ش�شات  من  �ل�شركاء  قدمه  ما  �ل�شامري  وثمن 
�المار�تي  �لطبي  �لفريق  مكن  مما  كبري  دعم  من  و�لتطوعية  و�خلا�شة 

�ل�شود�ين من �د�ء مهامه �الن�شانية مبهنية وم�شد�قية. 
و�كد �ن ��شتقبال رئي�س �جلمهورية �ل�شود�نية فخامة عمر �لب�شري للفريق 
�لعطاء  من  ملزيد  ود�ف��ع  للمتطوعني  �شرف  و�شام  ك��ان  �لتطوعي  �لطبي 
�مل�شتمرة  باملتابعة  م�شري�  �مل�شتمر  �لتخ�ش�شي  �لطبي  �مل��ي��د�ين  و�لعمل 
من خمتلف �لقيادت �حلكومية و�لتطوعية �ل�شود�نية ملالم�شه �حتياجات 
�لدعم  كل  وتقدمي  �ل�شود�نية  �ل�شاحة  يف  �لطبي  للفريق  �مليد�ين  �لعمل 
لت�شهيل مهامها �الن�شاين مما مكنها من �جناز �ملرحلة �الوىل بنجاح كبري 

فائق �لتوقعات .
و �أو�شح �أن حملة �لعطاء لعالج مليون طفل وم�شن يف مهامها �الن�شانية يف 
�ل�شود�ن القت �قباال و��شعا من خمتلف فئات �ملجتمع للتطوع ميد�نيا يف 
جماالت �لعمل �ملجتمعي و�الن�شاين وباالخ�س من قبل �الطباء �ل�شود�نني 
�لذين �شاركو ب�شكل فعال يف �لر�مج �لعالجية �لتطوعية �شو�ء يف �المار�ت 
�ل�شود�ن لزيارتها من قبل فريق  �ن �ختيار  و��شار  �لقارة �الفريقية  �و يف 
�النطالقة  لتكون  و�مل�شنن  �الط��ف��ال  من  �ملعوزين  �ملر�شى  لعالج  �مل��ب��ادرة 
�لذي  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  عمق  يعك�س  �الفريقية  �لقارة  �ىل 

وعملية ويزيد من �النتماء �لوطني و�لتالحم �الجتماعي. 
�لتوجية  وزي��ر  �لبيلي  �لبكري  �م��ل  �لدكتورة  معايل  ��شادت  جانبها  وم��ن 
و�ل�شووؤن �الجتماعية �ل�شود�نية مببادرة ز�يد �لعطاء و�لتي قدمت منوذج 
مميز للعمل �الن�شاين �مل�شرتك من خالل �بتكارها �فكار مبتكرة يف �لعمل 
�مليد�ين  �لعمل  يف  �ملتخ�ش�س  �ل�شباب  متكني  على  ومقدرتها  �الن�����ش��اين 
و�خلا�شة  �حلكومية  �لقطاعات  خمتلف  م��ع  ���ش��ر�ك��ات  خلق  يف  وري��ادت��ه��ا 

و�لطوعية. 
�لتطوعية  و�ل�شود�نية  �المار�تية  �لطبية  للكو�در  تقديرها  عن  و�عربت 
�لذين عملو� بجد و�خال�س متفاين طو�ل �لع�شرة �اليام �ملا�شية يف �ملخيم 
�لطبي �الول معربه �ن دعمها �لكبري ال�شتمر�رية لتمكني �ل�شباب �ملوؤهل 
�مليد�ين من  �ملهني  �لتطوعي �الن�شاين  �لعمل  من كبار �الطباء يف جمال 
خالل توفري جميع �لدعم �للوج�شتي لتنظيم �ملزيد من �ملخيمات �لطبية 
ب�شكل �شهري وملدة �شنة حتى يحقق �الهد�ف �ل�شامية �ملرجوه من تر�شيخ 
ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�ل��ع��ط��اء �الج��ت��م��اع��ي ب��ني �ل�����ش��ب��اب �ملتخ�ش�س 
وتعزيزملفاهيم �لعمل �مل�شرتك و�ل�شر�كة لتبني مبادر�ت مبتكرة جمتمعية 

ت�شب يف خدمة �لفئات �ملعوزة من �شر�ئح �ملجتمع.
بحانب  �ملجتمعية  �لتنمية  يف  �شريك  يعتر  �لتطوعي  �لعمل  �ن  م�شريه 
تقدمي  جمال  يف  �لعمالقة  لر�جمه  ومكمل  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاع 
فاحلركة  �ملجتمع  �شر�ئح  ملختلف  و�ملجتمعية  �ل�شحية  �خلدمات  �ف�شل 

�لتطوعية هي حمرك ثالث يف �لتنمية �مل�شتد�مة م�شاندة. 
�مل��ج��اين يف  �لعمل �لطبي  ��شتفادو م��ن  �ل��ذي��ن  �مل��ئ��ات م��ن �ملر�شى  و�ع���رب 
�الم��ار�ت��ي  �لطبي  للفريق  و�شكرهم  �ع��ت��ز�زه��م  ع��ن  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ملخيمات 
�الث��ر  لها  مل��ا  �لطبية  �ملخيمات  و��شتمر�رية  ��شتد�مه  �ملني  و�ل�����ش��ود�ين 

�لكبري يف �لتخفيف من معاناه �ملر�شى �لفقر�ء. 
 وجتدي �ال�شارة �ن مبادرة ز�يد �لعطاء د�شنت عام 2003 بهدف ترئ�شيخ 
ثقافة �لعطاء ومتكني �ل�شباب يف جمال �لتطوعي �مليد�ين من خالل �بتكار 
�لفئات  معاناه  م��ن  للتخفيف  �ن�شاين  م�شاريع  وتبني  ممميزة  م��ب��ادر�ت 
�ملعوزة من �ملجتمع وباالخ�س �الطفال و�مل�شنني و�لتي �برزها �طالق حملة 
للتطوع  �لعربية  �الكادميية  وتا�شي�س  وم�شن  طفل  مليون  لعالج  �لعطاء 

و�لتنظيم �لدوري مللتقى �لعطاء �لعربي و�طالق جائزة للعمل �الن�شاين. 

•• ابوظبي-وام: 

��شتقبل معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
لل�شوؤون �خلارجية مبكتبه بديو�ن عام �لوز�رة معايل لور�ن 
كافاكوري وزير خارجية جمهورية بوروندي. وجرى خالل 
�للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها 
مبختلف �ملجاالت �إ�شافة �إىل مناق�شة �لق�شايا ذ�ت �الهتمام 

�مل�شرتك.

قرقا�س يبحث �شبل تطوير العالقات 
•• ال�شارقه-وام:الثنائية مع وزير خارجية بوروندي

رحبت �د�رة معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب مب�شاركة �لنا�شرين �لريطانيني 
يف فعاليات �لدورة �ل�32 للمعر�س و�لتي �شتقام يف �مارة �ل�شارقة خالل �لفرتة 
من 6 حتى 16 من نوفمر �لقادم مب�شاركة حملية و�قليمية ودولية و��شعة. 
جاء ذلك خالل حفل ��شتقبال �قامته �د�رة �ملعر�س للنا�شرين �لريطانيني 
�أم�س �الول يف �لعا�شمة لندن بح�شور �حمد �لعامري مدير معر�س �ل�شارقة 
�لبالد  يف  �ملختلفة  �لريطانية  �لن�شر  ودور  �لنا�شرين  من  و�لعديد  للكتاب 
حيث ح�شره كل من �آنا �لك�شندر من د�ر هودر للن�شر و�ألي�شون بافري�شتوك 
للكتابة  �لوطنية  �الأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ب��ريد  وري��ت�����ش��ارد  كينغ�شتون  جامعة  م��ن 
للن�شر  د�ر ماكميالن  بر�فو� من  و�إمي��ا  بوك�س  بروفايل  با�شكار من  ومايكل 

و�شوز�ن كورتي�س من كتب ��شرتو وفندق �أندريا�س كامبومار ود�ركون�شتابل 
وروبن�شون للن�شر. كما �شم حفل �الإ�شتقبال �إميا هاو�س من جمعية �لنا�شرين 
لو جري�س من  �أن مي وجورجينا  و�ري��ك هو�نغ من ميد  �ملتحدة  �ململكة  يف 
وكالة مار�س ولوث روغان من كتب هوت كي وبريدجيت ماكلود كتب برن�س 
وبري�س رو�شيل كوب من كتب �أركاديا و�أالن �شام�شون من كتب �أور�يون وروجر 
�لن�شر  وليز توم�شون - �شحفية ومو�قع خمت�شة مبجال  تاجوم - �شحفي 
كمجلة كتب برن�س و��شعة �النت�شار هناك. وقال �حمد �لعامري �إن �الإ�شتقبال 
�ملوؤ�ش�شات  مع  �لتو��شل  يف  �ملعر�س  ��شرت�تيجيات  من  ج��زء�  باعتباره  ياأتي 
�لثقافية �لعريقة وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
عالقات  بناء  يف  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن 

متينة مع �قطاب �شناعة �لكتاب حول �لعامل. 

معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يرحب مب�شاركة النا�شرين الربيطانيني يف دورته القادمة
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نائب قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز كدرا
�شبط 2453 حمال خمالفا لجراءات 

القت�شادية براأ�س اخليمة

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ينظم معر�س اليوم 
الواحد مبركز املدينة الطبي بعجمان

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قائد  نائب  حممد  �لنوبي  حممد  �لعميد  قام 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة بجولة تفتي�شية ملركز 
�شرطة كدر�، وذلك �شمن �لرنامج �لتفتي�شي 
�ل�����ش��ن��وي و �ل���ه���دف �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي �ل�����ش��اب��ع 
للمبادرة  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  و  بفعالية(  �الأد�ء  �إد�رة   (

�لعمل  يف  �لتفتي�س  )ت��ع��زي��ز  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شرطي( حيث ر�فقه يف �لزيارة �لعميد غامن 
�أح��م��د غ���امن م��دي��ر ع���ام �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��رك��زي��ة، 
�حلميدي  �شعيد  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ق��ي��د  و 
وع��دد  �ل�شاملة،  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  مدير 
�لر�ئد عبد  ��شتقباله  ، وكان يف  �ل�شباط  من 
ك��در�  �شرطة  مركز  رئي�س  �ليليلي  عبيد  �هلل 

باالإنابة، وكافة �شباط �ملركز. 
وخالل �لزيارة �لعميد حممد �لنوبي باالطالع 
على �شري �لعمل يف �ملركز و �الإج��ر�ء�ت �ملتبعة 
م�شدد�  للجمهور،  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  و   ، ب��ه 
على �شرورة تطبيق �إ�شرت�تيجية ، و مبادر�ت 
وز�رة �لد�خلية يف جمال �لتطوير و�لتح�شني 
�الأد�ء  �الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى  ب���ه���دف  �مل�����ش��ت��م��ر 

�ملختلفة  �خل���دم���ات  مب�����ش��ت��وى  و   ، �ل�����ش��رط��ي 
�مل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ه��ور، وف���ق �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات 

�ملطبقة و �ملنفذة على م�شتوى �لوز�رة. 
كما ��شتعر�س نائب �لقائد �لعام �أهم �إجناز�ت 
�مل��رك��ز وخ��ط��ط��ه �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم��وؤ���ش��ر�ت 
مع  �لتو��شل  �آلية  مناق�شة  جانب  �إىل  �الأد�ء، 

�ل�شركاء و�ملبادر�ت �لتي مت تنفيذها.

•• عجمان ـ الفجر 

نظم جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان 
بالتعاون مع  �لو�حد  �ليوم  معر�س 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان �ل��ط��ب��ي��ة مب��رك��ز 
�ملدينة �لطبي بعجمان، وذلك بهدف 
�الأع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  م�شاريع  ت�شجيع 
بها  و�ل��ت��ع��ري��ف  منتجاتهم  وظ��ه��ور 
م��ن خ���الل ع���دة م��ع��ار���س ينظمها 

�ملجل�س على مد�ر �لعام.
وق����د ���ش��م �مل���ع���ر����س 6 م�����ش��ارك��ات 
ت��ن��وع��ت ب���ني �مل�����اأك�����والت �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
و�لدخون و�الزياء و�ال�شغال �ليدوية 
و�لهد�يا ، ويعد هذ� �ملعر�س �ل�شابع 
جمل�س  د�أب  بحيث   ،  2013 للعام 
تنظيم  على  عجمان  �أعمال  �شيد�ت 
�شنويا بجانب تنظيم  �ملعار�س  هذه 
م��ع��ار���س ك���رى ك��م��ع��ر���س ب��د�ي��ات 
وم��ع��ر���س �ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي وك��ذل��ك 
�مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ع��ار���س 

�لد�خلية بالدولة.
�ل�����ش��ح��ي، من�شق  ع���زي���زة  و������ش����ادت 
جم��ل�����س ����ش���ي���د�ت �أع����م����ال ع��ج��م��ان 
مب��������دى ح�����ر������س ك�����اف�����ة �جل����ه����ات 
�حل��ك��وم��ي��ة ب����االم����ارة يف �إ���ش��ت��ق��ب��ال 
م��ع��ار���س ���ش��ي��د�ت �أع���م���ال �مل�����ش��اري��ع 
كافة  وتوفري  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�شبل �لنجاح لها، حيث نظم معر�س 
�ل���ي���وم �ل���و�ح���د ب���ع���دد م���ن ح��د�ئ��ق 
�لبلدية  عجمان بالتعاون مع د�ئرة 
�ل�شيخ  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط، 
عجمان  وج��ام��ع��ة  ب��ع��ج��م��ان  خليفة 
و�الإد�رة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
�ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل�����دين ب��ع��ج��م��ان 
و�الإد�رة   ، بعجمان  �لعمل  ومكتب 
�الأج��ان��ب،  و�شئون  لالإقامة  �لعامة 
كذلك  يعمل  �ملجل�س  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
على تنظيم هذه �ملعار�س مب�شاركة 
باإمارة  �حلكومية  �جلهات  من  عدد 

�ل�شارقة.
�شيد�ت  جمل�س  من�شق  �أ���ش��ادت  كما 
�أع���م���ال ع��ج��م��ان مب�����ش��ارك��ة ���ش��ي��د�ت 
و�أك��������دت  �مل����ع����ر�����س،  �الأع������م������ال يف 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل��ع��ار���س 
تعزيز  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لت�شويقية 
دور �شيد�ت �الأعمال على �مل�شتويني 
�الق������ت�������������ش������ادي و�الج�����ت�����م�����اع�����ي، 
�لعمل  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  وت�شجيعهن 

و�البتكار.
جاهد�ً  ي�شعى  �ملجل�س  �أن  �أ�شافت  و 
ل�شيد�ت  �لنجاح  �شبل  كافة  لتوفري 

�الع������م������ال وت����ع����زي����ز م�����ش��اري��ع��ه��ن 
هاماً  ج��زء�ً  تعد  كونها  ومنتجاتهن 
ورئ��ي�����ش��ي��اً يف �الإق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي، 
لذلك ينفذ جمل�س �شيد�ت �العمال 
ع�������دد�ً م����ن �ل����������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
ل��ل�����ش��ي��د�ت م��ن �الأ����ش���ر �مل��ن��ت��ج��ة من 
وكذلك  بيدي  نع  �شُ برنامج  خ��الل 
ب��ج��ان��ب  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  دور�ت  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����دور�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ملتنوعة  �مل��ن��ت��ج��ات  بع�س  بت�شنيع 
دورة   12 تنفيذ  مت  ب��اأن��ه  منوهة   ،

خالل �لعام �حلايل.

و�شهد �إفتتاح �ملعر�س عبد�هلل حمد 
�ملهريي �ملدير �الإد�ري و�ملايل الإد�رة 
مبركز  �الول��ي��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�شناء  و�ل��دك��ت��ورة  �ل�شحي،  �مل��دي��ن��ة 
ح�شون مدير �إد�رة �لرعاية �ل�شحية 
�لقمزي،  ر����ش��د  وعائ�شة   ، �الول��ي��ة 
م��ن�����ش��ق �جل�������ودة ل��ل��م��رك��ز وك��ل��ي��ث��م 
عبيد �ملطرو�شي ، �مل�شئولة �الإد�رية 
عزيزة  �الفتتاح  ح�شر  كما  باملركز، 
�ل�����ش��ح��ي، م��ن�����ش��ق جم��ل�����س ���ش��ي��د�ت 
�لقا�شمي  و�شيماء   ، عجمان  �أعمال 
بغرفة  �الإع��الم��ي  باملكتب  تنفيذي 

جتارة و�شناعة عجمان.
ويف ختام �ملعر�س قام �ملدير �الإد�ري 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  الإد�رة  و�مل�����ايل 
�الول����ي����ة مب���رك���ز �مل���دي���ن���ة �ل��ط��ب��ي 
ب���ت���ك���رمي جم��ل�����س ����ش���ي���د�ت �أع���م���ال 
عجمان وكذلك �ل�شيد�ت �مل�شاركات 
باملعر�س. جدير بالذكر �ن �ملجل�س 
2005 حتت مظلة  قد تاأ�ش�س عام 
غ���رف���ة جت������ارة و����ش���ن���اع���ة ع��ج��م��ان 
�القت�شادية  �ال�شتثمار�ت  لي�شجع 
خالل  من  مبادر�تها  ودع��م  للمر�أة 
�لعمل �حلر د�خل �لدولة وخارجها 
�ملوجهة  و�مل�شاريع  �لر�مج  وتنفيذ 
وت��ن��م��ي��ة �إق��ت�����ش��اده��ا وف����ق �مل��ع��اي��ري 

�لعلمية و�لعملية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  نظمت 
تفتي�شية  حمالت  �خليمة  ر�أ���س  يف 
�ل��ع��ام  م���ن  �الول  �ل��ن�����ش��ف  خ����الل 
 13744 جمموعها  بلغ  �جل���اري 
ح���م���ل���ة وغ�����ط�����ت ج���م���ي���ع �مل����ح����ال 
يف  و�ملهنية  و�ل�شناعية  �لتجارية 
�م���ارة ر�أ����س �خليمة و�أ���ش��ف��رت عن 
خم��ال��ف��ة  رخ�����ش��ة   2453 ���ش��ب��ط 
م��ع  م���ق���ارن���ة   44% ب��ن�����ش��ب��ة  �أي 
�ملخالفات �لتي مت �شبطها يف نف�س 

�لفرتة من �لعام �ملا�شي .
ل���ك���ن �ل��ب��ل��و���ش��ي م����ن ج���ان���ب���ه ع���ز� 
�ىل  �لرخ�س  �الرتفاع يف خمالفات 
�لرخ�س  ع��دد  يف  �مل�شتمر  �ل��ت��ز�ي��د 
�لتجارية يف �الم��ارة ما �شكل داللة 
ع��ل��ى ج���اذب���ة �الم������ارة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 

و�مل�شتثمرين .
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �مل����ح����ال �ل��ت��ج��اري��ة 
�مللتزمة بتطبيق �الج��ر�ء�ت خالل 
�جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�شف 
ك�����ش��ف �ل��ب��ل��و���ش��ي ع��ن وج����ود زي���ادة 
7854حمال  يف  مت��ث��ل��ت  ك���ب���رية 

خ��ال��ي��ا م��ن �مل��خ��ال��ف��ات م��ق��ارن��ة مع 
�لعام  �لفرتة من  نف�س  5585 يف 
�إىل جن��اح  ذل����ك  �مل���ا����ش���ي وع����ازي����اً 
�لتي  و�لتثقيف  �ل��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت 
�أ�شحاب  وح��ر���س  �الإد�رة،  تنفذها 
�مل���ح���الت ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق �ل��ق��و�ن��ني 
�ل��د�ئ��رة  تفر�شها  �ل��ت��ي  و�الأن��ظ��م��ة 
ل�������ش���م���ان ت���ن���ظ���ي���م �����ش����وق �ل��ع��م��ل 
�مل��خ��ال��ف��ني  �ن  م��ب��ي��ن��ا  �الإم��������ارة  يف 
�لعمل يف  �ل��ت��ي حتكم  ل���الج���ر�ء�ت 
لعقوبات  �أنف�شهم  يعر�شون  �ل�شوق 
ت�شمل �لغر�مة �ملالية �لتي تختلف 

من خمالفة الأخرى . 
ون����وه �ل��ب��ل��و���ش��ي ب��اه��ت��م��ام �ل��د�ئ��رة 

مبتابعة كافة �ل�شكاوى �لو�ردة يف ما 
و��شحاب  �مل�شتهلك  بحماية  يتعلق 
�أن  �إىل  م�شري�  �لتجارية  �لعالمات 
�مل�شتهلك  وح��م��اي��ة  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة 
بلغت  150 �شكوى حيث  ��شتقبلت 
ن�شبة �الجناز حلل �ل�شكاوي 97% 
�مل�شتهلكني  �ملتعلقة بحماية  خا�شة 
و�مل�شد�قية  باالمانة  تخت�س  �لتي 

و�شكاوى �لعقود .
 وقال �لبلو�شي �أن �ملناطق �لتجارية 
تخ�شع  و�الأ������ش�����و�ق  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
من  �ل�شاعة  م���د�ر  على  للمر�قبة 
خالل فريق من �ملر�قبني يتاألف من 
على  مهامهم  تتوزع   . مر�قبا   25
مر�قبة  و  �ملخالفات  جميع  �شبط 
�ل��ب�����ش��ائ��ع و�مل���ن���ت���ج���ات �مل��ع��رو���ش��ة 
�ملحال  مر�قبة  �إىل  �إ�شافة  للبيع، 
�لتي تعمل من دون �حل�شول على 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  رخ�شة  جتديد 
�القت�شادية، مو�شحاً �أنه »ال ميكن 
للقانون«،  �ملخالفني  مع  �لت�شامح 
د�ئمة  ب�����ش��ورة  تعمل  �ل��د�ئ��رة  و�ن 
مبا  �ل�شوق  ��شتقر�ر  على  للحفاظ 

ي�شمن حقوق �مل�شتهلك .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�م�����س ب��ال��دي��و�ن �الم����ريي �الج��ت��م��اع 
�الع�����ت�����ي�����ادي �ل���������ش����اد�����س ل��ل��م��ج��ل�����س 
لعام  �خليمة  ر�أ����س  الإم���ارة  �لتنفيذي 
بد�ية  يف  �ملجل�س  و���ش��ادق   .  2013
جل�شته على حم�شر �جتماعه �ل�شابق 
على  �ملدرجة  �ملو�شوعات  و��شتعر�س 
ج���دول �أع��م��ال��ه و�مل��رت��ب��ط��ة ب��االإرت��ق��اء 
�لقياد�ت  وتطوير  �لعامة  باخلدمات 
�حلكومية وتعزيز �لتعاون مع �الأجهزة 
�آيات  �أ�شمى  �ملجل�س  ورف��ع  �الحتادية. 
�لتهاين و�لتريكات �إىل مقام �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إىل 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب��ي 
رعاه �هلل مبنا�شبة بدء �لعام �لدر��شي 
�جلديد متمنيا للميد�ن �لرتبوي من 
معلمني وطلبة و�إد�ري��ني كل �لتوفيق 
�لالحمدود  �لدعم  وم��ق��در�  و�لنجاح 
�لقيادة  �لذي تبديه  �لبالغ  و�الهتمام 
بقطاع  �لنهو�س  �شبيل  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لب�شرية.  �لتنمية  وحتقيق  �لتعليم 
ووجه �ملجل�س جميع �الأجهزة �ملحلية 
كافة  وت�شهيل  �جل��ه��ود  ت�شافر  على 
�لتعليمية  �لعملية  جن���اح  متطلبات 
و�لعطاء  �ل��ب��ذل  �إىل  �لطلبة  دع��ا  كما 
وحتقيق �لتح�شيل �ملتميز و�الإنخر�ط 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات و�الأن�������ش���ط���ة  �جل�������اد يف 
�لتعليمية ملا فيه خدمة �لوطن وبناء 
م�شتقبل و�عد. وقال �لدكتور حممد 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  خليفة  عبد�للطيف 
�ن  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �الأم��ني 

�ملجل�س و�ف���ق ع��ل��ى خ��ط��ة �ال���ش��ت��ف��ادة 
من �ل�شاالت �ملتاحة يف جممع غرفة 
موؤقتا  �خليمة  ر�أ����س  و�شناعة  جت��ارة 
و�الأر����ش��ي  �لبلدية  خ��دم��ات  لتقدمي 
و�الأم������الك ل��ل��م��و�ط��ن��ني حت���ت �شقف 
�لتجهيز�ت  ب��ك��اف��ة  وت��زوي��ده��ا  و�ح���د 
�مل��ك��ت��ب��ي��ة و�ل���ت���ق���ن���ي���ة و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
�أرق���ى معايري تقدمي  �ل��الزم��ة ووف��ق 
�خل�����دم�����ات مل����ا ف���ي���ه �ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى 
�ملتعاملني وحت�شني م�شتوى ر�شائهم 
عن �خلدمات وحتقيق �لتميز �ملن�شود. 
و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���ذك���رة د�ئ���رة 
�الأر��شي و�الأمالك يف �شاأن نظام منح 
�إ�شرت�ط  �أقر  �ل�شكنية حيث  �الأر��شي 
للمتقدمني  �مل��ال��ي��ة  و�مل����الءة  �ل��ق��درة 
للح�شول على منح �شكنية لبنائها على 
�لنظام  وت��ع��دي��ل  �ل�شخ�شي  �حل�����ش��اب 
�ملجل�س  و����ش��ت��ع��ر���س  ذل����ك.  ���ش��وء  يف 
�ل�شيخ  برنامج  من  �ملرفوعة  �مل��ذك��رة 

يت�شل  فيما  �حلكومي  للتميز  �شقر 
�لتنفيذية  �ل��ق��ي��اد�ت  ت��ط��وي��ر  بخطة 
�حلكومة  يف  و�الإ���ش��ر�ف��ي��ة  و�لو�شطى 
بالتعاون مع نخبة من مر�كز ومعاهد 
تطوير �لقادة �لعاملية �لتي تاأتي �شمن 
م�����ش��اري��ع م����ب����ادر�ت ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل حيث متت �ملو�فقة 
�ملعنيني  جميع  وتوجيه  �خلطة  على 
�أن�شطة  و�لفاعلة يف  �جل��ادة  بامل�شاركة 
وف���ع���ال���ي���ات ه����ذه �ل����ر�م����ج وحت��ق��ي��ق 
مكوناتها  م��ن  �ل��ق�����ش��وى  �ال���ش��ت��ف��ادة 
تطوير  فيه  ملا  و�لتطبيقية  �ملعرفية 
�ل���ق���در�ت و�مل���ه���ار�ت وحت�����ش��ني �الأد�ء 
�حل��ك��وم��ي. وت��وج��ه �مل��ج��ل�����س يف ه��ذ� 
�الإط�����ار ب��خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 
وع���م���ي���ق �ل���ث���ن���اء ل�������ش���اح���ب �ل�����ش��م��و 
دعمه  على  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ل��ك��ب��ري خل��ط��ط وم�����ش��اري��ع ت��ط��وي��ر 

و�الرتقاء  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شية  �لقدر�ت 
�لقيادية مبا يعزز  �لكو�در  باإمكانيات 
�لدولة.  وتناف�شية  �لتنموية  �مل�شرية 
تابع  �ملجل�س  �ن  �ل��ع��ام  �الم���ني  و�ك���د 
د�ئرة  رفعته  �لذي  �لتقرير  م�شمون 
�لبلدية حول خطة تخ�شي�س مناطق 
للمجمعات �ل�شكنية للعمال بناء على 
د�ئرة  �شابقة حيث مت تكليف  تو�شية 
�لالزمة  �ملخططات  ب��اإع��د�د  �لبلدية 
لتخ�شي�س ق�شائم منا�شبة يف خم�شة 
 - �أوىل  كمرحلة  �الإم����ارة  يف  مناطق 
و�إذن  و�ل���رم�������س  �جل���زي���رة �حل���م���ر�ء 
لت�شييد   - و�ل��دق��د�ق��ة  وخ���ور خ��وي��ر 
جم��م��ع��ات ���ش��ك��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ال و�إع������د�د 
وطرحها  لها  �لقيا�شية  �ال�شرت�طات 
كفر�س �إ�شتثمارية على رجال �الأعمال 
و�ملطورين �لعقاريني تعزيز� لل�شر�كة 
�لقطاع �حلكومي و�خلا�س على  بني 
�أن ت��ت��وىل د�ئ����رة �ل��ب��ل��دي��ة �مل���ب���ادرة يف 

لتنفيذ  منوذجيني  جممعني  تطوير 
ه���ذه �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ك��خ��ط��وة �أوىل 
ال���ش��ت��ق��ط��اب �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت. و����ش��اف 
�مل���ج���ل�������س �ط���ل���ع ع���ل���ى م�����ش��م��ون  �ن 
�إىل  وردت  �لتي  �ملختلفة  �ملخاطبات 
بع�س  م��ن  للمجل�س  �لعامة  �الأم��ان��ة 
�ل������وز�ر�ت �الحت���ادي���ة يف ���ش��اأن بع�س 
�مل��و���ش��وع��ات �ل��ت��ع��اون��ي��ة و�مل�����ش��رتك��ة 

ح���ي���ث �أث����ن����ى �مل��ج��ل�����س ع���ل���ى ح��ر���س 
�حل��ك��وم��ة �الحت��ادي��ة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون بني 
�حل���ك���وم���ة �الحت�����ادي�����ة و�حل���ك���وم���ات 
�مل���ح���ل���ي���ة وم������د ج�������ش���ور �ل���ت���و�����ش���ل 

و�مل�������ش���ارك���ة يف �إع��������د�د �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�ملجاالت. ووجه  و�التفاقيات يف �شتى 
�ملجل�س يف هذ� �ل�شاأن كافة �ملوؤ�ش�شات 
�ملحلية على ت�شافر �جلهود و�لتفاعل 
وتقدمي  �مل�شاركة  متطلبات  مع  �لتام 
و�ملقرتحات  و�ملرئيات  �خلر�ت  كافة 
�لالزمة الإجناح هذ� �لنهج �لت�شاركي 

�لر�ئد. 

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ :2013/7/10م �ملودعة حتت رقم: 176377 
بتاريخ :  / / 200م �مل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م:�شركة فورتي فروتي            
وعنو�نه :�بوظبي ، �ملارينا مول ، �س.ب:36161 ، هاتف: 025571993 ، فاك�س: 025571994

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 خدمات توفري �مل�شروبات .

�لو�ق�عة بالفئة:43
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:
تعديل �شكل �لعالمة .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ �الم�������ني 
بنجالدي�س  ح�شني-  دي��ل��و�ر 
رقم    �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
�����ش����ادر   )0809306(
م��ن يجده  بنجالدي�س   م��ن 
بتليفون رقم  �الت�شال  عليه 

   050/4488730

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ج��ول��ي��و���س 
ج�������������اك �وج������و�������ش������ت������و�������س 
�م���ري���ك���ا  روب���رت�������ش���ت�������س  - 
رقم    �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
م��ن   )478875167(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم 050/3176632   

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/ خالد ح�شن  فقد  
�حمد عبد�حلميد - م�شر 
�جل��ن�����ش��ي��ة- ج�����و�ز ���ش��ف��ره 
  )A06929040( رق���م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/5800543

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  �مل����دع����وة/ �ب����زور 
ب����ن ج���اي���ان���ه دول���ك���ا����ش���ان 
�جلن�شية-  �ن��دون��ي�����ش��ي��ا   -
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م   
يجده  م��ن    )061599(
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 050/6154993

فقدان جواز �سفرت
كارولني  �مل��دع��وة/  فقدت  
روب���ري�������ش���ت�������س   ف����و�����س  �ن 
�����ش���رت�ل���ي���ا �جل��ن�����ش��ي��ة-   -
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م   
)1592000(  من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 050/3176632

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شليمان 
خليل �لرحمن   -بنغالدي�س 
�جلن�شية   - جو�ز �شفره رقم  
ي��ج��ده  م����ن    )44185(
�ق��رب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة �و �ل�����ش��ف��ارة 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

�لعملي  �لتخطيط  ح��ول  �حل��ر  �ل�شقر  عمل  فريق  عقد 
ملناق�شة  �إج��ت��م��اع��ا  �م�����س  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملعنية  ل���الأط���ر�ف 
للمحافظة  �لعاملي  �لعملي  �لتخطيط  ح��ول  �ل��ت��ط��ور�ت 
على �ل�شقر �حلر بح�شور معايل حممد �أحمد �لبو�ردي 
�لبيئة  لهيئة  �ملنتدب  �لع�شو  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 

�أبوظبي و�شعادة رز�ن �ملبارك �المني �لعام للهيئة.
ومي���ار����س ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �أع��م��ال��ه حت��ت �إ����ش���ر�ف �تفاقية 
حول  �لتفاهم  مذكرة   - �ملهاجرة  �الأن���و�ع  على  �ملحافظة 
و�وروب��ا  �أفريقيا  منطقة  يف  و�ملهاجرة  �جلارحة  �لطيور 

و��شيا مذكرة تفاهم �لطيور �جلارحة.
�الأمم  برنامج  مكتب  �أبوظبي  �لبيئة  هيئة  وت�شت�شيف 

�ملهاجرة  �الأن���و�ع  على  �ملحافظة  �تفاقية  للبيئة  �ملتحدة 
يف �أبوظبي نيابة عن حكومة دولة �الإمار�ت و�لتي تخدم 
ح��ال��ي��ا م��ذك��رة ت��ف��اه��م �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �الأن�����و�ع �مل��ه��اج��رة 
حول �الإد�رة و�ملحافظة على �أبقار �لبحر ومذكرة تفاهم 
�ملحافظة على �الأنو�ع �ملهاجرة يف �ملحافظة على �لطيور 
�أفريقيا و�أوروبا و�آ�شيا عقب توقيع  �جلارحة �ملهاجرة يف 
�تفاقية مع مكتب برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة يف �لعام 

.2009
ح�شر �الجتماع �لذي ي�شتمر 3 �يام �أكر من 50 ممثال 
م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����ش��رك��اء و�الأط������ر�ف �ملعنية 
�ل��دول �لتي ينت�شر  30 دولة من  �أكر من  و�ملهتمة من 

�أن فريق عمل �ل�شقر  فيها �ل�شقر �حلر. جدير بالذكر 
�حلر يهدف �إىل و�شع خطة عمل عاملية خا�شة بال�شقر 
على  و�ملحافظة  الإد�رة  �مل��دى  الإيجاد حلول طويلة  �حلر 
هذ� �لنوع يف �لدولة �لتي ينت�شر فيها و�لتي تغطي �أكر 
من 70 دولة حيث متثل �الإم��ار�ت �إح��دى هذه �ل��دول.. 
ويتاألف فريق �لعمل من م�شوؤولني حكوميني و�أخ�شائيني 

دوليني و�أطر�ف معنية مرموقة.
ويف هذ� �ل�شدد قال نك بي وليام رئي�س وحدة �لتن�شيق 
يقدم  و�ملهاجرة  �جلارحة  �لطيور  ح��ول  �لتفاهم  ملذكرة 
فريدة  فر�شة  �حل��ر  لل�شقر  �لعاملي  �لعملي  �لتخطيط 
�لفطرية.  �حلياة  على  �لفعالة  �ملحافظة  جهود  لتعزيز 

�أننا  �إال  حقيقي  لتهديد  �حل��ر  �ل�شقر  يتعر�س  و�أ���ش��اف 
دول��ي��ا حت�شني و���ش��ع هذ�  �ل��ت��ع��اون  م��ن خ��الل  ن�شتطيع 
�ل��ن��وع م��ن �ل�����ش��ق��ور مب��ا يف ذل���ك ت��ط��وي��ر �ل��ي��ات فعالة 
ل�شمان �ال�شتخد�م �مل�شتد�م لهذ� �لنوع الأغر��س �ل�شيد 
بال�شقور يف �إطار �الد�رة �ملرنة .. وتعتر �الإمار�ت �إحدى 

�أهم �لدول �لتي يتو�جد فيها �ل�شقر �حلر.
م��ن جهته ق���ال م��ع��ايل حم��م��د �ل���ب���و�ردي ���ش��ارك��ت دول��ة 
�الإم��ار�ت على مدى �لع�شرين عاما �ملا�شية بالعديد من 
�ملحافظة على  تعزيز جهود  �إىل  �لهادفة  �ملبتكرة  �لطرق 
�ل�شقر �حلر مبا يف ذلك تطوير �ملبادر�ت على �مل�شتويني 

�ملحلي و�لعاملي.

و�أكد �أن هذ� �لعمل جاء يف �إطار �حلر�س على �ملحافظة 
�جلماعي  �لتز�منا  يعك�س  �ل��ذي  �لثقايف  �لرمز  هذ�  على 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ف���رق ح��ق��ي��ق��ي وم��ل��م��و���س يف ج��ه��ود �مل��ح��اف��ظ��ة 
�لعاملية و�حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي �لغني و�لرت�ث 

�لطبيعي.
�ل�شقر  �أع����د�د  �شهدت  �ملا�شية  ع��ام��ا  �لع�شرين  وخ���الل 
تكاثر  �أع���د�د  يف  �نخف�شت  حيث  ك��ب��ري�  �نخفا�شا  �حل��ر 
ت�شمل  خمتلفة  الأ���ش��ب��اب  �مل��ائ��ة  يف   50 بن�شبة  �الأزو�ج 
فقد�ن �ملو�طن وتدهورها و�ل�شدمات �لكهربائية نتيجة 
�ال�شطد�م بال�شبكات و �لت�شمم مببيد�ت �الآفات �لزر�عية 

و�ل�شيد غري �لقانوين بهدف �لتجارة.

برنامج الأمم املتحدة للبيئة يناق�س يف اأبوظبي اتخاذ خطوات من �شاأنها املحافظة على ال�شقر احلر

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ م���ب���ارك���ه 
حممد جونايد -بنغالدي�س 
�جلن�شية   - جو�ز �شفره رقم  
)9837355(  من يجده 
�ق��رب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة �و �ل�����ش��ف��ارة 

بنغالدي�س م�شكور�ً.
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تخطيط ال�شارقة تنظم ور�شة عمل حول التخطيط 
العمراين واإحياء املناطق الرتاثية والأثرية

ال�شارقة ت�شارك يف احتفالت فول�شربج 
الأملانية بيوبيلها املا�شي 

حتت �سعار بيئة درا�سية نظيفة

مكتب املنامة يطلق حملة نظافة بيئية وتفتي�شية على املرافق املدر�شية
•• عجمان ـ الفجر 

�أط��ل��ق مكتب �مل��ن��ام��ة �ل��ت��اب��ع ل��د�ئ��رة 
حملة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
نظافة بيئية بالتز�من مع بدء �لعام 
بيئة  �شعار  �جل��دي��د حت��ت  �ل��در����ش��ي 
در��شية نظيفة ، بالتعاون مع مد�ر�س 
وم��د�ر���س  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف �مل��ن��ط��ق��ة وذل��ك 
بالد�ئرة  �لعليا  �لقيادة  من  بتوجيه 
�لعامة  �لنظافة  على  منه  وح��ر���ش��ا 
ب��ه��دف �حل���ف���اظ على  �مل��ن��ط��ق��ة و  يف 

�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة.
للم�شوؤولية  ترجمة  �حلملة  ج���اءت 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا �ل���د�ئ���رة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن �شمو �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د 
�ل��د�ئ��رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
�أحمد  �إب��ر�ه��ي��م  يحيى  م��ن  ومتابعة 
�ملدير �لعام و�شمن ��شتعد�د�ت مكتب 
�مل��ن��ام��ة ال���ش��ت��ق��ب��ال �ل���ع���ام �ل��در����ش��ي 
�جلديد وحر�شاً منه يف �حلفاظ على 
يف  �لعامة  و�لنظافة  �جلمايل  �ملنظر 
�مل��ن��ط��ق��ة مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي�����ة ور���ش��ال��ة 

و�أهد�ف �لد�ئرة �الإ�شرت�تيجية.
وقام فريق �لعمل �مل�شارك يف �حلملة 
�ملوؤدية  للطرق  ت�شوية  �إع��ادة  باأعمال 
�ملد�ر�س  و�لتاأكد من خلو  للمد�ر�س، 
و�حل�شر�ت  �مل��رت�ك��م��ة  �لنفايات  م��ن 

�ل�شارة وتقليم �الأ�شجار �لتي حتيط 
بها ،و مت �أخذ عينات من خز�نات مياه 
باملنطقة  �مل��د�ر���س  جميع  يف  �ل�شرب 
�مل��خ��ت��ر  ل��ف��ح�����ش��ه��ا وحت���ل���ي���ل���ه���ا يف 
و�شالحيتها  نظافتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 

�لبنية  �شالمة  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  لل�شرب 
كبيئة  �شالحيتها  وم���دى  �لتحتية 
در��شية �شليمة للطالب، ومت �لك�شف 
كذلك على �ملقا�شف �ملدر�شية ودور�ت 
�شالحيتها  م��دى  من  و�لتاأكد  �ملياه 

مت  كما  �ل��ي��وم��ي،  �لطلبة  ال�شتخد�م 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
مل���ع���رف���ة ك����اف����ة �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م م��ن 
ق��د يحتاجونها من  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
–مكتب  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة 

�ملنامة.
�هلل  ع���ب���د  حم���م���د  �أك��������د  ذل������ك  �إىل 
�أن  �مل��ن��ام��ة  م��دي��ر مكتب  �ل�����ش��وي��ح��ي 
للتعاون  ترجمة  ج��اءت  ه��ذه �حلملة 
�مل��ت��م��ي��ز ب���ني م��ك��ت��ب خ���دم���ة �مل��ن��ام��ة 
و�لتخطيط  �لبلدية  ل��د�ئ��رة  �لتابع 
و�لتعليم،  �لرتبية  ووز�رة   ، بعجمان 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ت��وث��ي��ق  وب��ه��دف 
ب����ني م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ومد�ر�س �لقطاع �خلا�س يف �ملنطقة، 
�لتميز  لتحقيق  منه  �شعيا  و�مل��ك��ت��ب 
قطاعات  خدمة  يف  �ملن�شود  �ملوؤ�ش�شي 
�لرتبية  وق��ط��اع  ع��ام  ب�شكل  �ملجتمع 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ب�����ش��ك��ل خ��ا���س الف��ت��ا ب���اأن 
�لبيئية  �حلمالت  من  �لعديد  هناك 
بالتعاون  �لعام  تنفذ على مد�ر  �لتي 
�ملنطقة يف  �ملد�ر�س يف  و�لتن�شيق مع 

كافة �ملنا�شبات.

•• فول�شربج-وام:

ت�����ش��ارك �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة يف �الح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى �ل������ 75 
 .. �مل��ا���ش��ي  �ل��ي��وب��ي��ل  �الأمل��ان��ي��ة  ف��ول�����ش��رج  لتاأ�شي�س م��دي��ن��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �مل��دي��ن��ة  ع��م��دة  ل��دع��وة  تلبية 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �ل�شارقة . وتاأتي �مل�شاركة تعزيز� للعالقات 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ملتبادلة  �لثقافية 
�الإن�����ش��ان��ي��ة بني  ل��ل��ع��الق��ات  �أمل��ان��ي��ا و توثيقا  و ج��م��ه��وري��ة 
فعاليات  تز�منا مع  ..وذل��ك  فول�شرج  و مدينة  �ل�شارقة 
�أيام �ل�شارقة �لثقافية يف �لعامل �لتي �أ�شبحت نافذة مهمة 
لل�شعوب �الأخرى لالإطالع على �لثقافة �لعربية و�جلهود 
�الإن�شانية �ملتطلعة لل�شالم و�لتطور و�لتكامل مع �الآخر. 
و���ش��ت��ن��ط��ل��ق �الح���ت���ف���االت ي���وم �ل��ث��الث��اء �ل���ق���ادم يف ق�شر 
فول�شرج حيث ت�شادف هذه �لذكرى  �ليوبيل �لرونزي 
 10 قبل  �ملدينة  يف  نظمت  �لتي  �لثقافية  �ل�شارقة  الأي��ام 
�لعوي�س رئي�س  �الأ�شتاذ عبد�هلل بن حممد  �شنو�ت. وقال 
د�ئرة �لثقافة و �الإعالم يف �ل�شارقة..�إن �لد�ئرة �شت�شارك 

بهذه �الحتفالية مبعر�س لعدد من فناين دولة �الإمار�ت 
تعزيز� للحو�ر �لثقايف و توثيقا لل�شد�قة �لتي مت بناوؤها 
�الأملانية..م�شري�  فول�شرج  مدينة  فناين  و  م�شوؤويل  مع 
�ل��ث��ق��ايف �ل��ذي  ت��اأت��ي ث��م��رة للن�شاط  �أن ه��ذه �ل��دع��وة  �ىل 
نظمته �لد�ئرة على مد�ر �أكر من قد من �لزمن يف مدن 
�أملانيا  برلني - ولف�شرج كوبلنز - ماينز كال�شورة با�شاو - 
�أجنلوت�شاد . و�أ�شاف �أن �مل�شاركة يف هذه �الحتفاالت تعزز 
�لتعاون �لثقايف بني �لد�ئرة و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لفنية 
لتوجيهات  تنفيذ�  �الإحت��ادي��ة..وذل��ك  �أمل��ان��ي��ا  وجمهورية 
�لثقافات  على  باالإنفتاح  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�ملعا�شرة و�الأ�شيلة على م�شتوى �لعامل  �لعاملية و�لفنون 
يذكر  �لعاملي.  و�لفني  �لفكري  �لتقارب  �إي��ج��اد  �شبيل  يف 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أن 
2006 يف  ع��ام  �إ���ش��الم��ي��ا خ��الل  �أن�����ش��اأ م��رك��ز�  �لقا�شمي 
مدينة فول�شرج �لذي يعد �ملركز �لثاين �لذي مت �ن�شاوؤه 
على نفقة �شموه يف �أملانيا بعد �فتتاحه يف �شبتمر 2005 
والية  جنوب  بن�شرغ  مدينة  يف  �الإ�شالمي  �ملنتدى  ملبنى 

بافاريا. 

•• ال�شارقة- وام:

مبقرها  بال�شارقة  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئرة  نظمت 
على  متتد  �ل��ت��ي  �لعمل  ور���ش��ة  فعاليات  �الول  �أم�����س 
و�إح��ي��اء  �ل��ع��م��ر�ين  بالتخطيط  وتعنى  �أ���ش��ب��وع  م���د�ر 
ور�شة  فعاليات  ح�شر  و�الأث���ري���ة.  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
ب���ن بطي  �مل��ه��ن��د���س ���ش��الح  �الأول  ي��وم��ه��ا  �ل��ع��م��ل يف 
رئ��ي�����س �ل����د�ئ����رة و�مل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب���ن ب��ط��ي م��دي��ر 
�للجنة  رئي�س  �ل�شويدي  ���ش��امل  ب��ن  و���ش��امل  �ل��د�ئ��رة 
�ىل  ��شافى  ب��االم��ارة  �الأر����ش��ي  لتخ�شي�س  �لد�ئمة 
مم��ث��ل��ني ع���ن �ل��ب��ل��دي��ات ودو�ئ������ر �ل��ت��خ��ط��ي��ط وع���دد 
م��ن �جل��ه��ات �حلكومية  �ل��ع��دي��د  م��ن  �ملخت�شني  م��ن 
وجمع  و�الإد�ر�ت  �لفروع  وم��در�ء  بالدولة  و�خلا�شة 
من مهند�شي �الإد�ر�ت �ملخت�شة بالد�ئرة. يحا�شر يف 
�لعمارة  �أ�شتاذة  حو��س  زكي  �شهري  �لدكتورة  �لور�شة 
وم�شت�شارة  �لقاهرة  جامعة  يف  �لعمر�ين  و�لت�شميم 
�جلهاز �لقومي للتن�شيق �حل�شاري يف وز�رة �لثقافة 
�الأول  �ليوم  و��شتعر�س  �لعربية.  يف جمهورية م�شر 
من ور�شة �لعمل حماور مو�شوعة �لقاهرة �خلديوية 
وه���ي �إح����دى م��وؤل��ف��ات �ل��دك��ت��ورة �شهري ح��و����س من 
مبنطقة  �حل�شاري  للمخزون  �لرت�ثية  �لقيم  بينها 
باالإ�شافة  �خلديوية  �لقاهرة  �لقاهرة  مدينة  و�شط 
و�لقيم  �حل�شارية  ومدلوالتها  �لرت�ثية  �لقيم  �إىل 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ودالالت���ه���ا �ل��زم��ن��ي��ة و�ل���رم���زي���ة. وميثل 
�حلفاظ على �لقيمة �لعمر�نية و�ملعمارية و�لر�شيد 
تقوم  �لتي  �ملحركات  �أه��م  �أح��د  و�ل��رت�ث��ي  �لعمر�ين 
عليها �ملو�شوعة �لعلمية �لتي مت �لتقدمي لها يف �ليوم 
�الأول من �أعمال ور�شة �لعمل و�لتي ��شتغرق �إجنازها 
 6 يقارب  ما  كامل  هند�شي  كمرجع  منها  و�النتهاء 
�شنو�ت عمل �الأمر �لذي �أهلها للح�شول على جائزة 
نادي �الأهر�م ودرع منظمة عو��شم �ملدن �الإ�شالمية.. 
�لتاريخية.  �الأماكن  وبناء عليها �شدر قانون حماية 
و�ملو�شوعة موؤلفة من عدد من �الأبو�ب من بينها ن�شاأة 
�لقاهرة �خلديوية وتوثيق عمر�ين لل�شو�رع و�مليادين 
ال�شرتجاع  �ل�شخ�شيات  لتاريخ  �شرح  �إىل  باالإ�شافة 
�أهميتها ومكانتها يف �لتاريخ. و�أ�شاد بن بطي بحر�س 
�حل�شور  على  و�خلا�شة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ممثلي 
�لد�ئرة موؤكد�  �أطلقتها  �لتي  �ملفتوحة  �لدعوة  تلبية 
ومن  �لور�شة  �ع��م��ال  م��ن  �حل�شور  ��شتفادة  ���ش��رورة 
تو�جد �لدكتورة �شهري زكي . ووجه باأن يخ�ش�س بعد 
�الأماكن  خمتلف  على  ميد�نية  جلولة  �لثالثاء  غد 

و�شط  منطقة  ت�شمل  �ل�شارقة  يف  و�الأثرية  �لرت�ثية 
�ل�شيخ  ود�رة  �لرئي�شية  �ل��ت��ج��ارة  و�مل��ن��اط��ق  �مل��دي��ن��ة 
ونقل  لال�شتفادة  وذلك  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�خلر�ت يف جمال �حلفاظ على �الإرث �لتاريخي �لذي 
�أع��و�م  م��د�ر  على  حو��س  �شهري  �لدكتورة  به  �شاركت 
وحتى ال تكون ور�شة �لعمل جمرد ��شتعر��س ملنجز�ت 
دون �أن ين�شحب ذلك على �لو�قع �لعمر�ين �لتاريخي 
�أع��م��ال  ��شتهلت  �ملحا�شرة  وك��ان��ت  �ل�����ش��ارق��ة.  الإم���ارة 
ور�شة �لعمل مبقدمة عن �لقاهرة �لعا�شمة �حلا�شرة 
�لع�شور  ع��ر  �خل��ا���س  �شحرها  للقاهرة  �ن  وق��ال��ت 
�لعا�شمة  م��ع��ا  لت�شكل  ع��ن��ا���ش��ر  ع���دة  ت��د�خ��ل��ت  وق���د 
�لقاهرة م�شرية �ىل �ن �لرتكيز على و�شط �لعا�شمة 
�لقاهرة ي�شتدعي تاريخا مرت�كما على مدى �لزمن 
�ل�شحيق ليكون ركيزة لعبقرية �ملكان و�شرح �شخ�شية 
�ملدينة �لكرى. و��شافت �ن موقع �لقاهرة بني نهر 
�ملعماريني  وفكر  �هتمام  ي�شغل  �ملقطم  وجبل  �لنيل 
و�مل��خ��ط��ط��ني ب�������ش���ورة جت��م��ع ب���ني �جل���ان���ب �ل��ف��ن��ي 
�أر��شيها  ��شتعماالت  جهة  م��ن  و�لعلمي  �لهند�شي 
و�شبكات �حلرة بها وخدماتها ومر�فقها ومنوها وبني 
باأ�شاطريه من  يرويه  ملا  �خليال  يثري  �ل��ذي  �جلانب 
هذ�  وي�شاعف  �لع�شور..  عر  �أحيائها  ون�شوء  قيام 
�الهتمام �لبالغ �أن �أجز�ء هذه �ملدينة �لعا�شمة تعي�س 
بفكر  �ليوم  نعي�س فيها  �أي�شا  معنا وتعا�شرنا ونحن 
�أعماقه  يف  �مل�شتقبل  لتحيي  معنا  ون�شهدها  �لع�شر 
�أرديتها  �أن تخلع  �لقريبة و�أفقه �لقريب �لبعيد دون 
ل�شخ�شيتها  فقد�ن  وبال  �لزمن  عر  �كت�شبتها  �لتي 
�لعمل  �ملحا�شرة  �أجز�ئها. وتناولت  �أحد  �أو يف  يف كل 
�ل��ك��ب��ري �ل���ذي �أث��م��ر ع��ن��ه ظ��ه��ور م��و���ش��وع��ة �ل��ق��اه��رة 
�الأول  �ليوم  مقرر�ت  من  �النتهاء  وعقب  �خلديوية. 
�أج���و�ء  �أث���رو�  �ل��ذي��ن  للح�شور  �لنقا�س  ب��اب  فتح  مت 
�لطابع  ح��ول  �ل��ت�����ش��اوؤالت  م��ن  بالعديد  �الأول  �ل��ي��وم 
وتغري�ت  �لعربي  �لوطن  م��دن  من  للعديد  �ملعماري 
�لطرز �ملعمارية و�أثر ذلك على �جلماليات �لعمر�نية 
�ال�شت�شهاد  م��ع  ذل��ك  على  �حل��ف��اظ  و�شبل  �ملكت�شبة 
وت�شهد  �ملعا�شر.  �ل��و�ق��ع  م��ن  �المثلة  م��ن  بالعديد 
�لعديد  �لعمل  ور�شة  �نعقاد  زمن  من  �ملتبقية  �الأي��ام 
من �لعناوين من بينها تطوير �ملناطق �الأثرية و�شبل 
�ملناطق  على  �ملحافظة  جذب  مناطق  لتكون  �إحيائها 
�لرت�ثية و�شبل تطويرها و�لعديد من �أبرز �مل�شاقات 
�ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  تخ�ش�س  جم���ال  يف  �لعلمية 

و�حلفاظ على �الإرث �حل�شاري. 

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

�ملودعة حتت رقم:179491                بتاريخ : 2012/9/18 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�ر بي تك ) �س ذ م م (  
وعنو�نه : ديرة/�ملرر -  �س. ب:90419  هاتف: 04/2730999 فاك�س: 04/2730888

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�جهزة  �حلا�شوب  �الت  دي،  دي يف  دى،  �شي  للمركبات، يف  ر�دي��و  �جهزة  ر�دي��و،  تلفيزون،  �لهاتف متحرق،   
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأجهزة  باحلا�شوب،  ملحقة 
و�ملر�قبة  و�الإ����ش���ارة  و�لقيا�س  �ل���وزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لب�شرية  و�الأدو�ت  و�الأج��ه��زة  و�ل�شينمائي 
�لتحكم يف  �أو  �أو تنظيم  �أو تكثيف  �أو حتويل  �أو فتح  و�أدو�ت لو�شل  �أجهزة   ، و�لتعليم  ( و�الإنقاذ  )�الإ�شر�ف 
�لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ،حامالت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س 
ت�شجيل ، ماكينات بيع �آلية و�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آالت ت�شجيل �لنقد ، �آالحتا�شبة ، معد�ت 

، �أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات و �أجهزة �إخماد �لنري�ن
�لو�ق�عة بالفئة: 9

حروف                 ر�شمت  حيث  �لالتينية،  باحلروف  �الأ�شود،  باللون   RP TECH �لعبارة  كتبت  �لعالمة:  و�شف 
H ح�شبما يبني من �لت�شميم. �لعالمة  T و  P و  R و  �لعبارة  ب�شورة متميزة جد�، خ�شو�شا �حل��روف 

على خلفية بي�شاء.
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

ع�شرة اآلف اأ�شرة تون�شية ت�شتفيد من برنامج م�شاعدات جديد تنفذه موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية

الداخلية حتث على التعاون يف حماية الأطفال من املخاطر

•• تون�س-وام:

�آل نهيان لالأعمال �الن�شانية حملته  و��شل فريق موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
لتوزيع ع�شرة �آالف �شلة غذ�ئية على نحو ع�شرة �آالف �أ�شرة حمتاجة يف عدد 
من �لواليات �لتون�شية. ووزع فريق �ملوؤ�ش�شة على مدى �ليومني �ملا�شيني 

�مل�شاعد�ت  هذه  توزيع  خليفة..�إن  موؤ�ش�شة  فريق  رئي�س  �ملزروعي  عبد�هلل 
على �الأ�شر �ملعوزة يف هذه �لقرى متت بالتعاون مع �لهالل �الأحمر �لتون�شي 
لدولة  وتقديريها  �شكرها  عن  عرت  م�شاعد�تها  ت�شلمت  �لتي  �الأ�شر  و�أن 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وحكومة و�شعبا و ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان لالأعمال �الن�شانية �لتي تنفذ برناجما خرييا ل�شالح هذه �الأ�شر..

600 �شلة غذ�ئية على عدد  �ملتعففة منها  800 �شلة غذ�ئية على �الأ�شر 
من �لعائالت �ملعوزة يف قرى �شيدي �لهاين و كرو�شيا و �أوالد علي بالهاين 
150 كيلو مرت�.. يف والية �شو�شة �لتي تبعد عن �لعا�شمة تون�س حو�يل 
�شيدي  �شاحية  يف  معوزة  عائالت  على  مماثلة  غذ�ئية  �شلة   200 بجانب 
�ل�شيد  وق��ال   . تون�س  للعا�شمة  �لغربية  �ل�شو�حي  يف  �ل�شيجومي  ح�شني 

�لذي متت به عملية  بالتنظيم �جليد  �لتون�شي  �لهالل  �أ�شاد م�شوؤولو  كما 
�لتوزيع حيث نالت �الأ�شر �ملحتاجة ن�شيبها من �ل�شالل �لغذ�ئية �الإمار�تية. 
و�أ�شار �إىل �أن من �ملتوقع �أن ي�شتمر تنفيذ هذ� �لرنامج �الن�شاين عدة �أيام 
�أخرى و�لذي كان قد بد�أ منذ �أ�شبوع حيث �شيتم مبوجبه توزيع ع�شرة �آالف 

�شلة على ع�شرة �آالف �أ�شرة معوزة يف خمتلف �ملدن و�لقرى �لتون�شية.

•• اأبوظبي-وام:

ح���ث���ت �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ع���ل���ي���ا حل��م��اي��ة 
بيان  يف  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لطفل 
�ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  ب��دء  مبنا�شبة  لها 
�مل��د�ر���س على  �جلديد و�ل��ع��ودة �إىل 
�الأطفال  حماية  يف  �لتعاون  تعزيز 
لتوجيهات  جت�شيد�  �مل��خ��اط��ر  م��ن 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
رئ���ي�������س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل 
�ل������وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وح��ر���س 
دولة  تكون  �أن  على  �مل�شتمر  �شموه 
�الم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مركز 
�إ����ش���ع���اع ح�������ش���اري وم���ث���اال وق����دوة 
�مل��ن��ط��ق��ة يف تعزيز  ب��ه��ا يف  ي��ح��ت��ذى 
ح��م��اي��ة و�أم�����ن �ل��ط��ف��ل م���ن خ��الل 
بتعزيز  و�لكفيلة  كافة  �الإج����ر�ء�ت 

�لرتبية و�لتعليم بعام در��شي موفق 
د�عيا �جلميع �إىل مو��شلة �جلهود 
م�����ش��اع��ي ح��م��اي��ة وتوعية  ل��ت��ط��وي��ر 
و�شدد  و�شالمتهم.  �لطالب  �أبنائنا 
�لعليا  �للجنة  ورئي�س  �لعام  �الأمني 
حل��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور 
�لتعاون  حتقيق  يف  �الإع��الم  و�شائل 
�ل��ف��اع��ل وت��ع��زي��ز �ل���وع���ي �الأ����ش���ري 
ل�������دى ج���م���ي���ع �����ش����ر�ئ����ح �مل��ج��ت��م��ع 
و�الأط����ف����ال ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة مب���ا قد 
يو�جهونه من حتديات وخماطر يف 
�ملعلوماتية �حل��ايل. ووجه  جمتمع 
�ل���ل���و�ء �ل��ن��ع��ي��م��ي �مل��ع��ن��ي��ني مب��رك��ز 
�لطفل  حل��م��اي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ط���رح جم��م��وع��ة من 
بدء  مع  تز�منا  �لتوعوية  �ل��ر�م��ج 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د ..م��ن��وه��ا 

�لتعليم  ب��و���ش��ائ��ل  �الأخ�����ذ  ب��اأه��م��ي��ة 
�الإل��ك��رتوين و�ل��ذك��ي ح�شب �ف�شل 
�لتعليم  ملبادرة  جت�شيد�  �ملمار�شات 
�لذكي و�لتي تهدف �إىل �إيجاد بيئة 
ولفت  �ملد�ر�س.  تعليمية جديدة يف 
�إىل �ن �حلكومة يف هذ� �ل�شدد ترى 
عليهم  ت��ق��ع  �جل���دي���دة  �أج��ي��ال��ن��ا  �أن 
م�����ش��وؤول��ي��ة ك���رى يف حت��ق��ي��ق ه��ذه 
�لوطنية  وم�شئوليتنا  �لطموحات 
جتاههم هي �إعد�دهم لعامل جديد 
ي��ت��ط��ل��ب م���ه���ار�ت م��ت��ق��دم��ة بحيث 
ي��ك��ون��و� ج��اه��زي��ن ل��ه ح��ت��ى ينفعو� 
�أن��ف�����ش��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م. و�خ��ت��ت��م 
�ل���ل���و�ء �ل��ن��ع��ي��م��ي ت�����ش��ري��ح��ه د�ع��ي��ا 
�لعمل يف جميع  �إىل �شرورة تعزيز 
جم���االت �الأن�����ش��ط��ة �ل��ت��وع��وي��ة مبا 
�ملاأمولة يف حماية  يخدم �لتطلعات 

�ل���ط���ف���ل. م���ن ج��ان��ب��ه ذك����ر �مل��ق��دم 
في�شل حممد �ل�شمري مدير مركز 
�نه  �لطفل  �لد�خلية حلماية  وز�رة 
�شيتم �الإعالن يف �شهر �أكتوبر �ملقبل 

و�شمن فعاليات �أ�شبوع جيتك�س عن 
�جلديدة  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  بع�س 
ب��ح��م��اي��ة  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �ل���ت���وع���وي���ة 
�لطفل من �ملخاطر ..موؤكد� حر�س 

و�هتمام �الأمني �لعام رئي�س �للجنة 
�ل����وز�رة  �ل��ط��ف��ل يف  �لعليا حل��م��اي��ة 
ذ�ت  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�����ش��اري��ع  مبختلف 

�ل�شلة بحماية �لطفل.

�أمن و�أمان جمتمعاتنا. و�كد �للو�ء 
�الأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر 
�لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ورئ��ي�����س 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا حل���م���اي���ة �ل��ط��ف��ل 

�أه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل �ل��ت��و����ش��ل م���ا بني 
�ملدر�شة و�الأ�شرة مبا يحقق تطلعات 
و�أه��������د�ف �مل��ن��ظ��وم��ت��ني �ل��رتب��وي��ة 
و�الأم���ن���ي���ة ..م���ع���رب���ا ع���ن مت��ن��ي��ات��ه 
الأبنائه �لطلبة و�لطالبات يف قطاع 

•• دبي-الفجر:

يف  �لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  و�لتفتي�س  �لرقابة  �إد�رة  �أ�شدرت 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت، برو�شور�ت توعوية مت توزيعها 
على �شائقي �ملركبات �لثقيلة )�ل�شاحنات(وذلك من خالل 
دبي،  �إم��ارة  �لبالغ عددها )6( مو�قع يف  �لتفتي�س  مو�قع 
ل�شمان  �ت��خ��اذه��ا  ينبغي  ه��ام��ة  �إر����ش���اد�ت  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
حتقيق روؤية �لهيئة يف  تنقل �آمن و�شهل للجميع .  و�أو�شح 
يف  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �د�رة  مدير  علي،  �آل  نبيل  �ل�شيد 
تنفيذ  على  حتر�س  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �أن  �لهيئة، 
كبري  ب�شكل  ُت�شهم  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد 
م��رت��ادي  ب��ني  و�ل�شالمة  �الأم���ن  معايري  �أع��ل��ى  حتقيق  يف 

من  �لثالث  �لربع  بد�ية  مع  عملنا  فاإننا  لذلك  �لطريق، 
�لعام �جلاري على �إ�شد�ر عدد من �لرو�شور�ت �لتي ُتعد 
�مارة  يف  �لثقيلة  �ملركبات  ل�شائقي  توعوية  ر�شائل  مبثابة 
دب���ي ب��ه��دف �لتقليل م��ن �مل��خ��ال��ف��ات �الأك����ر ت���ك���ر�ر�ً على 
�لطريق.   و�أ�شاف: �أن �الإ�شد�ر مت بثالث لغات: �لعربية 
حمتو�ها  �إي�شال  �أج��ل  من  وذل��ك  و�الأوردو،  و�الإجنليزية 
ف�شال  �جلن�شيات،  خمتلف  من  كافة  لل�شائقني  وفائدتها 
�إر�شادية م�شحوبة ب�شور تو�شيحية  عن ت�شمنها عبار�ت 
ب��اأه��د�ف��ه��ا  و�ل��و���ش��ول  �أك���ر  ب�شكل  منها  �ال���ش��ت��ف��ادة  لتتم 
�مل��و���ش��وع��ة ب���ني �جل��ه��ة �مل�����ش��ت��ه��دف��ة، ل��الرت��ق��اء ب��ال��ع��م��ل، 
حتريرها  يتم  �لتي  �ملتكررة  �ملخالفات  �إلغاء  �أو  و�لتقليل 

على هذه �ملركبات. 

الطرق واملوا�شالت ت�شدر )برو�شورات( توعوية ل�شائقي املركبات الثقيلة

•• الفجرية-وام:

�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ويل عهد �لفجرية يف مكتب �شموه بالديو�ن �المريي �شباح 
�م�����س ط���ارق خ��ال��د �حل��م��د قن�شل ع��ام دول���ة �لكويت �ل��ذي 
�لكويت  قن�شل  دور  �شموه  وثمن  �شموه.  على  لل�شالم  ق��دم 
�الإم��ار�ت  دولتي  بني  �لقائمة  �الأخ��وي��ة  �لعالقات  تعزيز  يف 
و�لكويت يف �لعديد من �ملجاالت. ح�شر �ملقابلة �شعادة �شامل 

�لزحمي مدير مكتب �شمو ويل �لعهد.

ويل عهد الفجرية يلتقي 
قن�شل عام الكويت
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حمدان بن را�شد �شخ�شية العام جلائزة �شلطان بن خليفة اآل نهيان العاملية للثال�شيميا
•• ابوظبي-وام:

�أعلنت جائزة �شلطان بن خليفة �آل 
خالل  للثال�شيميا  �لعاملية  نهيان 
موؤمتر �شحفي عقد �شباح �م�س يف 
ق�شر �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار  �آل  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
عن  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�خ��ت��ي��ار ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  �آل مكتوم  ر����ش��د 
وزير �ملالية �شخ�شية �لعام للجائزة 
 .2013-2011 �الوىل  �ل���دورة 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �ختيار  وياأتي 
بن ر��شد �آل مكتوم تقدير� جلهود 
���ش��م��وه يف حت�����ش��ني ح��ي��اة م��ر���ش��ى 
ودعم  و�قليما  حمليا  �لثال�شيميا 
�شموه الن�شاء �ول مركز متخ�ش�س 
ل���ع���الج م���ر����ش���ى �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا يف 
�لتابع  �الو���ش��ط  و�ل�����ش��رق  �ملنطقة 
لهئية �ل�شحة يف دبي عام 1989 
وب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه مت ب��ن��اء �ك��ر 
مركز للثال�شيميا بالوطن �لعربي 
و�لذي مت �فتتاحة من قبل �شموه 
من  �لكثري  وتطوير   1995 ع��ام 
�لر�مج �لتثقيفية �لتى حدت من 
�ن��ت�����ش��ار �مل��ر���س يف �ل���دول���ة. وك��ان 
جل��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د للعلوم 
�لطبية �ثر كبري يف �ثرء �لبحوث 
تطوير  يف  �شاهمت  �ل��ت��ى  �لعلمية 
ع���الج م��ر���س �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا . كما 
�علن خالل �ملوؤمتر عن ��شت�شافة 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��م��وؤمت��ر �ل���ع���امل���ي 13 
من  �أك���ر  مب�����ش��ارك��ة  للثال�شيميا 
حتت  و�أخ�����ش��ائ��ي  ط��ب��ي��ب   2000
رعاية �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
ن��ه��ي��ان  �آل  ب����ن ز�ي������د  ب����ن خ��ل��ي��ف��ة 
للمر�شى  ع�شر  �خلام�س  و�ملوؤمتر 
و�أهاليهم يف مركز �أبوظبي �لوطني 
�مل���م���ت���دة  �ل����ف����رتة  ل���ل���م���ع���ار����س يف 
�ل���ق���ادم.  �أك���ت���وب���ر  و23   20 ب���ني 
�ل����ذي يعقد  �مل���وؤمت���ر  و���ش��ي��ن��اق�����س 
مرة كل �شنتني زيادة معدل �نت�شار 
يف  �ل��دم  و��شطر�بات  �لثال�شيميا 
م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط وح���ول 
�لعامل حيث ت�شري �لتقدير�ت �إىل 
�شكان  م��ن  �مل��ائ��ة  7 يف  ح���و�يل  �أن 
�مل�شوؤولة  �جلينات  يحملون  �لعامل 
ع���ن ����ش��ط��ر�ب��ات �ل��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني 
�أل������ف ط��ف��ل   500 ي���ع���اين  ..ك����م����ا 
�لعامل  �شنويا ح��ول  ي��ول��دون  ممن 
م���ن �����ش���ط���ر�ب���ات �ل�����دم �ل��ور�ث��ي��ة 
على  �الختيار  وقع  وقد  �ل�شديدة. 
�مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  ال�شت�شافة  �أب��وظ��ب��ي 
�جل��ب��ارة  للجهود  ت��ق��دي��ر�  �ل��ع��امل��ي 
�ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان 
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل ن��ه��ي��ان �الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لعلمية و�الإجناز�ت �لكبرية �لتي 
�الإم��ار�ت��ي  �لطبي  �ملجتمع  حققها 
يف جمال زيادة �لوعي بهذ� �ملر�س. 
�شلطان بن  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  وق��ال 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة 
�إد�رة موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة �آل 
خالل  و�لعلمية  �الإن�شانية  نهيان 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا  �مل����وؤمت����ر �ن م���ر����س 
يعتر م�شدر قلق كبري يف منطقة 
�ل��زي��ادة  ب�شبب  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�أع��د�د �الإ�شابات خالل  �لكبرية يف 
وتقدر  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت 
�ملوؤ�ش�شة �أن و�حد� من بني كل 12 
�شخ�شا يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية 

�ل����دم �الأخ�����رى يف دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة. وف������ازت خ���ادة 
�ملتميزة  �ل�شخ�شية  جائزة  خما�س 
يف جم��ال �ل��دع��م �الج��ت��م��اع��ي من 
منطلق �أنها �أم ملري�س �لثال�شيميا 
ع��م��ل��ت يف ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي 
م����ن خ�����الل م���رك���ز �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
وق���ام���ت ب��ت��اأ���ش��ي�����س ق�����ش��م �خل��دم��ة 
�الج���ت���م���اع���ي���ة وجن����ح����ت يف دع���م 
�ل��ث��ق��ة يف نفو�س  �مل��ر���ش��ى وغ��ر���س 
�أم �لثال�شيميا  �الأهايل لتنال لقب 
..وح����ت����ى ت���ك���ون ب��ج��ان��ب �مل��ر���ش��ى 
�الإم��ار�ت  جمعية  يف  �شاركت  د�ئما 
للثال�شيميا وتطوعت فيها وتعمل 
حاليا �أمينا لل�شر ومدير� تنفيذيا 
و�مل�شوؤولة  �إد�رت��ه��ا  جمل�س  وع�شو 
ع���ن ج��م��ي��ع ب���ر�جم���ه���ا �ل��ت��وع��وي��ة 
�لكثري  ونالت  �ملختلفة  وفعالياتها 
م���ن �جل���و�ئ���ز �أه��م��ه��ا ج���ائ���زة دب��ي 
�ملتميز و�ملوظفة  ل��الأد�ء �حلكومي 
�ملتميزة يف د�ئرة �ل�شحة ويف مركز 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و�خ����ت����ريت م���وؤخ���ر� 
من  �أك��ت��وب��ر  �شخ�شية  لقب  لتنال 
خ���الل ت��ر���ش��ي��ح ج��ري��دة �الإم�����ار�ت 
�ل���ي���وم جل���ه���وده���ا خ����الل ���ش��ن��و�ت 
�ملري�س  بجائزة  وف��ازت   . تطوعها 
�مل��ت��م��ي��ز ���ش��ك��ي��ال ب�����ش��ري �مل��ري�����ش��ة 
عملية  �ىل  وحت��ت��اج  بالثال�شيميا 
ثال�شيميا  مركز  يف  دوري  دم  نقل 
دب����ي �ل���ت���اب���ع مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ل��ط��ي��ف��ة. 
تعانيها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ان��اة  �ىل  ون��ظ��ر� 
�لر�ئد يف  �ل��دور  �شكيال �ال �ن لها 
من  و�الخ���ري���ن  نف�شها  م�����ش��اع��دة 
وم�شاركتها  �لثال�شيميا  م��ر���ش��ى 
يف �حل���م���الت �ل��ت��وع��وي��ة ل�����ش��ال��ح 
منتجة  لتكون  و�جلمعية  �ملر�شى 
وف���اع���ل���ة يف �مل��ج��ت��م��ع ل��ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
..و�ك��م��ل��ت  حياتها  يف  �ال���ش��ت��ق��الل 
در��شتها وح�شلت على بكالوريو�س 
يف ن����ظ����م �مل����ع����ل����وم����ات م�����ن ك��ل��ي��ة 
وتعمل حاليا يف جمعية  �الإقت�شاد 
ك�شابط  ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا  �الإم�������ار�ت 
�أه����د�ف  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  يف  �إد�ري 
مر�شى  خلدمة  �لنبيلة  �جلمعية 
�لثال�شيميا . ويف فئة جائزة �أهايل 
ف����ازت �شيخة  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل��ر���ش��ى 
�أم ورب��ة منزل لديها  �ل��و�يل وه��ي 
ثالث بنات من مر�شى �لثال�شيميا 
�شنة  و19  و22   28 �أع���م���اره���ن 
حياتها  من  حلظة  كل  �أفنت  حيث 
مبتابعة  و�الهتمام  بناتها  لتن�شئة 
وت�شجيعهن  ودر��شتهن  عالجهن 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ح��ي��ات��ه��ن ك���اأي ف��رد 
ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ش��ر  ومل  �مل���ج���ت���م���ع  يف 
ه���ذ� ف��ق��ط ب��ل ك��ان��ت ل��ه��ا جم��االت 
�مل��ج��ت��م��ع  يف  ف���ع���ال  ودور  و�����ش���ع���ة 
�لتطوعية  �الأع��م��ال  يف  كامل�شاركة 
وتنظيم  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�ل���رت�ث���ي���ة 
حل���م���الت �ل��ت��وع��ي��ة ل��ل��م��ر���س من 
خ����الل ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف �جل��م��ع��ي��ات 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة. وج���ائ���زة �أف�����ش��ل بحث 
�لدكتورة  بها  ف��ازت  من�شور  علمي 
�الأمر��س  ��شت�شاري  �ل�شاعر  ليلى 
�ل��ور�ث��ي��ة �جل��زي��ئ��ي��ة م��دي��ر مركز 
�لترع بالدم �لتابع لهيئة �ل�شحة 
�نت�شار  كيفية  لبحثها  بدبي وذلك 
و�ح�����ت�����م�����االت وخم�����اط�����ر �ن���ت���ق���ال 
�الأم������ر��������س �ل���ف���ريو����ش���ي���ة خ���الل 
ن��ق��ل �ل����دم �مل�����ش��ت��م��ر ل��ل��م��ر���ش��ى يف 
�ملترعني بالدم يف دول��ة �الم��ار�ت 

�ملنطقة  الإجن��از�ت  �الإ�شارة  وجتدر 
�مل��ر���س يف  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  �ملتعلقة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  من  كل 
و�إير�ن ولبنان و�لبحرين و�ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل��ت��ي ت�شكل 
�لبلد�ن  على  ينبغي  مثالية  مناذج 
و�شيخ�ش�س  �ت��ب��اع��ه��ا.  �الأخ������رى 
�ملوؤمتر �أكر من 40 جل�شة ملناق�شة 
تغطي  و�لتي  �ملطروحة  �ملو��شيع 
و�لتخ�ش�شات  �مل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
بالثال�شيميا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ف��رع��ي��ة 
و������ش����ط����ر�ب����ات �ل��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني 
ب���االإ����ش���اف���ة الأح�������دث �ل���ت���ط���ور�ت 
يف جم���ال ع���الج ورع���اي���ة �مل��ر���ش��ى 
 100 م��ن  �أك���ر  �شيتحدث  ح��ي��ث 
�جلل�شات  خالل  دويل  �خت�شا�شي 
 300 ����ش��ت��ق��ب��ال  مت  ك��م��ا  �لعلمية 
ورق�����ة ب��ح��ث ع��ل��م��ي��ة. وب���ال���ت���و�زي 
م�����ع �ل����رن����ام����ج �ل���ع���ل���م���ي ���ش��ي��ت��م 
للمر�شى  تثقيفي  برنامج  تنظيم 
مع  خالله  يجتمعون  وعائالتهم 
على  للتعرف  �ل��دول��ي��ني  �خل����ر�ء 
�لتعامل  و�أ�شاليب  تقنيات  �أح��دث 
مع �ملر�س. وتتم ��شت�شافة �ملوؤمتر 
�لعاملي 13 للثال�شيميا يف �أبوظبي 
�الإقليمي  �لتعاون  مكتب  قبل  من 
ل����الحت����اد �ل���ع���امل���ي ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
وم���وؤ����ش�������ش���ة ���ش��ل��ط��ان ب����ن خ��ل��ي��ف��ة 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
وجائزة �شلطان بن خليفة �لعاملية 
ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا وذل������ك ب���دع���م م��ن 
جمعية �الإمار�ت للثال�شيميا وهيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة وقرية 
�أب���وظ���ب���ي ل����ل����رت�ث. وت���ت���م رع��اي��ة 
�مل���وؤمت���ر م���ن ق��ب��ل ك���ل م���ن �شركة 
ن��وف��ارت��ي�����س و �أب���وف���ارم���ا و �إمي���ال 
�أك��ر  ��شتقطاب  يف  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي 
�ملر�شى وذوي��ه��م.  م��ن  ع��دد ممكن 
خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
فئة  �ل��ك��رى  للثال�شيميا  �لعاملية 
�جلو�ئز �لدولية جائزة �شلطان بن 
لالإجناز  �لكرى  �لدولية  خليفة 
�لعلمي كل من �لروف�شور ديفيد 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ناثان 
وفايدون في�شا�س �ليونان وبر�و�س 
��شي تايالند . وفاز بجائزة �شلطان 
�ل��ق��ي��ادي��ة  لل�شخ�شية  خليفة  ب��ن 
�مل��ت��م��ي��زة يف جم����ال �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�ل��رف��و���ش��ور ع��ل��ي ط��اه��ر ل��ب��ن��ان و 
فاز  �ملبتكر  �لطبي  �لبحث  ج��ائ��زة 
ب��ه��ا �ل��دك��ت��ور م��ي�����ش��ال ���ش��ادي��الي��ن 
�الأمريكية مركز  �ملتحدة  �لواليات 
�ل�����ش��رط��ان يف ن��ي��وي��ورك �ل��والي��ات 
مركز  وح�شل  �الأمريكية.  �ملتحدة 
ماهيدول  م�شت�شفى  يف  �لثال�شيما 

�ملتحدة يحمل �ملر�س. و�أكد حر�س 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ق��ي��ادة ج��ه��ود �إط����الق �ل��ع��دي��د من 
مر�شى  ل�شالح  �خلريية  �مل�شاريع 
و�شمان  وع��ائ��الت��ه��م  �لثال�شيميا 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ��شت�شافة 
�مل���ت���ح���دة ل����ه����ذ� �حل�������دث �ل���ع���امل���ي 
�أج��ل  م��ن  �شموه  يعمل  حيث  �ملهم 
م�������ش���اع���دة م���ر����ش���ى �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ..م�����ش��ري� �إىل 
�لفائزين  �أ���ش��م��اء  ع��ن  �الإع���الن  �أن 
�لعاملية  �شلطان بن خليفة  بجائزة 
�الأوىل  دورت����ه����ا  يف  ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
جهود  وتقدير  تكرمي  �ىل  يهدف 
�الأب�����ط�����ال �مل���ج���ه���ول���ني يف خ��دم��ة 
ق�����ش��ي��ة �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و�حل�����د من 

�نت�شار �ملر�س.
و�أو����ش���ح �أن����ه ق��د مت �الإع�����الن عن 
��شتقبال 300 تر�شيح للمناف�شة يف 
�شت فئات دولية و 14 فئة حملية 
و�ملمر�شات  �الأطباء  �الأف��ر�د  متثل 
و�لباحثني  �الجتماعية  و�ل�شبكات 
و�ملنظمات  و�ل��ط��الب  و�ل��د�ع��م��ني 
و�ملعاهد �لطبية ملر�كز �لثال�شيميا 
ح���ي���ث ���ش��ي��ح�����ش��ل �ل����ف����ائ����زون م��ن 
�لذين حققو�  �لعامل  �أنحاء  جميع 
�إجناز�ت بارزة يف جماالت �لبحوث 
�ل���ط���ب���ي���ة و�خل�����دم�����ات �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�البتكار 
�لطبية �ملتعلقة باملر�س على جو�ئز 
م��ال��ي��ة وت��ك��رمي��ي��ة خ���الل �أم�����ش��ي��ة 
�الأول  �ل���ي���وم  يف  �جل���و�ئ���ز  ت���وزي���ع 
م��ن �مل���وؤمت���ر. ب����دوره ق���ال بانو�س 
�لعاملي  �الحت��اد  رئي�س  �إجنال�ش�س 
يعتر  �لثال�شيميا  �إن  للثال�شيميا 
من �أكر �أمر��س ��شطر�بات �لدم 
�لب�شرية  عرفتها  �ل��ت��ي  �ل��ور�ث��ي��ة 
�حلاملني  ي�شل عدد  �شيوعا حيث 
من  �أك���ر  �إىل  �ل��ع��امل  يف  للمر�س 
بر�مج  غ��ي��اب  ..ويف  مليونا   490
�ل���وق���اي���ة �ل�����ش��ام��ل��ة ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�شي�شتمر �الأطفال �مل�شابون باملر�س 
ب��ال��والدة مع ما ي�شكله ه��ذ� �الأم��ر 
م��ن ���ش��غ��وط ع��ل��ى �مل����و�رد �لطبية 
و�القت�شادية و�الجتماعية للعديد 
من �لدول. و�أ�شاف �أن هذ� �ملوؤمتر 
�ملعلومات  �أح���دث  لتقدمي  ي��ه��دف 
وعائالتهم  للمر�شى  و�ل��ت��ط��ور�ت 
وت����ب����ادل �خل�������ر�ت ح�����ول �أف�����ش��ل 
�ملتبعة للتعامل مع هذ�  �ملمار�شات 
و�الخت�شا�شيني  لالأطباء  �ملر�س 
من  وغريهم  و�لباحثني  و�لعلماء 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �ل�شحيني  �مل��ه��ن��ي��ني 
جمال �لرعاية �الأ�شا�شية للمر�شى. 

ب��ان��ك��وك ت��اي��الن��د ب��ج��ائ��زة �مل��رك��ز 
�ل��ط��ب��ي �مل��ت��م��ي��ز �ل��ف��ئ��ة �ل��دول��ي��ة 
ثال�شيميا  جمعية  �أف�شل  وج��ائ��زة 
..ك��م��ا ف���از ب��ج��ائ��زة �مل��رك��ز �لطبي 
�لتابع  �لثال�شيميا  م��رك��ز  �ملتميز 
�أول  ح��ي��ث  دب���ي  يف  �ل�شحة  لهئية 
مركز للثال�شيميا يف �ملنطقة و�أن�شاأ 
ع���ام 1989 وي��ع��ال��ج �مل��رك��ز �ك��ر 
�ملو�طنني  م��ن  مري�شا   850 م��ن 
و�ل�����و�ف�����دي�����ن جم����ان����ا �مل�������ش���اب���ني 
�لور�ثية  �لهيموجلوبني  باأمر��س 
�ملختلفة وقام �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير �ملالية بافتتاح �ملبنى �جلديد 
�ملركز على  . وح�شل   1995 ع��ام 
�ع��ت��م��اد ج���ا ���ش��ي �آي ك����اول م��رك��ز 
يف �ل�����ش��رق �الو���ش��ط ..ك��م��ا ح�شل 
�لعاملية  �جل��و�ئ��ز  من  �لعديد  على 
و�الإقليمية و�ملحلية و�برزها كانت 
ج��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �لعلمية 
�الإم����ار�ت  دول���ة  م��رك��ز يف  كاأف�شل 
�ل�شحة  م���وؤمت���ر  ج���ائ���زة  وك���ذل���ك 
ك��اأف�����ش��ل م���رك���ز يف فئة  �ل���ع���رب���ي 

خدمة �ملر�شى.
�ملتميز  �لطبيب  ج��ائ��زة  فئة  وع��ن 
ف���از ب��ه��ا ك��ل م��ن دك��ت��ور عبد�مللك 
��شت�شاري   - �ل���ر�زق  عبد  ع��ب��د�هلل 
�الأط��ف��ال و�م��ر����س �ل��دم يف مركز 
�لثال�شيميا �لفجرية �لتابع لوز�رة 
باقر  مي�شم  و�ل���دك���ت���ورة  �ل�����ش��ح��ة 
مركز  يف  �ل��دم  �م��ر����س  ��شت�شاري 
�ل�شحة  لهيئة  �لتابع  �لثال�شيميا 
�شعيد  ح�����ش��ن��ة  و�ل���دك���ت���ور  دب����ي  يف 
�لدم  �م��ر����س  ��شت�شاري  �لزبيدي 
لهيئة  �لتابع  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  يف 
�ل�����ش��ح��ة يف �ب��وظ��ب��ي وق���د منحت 
ه���ذه �جل���ائ���زة ل���دوره���م �ل���ب���ارز ملا 
ق��دم��وه م��ن خ��دم��ة ودع���م ورع��اي��ة 
وكانو�  �لثال�شيميا  ملر�شى  طبية 
م��ن �ل��ذي��ن ���ش��اه��م��و� يف �حل���د من 
م��ع��ان��اة �مل��ر���ش��ى م��ن خ���الل و�شع 
ب���ر�م���ج م���ر�ق���ب���ة وع�����الج ل���ه���وؤالء 
�لر�ئد  دوره��م  �إىل  �إ�شافة  �ملر�شى 
يف حمالت �لتوعية يف �ملجتمع �لتي 
�ملو�ليد  معدل  خف�س  �إىل  تهدف 
�مل�شابني مبر�س �لثال�شيميا. كما 
�ملتميز  �مل��م��ر���س  فئة  ب��ج��ائ��زة  ف��از 
م�شت�شفى  �حلبايبة  خالد  من  كل 
ت����و�م �ل��ع��ني و���ش��م��ر ج����و�د ح�شني 
م���رك���ز ث��ال���ش��ي��م��ي��ا دب�����ي وم����رمي 
خ�شيف مركز ثال�شيميا �لفجرية 
..وم��ن��ح��ت ه��ذه �جل��ائ��زة ل��دوره��م 
�مل��ت��م��ي��ز مل���ا ق���دم���وه م���ن خ��دم��ات 
يف  نوعها  م��ن  وف��ري��دة  ��شتثنائية 
جمال مر�س �لثال�شيميا و�أمر��س 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة : ت��اأث��ري �ل��ت��رع 
�حلم�س  فح�س  خ��الل  من  بالدم 
لهذ�  ..وك���ان  للمترعني  �ل��ن��ووي 
�شيا�شة  تغيري  يف  �ل��ت��اأث��ري  �لبحث 
نقل �لدم وتوفري مبالغ كبرية من 
�جلانبية  �الأع��ر����س  تقليل  خ��الل 
تغطية  �أف�شل  وج��ائ��زة  للمر�شى. 
عماد  �الع��الم��ي  بها  ف��از  �إعالمية 
ع��ب��د�حل��م��ي��د م���ن ج���ري���دة �ل��ب��ي��ان 
�ل�������ذي ����ش���اه���م يف دع������م م��ر���ش��ى 
تغطية  خ����الل  م���ن  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
�ع���الم���ي���ة م�����ش��ت��م��رة ت���ه���دف �ىل 
توعية وخدمة �ملجتمع من خالل 
�ملو��شيع �ملو��شيع �الإعالمية �لتي 
ط��رح��ت يف ج��ري��دة �ل��ب��ي��ان ب��ج��ر�أة 
وم��و���ش��وع��ي��ة وال���ش��ت��م��ر�ري��ت��ه يف 
تقدمي �أف�شل تغطية �إعالمية عن 
وم�شاعفاته  �لثال�شيميا  م��ر���س 
يو�جهها  �لتي  و�ملعوقات  و�مل�شاكل 
�مل�����ر������ش�����ى ل����ل����ح����د م������ن �آالم�����ه�����م 

ومعاناتهم ولتح�شني حياتهم.
�لعام  م��ت��رع  ج��ائ��زة  على  وح�شل 
وقف  �لثال�شيميا  مر�شى  ل�شالح 
�لذي يعد من  �لفهيم  عبد�جلليل 
�لد�ئمني جلمعية  �لد�عمني  �كر 
قامو�  فقد  للثال�شيميا  �الإم����ار�ت 
�لتوعية  بر�مج  من  �لعديد  بتبني 
م�شتوى  على  �ل�شحي  و�لتثقيف 
دول����ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
وخ�ش�س وقف عبد�جلليل �لفهيم 
دعما ماليا �شنويا مما كان له �ثر 
كبري يف ��شتمر�ر جمعية �الإمار�ت 
ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا يف ت���ق���دمي �أف�����ش��ل 
�ملادي  �خلدمات �لتوعوية و�لدعم 
على  �لثال�شيميا  ملر�شى  و�ملعنوي 
كافة �إمار�ت �لدولة وماز�ل دعمهم 

م�شتمر� . 
وج���ائ���زة �أف�����ش��ل م��وؤ���ش�����ش��ة د�ع��م��ة 
فئة �ملر�كز �لطبية �لد�عمة مركز 
ب��ال��دم يف دب��ي ومركز  دب��ي للترع 
خ����دم����ات ن���ق���ل �ل�������دم و�الب����ح����اث 
�ل�����������ش�����ارق�����ة الع�����ت�����م�����اد م���ر����ش���ى 
كل  �ل���دم  تلقي  ع��ل��ى  �لثال�شيميا 
قامت  �حلياة  مدى  ��شابيع  ثالثة 
�لدولة بجهود غري  �لدم يف  بنوك 
ع��ادي��ة ب��ت��وف��ري �إح��ت��ي��اج��ات ه���وؤالء 
ل��ل��دم و�ل��ت��ي ت�شكل �ك��ر  �مل��ر���ش��ى 
م��ن 50 يف �مل��ائ��ة م��ن ق��درة بنوك 
�لدم �لت�شغيلية مما ��شتدعى هذه 
مكثفة  بحمالت  تقوم  �ن  �لبنوك 
د�خ�������ل �ل�����دول�����ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى 
�حتياجات مر�شى �لثال�شيميا من 
�ل��دم حل  �ل��دم. و��شتطاعت بنوك 
بالعديد  �لنادرة  �لف�شائل  م�شكلة 
من �لر�مج مع مترعني د�ئمني 
من خالل ح�شور �ملترعني لبنوك 
�ل�����دم �و ح���م���الت �ل���ت���رع ب��ال��دم 
�لدم يف  �إن توفري  �خلارجية حيث 

�لوقت �ملنا�شب لهوؤالء �ملر�شى �دى 
طبيعية.  ح��ي��اة  ع��ل��ى  حل�����ش��ول��ه��م 
وج���ائ���زة �أف�����ش��ل م��وؤ���ش�����ش��ة د�ع��م��ة 
�ل��د�ع��م��ة  �ملجتمعية  �مل���ر�ك���ز  ف��ئ��ة 
�ملركز �لوطني لت�شخي�س �مر��س 
�الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لهيموجلوبني 
نهيان  �آل  م��رك��ز  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لذي  و�لطفولة  �المومة  لرعاية 
�مر��س  ت�شخي�س  برنامج  يهتم 
�ل��والدة يف  �ل��دم �لور�ثية حلديثي 
دولة �المار�ت وكذلك �لت�شخي�س 
�لكرى  �لثال�شيميا  ملر�س  �ملبكر 
�ل�شنة  �لر�شع دون عمر  لالطفال 
موؤ�ش�شة  �أف�شل  وجائزة  �ل��و�ح��دة. 
د�عمة فئة �ملوؤ�ش�شات غري �لربحية 
�ل�����د�ع�����م�����ة ل���ل���م���ر����ش���ى ج��م��ع��ي��ة 
�الإمار�ت للثال�شيميا �لتي تاأ�ش�شت 
�أه����ايل  م���ن  1997بجهود  ع����ام 
�مل��ر���ش��ى �مل��ت��ط��وع��ني و����ش��ت��ط��اع��ت 
خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �ل�����ش��اب��ق��ة وحتى 
�الآن �أن تتميز باأعمالها وبر�جمها 
�ل��ت��وع��وي��ة وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة 
حم��ل��ي��ا و�ق��ل��ي��م��ي��ا ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح��ت 
�لثال�شيميا  جمعيات  بني  �لنموذج 
يف �ل����ع����امل و�ل�������ذي ي���ح���ت���ذى ب��ه��ا 
�ل��دول��ي��ة ح��ي��ث قبلت  �مل��ح��اف��ل  يف 
�ل���ت���ح���دي���ات م����ن خ�����الل �إد�رت����ه����ا 
برئا�شة  �إد�رت��ه��ا  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
�ل�����ش��ي��خ��ة ���ش��ي��خ��ه ب��ن��ت ���ش��ي��ف �آل 

نهيان. 
ي���وم���ا مبد  ت��ب��خ��ل �جل��م��ع��ي��ة  ومل 
و�لطبي  �مل��ادي  و�ل��دع��م  �لعون  يد 
و�مل���ع���ن���وي مل���ر����ش���ى �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
ن�شر  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  و�أه���ال���ي���ه���م 
�أفر�د �ملجتمع  �لوعي �ل�شحي بني 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن �مل���ر����س م���ن خ��الل 
�ل���ر�م���ج �ل��ت��وع��وي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
�مل����د�ر�����س و�جل���ام���ع���ات و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة وما 
�شاخمة بني �جلمعيات  ز�لت تقف 
ل���ت���وؤدي دوره����ا �الإن�����ش��اين لرت�شم 
وتزرع  �ملر�شى  �لب�شمه على وجوه 
�الأمل يف دروبهم. وتبنت �جلمعية 
�ل��ك��ث��ري م��ن ب��ر�م��ج �ل��دع��م �مل���ادي 
للمر�شى من خالل توفري تكاليف 
تكفلت  و  �لتعليم  ور���ش��وم  �ل��ع��الج 
ب�����زو�ج ب��ع�����س �مل��ر���ش��ى . وح�����ش��ل 
ت��ل��ف��زي��ون �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة 
�أف�����ش��ل جم��م��وع��ة �إع��الم��ي��ة حيث 
�لثال�شيميا  �شاهم يف دعم مر�شى 
�ملتميزة  �ل��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�ملجتمع  ت��وع��ي��ة  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
عن مر�س �لثال�شيميا مما كان له 
�نت�شار  �لكبري يف �حل��د م��ن  �الث��ر 
�ملر�س. ومن �برز �لر�مج برنامج 
تطوير  يف  �شاهم  �ل���ذي  و�م���ل  �مل 
�ل��ت��ك��اف��ل �الج��ت��م��اع��ي م���ن خ��الل 
�إ�����ش����ر�ك �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف دع��م 

�لعديد من  تكاليف عالج  وتوفري 
يف  �ملحتاجني  �لثال�شيميا  مر�شى 
�أف�شل �ملر�كز �لعالجية يف �لدولة 
وخارجها �شو�ء من توفري �الأدوية 
�ل��الزم��ة �وع��م��ل��ي��ات زرع �ل��ن��خ��اع. 
�خلاجة  فتحية  �ل��دك��ت��ورة  وف���ازت 
جمال  يف  �ملتميز  �لطالب  بجائزة 
�لطب حيث تعمل طبيبة يف مركز 
على  وحا�شلة  ب��دب��ي  �لثال�شيميا 
�جلينات  طب  يف  �ملاج�شتري  درج��ة 
�الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي م���ن ج��ام��ع��ة ب��رون��ل 
يف ع��ام 2003 ول��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�الأبحاث يف �مر��س �لهيموجلوبني 
�لطبية  �مل��ج��الت  ن�����ش��رت يف  �ل��ت��ي 
�مل��رم��وق��ة وك����ان ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف 
�لثال�شيميا  تطوير خدمات مركز 
من خالل ��شافة عياد�ت خمتلفة 
وت��ط��م��ح يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى منحة 
الإك�����م�����ال �ل�����در�������ش�����ات �ل���ع���ل���ي���ا يف 
جم����ال �م���ر�����س �ل��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني 
�ل��ع��الج  �أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل����دي����ر   .
�ملجاين ملر�شى �لثال�شيميا متوفر 
ور�ثيا  مر�شا  باعتباره  �ل��دول��ة  يف 
ت���زي���د ف���ر����س �الإ����ش���اب���ة ب��امل��ر���س 
ع��ن��دم��ا  �مل�����ائ�����ة  يف   25 ب���ن�������ش���ب���ة 
للمر�س.  حاملني  �الأب����و�ن  ي��ك��ون 
وي�����ح�����دث م����ر�����س �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
عندما يكون هناك خلل يف �جلني 
�لروتينات  �إنتاج  يف  يتحكم  �ل��ذي 
�ل��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني و�ل����ذي ميكن  يف 
�ل����دم. وميكن  ف��ق��ر  �إىل  ي����وؤدي  �أن 
�لتعامل مع �لثال�شيميا من خالل 
نقل  وعمليات  �لعالجية  �خلطط 
كما  ي��وم��ي  �أو  �شهري  ب�شكل  �ل���دم 
�لثال�شيميا  م��ر���س  ع���الج  مي��ك��ن 
ف��ق��ط م���ن خ���الل زر�ع�����ة �خل��الي��ا 
�جلذعية غري �أن ن�شبة قليلة فقط 
على  ق��ادري��ن  يكونون  �ملر�شى  من 
�لعثور على مترع منا�شب كما �أن 
ويعتر  �مل��خ��اط��ر.  عالية  �لعملية 
�لثال�شيميا ق�شية �شحية عامة يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة توؤثر 
على حياة �لكثري من �لعائالت على 
و�لطبية  �الجتماعية  �مل�شتويات 
حمالت  وت��ع��د  و�لنف�شية  و�مل��ال��ي��ة 
ف��ح�����س �ل������دم �ل���ع���ام���ة �ل��و���ش��ي��ل��ة 
�الأف�������ش���ل ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت��ق��ل��ي��ل 
�الإ����ش���اب���ة ب���االأم���ر�����س �ل��ور�ث��ي��ة. 
وق�����د مت ت���وث���ي���ق ق�����در ك���ب���ري م��ن 
�لبيانات �لعلمية الإظهار �جتاهات 
جمتمع  يف  �لور�ثية  �ال�شطر�بات 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وه��ذ� 
ه���ي �إح�����دى م��ه��ام م��وؤ���ش�����ش��ة �شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
�الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة 
�مل��و�ط��ن��ني  ح��ي��اة  ن��وع��ي��ة  لتح�شني 
�الإن�شانية  �ملعاناة  من  و�لتخفيف 

للم�شابني باملر�س.

املزينة يوؤكد اأهمية تن�شيق اجلهود بني الدوائر املحلية يف امارة دبيدبي الق�شائي يطلق الربنامج القانوين لالإعالميني
•• دبي-وام: 

�أم�س  �لق�شائي  دب��ي  معهد  �أط��ل��ق 
�ل��وع��ي  لتعزيز  ت��دري��ب��ي��ا  ب��رن��اجم��ا 
�لعاملني  �أو����ش���اط  ب��ني  �ل��ق��ان��وين 
�الإع��الم��ي وذل��ك تنفيذ�  يف �ملجال 
لتو�شيات منتدى �لق�شاء و�الإعالم 
2012 �لذي �أقيم حتت �شعار نحو 
عالقة ق�شائية �إعالمية منوذجية 
. و�ن���ط���ل���ق �ل���رن���ام���ج �ل���ق���ان���وين 
�الإعالميني  م��ن  و��شعة  مب�شاركة 
و�ملعنيني بقطاع �الإعالم و�ل�شحافة 
نخبة  وباإ�شر�ف  �لعامة  و�لعالقات 

من �ملحامني و�الأكادمييني.
�الرتقاء  حول  �لرنامج  ويتمحور 
ممار�شة  على  �الإع��الم��ي��ني  ب��ق��درة 
بحرية يف حدود  �الإع��الم��ي  �لعمل 
على  �ل�شوء  ت�شليط  عر  �لقانون 
م���ف���ه���وم ح���ري���ة �الإع��������الم و�أ����ش�������س 
حرية  وم�����ش��ادر  �ملدنية  �مل�شوؤولية 
�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �ل�������ر�أي ف�����ش��ال عن 

•• دبي-وام:

�ل���ل���و�ء خ��ب��ري خمي�س  ���ش��ع��ادة  �أك�����د 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �ملزينة  مطر 
دبي بالنيابة �أهمية �لتن�شيق وتعزيز 
���ش��ب��ل �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك و����ش���رورة 
م��و����ش��ل��ة ت��ف��ع��ي��ل م���ب���د�أ �ل�����ش��ر�ك��ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  بني  و�لتن�شيق 
من  و�لو�شول  �حلكومية  و�لهيئات 
مبا  �لتطور  م��ن  مزيد  �إىل  خاللها 
ذلك  ج��اء  �ل��ع��ام��ة.  �مل�شلحة  ي��خ��دم 
على  ب��ن��اء  عقد  تن�شيقي  �جتماع  يف 
�ل��ف��ري��ق �شاحي  ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  متيم  خلفان 
دب�������ي رئ����ي���������س جم���ل�������س �ل�������ش���رط���ة 
�ل��ذي  �ملجتمع  خلدمة  �ال�شت�شاري 
�آل��ي��ة عمل موحدة  �إع����د�د  وج��ه �ىل 
وخ����ط����و�ت ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ع��م��ل وف���ق 
يف  �ل�����ش��ي��ار�ت  لبيع  علمية  منهجية 
�ل��دو�ئ��ر �ملحلية  �مل���ز�د�ت بني جميع 
يف �إم��������ارة دب������ي. ح�����ش��ر �الج���ت���م���اع 

�ل���ت���ع���ري���ف ب����ق����ان����ون �مل���ط���ب���وع���ات 
وقانون  �لعقوبات  وقانون  و�لن�شر 
�ملعلومات  تقنية  ج��ر�ئ��م  مكافحة 
ب���االإع���الم  �ل�����ش��ل��ة  و�جل���ر�ئ���م ذ�ت 
�مل����رئ����ي و�مل�������ش���م���وع و�الإل�����ك�����رتوين 
�لدكتور  �لقا�شي  و�أك���د  و�مل��ق��روء. 

جمال ح�شني �ل�شميطي مدير عام 
�شرورة  على  �لق�شائي  دب��ي  معهد 
تكثيف �جلهود لتعزيز �أطر �لتعاون 
و�ل���ت���ك���ام���ل ب���ني �أج����ه����زة �ل�����ش��ل��ط��ة 
وموؤ�ش�شات  و�لقانونية  �لق�شائية 
�ل�شلطة �لر�بعة يف �شبيل �مل�شاهمة 

�آم��ن قائم  بناء جمتمع  بفعالية يف 
على قيم �لعد�لة و�لقانون.

�لرنامج  �أن  �إىل  �ل�شميطي  و�أ�شار 
ي��ت��ك��ون م���ن 50 ���ش��اع��ة ت��دري��ب��ي��ة 
بو�قع  �أ�شابيع  خم�شة  على  موزعة 

يومني �أ�شبوعيا .

�للو�ء �ملهند�س حممد �شيف �لزفني 
مدير �الإد�رة �لعامة للمرور و�للو�ء 
حم��م��د ���ش��ع��ي��د �مل�����ري ن���ائ���ب م��دي��ر 
�مل��ج��ت��م��ع  خل���دم���ة  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة 
�ملن�شوري  �ب��ر�ه��ي��م  خليل  و�ل���ل���و�ء 
ل��ل��ت��ح��ري��ات  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر 
يو�شف  و�ل�شيد  �جلنائية  و�ملباحث 
ح�شني �ل�شهالوي مدير �أول �ل�شئون 

و�ل�شيد  دب��ي  ج��م��ارك  يف  �ملوؤ�ش�شية 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��ه��روزي��ان  �أح��م��د 
�لطرق  بهيئة  �لرتخي�س  ملوؤ�ش�شة 
و�مل���و�����ش���الت و�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��ق��ان��وين 
مدير  �جل�شمي  حممد  �ل��ق��ادر  عبد 
بلدية  يف  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة 
دب����ي وحم���م���د ع��ب��د �ل���ك���رمي نعمت 
�مل���رك���ب���ات  ت��رخ��ي�����س  �إد�رة  م���دي���ر 

مبوؤ�ش�شة �لرتخي�س يف هيئة �لطرق 
و�مل���و�����ش���الت. ووج���ه ���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء 
�الد�رة  �ملزينة  مطر  خمي�س  خبري 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ب��و���ش��ع �آل��ي��ة لبيع 
�ل�شيار�ت و�لتدقيق عليها بالتن�شيق 
مع �ل�شركاء �الإ�شرت�تيجيني و�الإد�رة 
�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية 
بعقد �ج��ت��م��اع��ات م��ع ج��م��ارك دب��ي. 

منتدى ال�شارقة للتطوير يعرف مبهارات الطاقة الإيجابية يف التطوع
ينعك�س على حتقيق �لر�شا و�الإ�شهام يف خدمة �لوطن . وقال 
ت�شاعده  �لتي  �لطاقة  �إىل  �ملجتمع يحتاج  �إن كل �شخ�س يف 
على مو�جهة �لتحديات �ليومية بنجاح ولفت �إىل عدد من 
كتاب  من  و�مل�شتوحاة  بعنو�نها  �ملت�شلة  و�ملو�شوعات  �ملعاين 
وم�شات من فكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
. من جهته تناول عبا�س فر�س �هلل �أهمية �لطاقة �الإيجابية 
�آل مكتوم  �لتي بثها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�الأم��ل  روح  ب��ث  �إىل  و�ل��ر�م��ي  كتابه  خ��الل  م��ن  �ملجتمع  يف 

و�لعزمية جتاه هذه �لروؤية �ملتفائلة . 

•• ال�شارقة -وام: 

�ل�شارقة للتطوير ور�شة عمل يف مقر �ملجل�س  نظم منتدى 
مهار�ت  بعنو�ن   �ل�شارقة  مبدينة  �الأ���ش��رة  ل�شوؤون  �الأع��ل��ى 
�ل��ط��اق��ة �الإي��ج��اب��ي��ة يف �ل��ت��ط��وع . حفلت �ل��ور���ش��ة ب��ع��دد من 
�لطاقة  م�شمى  حت��ت  �لنبيلة  و�ل��ق��ي��م  و�مل��ع��ط��ي��ات  �مل��ع��اين 
�شحذ  يف  ودوره���ا  �لتطوعية  �لفرق  على  و�أث��ره��ا  �الإيجابية 
على  �إيجابا  تنعك�س  �لتي  �لذ�تية  �لد�فعية  وتعزيز  �لهمم 
حممد  قدمها  �ل��ت��ي  �ل��ور���ش��ة  و��شتهدفت   . �ل��ع��ام  �مل��ج��م��وع 
�إبر�هيم وعبا�س فر�س �هلل �أع�شاء جمموعة �شفر�ء �لعطاء 

�ل�شابة  �لكو�در  ملختلف  �لفاعلة  �مل�شاركة  �لتطوعي..تنمية 
يف �الأن�شطة �لثقافية و�مل�شوؤولية �ملجتمعية . و�أكدت فاطمة 
�ملازمي مديرة منتدى �ل�شارقة للتطوير �أن �ملنتدى حر�س 
دورها  وتدعيم  �لتطوعية  �الأعمال  جهود  كافة  تعزيز  على 
و�أن يكون �أع�شاء وع�شو�ت �ملنتدى حا�شرين الإبر�ز دورهم 
يف خدمة �ملجتمع و�الرتقاء به للو�شول �إىل ثقافة جمتمعية 
 . وتنميتها  الحيائها  �جل��ه��ود  ك��اف��ة  خاللها  م��ن  تت�شافر 
�لطاقة  �شناعة  �أهمية  �إبر�هيم  حممد  �أو���ش��ح  ناحيته  من 
�الإيجابية يف حياة �الإن�شان كونها توؤدي �إىل �الرتقاء باالأد�ء 
�لذ�ت وبالتايل  تاأثري� مبا�شر� يف حت�شني وتقدير  يوؤثر  ما 
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�لتقى وزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س مع وزير �خلارجية 
�النتقالية يف  وت�شن �حلكومة  �م�س  باري�س  نبيل فهمي يف  �مل�شري 
بالرئي�س  �الط��اح��ة  �أعقبت  �لتي  �لعنف  �أع��م��ال  لكبح  حملة  م�شر 
قبل  �جلي�س  عزله  �ل��ذي  �الخ���و�ن  جلماعة  �ملنتمي  مر�شي  حممد 

�شهرين بعد �حتجاجات حا�شدة على �شيا�شاته.
�شعبية  �نتفا�شة  �ال�شبق ح�شني مبارك يف  بالرئي�س  �الطاحة  وبعد 

عام 2011 فازت �جلماعة يف �النتخابات �لرملانية و�لرئا�شية.
ومن �ملتوقع �جر�ء �نتخابات �لعام �لقادم و�أعلنت �حلكومة �مل�شرية 
موجة  بعد  ليال  �لتجول  حظر  وفر�شت  �ل��ط��و�رئ  حالة  �جل��دي��دة 
عنف يف �نحاء �لبالد ومت حب�س مر�شي ومعظم قياد�ت �الخو�ن على 

ذمة �لتحقيقات بعد �أو�مر �شبط و�ح�شار من �لق�شاء.
�الأمنية  �ل��ق��و�ت  و�أل��ق��ت  ومعار�شية  مر�شي  �أن�شار  من  مئات  وقتل 
�مل�شرية �لقب�س على �لكثري من قياد�ت �الخو�ن بتهمة �لتحري�س 

على �لعنف.

�عتقلت �ل�شرطة �لريطانية �م�س ل�شاعات ثالثة مر�هقني لال�شتباه 
بتورطهم يف حماولة �حر�ق مركز ��شالمي يف بلدة هارلو مبقاطعة 
�أو�خر �ل�شهر �ملا�شي وقالت هيئة �الإذ�عة �لريطانية )بي  �إ�شيك�س 
بي �شي( �إن �ملركز �لذي ُي�شتخدم كم�شجد حلقت به �أ�شر�ر ج�شيمة 
�لثالثة،  �ملر�هقني  �لريطانية  �ل�شرطة  و�عتقلت  �حل��ادث،  ج��ر�ء 
�ل�شابعة  يف  و�ل��ث��ال��ث  �لعمر  م��ن  ع�شرة  �ل�شاد�شة  يف  منهما  �ث��ن��ان 
ع�شرة، ب�شبهة �حر�ق �ملركز يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من �آب-�أغ�شط�س 

�ملا�شي.
و�أ�شافت �أن �شرطة مقاطعة �إ�شيك�س �أفرجت عن �ملر�هقني �لثالثة 
بكفالة حتى �لثالثني من ت�شرين �الأول-�كتوبر بانتظار �ملزيد من 
�لتحقيقات، وكانت �عتقلت من قبل رجاًل يف �لثامنة و�لع�شرين من 
�لعمر ب�شبهة �حلرق �لعمد للمركز �ال�شالمي و�أخلت �شبيله بكفالة 

حتى �لتاريخ نف�شه.
�مل�شاجد يف  �آخ��ر حلقة م��ن �شل�شلة �الع��ت��د�ء�ت على  وك��ان �حل���ادث 
بريطانيا يف �عقاب مقتل �جلندي �لريطاين، يل ريغبي، يف منطقة 
�أيار- �لثاين و�لع�شرين من  �لو�قعة جنوب �شرق لندن يف  ووليت�س 

من  بريطانيني  متطرفني  م�شلمني  رجلني  ي��د  على  �ملا�شي  مايو 
�حل��و�دث  يف  كبرية  زي���ادة  �إىل  �أي�شاً  �أدى  و�ل���ذي  نيجريية،  �أ���ش��ول 
مو�قع  على  �مل�شلمني  �شد  �لعن�شرية  و�لتعليقات  لالإ�شالم  �ملعادية 

�ل�شبكات �الجتماعية.

فاز رئي�س بلدية مو�شكو �ملنتهية واليته �شريغي �شوبيانني �ملدعوم 
م��ن �ل��ك��رم��ل��ني يف �الن��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة �ل��ت��ي ج���رت �الح���د بن�شبة 
 )27،27%( نافالني  �ليك�شي  �ملعار�س  على  متقدما   51،3%
�شناديق  م��ن   99،83% ف��رز  بعد  �لنهائية  �شبه  �لنتائج  بح�شب 
�القرت�ع ، نظر� �ىل ح�شوله على �الكرية �ملطلقة فاز �شوبيانيني 

من �لدورة �الوىل.
و�عرت�س نافالني على �عالن فوز �شوبيانني مندد� بتزوير ومهدد� 

بدعوة �ن�شاره �ىل �لنزول �ىل �ل�شارع �ن مل تعقد دورة ثانية.
بطرق  �ملخدر�ت  مبكافحة  �ملعروف  رويزمان  �يفغيني  �ملعار�س  �ما 
مثرية للجدل و�لذي يلقى دعما من �مللياردير ميخائيل بروخوروف 
فح�شل على %30،11 من �ال�شو�ت يف �يكاتريينبورغ وهي مدينة 
�شناعية ت�شمل �كر من مليون ن�شمة يف �الور�ل مقابل 26،48% 
لنائب �حلاكم ياكوف �شيلني �ملدعوم من حزب رو�شيا �ملوحدة �حلاكم 
بعد فرز جميع �شناديق �الق��رت�ع ومبوجب �لقو�نني �ملحلية يكفي 

�حل�شول على �كرية ب�شيطة للفوز يف �نتخابات.

عوا�شم

باري�ص

مو�سكو

لندن

الكن�س اليهودية تدمري 
لالأق�شى وتهديد للكنائ�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ال�شطر�ب  �أذرعها م�شتغلة م�شهد  �الإ�شر�ئيلية مبختلف  �ملوؤ�ش�شة  جتتهد 
و�الإ�شالمي،  �لعربي  �ملوقف  و�شعف  وهو�ن  �لعربية  �لثور�ت  ير�فق  �لذي 
مبائة  لتطوقه  �الأق�شى  و�مل�شجد  �ملحتلة  �لقد�س  على  �شيطرتها  الإحكام 
�لقدمية  بالبلدة  ��شتيطانية  بيئة  بخلق  وذل��ك  تلمودية،  ومدر�شة  كني�س 

تفر�س مناخاً تهويدياً تور�تياً على �أ�شو�ر �حلرم �لقد�شي �ل�شريف.
وتهدف �إ�شر�ئيل من خالل م�شاريع �لُكُن�س و�ملد�ر�س �لتلمودية �ملدعومة 
وتخوم  �لقدمية  بالبلدة  وع�شكرية  ��شتيطانية  ب���وؤرة  �شبعني  م��ن  ب��اأك��ر 
�مل�شجد �الأق�شى لل�شيطرة على �ملقد�شات �الإ�شالمية و�مل�شيحية وتهويدها، 
عر خلق و�قع ��شتيطاين يهودي الحتو�ء �لتناغم �لقائم ما بني �لوجود 
�لعربية  �حل�شارة  وعرنة  �الآث���ار  بطم�س  و�شطبه  و�مل�شيحي  �الإ�شالمي 
�ملخططات  و�أبرز هذه  �لفل�شطيني.  �لوجود  �إىل ت�شفية  بتزييفها و�شواًل 
جبل  �أع��ايل  من  �شيحلق  �ل��ذي  �لهو�ئي  �لقطار  م�شروع  للكن�س  �مل�شاندة 
1500 مرت فوق �مل�شجد �الأق�شى �شمن خمطط  �لزيتون مب�شار بطول 
�مل��رو�ين  �مل�شجد  مبدخل  كني�س  �إقامة  ومقرتح  �ل��ر�ق  �شاحة  ��شتحد�ث 
تلمودية  ومتاحف  يهودية  مر�كز  �إقامة  مل�شاريع  لتن�شم  �حل��رم،  ب�شاحات 
رب��ط ما ي�شمى  �مل�شاريع هو م�شروع  ه��ذه  و�آخ��ر  �أث��ري��ة تور�تية.  وح��د�ئ��ق 
�حلي �ليهودي بالبلدة �لقدمية ب�شاحة �لر�ق من خالل م�شاعد وممر�ت 
حتت �الأر���س، وهو ما �شيعر�س �الآث��ار �لعربية و�الإ�شالمية بهذه �ملنطقة 
و�ل��رت�ث زكي  �الأق�شى للوقف  للطم�س و�لتدمري و�عتر رئي�س موؤ�ش�شة 
تهويدية،  م�شاريع  من  ير�فقها  وما  �لتلمودية  و�ملد�ر�س  �لكن�س  �غبارية 
�شالحاً لتدمري �مل�شجد �الأق�شى و�لفتك بكل ما هو فل�شطيني وطم�س كل 
ما هو �إ�شالمي وعربي بالقد�س. وقال �غبارية �إن �ال�شطر�بات �لتي تر�فق 
حفزت  بتد�عياتها  و�الإ�شالمي  �لعربي  �لعامل  و�ن�شغال  �لعربية  �لثور�ت 
يف  بالقد�س  و�ال�شتيطان  �لتهويد  خمططات  تنفيذ  يف  لالإ�شر�ع  �إ�شر�ئيل 

ظل جتديد م�شروع �ملفاو�شات �لعبثية . 

وزير الأوقاف الأردين يحذر من حماولت اإ�شرائيل اإ�شدار قانون لتق�شيم الأق�شى مكانيا وزمانيا 

قوات الحتالل ت�سن حملة اعتقالت بال�سفة 

كريي وعبا�س يبحثان ا�شتكمال مفاو�شات ال�شالم 
ت���اأج���ي���ل ق�����ر�ر ح��ظ��ر �مل�����ش��اع��د�ت 
�مل���ال���ي���ة �الأوروب�����ي�����ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل�شتوطنات،  د�خ���ل  �الإ�شر�ئيلية 
�الأمر �لذي يعتره �لفل�شطينيون 
تر�جعا يف �ملوقف �الأوروبي �مل�شاند 
للمفاو�شات.  وكان كريي �أعلن يف 
وق���ت ���ش��اب��ق �الأح����د يف ب��اري�����س �أن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
�ملفو�شات  ��شتئناف  على  عازمون 
رغم �لعر�قيل، لكن قطر �أو�شحت 
�أن �ال�شتيطان يحول دون �لت�شوية، 
كما �أكدت �ل�شلطة �لفل�شطينية �أن 
تتو��شل  �أن  ميكن  ال  �مل��ف��او���ش��ات 
يف ظ��ل��ه. وق����ال ك���ريي يف م��وؤمت��ر 
���ش��ح��ف��ي م����ع ن����ظ����ريه �ل���ق���ط���ري 
�جل���ان���ب���ني  �إن  �ل���ع���ط���ي���ة  خ����ال����د 
عازمان  و�الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني 
ع��ل��ى ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات �لتي 
��شتاأنفاها بو��شنطن نهاية يوليو-

متوز �ملا�شي رغم �لعر�قيل.
رئي�س  قريبا  �شيلتقي  �أنه  و�أ�شاف 
�ل��������وزر�ء �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ني 
ن���ت���ن���ي���اه���و ل�����دف�����ع �مل����ف����او�����ش����ات 
فل�شطينيون  م��ف��او���ش��ون  وك�����ان 
ل��ق��اء�ت  ع��ق��دو�  ق��د  و�إ�شر�ئيليون 
�أخ�����رى ر�شمية  ث���م  ر���ش��م��ي��ة  غ���ري 
بيد  �ملحتلة،  و�لقد�س  بو��شنطن 
على  ع���الم���ة  �أي  ت��ظ��ه��ر  مل  �أن�����ه 

حدوث �أدنى تقدم.
وبد� �أن �ملفاو�شات �لتي ��شتوؤنفت 
�إث����ر ت��وق��ف ث���الث ���ش��ن��و�ت تتعر 

يف نابل�س عاطف دغل�س. وقد �أكد 
زك��ري��ا �ل�����ش��رف )25 ع��ام��ا( وهو 
�الحتالل  قو�ت  �أن  �ملعتقلني  �أحد 
د�ه���م���ت م��ن��زل��ه��م و����ش���ط �ل��ق��ري��ة 
وع�����ش��رة  ن���وح  و�شقيقه  و�ع��ت��ق��ل��ت��ه 

�شبان �آخرين من �لبلدة.
�الح����ت����الل  ق�������و�ت  �أن  و�أو�������ش������ح 
�ح����ت����ج����زت����ه����م خ����م���������س �����ش����اع����ات 
م��ت��و����ش��ل��ة و�أط���ل���ق���ت ���ش��ر�ح��ه��م 
ج��م��ي��ع��ا ق���ر�ب���ة �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة 
�أنهم  �إىل  م�شري�  فجر�،  و�لن�شف 
�ع���ت���دو� ع��ل��ى ���ش��ق��ي��ق��ه ن����وح )23 

عاما( بال�شرب �ملرح.
ملاذ�  �شقيقي  �شاأل  عندما  و�أ���ش��اف 
نحو  عليه  �ن��ه��ال  �عتقالهم،  يتم 
ع�شرة جنود وبدوؤو� ب�شربه بكل ما 
لديهم من قوة باأيديهم وباأعقاب 
�لبنادق، و�أ�شابوه بجروح خمتلفة 
يف ر�أ���ش��ه ، كما �ع��ت��دو� على بع�س 

�ل�شبان �ملعتقلني بال�شرب �أي�شا.
م����ن ج���ه���ت���ه ذك������ر م����رك����ز �أح�������ر�ر 
لدر��شات �الأ�شرى وحقوق �الإن�شان 
�أن �الح���ت���الل ق��د ن��ّك��ل ب��ع��دد من 
�مل���ع���ت���ق���ل���ني ق���ب���ل ن���ق���ل���ه���م الأح�����د 
من  �لقريبة  �لع�شكرية  �حلو�جز 
�ل��ب��ل��دة، وع���رف م��ن ب��ني �الأ�شماء 
�لفوزي  ور����ش��د  ماجد  �ل�شقيقان 
�ل�شرفا،  وزك��ري��ا  ن��وح  و�ل�شقيقان 
و�شالم طارق �شالمة و�أدهم بهجت 
و�إمام ربحي وعماد فالح و�شليمان 

ثابت وجو�د �شميح.

�الح����ت����الل  ق��������و�ت  �إن  دوي������ك������ات 
من  كبري  ب��ع��دد  �ل��ق��ري��ة  �قتحمت 
�الآليات وجنود �الحتالل، وتوغلت 
�أن  قبل  �لقرية  ع��دة يف  �أح��ي��اء  يف 
�ملو�طنني  تد�هم عدد� من منازل 
كما �أطلقت قو�ت �الحتالل قنابل 
�ل����غ����از �مل����دم����ع وق���ن���اب���ل �ل�����ش��وت 
و�لر�شا�س �ملطاطي جتاه �ل�شبان 
�لذين كانو� موجودين يف �لقرية، 
ومل ت�شفر عملية �القتحام عن �أية 
�إ�شابات، وفقا ملر��شل �جلزيرة نت 

�إ����ش���ر�ر �حلكومة  جم���دد� يف ظ��ل 
�الإ�شر�ئيلية �ملعلن على بناء مزيد 
من �مل�شاكن للم�شتوطنني بال�شفة 
�ملحتلة  �لقد�س  فيها  مبا  �لغربية 
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ريك��ي 
�الأحد  �شابق  �لتقى يف وقت  �ل��ذي 
مب���ق���ر �ل�������ش���ف���ارة �الأم����ريك����ي����ة يف 
�ل��ع��رب  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  ب��اري�����س 
ملبادرة  �ملتابعة  جلنة  يف  �الأع�شاء 
نحو  �ل�شعي  �إن  �لعربية  �ل�����ش��الم 
�إ�شر�ئيلي  فل�شطيني  �شالم  �تفاق 

بالغ �الأهمية على �لرغم من حالة 
�ال�شطر�ب باملنطقة.

ق��و�ت كبرية من  د�ه��م��ت  ميد�نيا 
ج��ي�����س �الح����ت����الل �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
�إىل �جلنوب من مدينة  بيتا  بلدة 
يف  �لغربية  �ل�شفة  �شمال  نابل�س 
قبل  �لليلة  م��ن  م��ت��اأخ��رة  ���ش��اع��ات 
�مل��ا���ش��ي��ة، و����ش��ت��م��رت ���ش��اع��ات عدة 
قبل �أن تن�شحب منها بعد �عتقال 

�أكر من ع�شرة �شبان من �لبلدة.
وق����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ب��ي��ت��ا عثمان 

•• عمان-وام:

�الأوق��اف  وزي��ر  د�وود  عبد�حلفيظ  هايل  �لدكتور  ح��ذر 
و�ل�����ش��وؤون و�مل��ق��د���ش��ات �الإ���ش��الم��ي��ة يف �الأردن..م������ن �أن 
�ملتكررة  �الإ�شر�ئيلية  و�الن��ت��ه��اك��ات  �الع��ت��د�ء�ت  �أخ��ط��ر 
�شلطات �الحتالل  .. حماولة  �ل�شريف  �لقد�شي  للحرم 
وزمانيا  مكانيا  �الأق�شى  �مل�شجد  لتق�شيم  قانون  �إ�شد�ر 
�ل�����ش��الة يف �مل�شجد  �ل��ي��ه��ود م���ن  �مل��ت��ط��رف��ني  ل��ت��م��ك��ني 
م��ا يدعونه  �أو  �مل�شلمني  ���ش��الة  �أوق����ات  خ���ارج  �الأق�����ش��ى 
�أن وز�رة �الأوق��اف �الأردنية  بجبل �لهيكل .. م�شري� �إىل 
لتخاطب  �الأردنية  �ملعنية يف �حلكومة  خاطبت �جلهات 
بدورها �جلهات �لدولية ذ�ت �لعالقة وخا�شة �جلامعة 
�ل��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����س �الأم�����ن �ل�����دويل وم��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون 
�ل�شالمي و �ليون�شكو .. ولفت يف ت�شريح لوكالة �الأنباء 
�الأردنية برت� �إىل �أن �لقد�س مدرجة على قائمة �لرت�ث 
�لعاملي يف �ليون�شكو منذ عام 1981 بطلب من �الأردن 
عام  منذ  باخلطر  �مل��ه��دد  �لعاملي  �ل���رت�ث  قائمة  وع��ل��ى 
�ل�شديدة  �إد�ن��ت��ه��ا  ج���ددت  ب���الده  �أن  و�أك���د   ..  1982
�مل�شجد  يف  �مل�شلني  على  �الإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  الع��ت��د�ء 
�الأق�شى �ملبارك عقب �شالة �جلمعة �ملا�شية و�إطالقها 
�لعيار�ت �لنارية و�لقنابل �مل�شيلة للدموع د�خل �مل�شجد 
. كما �أعربت �حلكومة عن ��شتهجانها لتجاهل �حلكومة 
�الإ�شر�ئيلية مطالبة �الأردن �ل�شريحة منت�شف �الأ�شبوع 
�ملا�شي مبنع دخول �ملتطرفني �ليهود للم�شجد �الأق�شى 
�أع���م���ال �ل��ع��ن��ف. و�أ����ش���ار �إىل �أن �إ���ش��ر�ر  �إث�����ارة  وجت��ن��ب 
�ملغاربة  ب��اب  فتح  على  �الإ�شر�ئيلي  �الح��ت��الل  �شلطات 
للم�شجد  �لديني  بلبا�شهم  �ليهود  �ملتطرفني  الإدخ���ال 
ي�شكل نهجا مبا�شر� الإثارة �ل�شر�ع �لديني وحتد �شارخ 
مل�شاعر جميع �مل�شلمني و�أكد �أن ممار�شات �إ�شر�ئيل جتاه 
و��شتفز�ز  �ملقد�شات  حرمة  با�شتباحة  �ملقد�شة  �الأماكن 
�مل�����ش��ل��ني وم��ن��ع��ه��م م���ن �ل���و����ش���ول الأم����اك����ن ع��ب��ادت��ه��م 
مرفو�شة ومد�نة وتخالف �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية 
. و�أ�شاف د�ود �ن �النتهاك �الآخر �لذي متار�شه �شلطات 
�ملغاربة  باب  بطريق  �لعمل  يف  �ال�شتمر�ر  هو  �الحتالل 

�الإعمار وللمقد�شيني و�ملقد�شات �الإ�شالمية يف �لقد�س . 
وقال �إن من �أهم �الإعمار�ت �لتي تتم يف �مل�شجد �الأق�شى 
يف  و�جل�شية  �لف�شيف�شائية  �لزخارف  ترميم   .. �ملبارك 
�مل�شجد  بد�خل  �مل�شرفة  �ل�شخرة  وقبة  �لقبلي  �جلامع 
 800 م��ن  �أك��ر  ترميمه منذ  يتم  و�ل���ذي مل  �الأق�شى 
�ملدينة  يف  �لها�شمية  �الإع���م���ار�ت  �أن  �إىل  الف��ت��ا   .. ع���ام 
�ملبارك وقبة �ل�شخرة  �مل�شجد �الأق�شى  �ملقد�شة ودرتها 
�ل�شريف  عهد  �إب��ان   1924 ع��ام  من  م�شتمرة  �مل�شرفة 
�حل�����ش��ني ب��ن ع��ل��ي ول��غ��اي��ة ع��ه��د �ل��ع��اه��ل �الأردين �مللك 
ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين . و�أك����د وزي���ر �الأوق�����اف �أه��م��ي��ة �ل���دور 
�أن  �ل��ق��د���س حيث  وز�رت����ه يف مدينة  ب��ه  ت�شطلع  �ل���ذي 
�لتي تتبع  �إد�رة �الأوق��اف �الإ�شالمية يف �ملدينة �ملقد�شة 
لوز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون و�ملقد�شات �الإ�شالمية وجلنة 
�لعمل  �مل�شتمرة يف  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �الإعمار هي من 

•• مانيال-رويرتز:

قال م�شوؤولون فلبينيون �ن متمردين �حتجزو� 30 مدنيا رهائن يف جنوب 
�لفلبني �م�س ودخلو� يف مو�جهة مع قو�ت �المن يف �طار حملة لتعطيل 
حمادثات �ل�شالم وقال قائد باجلي�س �ن قو�ت كوماندو�س �ل�شرطة طوقت 
�جز�ء من مدينة ز�مبو�جنا يف جزيرة ميند�ناو بعد �ن �حتجز ف�شيل مارق 
جمل�س  �ىل  �لتوجه  وح���اول  ره��ائ��ن  م��ورو  لتحرير  �لوطنية  �جلبهة  م��ن 

�ملدينة لرفع علمه.
وقال �لكولونيل �ندريلينو كولينا ملحطة �ذ�عة حملية �نهم يريدون رفع 
علمهم ولن ن�شمح بذلك و��شاف �ن ع�شر�ت من م�شلحي �جلبهة �لوطنية 
لتحرير مورو نزلو� يف قريتني �شاحلتني عند �لفجر و��شتبكو� مع �ل�شرطة 
�ىل  �ملتمردون طريقهم  �شق  �ن  بعد  و��شيب ع�شرة  ��شخا�س  وقتل ثالثة 
على  �لهجوم  ندين  بيان  يف  �لرئي�س  با�شم  �ملتحدث  وق��ال  �مل��دي��ن��ة.  قلب 

مدينة ز�مبو�جنا باقوى �لعبار�ت �ملمكنة.
�حلكومة  مع  �شالم  �تفاقية  يف  دخلت  متمردة  جلماعة  �مل�شلحون  وينتمي 
�لذ�تي.  باحلكم  تتمتع  للم�شلمني  منطقة  ب��اد�رة  لها  و�شمح   1996 عام 
�ن  ز�عمة  جديد  من  �ل�شالح  �ملجموعة  حملت  �شنو�ت  بخم�س  ذلك  وبعد 

�حلكومة مل تنفذ �تفاق �ل�شالم ب�شكل كامل.
وهي  للتحرير  �ال�شالمية  م��ورو  وجبهة  �حلكومة  ت�شتعد  كو�الملبور  ويف 
ب�شاأن  الت��ف��اق  للتو�شل  ���ش��الم  مل��ح��ادث��ات  م��ت��م��ردة  ��شالمية  جماعة  �ك��ر 
�قت�شام �ل�شلطة و�قامة منطقة �كر للم�شلمني تتمتع بحكم ذ�تي بحلول 

.2015
وقال م�شوؤول يف مكتب �مل�شت�شار �لرئا�شي لعملية �ل�شالم �ن �لهجوم رمبا 
يكون ق��د جن��م ع��ن �شائعات ب��ان �مل��ح��ادث��ات يف ك��و�المل��ب��ور رمب��ا ت�شفر عن 
�نهاء �تفاق مت �لتو�شل �ليه يف وقت �شابق مع �جلماعة �لتي ينتمي �ليها 

�مل�شلحون .

رغم �ن �الأردن قدم م�شروعه حلل م�شكلة �لطريق �إىل 
جلنة  مطالبة  ورغ��م   2011 مايو  �شهر  يف  �ليون�شكو 
�لرت�ث �لعاملي من �شلطات �الحتالل �الإ�شر�ئيلي وقف 
�نتهاكاتها وخططها وم�شاريعها يف هذ� �لطريق �ملوؤدي 
�ملبارك  �الأق�شى  للم�شجد  �لرئي�شية  �الأب���و�ب  �أح��د  �إىل 
�لذي هو وقف �إ�شالمي �إال �أنها ت�شرب بعر�س �حلائط 
بكل ه��ذه �ل��ن��د�ء�ت و�ل���ق���ر�ر�ت وق��ام��ت ب��ه��دم مبنى يف 
منطقة �شمال غربي �شاحة �لر�ق �لذي هو عبارة عن 
ع��دد م��ن �الأق���و�����س ب��ه��دف ب��ن��اء م��ا ي��دع��ون��ه �شرت�و�س 
�أو م��ب��اين �أم��ن��ي��ة رغ���م �أن��ه��ا م��ب��ان وق��ف��ي��ة . و�أ����ش���ار �إىل 
لبناء  �أخ��ري�  �إ�شر�ئيل  به  قامت  �لذي  �ل�شارخ  �العتد�ء 
�الأق�شى  للم�شجد  �لغربي  �جل���د�ر  على  كبرية  من�شة 
وفوق �الآثار و�لرت�ث �لتاريخي وقرب منطقة �لق�شور 
�الأموية لتمكني �ملتطرفني �ليهود من �ل�شالة يف �مل�شجد 
�نه  �الأردين  �الأوق��اف  وزي��رر  و�أ�شاف   . �ملبارك  �الأق�شى 
�ملوؤمتر�ت  يف  �مل�شاركة  على  ب��الده  حر�س  من  �نطالقا 
و�للقاء�ت �لدولية �ملتعلقة بالقد�س فقد �شاركت �ململكة 
�ل�شابعة  دورت��ه��ا  يف  �لعاملي  �ل��رت�ث  جلنة  �جتماعات  يف 
و�لثالثني �لتي عقدتها منظمة �ليون�شكو �أخري� يف بنوم 
بنه بكمبوديا و�شدر عنها قر�ر ب�شاأن �لبلدة �لقدمية يف 
�لعاملي  �ل��رت�ث  قائمة  �مل��درج��ة على  و�أ���ش��و�ره��ا  �لقد�س 
حلمايتها وحماية �أ�شو�رها وحلماية طريق باب �ملغاربة 
تبنيا  و�لفل�شطيني  �الأردين  �لوفدين  ب��اأن  د�ود  ون��وه   .
�لعربية وعدد من  �ملجموعة  بالتن�شيق مع  قويا  حر�كا 
ب�شدة  يدين  قر�ر  الإ�شد�ر  باليون�شكو  �ل�شديقة  �ل��دول 
�النتهاكات �الإ�شر�ئيلية �ملتكررة يف �لقد�س وجنح �لقر�ر 
جلنة  �أع�شاء  معظم  ل�شاحله  �شوت  حيث  بالت�شويت 
من  �إ�شر�ئيل  تن�شل  �إد�ن���ة  على  وت��رك��ز  �لعاملي  �ل���رت�ث 
�لذي قطعته على نف�شها بت�شهيل مهمة بعثة  �إلتز�مها 
�ملا�شي  مايو  �شهر  يف  �لقد�س  مدينة  �إىل  فنية  خ��ر�ء 
�أث����ار ����ش��ت��ي��اء و����ش��ع��ا م��ن ق��ب��ل �ليون�شكو  �الأم����ر �ل����ذي 
و�أع�شاء �للجنة . ولفت �إىل قانون �ل�شندوق �لها�شمي 
الإعمار �مل�شجد �الأق�شى �ملبارك وقبة �ل�شخرة �مل�شرفة 
للجنة  ماليا  ذر�ع��ا  ليكون   2007 ع��ام  �ل��ذي �شدر يف 

بالقد�س منذ عدة عقود مبينا �أن عدد موظفي �الأوقاف 
هناك يزيد على 550 موظفا منهم نحو  150 حار�شا 
خم�ش�شون حلر��شة �أبو�ب �مل�شجد �الأق�شى �ملبارك على 
�ل�شهاينة.  �مل�شتوطنني  �ع���ت���د�ء�ت  م��ن  �ل�شاعة  م���د�ر 
و�أ�شاف د�ود �أن �إد�رة �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�س �لتي 
 42 لها  يتبع  �الإ���ش��الم��ي��ة  �الأوق����اف  تعمل حت��ت مظلة 
مدر�شة تقوم بتعليم �لطالب يف �ملدينة �ملقد�شة ح�شب 
�ملناهج �لعربية يف مو�جهة �ملحاوالت �لبائ�شة من جانب 
�ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية لتدري�س مناهجها . و�أكد �أهمية 
يف  للتعليم  �ال�شتيعابية  �لطاقة  زي���ادة  م�شروع  تنفيذ 
�أكر من  �أنه يوجد يف �لقد�س حاليا  �إىل  �لقد�س الفتا 
ع�شرة �آالف طفل مقد�شي خارج مقاعد �لدر��شة علما �أن 
�مل�شروع يهدف �إىل �شر�ء �الأبنية وتاأهيلها كمد�ر�س بعد 
�إمتام �إجر�ء�ت �لوقف ل�شالح �الأوقاف �خلريية هناك . 

احتجاز 30 رهينة يف هجوم بجنوب الفلبني 

•• لندن-رام اهلل-وكاالت:

�أع���ل���ن م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��رئ��ي�����س 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم����م����ود ع��ب��ا���س 
�أن����ه ب��ح��ث يف �ج��ت��م��اع��ه م��ع وزي��ر 
�خلارجية �الأم��ريك��ي ج��ون كريي 
يف لندن عملية �ل�شالم و��شتكمال 
�إ�شر�ئيل  مع  �جل��اري��ة  �ملفاو�شات 
وق�����ال ن��ب��ي��ل �أب�����و ردي���ن���ة يف ب��ي��ان 
�لفل�شطينية  �الأن��ب��اء  وك��ال��ة  بثته 
�لر�شمية وفا �إن �للقاء �ملطول بني 
�إىل  كذلك  تطرق  وك��ريي  عبا�س 
�الأو�شاع يف �ملنطقة، كما مت خالل 
وتقييم كل  �للقاء بحث ومناق�شة 

ما طرح خالل �الأ�شابيع �ملا�شية .
�لتقى  ذل���ك  ب��ع��د  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ل���رئ���ي�������س ع���ب���ا����س م����ع ك�����ريي يف 
�لنقا�س  ك��ان  حيث  مغلق،  �جتماع 
طويال ومعمقا بحثت خالله كافة 
�أن����ه �شتتم  . و�أ����ش���اف  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
�مل��و����ش��ي��ع بطريقة  ه���ذه  م��ت��اب��ع��ة 
م��ك��ث��ف��ة خ�����الل �ل����ف����رتة �مل��ق��ب��ل��ة 
وج�����اء �ل���ل���ق���اء يف م�����ش��ت��ه��ل زي����ارة 
�إىل لندن  ر�شمية يقوم بها عبا�س 
�أي��ام ثم يزور بعدها فرن�شا،  لعدة 
�ملفاو�شات  تطور�ت  لبحث  وذل��ك 
م���ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م���ع �مل�����ش��وؤول��ني يف 

�لبلدين. 
وت���اأت���ي ج��ول��ة ع��ب��ا���س �الأوروب���ي���ة 
و���ش��ط ت��ق��اري��ر حت��دث��ت ع��ن طلب 
ك������ريي م����ن �الحت��������اد �الأوروب���������ي 

موؤمتر يف لندن بالذكرى الع�شرين لتفاقية اأو�شلو الن�شور وم�شاعدة اأمني عام الأمم املتحدة لل�شوؤون الن�شانية يبحثان �شوؤون الالجئني
و���ش��ل ع��دده��م �ىل ح���و�يل 600 �أل���ف الج���ئ. ولفت 
عملية  �أن  �ىل  �ل�شدد  ب��ه��ذ�  �الأردين  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�للجوء �ل�شوري �ىل �الردن ويف ظل حمدودية �ملو�رد 
�شكلت حت��دي��ات ك��ب��رية على �ل��ق��ط��اع��ات �خل��دم��ي��ة ال 
�شيما �ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة وف��ر���س 
يف  وبخا�شة  لالجئني  �مل�شيفة  �ملجتمعات  يف  �لعمل 
ب��االأزم��ة  �ملتعلقة  �ل��ت��ط��ور�ت  وب�����ش��اأن   . �الردن  �شمال 
�ل�شورية �أكد رئي�س �لوزر�ء �الأردين �أن بالده م�شتعدة 
�أع���د�د كبرية  جلميع �الح��ت��م��االت مب��ا يف ذل��ك تدفق 
�شربة  توجيه  مت  ح��ال  يف  �الأردن  �ىل  �لالجئني  م��ن 

ع�شكرية ل�شوريا. 

•• عمان -وام:

بحث �لدكتور عبد�هلل �لن�شور رئي�س �لوزر�ء �الأردين 
�م�����س و ف��ال��ريي �أم���و����س م�����ش��اع��دة �أم����ني ع���ام �الأمم 
�الإغاثة  �شوؤون  ومن�شقة  �الن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة 
�لتي تزور �الأردن حاليا �شمن جولة لها يف �ملنطقة..

و�آث���اره���ا  �ل�����ش��وري��ني وحت��دي��ات��ه��ا  �ل��الج��ئ��ني  م�شكلة 
�ل�شلبية على �قت�شاد�ت �لدول �مل�شيفة. وذكرت وكالة 
�شوؤون  من�شقة  �أطلع  �لن�شور  �أن  برت�  �الأردنية  �الأنباء 
يتحملها  �لتي  �الأعباء  �ملتحدة على  �الأمم  �الغاثة يف 
�لذين  �ل�شوريني  �لالجئني  ��شت�شافة  ج��ر�ء  �الأردن 

•• لندن-وكاالت:

�أو�شلو.. ع�شرون عاما  �شلط م�شاركون يف موؤمتر دويل حتت عنو�ن 
�التفاقية،  ه��ذه  على  �ل�شوء   ، و�مل�شتقبل  �لنتائج  �ملفاو�شات..  من 
وبحثو� خمتلف �لق�شايا �ملتعلقة بها يف ظل تاأكيد بع�س �مل�شاركني 

�لفل�شطينيني �أن هذه �ملعاهدة مل ت�شمن للفل�شطينيني حقوقهم.
و�لتاأم �ملوؤمتر �لذي �حت�شنته �لعا�شمة �لريطانية لندن، مبنا�شبة 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  لل�شالم  �أو���ش��ل��و  �تفاقية  لتوقيع  �لع�شرين  �ل��ذك��رى 
�شبتمر-  13 ي���وم  ب��و����ش��ن��ط��ن  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  وم��ن��ظ��م��ة 
�أو�شلو  يف  �لطرفني  بني  متت  �شرية  حم��ادث��ات  بعد   1993 �أي��ل��ول 

�لرنويجية.

ومعهد  �لفل�شطيني  �ل���ع���ودة  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �مل���وؤمت���ر  وب��ح��ث 
�لدر��شات �لعربية و�الإ�شالمية يف جامعة �إك�شرت، على مدى يومني 
عدد� من �لق�شايا يف �أجو�ء علمية، وبنظرة حتليلية، مب�شاركة عدد 
من �ملتخ�ش�شني و�خلر�ء و�لباحثني يف �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي 
وموؤرخني و�أع�شاء يف جمل�س �لعموم �لريطاين )�لرملان( وجمل�س 

�للورد�ت.
عمل  �أور�ق  �الأول  �أم�����س  فعالياته  �خ��ت��ت��م  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  ق���دم  ك��م��ا 
وعناوين خمتلفة تخ�س �تفاقية �أو�شلو بكل جو�نبها و�أبعادها وُنظم 
وحقوقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  على  وت��اأث��ريه��ا  وتطبيقاتها  عملها 
�لثابتة ويف مقدمتها ق�شية �لالجئني وحق �لعودة، وكذلك ق�شية 

�لقد�س و�مل�شتوطنات.
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�شفيق: طالبت طنطاوي بالبقاء ملدة عام بعد فوز مر�شي
•• القاهرة-وكاالت:

ك�������ش���ف �ل���ف���ري���ق �أح����م����د ���ش��ف��ي��ق، 
�مل��ر���ش��ح �ل��رئ��ا���ش��ي �ل�����ش��اب��ق رئي�س 
�مل�شرية،  �لوطنية  �حل��رك��ة  ح��زب 
�مل�شري  وب���ني  ب��ي��ن��ه  د�ر  ح����و�ر  ع��ن 
حم��م��د ح�����ش��ني ط���ن���ط���اوي، وزي���ر 
�ل�شابق، عقب ظهور نتائج  �لدفاع 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف م�شر  �الن��ت��خ��اب��ات 
بيومني، قال فيه لطنطاوي �إنه يف 
�لقو�ت  فاإن  �أو غريي  حالة فوزي 
�مل�����ش��ل��ح��ة حت���ت���اج ط���ن���ط���اوي مل���دة 
ل��و جاء  و�أن���ه  �أو ع��ام ون�شف،  ع��ام 
�الإخ��و�ن ف�شيبدوؤون خطة تق�شيم 
�لبالد . و�أ�شاف �شفيق خالل حو�ر 
تلفزيوين: قلت للم�شري طنطاوي 
لو حدث ذلك �شيكون عار�ً جليلك 
�أن��ه طلب  �ل��ذي �أن��ا منه ، مو�شحاً 

منه �أن يقبل لي�شتمر عاماً �آخر.
من  ط��ل��ب  �أن����ه  �إىل  �شفيق  و�أ����ش���ار 
�لدفاع  وز�رة  ي��رتك  �أن  طنطاوي 
ب��ع��د ح��ك��م �الإخ������و�ن الأن �ل��و���ش��ع 
�أ���ش��ب��ح  �أن  ب���ع���د  ه���زل���ي���اً  �أ����ش���ب���ح 
قوله،  ح�شب  يحكمون،  �ل�شبيان 
ع��ام  ك��ق��ائ��د  مبن�شبه  يكتفي  و�أن 
لو  �أن��ه  مو�شحاً  �مل�شلحة،  للقو�ت 

�شيقا�شي  �أنه  �إىل  �شفيق  �أ�شار  كما 
�ل�����ش��اب��ق حم��م��د مر�شي  �ل��رئ��ي�����س 
قائاًل: �شاأقيم دعاوى ق�شائية �شد 
مر�شي، الأنه �أ�شاء يل يف وقت حرج، 
فيه �شفقات طائر�ت هو  �إن  وقال 

يعرف عن �لطائر�ت حاجة .

�للو�ء  �أن  �الإخ��و�ن �ل�شابق، �شارحاً 
�أح��م��د ع��ب��د �جل����و�د، ن��ائ��ب رئي�س 
هو  �ل�شابق،  �لوطني  �الأم��ن  جهاز 
�لذي �شجل �ملكاملة و�أر�شلها ملر�شي، 
وهو �أحد �أ�شباب عزله من �جلهاز 

بعد 30 يونيو-حزير�ن.

�أ���ش��ب��ح رئ��ي�����ش��اً ك���ان ���ش��ُي��ب��ق��ي على 
طنطاوي وزير�ً للدفاع.

�أن��ه �شيخو�س جتربة  �شفيق  و�أك��د 
م��ن ج��دي��د، يف  للرئا�شة  �ل��رت���ش��ح 
�ل�شعب،  م��ن  تكليفاً  تلقيه  ح��ال��ة 
يدخلها  �أن  نافياً  ق��ول��ه،  ح��د  على 
من باب �ل�شباق و�ملناف�شة، م�شدد�ً 
على �أنه لن يخو�س �النتخابات يف 
حالة تر�شح �لفريق �أول عبد�لفتاح 
�أنه  م��وؤك��د�ً  لالنتخابات،  �ل�شي�شي 
�شيكون وقتها على ر�أ�س �لد�عمني 
�لتي  �لن�شيحة  �أن  و�أ����ش���اف  ل���ه. 
�شتكون  وقتها  لل�شي�شي  �شيوجهها 
��شتفت قلبك . وعن ف�س �عت�شام 
ر�بعة �لعدوية، قال �شفيق �إنه كان 
البد من ف�شه الأنه م�شلح، م�شيفاً 
�أع��ط��ي��ن��اه��م ف��ر���ش��ت��ه��م �ل��ك��ام��ل��ة.. 
ت�����ش��ي��ل �ل����دم����اء ول���ك���ن ال ُت���ه���دم 
�لدولة . وك�شف عن مكاملة هاتفية 
�لد�خلية حممد  وزي��ر  وب��ني  بينه 
�ملر�شح  �ن��ت��ق��د خ��الل��ه��ا  �إب��ر�ه��ي��م، 
�ل��وزي��ر  �أ���ش��ل��وب  �ل�شابق  �لرئا�شي 
فى قيادة �لد�خلية �شد �ملو�طنني 
�أثناء تويل �لرئي�س �ملعزول حممد 

مر�شي م�شوؤولية �لبالد.
�ملكاملة  خ��الل  �أن���ه  �شفيق  و�أ���ش��اف 

ق����ال ���ش��ف��ي��ق الب���ر�ه���ي���م ي��ج��ب �أن 
لل�شعب  �ل�����ش��رط��ة  ق�����و�ت  ت��ن��ح��از 

�مل�شري �شد جماعة مارقة .
�أن هذه �ملكاملة و�شلت  و�أكد �شفيق 
مر�شي  حم��م��د  �ل�����ش��اب��ق  للرئي�س 
وخ�����ريت �ل�����ش��اط��ر ن���ائ���ب م��ر���ش��د 

•• بغداد-وكاالت:

�ل�شحوة  ق��و�ت  عنا�شر  7 من  بينهم  �أ�شخا�س   9 قتل 
�ملو�لية للحكومة ،فيما �أ�شيب 11 بينهم 5 من عنا�شر 
وق��ال  �الث��ن��ني.  ب��ال��ع��ر�ق  م�شلحة  هجمات  يف  �ل�شرطة 
م�شدر يف �شرطة حمافظة �الأنبار بغرب �لعر�ق �قتحم 
م�شلحون جمهولون ، منزال يف منطقة حي �مللعب، و�شط 
مدينة �لرمادي، و�ألقو� قنابل يدوية كما �أطلقو� و�بال 
من �لر�شا�س من �أ�شلحة ر�شا�شة ، ما �أ�شفر عن مقتل 
�أخ���رى ق��ال م�شدر  �مل��ن��زل ب��احل��ال . م��ن جهة  �شاحب 
�أمني مبحافظة �شالح �لدين �ن �شبعة من عنا�شر قو�ت 
�ل�شحوة �ملو�لية للحكومة قتلو� بهجومني منف�شلني. 
ويف ق�شاء �ملد�ئن جنوب �شرق بغد�د قتل مدين و�أ�شيب 
�شتة بجروح بانفجار عبوة نا�شفة �ىل جانب �لطريق ويف 
�أ�شيب خم�شة من  بغد�د  �شرق  و��شط جنوب  حمافظة 
�أفر�د �ل�شرطة بينهم �شابطان بجروح بانفجار عبوتني 
لل�شرطة يف منطقة  تابعة  دوري��ة  م��رور  نا�شفتني لدى 
�ل�شجريية بق�شاء �ل�شويرة �شمال مدينة �لكوت مركز 
�ال�شالمية  �لدولة  �أعلنت  ذل��ك،  غ�شون  يف  �ملحافظة. 

•• روما-ا ف ب:

ت�شجل  ���ش��وري��ا،  على  جوية  �شربات  ب�شن  �لتهديد  و�شط 
�ل�شوريني  �لالجئني  م��ن  م��ت��ز�ي��دة  �ع���د�د  ت��و�ف��د  �يطاليا 
�ل��ذي��ن ي��ب��دو �ن��ه��م ع��م��وم��ا م��ن �مل��ي�����ش��وري��ن و�ن وجهتهم 
بالع�شر�ت  ي�شلون  �لالجئون  وب��ات  �ل�شويد  هي  �لنهائية 
قليلة  �ع���د�ده���م  ك��ان��ت  فيما  �شقلية  ���ش��و�ح��ل  �ىل  ي��وم��ي��ا 
حو�ىل  و�شل  فقد  وبالتايل  �لعربي.  �لربيع  �نطالق  مع 
�ب-�غ�شط�س  يف  �شري�كوز�  منطقة  �ىل  �شوري   1300
دو�ئ��ر  يف  م�شوؤولني  بح�شب  متوز-يوليو  يف   646 مقابل 
لديهم  �ل�شوريني  �لالجئني  �كرية  �اليطالية.  �لهجرة 
�الفارقة  �لالجئني  عك�س  على  مريحة  �جتماعية  ظ��روف 
�ىل  �ي�شا  يفدون  �لذين  و�ل�شومال  �ريرتيا  من  �شيما  ال 
بكثري  �بعد  �ماكن  ياتون من  باعد�د كبرية. وهم  �يطاليا 

�لقاعدة م�شوؤوليتها  لتنظيم  �لتابعة  و�ل�شام  �لعر�ق  يف 
قتلت  ملغومة  ب�����ش��ي��ار�ت  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  م��ن  �شل�شلة  ع��ن 
يف  �شيعية  �أغلبية  تقطنها  �أح��ي��اء  يف  �شخ�شا   60 نحو 
�لعا�شمة �لعر�قية بغد�د �ال�شبوع �ملا�شي وقالت �لدولة 
�ال�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام �لتي ت�شكلت يف وقت �شابق 
�ل�شوري  �لقاعدة  تنظيم  فرعي  باندماج  �حل��ايل  �لعام 
و�لعر�قي �نها نفذت �لهجمات رد� على ت�شديد �حلكومة 
�لعر�قية لالجر�ء�ت �المنية. وقالت يف بيان ن�شر على 
منتديات للمت�شددين على �النرتنت �ن �لعمليات نفذت 
ونقلت خدمة  ب��غ��د�د.  بعناية يف  �خ��ت��ريت  �أه���د�ف  على 
عن  �الن��رتن��ت  على  �ال�شالميني  م��و�ق��ع  ملتابعة  �شايت 
�لدولة �ال�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام قولها �ن بامكانها 
�ملح�شنة  �ملنطقة �خل�شر�ء  �لو�شول �ىل م�شارف  �الن 

يف بغد�د حيث يوجد �لعديد من �ل�شفار�ت �الجنبية.
�أع��م��ال عنف يف  �لعر�قيني يف  �لقتلى من  و�رت��ف��ع ع��دد 
بع�س �الوقات خالل هذ� �لعام م�شجال �أعلى معدالته 
 2006 ع��ام��ي  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال  م��ن��ذ ذروة 
800 عر�قي  �أن نحو  �ملتحدة  وذك��رت �المم  و2007 

قتلو� يف �أعمال عنف يف �غ�شط�س �ب.

من �شو�حل تون�س وليبيا: من م�شر �و من تركيا. و�شرحت 
�ملحامية �ل�شقلية كارال ترومينو �مل�شوؤولة يف �شري�كوز� عن 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ملهاجرين  مل�شاعدة  �يطالية  جمعية 
غالبا ما نرى �فر�د� من عائالتهم ينتظرون يف �شيار�تهم 
ع��ل��ى ر���ش��ي��ف �مل��ي��ن��اء وت��اب��ع��ت �ن �ل��و�ف��دي��ن مي��ل��ك��ون �مل��ال 
ويرتدون �لب�شة جيدة ويحملون �جهزة �لكرتونية ، م�شرية 
كذلك �ىل �نهم يحاولون جتنب �جر�ء�ت حتديد هوياتهم 
النهم يريدون �لذهاب �ىل �ل�شويد وجتنب �ملكوث يف مر�كز 
�لالجئني �اليطالية . و��شافت �نهم يبقون يوما �و يومني 
�الوروب��ي  دول��ة يف �الحت��اد  �ول  �ل�شويد  وكانت  يفرون  ثم 
وو�شع الجئ  �ل�شيا�شي  �للجوء  �ل�شهر عن منح  تعلن هذ� 
حر�س  يف  �ملحلي  �ل�شابط  و�شرح  �شوري  الج��ئ  لكل  د�ئ��م 
�حلدود �نتونيو �شبامبيناتو �ننا ن�شهد ت�شاعفا كبري� )يف 

�العد�د( علينا �ن نطلب �لدعم .

رو�شيا حتذر من انت�شار الإرهاب يف املنطقة
•• مو�شكو-ا ف ب:

حذر وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي الفروف �م�س من �ن توجيه �شربات 
ع�شكرية �ىل �شوريا �شيوؤدي �ىل �نت�شار �الرهاب يف �ملنطقة برمتها، موؤكد� 
وق��ال  ���ش��الم.  مفاو�شات  يف  للم�شاركة  م�شتعد�  ي���ز�ل  ال  دم�شق  ن��ظ��ام  �ن 
الفروف يف ختام لقاء يف مو�شكو مع نظريه �ل�شوري وليد �ملعلم �ن هناك 
عدد� متز�يد� من �ل�شيا�شيني ورجال �لدولة �لذين ي�شاطروننا �لر�أي بان 
�شيناريو قوة �شيقود �ىل �نت�شار �الره��اب يف �شوريا و�ل��دول �ملجاورة، و�ىل 
تدفق �عد�د كبرية من �لالجئني ، م�شري� �ىل �ن مو�شكو ال ي�شعها �ال �لقلق 
على م�شري �لرو�س �ملقيمني يف �شوريا �لذين قد تكون �شالمتهم وحياتهم 
يف خطر . ولفت �ىل �ن �مكانية �حلل �ل�شلمي ال تز�ل موجودة ، مو�شحا 
�ن نظريه �ل�شوري �كد له خالل حمادثاتهما يف مو�شكو �ن دم�شق ما تز�ل 
م�شتعدة ملفاو�شات �شالم . و�تفقت رو�شيا و�لواليات �ملتحدة يف �يار-مايو 
على تنظيم موؤمتر لل�شالم يف �شوريا عرف بجنيف 2 مب�شاركة ممثلني عن 
كل من �لنظام و�ملعار�شة �ال �ن هذه �لفكرة يبدو �نها تبتعد عن �لتحقيق 
حاليا و�شط �زدياد �لتوتر بني و��شنطن ومو�شكو وقال �ملعلم من جانبه �ن 

�شوريا م�شتعدة للم�شاركة يف موؤمتر جنيف من دون �شروط م�شبقة .

مقتل وجرح الع�شرات يف اأعمال عنف بالعراق 

ازدياد توافد الالجئني ال�شوريني اإىل �شواحل اإيطاليا

نووي اإيران وملف �شوريا حمور اجتماع الذرية 

دورت��ه  �الن�����ش��ان يف  جمل�س حقوق 
�خل���ري���ف���ي���ة ق���ب���ل ���ش��ن��ت��ني، ك��ان��ت 
 2600 �ل�����ش��وري  �ل��ن��ز�ع  ح�شيلة 
�ل��ق��ت��ل��ى  ع����دد  ق��ت��ي��ل، يف ح���ني �ن 

تخطى �ليوم �ملئة �لف.
يف غ�����ش��ون ذل����ك، �أع���ل���ن م�����ش��وؤول 
�خلارجية  وز�رة  يف  �مل�شتوى  رفيع 
�لرو�شية، �م�س �إن �شفينة ع�شكرية 
�أيام  رو�شية �أخرى �شتتوجه خالل 
�ل��وق��ت  يف  ����ش���وري���ا،  ���ش��و�ط��ئ  �إىل 
بتوجيه  و��شنطن  فيه  تهّدد  �لذي 
����ش���رب���ة ع�����ش��ك��ري��ة ل�������ش���وري���ا ع��ل��ى 
�أ�شلحة  با�شتخد�م  �تهامها  خلفية 

ت��اب��ع��ة الأ���ش��ط��ول �ل��ب��ح��ر �الأ����ش���ود، 
وه����ي ���ش��ف��ي��ن��ة �الإن��������ز�ل ن��ي��ك��والي 
ف��ي��ل��ت�����ش��ي��ن��ك��وف ، غ������ادرت ق��اع��دة 
�الأ�شطول �لرو�شي يف �شيفا�شتوبول 
�إىل  �ملا�شي، متوجهة  يوم �جلمعة 
ميناء نوفورو�شي�شك لتاأخذ هناك 

ما �شتحمله �إىل �شوريا.
�ل��وق��ت عينه ثالث  ع��رت يف  كما 
�شفن ع�شكرية رو�شية �أخرى م�شيق 
�لدردنيل �إىل �لبحر �ملتو�شط ومن 
ناحية �أخرى، نقل وزير �خلارجية 
�ل�����ش��وري ول��ي��د �مل��ع��ل��م �م�����س �شكر 
�لرئي�س  �ىل  �ال�شد  ب�شار  �لرئي�س 

�ل�شهر  دم�����ش��ق  ري���ف  يف  كيميائية 
�ملا�شي.

وق�������ال �مل���������ش����وؤول ل���وك���ال���ة �أن����ب����اء 
�شفينة  �إن  �لرو�شية  )نوفو�شتي( 
�ل��ت��اب��ع��ة الأ���ش��ط��ول �لبحر  �خل��ف��ر 
�إىل  �شتتوجه   ، �شميتليفي  �الأ�شود، 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  �شوريا  �شو�طئ 
بني �لثاين ع�شر و�لر�بع ع�شر من 

�أيلول-�شبتمر �جلاري.
و�أو�شح �أن �شميتليفي �شتحل حمل 
�لرو�شية  �لبحرية  �لقطع  �إح��دى 
�مل��ت��و���ش��ط  �ل���ب���ح���ر  �مل������وج������ودة يف 
ح���ال���ي���ا وك����ان����ت ���ش��ف��ي��ن��ة �أخ������رى 

�ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني على 
�لتهديد�ت  وجه  يف  ل�شوريا  دعمه 

�المريكية ب�شن �شربات.
وق�����ال �مل��ع��ل��م يف ب���د�ي���ة ل���ق���اء مع 
الفروف  �شريغي  �لرو�شي  نظريه 
�ن �ال�شد طلب منه نقل �ل�شكر �ىل 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 
ع��ل��ى م��وق��ف��ه ب�����ش��اأن ���ش��وري��ا قبل 
وب��ع��د ق��م��ة جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن. 
�لوزير�ن موؤمتر� �شحافيا  ويعقد 

م�شرتكا يف ختام لقائهما.
وتاتي زيارة �ملعلم يف وقت ي�شتاأنف 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �الم����ريك����ي �الث��ن��ني 
ن�������ش���اط���ه وع���ل���ى ج������دول �ع��م��ال��ه 
�ليه  ي��دع��و  ع�شكري  حت��رك  بحث 
نظام  �شد  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�س 
هجوم  مب�شوؤولية  التهامه  دم�شق 
كيميائي وقع يف 21 �ب �غ�شط�س 

يف ريف دم�شق.
وتعار�س مو�شكو، �حلليفة �لثابتة 
ع�شكري  حت��رك  �ي  �ال�شد،  لنظام 
�ل��والي��ات  �ل��ي��ه  ت��دع��و  دم�شق  �شد 
�مل���ت���ح���دة وف���رن�������ش���ا، حم������ذرة م��ن 
خماطر زعزعة �ال�شتقر�ر يف كامل 
عن  رو�شيا  �عربت  كذلك  �ملنطقة 
�لنظام  ت�شكيك كبري يف م�شوؤولية 
 21 وق���ع يف  كيميائي  ه��ج��وم  ع��ن 
�ب �غ�شط�س يف ريف دم�شق وتتهم 
�لواليات �ملتحدة وحلفاوؤها دم�شق 
�لرئي�س  وط��ال��ب  خلفه  ب��ال��وق��وف 
�لرو�شي فالدميري بوتني �ال�شبوع 
بهذ�  مقنعة  �دل���ة  بعر�س  �ملا�شي 

�ل�شاأن يف �المم �ملتحدة.

الأ�سد ي�سكر بوتني ومزيد من ال�سفن الرو�سية اإىل املتو�سط

نايف بيالي حتذر من انفجار اإقليمي يف حال �شرب �شوريا

•• فيينا-وكاالت:

م��ن �مل��ت��وق��ع �ن ي��ت��ن��اول �ج��ت��م��اع جم��ل�����س �أم���ن���اء �ل��وك��ال��ة 
�لدولية للطاقة �لذرية �لذي بد�أ �م�س �الثنني بالعا�شمة 
�ملحتمل  و�ل��ت��اأث��ري  �ل��ن��ووي  �إي���ر�ن  ملف  فيينا  �لنم�شاوية 
لل�شربة �لع�شكرية على �ملفاعل �لنووي يف �شوريا وت�شرب 

�ملياه �مل�شعة مبحطة فوكو�شيما باليابان.
نقا�شات  �شلب  يف  �ل�شائك  �ل��ن��ووي  �إي����ر�ن  ملف  وي��ن��درج 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، و�شط موؤ�شر�ت تهدئة من 
�لدول  �إي��ر�ن. ويعقد مندوبو  �ل�شلطة �جلديدة يف  طرف 
مغلقا  �جتماعا  �لوكالة  �أمناء  جمل�س  يف  �الأع�شاء  �ل�35 
طو�ل �أ�شبوع يف فيينا، ويتوقع �أن يتحفظو� يف �نتقاد �إير�ن 
��شتمر�رها يف زي��ادة قدرتها على تخ�شيب  هذه �ملرة رغم 

�ليور�نيوم ب�شكل كبري. ومن �ملحتمل كذلك �أن يتم خالل 
�الجتماع طرح �مللف �ل�شوري مببادرة رو�شيا �لتي حتذر من 
�أمريكية حمتملة  ع�شكرية  �شربة  الأي  �لكارثية  �لعو�قب 
على �لبالد نظر� الحتمال �إ�شابة �ملفاعل �لنووي �ل�شغري 
�لوكالة  م��ن  ق��د طلبت  وك��ان��ت مو�شكو  ه��ن��اك،  ل��الأب��ح��اث 
�لوفود  و�شتتطرق  �ملخاطر.  لتلك  تقييم  �إج��ر�ء  �لدولية 
يف  �لنووية  فوكو�شيما  حمطة  يف  �الأخ���رية  �حل���و�دث  �إىل 
�ليابان �لتي ت�شررت ب�شبب ت�شونامي يف 2011 و�شهدت 
للمو�شوع  وُيتوقع  �ملخاوف.  �أثارت  �مل�شعة  للمياه  ت�شربات 
�لكرى  فالقوى  �الجتماع.  رئي�شيا يف  يكون  �أن  �الإي��ر�ين 
�أمام �لرئي�س �الإير�ين �جلديد ح�شن  �إف�شاح �ملجال  تنوي 
�إىل  �ل��د�ع��ي��ة  �مل��ت��ك��ررة  ي��رتج��م ت�شريحاته  ك��ي  روح����اين 

�لتهدئة يف �الأ�شابيع �الأخرية �إىل �أفعال.

ال�شني تدعو للعودة لالأمم املتحدة ب�شاأن �شوريا
•• بكني-رويرتز:

حثت �ل�شني �لواليات �ملتحدة على توخي �ق�شى 
درجات �حلذر و�لعودة �ىل �المم �ملتحدة ملناق�شة 
�لو�شع يف �شوريا بعد �ن قالت و��شنطن �نها ال 
�الم��ن  جمل�س  م��و�ف��ق��ة  على  للح�شول  ت�شعى 
للقيام بعمل رد� على هجوم باال�شلحة �لكيماوية 
�ن  وب��اري�����س  و��شنطن  وت��ق��ول  �مل��ا���ش��ي.  �ل�شهر 
�ال�شد  ب�شار  �ل�شوري  للرئي�س  �ملو�لية  �ل��ق��و�ت 
بان �كر  �لذي يقدر  �لهجوم  �مل�شوؤولة عن  هي 
تفكر�ن  و�نهما  فيه  قتلو�  �شخ�س   1400 من 

هذه  ملنع  حم��اول��ة  يف  جوية  �شربات  توجيه  يف 
مرة  �ال�شلحة  ه��ذه  مثل  ��شتخد�م  م��ن  �ل��ق��و�ت 
�ل�شيني و�نغ يي  �خ��رى. وقال وزير �خلارجية 
�نه يجب على �لدول �ملعنية �لتفكري مرتني قبل 
�القد�م على عمل وتوخي �ق�شى درجات �حلذر.

وق���ال و�ن���غ ل��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �الم��ري��ك��ي ج��ون 
كريي يف �ت�شال هاتفي يف �شاعة متاخرة �لليلة 
�لعودة الطار جمل�س �المن  �ملا�شية يجب  قبل 
ب�شكل  و�لتعامل  �جماع  على  للح�شول  �ل��دويل 
ن�شر  بيان  ونقل  �ل�شورية.  �لق�شية  مع  مالئم 
على موقع �لوز�رة على �النرتنت عن و�نغ قوله 

�ملتحدة�خذ  و�ل��والي��ات  �ل�شني  على  يجب  �ن��ه 
�ملتحدة  م��ي��ث��اق �المم  ت��ع��زي��ز  �مل���ب���ادرة يف  زم���ام 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ع��اي��ري �ال���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��الق��ات 
�ل��دول��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا وم��ع��ار���ش��ة �ي ����ش��ت��خ��د�م 

لال�شلحة �لكيماوية .
�لزعيم  �بلغ  �ن  بعد  �لت�شريحات  ه��ذه  وج��اءت 
�ل�شيني �شي جني بينغ �لرئي�س �المريكي بار�ك 
يف  �لع�شرين  جمموعة  قمة  �جتماع  يف  �وب��ام��ا 
ع�شكرية  �شربة  توجيه  �ن  �جلمعة  ي��وم  رو�شيا 
قد ال يحل �مل�شكلة و�ن �لتو�شل حلل �شيا�شي هو 

�ل�شبيل �ل�شليم للخروج من ذلك.

اإجراءات اأمنية م�شددة حلزب اهلل بال�شاحية اجلنوبية 
•• بريوت-وكاالت:

دفعت موجة �لتفجري�ت �لدموية �الأخرية يف لبنان، �لتي �شملت �ل�شاحية �جلنوبية وطر�بل�س وخلفت مئات �لقتلى 
و�جلرحى، كال من حزب �هلل وحركة �أمل الإخ�شاع �ل�شاحية و�ملناطق �ملحيطة بها الإجر�ء�ت �أمنية م�شددة وغري 
م�شبوقة. فالتفجري�ن �للذ�ن �شربا منطقتي بئر �لعبد و�لروي�س يف قلب �ل�شاحية، دفعا على �لفور قيادة �حلزب 
�أ�شبه بغابة كثيفة من �حلو�جز  التخاذ قر�ر �شريع بتكثيف �حلملة �الأمنية ب�شورة غدت معها مناطق �ل�شاحية 

�الأمنية �مل�شددة تقوم عليها جلان �أمنية تابعة للحزب وحركة �أمل بلبا�س مدين.
�لتابعة  �لع�شكرية  �الآليات، ون�شب للحو�جز  �مل�شبوقة متركز مكثف لعدد من  �الإج��ر�ء�ت غري  ويرت�فق مع هذه 

للجي�س �للبناين �ملتمرت�س على م�شارف �ملنطقة ونو��شي �ملفرتقات �لرئي�شية �ملوؤدية �إليها.
ويخ�شع �أ�شحاب �ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية وحافالت �لنقل �لعام �ملارين من �ملنطقة لعمليات تفتي�س وتدقيق يف 
هويات �ل�شائقني و�لركاب، �إىل جانب تفتي�س كامل ل�شناديق �ل�شيار�ت �خللفية وحتى غطاء �ملحرك �الأمامي، دون 

�إغفال �حلقائب �لكبرية �ملحمولة وكل ما ت�شك فيه �جلهات �لقائمة على �لتفتي�س.

•• عوا�شم-وكاالت:

دع�����ت �مل���ف���و����ش���ة �ل���ع���ل���ي���ا حل��ق��وق 
ن��ايف  �مل��ت��ح��دة  �المم  يف  �الن�������ش���ان 
ب�����ي�����الي جم����������دد� �الث������ن������ني �ىل 
م���ف���او����ش���ات ل���و����ش���ع ح����د ل��ل��ن��ز�ع 
ع�شكريا  رد�  �ن  معترة  �ل�شوري، 

قد يثري �نفجار� �قليميا .
�فتتاح  يف  كلمة  يف  ب��ي��الي  وق��ال��ت 
ملجل�س  �لع�شرين  �لر�بعة  �ل���دورة 
حقوق �الن�شان يف جنيف من �شبه 
��شلحة  ����ش��ت��خ��د�م  �ن���ه مت  �مل���وؤك���د 
�نه يتعني  كيميائية يف �شوريا ولو 
و�مل�شوؤوليات  �لظروف  كل  تو�شيح 
�جلر�ئم  �خطر  من  �ن��ه  معترة   ،

�لتي ميكن �رتكابها .
وت���اب���ع���ت �ن ه����ذ� �ل���و����ش���ع �مل����روع 
ي�������ش���ت���دع���ي حت����رك����ا دول�����ي�����ا، ل��ك��ن 
�ر���ش��ال  م��و����ش��ل��ة  �و  ع�شكريا  رد� 
�ال���ش��ل��ح��ة ي���ه���دد ب����اث����ارة �ن��ف��ج��ار 
�قليمي ، يف ��شارة �ىل �حتمال �شن 
على  وفرن�شية  �م��ريك��ي��ة  ���ش��رب��ات 

�شوريا.
خمرج  هناك  لي�س  بيالي  وق��ال��ت 
للخروج  و����ش��ح��ا  �شبيل  ال  ���ش��ه��ل، 
من هذ� �لكابو�س �شوى من خالل 
مفاو�شات فورية وخطو�ت عملية 
لو�شع حد للنز�ع ، م�شيفة �ن على 
�لدول �ن تبحث مع �المم �ملتحدة 
�ل��ن��ز�ع  �ط���ر�ف  و�شيلة حلمل  ع��ن 
�ىل طاولة �ملفاو�شات ووقف �ر�قة 

�لدماء .
ولفتت �ىل �نها حني توجهت �ىل 
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م��ن��ذ �الإت���ف���اق �حل��ا���ش��ل ح���ول م��دة 
�جناز �لد�شتور �لتي تقرر باالإجماع 
�أن ال تتجاوز �ل�شنة من تاريخ بد�ية 

ن�شاط �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
وح��م��ل �الأم�����ني �ل���ع���ام حل���زب ن���د�ء 
تون�س �لرتويكا و�حلكومة م�شوؤولية 
و�الإجتماعية  �الإق��ت�����ش��ادي��ة  �الأزم����ة 
�أن  �ىل  م�شري�  تون�س  يف  و�الأم��ن��ي��ة 
�لثالثي  ينتهجها  �لتي  �ل�شيا�شية 
�حلاكم �شتقود �لبالد �ىل �الإفال�س 

على حد قوله.
و�أكد �الأمني �لعام حلزب ند�ء تون�س 
�لطيب �لبكو�س ف�شل مبادرة �حلو�ر 
مع �لرتويكا م�شري� �ىل �نه كان من 
�ملقرو�س �ن تعلن �ملنظمات �لر�عية 
للحو�ر �لوطني ذلك �ال �نها ف�شلت 
�إدخ������ال ت��ع��دي��الت ع��ل��ى �مل���ب���ادرة يف 
حلول  �ىل  للو�شول  منها  حم��اول��ة 

تو�فقية
مالحقة قانونية

�ملكي   من جهته، حذر عبد �للطيف 
وزي����ر �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة و ع�شو 
جم��ل�����س ����ش���ورى ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة، 
يف  �ملت�شببة  �ملعار�شة  �الثنني  �أم�س 
على  بحتة-  حزبية  لغايات  �الأزم���ة 
حمل  �شتكون  �أنها  من  و�شفه-  حد 
و��شلت  ح��ال  يف  قانونية  مالحقة 

�شيا�شة �لتعطيل يف �لبالد.
�شر�حة  مكي  �للطيف  عبد  و�ت��ه��م 
�جلبهة �ل�شعبية بانتهاجها ل�شيا�شة 
فا�شلة  �ع��ت��ره��ا  �نقالبية  ت�شعيد 
ول���ن ت��ن��ج��ح م���وؤك���د� �أن �مل��ف��او���ش��ات 
�لتي  �الإن���ق���اذ  جبهة  م��ع  متو��شلة 
ت��ت�����ش��م��ن ت���ي���ار دمي���ق���ر�ط���ي و�آخ����ر 
�جل��ب��ه��ة  �إىل  �إ������ش�����ارة  يف  �ن���ق���الب���ي 

�ل�شعبية.
�لرتويكا  �أح��زب  تاأكيد  �ملكي  وج��دد 
ع���ل���ى ������ش�����رورة ت�����ش��ل��ي��م �حل��ك��وم��ة 
ال���ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا �إال ب��ع��د ن��ه��اي��ة �مل��ه��ام 
�ل��ث��الث��ي  �أن  م���وؤك���د�  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
لقبول  ��شتعد�ده  �أعرب عن  �حلاكم 
ح��ك��وم��ة ك����ف����اء�ت وط��ن��ي��ة ت��ق��وده��ا 
�شخ�شية وطنية م�شتقلة حاملا تنتهي 
�ملرجح  من  و�لتي  �لتاأ�شي�شية  �ملهام 
�أ�شابيع يف   6 �أك��ر م��ن  ت��دوم  �أن ال 
حال مت �لقبول بهذه �ملبادرة م�شري� 
�إىل �أن كل من يحاول �نتهاج �شيا�شة 
�شيالحق  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ن  �لتعطيل 

قانونيا على حد قوله.

�ل��رتق��ي��م �ل�����ش��ي��ادي ل��ت��ون�����س �ل���ذي 
�شلبي  )ب(  م�����ش��ت��وى  ع��ن��د  ���ش��ن��ف 
ت�شنيف  �شيلحقه يف مرحلة الحقة 
ترقيم  وه��و  )د(  م�شتوى  عند  �آخ��ر 
ي�����ش��ب��ق حل��ظ��ات �ن��ه��ي��ار م��وؤ���ش�����ش��ات 

�لدولة وعجزها.
كما �لتقي رئي�س حركة ند�ء تون�س 
�أم�س بعميد �ملحامني حممد فا�شل 
حمفوظ للت�شاور يف نف�س �ملو�شوع، 
�أق�����ّرت جبهة  �أن  ب��ع��د  ذل���ك  وي���اأت���ي 

�الإنقاذ بعدمية �ملفاو�شات.
وقال عميد �ملحامني فا�شل حمفوظ 
�إثر لقائه �لباجي قائد �ل�شب�شي �إن 
�ملبادرة �جلديدة للمنظمات �لر�عية 
تقدم ت�شور� جديد� كما  حلو�ر لن 
���ش��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ب��د�أي��ه��ا  ب���ل  ر�ج 
��شتقالة �حلكومة  �الأ�شا�شيني وهما 

و�حلفاظ على �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
وك���������ان ع���م���ي���د �مل����ح����ام����ني حم��م��د 
�ل��ف��ا���ش��ل حم��ف��وظ ق��د �أك���د �أن���ه �إذ� 
�شيتم  ت��و�ف��ق  �إىل  �لتو�شل  يتم  مل 
�ل��ت��ون�����ش��ي بحقائق  �ل�����ش��ع��ب  �إع����الم 
تتعلق بو�شع �لبالد وهو و�شع ينبئ 

بالكارثة حّد تعبريه.
�أن  حمفوظ  �لفا�شل  حممد  و�أ�شار 
ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل���ح���ادث���ات ب���ني �ل��ف��رق��اء 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ني ل����ن ت���ن���ف���ع �ل�����ش��ع��ب 
�لتون�شي يف �شيء، موؤكد� �أن �خلروج 
�لبالد  و�إن��ق��اذ  �الأزم���ة �حلالية  م��ن 

لن يكون �إال بح�شول �لتو�فق. 
�أك��دت جبهة �الإنقاذ على  وهذ� وقد 
ل�����ش��ان �ل��ط��ي��ب �ل��ب��ك��و���س �أم���ني ع��ام 
حركة ند�ء تون�س �أنها لن تعود �إىل 
على  ح�شولها  بعد  �إال  �مل��ف��او���ش��ات 

�شمانات حقيقية وفعلية.
جبهة  �أن  �ل��ب��ك��و���س  �ل��ط��ي��ب  وق����ال 
ح���و�ر�ت مطولة  بعد  �الإن��ق��اذ قبلت 
�ل��ت��ن��ازل ع��ن ع���دد م��ن �مل��ط��ال��ب �إال 
�ملجل�س  ح��ل  رف�����ش��ت  �ل��رتوي��ك��ا  �أن 
يو��شل  �أن  �أر�دت  �ل��ذي  �لتاأ�شي�شي 
م���ه���ام���ه يف ظ����ل �الأزم��������ة �ل���ر�ه���ن���ة 
مبو��شلة  �حل��اك��م  �ل��ث��الث��ي  متهما 
�شيا�شة �لتعنت ومو��شلتها ل�شيا�شة 
�ل���ت���ع���ي���ي���ن���ات �ل���ع�������ش���و�ئ���ي���ة ���ش��ل��ب 

موؤ�ش�شات �لدولة.
و�شدد �لبكو�س على عدم �لدخول يف 
�حل�شول  قبل  م�شتقبال  مفاو�شات 
على �شمانات حقيقية وفعلية متهما 
�ملماطلة  �شيا�شة  باإنتهاج  �لرتويكا 

انتخابات ت�شريعية يف الرنوج ترجح فوز اليمني 
•• او�شلو-ا ف ب:

�نتخابات  يف  �م�س  با�شو�تهم  يدلون  �لرنوجيون  ب��د�أ 
ي��ق��وده  �ل���ذي  �ل��ي��م��ني  فيها  ي��ف��وز  �ن  ي��رج��ح  ت�شريعية 
�ملحافظون وي�شم حزبا �شعبويا معاديا للهجرة، متقدما 
والي��ت��ه وفتحت  �ملنتهية  �ل��ي�����ش��ار  و���ش��ط  �ئ��ت��الف  ع��ل��ى 
مكاتب �لت�شويت �بو�بها يف �ل�شاعة 9،00 )7،00 تغ( 

يف �نتخابات دعي �ليها 3،64 مليون ناخب نروجي.
 428 �لبالغ عددها  �لرنوجية  �لبلديات  ن�شف  وكانت 
على  �الم���ر  لت�شهيل  �الح���د  �لت�شويت  مكاتب  فتحت 
�لناخبني وقد �ختار �كر من 842 �لفا منهم �الدالء 

با�شو�تهم ب�شكل مبكر.
وتتوقع ��شتطالعات �لر�أي فوز �حلزب �ملحافظ �ملعار�س 
�ن تكون  ي��رج��ح  �ل��ت��ي  ���ش��ول��رغ  �رن���ا  ب��زع��ام��ة  للهجرة 
�شتولتنرغ  ين�س  �لعمايل  ب��دل  �ملقبلة  �ل���وزر�ء  رئي�شة 

ارتفاع قتلى ال�شتباكات 
الطائفية يف الهند اإىل 20

•• نيودلهي-رويرتز:

�رتفع عدد �لقتلى يف �أعمال عنف بني �لهندو�س و�مل�شلمني يف والية �وتار 
20 على �القل ومت ��شتدعاء �جلي�س و�جتمع  بر�دي�س ب�شمال �لهند �ىل 
زعماء دينيون من �لطائفتني لل�شيطرة على �ملوقف. جاءت �أعمال �لعنف 
و�شط توتر ب�شبب مقتل ثالثة قرويني يف كاو�ل يف �أوتار بر�دي�س �ل�شهر 
�ل�شبت  يوم  �لعنف جتددت  �أعمال  �ن  �ملا�شي وقالت و�شائل �عالم هندية 
بعد �جتماع حا�شد لقرويني للمطالبة بتحقيق �لعد�لة بعد مقتل �لرجال 
�لثالثة. وقال وزير �لد�خلية بالوالية �ن ع�شابات هندو�شية ت�شمى جات�س 
�قتحمت م�شجد� وقرية ي�شكنها م�شلمون وقال بريج بهو�شان مفت�س عام 
20 على  �رتفع �ىل  �لقتلى  �ن عدد  �الح��د  ناجار يوم  �ل�شرطة يف مظفر 
�القل يف �ال�شتباكات �لتي �أعقبت هذ� و�أ�شاف كان هناك 12 قتيال وحتى 

�الن هناك ثمانية �خرون وبالتايل يف �ملجمل عدد �لقتلى 20 حتى �الن.

�ملحافظني  �ن  غري  �لغني  �ال�شكندينايف  �لبلد  ه��ذ�  يف 
���ش��ي��ح��ت��اج��ون ع��ل��ى �الرج������ح �ىل دع����م ح����زب �ل��ت��ق��دم 
�ل�شعبوي �لد�عي �ىل ت�شديد �شيا�شة �لهجرة، وحزبني 
�شغريين من و�شط �ليمني، هما حزب �لدميوقر�طيني 

�مل�شيحيني وحزب �للير�ليني.
ويف �ملقابل، وقع حتالف �شتولتنرغ �لذي يتوىل �ل�شلطة 
منذ 2005، �شحية تويل �ل�شلطة مطوال كما ت�شرر 
�شتولتنرغ  برئا�شة  واليته  �ملنتهية  �لي�شاري  �الئتالف 
�لتي  �لهجمات  �ثر  �ل�شلطات  �خفاق  حول  باالنتقاد�ت 
يف  بر�يفيك  بريينغ  �ن��در���س  �ملتطرف  �ليميني  نفذها 
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2011، �شدم بر�يفيك �لرنوج  22 متوز-يو�يو  ففي 
يف  �حلكومة  مقر  قرب  قنبلة  بتفجري  بقيامه  �لهادئة 
�و�شلو ثم �طالق �لنار على جتمع لل�شبيبة �لعمالية يف 

جزيرة �وتويا.

ال�شعودية تدعو املجتمع الدويل لال�شطالع مب�شوؤولياته لإنقاذ ال�شعب ال�شوري
•• جدة-وام:

دعت �ململكة �لعربية �ل�شعودية جمدد� �م�س �ملجتمع �لدويل 
�ل�شعب  الإن���ق���اذ  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �ال���ش��ط��الع مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه  �إىل 
و�إب��ادة  �إجر�مية  �أعمال  من  له  يتعر�س  ما  و�إن��ه��اء  �ل�شوري 
جماعية و�نتهاكات خطرية و�إمعان �لنظام �ل�شوري يف زيادة 

�لقتل ل�شعبه بجميع �أنو�ع �الأ�شلحة.
�ل�شعودي خالل �جتماعه �الأ�شبوعي  �ل��وزر�ء   و�أكد جمل�س 
�لعهد  �شعود ويل  �آل  بن عبد�لعزيز  �شلمان  �الأم��ري  برئا�شة 
�ل��دف��اع يف ج��دة موقف  �ل����وزر�ء وزي���ر  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س 

�ململكة �لثابت من �الأزمة �ل�شورية. 
وق����ال وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�الإع������الم �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
�أن جمل�س  �لدين خوجة يف ت�شريح عقب �الجتماع  حميي 
لالأر��شي  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  ��ش�������تمر�ر  �أن  �أكد  �ل��وزر�ء 
�لفل�شطينية ورف�س �ل�ش�������لطات �الإ�شر�ئيلية جميع �ملبادر�ت 
�ل��و���ش��ع عر  تاأزي�����م  يف  و�إ���ش��ر�ره�����������ا  �ل��دول��ي�����ة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
�ل�شعب  �أب��ن��اء  �شد  �الإن�شانية  غ��ري  �مل��م��ار���ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

منطقة  يف  �ال�ش�����تقر�ر  ع�����دم  �أ�شباب  �أه��م  من  �لفل�شطيني 
�ل�شرق �الأو�شط. 

على  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ب���االع���ت���د�ء�ت  ن���دد  �ملجل�س  �إن  و����ش��اف 
�مل�شلني يف �مل�شجد �الأق�شى بعد �شالة �جلمعة وباالقتحامات 
بناء  يف  و�ال�شتمر�ر  �ملبارك  �الأق�شى  �مل�شجد  على  �مل�شتمرة 
ينعم  فل�شطينية  دول��ة  �إقامة  يف  �الآم��ال  لقطع  �مل�شتوطنات 

فيها �ل�شعب �لفل�شطيني بحياة كرمية. 
ونا�شد �ملجل�س جميع �لقوى و�لهيئات �لدولية �لفاعلة �إىل 
�إحالل �ل�شالم و�ال�شتقر�ر يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط نظر� 
وملا  و�قت�شادية  وح�شارية  تاريخية  �أهمية  من  للمنطقة  ملا 
�أجمع.  �لعامل  على  �نعكا�س  من  ومنوها  ��شتقر�رها  ي�شكله 
و�أ�شار �لوزير �ل�شعودي �إىل �أن جمل�س �لوزر�ء قرر �ملو�فقة 
ل��دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ق���ر�ر  تطبيق  على 
�لتي عقدت يف  �لثالثة و�لثالثني  �لعربية يف دورته  �خلليج 
مملكة �لبحرين يف �شاأن �ملو�فقة على �لقانون �ملوحد ملكافحة 
جر�ئم تقنية �ملعلومات لدول جمل�س �لتعاون ليكون قانونا 
تلقائيا حال عدم ورود  �شنو�ت يتجدد  �أربع  ملدة  ��شرت�شاديا 

م��الح��ظ��ات ع��ل��ي��ه م���ن �ل�����دول �الأع�������ش���اء وت�����ش��م��ي��ت��ه وثيقة 
تقنية  جر�ئم  ملكافحة  �ملوحد  -�ل��ق��ان��ون-  للنظام  �لريا�س 

�ملعلومات لدول جمل�س �لتعاون". 
و�أ�شاف خوجة �أن من �أبرز مالمح �لنظام �ال�شرت�شادي �أنه 
�ملعلومات وذل��ك  وق��وع ج��ر�ئ��م تقنية  م��ن  �إىل �حل��د  يهدف 
ومبا  منها  لكل  �مل��ق��ررة  و�لعقوبات  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  بتحديد 
وحفظ  �ملعلوماتي  �الأم��ن  حتقيق  على  �مل�شاعدة  �إىل  ي��وؤدي 
�مل�شروع للحا�شبات �الآلية  �حلقوق �ملرتتبة على �ال�شتخد�م 
و�الأخ��الق  �لعامة  �مل�شلحة  وحماية  �ملعلوماتية  و�ل�شبكات 
ل��دول  �ل��وط��ن��ي��ة  �الق��ت�����ش��اد�ت  وح��م��اي��ة  �لعام������ة  و�الآد�ب 

�ملجل�س. 
�إن�شاء  �رتكابها  �لنظام  �لتي جرم  �الأفعال  �ن من بني  وذك��ر 
�إحدى  �أو  �ملعلوماتية  �ل�شبكة  على  معلومات  ن�شر  �أو  موقع 
و�شائل تقنية �ملعلومات جلماعة �إرهابية لت�شهيل �الت�شاالت 
�أو متويلها وكذلك  �أفكارها  �أو ترويج  �أع�شائها  �أو  بقياد�تها 
ت��روي��ج �الأف���ك���ار �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا �الإخ����الل ب��ال��ن��ظ��ام �ل��ع��ام 

و�الآد�ب �لعامة.

•• الفجر – تون�س - خا�س

م���و�ج���ه���ت���ان ت����رب����ك �الأو�������ش������اع يف 
ت���ون�������س وت�������ش���ك���الن ع���ن���و�ن���ا ب�����ارز� 
مو�جهة  بها،  تع�شف  �لتي  لالزمة 
�حل��اك��م��ة،  �ل��رتوي��ك��ا  ب��ني  �شيا�شية 
�الإ�شالمية،  �لنه�شة  حركة  بقيادة 
وج��ب��ه��ة �الإن���ق���اذ �ل��ت��ي ت�����ش��م �غلب 
�ل���ط���ي���ف �ل���دمي���ق���ر�ط���ي �مل���ع���ار����س 
و�ب��رز �الأح��ز�ب يف �مل�شهد �ل�شيا�شي 

�لتون�شي.
�مل��و�ج��ه��ة  ���ش��م��ة  ك���ان �الإخ���ف���اق  و�إذ� 
�لتون�شي  �الأم����ن  ف���ان  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
ي��ح��ق��ق م��ك��ا���ش��ب يف م��ع��رك��ت��ه �شد 
�الإره�����اب، وق��د ���ش��ّدد �أم�����س �الثنني 
�أن�����ش��ار  لتنظيمي  م��وج��ع��ة  ���ش��رب��ة 
�ملغرب  ب��الد  يف  و�ل��ق��اع��دة  �ل�شريعة 

�الإ�شالمي.
�لق�شاء على عنا�شر خطرية

ويف هذ� �ل�شياق، �أكدت �أم�س �الثنني 
مقتل  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
على  �إرهابيني  �شنفتهما  �شخ�شني 
�ثر مو�جهة مع جمموعة م�شّلحة.

�إن  ب����ي����ان،  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وق����ال����ت 
��ة يف  وح���د�ت���ه���ا �الأم���ن���ي���ة �مل��خ��ت�����شّ
مكافحة �الإرهاب لل�شرطة و�حلر�س 
�أم�����س  �شبيحة  مت��ك��ن��ت  �ل��وط��ن��ّي��ني 
ب��ع��د ت���ب���ادل ك��ث��ي��ف الإط������الق �ل��ن��ار 
للعا�شمة  �لغربية  �ل�شو�حي  باأحد 
�أمنّية  و�أب��ح��اث  ��ة  خ��ا���شّ عملّية  �إث���ر 
�إيقاف  ��شتخبار�تية من  ومعلومات 
�ث���ن���ني م����ن �ل��ع��ن��ا���ش��ر �الإره���اب���ي���ة 
�إدخ��ال  �ملورطة يف ق�شايا  �خلطرية 
�الأ�شلحة و�الغتياالت �الأخرية وهي 

كّل من: 
)�لطويل(،  �ُشهر  �لعّو�دي  حممد   -
�أح����د �أخ���ط���ر �ل��ع��ن��ا���ش��ر �الإره��اب��ي��ة 
�لع�شكري  �جل��ه��از  وق��ائ��د  تون�س  يف 
و�مل�شوؤول �لثاين يف ما ُي�شّمى تنظيم 

�أن�شار �ل�شريعة �ملحظور.
- حم��م��د �خل���ي���اري ���ُش��ه��ر )�أْو������س(، 
نف�س  م����ت����وّرط يف  خ��ط��ري  ع��ن�����ش��ر 
�لع�شكري  للجهاز  وينتمي  �لق�شايا 

بذ�ت �لتنظيم. 
على  �لق�شاء  �لعملية  نف�س  يف  ومّت 
�مل���دع���و ع�����ادل �ل�����ش��ع��ي��دي )ع��ن�����ش��ر 
�آخ���ر ج��اري  خ��ط��ري( وع��ل��ى عن�شر 

�لتعّرف على هوّيته.
تبقى  بيانها:  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وق��ال��ت 

لتعّقب  متو��شلة  �الأمنّية  �لعمليات 
�لعنا�شر �الإرهابية.

�أّن معطيات  وذكرت م�شادر مطلعة 
ع��ل��ى فرقة  ق��د وردت  ك��ان��ت  م��ه��م��ة 
م��ق��اوم��ة �الإره�������اب يف ت��ون�����س منذ 
ن��ح��و ع�����ش��رة �أي������ام ح����ول حت��رك��ات 
م�شبوهة لعدد من �ملطلوبني لديها 
�ل�شيجومي  �شيدي ح�شني  مبنطقة 
للعا�شمة  �لغربية  �ل�����ش��و�ح��ي  م��ن 
�مل�شلحة  �لعنا�شر  من  وه��م  تون�س، 
وفق  تبني  حيث  خطرية  و�مل�شنفة 
�جلناح  من  �أنهم  �الأول��ي��ة  �ملعطيات 
باملغرب  �لقاعدة  لتنظيم  �لع�شكري 

�الإ�شالمي.
وياأتي هذ� �ال�شتباك �مل�شلح بعد �أيام 
�أطلقه �الإحت��اد �لوطني  من حتذير 
ل��ن��ق��اب��ات ق�����و�ت �الأم������ن �ل��ت��ون�����ش��ي 
�شتتحول  تون�س  �أن  �إىل  فيه  �أ���ش��ار 
بالن�شبة  ج��ه��اد   �أر�����س  �إىل  ق��ري��ب��اً 
�لتون�شية  �لتنظيمات �الإرهابية  �إىل 
و�لدولية يف �إ�شارة �إىل تنظيم �أن�شار 
�ل�شريعة �لتون�شي وتنظيم �لقاعدة 

يف بالد �ملغرب �الإ�شالمي.
التحرك نحو املدن

وكان م�شدر �أمني جز�ئري، قد �أكد 
جل��ري��دة �ل��ب��ل��د �جل��ز�ئ��ري��ة �أن����ه مت 
�الإرهابيني  �حد  لدى  ر�شالة  �شبط 
من �ملقبو�س عليهم باجلز�ئر ، من 
�أمري تنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب 
�الإ����ش���الم���ي ع��ب��د �مل���ل���ك دروك������د�ل، 
ت��ط��ل��ب م���ن �ل��ع��ن��ا���ش��ر �الإره���اب���ي���ة 
بتون�س �لتحرك نحو �ملدن ��شتعد�د� 
لتنفيذ عمليات و�عتد�ء�ت منتظرة 
يف �إ�شرت�جتية جديدة لفك �حل�شار 
بجبل  �ملحا�شرين  �الإرهابيني  على 

�ل�شعانبي.
و�أك�������دت �جل����ري����دة �جل���ز�ئ���ري���ة �أن 
�شلمت  �جل��ز�ئ��ري��ة  �الأم����ن  م�شالح 
ل���ن���ظ���ريت���ه���ا �ل���ت���ون�������ش���ي���ة ق���ائ���م���ة 
يف  عنهم  �لبحث  يجرى  الأ�شخا�س 
بالرت�ب  �لتحاقهم  يتوقع  �جلز�ئر 
�ل��ت��ون�����ش��ي ���ش��م��ن �أف��������و�ج �ل�����ش��ي��اح 

�جلز�ئريني.
�الأم��ن  �أّن م�شالح  و�أك��دت �جلريدة 
�جل���ز�ئ���ري���ة ط��ل��ب��ت م���ن ن��ظ��ريت��ه��ا 
�لتون�شية يف مر��شلة خا�شة ت�شديد 
�لرقابة على عمليات كر�ء �ل�شكنات 

و �ل�شقق يف �ملدن.
�أمريكا حتّذر رعاياها

كفاء�ت  حكومة  وت�شكيل  �لتاأ�شي�شي 
غ����ري م��ت��ح��زب��ة ودخ�������ول ع�����دد م��ن 
�ل����ن����و�ب �مل��ن�����ش��ح��ب��ني م���ن �مل��ج��ل�����س 
�ل���وط���ن���ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي يف �إ����ش���ر�ب 
�حلكومة،  ق�شر  �أم���ام  مفتوح  ج��وع 
�مل�شار  با�شم  �ملتحدث  رّج��ح  �إ���ش��ر�ب 
�شمري  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
بالتناوب  �إ�شر�با  يكون  �أن  �لطيب، 

ح�شب قوله.
يف �الأث�����ن�����اء ي���و�����ش���ل زع���ي���م ح���زب 
وم�����ش��اور�ت��ه  م�شاعيه  ت��ون�����س  ن���د�ء 
و�إيجاد  �ل�شيا�شية  �الأو�شاع  حللحلة 
خم��رج م��ن �لنفق �ل���ذي ت���ردت فيه 

�ملفاو�شات بني �لفرقاء.
وقد �لتقى رئي�س حركة ند�ء تون�س 
برئي�شة  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  �ل��ب��اج��ي 
منظمة �أرباب �لعمل ود�د بو�شّماوي 
�أم���������س �الث����ن����ني مل��ن��اق�����ش��ة �ل��و���ش��ع 
�الق���ت�������ش���ادي ب���ال���ب���الد الرت���ب���اط���ه 

باالأزمة �ل�شيا�شّية �حلالّية.
�لو�شع  ت����اأزم  م��ن  �ل�شب�شي  وح����ّذر 
م�شتقبال  �ل���ت���ف���او����س  و����ش��ت��ح��ال��ة 
ال  �أّن�����ه  ت�����ش��ري��ح��ه، م�شيفا  ح�����ش��ب 
ي��ج��ب �إ���ش��اع��ة �مل���زي���د م���ن �ل��وق��ت. 
عن�شر  �الحت���اد  �إن  �ل�شب�شي  وق���ال 
وق��دم  �الأزم���ة  م��ن  للخروج  �أ�شا�شي 
�ق�����رت�ح�����ات و���ش��ف��ه��ا ب��االإي��ج��اب��ي��ة 

للخروج من �الأزمة �القت�شادية.
�خل��ب��ري  �أّن  �ل�����ش��ي��اق  ذ�ت  يف  ي�����ش��ار 
�الق��ت�����ش��ادي م����ر�د �حل���ط���اب ح��ذر 
�الأزم��ة  �نعكا�س  �الث��ن��ني  من  �أم�س 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�الأح�������د�ث �الإره��اب��ي��ة 
و�ن���ع���د�م �حل��وك��م��ة �ل��ر���ش��ي��دة على 
ح���ال  يف  �ن�����ه  �إىل  م�������ش���ري�  ت���ون�������س 
تو��شلت هذه �الأزمات فاإن موؤ�ش�شات 
�لدولة �شتفل�س وتنهار  خالل �ل� 3 

�ل�شنو�ت �لقادمة.
�أن  و�أك���������د �خل����ب����ري �الق����ت���������ش����ادي 

و�حل������و�ر ح����ول ���ش��ب��ل �خل�����روج من 
تع�شف  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأزم�������ة 

بتون�س.
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئي�س  قرر  وقد 
م�شطفى بن جعفر ��شتئناف �أ�شغال 
�مل��ج��ل�����س ب���دع���وة م��ك��ت��ب��ه ل��الن��ع��ق��اد 
�شباح �ليوم �لثالثاء، ومن �ملفرت�س 
ل�شبط  �مل��ج��ل�����س  م��ك��ت��ب  ي��ل��ت��ئ��م  �أن 
��شتئناف  و  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل  رزن���ام���ة 
�إجر�ء  �الأ�شغال د�خله و يتخذ قر�ر 
توفر  ب��اع��ت��ب��ار  ق��ري��ب��ا  ع��ام��ة  جل�شة 

�أغلبية �لثلثني فيه.
وياأتي قر�ر بن جعفر بعد �شغوطات 
�لثقة  ب�شحب  �لتهديد  ح��د  و�شلت 

منه.
ك��م��ا ت��ز�م��ن ق����ر�ر �ال���ش��ت��ئ��ن��اف ه��ذ� 
�لوطني  �الإن��ق��اذ  جبهة  ت�شعيد  مع 
حت��رك��ات��ه��ا ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة 
�حل��ك��وم��ة وح����ل �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي 

م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أ����ش���درت ���ش��ف��ارة 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة يف ت��ون�����س �أم�����س 
�الثنني، بالغا  دعت فيه مو�طنيها 
ب�����ش��رورة  �ل��ي��ق��ظ��ة، وذك��رت��ه��م  �إىل 
ت��وخ��ي �حل����ذر يف ���ش��وء �ل��ت��وت��ر�ت 
�حلالية يف �ملنطقة، وذلك مبنا�شبة 
 9-11 لهجمات  �ل�شنوية  �لذكرى 
2001- يف نيويورك و14 �شبتمر 
2012  على �شفارتها لدى تون�س.

ودعت �ل�شفارة �الأمريكية  مو�طنيها 
يف ب���ي���ان ن�����ش��رت��ه ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 
توخي  �إىل  بالفي�شبوك   �لر�شمية 
�حل���ذر و�أن ي��ك��ون��و� ع��ل��ى ب��ّي��ن��ة من 
حم��ي��ط��ه��م، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��وع��ي 
�الأمني يف جميع �الأوقات، وفق ن�س 

�لبيان.
ا�ستئناف اأ�سغال

 املجل�س التاأ�سي�سي
�حلزبي  �حل��ر�ك  يتو��شل  �شيا�شيا، 

الإرهاب يطرق اأبواب العا�سمة تون�س:

مقتل اإرهابيني واإيقاف قائد اجلهاز الع�شكري وامل�شوؤول الثاين يف تنظيم اأن�شار ال�شريعة

بن جعفر عاد �م�س �يل مقر �ملجل�س �لتاأ�شي�شي بعد غياب

املجل�س التاأ�سي�سي ي�ستاأنف اأ�سغاله ونواب يف اإ�سراب جوع
ال�شب�شي يحّذر من تاأزم الو�شع وا�شتحالة التفاو�س م�شتقبال

تون�س حتبط حماولة للهجرة غري ال�شرعية مريكل ت�شجل نتائج مت�شاربة 
•• تون�س-يو بي اأي:

�إيطاليا �نطالقاً من  �إحباط حماولة جديدة للهجرة غري �ل�شرعية باجتاه  متّكن �حلر�س �لبحري �لتون�شي من 
�أمنية  م�شادر  عن  �م�س،  حملية،  تون�شية  �إع��الم  و�شائل  ونقلت  �أ�شخا�س.   8 خاللها  �عتقل  �لتون�شية،  �ل�شو�حل 
قولها، �إن �حلر�س �لبحري متّكن ليلة �الأحد-�الإثنني، من �إحباط حماولة جديدة للهجرة غري �ل�شرعية باجتاه 
�شرق  �شمال  كيلومرت�ً   60 نحو  بعد  على  �لو�قعة  نابل  ملحافظة  �لتابعة  �شو�حل مدينة �حلمامات  قبالة  �إيطاليا 
تون�س �لعا�شمة. و�أو�شحت �أن �حلر�س �لبحري �عتقل 8 من �حلاملني بالهجرة كانو� قد �نطلقو� من �شاطئ مدينة 
قليبية من حمافظة نابل، على منت زوق �شغري باجتاه جزيرة المبيدوز� �الإيطالية، ونقلهم �إىل �أحد �ملر�كز �الأمنية 
للتحقيق معهم للك�شف عن مالب�شات هذه �لرحلة �لبحرية غري �لقانونية وبقية �الإطر�ف �ملتوّرطة فيها. ُي�شار �إىل 
�أن حماوالت �لهجرة غري �ل�شرعية باجتاه �ل�شو�حل �اٍليطالية �إنطالقاً من �ل�شو�طئ �لتون�شية �لتي يبلغ طولها 
1300 كيلومرت، ما ز�لت توؤرق �ل�شلطات �لتون�شية و�الإيطالية وُتعتر جزيرة المبيدوز� �الإيطالية، �لتي عادة ما 

يختارها �ملهاجرون غري �ل�شرعيني، �أقرب نقطة �إىل �ل�شو�طئ �لتون�شية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومرت�.

•• برلني-ا ف ب:

بينما تعتر �مل�شت�شارة �الملانية �نغيال مريكل 
�لتوحيد  �ع��ادة  �الك��ر جناحا منذ  حكومتها 
، ي��خ��ت��ل��ف م��ن��اف�����ش��ه��ا �الن���ت���خ���اب���ي يف و���ش��ف 
�شائعة  �شنو�ت  �رب��ع  ويعدها  �لثانية  واليتها 
و�حل��ق��ي��ق��ة تكمن يف م��ك��ان م��ا ب��ني �ل��ر�أي��ني، 
ب��ح�����ش��ب �مل��ح��ل��ي��ني �ل������ذي ي����ق����رون ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�ىل  �ي�شا  ي�شريون  لكن  �جن���از�ت  �مل�شت�شارة 
�ن  على  وي�����ش��ددون  تنفذ  مل  �نتخابية  وع���ود 
زرعها  �لتي  �لثمار  من  بع�شا  قطفت  مريكل 

�لد�خل ينظر �ليها على �نها قادت �ملانيا ب�شالم 
خالل �ال�شطر�بات �ملالية يف �ل�شنو�ت �لقليلة 
�القت�شادي  �لنمو  ن�شبة  فتوقعات  �ملا�شية. 
تبلغ حو�ىل 0،3 باملئة هذ� �لعام فيما �لعديد 
�ملانيا على  �الوروب��ي��ة حت�شد  �ل��ق��ارة  من دول 
6،8 باملئة.  وحتى مريكل  ن�شبة بطالة تبلغ 
نف�شها تقر بان �رقام �لتوظيف �لقوية تعود يف 
جزء منها ال�شالحات قا�شية يف قطاع �لعمل 
�ل�شابق من  �مل�شت�شار  بد�أها قبل ع�شر �شنو�ت 
غريهارد  �لدميوقر�طي  �ال�شرت�كي  �حل��زب 

�شرويدر و�خل�شر.

�خلبري  وي��ق��ول  �ل��و���ش��ط.  ي�شار  م��ن  ��شالفها 
�ل�شيا�شي يف جامعة برلني �حلرة نيلز ديدريخ 
�ن م���ريك���ل �مل���ع���روف���ة ب��ه��دوئ��ه��ا وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
 22 �لالت�شادمية و�ل�شاعية لوالية ثالثة يف 
بر�غماتية  �شيا�شة  �نتهجت  �يلول-�شبتمر، 
قناعات  �ي  دون  تعتمد على خطو�ت �شغرية 
�يديولوجية كبرية . يف �خلارج تعتر مريكل 
ق���ائ���دة �الزم������ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل����ي����ورو وب��ط��ل��ة 
�ل��ع��دي��د  �ح����رت�م  �ك�شبتها  تق�شف  �ج�����ر�ء�ت 
�آخرين فر�شت عليهم  من نظر�ئه، وكر�هية 
مطالب �جر�ء �قتطاعات ميز�نية موؤملة. ويف 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �جلنوبي 

رخ�شة رقم:CN 1400438 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل علي حممد �بر�هيم �حلو�شني )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل م�شاعد ح�شن �ملن�شوري
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكاي للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1435803 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد حممد �شلطان حمودة �ملرزوقي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ز�يد �شعيد ز�يد �شويد �ملن�شوري
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بن  �ل�ش�����ادة/مرطبات  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جعفر رخ�شة رقم:CN 1017230 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عادل �شيف عامر ح�شن �جلابري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شادق جعفر ح�شن �ملرزوقي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�لرتفيهية  �حلد�ئق  الد�رة  �ل�ش�����ادة/فرح  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1147824 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

MIRAL ASSET MANAGEMENT LLC شافة مري�ل الد�رة �ال�شول ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

THEME PARKS LLC شافة �ملنتزهات �لرتفيهية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ALRAHA GARDENS PROPERTY LLC حذف حد�ئق �لر�حة للعقار�ت ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ALDAR PROPERTIES P J S C حذف �لد�ر �لعقارية �س م ع
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �ل�شنايف  ريف  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1158869  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ريف �ل�شنايف للمقاوالت �لعامة
REEF AL SANAFI GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/ريف �ل�شنايف لل�شيانة �لعامة
REEF AL SANAFI GENERAL MAINTENANCE

كويد  مبارك  �شامل  ورثة  �ل�شناعية  �ل�شلع  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملن�شوري �ىل �ملنطقة �لغربية �ل�شلع �ل�شناعية ورثة مقبل �شاعن مبارك �ملن�شوري

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�شي�شتم�س  ماغنتيود  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لهند�شية رخ�شة رقم:CN 1182546 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ناجي �حمد ناجي علوي �مل�شعبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ناجي �حمد ناجي علوي �مل�شعبي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بدر �لدين �شر�ج �لدين �شر�ج �لدين )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1.08*1.2 �ىل 0.60*0.15

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ماغنتيود �شي�شتم�س للمقاوالت �لهند�شية

MAGNITUDE SYSTEMS ENGINEERING & CONTRACTING EST
�ىل/ماغنتيود �شي�شتم�س للمقاوالت �لهند�شية ذ.م.م  

MAGNITUDE SYSTEMS ENGINEERING & CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بينوي بج 

برذر ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1405140 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �شاره جان عبد�هلل مو�شى من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كيميا �شيموزونو
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �ل�ش�����ادة/حمود بن جر�ء  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1280679 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/حمود بن جر�ء للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

HAMOOD BIN JARAA GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/حمود وبن جر�ء للهند�شة و�ملقاوالت �لعامة ذ.م.م  
HAMOOD AND BIN JARAA ENGINEERING & GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شعيد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عبد�هلل �حلارثي للمقاوالت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1382710   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليف�شي 

بي تي و�ي ليمتد - �بوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1186340   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حظ  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مل�شتقبل لقطع غيار �مل�شتعملة
 رخ�شة رقم:CN 1056244   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نر��س 

�خلري للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1158027 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة �شامل عبد�هلل �شامل �لنعيمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد ب�شري قول حممد �لبلو�شي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خو�شت 

CN 1405072:لل�شحن �جلوي و�لبحري رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مهري مطر غميل عبيد �لنعيمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف زلفا خالد �شامل خالد �لكعبي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هاي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليدي لل�شيلة و�لعبايا ذ.م.م - فرع 2
 رخ�شة رقم:CN 1126571-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�جليمي  ن�شيم  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1132264 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ن�شيم �جليمي للمقاوالت �لعامة
NASEEM AL JIMI GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/ ن�شيم �جليمي للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة  
NASEEM AL JIMI STEEL FIXING & REINFORCED CARPENTRY

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال حديد �لت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
�ملعد�ت  �ل�ش�����ادة/زيليون لتجارة قطع غيار  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م - فرع رخ�شة رقم:CN 1179685 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 1*3

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/زيليون لتجارة قطع غيار �ملعد�ت ذ.م.م - فرع
ZILLION EQIP SPARE PARTS TRDG. LLC - BRANCH

�ىل/ زيليون لتجارة قطع غيار �ملعد�ت ذ.م.م   
ZILLION EQIP SPARE PARTS TRDG LLC

عبيد  �شعيد  ر��شد  علي  بناية  �ل�شرطة  �ل�شناعية مركز  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�لنيادي �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني بناية علي �شيف خمي�س مطر �لكعبي - و�خرون

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح �الالت و�ملكائن �خلفيفة و�شيانتها )3319901(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع غيار �ملعد�ت و�الليات �لثقيلة �جلديدة - باجلملة )4659312(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح ميكانيكا �ملعد�ت و�الليات �لثقيلة )4520004(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة للحافالت و�ل�شاحنات )4530002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملحيط �لر�كد للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1382072 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.4*0.6

تعديل ��شم جتاري:من/�ملحيط �لر�كد للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
OCEAN IDLE GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/ �ملحيط �لر�كد ل�شيانة �لعامة ذ.م.م  
OCEAN IDLE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10892 بتاريخ 2013/9/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاند بور للمقاوالت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1156415 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شاند بور للمقاوالت �لعامة
CHAND PUR GENERAL CONTRACTING

�ىل/ �شاند بور ل�شيانة �جهزة �لتكييف  
CHAND PUR A/C MAINTENANCE

�جلديدة  �ل�شناعية  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�شعيد �لقبي�شي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ر�س رقم 35 مكتب رقم 97

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطعم في�س ماركت
  fish market :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:192806       بتاريخ:2013/6/5 م
با�ش��م:مطعم في�س ماركت

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �لبطني ، �س.ب:4171 ، هاتف:026666888 ، فاك�س: 026667885
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات �الغذية و�مل�شروبات و�اليو�ء �ملوؤقت .

�لي�شار  م��ن  و��شفلها  و�ال���ش��ود  �ل��ف��احت  �لبني  باللونني  �شمكه  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:�ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
FISHMARKET باللون �ال�شود و�ل�شكل على خلفية باللون �البي�س . 

�لعالمة  ع��ن  مبعزل   )fish market( كلمة  ��شتخد�م  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ال���ش��������رت�ط��ات:ع��دم 
العتبارها �شائعة �ال�شتخد�م . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�شامل �جلابري

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :55365
با�ش��م :�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه :�المار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �س.ب:49002 ،
 هاتف:042266083 ، فاك�س: 042255165

و�مل�شجلة حتت رقم :)45942(  بتاريخ:2004/3/27 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :2013/9/9  وحتى تاريخ :2023/9/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892
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اأخبـار الإمـارات
الثالثاء  -  10   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10892

Tuesday    10    September    2013  -  Issue No   10892

غرفة راأ�س اخليمة تبحث مع احتاد الغرف الإماراتية اأهمية تعزيز العالقات القت�شادية

م�سنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل وم�ستقاته يعلن عن م�ساركته يف الدروة الـ 14 من املعر�س الدويل للعلوم

ال�شركة الرائدة يف اإنتاج حليب الإبل تدعم التعليم والبحث العلمي يف الإمارات وخارجها

هيئة الإمارات للهوية ت�شارك يف منتدى جمل�س التعاون للم�شاركة املجتمعية اللكرتونية واحلوكمة الرقمية 

اإقبــال متميـز على جنــاح الدولـــة يف معـر�س ال�شــني
 ولقاءات مع العار�شني املهتمني بالتعاون القت�شادي الدويل

اإقامة دبي تنظم لقاء امل�شتقبل الع�شرين مبطار دبي الدويل 
•• دبي-وام:

����ش��ت�����ش��اف ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء حممد 
�لعامة  �الإد�رة  مدير  �مل��ري  �أحمد 
ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون �الأج��ان��ب بدبي 
م��وظ��ف��ي ق���ط���اع �مل���ن���اف���ذ �جل��وي��ة 
�إقامة  �إجتماعات  بقاعة  و�ل��ري��ة 
دب��ي يف م��ط��ار دب��ي �ل���دوىل وذل��ك 
�مل�شتقبل �لذي  �شمن مبادرة لقاء 

تنظمه �الإد�رة.
و�����ش���ت���ع���ر����س �مل����وظ����ف����ون خ���الل 
�ل���ل���ق���اء ج��م��ي��ع �ل���ت���ح���دي���ات �ل��ت��ي 
وناق�شو�  يومي  ب�شكل  يو�جهونها 
�إج���ر�ء�ت  وتي�شري  تطويرها  �شبل 

�خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.
�أن ه��ذه �جلل�شات مع  �مل��ري  وق��ال 
مزيد  ل��ب��ذل  ت�شجعهم  �مل��وظ��ف��ني 
م��ن �جل��ه��د و�الإخ���ال����س وتعك�س 
�الإي���ج���اب���ي���ة يف ع��م��ل��ه��م �ل��ي��وم��ي 
و�آر�ئهم �لتي تخدم �الإد�رة و�لعمل 
�حل����ك����وم����ي ك���م���ا حت���ف���ز �مل���وظ���ف 
بكل  �لوظيفية  ر�شالته  �أد�ء  على 

•• �شيامن-وام:

�شهد جناح �لدولة �مل�شارك يف معر�س 
�ل�شني �لدويل لالإ�شتثمار و�لتجارة 
�لعار�شني  قبل  م��ن  متميز�  �إق��ب��اال 
جانب  �إىل  �مل��ق��اط��ع��ات  خمتلف  م��ن 
ع���دد م���ن مم��ث��ل��ي �ل�����دول �مل�����ش��ارك��ة. 
�آل ���ش��ال��ح  ع���ب���د�هلل  ����ش���ع���ادة  وع���ق���د 
وكيل وز�رة قطاع �لتجارة �خلارجية 
�الول  �أم���������س  �الق���ت�������ش���اد  وزر�ة  يف 
عدة  �مل��ع��ر���س  فعاليات  هام�س  على 
لقاء�ت مع �لعار�شني من �ملقاطعات 
�ل�شينية و�لبلديات و�ملناطق �لذ�تية 

روح  تنمية  ع��ن طريق  وذل��ك  ثقة 
�الإبد�ع.

�مل��وظ��ف��ني  �أن ع��ل��ى ج��م��ي��ع  و�أك������د 
ت�شهيل �الإجر�ء�ت ب�شاأن �مل�شافرين 
وعدم �لرتدد يف تدوين �ملالحظات 
وتقدمي �ملقرتحات �لتي من �شاأنها 
ت�شاهم  و�لتي  �لعمل  �آلية  تطوير 
يف خدمة �ل��دول��ة وت��ع��زز م��ن �أم��ن 

�لوطن.
�أن ع��ل��ى �جل��م��ي��ع  و�أ�����ش����اف �مل����ري 
ف��رق  �ل��ت��ع��اون م��ن خ���الل تنظيم 

مهتمني  عار�شني  جانب  �إىل  �حلكم 
ب����ال����ت����ع����اون �الق����ت���������ش����ادي �ل������دويل 
و�ل��ت��م��وي��ل �مل�����ايل ب��ح�����ش��ور حممد 
�لرتويج  �إد�رة  مدير  حمد�ن  نا�شر 
�شعادته  وبحث   . ب��ال��وز�رة  �لتجاري 
م���ع يل ج���ي���ان ب��ن��غ ن���ائ���ب حم��اف��ظ 
جوجيان  مقاطعة  يف  هوجو  مدينة 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة �مل�����ش��رتك��ة ب��ني دول��ة 
�الإم�����ار�ت وحم��اف��ظ��ة ف��وج��ي��ان . ثم 
�شعادة  م��ع  �إجتماعا  �شالح  �آل  عقد 
�شو�شينغ  مفو�شية  رئي�س  ي��ي  و�ن���غ 
ل���ل���ت���ج���ارة �خل����ارج����ي����ة و�ل���ع���الق���ات 

عمل لتحقيق �الأه��د�ف �لوظيفية 
�ملرجوة.

�ل���ل���ق���اء  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل������دي������ر 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  يعد  �لع�شرين 
حت��ر���س �إق���ام���ة دب���ي م��ن خاللها 
ك��و�در  م��ن  موظفيها  توعية  على 
�مل�شتقبل باأهمية حتويل �لتحديات 
و�قعية  جن��اح��ات  �إىل  �مل�شتقبلية 
ح�����ش��ب روؤي������ة ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة 
جمتمع  م�شلحة  يف  ت�شب  و�ل��ت��ي 

دولة �الإمار�ت. 

�القت�شادية �لتابعة ملجل�س �ال�شتثمار 
�ل����دويل حل��ك��وم��ة �شيان  و�ل���رتوي���ج 
مت خ���الل���ه ����ش��ت��ع��ر����س �ل��ع��الق��ات 
�آفاق  وتعزيز  تو�شيع  و�شبل  �لثنائية 
�ل���ت���ع���اون �ل���ت���ج���اري و�ال���ش��ت��ث��م��اري 
ب���ني �مل��ق��اط��ع��ة و�الإم�������ار�ت . ورح���ب 
���ش��ع��ادة و�ن����غ ي ب��ال��وف��د �الإم���ار�ت���ي 
و�أك�����د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���دول���ة ك��ب��و�ب��ة 
للمنطقة  �ل�شينية  �ل�����ش��رك��ات  �أم���ام 
�شو�شينغ  �أهمية  و��شتعر�س  و�لعامل 
يف غرب  للتعليم  م��رك��ز�  تعد  و�ل��ت��ي 
�ل�����ش��ني ح��ي��ث ي��وج��د ب��ه��ا �أك����ر من 
حيث  مايل  مركز  جامعةوهي    59
�أن حجم �الأ�شول �ملتوفرة ي�شل �إىل 
�الأوىل يف جذب  يو�نوتعتر  ملياري 
�ال�شتثمار من بني مدن و�شط وغرب 
�أن ه��ن��اك جم��االت  �ل�����ش��ني . وذك����ر 
�إن  �إىل  م�������ش���ري�  ل���ل���ت���ع���اون  ك����ث����رية 
�ل�شركات  ت�شجع  �ل�شينية  �حلكومة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف �خل������ارج وب��خ��ا���ش��ة 
�لبرتول  تكرير  �الإم����ار�ت يف جم��ال 
معر�س  و�إقامة  و�لتدريب  و�لتعليم 

ملنتجات �شو�شينغ يف �الإمار�ت .

منتدى جمل�س �لتعاون �خلليجي 
�الإلكرتونية  �ملجتمعية  للم�شاركة 
و�حل�����وك�����م�����ة �ل����رق����م����ي����ة ي���ه���دف 
�ملحلية  �ل��ت��ط��ور�ت  مناق�شة  �إىل 
و�الإق���ل���ي���م���ي���ة يف جم�����ال ت��ط��وي��ر 
خ���دم���ات �حل��ك��وم��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ج��ان��ب  �إىل 
�أب�����رز �ل��ن��م��اذج �ل��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 
�الإلكرتونية  �ملجتمعية  �مل�شاركة 
باالإ�شافة �إىل در��شة �آليات �شمان 
خ�شو�شية �لبيانات وحماية هوية 
�مل�شتخدمني للخدمات �حلكومية 
�ملنتدى  وي�شتقطب  �الإلكرتونية. 
�شناع  م��ن  �مل��ت��ح��دث��ني  م��ن  نخبة 
�ل���ق���ر�ر وخ����ر�ء ق��ط��اع �حل��وك��م��ة 
�الإلكرتونية بالتعاون مع �ل�شركاء 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني م����ن خم��ت��ل��ف 
�ل���ه���ي���ئ���ات �حل���ك���وم���ي���ة �مل��ح��ل��ي��ة 
و�الحتادية و�الإقليمية يف منطقة 

�خلليج . 

•• اأبوظبي-وام:

�أن  للهوية  �الإم����ار�ت  هيئة  �أك���دت 
�ل��دول  �ليوم من  �الإم���ار�ت تعتر 
�ل�����ر�ئ�����دة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل 
و�ل���ت���ي ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا م��ه��م��ا يف 
بيانات  خ�شو�شية  ل�شون  �شعيها 
�شكانها وحماية هويات مو�طنيها 
و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى �أر�����ش����ه����ا ع��ر 

�ل�شبكات �لرقمية.
م��رك��ز  �أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ�����ش����ارت 
�ل���ت�������ش���دي���ق �الإل������ك������رتوين �ل����ذي 
ط���ورت���ه �ل��ه��ي��ئ��ة ���ش��م��ن م�����ش��روع 
�ل���ه���وي���ة �ل��رق��م��ي��ة ي��ع��د من��وذج��ا 
ع�����ش��ري��ا الأح������د �أب�������رز �مل�����ش��اري��ع 
�لر�ئدة على م�شتوى �لعامل �لتي 
تبنتها دولة �الإمار�ت بهدف �شون 
خ�شو�شية بيانات �شكانها وحماية 
متكني  ع��ر  �ل�شخ�شية  هوياتهم 
خ�����ش��ائ�����س �ل��ت��ح��ق��ق م���ن ه��وي��ات 

للهوية �أن هذ� �لو�قع بات يفر�س 
على �لدول و�حلكومات و�ملوؤ�ش�شات 
�لنظر يف تعريف  �إع���ادة  و�الأف����ر�د 
�خل�����ش��و���ش��ي��ة ك��م��ف��ه��وم م��رت��ب��ط 
و�إد�رة  ج��م��ع  يف  �ل��ت��ح��ك��م  بعملية 
�ل�شخ�شية  �ل��ب��ي��ان��ات  و����ش��ت��خ��د�م 
�أن �حلاجة بات ملحة  �إىل  م�شري� 
�أك��ر من �أي وقت م�شى �إىل �شن 
ت�شريعات وقو�نني معا�شرة حتكم 
بيانات  خ�شو�شية  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
�لنا�س ومقدمي �خلدمات وخا�شة 
بعد �أن باتت معظم بيانات �الأفر�د 

مباحة باأ�شكال خمتلفة.
�مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �إىل  وت���ط���رق 
�لعاملية �لهادفة �إىل حماية بيانات 
�الأف��������ر�د و���ش��ب��ط��ه��ا ���ش��م��ن �أط���ر 
قانونية ويف مقدمتها دول �الحتاد 
�الأوروب�������������ي وك�����وري�����ا �جل���ن���وب���ي���ة 
و�أ����ش���رت�ل���ي���ا و�الإم�����������ار�ت وق��ط��ر 
منوها بالقو�نني �لتي �شنتها دولة 

جمع  عمليات  لتنظيم  �الإم�����ار�ت 
و�إد�رة �لبيانات وحفظ خ�شو�شية 
�الأف������������ر�د م���ث���ل ق�����ان�����ون ح��م��اي��ة 
�ل��ب��ي��ان��ات و�ل��ت��ج��ارة �الإل��ك��رتون��ي��ة 

وقانون تقنية �ملعلومات.
�أن  �إىل  �ل��دك��ت��ور �خل����وري  ول��ف��ت 
ع��م��ل��ي��ات ج��م��ع وحت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات 
�الأف�������ر�د ح����ول �ل���ع���امل مي��ك��ن �أن 
فر�شة  م��ل��ي��ون   4.5 ن��ح��و  ت��وف��ر 
عمل بحلول �لعام 2015 بح�شب 
�إىل  باالإ�شافة  �لدولية  �لتقارير 
ت��ق��در قيمتها بنحو  �أرب���اح  ت��وف��ري 
�ل��ق��ط��اع  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   300
�ل��والي��ات  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل�شحي 
�مل����ت����ح����دة �الأم�����ريك�����ي�����ة وب���ن���ح���و 
ت��ط��وي��ر  يف  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   250
�أوروب�����ا  يف  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع  و�إد�رة 
دوالر  م��ل��ي��ار   600 م���ن  وب���اأك���ر 
يف ق���ط���اع �ل���ت���ج���زئ���ة و�خل����دم����ات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل. ي��ذك��ر �أن 

م�����ش��ت��خ��دم��ي خ���دم���ات �حل��ك��وم��ة 
�الإلكرتونية عر �الأجهزة �للوحية 
و�لهو�تف �لذكية مبا يدعم �شعي 
�ل���دول���ة ل��ل��ت��ح��ول ن��ح��و �حل��ك��وم��ة 
�آمن  معريف  �إقت�شاد  وبناء  �لذكية 

وجتارة �إلكرتونية موثوقة.
ورق���ة عمل عر�شها  ذل��ك يف  ج��اء 
����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س علي 
حممد �خل���وري م��دي��ر ع��ام هيئة 
�الإم�����������ار�ت ل��ل��ه��وي��ة يف �جل��ل�����ش��ة 
ل���� م��ن��ت��دى جمل�س  �الف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ملجتمعية �الإلكرتونية و�حلوكمة 
فعاليات  �نطلقت  �ل��ذي  �لرقمية 
ف��ن��دق دو�شيت  �ل��ث��ان��ي��ة يف  دورت����ه 
ث����اين ب��اأب��وظ��ب��ي �م�������س وت��ن��ظ��م��ه 
جم����م����وع����ة ج����ام����ع����ة �أب����وظ����ب����ي 

للمعارف على مد�ر ثالثة �أيام.
و�أك���د �ل��دك��ت��ور �خل���وري يف ورقته 
خ�شو�شية  ب��ع��ن��و�ن  ج����اءت  �ل��ت��ي 

�لهويات  �شرقة  وظاهرة  �لبيانات 
�لعامل  ع��ر  �ل�شخ�شية  و�ن��ت��ح��ال 
�لرقمي �لتي ي�شعب فيها معرفة 
�شاحب �لعالقة بعد وقوع �ل�شرر 
د�عيا �إىل ت�شافر جهود �حلكومات 
ح�����ول �ل����ع����امل م����ن خ�����الل و���ش��ع 
حزمة من �الإج��ر�ء�ت و�ل�شو�بط 
�ل���ت���ي ت��ع��ط��ي ن���وع���ا م���ن �ل��رق��اب��ة 
و�مل�����ش��د�ق��ي��ة ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات جمع 
تعزيز  جانب  �إىل  �لبيانات  و�إد�رة 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل����دول و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لال�شتفادة من �لتجارب �لناجحة 
و�أف���������ش����ل �مل���م���ار����ش���ات ع���ل���ى ه���ذ� 

�ل�شعيد.
تطور  �إن  �خل���وري  �لدكتور  وق��ال 
ب���روز  �إىل  �أدى  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ح���ق���ول 
�ل��ت��ح��دي��ات يف عاملنا  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي �مل��ع��ا���ش��ر �ل����ذي �شهد 
�إن�����ش��اء �أك���ر م��ن 90 ب��امل��ائ��ة من 
�لبيانات �ملعلوماتية �لتي متتلكها 

�ل��ب��ي��ان��ات وح��م��اي��ة ه��وي��ة �الأف����ر�د 
�ملحافظة  �أن  �ل��رق��م��ي  �ل��ع��امل  يف 
على خ�شو�شية �لبيانات �ملفتوحة 
�لف�شاء  �الأف��ر�د يف  وحماية هوية 
�لرقمي �شتكون من �أبرز �ملع�شالت 
�لتي �شتو�جه دول �لعامل و�الأفر�د 
�أن  يف �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ق��ب��ل��ة م��ع��ت��ر� 
ي�شتلزم  �ل��ت��ح��دي  ه���ذ�  م��و�ج��ه��ة 
تعنى  موؤ�ش�شات  �إن�شاء  �ل��دول  من 
بحماية خ�شو�شية بيانات �شكانها 
و�����ش����ن ت�������ش���ري���ع���ات وو�����ش����ع �أط����ر 
قانونية حتقق �لتو�زن بني عملية 
�إتاحة بيانات �الأفر�د عر �لف�شاء 
�الإل������ك������رتوين و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

خ�شو�شيتها يف �لوقت نف�شه.
�لنهو�س  �أك����د ع��ل��ى ����ش���رورة  ك��م��ا 
مب�شتوى وعي �الأفر�د و�ملجتمعات 
�لتثقيفية  �ل���ر�م���ج  ت��ع��زي��ز  ع��ر 
مل���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات �مل��رت��ب��ط��ة 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع����ل����ى خ�����ش��و���ش��ي��ة 

�الأخريين  �لعامني  خ��الل  �ل��دول 
و�لذي بات ين�شىء �أكر من 2.5 
���ش��ن��وي��ا بح�شب  ب��اي��ت  ك��ون��ت��ل��ي��ون 

�لتقارير �لدولية �لر�شمية.
ف��اق��م  �ل����و�ق����ع  ه�����ذ�  �أن  و�ع����ت����ر 
�أط���ر جديدة  �إي��ج��اد  �إىل  �حل��اج��ة 
ل�������ش���ون خ�����ش��و���ش��ي��ة �ل���ب���ي���ان���ات 
�لف�شاء  �الأف��ر�د يف  وحماية هوية 
�أهمية  �الإل��ك��رتوين وذل��ك يف ظل 
للجهات  بالن�شبة  �ل��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 
�مل���ق���دم���ة ل��ل��خ��دم��ات ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م��ل��ك��ي��ة �أ����ش���ا����ش���ي���ة ت���دع���م من����اذج 
وت�شاعدها  بها  �خلا�شة  �الأع��م��ال 
قدرتها  وتعزز  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  على 
�لتناف�شية  وحتقيق  �البتكار  على 
�الإن��ت��اج��ي��ة مب��ا ي�شهم يف  وزي�����ادة 
ت��ط��ور �مل��ج��ت��م��ع��ات وو����ش���ع ح��ل��ول 
ن��اج��ح��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 

�لدول و�حلكومات و�ملوؤ�ش�شات.
�الإم����ار�ت  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ور�أى 

ه����ذه  ع����ل����ى  ط����الب����ن����ا  ن���ح�������س  �أن 
�لنقد  مبد�أ  على  �لقائمة  �ملنهجية 
حولهم  ي���دور  مل��ا  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
�أظهر م�شنع �الإم��ار�ت  .  هذ� وقد 
النتاج حليب �الإبل وم�شتقاته دعمه 
خالل  من  و�لتعليم  للعلم  �مل�شتمر 
رع���اي���ة ط��ل��ب��ة �أب����ح����اث �ل���دك���ت���ور�ه 
ب�شحة  مايتعلق  كل  يف  و�ملاج�شتري 
وتطوير  �ل��ن��وق  ورفاهية  و�شالمة 
ويف  �أخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن  منتجاتها. 
�مل�شتمرة،  �ل��ت��وع��ي��ة  ب��رن��ام��ج  �إط����ار 
الن��ت��اج  �الإم������ار�ت  م�شنع  ي�شتقبل 
�الإب������ل وم�����ش��ت��ق��ات��ه، طلبة  ح��ل��ي��ب 
لت�شجيعهم  و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س 
على �الإنخر�ط يف جماالت �لبحث 

�لعلمي �ملتعلقة بحليب �الإبل. 
م�����ش��ن��ع  �أن  �إىل  �الإ�������ش������ارة  جت�����در 
�الإم������������ار�ت الن����ت����اج ح���ل���ي���ب �الإب�����ل 
وم�������ش���ت���ق���ات���ه، ي�����ش��ع��ى م����ن خ���الل 
�لطلبة  ح�����س  �إىل  �مل�����ش��ارك��ة  ه���ذه 
م��ن �الإم������ار�ت و�ل���ع���امل ع��ل��ى تبني 
�أي  �ل��ع��ل��م��ي يف  �ل��ب��ح��ث  م��ن��ه��ج��ي��ة 

جمال يرغبون فيه. 

و�لتي تعك�س �إلتز�منا بدعم �أهد�ف 
�الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لعلمي  �لبحث 
�لعربية �ملتحدة . و�أ�شاف �لبدري: 
ن��ح��ن يف م�����ش��ن��ع �الإم�������ار�ت الن��ت��اج 
ح��ل��ي��ب �الإب�����ل وم�����ش��ت��ق��ات��ه، ن��وؤم��ن 
يف  �الأم��ث��ل  �الأد�ة  ب��اإع��ت��ب��اره  بالعلم 
�لكثري  بلوغ  من  متكنا  فقد  عملنا 
م���ن �اله�������د�ف وت���ذل���ي���ل �ل��ع��ق��ب��ات 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  منهجية  ب��ف�����ش��ل 
�لتي نتبعها كما �أنه من �ل�شروري 

�جل�شم  مناعة  تعزيز  يف  ي�شاهم  و 
�ل�����ذ�ت�����ي�����ة. ك���م���ا وي�����دع�����م م�����ش��ن��ع 
�الإم��������ار�ت �ل���ع���دي���د م���ن �الأب���ح���اث 
حول حليب �الإبل يف جمال �ل�شحة 
و�جلمال.  ويف �إطار تعليقه على هذه 
�مل�شاركة، قال مط�شر �لبدري، نائب 
�ملدير �لعام ومدير تطوير �الأعمال 
مل�شنع �الإمار�ت النتاج حليب �الإبل 
وم�����ش��ت��ق��ات��ه: ن��ح��ن ف���خ���ورون ج��د�ً 
�لعلمي  �حل����دث  ب��ه��ذ�  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

�الإم������������ار�ت الن����ت����اج ح���ل���ي���ب �الإب�����ل 
باأهمية  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  وم�شتقاته 
�الإ�شتثنائي، مبا  �ملنتج  وفو�ئد هذ� 
م��ن مم��ي��ز�ت وخ�شائ�س  ب��ه  يتميز 
�الإب��ل منتج غذ�ئي  �أن حليب  حيث 
ق���ل���ي���ل �ل�����ده�����ون ط���ب���ي���ع���ي���اً وغ��ن��ي 
�ل��در����ش��ات  وت�شري  ���ش��ي،  بفيتامني 
له  ي��ك��ون  ق��د  �الإب����ل  حليب  �أن  �إىل 
�ل�شكري  �إيجابية على مر�شى  �آثار 
م��ن �ل��ن��وع �ل��ث��اين و�إل��ت��ه��اب �لكبد 

�أعلن م�شنع �الإمار�ت الإنتاج حليب 
ينتج حليب  �لذي  �الإب��ل وم�شتقاته 
�لنوق كاميلي�شي�س، عن م�شاركته يف 
�لدورة �ل� 14 من �ملعر�س �لدويل 
يقام  و�ل���ذي  ف�شي،  ك���ر�ع  للعلوم، 
تاريخه،  يف  م��رة  الأول  �أب��وظ��ب��ي  يف 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، وذلك 
يف �لفرتة ما بني 15 و 17 �شبتمر 
�جل����اري. وت��اأت��ي ه���ذه �مل�����ش��ارك��ة يف 
�إلتز�م م�شنع �الإمار�ت الإنتاج  �إطار 
ح��ل��ي��ب �الإب������ل وم�����ش��ت��ق��ات��ه، ب��دع��م 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي د�خ���ل 
�ل����دول����ة.  ه����ذ� و���ش��ي��ت��م��ك��ن �ل����زو�ر 
و�مل�����ش��ارك��ون يف �مل��ع��ر���س م��ن زي��ارة 
جناح م�شنع �الإمار�ت الإنتاج حليب 
�الإب�����ل وم�����ش��ت��ق��ات��ه، ل��ل��ت��ع��رف على 
ح��ل��ي��ب �الإب����ل وف���و�ئ���ده و�الأب���ح���اث 
و�الإجر�ء�ت �لعلمية �ملتعلقة باإنتاج 
دوره  منطلق  وم���ن  �الإب�����ل.  ح��ل��ي��ب 
�ل���ر�ئ���د و�مل���وق���ع �ل��ب��ح��ث��ي �مل��ت��ق��دم 
�الإب��ل، يحر�س م�شنع  حول حليب 

�ملناطق �حلرة �لتابعة لالإمارة. 
وط�����ال�����ب �ل����دك����ت����ور زي��������اد ع�����ش��ويل 
جت��ارة  لغرفة  �الق��ت�����ش��ادي  �مل�شت�شار 
و���ش��ن��اع��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ب�����ش��رورة 
و�ل�شناعة يف  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف  ت��زوي��د 
الحتاد  �خلا�شة  باالتفاقيات  �لدولة 
�الت��ف��اق��ي��ات  ب��ن��ود  يف  للنظر  �ل��غ��رف 
وت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �مل�����ش��رتك��ة، كما 
�إلكرتوين  طالب ب�شرورة عمل ربط 
�لنظام  وتوظيف  �الحت��اد  للغرف مع 
�الإلكرتوين لت�شهيل تبادل �ملعلومات 

و�الإح�شاء�ت �القت�شادية �حلديثة.

�ل�شركات  �أ�شحاب  مع  ثنائية  لقاء�ت 
�أكد  �خلليجية و�لعاملية.   من جانبه 
مدير عام �لغرفة على �جلهود �ملكثفة 
�ل��ت��ي ق��ام��ت بها غ��رف��ة ر�أ����س �خليمة 
�مل�����ش��ان��ع يف  ك���رى  م�����ش��ارك��ة  لتفعيل 
�إم������ارة ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ن���ط���الق���اً من 
دوره���ا يف دع��م بيئة �الأع��م��ال م��وؤك��د�ً 
م�شانع  وم�شاركة  متثيل  �أهمية  على 
�إم��ارة  باعتبارها  �ملعر�س  يف  �الإم���ارة 
���ش��ن��اع��ي��ة و�ع�����دة مت��ت��ل��ك زخ���م���اً من 
�ل�����ش��ن��اع��ات �ل��وط��ن��ي��ة ومت �ل��رتك��ي��ز 
يف  �مل��وج��ودة  �مل�شانع  على  �حلملة  يف 

�الإم��ار�ت  تنظيم معر�س �شنع يف  يف 
يف  �ملقبل  دي�شمر  يف  ينطلق  و�ل���ذي 
�شرورة  على  و���ش��دد  �ل�شارقة  �ك�شبو 
وت��وح��ي��ده��ا الجن��اح  �جل��ه��ود  تكثيف 
�ل���غ���رف  �أن �حت������اد  م��ب��ي��ن��اً  �مل���ع���ر����س 
ملعر�س  �ملنظمة  �للجنة  مع  بالتعاون 
�شنع يف �الإمار�ت ب�شدد �عتماد �مل�شودة 
�لنهائية ملحاور �ملوؤمتر �لذي �شيعقد 
باأهمية  مطالباً  �ملعر�س  هام�س  على 
و�ل�شركات يف  �مل�شانع  دعوة م�شوؤويل 
ق�ش�س  لعر�س  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة 
جن���اح م�����ش��اري��ع��ه��م و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق لعقد 

�للقاء  تناول  كما  بينهما.  و�ل�شناعة 
�آليات تفعيل جلان �لقطاعات �لتابعة 
�لتي ت�شهم  �ملبادر�ت  للغرفة وتكثيف 
وت�شهيل  �ال�شتثمار  مناخ  حت�شني  يف 
�لتبادل �لتجاري يف �الإمار�ت وتكثيف 
�لثنائية بني رجال �الأعمال  �للقاء�ت 
جم��ال  يف  �ل���ت���ع���اون  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�مل�شرتكة  و�ملعار�س  �لفعاليات  �إقامة 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ل��و���ش��ع �أج����ن����دة خ��ا���ش��ة 
�الأمني  و�طلع  بالزيار�ت �خلارجية.  
�مل�شاعد خالل �لزيارة على ما حققته 
�مل�شاركة  ب�����ش��اأن  �خليمة  ر�أ����س  غ��رف��ة 

�لق�شري  عبد�لنا�شر  �شعادة  ��شتقبل 
مدير عام غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س 
�خليمة �شعادة حممد �أحمد �لنعيمي 
�الأم��ني �لعام �مل�شاعد يف �حت��اد غرف 
�الإم���ار�ت  لدولة  و�ل�شناعة  �لتجارة 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ب���ه���دف ت��وط��ي��د 
�لعالقات �الأخوية و�لتو��شل �مل�شرتك 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ومت����ح����ور �الج���ت���م���اع 
ح����ول ت��وط��ي��د �أو������ش����ر �ل���ت���ع���اون مع 
�الأعمال  قطاع  خلدمة  �لغرف  �حت��اد 
�الأم��ني  ون��اق�����س م�شاعد  �الإم���ار�ت���ي. 
غرف  تو�جه  �لتي  �الإ�شكاليات  �لعام 
تكثيف  ب�������ش���رورة  �ل���ت���ج���ارة وط���ال���ب 
�ل��غ��رف �خلليجية  م��ع  �الج��ت��م��اع��ات 
ب��اآل��ي��ات وق�����ر�ر�ت م�شرتكة  ل��ل��خ��روج 
كما  �مل�شرتكة  �مل�شالح  دع��م  يف  ت�شب 
ناق�س �شل�شلة من �لفعاليات �مل�شرتكة 
�ل��غ��رف  دور  تفعيل  يف  ت�����ش��اه��م  �ل��ت��ي 
�الإم����ار�ت����ي����ة. و�أك������د ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�آف��اق  فتح  باأهمية  �الإم���ار�ت  خارجية 
ج��دي��دة ل��دع��م �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي 
مع  �ال�شتثمارية  �لعالقات  وتوطيد 
�مل�شتقبلية  �الآف���اق  لفتح  �ل��ع��امل  دول 
�لتجارة  م�شالح  يخدم  مبا  للتعاون 

المارات ت�شارك يف اجتماعات اللجنة القت�شادية املنبثقة عن املجل�س القت�شادي والجتماعي 
ويو�شف  �القت�شادية  و�التفاقيات  �لتعاون  �د�رة  مدير  �مل�شعل  في�شل 
حممد علي بن حجر نائب مدير �د�رة �لعالقات �ملالية �لدولية بالوز�رة. 
وقال �ل�شفري حممد بن �بر�هيم �لتويجري �الأمني �لعام �مل�شاعد لدى 
تقرير  �شت�شتعر�س  �للجنة  �إن  �القت�شادية  لل�شوؤون  �لعربية  �جلامعة 
�جلو�نب  ح��ول  �لعربي  نبيل  �لدكتور  �لعربية  �لعامللجامعة  �الأم��ني 
مهمة  مو�شوعات  �أعماالللجنة  ج���دول  يت�شمن  كما   .. �القت�شادية 
�ملجل�س  على  �شتعر�س  �ملتخ�ش�شة  �لفنية  �الجتماعات  يف  در��شتها  مت 
�الفريقية   - �لعربية  للقمة  �لتح�شري  بينها  ومن  و�إقر�رها  ملناق�شتها 
�ملقبل  19 و20 نوفمر  �ملزمع عقدها يف دولة �لكويت يومي  �لثالثة 
يف  ت�شهم  �ي��ج��اب��ي��ة  بنتائج  ل��ل��خ��روج  ل��ه��ا  و�ل��ف��اع��ل  �جل��ي��د  و�لتح�شري 
�القت�شادي  �مللف  ويركز  �القليمني.  فى  �القت�شادية  �لتنمية  حتقيق 

•• القاهرة -وام:

�ل�92 للجنة  �ل��دورة  ت�شارك دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �عمال 
بد�أت  �لتي  و�الجتماعي  �القت�شادي  �ملجل�س  عن  �ملنبثقة  �القت�شادية 
�ل��دول  جلامعة  �لعامة  �الم��ان��ة  مبقر  ليومني  وت�شتمر  �م�س  �عمالها 
�لعربية برئا�شة �حمد �آبالون رئي�س ق�شم �لعالقات مع �لدول �لعربية 
و�ال�شالمية بوز�رة �القت�شاد و�ملالية باملغرب. وياأتى �الجتماع يف �طار 
�مل�شتوى  على  �ل�92للمجل�س  �ل��ع��ادي��ة  ل��ل��دورة  �جل��اري��ة  �لتح�شري�ت 
وتر�أ�س  مل�شر.  خلفا  �ملغربية  �ململكة  برئا�شة  �ملقبل  �خلمي�س  �ل��وز�ري 
وفد �لدولة �مل�شارك باالجتماع �شعادة حممد �شالح �شلو�ح وكيل وز�رة 
�القت�شاد �مل�شاعد ل�شوؤون �ل�شيا�شات �القت�شادية كما ي�شم �لوفد نز�ر 

للقمة على تطوير �لتعاون �لعربي - �الفريقي يف �ملجاالت �القت�شادية 
وجتدر  �خلا�س.  و�لقطاع  �لتحتية  و�لبنية  و�ال�شتثمار  �لتجارة  مثل 
�ال�شارة �ىل �نه �شيعقد على هام�س �لقمة �ملنتدى �القت�شادي �لعربي- 
ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شيتناول  حيث  �ل��ك��وي��ت  ب��دول��ة  �الف��ري��ق��ي 
�الهتمام �مل�شرتك بني �جلانبني �لذي يت�شمنمتابعة تنفيذ قر�ر�ت كل 
�لقطاع  ون�شاط  و�الجتماعي  �القت�شادي  للمجل�س  �ل�91  �ل��دورة  من 
تنفيذ  �جلهود يف  ومو��شلة   92-91 �ملجل�س  دورت��ي  بني  �القت�شادي 
�لفقر�ت �القت�شادية �ل�شادرة عن �إعالن ليما �ل�شادر عن �لقمة �لثالثة 
للدول �لعربية ودول �أمريكا �جلنوبية 2012 . ومن ثم مناق�شة �مللف 
�القت�شادي على �لقمة �لعربية �الإفريقية وبعد ذلك مناق�شة مو�شوع 
�جلمركي  وت��ط��ور�ت��االحت��اد  �ل��ك��رى  �لعربية  �حل��رة  �لتجارة  منطقه 

�لعربي ومر�حل �لتنفيذ و�ملتابعة و�ملتطلبات بد�ية من حترير �لتجارة 
جتارة  وحترير  و�ملتابعة  �الأد�ء  حيث  من  �لعربية  �ل��دول  بني  �ل�شلعية 
�لدوليلتفعيل  �ل��ب��ن��ك  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ب��ني  �خل��دم��ات 
�مل�����ش��اع��دة �لفنية يف جم���ال حترير  ب��ت��ق��دمي  �ل��ع��م��ل �خل��ا���س  ب��رن��ام��ج 
�لتجارة يف �خلدمات ومتابعة كل من مرحلة �الحتاد �جلمركي �لعربي 
�القت�شادية  �جتماعاتاللجنة  تتناول  كما  �لعربي.  �جلمركي  و�لتعاون 
�ال�شتثمار  ملحكمة  مفو�س  وتعيني  �لعربية  �ل���دول  �ال�شتثمار�تفي 
�لعربية ومن �شمن �ملو�شوعات �ملطروحة ميثاق �ملحافظة على �لرت�ث 
�لعمر�ين يف �لدول �لعربية وتنميته �إ�شافة �إىل مناق�شة كل مناتفاقية 
و�لهيكل  و�ل��ت��ع��دي��ن  �ل�شناعية  للتنمية  �لعربية  للمنظمة  �الإن�����ش��اء 

�لتنظيمي للهيئة �لعربية للطري�ن �ملدين.
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العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/772 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �الم���ار�ت   �جلن�شية:  �ل�شام�شي  عبيد  غ��امن  عبيد  عمر 
لتجارة  )هاجر  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  :ت���ن���ازل   يت�شمن  حم���رر  يف  �ل��ت��وق��ي��ع 
الجهزة الكهربائية امل�ستعملة ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )64268( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
ليكن  �الم���ار�ت    �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ر��شد  علي  �شامل  �ىل:�شلطان  بعجمان 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10892 بتاريخ   2013/9/10     
 يف الق�سية رقم 2012/1147 جتاري كلي

و�ملعني من قبل حماكم  �حمد-  �ملحا�شي/�يوب عبد�هلل  يعلن �خلبري 
�ملدعية/  من  و�ملقامة  كلي  جت��اري   2012/1147 رق��م  �لق�شية  يف  دب��ي 
�ملدعى  ذ.م.م �شد  �شابق  ذ.م.م وي�شتكو  �لبيئية  �شركة �فريد� خلدمات 
عليها/ �شركة بينيت ريلرتز �س.ذ.م.م مدعوة حل�شور �جتماع �خلرة 
�ملنوى عقده يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/16 �و بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا يف مكتب �خلبري �لكائن يف بر دبي- 
رق��م ) دي 2( رقم  �ل��دور �الر����ش��ي- مكتب  بناية �خل��زن��ة-  �لكر�مة- 

�لهاتف 3367200
اخلبري املحا�سبي/ ايوب عبداهلل احمد

اعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع خربة حما�سبية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اي درايف لتاأجري ال�سيارات )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 104 ملك خليفة �لد�شمال- بر دبي- �لقوز �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�شة: 547733  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 63660 
�ل�شجل  �لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �القت�شادية بدبي  مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها 
 2013/8/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/08/13 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �سي ان كيه قايد 
دي��رة-  للعقار�ت-  بخيت  �ل  ملك   304 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  احل�سابات   لتدقيق 
�خلبي�شي  هاتف: 2659550 04 فاك�س/2659250 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اي بي �سي للعقارات   )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 34 ملك مركز �العمال �الوربي- جممع دبي لال�شتثمار �الول    
�لقيد  رق��م    612798 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 1059826 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
�أع��اله، وذلك  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/6/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/6/20 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
ملك   4 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  قانونيون  حما�سبون  و�سركاه  الغا  �سفيان  �ملعني 
رحمه عبد�هلل �ل�شام�شي- ديرة- بور�شعيد �لهاتف  2955248 04 فاك�س/2950081 04 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي:�سي ان كيه قايد لتدقيق احل�سابات 
هاتف:  �خلبي�شي   دي���رة-  ل��ل��ع��ق��ار�ت-  بخيت  �ل  ملك   304 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:   
2659550 04 فاك�س/2659250 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  اي درايف لتاأجري 
ال�سيارات)�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/8/13 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/13  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: �سفيان الغا و�سركاه حما�سبون قانونيون
�لهاتف   بور�شعيد  دي���رة-  �ل�شام�شي-  ع��ب��د�هلل  رحمه  ملك   4 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:   
2955248 04 فاك�س/2950081 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  اي بي �سي للعقارات  
)�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/6/20 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/6/20  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بي�ساور لالثاث  )�س. ذ.م.م(.
ذ�ت م�شوؤولية  �لقانوين:  �ل�شكل  �لنهده    دي��رة-  ب��الز�   �مل��ال  �لعنو�ن: حمل ملك 
حمدودة. رقم �لرخ�شة: 506041  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1083836 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع��اله، وذل��ك مبوجب  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها 
2013/8/06 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/6 وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون 
قانونيون  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- بر دبي- هاتف  04-3215355 
فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ليالك فا�سن   )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم KF  07 ملك �لر�شاء مول- بر دبي- �لر�شاء �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    673942 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
1099222  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/08/11 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/21 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني املركز الدويل 
لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد لتنمية �مل�شارع �ل�شغرية و�ملتو�شطة - ديرة.   هاتف  2501521-04 فاك�س: 
2501522-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��ز�ي��ا-  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 1001 ملك مركز 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
)�س  لالثاث  بي�ساور  لت�شفية   �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/8/06 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/6  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي/املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: 
�ل�شغرية  �مل�شارع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب 
و�ملتو�شطة - ديرة.   هاتف  2501521-04 فاك�س: 2501522-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله 
لت�شفية ليالك فا�سن  )�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/8/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/11  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/743   جتاري كلي                         
جيتانند  �شبهر�ج   -2 ذ.م.م  �لتجارية  ح�شني  �ل  حممد  ع��ادل  �شركة   -1/ عليهم  �مل��دع��ى  �ىل 
باجر�ين 3- كامال �شبهر�ج باجر�ين  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�شرف �لعربي 
لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لعربي  �مل�شرف   / ل�شالح   �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2013/2/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية  بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� للم�شرف �ملدعى مبلغ 
)1.293.423.50 درهم( )مليون ومائتان وثالثة وت�شعون �لفا و�ربعمائة ثالثة وع�شرون درهما 
وخم�شون فل�شا( و�لفائدة بو�قع 9% من 2012/4/17 وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مهم بالر�شوم 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    

  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/919 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
حممد  �شالح  �ملدعي/�بر�هيم  �ق��ام   - نور  �ل�شيد  وميثلها  ذ.م.م  وورل��د  �شابال 
�بوظبي-  �ملتحدة عنو�نه:  �لعربية  �ملرزوقي - جن�شيته: �الم��ار�ت  �حمد �شيف 
�ل�شو�مخ- �شعبية 1-منزل رقم 27 ت: 0504443604 �لدعوى برقم 2013/919 
-جتاري - كلي- عجمان- �ملطالبة مببلغ 286717 درهم فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �البتد�ئية  �الحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام 
وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 6 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/9/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 154 /2012 عقاري كلي     
 -2 ب��اي  بيزن�س  دب��ي  و�شركة  �ت�س  بي  �م  كابيتال جي  تريند  �ملدعى عليهم /1-   �ىل 
�شيلفر �شتار تاور ليمتد 3- فر�نك �شاميون جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
بورت فوليو بروجكت�س ليمتد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببطالن 
�لعقد بني �ملدعيني و�ملدعي عليهما �الوىل و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�النفر�د 
بان يوؤدو� للمدعيني مببلغ وقدره )20000000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �شد�د �ملبالغ وحلني �لوفاء �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/25 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 901 /2013 احوال نف�س م�سلمني       
�القامة  ب��ن ف�شل  جمهول حم��ل  ف���وؤ�د حممود علي  �مل��دع��ى عليه /1-   �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �ق��ام عليك  مبا �ن �ملدعي / هند ح��دن��ى   قد 
ونفقة  �شابقة  بنفقة  �ل�����ش��د�ق  مب��وؤخ��ر  عليه  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  لل�شرر  ب��ط��الق 
للبنت وم�شكن ح�شانة و�جرة خادمة و�جرة حا�شنة و�ثبات ح�شانة �ملدعية 
للبنت مها و�لر�شوم و�مل�شاريف و�الت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/9/18 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1C.13 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ادارة الحوال ال�سخ�سية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 761 /2013 عقاري كلي           

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة تبيان للتطوير �لعقاري ذ.م.م     جمهول حمل 
ر��شد  وميثله:  �ل�شهري  علي  بن  �شليمان  بن  علي   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�ملطالبة ب�شحة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �شبيب قد  بن  ر��شد  �حمد  
ثبوت �جر�ء�ت �حلجز �لتحفظي رقم 2013/36 عقاري و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/149  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �ي �ن جي �وتدور �المار�ت ذ.م.م ) 
فرع من �شركة نيون �المار�ت ذ.م.م( جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�شركة نيون �المار�ت- ذ.م.م  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2010/508 جتاري كلي بتاريخ 2011/2/15 
�ل�شاعة 10.00  �ملو�فق 2013/9/29  يوم �الحد  لها جل�شه  وحددت 
�شباحا بالقاعة رقم ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10892 بتاريخ   2013/9/10     
 يف الدعوى رقم 2013/52 ا�ستئناف جتاري

�ل�شادة/كلية كامريدج �لدولية �ملحرتمني،،،
حمكمة  قبل  م��ن  تكليفنا  مت  ب��ان��ه  �الف����ادة  ن��ود  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  ب�شفتكم 
�ال�شتئناف �ملوقرة دبي، للقيام مبهمة �خلرة �حل�شابية يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله، وبناء عليه فاننا نرغب يف �الجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة 
�لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د مقابل مدر�شة �اللفية بجانب كليات �لتقنية �لعليا 
للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالأعمال- �لطابق �لر�بع- مكتب رقم )406( 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  يف   04-2344330 رق��م  فاك�س   04/2344403 رق��م  هاتف 
�لدعوى  مو�شوع  ملناق�شة  وذل��ك  م�شاء   05.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/9/16
�ملذكورة �عاله، لذ� يرجى ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية �لتي 

حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق/ حما�سبون قانونيون    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10892 بتاريخ   2013/9/10     

 يف الدعوى رقم 2013/243 جتاري كلي  
�ل�شادة/�شركة �شيماكو ميدل �ي�شت �س م ح �ملحرتمني �ل�شادة/ �شركة بايكنج تكنولوجيز �س 
�رنولدو�س �ملحرتمني وكالء �ملدعي/  �ل�شادة/ �نطونيو�س جو�شفو�س  �ل�شادة �ملحرتمني  م ح 

كافترييا لذيذ وميثلها �شاحبها/ �حفاد �حمد حممد علي �لفو�ل
�خل��رة  مبهمة  للقيام  �مل��وق��رة-  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  قبل  م��ن  تكليفنا  بانه  �الف���ادة  ن��ود 
�حل�شابية يف �لدعوى �ملذكورة �عاله، وبناء عليه فاننا نرغب يف �الجتماع بكم يف مقر مكتبنا 
�لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د مقابل مدر�شة �اللفية بجانب كليات �لتقنية �لعليا 
رقم  هاتف   )406( رق��م  مكتب  �ل��ر�ب��ع-  �لطابق  لالأعمال-  بالتنيوم  مركز  بناية  للطالبات- 
�ل�شاعة  متام  يف   2013/9/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  يف   04-2344330 رقم  فاك�س   04/2344403
كافة  ��شطحاب  يرجى  ل��ذ�  �ع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  مو�شوع  ملناق�شة  وذل��ك  م�شاء   05.00

�مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق/ حما�سبون قانونيون    

دعوة لجتماع خربة
العدد  10892 بتاريخ   2013/9/10     

رقم 19018(  )���س.ذ.م.م( )رخ�شة  �الت�شاالت منطقة حرة  ل�شبكة  �شركة/ كو�شمك 
و�لكائنة ب� �شتديو مدينة دبي �س ب 262794 جبل علي دبي، دولة �المار�ت �لعربية 

�ملتحدة، و�ملرخ�شة لدى �شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�العالم
)Dubai Technology & Media Free Zone )Authority ترغب هذه �ل�شركة 
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذي مت �تخاذه بو��شطة جمل�س �الد�رة يف �جتماعه 

�لذي عقد بتاريخ 2013/7/9 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة.
�ى مطالبات يف مو�جهتها  ولديه  باالمر  ب��اأي طرف معني  �ل�شركة  تهيب  وفقا لذلك، 
�لريد  �الع��الن عن طريق  تاريخ هذ�  �ملطالبات خالل 45 يوما من  عليه تقدمي هذه 
�مل�شجل �و �الت�شال ب�: �ل�شيد: جيم�س ماثيو ��شم �ل�شركة: هورو�ث ماك )�شابقا �أجي �ن 
ماك( �س.ب: 262794 جبل علي دبي- دبي- دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة. هاتف رقم: 

admin.jafza@crowehorwath.ae8810902-04 �لريك �اللكرتوين
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�شعار و�ملحددة ب� 45 يوما.

اإ�سعار ت�سفية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/396 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1- خلدون �حمد �لقال جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ مكتب �لدكتور �بر�هيم ح�شن �ملال- للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية 
وميثله: �بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
عري�شه  على  �م��ر   2013/245 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �ع��اله 
�شرعي ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15196( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ال�شتحقاق.  ت��اري��خ  م��ن 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �العالن. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

بتاريخ :2013/6/23    �ملودعة حتت رقم: 193774 
با�ش��م:مركز �بوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني            

وعنو�نه :�بوظبي ، �شارع �ملرور ، برج باركليز )A( �لطابق )12( ، �س.ب: 108800 ، هاتف: 97102613200+ 
، فاك�س: 971026132111+

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 �قامة �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت يف جمال �د�رة �مل�شاريع .

�لو�ق�عة بالفئة:41
خط  �الح��رف  منت�شف  من  وميتد  �ل��رم��ادي  باللون   EPMA عبارة  من  �ل�شعار  �لعالمة:يتكون  و�شف 
 Emirates Project ��شفلها  �مل�شاريع  �الم��ار�ت الد�رة  �كادميية  �لعربية  باللغة  �ل�شكل  ��شفل  �شغري 
Management Academy باللون �لرمادي و�على �ل�شعار �شكل مثلث يحتوي على ثالث �لو�ن 

بدرجات متفاوته وهي )�لوردي و�الخ�شر و�الزرق( .
�ال�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة )�المار�ت emirates( مبعزل عن �لعالمة 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بر�ري لالد�رة �لغابات
  nurseries Barari:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:193003       بتاريخ:2013/6/9 م
با�ش��م:بر�ري لالد�رة �لغابات

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �لكورني�س ، �س.ب:113260 ، هاتف:026818980 ، فاك�س: 026810802
بيعها  بغر�س  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

وحتديد� �لزهور و�لنباتات �لطبيعية بالتجزئة و�شتالت �ال�شجار و�لنباتات باجلملة .
�ل�شعار   با�شفل  وكتابة  �الخ�شر  باللون  �شجرة  �عاله  �لذهبي  باللون  �شكل زهرة  �لعالمة:عبارة عن  و�شف 
 . �البي�س  باللون  خلفية  على  و�ل�شكل  �الخ�شر  باللون   nurseries ��شفلها  �الخ�شر  باللون   Barari

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بر�شتج للتجارة �لعامة
  LIONS & WOLVES:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:187751       بتاريخ:2013/3/4 م
با�ش��م:بر�شتج للتجارة �لعامة

وعنو�نه:دبي ، ديرة ، �لبطني ، �س.ب:7322 ، هاتف:042653365 ، فاك�س: 042653363 � �لريد �اللكرتوين: 
sirclz@gmail.com

و�غطية  �لقدم  ولبا�س  و�الح��ذي��ة  �جلاهزة  �ملالب�س  بالفئة:25  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لر�أ�س.

و�شف �لعالمة:�شكل وجه �أ�شد يف �ملنت�شف باللون �البي�س و�ال�شود ومن �طر�فه �شكل وجه ذئب من �ليمني 
و وجه ذئب من �لي�شار باللون �ال�شود مع كلمة بالالتينية LIONS & WOLVES باللون �ال�شود . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�شامل �جلابري

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :55364
با�ش��م :�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه :�المار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �س.ب:49002 ،
 هاتف:042266083 ، فاك�س: 042255165

و�مل�شجلة حتت رقم :)48808(  بتاريخ:2004/9/26 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :2013/9/9  وحتى تاريخ :2023/9/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �سبتمرب 2013 العدد 10892
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�مل��ع��ل��وم��ات وت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة من 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س. ونتوقع 
م�������ش���ارك���ة م����ن ����ش���رك���ات ت��ع��م��ل يف 
و�إعادة  �ل�شناعي،  �لتنظيف  جمال 
�لنفايات،  وج��م��ع  ون��ق��ل  �ل��ت��دوي��ر، 
و�حل������اوي������ات، وخ���ل���ط �الأ����ش���م���دة، 
وت��ط��ه��ري �الأم����اك����ن م���ن �ل��ت��ل��وث، 

و�حلد  �ل�شو�رع،  و�شيانة  وتنظيف 
من �لتلوث �جلوي . 

و����ش���وف ي��ق��ام م��ع��ر���س �إي��ك��وي�����ش��ت 
ي��ن��اي��ر   22-20 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 
�ن��ع��ق��اد  م���ع  ب���ال���ت���ز�م���ن   2014
�لعاملية  �لقمة  �ل�شابعة من  �لدورة 
�لثانية  و�ل���دورة  �مل�شتقبل  لطاقة 

ع�شو جمل�س �إد�رة مركز �لنفايات 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  ورئي�س  –�أبوظبي 
�ل��ب��ل��دي��ة؛ و���ش��ع��ادة حم��م��د جميل 
�ل�������رحم�������ي، �مل������دي������ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
وفريدريك  ؛  م�شدر  يف  للعمليات 
للمعار�س  ري��د  �شركة  رئي�س  ثيو، 
يف �ل�شرق �الأو�شط قد �أطلقو� �م�س 
�إيكو  معر�س  ر�شمياً  �شبتمر(   9(

وي�شت .
و���ش��رح م��ع��ايل حم��م��د �ل���ب���و�ردي، 
�إد�رة  م��رك��ز  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�أب��وظ��ب��ي، ب��اأن��ه ي�شر  �ل��ن��ف��اي��ات يف 
معر�س  يف  �شريكاً  يكون  �أن  �ملركز 
�إي��ك��و وي�����ش��ت �جل��دي��د �ل����ذي يقام 
ي��ن��اي��ر   22-20 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 
�أبوظبي  �أ�شبوع  �إط��ار  يف   2014
لال�شتد�مة . وقال يف هذ� �ل�شدد: 
�ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  م���رك���ز  ب���و����ش���ف 
�لنفايات  �إد�رة  بها  �ملنوط  �ل�شلطة 
يف �إمارة �أبوظبي، فاإن �ملركز يدعم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 - �ل���ن���ف���اي���ات  �إد�رة  م���رك���ز  �أط���ل���ق 
عاملياً  معر�شاً  م�شدر  و  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتدوير  �لنفايات  الإد�رة  ج��دي��د�ً 
ه���و �إي���ك���و وي�����ش��ت ، �ل�����ذي ���ش��ي��ق��ام 
لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  خالل 

يف �أبوظبي يناير �ملقبل.  
ويهدف �إيكو وي�شت 2014 ، �لذي 
ت�شت�شيفه م�شدر ، مبادرة �أبوظبي 
ل��ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
�أب��وظ��ب��ي   - �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  م��رك��ز 
�ل�شركة  للمعار�س  ري���د  وتنظمه 
�ملعار�س  لتنظيم  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية 
�حتياجات  دع��م  �إىل  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
�ملنطقة ملو�جهة �لتحديات �لر�هنة 
باأ�شلوب  �ل��ن��ف��اي��ات  م��ن  للتخل�س 
يف  وي�شهم  �لبيئة  �شالمة  ي��ر�ع��ي 

حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. 
وك������ان م���ع���ايل م���اج���د �مل��ن�����ش��وري 

�جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة الإي��ج��اد �حللول 
�لنفايات  �إد�رة  حت��دي��ات  ملجابهة 
�لتي متثل �إحدى �الأولويات �شمن 

. ‘2030 �أبوظبي  ’روؤية 
و�أ�شاف: ُيعنى مركز �إد�رة �لنفايات 
متكامل  ن��ظ��ام  وت��ن��ف��ي��ذ  ب��ت��ط��وي��ر 
لكننا  �أبوظبي،  يف  �لنفايات  الإد�رة 
وم��ع��اجل��ة  �إد�رة  �أن  مت��ام��اً  ن����درك 
ت�����ش��ك��ل ق�شية  �ل��ن��ف��اي��ات  وت���دوي���ر 
�إقليمية وعاملية، ونرى يف معر�س 
ف��ر���ش��ة  �جل���دي���د  وي�شت‘  ’�إيكو 
مل�����ش��ارك��ة معارفنا  ج��دي��دة وم��ه��م��ة 
من  زمالئنا  مع  �ملحلية  وخر�تنا 
نطاق  لتطوير  �لعامل  �أنحاء  كافة 
�أو�شع و�أرحب للتفكري و�البتكار يف 

هذ� �ملجال .
وبهذه �ملنا�شبة، قال معايل �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان �أح��م��د �جل��اب��ر �أن �إق��ام��ة 
معر�س ’�إيكو وي�شت‘ �شمن �أ�شبوع 
�أب��وظ��ب��ي ل��ال���ش��ت��د�م��ة وب��ال��ت��ز�م��ن 

لطاقة  �لعاملية  �لقمة  �ن��ع��ق��اد  م��ع 
 ، للمياه  �لعاملية  �لقمة  و  �مل�شتقبل 
�أبوظبي  مكانة  تر�شيخ  يف  �شت�شهم 
كمن�شة عاملية لدعم جهود �لتنمية 
�مل�����ش��ت��د�م��ة، م��و���ش��ح��اً ب���اأن حتويل 
عاماًل  ميثل  ط��اق��ة  �إىل  �ل��ن��ف��اي��ات 
مهماً لدعم �جلهود �لهادفة لتعزيز 
�ال�شتد�مة  وحتقيق  �لطاقة  �أم��ن 

�لبيئية على �ملدى �لبعيد. 
ت��دوي��ر  عملية  ت��ن��ط��وي  و�أ����ش���اف: 
لتوليد  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �ل��ن��ف��اي��ات 
�لفو�ئد  م��ن  �لعديد  على  �لطاقة 
ف���ه���ي ت�����ش��ه��م يف ح���م���اي���ة �ل��ب��ي��ئ��ة 
ف�����ش��اًل ع���ن كونها  و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا، 
ك��ف��اءة  وذ�ت  �ق��ت�����ش��ادي��اً  جم���دي���ة 
�أبوظبي  ’�أ�شبوع  و�شيقدم  عالية. 
مم���ت���ازة  م���ن�������ش���ة  لال�شتد�مة‘ 
ال����ش���ت���ع���ر�����س �أح��������دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
هذ�  جعل  �شاأنها  من  �لتي  �لعاملية 

�لقطاع �أكر فعالية .

و�أ������ش�����اف: ت���دع���م ح���ك���وم���ة دول����ة 
تطوير  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
لتحويل  م��ت��ك��ام��ل��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
كاإحدى  وذلك  �إىل طاقة  �لنفايات 
�لتقنيات �لرئي�شية للنمو �ل�شديق 
للبيئة، ال�شيما و�أنها توفر م�شدر�ً 
متجدد�ً للطاقة ف�شاًل عن تقدمي 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مبكبات  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل 
�ملعنية  وت��ق��وم �جل��ه��ات  �ل��ن��ف��ي��ات. 
على  مر�جعة  باإجر�ء  �حلكومة  يف 
لتكنولوجيا  �الحت�����ادي  �مل�����ش��ت��وى 
و���ش��ي��ا���ش��ات حت��وي��ل �ل��ن��ف��اي��ات �إىل 
ط��اق��ة و�ل��ت��ي م��ن �شاأنها دع��م منو 

�لقطاع يف �مل�شتقبل .
وب����������دوره، ق�����ال ف����ري����دري����ك ث��ي��و، 
رئ��ي�����س ���ش��رك��ة ري���د ل��ل��م��ع��ار���س يف 
�ل�شرق �الأو�شط : �شوف يتيح ’�إيكو 
م��ن فر�س �الأع��م��ال  وي�شت‘ ع���دد�ً 
مبا  �ل��ن��ف��اي��ات،  �إد�رة  جم���ال  ع���ر 
ف��ي��ه��ا م�������ش���اري���ع ج����دي����دة وت���ب���ادل 

�إطار  يف  للمياه  �لعاملية  �لقمة  من 
فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 
�إىل  تهدف  �لتي  �لعاملية  �ملن�شة   ،
مناق�شة �لتحديات �ملرت�بطة �لتي 
ن�شر  ت�شريع  �لتاأثري يف  �شاأنها  من 
�لتنمية  وم�����ش��اري��ع  ح��ل��ول  وت��ب��ن��ي 

�مل�شتد�مة و�لطاقة �ملتجددة.

مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي و م�شدر يطلقان معر�س اإيكو وي�شت 

جمل�س اأبوظبي للتطوير القت�شادي ُيكرم رّواد 
اأعمال امل�شتقبل يف احلفل اخلتامي ملبادرة اأكون

مطورون من 22 دولة يتناف�شون على 
جوائز �شيتي �شكيب لالأ�شواق النا�شئة 

غرفة دبي ت�شتعر�س فر�س ال�شتثمار يف �شوق اأنغول 

 7 يف  للجو�ئز  �لنهائية  �ملجموعة  �ختيار  �شيتم  كما 
�أكتوبر �لقادم و�شتتاح �لفر�شة للمتاأهلني لعر�س �آخر 
�لنا�شئة  �الأ���ش��و�ق  يف  �ل��ر�ئ��دة  وم�شاريعهم  �بتكار�تهم 
وج��ه��ا ل��وج��ه �أم�����ام جل��ن��ة �حل���ك���ام. و���ش��م��ت �ل��ق��ائ��م��ة 
ك��ل من  ت��ط��وي��ري��ة م��ن  ل��ل��ج��و�ئ��ز م�����ش��اري��ع  �ملخت�شرة 
وماليزيا  و�الأردن  و�أندوني�شيا  و�لهند  وم�شر  �ل�شني 
�الإمار�ت.  و�شنغافورة وتركيا ودولة  وموزمبيق وقطر 
جو�ئز  يف  فائزين  �أي�شا  �لنهائية  �لقائمة  وتت�شمن 
�الأ���ش��ه��ر  خ���الل  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اب��ق��ة  �شكيب  �شيتي 
�لعربية  و�ململكة  وم�شر  قطر  من  كل  يف  �ملا�شية   12

�ل�شعودية. 

من  �نطالقا  وذل��ك  جتارية  �شر�كات  لتاأ�شي�س  �لبلدين  يف 
وتوفري  �الأعمال  بدعم منو  �ال�شرت�تيجية  �لغرفة  �أه��د�ف 
بيئة حمفزة لها و�لرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي حيث 

نعمل على �لدو�م مبا يحقق �مل�شلحة �مل�شرتكة للبلدين.
وركز �لغرير على مز�يا �ال�شتثمار يف دبي ملا تتمتع بع من 
�لتجارة و�ل�شياحة  تنوع �قت�شادها و�لرتكيز على قطاعات 
و�خلدمات �للوج�شتية و�خلدمات �ملالية �لتي �أ�شبحت من 
�لركائز �الأ�شا�شية القت�شاد دبي معتر� �ن هذه �لقطاعات 

ت�شكل �أبرز فر�س �ال�شتثمار يف �الإمارة.
دبي  �شركاء  الئحة  على   37 �ملرتبة  حاليا  �أن��غ��وال  وحتتل 
�ملا�شي  �لعام  �لنفطية  غري  دب��ي  جت��ارة  وبلغت  �لتجاريني 
 4.5 �ل�����و�رد�ت منها  بلغت  دره���م  م��ل��ي��ار   6.7 �أن��غ��وال  م��ع 
مليون دره��م يف ح��ني بلغت ���ش��ادر�ت و�إع���ادة ���ش��ادر�ت دبي 
م�����ش��ارك��ة وكلمات  �ل��ل��ق��اء  و���ش��ه��د  دره����م.  م��ل��ي��ار   2.2 منها 
�شار�فيا  فالفيو  �شعادة  وه��م  �أنغوليني  وم�شوؤولني  ل��وزر�ء 
�ل�شعبية  �أجنوال  جمهورية  �شفري  فوني�شيكا  كارلفالهو  دي 
لدى �لدولة ومعايل خو�شيه �أنطونيو �شيلفا وزير �الإ�شكان 
�أب��ر�ن��ت��ي�����س �لرئي�شة  و�ل��ت��ط��وي��ر �حل�����ش��ري وم��اري��ا ل��وي��ز� 
�ال�شتثمار  وك��ال��ة  يف  �مل�����در�ء  جمل�س  ورئ��ي�����ش��ة  �لتنفيذية 
�لوطنية �خلا�شة يف �أنغوال باالإ�شافة �إىل خو�شيه �شيفريينو 

رئي�س �جلمعية �ل�شناعية �الأنغولية.
و�أو�شح �ل�شفري �النغويل لدى �لدولة �أن بالده تعمل على 
�أن  .. معتر�  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
توفر  نتيجة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  م��الئ��م��ا  خ��ي��ار�  ت�شكل  ب���الده 
�إنها من  �ملو�رد �لطبيعية حيث  �ل�شيا�شي ووفرة  �ال�شتقر�ر 
��شرع �القت�شاديات منو� يف �لعامل خالل �لعقد �ملا�شي وهي 
موؤهلة لتكون منوذجا يحتذى به يف �لتنمية �القت�شادية يف 

�أفريقيا.

•• دبي-وام:

يتناف�س م�شممون ومطورو م�شاريع من 22 دولة على 
لالأ�شو�ق  غلوبال  �شكيب  �شيتي  معر�س  بجو�ئز  �لفوز 
 10 8 حتى  ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  ي��ق��ام يف  �لنا�شئة و�ل���ذي 
�أكتوبر �لقادم يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي. وتتناف�س 
م�شروعا   27 و�ن�����ش��اء  ت�شميم  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  �ل��ف��رق 
عقاريا عامليا على �جلو�ئزبعد تر�شيحهم من �أمام جلنة 

موؤلفة من 12 حكما ومن بني 283 م�شاركا .
 و�شيتم �الحتفال بالفائزين يف حفل ي�شت�شيفه فندق 
�أكتوبر �ملقبل يف دبي   9 جيه دبليو ماريوت ماركيز يف 

 •• دبي-وام:

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير  �شيف  عبد�لرحمن  �شعادة  دعا 
غرفة جت��ارة و�شناعة دب��ي رج��ال �الأع��م��ال يف �الإم���ارة �إىل 
تعتر م�شتقبل  �لتي  �الفريقية  �لقارة  �أ�شو�ق  نحو  �لتوجه 
ت�شكل خيار�  �أن��غ��وال  �شوق  �أن  �إىل  .. م�شري�  �الأع��م��ال  ع��امل 
�الإمار�تية. جاء ذلك خالل  مالئما وجمزيا لال�شتثمار�ت 
�شفارة  مع  بالتعاون  �لغرفة  نظمته  �ل��ذي  �للقاء  �فتتاحه 
�لغرفة فر�س  �لدولة �شمن مبادرة  �أنغوال لدى  جمهورية 
��شتثمارية يف �أ�شو�ق و�عدة  و�لتي تهدف �إىل تعزيز �لقدر�ت 
�لتناف�شية الأع�شائها من خالل تعريفهم بفر�س �ال�شتثمار 
�إىل  �الأ���ش��و�ق �جل��دي��دة. ولفت �لغرير  �ملجزية يف ع��دد من 
وجود فر�س و�عدة لال�شتثمار يف �أنغوال خا�شة يف قطاعات 
و�ل�شياحة  و�لت�شييد  و�لبناء  �لتحتية  و�لبنية  �ملو��شالت 
���ش��رك��ات دب���ي خ��ر�ت  �ل��ت��ي متتلك فيها  �ل��ق��ط��اع��ات  وه���ي 
�القت�شادية  �لتنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شاهم  �أن  مي��ك��ن  و����ش��ع��ة 
�إىل  �ملنطقة  ل�شركات  بو�بة  ت�شكل  دبي  �أن  و�أو�شح  باأنغوال. 
�لقارة �الإفريقية وهي قادرة على لعب دور رئي�شي يف تدفق 
�ال�شتثمار�ت من و�إىل �لقارة �الأفريقية ملا متتلكه من بنية 
بني  �لتجاري  �لتبادل  لتعزيز  وموؤهلة  متطورة  لوجي�شتية 
رحالت  وج��ود  �لغرير  و�عتر  دب��ي.  عر  و�أفريقيا  �لعامل 
طري�ن مبا�شر تربط دبي بالعا�شمة �لنغولية لو�ند� عامال 
م�شاعد� يف تعزيز �لتعاون �القت�شادي �لثنائي بني �جلانبني 
.. م�شدد� على �أن �حلاجة �إىل تاأهيل �لبنية �لتحتية يف �نغوال 
و��شعة  فر�شا  يفتح  وم�شانع  وم��د�ر���س  وم��ب��ان  ط��رق  م��ن 
ل�شركات دبي يف حني �ن قطاعات �لزر�عة و�ل�شياحة ت�شكل 
قطاعات و�عدة كذلك لال�شتثمار. وجدد تاأكيده على �لتز�م 
غرفة دبي بتوفري كل �لدعم و�لت�شهيالت لرجال �الأعمال 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية وموؤ�ش�شة 
�مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة وم��ن��ت��دى 
دب��ي  �الأع���م���ال و�شلطة و�ح���ة  ري����ادة 
لل�شيليكون وموؤ�ش�شة �ل�شارقة لدعم 
وجمتمع  )رو�د(  �لريادية  �مل�شاريع 
ل�شركة  �الإع���الم���ي  �مل��ح��ت��وى  �إن���ت���اج 

 .)TwoFour54(
وباالإ�شافة �إىل حفل توزيع �جلو�ئز 
ور���س عمل  تنظيم  �مل��ب��ادرة  تت�شمن 
ل���ل���ط���الب يف خم���ت���ل���ف �جل���ام���ع���ات 
وذل������ك مب�������ش���ارك���ة ع������دٍد م����ن رو�د 
�شاركو�  �لذين  �الإمار�تيني  �الأعمال 
وخر�تهم.  معرفتهم  �ل��ط��الب  م��ع 
تقدمي  على  �لطلبة  ت�شجيع  وي��ت��م 
م�شابقة  يف  ل��ل��دخ��ول  م�����ش��ارك��ات��ه��م 
�أف�������ش���ل ف����ك����رة ع���م���ل ، وه�������ذه ه��ي 
يقوم  فيها  يتم  �لتي  �لر�بعة  �ل�شنة 
ف��ي��ه��ا جم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ط��وي��ر 
�القت�شادي باإد�رة هذه �ملبادرة. وقد 
بتو�شيع  �ل�شنة  هذه  �ملبادرة  �ت�شمت 
ل��ت�����ش��م��ل خمتلف  �مل�������ش���ارك���ة  ن���ط���اق 
�جلامعات من جميع �أنحاء �الإمار�ت 
�لباهر  �لنجاح  �ل�شبع. وتعقيباً على 
�أكون،  مبادرة  من  �لر�بعة  للمرحلة 
�لرقباين،  �شعيد  فهد  �شعادة  �شرح 
مدير عام جمل�س �أبوظبي للتطوير 
�مل���و�ه���ب  �إن  ق���ائ���اًل:  �الق���ت�������ش���ادي، 
�لعام  هذ�  �شهدناها  �لتي  و�لكفاء�ت 
عمل  ف��ك��رة  �أف�����ش��ل  م�شابقة  �شمن 

ن��ظ��م جم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ط��وي��ر 
�ل��ي��وم �حل��ف��ل �ل�شنوي  �الق��ت�����ش��ادي 
�لر�بع لتكرمي �لفائزين يف م�شابقة 
�أف�����ش��ل ف��ك��رة ع��م��ل ���ش��م��ن م��ب��ادرة 
�الأعمال، حيث  ريادة  لت�شجيع  �أكون 
مت �الإع����الن ع��ن �أ���ش��م��اء 24 ف��ائ��ز�ً 
148 م�����ش��ارك��اً م��ن طلبة  م��ن ب��ني 
�أن��ح��اء دول��ة  �جل��ام��ع��ات يف خمتلف 
�الإمار�ت. وميثل هذ� �حلفل �حلدث 
�خلتامي للجولة �لر�بعة من مبادرة 
�أك�������ون، وه����ي ب���رن���ام���ج ي���ه���دف �إىل 
ب��ني طالب  �الأع��م��ال  ري���ادة  ت�شجيع 
�جل���ام���ع���ات وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ب��دء 

م�شاريعهم �خلا�شة.
فندق  يف  �ل�شنوي  �حلفل  �أقيم  وق��د 
�شعادة  بح�شور  �أبوظبي  �شانغريال 
ف��ه��د ���ش��ع��ي��د �ل���رق���ب���اين، م��دي��ر ع��ام 
جمل�س �أبوظبي للتطوير �القت�شادي 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  وح�شور 
مل����ب����ادرة �أك�������ون، ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل 
�شعادة حممد عز�ن �ملزروعي، مدير 
�لغربية  �ملنطقة  تنمية  جمل�س  عام 
و�شعادة حممد هالل �ملهريي، مدير 
�أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
و�����ش����ع����ادة حم���م���د �ل���ق���م���زي �مل���دي���ر 
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة �لعليا للمناطق 
و�ل�شيد  �ملتخ�ش�شة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
حم��م��د �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر �أق�����دم يف 
�مل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق 
ك���م���ا ح�����ش��ر �حل���ف���ل مم���ث���ل���ون ع��ن 

��شتلمنا  لقد  ج��د�ً  ��شتثنائية  كانت 
�لريادية  �الأف��ك��ار  من  قيا�شياً  ع��دد�ً 
الإقامة �مل�شاريع من طلبة �جلامعات 
�أع�شاء  �ل��ع��ام، مما جعل مهمة  ه��ذ� 
�لفائزين  �ختيار  يف  �لتحكيم  جلنة 
���ش��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة. وك����ان �ف�����ر�د جلنة 
عن  خا�س  ب�شكٍل  يبحثون  �لتحكيم 
�أف����ك����ار مم���ي���زة وم���ب���دع���ة م��دع��وم��ة 
ب��خ��ط��ٍط جت���اري���ة ذك���ي���ة وحم��ك��م��ة. 
�لتحكيم  جلنة  �أع�شاء  �أب��دى  ولقد 
���ش��ع��ادت��ه��م ب��ال��ت��ج��اوب �ل���الف���ت من 
قوية  حججاً  ق��دم��و�  حيث  �لطلبة 
يدفع  �ل���ذي  �ل�شبب  ح���ول  ومقنعة 
�مل�شابقة  يف  للفوز  �ملبتكرة  �أفكارهم 
.  و�ختتم �لرقباين حديثه بالقول: 
ناأمل باأن ي�شعى �لفائزون يف م�شابقة 
�أف�شل فكرة عمل لهذ� �لعام بتنفيذ 
و�الن�����ش��م��ام  �ل��ط��م��وح��ة  م�شاريعهم 
�إىل قائمة رو�د �الأعمال �الإمار�تيني 
�مل���ت���م���ي���زي���ن. وت����ق����دي����ر�ً ل��ن��ج��اح��ه��م 
على  �لفائزون  �شيح�شل  ومتيزهم، 
هذه  لتنفيذ  �ل���الزم  �مل��ايل  �لتمويل 
�مل�������ش���اري���ع، ك��م��ا ���ش��ي��ح�����ش��ل��ون على 
�ملاليني  �ملهنية من �خلر�ء  �مل�شورة 
و�القت�شاديني مل�شاعدتهم يف حتويل 
�إىل م�شاريع و�قعية ونحن  �أفكارهم 
نتطلع �إىل روؤي��ة ه��وؤالء �ل��رو�د وهم 
ي�شق طريقهم بثباٍت وجناح؛ ليكّونو� 
ق�ش�س جن���اٍح ج��دي��دة مل��ب��ادرة �أك��ون 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ول��دول��ة 

ت��و���ش��ي��ع ن���ط���اق �مل����ب����ادرة وم�����ش��ارك��ة 
�مل�شابقة،  يف  �ل��ط��الب  م��ن  �ل��ع��دي��د 
فقد �رتفع عدد �لفائزين هذ� �لعام 
�ل��ع��ام  ف��ائ��زي��ن   9 م��ق��اب��ل   24 �إىل 
�لفائزون  و�شيح�شل  ه��ذ�،  �ملا�شي. 
ع��ل��ى مت��وي��ل م���ايل ق����دره 25 �أل��ف 

دميا  �ل�شيدة  �أع��رب��ت  جهتها،  م��ن   .
�لتنفيذي  �ملدير  �ل��ب��و�ردي  عبد�هلل 
�ملجل�س  �ملوؤ�ش�شي يف  �الت�شال  لق�شم 
وقالت:  �ملبادرة  لنجاح  �شرورها  عن 
ل��ق��د ���ش��ارك �أك���ر م��ن �أل��ف��ي ط��ال��ٍب 
�أنحاء �لدولة يف  �إمار�تي من جميع 

متكنو� من تلبية �ل�شروط �ملطلوبة. 
�أما بخ�شو�س �لطلبة �لذين �شاركو� 
يتمكنو�  ومل  �لعام  ه��ذ�  �مل�شابقة  يف 
على  �شيح�شلون  فاإنهم  �ل��ف��وز،  من 
ردوٍد وتقييماٍت ر�شمية على �أفكارهم 

من �أع�شاء جلنة �لتحكيم.

نظمها  �لتي  �لتفاعلية  �لعمل  ور���س 
22 جامعة  �ل��ع��ام يف  ه���ذ�  �مل��ج��ل�����س 
م�شاركة   148 تلقينا  وق��د  وكلية. 
�أف�شل  م�شابقة  �شمن  �ل�شنة  ه��ذه 
م�شاركة   113 م��ق��اب��ل  ع��م��ل  ف��ك��رة 
�شوء  ويف  �ملا�شية.  �ل�شنة  تلقيناها 

درهم �إمار�تي للجائزة �الأوىل و15 
�لثانية  للجائزة  �إمار�تي  درهم  �ألف 
للجائزة  �إم��ار�ت��ي  دره��م  �آالف  و10 
�ل���ث���ال���ث���ة. ك��م��ا ���ش��ت�����ش��اه��م �جل��ه��ات 
�لدعم  تقدمي  يف  للمبادرة  �لد�عمة 
�ملايل و�مل�شورة �لفنية للفائزين �لذي 

تراجــــع موؤ�شــــر بور�شـــة 
نا�شداك دبي بن�شبة 1.8 % 
يف ختـــــام تــداولت امـ�س

•• دبي-وام:

تر�جع موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي 
�الإمار�ت 20 لبور�شة نا�شد�ك دبي 
بن�شبة 1.8 يف �ملائة خا�شر� 46.3 
نقطة ليغلق على 2500.7 نقطة 
و�قت�شر   . �م�س  ت���د�والت  ختام  يف 
�ل��ب��ور���ش��ة ع��ل��ى �شهم  �ل���ت���د�ول يف 
�شركة مو�نئ دبي �لعاملية � من بني 
� بنحو  ت�شع �شركات م�شجلة لديها 
�أل��ف   87 بقيمة  �أ���ش��ه��م   5810
دوالر �إذ �أغلق �ل�شهم عند �شعر 15 
دوالر� بارتفاع ن�شبته 2.4 يف �ملائة. 
نا�شد�ك  فوت�شي  م��وؤ���ش��ر  ويتعقب 
20 �شهما  �أد�ء   20 �الإم���ار�ت  دب��ي 
الأك���ر �ل�����ش��رك��ات �مل��درج��ة يف �شوق 
دبي �ملايل و �شوق �أبو ظبي لالأور�ق 
�ملالية و نا�شد�ك دبي ومت ت�شميمه 
و�ال�شتثمار  للتحوط  �آل��ي��ة  ليكون 
للم�شتثمرين من منطقة  بالن�شبة 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي وخم��ت��ل��ف �أن��ح��اء 
� �لتي  �ل��ع��امل. وتعد ن��ا���ش��د�ك دب��ي 
ت��ت��خ��ذ م���رك���ز دب����ي �مل�����ايل �ل��ع��امل��ي 
� ب��ور���ش��ة م��ال��ي��ة عاملية  م��ق��ر� ل��ه��ا 
ت���ق���دم خ���دم���ات���ه���ا ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب��ني 
وت�شتقبل  �آ�شيا  و�شرق  �أوروب��ا  غرب 
�مل�شدرين �شو�ء من �ملنطقة �أم من 

�شتى �أنحاء �لعامل .

 376 مليون درهم قيمة 
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�س 

•• دبي -وام:

بلغت قيمة ت�شرفات �لعقار�ت من 
�أر�����س و�شقق وف��ي��الت و�ج���ر�ء�ت 
ب���ي���ع وره��������ن و �إج����������ارة م��ن��ت��ه��ي��ة 
 376 �م�س نحو  دبي  بالتملك يف 
مليون   314 منها  دره���م  مليون 
�أر����س و�شقق  دره��م معامالت بيع 
بقيمة  ره����ن  وع��م��ل��ي��ات  وف���ي���الت 
ح���و�يل 62 م��ل��ي��ون دره����م. و�أف���اد 
�ل���ت���ق���ري���ر �ل���ي���وم���ي ل��ل��ت�����ش��رف��ات 
�ل���ذي ي�شدر ع��ن د�ئ���رة �الأر����ش��ي 
و�الأمالك بدبي �أن �لد�ئرة �شجلت 
 185 منها  مبايعة   348 �م�����س 
117 مليون درهم  الأر��س بقيمة 
بقيمة  ل�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة   159 و 
186 مليون درهم و�أربع مبايعات 
لفيالت بقيمة 10 ماليني درهم. 
�أه��م مبايعات �الأر����ش��ي من  وك��ان 
 23 مببلغ  مبايعة  �لقيمة  حيث 
مليون درهم يف منطقة �ملرر تلتها 
مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف 
وت�شدرت   . جمري�  نخلة  منطقة 
من  دب��ي  مناطق  �خلام�شة  �لثنية 
بت�شجيلها  �مل��ب��اي��ع��ات  ع���دد  ح��ي��ث 
ثماين مبايعات بقيمة 37 مليون 
�ل��ر�ب��ع��ة  �حل��ب��ي��ة  فمنطقة  دره����م 
قيمتها  بت�شجيلها خم�س مبايعات 

درهم.  مليون   20

بلدية دبي وجمعية ال�شيادين توقعان اتفاقية تنظيم اأعمال الدللة يف �شوق ال�شمك بديرة
ح��ر���ش��ا ع��ل��ى ت��وط��ني م��ه��ن��ة �ل���دالل���ة يف 
على  �يجابيا  ينعك�س  مب��ا  �ل�شمك  �شوق 
ويخلق  و�مل�شتهلكني  و�ل��ب��ائ��ع��ني  �ل�����ش��وق 
ف��ر���س ع��م��ل ل��ل��م��و�ط��ن��ني وم���ن حاملي 
�مل��ر����ش��ي��م مل��م��ار���ش��ة �أع���م���ال �ل���دالل���ة يف 
يف  و�حليادية  �ل�شفافية  وحتقيق  �ل�شوق 
لتجنب  �الأ���ش��م��اك  و���ش��ر�ء  بي�ع  عمليات 
�شو�ء من قبل  �لقانونية  �ملمار�شات غ�ري 
�أو �مل�شرتين كما تهدف لتعزيز  �لبائعني 
وت�شجعيهم  �ملهنة  الأ�شحاب  �ال�شتقر�ر 
ع��ل��ى �ال���ش��ت��م��ر�ر و�الإن��ت��اج��ي��ة يف جم��ال 

�إد�ري���ة ومالية وحما�شبية  �إج���ر�ء�ت  من 
�لنظافة  بتوفري خدمات  �لبلدية  وتلتزم 
�لنفايات  وخ��دم��ات  �ل�شحية  و�ل��رق��اب��ة 
ف�ور  �جلمعية  وتلتزم  و�الأم���ن.  �ل�شيانة 
�لتوقيع على �التفاقية بتوظيف عدد من 
�ل�داللني �ملو�طنني ومن حاملي جو�ز�ت 
ح��ام��ل��ي  م����ن  غ���ريه���م  �أو  �خل���ل���ي���ج  دول 
�أن  �ملر��شيم ح�شبما يقت�ش�يه �الأمر عل�ى 
ف�ي  للمبا�شرة  ع�شرين دالال  ع�ن  يقل  ال 
�ل�شوق مع م�و�فاة  عملي�ة �لدالل�ة د�خ�ل 

�لبلدية ببياناتهم. 

���ش��ي��د �الأ�����ش����م����اك. وت�����ش��ع��ى �الت��ف��اق��ي��ة 
ال���ش��ت��ف��ادة �جل��م��ع��ي��ة م��ن �الإي������ر�د �مل��ايل 
�لناجت من �أعمال �لداللة ومر�قبة نوعية 
وم�شدرها  �ل�شوق  �إىل  �ل��و�ردة  �الأ�شماك 
و�شالحيتها و�أحجامها وطريق�ة �شيدها 
�الإح�شائية  �ل��در����ش��ات  وعمل  وكمياتها 
م�ع  بالتعاون  �خل�ش�و�س  به�ذ�  �ملتعلقة 
�جل��ه�����ات �مل��خ��ت�����ش��ة. ون�����ش��ت �الت��ف��اق��ي��ة 
ع��ل��ى �أن ت��ت��وىل �جل��م��ع��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�أع��م��ال  و�إد�رة  ت��ن��ظ��ي��م  م��ه��م��ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ل���دالل���ة يف ���ش��وق �ل�����ش��م��ك ب��دي��ره وفقا 

•• دبي-وام:

�ل�شيادين  جمعية  مع  دبي  بلدية  وقعت 
ب��دب��ي �ت��ف��اق��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م �أع���م���ال �ل��دالل��ة 
ب��دي��رة وذل����ك باملبنى  �ل�����ش��م��ك  ���ش��وق  يف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل���ل���د�ئ���رة ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
�مل�شوؤولني من �جلهتني. ووقع �التفاقية 
ع��ب��ي��د ���ش��امل �ل�����ش��ام�����ش��ي م�����ش��اع��د �مل��دي��ر 
�لعام لقطاع �لدعم �لعام و�للو�ء حممد 
�إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �مل��ري  �شعيد 
�ل�شيادين يف دبي. وياأتي توقيع �التفاقية 

�لبلدية  وت�شتمر  �التف�اقية  هذه  الأحكام 
يف مم���ار����ش���ة ك���اف���ة ���ش��ل��ط��ات��ه وم��ه��ام��ه 
�حل��ال��ي��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������االإد�رة و�الإ����ش���ر�ف 
وذلك  �ل�شمك  �شوق  على  و�لرقابة  �لعام 
بها  �ملعمول  و�الأن��ظ��م��ة  للتعليمات  وفقا 
لدى �لبلدية. وتقوم بلدية دبي بتحديد 
ملبا�ش�رة  للجمعية  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �مل��و�ق�����ع 
كما  �ل�ش�مك  �ش�وق  د�خ��ل  �لداللة  �أعمال 
ب��ت��ح��دي��د م��وق��ع للجمعية  ك��ذل��ك  ت��ق��وم 
�ل�ش�وق وذلك  ال�شتخد�مه كمك�تب د�خل 
�إد�رة �أعمال �لداللة وما تتطلب�ه  لغاي�ات 
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العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2034   

 �ملنذر/جروج جو�شيف ذياب، �مريكي �جلن�شية بوكالة �ملحامي/ �شمري كنعان
�ملنذر �ليه: �ر�شني كيم، كاز�خ�شتاين �جلن�شية )جمهول حمل �القامة(

نخطركم بوجوب �خالء �ملاأجور �ل�شقة رقم up06 - �لطابق up - بناية رمال 
5( و�لكائنة مبنطقة مر�شى دبي، وت�شليمنا �ياه خاليا من �ل�شو�غر و�ال�شخا�س 
و�شد�د بدالت �اليجار �ملرت�شده بذمتكم  و�لتي تقدر مببلغ 40.000  درهم عن 
�لفرتة �لتعاقدية �ملنتهية يف 2011/11/21 باال�شافة �ىل مبلغ  130.000 درهم 
خالل  وذل��ك  �لفعلي  �لت�شديد  ولغاية   2011/11/22 تاريخه  من  ب��د�ء  �شنويا 

�شبعة �يام من تاريخ �عالنكم لهذ� �النذ�ر.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1675 تنفيذ جتاري

�لدعوى رقم 2009/1514 جتاري  �ل�شادر يف  تنفيذ �حلكم  �لق�شية:  مو�شوع 
للر�شوم  �شامال  دره���م(   13976917.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  كلي 
دبي     ك��ورب��وري�����ش��ن  �شنجون  ���ش��ده /1-  �ملنفذ  �ع��الن��ه  �مل��ط��ل��وب  و�مل�����ش��اري��ف.  
جمهول حمل �القامة- مو�شوع �العالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على ح�شابكم 
�خلا�س لدى بنك �ت�س ��س بي �شي حتت رقم �حل�شاب )0211246071001100( 
يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به و�لبالغ وقدره )13976917.50 درهم( وذلك للعلم مبا 

جاء به و�لتنفيذ. بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2013/7/29.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/508 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

 -1 عليهم/  �مل��دع��ى  �ىل  �البتد�ئية  �الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
)���س.ذ.م.م( 2- ن�شر �هلل حياتقلي يو�شلياين  �لعامة  للتجارة  تر��شت  مي�شو�ل 
3- كر�ن للمالحة �س.ذ.م.م(  - �قام �ملدعي/بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع عجمان-
برقم  �ل��دع��وى  �شنرت-  �للولو  مقابل  حميد-  �ل�شيخ  �شارع  عجمان-  عنو�نه: 
2013/508 -مدين - كلي- عجمان- �لز�م �ملدعى عليه مببلغ 21.481.774.05 
درهم  فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
�شهر  م��ن   29 ي��وم  �مل��و�ف��ق   11.00 �ل�شاعة  يف  وذل���ك  معتمد  وك��ي��ل  بو��شطة  �و 
�شبتمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 

2013/9/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/1029 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليهم/ 1- مايكرو 
و�نرتنا�شيونال د�شرتبيو�شن م م ح  �ىل �ملدعى عليه/ 2- مهدى جو�د ��شغرى   
- �قام �ملدعي/بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع عجمان-عنو�نه: عجمان- �شارع �ل�شيخ 
حميد بن عبد�لعزيز-مقابل �للولو �شنرت �لدعوى برقم 2013/1029 -جتاري 
- كلي- عجمان- �ملطالبة مببلغ 7000000 دره��م    فانت مكلف باحل�شور �مام 
�و بو��شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 25 من �شهر �شبتمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/8/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

حمل  جم��ه��ول  �لكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ب�شكر�ن  عليه/�شتار  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه 

وحددت �ملحكمة لها جل�شة 2013/9/19م �ل�شاعة 8:30   .

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  باال�شافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2947/2013/13
2948/2013/13
2946/2013/13
2949/2013/13
2950/2013/13
2951/2013/13

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
و�جد �شبري خاجا حممد �شبري

حممد فاروق حممد ح�شني
عمر خادم خادم ح�شني

حممد ثاقب جعفر
�شهرب �نور حممد �نور

طارق �قبال خادم ح�شني

مبلغ �ملطالبة
770 درهم �شامل تذكرة �لعودة
770 درهم �شامل تذكرة �لعودة
770 درهم �شامل تذكرة �لعودة
792 درهم �شامل تذكرة �لعودة
770 درهم �شامل تذكرة �لعودة
770 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م    للمقاوالت  هينجي  عليه/�شتون  �ملدعي  �ىل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة 2013/9/17م �ل�شاعة 8:30   .

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �القل. ويف حالة تخلفك 
فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول 

ق�سم الق�سايا العمالية�ملعجل بال كفالة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2953/2013/13
2957/2013/13
2956/2013/13
2952/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
ر�نادهري د��س نري�جنان د��س

روحل �مني �شفعي �هلل
رفيق �هلل �شديق �هلل
زبري �حمد عبد�لنور

مبلغ �ملطالبة
14400 درهم �شامل تذكرة �لعودة
15497 درهم �شامل تذكرة �لعودة
14980 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13763 درهم �شامل تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                 �ىل �ملنفذ �شدها: بيت �لعمر ملقاوالت �لبناء  مبا �ن طالبي 
اللز�مك  وذل��ك  �دن���اه-  بالك�شف  �ملو�شحة  �لتنفيذ�ت  �ق��ام��و�  �لتنفيذ 
وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د 
�لتنفيذية بحكم يف حال عدم �اللتز�م  فان �ملحكمة �شتتخذ �الج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

�ملبلغ �ملنفذ به   ر�شم �لدعوىر�شم �لتنفيذ رقم �لتنفيذ
96 درهم
57 درهم

486 درهم
286 درهم

9514 درهم
5677 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
كبري تاج �ال�شالم

�بر�هيم خليل بي�شو مياه
1440/2012/209
1164/2012/209

م
1
2

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 903 /2012 عقاري كلي     
�ىل �ملدعى عليه /1-  تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد مريز� حممد ح�شني فرقاين    قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالت�شديق على جلنة �لتحكيم �ملو�شح بالئحة 
�لدعوى. و�لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت 
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/10/10 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1A.1   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 263 /2013 مدين كلي       
�مل���ازم���ي   جم��ه��ول حمل  غ��ل��وم  �شامبيه حممد  عليه /1-  علي  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / يورتك للمقاوالت ملالكها/حممد علي حممد كمايل 
ومي��ث��ل��ه: �ح��م��د حممد علي ك��م��ايل    ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملطالبة بندب خبري هند�شي متخ�ش�س  
�ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �الق��ل.  ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

      اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1174 /2013 جتاري كلي         

�مل��ال   �شعيد  ع��ب��د�هلل حم��م��د   -2 �مل���ال  �شعيد  خ��ل��ف حم��م��د    -1/ عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك �الم��ار�ت دبي �لوطني �س م ع وميثله: 
بالز�م  �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �بر�هيم �جلرمن قد  ��شماعيل  علي 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )15494111.63 درهم(  �ملدعي عليهما 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2E.21
�الق��ل.ويف  �يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 564 /2013 عمايل كلي         

���س.ذ.م.م     �لكهروميكانيكية  لالعمال  �لذهبي  �ل�شعاع    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  بدير  حممد  �شالح  �حمد   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )308.503 درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% و�لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �خلرة رقم �ل�شكوى )2013/145235(.  وحددت لها 
 ch1A.2 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل..ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
 ق�سم الق�سايا العمالية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 53 /2013 جتاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة بي �ي ميدل �ي�شت )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �ل�شركة �ملتحدة لتاجري �ملعد�ت )ذ.م.م( وميثله: حبيب 
حممد �شريف عبد�هلل �ملال   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )394101.68 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  �لقانوينة %12  �ملحاماة و�لفائدة 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. .    
 ق�سم الق�سايا التجارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 677 /2013 عقاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / مانوج كومار ر�ج��رو�ل وميثله: فريد عبد�هلل عبد�لرحمن 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لعو�شي قد  عبد�هلل 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1353159( وق��دره  عليها مببلغ 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق نوفمر 2009 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة   2013/10/2 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

�القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 565 /2012 عقاري كلي         

�ىل �خل�شم �ملدخل /1-  �شركة جمموعة تنميات جمهول حمل �القامة مبا 
كلندر  خالد  وميثله:  �ل�شريف  عبد�ل�شالم  حممود  عبد�ل�شالم   / �ملدعي  �ن 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد  عبد�هلل ح�شني   
عليهما مت�شامنني مببلغ وقدره )10509379.75 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 511 /2013 عقاري كلي         

�ىل �ملدعى عليه /1-  علري�شا �كركل�شتاين جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / ر��شد دروي�س �حمد �شيف �لكتبي وميثله: ماجد �شعيد حمد 
بندب  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �ل�شويهي قد  �جلالف 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
�و م�شتند�ت للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 565 /2012 عقاري كلي         

�ىل �خل�شم �ملدخل /1-  �شركة تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري جمهول 
�ل�شريف  عبد�ل�شالم  حم��م��ود  عبد�ل�شالم   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  كلندر عبد�هلل ح�شني     وميثله: خالد 
 10509379.75( وق���دره  مببلغ  مت�شامنني  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
من   %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2013/9/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/454  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �آرت �شوب للديكور  �ملدعى عليه/ 1- �شركة  �ىل 
�ن �ملدعي / �شركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/3 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �ملخت�س 
�شاحب �لدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي: �الطالع على ملف �لدعوىو�مل�شتند�ت 
�ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم. وحددت �مانة قدرها 5000 درهم على ذمة 
ح�شاب وم�شروفات �خلبري �لزمت �ملدعية ب�شد�دها وحددت جل�شة 2013/9/17 �لنظر 
�لدعوى يف حالة عدم �شد�د �المانة وجل�شة 2013/10/22 اليد�ع �خلبري تقريره و�بقت 
�لف�شل يف �مل�شروفات.  وحددت لها  �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17. 

ch1.A.1  ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1121  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- خليفة �شعيد حممد خليفة �ملري جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / فلور� بارك لل�شقق �لفندقية قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2012/5/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل 
ي�شمه  م��امل  �جل��دول  يف  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  �خلبري  بندب  �ملو�شوع:  يف  �لف�شل 
�ل��دع��وى تكون مهمته �الط��الع  ت��اري��خ �حلكم خبري� يف  ��شبوع م��ن  �الط���ر�ف خ��الل 
على �ور�قها وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه له �خل�شوم و�النتقال �ىل مقر �ملدعى 
لالطالع على مالديه من ��شول �مل�شتند�ت و�الطالع على �شجالته ودفاتره �لتجارية 
�ملنتظمة �شو�ء �لورقية �و�اللكرتونية... علما بان �خلبري قد �ودع �لتقرير.   وحددت 
�لقاعة   يف  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   .2013/9/15 �ملو�فق  �الح��د  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  

ch1.B.8
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/464  ا�ستئناف عقاري
ذ.م.م    �لعقاري  للتطوير  تنميات  -�شركة   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شناعات �الحتاد �س.ذ.م.م   
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/816 عقاري 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/6/16 بتاريخ  كلي 
 ch1C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/10/1
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/42  ا�ستئناف جتاري

�لعاملية  �مكو   -2 كو�شار  �شينج  -ر�ج��ي��ن��در�   1  / �شدهما  �مل�شتاأنف  �ىل 
للتجارة �لعامة جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�نو�شا لتجارة 
�ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/793 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2013/1/14 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/18 �ل�شاعة 
�و  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1539 تنفيذ عمايل
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ملدينة  ربيع  كافترييا  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  عليكم  �أق���ام  ق��د  موالكابيل   �شوبي  رز�ق  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7005 ( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  باال�شافة �ىل مبلغ )422( 
�الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2053   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه
�شد  - �ملنذر �ليها: �شالح �حمد خليل عبد �لنبي  )ح�شب �لعقد(

للتجارة  �لنيل  �شركة  �جلن�شية(  )م�شري  �الق��ام��ة(  )ح�شب  عبد�لنبي  خليل  �ح��م��د  ���ش��الح   
)�س.ذ.م.م( )ح�شب �ال�شم �لتجاري(  )جمهولة حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2055   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: فر�ن�شي�س موتي ) )ح�شب �لعقد(  
 فر�ن�شي�س ئي جاي موتي )ح�شب �جل��و�ز( )بلجيكي �جلن�شية( موتي لتجارة �جهزة ومعد�ت 

�لطاقة �ل�شم�شية ولو�زمها )�س.ذ.م.م( )ح�شب �ال�شم �لتجاري( )جمهولة حمل �القامة(
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2054   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: لوؤلوؤه �ل�شرق للتجارة �لعامة) �س.ذ.م.م( )ح�شب �لعقد(
 لوؤلوؤه �ل�شرق للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م( )ح�شب �لرخ�شة(    )جمهولة حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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زيادة قوة الإنارة وتركيب املقاعد احلديثة والأجهزة قريبًا 

جلنة جمموعة راأ�س اخليمة لكاأ�س العامل حتت 17 �شنة توؤكد اجلاهزية ملتطلبات الفيفا

منتخب الأمل الإماراتي للجودو يوا�شل مع�شكره يف الأردن

اختتام مناف�شات اجلولة ال�شاد�شة من جائزة رئي�س الدولة للخيول العربية با�شطنبول 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

�للجنة  ر�أ�س �خليمة �شمن  ناق�شت جمموعة 
 17 حتت  �لقدم  لكرة  �لعامل  لكاأ�س  �ملنظمة 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي   2013 ع����ام����ا-�الإم����ار�ت 
وحتى  �أكتوبر   17 من  �لفرتة  خالل  �لدولة 
�أم�������س  �مل��ق��ب��ل��ني يف �ج��ت��م��اع��ه��ا  ن���وف���م���ر   8
�ال�شتعد�د�ت  �شري  �حمد غامن  برئا�شة غامن 
�لتي  �لثانية  �ملجموعة  مباريات  ال�شت�شافة 

ي�شت�شيفها نادي �المار�ت.
ح�����ش��ر �الج���ت���م���اع يف ن����ادي �الم�������ار�ت �أح��م��د 
دروي�س �مل�شوؤول �ملايل، �أحمد �شمحان م�شوؤول 

�مل����الع����ب، ع��ل��ي ي��و���ش��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي م�����ش��وؤول 
�لت�شويق ، �ملقدم في�شل �شاملني �مل�شوؤول �الأمني 
، �لدكتور يو�شف �لطري �مل�شوؤول �لطبي ،علي 
�أحمد مالك م�شوؤول �لعالقات، خالد �لنقبي 
�ملن�شق �الإعالمي مع جلنة �لفيفا ، وعدد من 

�أع�شاء جلنة جمموعة ر�أ�س �خليمة .
�لذي  �ل�شابق  �الجتماع  حم�شر  �عتماد  وبعد 
ما  �للجنة  ��شتعر�شت  �إ���ش��ب��وع��ني،  قبل  عقد 
�أعمال  �ملا�شي من  �الأ�شبوع  �جن��ازه خالل  مت 
�لقدم  �ل��دويل لكرة  ح�شب متطلبات �الحت��اد 
�ل��ف��ي��ف��ا ح��ي��ث مت �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �الن��ت��ه��اء من 
�مل����درج����ات و�شيتم  م��ت��ط��ل��ب��ات  �إع������د�د ج��م��ي��ع 

و�ملعد�ت  و�الأج��ه��زة  �حلديثة  �ملقاعد  تركيب 
بجانب  �ملقبلة  �لقليلة  �الأي��ام  خالل  �ملطلوبة 
�أنه مت زيادة قوة �الإ�شاءة باال�شتاد وكذلك مت 
�ملطلوبة  �لكهربائية  �لتمديد�ت  من  �النتهاء 
حتتاج  �لتي  �ملناطق  كل  �إىل  وتو�شيلها  كافة 

�إليها يف جميع �أنحاء �ال�شتاد.
كما مت مناق�شة �لتجهيز�ت مبالعب �لتدريب 
يف ن��ادي��ي �الإم�����ار�ت ور�أ�����س �خل��ي��م��ة وحت��دي��د 
و�للجنة  �لفيفا  و���ش��ي��ار�ت  �لبا�شات  م��و�ق��ف 
و�ال�شعاف  و�ل�شرطة  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا 
ك��م��ا مت مناق�شة  و�الع��الم��ي��ني و�جل��م��اه��ري، 
خ��ط��ة ����ش��ت��ق��ط��اب �جل��م��اه��ري و�آل���ي���ة جذبها 

�جن��اح  يف  للم�شاهمة  �ال���ش��ت��اد  �إىل  للح�شور 
�حلدث �لريا�شي �لعاملي .

ت�شريع  ���ش��رورة  على  �ملجموعة  م��دي��ر  و�أك���د 
و�النتهاء  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �لعمل  وت��رية 
من جميع متطلبات �ال�شت�شافة وفق �جلدول 
�ل��زم��ن��ي �مل��و���ش��وع ل��ك��ل جل��ن��ة ، م���وؤك���د� على 
�أهمية �لتميز و�لعمل باحرت�فية يف تنفيذ كل 
متابعة  �شرورة  على  �التفاق  ومت  �ملتطلبات. 
ج��م��ي��ع �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��دق��ي��ق��ة ل��ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
وتو��شل عقد �الجتماعات �لدورية لفرق عمل 
�ملجموعة لالنتهاء من متطلبات �ال�شت�شافة 

و�لتميز فيها.

يو��شل منتخبنا �لوطني للفئات �لعمرية حتت 18 
�شنة مع�شكر �إعد�ده يف �لعا�شمة �الأردنية عمان على 
�هتمام ومتابعة  �الأردن، و�شط  فرتتني مع منتخب 
منتخب  ويخو�س  �الأردين  �الحت��اد  و�أع�شاء  رئي�س 
�الأمل �الإمار�تي للجودو يوم �جلمعة �ملقبل �لبطولة 
مب�شاركة  و�الأردن  منتخبنا  ب��ني  �مل�شرتكة  �ل��ودي��ة 
للنا�شئني  �الأردن���ي���ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  جميع  م��ن  و����ش��ع��ة 
حتى  �ملع�شكر  ،وي�شتمر  �الأوملبي  و�ملنتخب  و�ل�شباب 
تقام  �لتي  �خلليجية  للبطولة  ،��شتعد�د�   9-16
�ل��دوح��ة  يف  �ملقبل  �الأول  �أكتوبر-ت�شرين  �شهر  يف 
�ل��ق��ط��ري��ة ،ب��ج��ان��ب �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��رب��ي��ة ،و�ل��ب��ط��ول��ة 

�لدولية �لودية يف �ليابان.
و�شكر حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س جمل�س �حتاد 
بوك�شينغ  و�ل��ك��ي��ك  و�جل����ودو  للم�شارعة  �الإم�����ار�ت 

جا�شم  حممد  هناك  �لبعثة  برئي�س  �ت�شاله  عقب 
نائب �أمني �ل�شر �لعام لالحتاد م�شرف �جلودو �شكر 
�مل�شتقبل  مبنتخب  �هتمامه  علي  �الأردين  �الحت���اد 
�أن ي��ح��ق��ق �الأب���ي�������س ط���م���وح���ات �جل����ودو  م��ت��م��ن��ي��ا 
،وقد  �الحت��اد  و��شرت�تيجية  خلطة  وفقا  �الإمار�تي 
خممدنوف  تيمور  �الوزب��ك��ي  �مل���درب  �لبعثة  �شمت 
خليفة  �لنا�شئني  م�شتوى  على  وه��م  العبني  و10 
 55 وزن  يف  �لكعبي  و�شاحي  مر�د يف وزن 50كغ، 
كغ، يو�شف �إبر�هيم يف وزن 60 كغ، ور��شد �مل�شجري 
يف وزن 60 كغ عقب م�شاركته يف دورة �ألعاب �ل�شني 
بجانب زميله �شيف عبد�لرحمن �حلو�شني يف وزن 
حتت 81كغ، وي�شارك العب �الإمار�ت �لذهبي خالد 
�ملحرتفني  �لالعبني  �أول  يعّد  �ل��ذي  �لعمرو  ع��ادل 
بالدولة يف �جلودو يف وزن حتت 73 كغ، كما ي�شارك 

ح�شن  وي�شارك  كغم،   66 خليفة �حلو�شني يف وزن 
عي�شى �لزعابي يف وزن فوق 90 كغ .

من جانب �آخر �أ�شاد حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
جمل�س �حتاد �الإمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك 
خ��الل  منتخبنا  حققها  �ل��ت��ي  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  بوك�شينغ 
�ختتمت  �لتي  للجودو  �ل��ع��امل  بطولة  يف  م�شاركته 
�أن ج��اء الع��ب منتخبنا  م��وؤخ��ر� يف �ل��ر�زي��ل ،ب��ع��د 
من  �ل�شابع  �مل��رك��ز  يف   73 حت��ت  وزن  مناف�شات  يف 
3 مباريات وخروجه من  81 العبا بفوزه يف  �أ�شل 
حتت  وزن  يف  منتخبنا  م�شاركة  ..�أم��ا  �لثمانية  دور 
81 فقد حقق �لفوز يف ثالثة مباريات وو�شل دور 
�لثمانية مب�شاركة 78 العبا ،وو�شل العبنا يف وزن 
16 بعد حقق �لفوز يف مبار�تني  90 كلغ لدور �ل 
�ل�شباب،و�لذي  فئة  �شمن  �شنة  �شغر  من  بالرغم 

���ش��ي�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل�����ش��ب��اب �مل��ق��ب��ل��ة يف 
يبعث  �ملقبل مما  �أكتوبر   25 �عتبار� من  �شلوفاكيا 
��شتعد�د�  �ل�شحيح  �لطريق  يف  بال�شري  �الطمئنان 
ريو  و�وملبياد   2014 عام  �الأ�شيوية  �الألعاب  ل��دورة 
�لدرعي قر�ر  وثمن   . للميد�ليات  ح�شد�   2016
�مل�شارعة  ريا�شة  باعتبار  �لدولية  �الأوملبية  �للجنة 
�الأل��ع��اب  دورت���ي  برنامج  يف  �إ�شافية  ريا�شة  لتكون 
بعد  و2024   2020 يف  �مل��ق��ررت��ني  �الأومل��ب��ي��ت��ني 
�الإ�شالحات �لتي عكف عليها �الحتاد �لدويل للعبة 
منذ ��شتبعاد �مل�شارعة موؤقًتا يف فر�ير �ملا�شي من 
�لرنامج �الأوملبي،بعد �أن نا�شد �حتاد �الإمار�ت كافه 
�مل�شارعة  �لتحرك الإيقاف قر�ر حرمان  �الحت��اد�ت 
ذ�ت �لتاريخ �الأوملبي �لعريق،بعدما ح�شلت �مل�شارعة 

على �الأغلبية �ملطلوبة حل�شم �ملوقف .

�خ��ت��ت��م��ت �ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة م��ن��اف�����ش��ات �جل��ول��ة 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  من  �ل�شاد�شة 
ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة �الأ����ش���ي���ل���ة �ل���ت���ي ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
وت��وج  �ل��ع��ري��ق.  فيليفندي  م�����ش��م��ار  يف  ����ش��ط��ن��ب��ول 
باإ�شر�ف  �جلو�د نو بروبلم �ملوري لرينييه لور كوخ 
�يجوم  قيادة جان برينارد  و  فر�ن�شو� برينارد  جان 
بطال للجولة �ل�شاد�شة للخيول �لعربية �الأ�شيلة - 
 65 �لبالغة  �ملالية  نال �جلائزة  �الأوىل حيث  للفئة 
�أل���ف ي���ورو وج���اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين د�رف����ور لنوربي 
�شليم  ق��ي��ادة  و  بيكتا�س  زول��ف��و  ب��اإ���ش��ر�ف  غولري�س 
�مل��ات��ا لرم�شان  ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث  ك��اي��ا .. ف��ي��م��ا ف���از 
كايا.  حممد  وقيادة  �شيم�شيك  هليل  باإ�شر�ف  كايا 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول  وتقام جائزة �شاحب 
�ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�  �الأ�شيلة  �لعربية 
�ل��دول��ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  �آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ خليفة 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ودع��م  �هلل  حفظه 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ل�شمو  �حلثيثة  و�مل��ت��اب��ع��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�حت����اد �ل��ف��رو���ش��ي��ة..ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اجل���و�د �ل��ع��رب��ي يف 

�ملحافل �لدولية ..فيما ي�شرف على تنظيم �ل�شباق 
�حت���اد �ل��ف��رو���ش��ي��ة ح��ي��ث ت��اب��ع��ه �أك���ر م��ن 35 �أل��ف 
�لفائزين  بتكرم  �ل�شوط..قام  ختام  وعقب  متفرج. 
لدى  للدولة  �لعام  �لقن�شل  �ل�شام�شي  �شيف  �شعادة 
ت��رك��ي��ا وط��ال��ب ظ��اه��ر �مل��ه��ريي �أم����ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام 
�ل�شر  �أم��ني  نائب  �لعلي  وفي�شل  �لفرو�شية  الحت��اد 
�جلوكي  رئي�س  ير�فقهم  �لفرو�شية  الحت���اد  �ل��ع��ام 
وح�شر  فيليفندي.  م�شمار  وممثلو  �لرتكي  كلوب 
مر��شم �لتتويج �أع�شاء �ل�شفارة و جمهور غفري من 
حمبي �شباقات �خليول �لعربية و�ملهجنة �الأ�شيلة. 
و�أك����د ���ش��ي��ف �ل�����ش��ام�����ش��ي قن�شل ع���ام �ل���دول���ة ل��دى 
تركيا..�إن �شباق جائزة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
جناحا  حققت  تركيا  يف  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
م��ت��م��ي��ز� ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل .. م��ن خ��الل 
�ملكانة  يعك�س  �ل��غ��ف��ري مم��ا  �جل��م��اه��ريي  �حل�����ش��ور 
�لتي حتتلها �جلائزة لدى �الأتر�ك وع�شاق �شباقات 
�خليل. و�أ�شاف يف ت�شريح عقب �نتهاء �ل�شوط..�أن 
و�أحدثت  �جلميع  بها  ��شتمتع  منا�شبة  كان  �ل�شباق 
لالإعد�د  حافز�  ميثل  مما  �لنفو�س  يف  طيبا  �شدى 
للبطولة �لعام �ملقبل . م�شري� �إىل �أن �جلائزة ت�شهم 
�خليول  و�شباقات  ع��ام  ب�شكل  للدولة  �لت�شويق  يف 

�ل��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة ك��م��ا ت��ع��ك�����س �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي 
تتبو�أها فرو�شية �الإم��ار�ت بني �شعوب �لعامل. و�أكد 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شباق  �أن  �ل�شام�شي 
ويزيد  �لعربي  �خليل  قيمة  �إب��ر�ز  يف  ي�شهم  �لدولة 
�الأ�شيلة  �لعربية  باخليول  و�ملربني  �مل��الك  �هتمام 
وه����ذ� م���ا ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا م���ن خ����الل �ه��ت��م��ام �مل���الك 
�جلائزة يف  ب�شباقات  �مل�شاركة  ورغبتهم يف  �الأت��ر�ك 
�الأك��ي��دة  �ل��رغ��ب��ة  يعك�س  وه��و  وخ��ارج��ه��ا  ��شطنبول 
�أن  و�أ���ش��اف  �ل��ع��رب��ي��ة.  �خل��ي��ول  م�شتوى  تطوير  يف 
�شباقات �جلائزة �أ�شهمت ب�شكل كبري يف �إعالء قيمة 
للحدث  �لتنظيمي  بالنجاح  م�شيد�  �لعربي  �خليل 
�ل�شباق  على  �لقائمني  قبل  �ملبكر من  �الإع���د�د  �إث��ر 
مقدما �لتهنئة �إىل �حتاد �الإمار�ت للفرو�شية بنجاح 
�لتنظيم ب�شور متميزة. و�أكد �ل�شام�شي �أن �لريا�شة 
�أ�شبحت تلعب دور� كبري� يف �لتقريب بني �ل�شعوب 
تلعبه ريا�شة  م��ا  �ل�����ش��د�ق��ة وه���ذ�  �أو�����ش���ر  وزي����ادة 
�ل��ف��رو���ش��ي��ة ب��ني دول��ت��ي �الإم�����ار�ت وت��رك��ي��ا..م��ق��دم��ا 
  . �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  باللقب  �لفائزين  ل��الأب��ط��ال  �لتهنئة 
�ل�شر  �أم��ني  �ملهريي  ظاهر  طالب  �أ���ش��اد  جانبه  من 
�ل��ذي  بالنجاح  للفرو�شية  �الإم�����ار�ت  الحت���اد  �ل��ع��ام 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شباق  حققه 

فيليفندي يف  �الأ�شيلة يف م�شمار  �لعربية  للخيول 
�لتو�يل.  على  �لثاين  للعام  �أقيم  و�ل��ذي  ��شطنبول 
�ل�شباق  ملتابعة  متفرج  �ألف   35 �أن ح�شور  و�أ�شاف 
و�لر�شالة  ��شطنبول  يف  حتققت  �الأه���د�ف  �أن  يوؤكد 
�أن  �إىل  م�شري�  �لرتكي..  �لفرو�شية  ملجتمع  و�شلت 
�شباقات �خليل و�لفرو�شية تعتر من تقاليد وتر�ث 
دول��ة �الم��ار�ت وه��ذ� ما ي�شهم يف �لرتويج لدولتنا 
�أكر. ولفت �إىل �الهتمام �لذي حظي به �ل�شباق من 
خمتلف و�شائل �الإعالم يف تركيا مما يزيد يف �نت�شار 
�جل��ائ��زة و���ش��وال �إىل زي���ادة رغبة �مل��الك و�مل��درب��ني 
و�ل��ف��ر���ش��ان يف �مل�����ش��ارك��ة ب�����ش��ب��اق��ات��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��ال.. 
بذلته  �ل���ذي  و�جل��ه��د  �لتنظيمي  بالنجاح  م�شيد� 
�ل��ث��اين.  ع��ام��ه  يف  �ل�شباق  الإجن���اح  �ملنظمة  �للجنة 
�أمني �ل�شر �لعام  �أكد في�شل �لعلي نائب  من جهته 
�أن �جلائزة حتقق منذ  �الإم��ار�ت للفرو�شية  الحت��اد 
�مل�شامري  خمتلف  يف  �الآخ��ر  تلو  �لنجاح  عاما   20
طيبة  و�شمعة  �شعبية  �جلائزة  �ك�شب  �لعاملية..مما 
�إىل جانب �لرتويج لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لفرو�شية.. جمال  يف  بلغته  �ل��ذي  �مل�شتوي  وعك�س 
�أهمية �جل��ائ��زة يف رف��ع قيمة �جل��و�د �لعربي  و�أك��د 
�إىل  م�شري�  و�مل��رب��ني  �مل��الك  قبل  به من  و�الهتمام 

�جلائزة  ل�شباقات  مهمة  حمطة  �أ�شبحت  تركيا  �أن 
نظر� ملا جتده �شباقات �خليول من �هتمام وح�شور 
ج��م��اه��ريي ك��ب��ري م��ن خمتلف �ل��ف��ئ��ات. م��ن جهته 
رحب �شاباهاتني كاتان مدير عام م�شمار فيليفندي 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  �شباق  باإقامة 
للخيول �لعربية �الأ�شيلة يف تركيا للعام �لثاين على 
�لتو�يل و�لتطور �لكبري يف فعاليات �جلائزة منوها 
للخيول  ن�شفها  يخ�ش�س  ���ش��ب��اق��ا   135 ب��وج��ود 
على  �جل��ائ��زة  ��شتمر�ر  �الأ�شيلة..متمنيا  �لعربية 
مدى �ل�شنو�ت �لقادمة الأنها تخدم م�شلحة �شباقات 
�خليول �لعربية. و�أعربت رينييه لور كوخ مالكة نو 
و�إع��ز�زه��ا  فخرها  عن  �ل�شباق  بطل  �مل��وري  بروبلم 
�جلولة  بطولة  �شرف  ونيل  �لغايل  باللقب  بالفوز 
ببطولة  �ل��ف��وز  �إن  وق��ال��ت  ��شطنبول  يف  �ل�شاد�شة 
�جلائزة يعتر �إ�شافة �أخرى �ىل �جناز�تها �ملا�شية 
حيث �شبق لها �لفوز يف �شباق دبي �لدويل يف م�شمار 
ن��ي��وب��ري. م��ن جانبه �أع���رب �ل��ف��ار���س ج��ان ب��رين��ارد 
بفارق  �ل�شباق  ببطولة  بالفوز  �شعادته  عن  �يجوم 
�إن���ه ت��وج بالفوز  �أق���رب م��ن��اف�����ش��ي��ه..وق��ال  كبري ع��ن 
�أن يحقق مزيد� من  بلجيكا متمنيا  ز�ي��د يف  بكاأ�س 
�الجناز�ت مع �جلو�د يف �مل�شاركات �ملقبلة. من جهة 

�أخرى �نتزع �جلو�د لو�شت �ن ذ� مومنت جلودلفني 
بارزلونا  مايكل  وق��ي��ادة  ���ش��رور  ب��ن  �شعيد  ب��اإ���ش��ر�ف 
لقب �شباق كاأ�س �لب�شفور للفئة �لثانية مل�شافة �ألفني 
 180 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  مرت   400 و 
�ندريه  بقيادة  �مبفالنت  ثانيا  فيما جاء  ي��ورو  �أل��ف 
�تزيني وحل يف �ملركز �لثالث نيمفيا بقيادة �ندريا�س 
�شتارك. و�أعرب �ملدرب �شعيد بن �شرور عن �شعادته 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �ل��ف��وز  ل��ه  �شبق  حيث  باللقب  بالفوز 
ب��و����ش��ط��ة ه��ن��رتز الي���ت م�شيد�  ن��ف�����س �مل�����ش��م��ار  يف 
�ملو�شم  يف  جودلفني  فريق  حققها  �لتي  باالجناز�ت 
�أن خيول �الإ�شطبل �الأزرق تنتظرها  �حلايل موؤكد� 
م�شاركات مهمة يف ��شرت�ليا و�أمريكا و�أوروبا خا�شة 
�أن �ملو�شم �شيختتم يف �شهر دي�شمر �ملقبل مما يعني 
�النت�شار�ت  مزيد من  لتحقيق  متاحة  �لفر�شة  �أن 
و�الجن������از�ت. وت���وج �جل����و�د ب��رودي��و���ش��ر جل��ي باملر 
بر�ون باإ�شر�ف ريت�شارد هانون وقيادة ريت�شارد هيوز 
بطال ل�شباق جائزة توبكابي للفئة �لثانية �ملخ�ش�س 
جو�ئزه  �إج��م��ايل  �لبالغ  �الأ�شيلة  �ملهجنة  للخيول 
�ملالية 270 �ألف يورو فيما نال �ملركز �لثاين �شيل 
ذ� ك��اي��ت و ج��اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث و�ي���ت ر�م وقطع 

�لبطل م�شافة �ألف و 600 مرت . 

اأكد على حر�س اللجنة الأوملبية يف ربط الريا�سة بالعلم

ع�شكر ي�شيد بامل�شاركني يف دورة اإعداد املحا�شرين للربنامج الوطني للمدربني
•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

�أ�����ش����اد �ل���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال �الأم������ني �ل���ع���ام للجنة 
ع�شكر  عبد�لرحمن  �ل�شيد  �لبحرينية  �الأوملبية 
�إعد�د �ملحا�شرين للرنامج  بامل�شاركني يف دورة 
ل��ل��م��درب��ني )�مل�����ش��ت��وى �الأول و�ل��ث��اين  �ل��وط��ن��ي 
�لتدريب  ق�شم  و�لتي ينظمها  و�لر�بع(  و�لثالث 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جلمعية  �ل��ري��ا���ش��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لكندية للمدربني.

و�أكد ع�شكر باأن حر�س �لد�ر�شني على �مل�شاركة 
�إث���ر�ء  ي���دل ع��ل��ى م���دى حر�شهم يف  �ل����دورة  يف 
�لتجارب  من  �ملزيد  و�كت�شاب  �لعلمية  معارفهم 
و�خلر�ت يف علم �لتدريب لينعك�س ذلك ب�شكل 

�إيجابي على خمرجات �لريا�شة �لبحرينية.
جاء ذلك على هام�س �لزيارة �لتي قام بها ع�شكر 
لفعاليات �لدورة �لتي ت�شتمر لغاية 12 �شبتمر 
و��شتمع منهم  بامل�شاركني  �لتقى  �جل��اري، حيث 
���ش��رح��اً مف�شال ع��ن �مل��ح��ت��وى �ل��ع��ل��م��ي ل��ل��دورة 

�لوطنيني،  �ملدربني  و�إع���د�د  �شقل  يف  و�أهميتها 
�أك��ر من  �ل��ذي خرج  بالرنامج  �إعجابه  مبدياً 
1998م،  ع��ام  �نطالقه  منذ  د�ر���ش��اً   1600
�ل��ر�م��ج  ه��ذه  تبني مثل  ���ش��رورة  على  م��وؤك��د�ً 
�ملدربني  �لتي ت�شهم يف تطوير قدر�ت ومهار�ت 
�ل���ذي���ن ي��ع��ت��رون �أح����د �ل��رك��ائ��ز �الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
حر�س  على  ع�شكر  و�أك���د  �لريا�شية.  �ملنظومة 
�للجنة �الأوملبية يف ��شتقطاب �ملزيد من �لر�مج 
�لريا�شة  لربط  �جلديدة  �لتدريبية  و�ل���دور�ت 

ب��اجل��ان��ب �ل��ع��ل��م��ي، �الأم�����ر �ل����ذي ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
تطوير �حلركة �لريا�شية. 

 10 مب�شاركة  �ل��دورة  فعاليات  حالياً  وتتو��شل 
د�ر����ش���ني وه����م ن��ب��ي��ل ط����ه، حم��م��ود ي��ت��ي��م، علي 
�لعنزور، �أحمد حافظ علي، حممود فخرو، رقية 
حم�شن  �إب��ر�ه��ي��م،  جعفر  ح�شني،  علي  �لغ�شرة، 
تاأهيلهم  �شيتم  جعفر،  ح�شني  �لدكتور  �لغامن، 
ل��ي��ك��ون��و� حم��ا���ش��ري��ن يف �ل���رن���ام���ج �ل��وط��ن��ي 

للمدربني مب�شتوياته �الأربعة .
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����ش���ارك م��ن��ط��اد خ��ل��ي��ف��ة �ل��ق��ائ��د �مل���ت���وج ب�����ش��ورة 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شعار تر�شيح �الإمار�ت 
ي���وروب���ارك  م��ه��رج��ان  2020يف  �ك�����ش��ب��و  مل��ل��ف 
وذل��ك �شمن  ع�شرة  �لثالثة  �لن�شخه  �ل��دويل يف 
م�شاركة فريق منطاد �الإمار�ت �لدولية. و�شارك 
يف �ملهرجان 35 فريقا دوليا وعدد من �مل�شاهري 
�أجمل  لق�شاء  �لذهبية  �لفر�شة  �نتهزو�  �لذين 
وهي  �ملناطيد  مبناف�شات  و�ال�شتمتاع  �الأوق���ات 
حتلق من قلب عا�شمة �لرتفيه �ل�شياحي �لعاملي 
�لدولية  ب��ارك  ي��ورو  بحديقة  �أملانيا  يف  �الأورب���ي 
�لتي تقع يف مدينة رو�شت �الأملانية على �حلدود 
كيلومرت�   780 وتبعد  و�ل�شوي�شرية  �لفرن�شية 

من �لعا�شمة برلني. 
و�أعرب �لكابنت طيارعبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري 
مل��ا حققه  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  �الإم����ار�ت  رئي�س منطاد 
�ل��ف��ري��ق م���ن جن���اح خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه �ل��دول��ي��ة 
�لثالث  للمناطيد  �لدويل  بارك  يورو  مبهرجان 
�ل��ق��ائ��د من  ب��ه م��ن��ط��اد خليفة  ع�شر ومل���ا ح��ظ��ي 
�حتفاء من قبل �للجنة �ملنظمة برئا�شة �لكابنت 
طيار رودي هوفر رئي�س �لنادي �الأملاين للمناطيد 
با�شتوتغارد و�أي�شا �لرتحيب �ملميز �لذي ��شتقبل 
�جلمهور به م�شاركة منطاد خليفة �لقائد لهذ� 

و�لنجاح  �لتميز  ��شتمر�رية  �لعام مما يدل على 
ويج�شد  �لدولية  �لقائد  خليفة  منطاد  جلولة 
�أواله  �ل��ذي  و�الهتمام  �لرعاية  نف�شه  �لوقت  يف 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�مل�شلحة ملنطاد �الإمار�ت من منطلق �إميان �شموه 

باإجناز�ت �أبناء �لوطن ودعم تطلعات �شبابه . 
�ل��ف��رق  مناطيد  �ل��ق��ائ��د  خليفة  م��ن��ط��اد  وت��ق��دم 
�مل��ه��رج��ان  مناف�شات  يف  �ن��ط��الق��ت��ه  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  م��ن  تقدير� 
ل�شخ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وما ميلكه �شموه 
من ح�س �إن�شاين ورقي �شاهم خالله يف دعم عدد 
من �مل�شاريع �الإن�شانية �إىل جانب عمله �لدوؤوب 
للرقي يف بناء م�شرية وطنه ليجعله يف م�شاف 
دول �ل��ع��امل �حل��دي��ث . م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د معايل 
رون���ل ف��ر�ن�����س م���اك �ل��رئ��ي�����س �الأع���ل���ى حلديقة 
يورو بارك عن �عتز�زه مب�شاركة منطاد خليفة 
�لكبري  �ل��ن��ج��اح  ب�شمات  يحمل  و�ل����ذي  �ل��ق��ائ��د 
�لذي تعي�شه دولة �الإم��ار�ت حتت قيادة �شاحب 
و�أك��د  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
 2020 دعمه ال�شت�شافة �الإمار�ت مللف �ك�شبو� 
من خالل مناف�شة مدينة دبي مدن عاملية ومنها 

و�أعرب   . �لر�زيل  �إىل  باالإ�شافة  ورو�شيا  تركيا 
ي���وروب���ارك للمناطيد  ك���الودو م��دي��ر م��ه��رج��ان 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ارك��ة م��ن��ط��اد خليفة �ل��ق��ائ��د 
�أثبت من خالله �شباب �الإم��ار�ت متيزهم  �لذي 
ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �ختيار  عن  �أ�شفر  مما 
يورو بارك ملنطاد خليفة �لقائد كاأف�شل منطاد 
ب��ارك وذل��ك تقدير�  ي��ورو  �لعامل ملهرجان  لهذ� 
و�ملتوجة  �ملتميزة  وع��رو���ش��ه  �ل��ف��ري��ق  مل�شاركات 
ب�����ش��ورة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة و�ل��ت��ي 
ملهرجان  �ملميزة  �مل�شاركات  �شمن  �لثالثة  تعتر 
ي�����ورو ب�����ارك و�ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��ت ب��ت��ح��ل��ي��ق م��ن��ط��اد 
ف��ار���س �ل��ع��رب و�مل��ت��وج ب�����ش��ورة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

دب��ي رعاه  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
مناف�شة  وتخللت  �ل�شابقة.  �الأع���و�م  خ��الل  �هلل 
�لفرق  من  عدد  مب�شاركة  �لقائد  خليفة  منطاد 
�الأوروبية .. �لتحليق فوق جبال �لبالك فور�شت 
بقيادة �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري 
قائد منطاد خليفة �لقائد كما ت�شمنت �مل�شاركة 
مع  فعالياته  تناغمت  و�ل��ت��ي  �لليلي  �لتحليق 
�إعجاب  �لوطنية و�لتي القت  �الأهازيج  عدد من 
�جلمهور �ملتو�جد يف حديقة يوروبارك . وتقدم 
رئي�س فريق منطاد �الإمار�ت بال�شكر �إىل �شعادة 
�أملانيا  يف  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  مبارك  جمعة 
على �لرتحيب و�لدعم و�ملتابعة �لتي حظي بها 

�لفريق من قبل �ل�شفارة .

�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �ثنى 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
و�لريا�شة رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة لكاأ�س �لعامل للنا�شئني 
2013 على �ملجهود�ت �لر�ئعة �لتي  حتت �شن -17�المار�ت 
جماميع  �ح��دى  ال�شت�شافة  ��شتعد�د�  �لفجرية  �م��ارة  تبذلها 
�ل��دول��ة يف �شت م��دن. ج��اء ذل��ك خالل  �لبطولة �لتي تنظمها 
زيارة معاليه ال�شتاد �لفجرية ومالعب �لتدريب يف نادي �حتاد 
كلباء و�لعروبة و�ملر�فق �لعامة �الخرى بح�شور �ل�شيخ مكتوم 
�ل�شرقي رئي�س �حتاد �الم��ار�ت لبناء �الج�شام رئي�س  بن حمد 

�لبطولة وع�شو �حتاد  �لفجرية وحممد بن بدوة مدير  نادي 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �ليماحي  ونا�شر  �لقدم  لكرة  �الم���ارت 
�للجنة  م�شت�شار  ع��ب��د�هلل  خالد  و�ل��دك��ت��ور  �لفجرية  ملجموعة 
�لعام  �لدو�شري �المني  �ملح�شن  للبطولة وعبد  �ملنظمة  �لعليا 
وو�شف  و�ل��ري��ا���ش��ة.  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة  �مل�شاعد 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ال�شتعد�د �لفجر�وي بانه ر�ئع 
ومميز ويتنا�شب و�لدعم �لكبري ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�شاحب  و�خ��ي��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�خو�نهما ��شحاب 
�ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �العلى حكام �المار�ت . و�كد معاليه �ن 
دعم  بف�شل  �لفجرية  على  لي�س غريبا  �لرفيع  �ال�شتعد�د  هذ� 
ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو 
حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لفجرية  حاكم  �العلى  �ملجل�س 
بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�هتمام ومتابعة �ل�شيخ 
وق��ال معاليه  �لفجرية.  ن��ادي  رئي�س  �ل�شرقي  بن حمد  مكتوم 
�رى جهود� خمل�شة بذلت وعمال ر�ئعا قد �جنز و�نا �شعيد ملا 
��شاهده من مردود و��شح يف هذ� �الجتاه و��شتطيع �ن �قول بان 

�لفجرية جاهزة ب�شكل كبري مع تنفيذ بع�س �العمال �لب�شيطة 
معاليه  ق��ال  �ملنظمة  �للجنة  �ع�شاء  مع  لقائه  ويف   . �الخ��رى 
�لدولة  نظمتها  �لتي  �لبطوالت  كل  من  �ف�شل  تنظيما  نريد 
دول��ة  حققتها  �لتي  و�لطفرة  يليق  ومب��ا  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف 
�المار�ت يف كل �ملجاالت ومنها �جلانب �لريا�شي ..ونريد من 
�جلميع �ن يثبت للعامل قدرة �الم��ار�ت على �لتنظيم بتحقيق 
�على درجات �لنجاح . و��شاف معاليه �و�شيكم بان تعملو� بروح 
�لفريق �لو�حد النه ��شلوبنا �المثل وطريقنا لتحقيق �لنجاح 
�لعقبات  وتذليل  �ل�شيوف  با�شتقبال  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 

�لتي قد تقف يف طريقنا ..الب��د من توفري كل ما يلزم ونحن 
متطلبات  ك��ل  �شتوؤمن  �ملنظمة  �ملحلية  �للجان  ب��ان  ثقة  على 
�ن  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�ك���د   . �لبطولة  �ل��ن��ج��اح 
�أول �شمو  �لفريق  �لبطولة حتظى بدعم ومتابعة مبا�شرة من 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومن �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�شت�شار �الأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �لرئي�س 
�لفخري الحتاد �المار�ت لكرة �لقدم وتوجيهات �شموهما بان 

يتم توفري كل م�شتلزمات �لتنظيم �ملثايل. 

�علن نادي �لظفرة �لريا�شي و�شركة 
عن  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لريا�شية  �لظفرة 
للفريق  �جل��دي��د  �لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي 
�الأول لكرة �لقدم للمو�شم �لريا�شي 
2013-2014 )�أدنوك وجمموعة 
�ملوؤمتر  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �شركاتها( 
�ل�شحفي �لذي مت عقده يف �حلادية 
 09-09 �الث��ن��ني  ���ش��ب��اح  م��ن  ع�شر 

بفندق بارك روتانا باأبوظبي.
ح�����ش��ر �مل���وؤمت���ر م���ن ج��ان��ب �ل��ظ��ف��رة 
نائب  �ملن�شوري  حميد  حمود  �شعادة 
�لظفرة  ن���ادي  �د�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وخ��ل��ي��ف��ة �ل��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س ���ش��رك��ة 
�ل���ظ���ف���رة �ل���ري���ا����ش���ي���ة ل���ك���رة �ل���ق���دم 
�لتنفيذي  �ملدير  �مل��رزوق��ي  وم�شعب 
لنادي �لظفرة ، ومن جانب جمموعة 

مدير  �لزعابي  ر��شد  �دن��وك  �شركات 
�د�رة �لعالقات �لعامة باملجموعه. 

وحت��دث يف ب��د�ي��ة �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
ح��م��ود �مل��ن�����ش��وري ع��ن رع��اي��ة �دن��وك 
وق����ال �ن��ه��ا م���ن ���ش��اأن��ه��ا دع����م ���ش��ب��اب 
م�شلحة  يف  وت�شب  �لغربية  �ملنطقة 
�ل�شباب  ط��م��وح��ات  وتلبي  �ل��ري��ا���ش��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة. خ��ا���ش��ة و�ن���ه���ا ت���اأت���ي يف 
�ط������ار �ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل���ع���ام���ة ل�����ش��م��و 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن 
مم��ث��ل �حل���اك���م ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة 
�لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  وتطوير  بدعم 

و�الجتماعية باملنطقة.
�لظفرة  نادي  باأن  �ملن�شوري  و��شاف 
�لرعاية  ه��ذه  تتحول  �ن  �ىل  يتطلع 
منها  ي�����ش��ت��ف��ي��د  د�ئ���م���ة  ����ش���ر�ك���ة  �ىل 

�أدن��وك  �شركات  فمجموعة  �لطرفان 
للمنطقة  �جل��غ��ر�يف  �مل��ج��ال  تعمل يف 
جزء  �لظفرة  ون��ادي  بكثافة  �لغربية 
م��ن ه���ذ� �مل��ج��ال و�مل��ج��ت��م��ع ويتطلع 
�لعمل  يف  �دن���وك  م��ع  ي�شاهم  �ن  �ىل 
ري��ا���ش��ي��اً  ل��ي�����س  �مل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى تنمية 
وح�����ش��ب و�من����ا ت��ن��م��وي��اً و�ج��ت��م��اع��ي��اً 
جمل�س  رئي�س  نائب  و�شكر  وثقافياً. 
و�شركائها  �أدنوك  �لظفرة  نادي  �د�رة 
ع���ل���ى دع���م���ه���م ورع���اي���ت���ه���م م����وؤك����د�ً 
�أن ه���ذه �ل��رع��اي��ة ���ش��ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة 
ع��ل��ى �ل��ط��رف��ني.وق��ال �مل��ن�����ش��وري �ن 
وب��دون  �ح���رت�ف  �أ�شبحت  �لريا�شة 
�أم�����و�ل المي��ك��ن �ن ن��ط��ور �ل���ق���در�ت 
�لريا�شية ب�شكل علمي فالدعم يبني 
�لعقبات  جت��اوز  على  وي�شاعد  �لفرق 

وي�����ش��اع��د �ل��ري��ا���ش��ة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل يف 
مناخ �شحي دون م�شاكل كما �أنه من 
�لناحية �الأخرى يعمل على لفت نظر 
��شم  �ل��زب��ائ��ن �ىل  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني م��ن 
�لر�عي مما يوؤدي �إىل تو�شيع قاعدة 
�لعمالء لال�شم �لتجاري، ويوؤدي �ىل 
تطوير والء �لعمالء و��شار حمود �ىل 
�الإعالنات  كلفة من  �أقل  �لرعاية  �ن 
�ل�شريحة و�كر قبواًل لدى �لزبائن 
�ل���ذي���ن ���ش��ي�����ش��اه��دون �ل����ر�ع����ي على 
�قم�شة �لنجوم كما ت�شاعد �لرعايات 
على زيادة �لوعي بالعالمة �لتجارية 
و ترويج �ال�شم �لتجاري للر�عي مما 

يوؤدي �ىل زيادة �ملبيعات.
وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س ن�����ادي �ل��ظ��ف��رة 
حري�س  �لظفرة  ن��ادي  �ن  �لريا�شي 

على �ن يذهب بهذه �لرعاية �ىل �بعد 
من كونها رعاية متمنياً ��شتمر�ريتها 
م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ���ش��ر�ك��ة  لت�شبح 
�ل���ط���رف���ني مل����ا ف���ي���ه خ���دم���ة وت��ن��م��ي��ة 

�ملنطقة �لغربية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ر������ش����د �ل���زع���اب���ي 
مبجموعة  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  رئي�س 
�دن����وك مم��ث��ل �مل��ج��م��وع��ه يف �مل��وؤمت��ر 
�ل�شحايف �إن رعاية �دنوك وجمموعة 
���ش��رك��ات��ه��ا ل���ن���ادي �ل��ظ��ف��رة ت���اأت���ي يف 
لل�شركة  �ملجتمعية  �مل�شئولية  �ط���ار 
و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا دع����م وم�����ش��ان��دة 
�نها  كما   ، �لغربية  باملنطقة  �ملجتمع 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  �شمن  ت��اأت��ي 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ح���م���د�ن 
�حلاكم باملنطقة �لغربية �لذي يويل 

�هتماماً  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لتنمية 
كبري�ً. و�أ�شاف �لزعابي باأن �لرعاية 
�حلياة  �ث���ر�ء  �شاأنها  م��ن  �لريا�شية 
�الجتماعية فيها لذلك �رتاأت �دنوك 

نادي  تدعم  �أن  �شركاتها  وجمموعة 
ب��اإع��ت��ب��اره ج��زء م��ن جمتمع  �لظفرة 
ت�شتهدفه  �ل����ذي  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لعالقات  �د�رة  مدير  ومتنى  �أدن��وك 

�شركاتها  وجمموعة  باأدنوك  �لعامة 
�ل���رع���اي���ة يف دع��م  ت�����ش��اه��م ه����ذه  �ن 
�ملزيد  م�شرية نادي �لظفرة وحتقيق 

من �الجناز�ت للفريق.

منطاد خليفة يحلق فوق غابات 
بالك فور�شت الأوروبية

نهيان بن مبارك يتفقد ا�شتاد الفجرية ومالعب التدريب يف نادي احتاد كلباء والعروبة واملرافق العامة الأخرى

اأدنوك الراعي الرئي�شي لفار�س الغربية 2014-2013

منتخبنا لكرة القدم ال�شاطئية يغادر 
اإىل تاهيتي للم�شاركة يف املونديال

غادرت بعثة منتخبنا �لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية �م�س 
�أر�س �لوطن متوجهة �إىل تاهيتي للم�شاركة للمرة �لر�بعة 
يف نهائيات كاأ�س �لعامل �لتي تقام بالفرتة من 18 �إىل 28 
�شبتمر �جلاري ويلعب فيها منتخبنا باملجموعة �الأوىل �إىل 
جانب �لبلد �مل�شيف و��شبانيا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لعامل  كاأ�س  لنهائيات  ��شتعد�د�ته  منتخبنا  و�شيو��شل   .
ودي��ت��ني  م��ب��ار�ت��ني  �شيخو�س  ح��ي��ث  تاهيتي  و���ش��ول��ه  ف���ور 
�لثانية مع  و  �ملقبل  �لبار�غو�ي يوم �خلمي�س  �أم��ام  �الأوىل 

منتخبنا  �أن  بالذكر  و�جلدير  �ملقبل  �ل�شبت  يوم  �لر�زيل 
يومية  بتدريبات  �ملا�شي  مايو  �شهر  منذ  ��شتعد�د�ته  ب��د�أ 
�لودية فتوج  �لدولية  �لبطوالت  �لعديد من  كما �شارك يف 
�ملركز  ن��ال  كما  �ملا�شي  �ل�شهر  �ل��ودي��ة  �ملجر  بطولة  بلقب 
بال�شني  �أقيمت  �لتي  �لودية  �الآ�شيوية  �لبطولة  يف  �لثاين 
�لثالث يف بطولة  �ملركز  �أح��رز  �ملا�شي فيما  يف �شهر يوليو 
كاأ�س �ل�شد�قة �لتي �أقيمت يف بيالرو�شيا مطلع �شهر يونيو 

�ملا�شي كما خا�س �لعديد من �ملباريات �لدولية �لودية.

املنتخب الوطني يفوز على اليمن 
يف البطولة املدر�شية بتون�س

حقق منتخبنا �لوطني �ملدر�شي حتت 18 �شنة فوزه �لثالث على �لتو�يل 
يف �ملبار�ة �لتي جمعته مع نظرية �ليمني بهدف دون مقابل ورفع ر�شيده 
�إىل 9 نقاط وت�شدر �ملنتخب �ملجموعة �لثانية ملالقاة �ملنتخب �لقطري 
ثاين �ملجموعة �الأوىل بالدور ربع �لنهائي يف لقاء خليجي وذلك �شمن 
حتت  بنني  �لقدم  لكرة  �خلام�شة  �لعربية  �ملدر�شية  �لبطولة  مناف�شات 

تون�س. يف  حاليا  وتقام  عربيا  منتخبا   15 ت�شم  �لتي  �شنة   18

ينظم وللمرة �الأوىل من نوعها، معر�س �أبوظبي 
-18 �لفرتة  خ��الل  �لنارية  للدر�جات  �ل��دويل 
م��ول،  �مل��اري��ن��ا  مركز  يف   2013 �شبتمر   21
بدعم جمل�س �بوظبي �لريا�شي وبالتن�شيق مع 
تعريف  بهدف  �أبوظبي  وبلدية  �أبوظبي  �شرطة 
�جل��م��اه��ري و�مل��ح��ب��ني ب���اأخ���ر م�����ش��ت��ج��د�ت ع��امل 
وماركاتها  ب�شناعتها  يتعلق  ما  وك��ل  �ل��در�ج��ات 

�لعاملية.
ومن �ملتوقع �ن ي�شهد �ملعر�س �إقباال غري م�شبوق 

من خمتلف �إمار�ت �لدولة ودول جمل�س �لتعاون 
�خل��ل��ي��ج��ي �ل��ع��رب��ي �ىل ج��ان��ب �ل�����ش��ي��اح و�ل����زو�ر 
�ل��ق��ادم��ني م��ن خم��ت��ل��ف ب��ق��اع �ل��ع��امل خ�شي�شا 
حل�شور ومتابعة فعاليات �ملعر�س �الأكر و�الأول 
�شيقام  و�ل��ذي  �الإقليمي  م�شتوى  على  نوعه  من 

د�خل وبجو�ر مركز �ملارينا مول باأبوظبي.
�لعرو�س  من  �لكثري  �ل��دويل  �ملعر�س  و�شي�شهد 
مثالية  ف��ر���ش��ة  و�شي�شكل  �مل��ن��وع��ة،  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�شانعيها  �ل��ن��اري��ة  �ل���در�ج���ات  وم��ق��ت��ن��ي  ملحبي 

يعد  �ل��ع��امل، كما  دول  م��ن جميع  بيعها  ووك���الء 
�مل��ع��ر���س حم��ط��ة مم���ت���ازة ل��ع��ي�����س ���ش��غ��ف �مل��ت��ع��ة 
و�الإثارة و�لتحدي وعقد و�إبر�م �ل�شفقات �ملميزة 
ب���ني �ل�����ش��رك��ات �ل���ك���رى ع��ل��ى �ر������س �الح�����د�ث 
�ل��ر�ئ��دة يف �حت�شان  �ملدينة  �أب��وظ��ب��ي   �ل��دول��ي��ة 

�برز و�هم �لفعاليات �لريا�شية �لعاملية .
كما �شتقام على هام�س فعاليات معر�س �أبوظبي 
�لدويل للدر�جات �لنارية 2013، حتت ��شر�ف 
��شتعر��شية  عرو�س  للمعر�س،  �ملنظمة  �للجنة 

��شهر  �لعاملية من  �ل��در�ج��ات  الأح��دث م��ودي��الت 
�شيت�شمن  ذل��ك  جانب  �ىل   ، �مل�شنعة  �ل�شركات 
ب��رن��ام��ج �مل��ع��ر���س على م��دى �أرب��ع��ة �ي���ام تنظيم 
ور�س وحما�شر�ت حول �لقيادة �الآمنة للدر�جات 
، ب��ج��ان��ب �ق���ام���ة م�����ش��اب��ق��ات ت��ن��اف�����ش��ي��ة م��ب��ا���ش��رة 
ذلك  �ىل  باالإ�شافة  و�ملتابعني،  �جلماهري  �أم��ام 
معار�س لل�شور وعرو�س مو�شيقية ، كما �شيقام 
للمرة �الأوىل من نوعها عرو�شا لالأزياء �خلا�شة 

بقيادة �لدر�جات �لنارية.

الأول من نوعه على امل�ستوى الإقليمي 
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خالد  �ل�شيخ  �الإم��ار�ت��ي  �لر�ليات  جنم  يتطلع 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ل��دف��ع��ة ج���دي���دة يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
ل���ل���ر�ل���ي���ات ل�����ش��ال��ح �ل�������ش���ر�ك���ة ب����ني �أب���وظ���ب���ي 
�أ�شرت�ليا  لل�شباقات و�شرتوين ري�شينغ يف ر�يل 

نهاية �الأ�شبوع �جلاري. 
و�شاهم فوز زميله يف �لفريق د�ين �شوردو باأول 
�ملو�شم  هذ�  للر�ليات  �لعامل  بطولة  يف  له  فوز 
يف �أملانيا �ل�شهر �ملا�شي يف تعزيز و�شعية فريق 
���ش��رتوي��ن ت��وت��ال �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ل��ل��ر�ل��ي��ات، 
و�لقا�شمي يتطلع لتقدمي �أد�ء مماثل يف �لقارة 
على  �ملناف�شة  يف  �لفريق  فر�س  وتعزيز  �لدنيا 

لقب �ل�شانعني.
ومن مقر �نعقاد �لر�يل يف مدينة كوف�س هاربر 
�الأ���ش��رت�ل��ي��ة، �شرح جن��م �ل��ر�ل��ي��ات �الإم��ار�ت��ي، 
�ل�����ذي مت��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق �أف�������ش���ل ن��ت��ي��ج��ة له 
يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا ع��ام 
2011 بفوزه باملركز �خلام�س، قائال: �آمل �أن 
نتمكن من �إعادة تقدمي نف�س �الأد�ء �لذي متكنا 
من  �الأه���م  لكن  �شنتني،  قبل  هنا  حتقيقه  م��ن 
هذ� �أن نرى �شائقا ل�شيارة �شرتوين على من�شة 

�لتتويج .
�ل��ف��ري��ق ميكو  �ل��ق��ا���ش��م��ي زم��ي��ل��ه يف  وي��خ�����س 
هريفونني ومالحه جريمو ليتنني بالكثري من 

�الأم��ل، خا�شة و�أنهما متكنا من �لفوز بالر�يل 
كما  و2011،   2009  ،2006 �الأع�����و�م  يف 
ومالحه  ميكي  كري�س  �لثنائي  حتقيق  ويتوقع 
كري�س باتر�شون من �آيرلند� �ل�شمالية لنتيجة 
�ل�شيارة  مقود  خلف  �ل��ر�يل  يف  �أي�شا  متقدمة 
�لثانية لفريق �شرتوين توتال �أبوظبي �لعاملية 

للر�ليات. 
للبطولة  �لعا�شرة  �جلولة  عن  �شوردو  وبغياب 

يف  ج��ي��دة  بفر�شة  ميكي  �شيحظى  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
بطولة  يف  و�إمكاناته  ق��در�ت��ه  ل�شطر  �أ�شرت�ليا 
�لعامل للر�ليات بعد �الأد�ء �ملثري �لذي قدمه يف 

ر�يل فنلند� �ل�شهر �ملا�شي. 
وب��ع��د �خ��ت��ي��اره م��ن ق��ب��ل �ل��ق��ا���ش��م��ي لتعوي�س 
توتال  �شرتوين  �أبوظبي  �شيارة  وق��ي��ادة  غيابه 
مرحلة  بعد  على  ميكي  كان  للر�ليات،  �لعاملية 
�أن  �إال  �مل��رك��ز �خل��ام�����س يف فنلند�،  ع��ن  و�ح���دة 

�أج���ره على �لتنحي  ل��ه  �ل��ذي تعر�س  �حل���ادث 
عن ��شتكمال �ملناف�شة.

�أخ��رى  م��رة  ل��ع��ودت��ه  �ل�شعيد  �لقا�شمي،  وع��ل��ق 
�لع�شيبة  �الأوق���ات  بعد  �أ�شرت�ليا  يف  للمناف�شة 
و�الأر�شية  �لغزيرة  �الأمطار  حتت  عا�شها  �لتي 
ميكي  ق��دم  ق��ائ��ال:  �أمل��ان��ي��ا،  ر�يل  يف  �الأ�شفلتية 
تلك  عانده يف  لكن �حلظ  فنلند�  ر�ئعا يف  �أد�ء 
�أكر  �لتقدم  �أن يتمكن من  �آم��ل  �للحظة، لكن 

هذه �ملرة .

�ل���ر�يل ممتع للغاية م��ن حيث  و�أ����ش���اف: ه��ذ� 
بالن�شبة  �أك��ر  طبيعية  تبدو  �لطرقات  �لقيادة 
�أف�����ش��ل م��ن تلك �لتي  �أي ح��ال ه��ي  يل، وع��ل��ى 
قدنا عليها يف �أملانيا. لن يكون �الأمر بال�شهولة 
�لفوز  على  نبني  ب��اأن  ناأمل  لكن  نتخليها،  �لتي 
�لذي حققناه يف �أملانيا، و�لذي رفع من معنويات 

�جلميع .
ويتطلع �لقا�شمي، و�لذي ي�شارك برفقة �ملالح 
�ل��ري��ط��اين ���ش��ك��وت م���ارت���ن ب�����ش��ي��ارة �أب��وظ��ب��ي 
�شرتوين توتال �لعاملية للر�ليات، قدما للجولة 
يومان  ي�شقبها  و�لتي  �أ�شرت�ليا،  يف  �لتاأهيلية 
طوله  يبلغ  �ل���ذي  �ل���ر�يل  مل�شار  ��شتطالعيان 

932.77 كم.

وتنطلق �الإثارة يف �لر�يل، و�لذي يقام يف �ملدينة 
�ل�شاحلية كوف�س هاربر، �لتي تقع بني مدينتي 
�شيدين وبري�شباين، �شباح يوم �جلمعة بثمانية 
يف  خا�شة  ج���والت  �شت  يتبعها  خا�شة  ج���والت 
�ليوم  �أخ���رى يف  و���ش��ت  )�ل�شبت(  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم 

�الأخري للر�يل ) �الأحد(. 

وبعد فوز �شوردو ومتكن هريفونني من حتقيق 
�أملانيا،  يف  نقطة   40 ل�  وك�شبهما  �لثالث  �ملركز 
متكن فريق �شرتوين �أبوظبي �لعاملي للر�ليات 
�لفارق  وتقلي�س  �ل�شانعني  فئة  �لتقدم يف  من 
و�ج��ن،  فولك�س  فريق  �ملت�شدر،  م��ع   22 حتى 
وبوجود �أربع جوالت �أخرى حتى نهاية �لر�يل.

لكرة  �الأ�شباين  للمنتخب  �لفني  �ملدير  بو�شكي  دل  في�شنتي  ي�شعى 
ت�شيلي  �أم��ام  �لودية  �ملبار�ة  ��شتغالل  �إىل  �لقدم 

�ليوم �لثالثاء يف جنيف من �أجل جتربة 
و�إر�ح���ة  �جل���دد،  �لالعبني  م��ن  �لعديد 

غريهم من �لنجوم �الأ�شا�شيني.
�لتاأهل  وب���ات ال روخ���ا قريبا ج��د� م��ن 

�إىل كاأ�س �لعامل 2014 بالر�زيل بعد 
�لفنلندي  م�شيفه  ملعب  على  ف���وزه 

بهدف نظيف يوم �جلمعة �ملا�شي، 
حيث يت�شدر �لفريق �ملجموعة 

نقاط  ثالث  بفارق  �لتا�شعة 
ع�������ن �أق�������������رب م���الح���ق���ي���ه 
�شاحب  �لفرن�شي  �ملنتخب 
�ملركز �لثاين، قبل جولتني 

م����ن ن���ه���اي���ة �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
�الأوروبية.

ب��و���ش��ك��ي  دل  و����ش���ي���ل���ج���اأ 
مل��ن��ح ر�ح���ة حل��ار���س م��رم��اه 

�أث��ار  بعدما  كا�شيا�س،  �إي��ك��ر 
ع������الم������ات �ال�����ش����ت����ف����ه����ام يف 

�ملا�شي  �جلمعة  يوم  هل�شينكي 
ح�شاب  على  كا�شيا�س  ب��اإ���ش��ر�ك 
ف��ي��ك��ت��ور ف���ال���دي���ز، رغ����م �أن�����ه ال 

ي�شارك ب�شكل �أ�شا�شي يف ريال 
مدريد.

�إي��ك��ر  وق����ال دل ب��و���ش��ك��ي 
�أم���ام  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل  �أدى 
ف���ن���ل���ن���د�، و�أث����ب����ت م���رة 
�أخ���رى �أن��ه حم��ل ثقتنا 
�ل�������ش���ع���ب  م������ن  ك��������ان   ،
الأننا  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �تخاذ 
من��ت��ل��ك ث����الث ح��ر����س 

مرمى ر�ئ��ع��ني و�أ���ش��ار 
�ل���ل���ح���ظ���ة  ه��������ذه  يف 
ل��ي�����س م���ن �مل�����ش��ك��ل��ة 
�إيكر  م�شاركة  عدم 

م�������ع ن��������ادي��������ه، يف 

�مل�شتقبل �شرنى ما يحدث .
بينما  هل�شينكي  يف   150 رقم  �لدولية  م�شاركته  كا�شيا�س  و�شجل 
بر�شلونة، يف  مع  ر�ئ��ع  يظهر مب�شتوى  �ل��ذي  فالديز  فيكتور  جنح 

�إخفاء خيبة �أمله من �جللو�س �حتياطيا.
�أعتر نف�شي متميز� فقط من خ��الل وج��ودي هنا،  وق��ال فالديز  
هو  �إيكر  ف��اإن  يل  وبالن�شبة  �ملرمى،  حر��س  من  مذهل  جيل  لدينا 

�الف�شل .
من  �الأول  �لن�شف  يف  فالديز  �شي�شارك  �الأرج���ح  وع��ل��ى 
مبار�ة ت�شيلي، على �أن يتكفل خو�شيه ريينا بامل�شاركة 

يف �ل�شوط �لثاين.
وم����ن �مل���ت���وق���ع �أن ي��ح�����ش��ل ن��ات�����ش��و �مل���د�ف���ع 
�ل�����ش��اع��د ل���ري���ال م���دري���د ع��ل��ى ف��ر���ش��ة 
بينما  ل����ه،  �الأول  �ل�����دويل  �ل��ظ��ه��ور 
م���ن �مل���رج���ح �أن ي���ب���د�أ �ل��الع��ب��ني 
�الحتياطيني، نات�شو مونريال 
وخ������ايف ج���ار����ش���ي���ا و���ش��ن��ت��ي 
ك������������ازورال وخ���ي�������ش���و����س 
ن����اف����ا�����س وروب������رت������و 
���ش��ول��د�دو �مل��ب��ار�ة 

منذ �لبد�ية.
وي�������ف�������ت�������ق�������د 
�مل������������ات������������ادور 
�ال��������ش�������ب�������اين 
جل���ه���ود الع��ب��ي 
وت�شابي  بو�شكت�س  �شريجيو  �مل�شابني  �لو�شط 
�ملخ�شرمان  يح�شل  قد  بينما  و�ي�شكو،  �لون�شو 
ر�ح��ة  على  هرنانديز  وت�شايف  �نيي�شتا  �ن��دري�����س 
وعلى �جلانب �الأخر يقود �أليك�شي�س �شان�شيز جنم 

فريق بر�شلونة، خط هجوم منتخب ت�شيلي.
وقال �شان�شيز، �لذي بد�أ �ملو�شم �حلايل ب�شكل ر�ئع 
نحن نتطلع حقا ملبار�ة �لثالثاء، ال حتظى كل يوم 

بفر�شة �للعب �شد �أبطال �لعامل .
و�أ�شاف �شيكون من �جليد �أي�شا الأرى ما ميكنني فعله 
�أمام �لعديد من زمالئي يف بر�شلونة ويخو�س منتخب 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  جنيف  يف  �لثالثاء  م��ب��ار�ة  ت�شيلي 
�مل��ا���ش��ي، مم��ا عزز  ي��وم �جلمعة  ف��ن��زوي��ال -3�شفر  ف���وزه على 

فر�شته يف �لتاأهل �إىل مونديال �لر�زيل.

القا�سمي يوجه اأنظاره نحو القارة الدنيا

جنم الراليات الإماراتي يهدف لتحقيق اإجناز كبري اآخر ل�شالح اأبوظبي �شرتوين يف اأ�شرتاليا

ريال مدريد �شيلتزم ال�شرب على بيل

م�شر ت�شعى للعالمة الكاملة يف ت�شفيات املونديال الأوملبية  اللجنة  لرئا�شة  مر�شحني   6

رغم �ملقابل �ملايل �لهائل �لذي �أنفقه نادي ريال مدريد �الأ�شباين لكرة 
 ، �ل�شيف  هذ�  بيل  جاريث  �لويلزي  �لالعب  مع  للتعاقد  �لقدم 

�أف��ادت  ح�شبما  �جلديد  جنمه  على  بال�شر  �لنادي  �شيتحلى 
�شحيفة �آ�س �الأ�شبانية �لريا�شية .

ووقع بيل 24عاما على عقد �نتقاله للريال يف �أول �شبتمر 
مليون   91 مقابل  �الإجنليزي  توتنهام  من  قادما  �حل��ايل 

يورو )120 مليون دوالر( طبقا ملا �أعلنه �لريال نف�شه 
 99 بلغت  �ل�شفقة  قيمة  �أن  توتنهام  �أك��د  بينما 

مليون يورو ليحطم بيل بهذ� �لرقم �لقيا�شي 
لقيمة �أي �شفقة �نتقاالت يف �لتاريخ.

ه���ذ�  م����ب����ار�ة  �أي  يف  ب���ي���ل  ي�������ش���ارك  ومل 
�لتدريبات  يف  بالكاد  �شارك  كما  �ملو�شم 
توتنهام يف  م��ع  �ل��ت��دري��ب  رف�����س  حيث 
�ل�شغط  �أج���ل  م��ن  �مل��ا���ش��ي  �أغ�شط�س 
ع��ل��ى م�����ش��وؤويل �ل���ن���ادي ل��ل�����ش��م��اح له 

بالرحيل �إىل �لريال. 
�شفوف  �شمن  �لتدريب  بيل  ويبد�أ 

�ل�����ري�����ال غ�����د� �الأرب������ع������اء وذل����ك 
�حلالية  م�شاركته  �نتهاء  عقب 

م���ع �مل��ن��ت��خ��ب �ل���وي���ل���زي يف 
ت�شفيات كاأ�س �لعامل.
ول����ك����ن �ل������ري������ال ل��ن 
�ملباريات  يف  به  يدفع 

���ش��ب��ت��م��ر   22 ح���ت���ى 
�حل����ايل ، ح�����ش��ب��م��ا �أك�����دت �آ����س 

م��درب  م���اوري  جيوفاين  خطة  وتعتمد 
جتهيز  على  �لريال  يف  �لبدنية  �الأحمال 

بيل ب�شكل تدريجي ثم م�شاركة �لالعب يف 

دقائق قليلة من مبار�ة �لفريق �أمام خيتايف يف 22 �شبتمر �حلايل.
وطبقا حلالة �لالعب �لبدنية وجاهزيته ، رمبا يبد�أ �مل�شاركة كالعب 
�أ�شا�شي يف مبار�ة �لديربي �ملرتقبة �أمام �أتلتيكو مدريد يف 28 من 

�ل�شهر �حلايل.
�أثار �لنجم �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن العب   ، ويف �لوقت نف�شه 
�لريال �شابقا و�ملدرب �مل�شاعد حاليا للمدير �لفني �الإيطايل كارلو 
�أن�شيلوتي ده�شة بالغة �أم�س �الأحد بقوله �إن بيل مل يكن ي�شتحق 

يورو. مليون   100
ب��ل��و���س  ك���ان���ال  ق���ن���اة  �إىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ، يف  زي������د�ن  وق�����ال 
�لتلفزيونية ، �شن�شاأل �أنف�شنا بعد عام من �الآن ما �إذ� 
ريال  �أنفق   2001 يف  �لثمن  ه��ذ�  ي�شتحق  بيل  ك��ان 
مدريد 75 مليون يورو ل�شمي من يوفنتو�س وقلت 
�أن  لي�س مفهوما  �ملبلغ..  �أ�شتحق هذ�  ال  �أنني  حينها 
ينفق هذ� �ملال �لكثري ل�شم العب وهو ما يحدث يف 
100 مليون  �لعامل حاليا ما من العب ي�شتحق 

يورو .
ك��ل��ف��ه مبهمة  �أن�����ش��ي��ل��وت��ي  �إن  زي�����د�ن  وق����ال 
�شيكون  دوري  و�أو���ش��ح  ببيل.  �العتناء 
�لتي  بالطريقة  باللعب  �أطالبه  �أن 
من  كثري�  ي�شع  �أن  ودون  يعرفها 
�ل�����ش��غ��وط ع��ل��ى ك��اه��ل��ه.. لديه 
ق�������در�ت ف���ائ���ق���ة. ومي���ك���ن���ه �أن 
ي���و�����ش���ل حت�����ش��ني م�����ش��ت��و�ه 
ز�ل  م�����ا  �����ش����ت����ى.  ب����ط����رق 
�ل���ر�ب���ع���ة و�ل��ع�����ش��ري��ن  يف 
�أن����ه  و�أرى  ع���م���ره  م����ن 
ي�شتطيع تقدمي �لكثري 

لريال مدريد .

�ىل  �ل��ت��اأه��ل  بالفعل  �شمنت  �ل��ت��ي  م�شر  ت�شعى 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف  �لنهائية  �ملرحلة 
على  م��ع��ن��وي  ف����وز  حت��ق��ي��ق  �ىل   2014 �ل���ق���دم 
�الن��ت�����ش��ار�ت  م�شل�شل  ل��ت��و����ش��ل  غينيا  �شيفتها 
�ملتتالية وت�شل �ىل �لعالمة �لكاملة من �لنقاط.

�لثالثاء  �ليوم  ع�شر  غينيا  مع  م�شر  و�شتلتقي 
با�شتاد منتجع �جلونة �ملطل على �لبحر �الحمر 
يف خ��ت��ام م��ب��اري��ات �جل��ول��ة �ل�����ش��اد���ش��ة و�الخ����رية 

للمرحلة �لثانية.
 15 بر�شيد  �ل�شابعة  �ملجموعة  م�شر  وتت�شدر 
نقطة من خم�شة �نت�شار�ت وهي من �أو�ئل �لفرق 
�لنهائية  للمرحلة  �لتاأهل  �شمنت  �لتي  �لع�شرة 

للت�شفيات.
وقال �المريكي بوب بر�ديل مدرب منتخب م�شر 
�ن��ه��ا غ��ري م��وؤث��رة �ال �نها  �إن م��ب��ار�ة غينيا رغ��م 
�ن  �ىل  م�شري�  جانبه  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى 

�لفوز بها له درجة عالية من �الهمية.
و����ش��اف ب����ر�ديل ل��روي��رتز ب��ع��ي��د� ع��م��ا ي��ق��ال عن 
حلما  ف��ان  للمنتخب  �ل���دويل  �لت�شنيف  حت�شني 
ي��ر�ودن��ا وه��و �ل��ت��اأه��ل لكاأ�س �ل��ع��امل و�ل��ف��وز على 
�شيكون مبثابة خطوة معنوية على طريق  غينيا 
�عد�د �ملنتخب للمبار�تني �حلا�شمتني يف �ملرحلة 

�الخرية للت�شفيات. 
�ملرحلة  قرعة  �مل�شرية  �لكرة  جماهري  وترتقب 
بعد  �الفريقي  �الحت��اد  �شيجريها  �لتي  �لنهائية 
�أيام قليلة بالقاهرة �أو �الق�شر لتحديد �ملو�جهات 

�لثنائية بني �لفرق �لع�شرة �لتي �شمنت �لتاأهل.
ونيجرييا  وغانا  و�جل��ز�ئ��ر  �لعاج  �شاحل  وتاأهلت 
فا�شو  وبوركينا  و�ل��ك��ام��ريون  �الخ�شر  و�ل��ر�أ���س 

و�ل�شنغال و�ثيوبيا باال�شافة �ىل م�شر.
�ملو�جهات  خ��الل  من  �لع�شرة  �لفرق  و�شتتناف�س 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى خ��م�����س ب��ط��اق��ات عن 
�فريقيا موؤهلة لنهائيات كاأ�س �لعامل �لتي �شتقام 

يف �لر�زيل �لعام �ملقبل.
وق����ال زك����ي ع��ب��د �ل��ف��ت��اح م����درب ح���ر�����س م��رم��ى 
ملبار�ة  ب��ر�ديل  �ختارها  �لتي  �لت�شكيلة  �ن  م�شر 
غينيا ت�شم �أبرز �لعنا�شر �لرئي�شية �لتي �شتكون 
�لعمود �لفقري للمبار�تني �لقادمتني ولن يغيب 
�ل�شوي�شري  بازل  �لنني العب  �شوى حممد  عنها 

�لذي ��شتبعد يوم �الحد ب�شبب �ال�شابة.
و�أ����ش���اف ع��ب��د �ل��ف��ت��اح ل���روي���رتز ن��اأم��ل �أن ن�شع 
�أيدينا يف �ملرحلة �ملقبلة على �أف�شل جمموعة من 
�ىل  �لتاأهل  ت�شاعدنا على حتقيق حلم  �لالعبني 

كاأ�س �لعامل بعد غياب 24 عاما عن �ملونديال. 
وت��اب��ع ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن �الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى جميع 
عبد  ح�شني  �ل��ي��ه��م  ين�شم  �ن  ون��اأم��ل  �ل��الع��ب��ني 
مر�حل  ��شتكمال  بعد  ج��دو  ن��اج��ي  وحم��م��د  رب��ه 

�عد�دهما �لفني و�لبدين. 
وكان بر�ديل �شم �لثنائي عبد ربه وجدو ملع�شكر 
�ملتخب العد�دهما نف�شيا وبدنيا بعد عودتهما من 
��شابة طويلة �بعدتهما عن �ملالعب قر�بة خم�شة 
�أ�شهر لكنه ف�شل عدم �لدفع بهما �أمام غينيا حتى 

تكتمل لياقتهما.
و�أك��د عبد �لفتاح �ن �جلهاز �لفني ملنتخب م�شر 
�نه  ويعلم  غينيا  لفريق  م��ب��ار�ة  م��ن  �أك��ر  �شاهد 
�لقيام  على  و�ل��ق��درة  و�حليوية  بال�شرعة  يتميز 
بهجمات مرتدة وهو ما مت تدريب العبي م�شر 
على �لت�شدي له مع �خرت�ق دفاعات غينيا �لذي 

يعد من �ف�شل دفاعات �ملجموعة �ل�شابعة.
24 العبا  و��شطحب منتخب م�شر �ىل �جلونة 
ت�شم  حيث  �لغد  م��ب��ار�ة  ت�شكيلة  منهم  �شيختار 
�إكر�مي وحممد �شبحي وم�شعد  �شريف  �لقائمة 
عو�س حلر��شة �ملرمى و�أدم �لعبد وحممد جنيب 
�ملحمدي  و�أح���م���د  فتحي  و�أح���م���د  رب��ي��ع��ة  ور�م����ي 
و�إب��ر�ه��ي��م  للدفاع  �شديد  و�أح��م��د  معو�س  و�شيد 
���ش��الح وح�����ش��ام غ����ايل وع���م���رو �ل�����ش��ول��ي��ة وع��م��ر 
جابر و�أحمد حمودي وعبد �هلل �ل�شعيد وحممد 
عيد  و�أح��م��د  للو�شط  �شليمان  وول��ي��د  تريكة  �أب��و 
�ل��ر�زق  عبد  وحممود  �شالح  وحممد  �مللك  عبد 
�شيكاباال وعمرو زكي و�أحمد ح�شن كوكا وحممود 

عبد �ملنعم كهربا للهجوم.
م�شاء  �جل��ون��ة  �ىل  غينيا  منتخب  بعثة  وو�شلت 
�الح�����د ع��ل��ى دف��ع��ت��ني وق�����ال �ح���م���د �ل�����ش��ح��ي��ف��ي 
�مل�����ش��رف �ل���ع���ام ع��ل��ى ن����ادي �جل���ون���ة �ن �ل��ف��ري��ق 
�ل�شيف �شيتدرب ع�شر �ليوم على �مللعب �لرئي�شي 
و��شاف  م�شر  منتخب  ي��ت��درب  �ن  قبل  للمبار�ة 
هناك ترتيبات �أمنية كبرية ل�شمان خروج �ملبار�ة 

�ىل بر �المان. 

�ليوم  �ل��دول��ي��ة  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة  �ع�����ش��اء  يختار 
للجنة  جديد  رئي�س  �ي��ر���س  بوين�س  يف  �لثالثاء 
بعد �نتهاء والية �لبلجيكي جاك روغ ويتناف�س 6 
مر�شحني لرئا�شة هذه �ملنظمة �لريا�شية �الهم 

يف �لعامل .
ريت�شارد  �لبورتوريكي  ه��م  للرئا�شة  �ملر�شحون 
ورئي�س  �لدولية  �الوملبية  �للجنة  ع�شو  كاريون 
بوبكا  �شريغي  �الوك����ر�ين  فيها،  �مل��ال��ي��ة  �للجنة 
باخ  توما�س  �المل��اين  �ل�شابق،  بالز�نة  �لقفز  بطل 

ورئي�س  �ل��دول��ي��ة  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لتايو�ين ت�شينغ-كيو  �للجنة �الوملبية يف بالده، 
وو رئي�س �الحت��اد �ل��دويل للمالكمة )ه��و�ة(، �ن 
�لريا�شي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  ميانغ  �شري  ج��ي 
رئي�س  �وزفالد  دني�س  و�ل�شوي�شري  �ل�شنغافوري 

�الحتاد �لدويل للتجذيف.
ت��ن��اوب ع��ل��ى رئ��ا���ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة �الومل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة 
حتى �الن ت�شعة روؤ�شاء، ثمانية منهم من �لقارة 
�الوروب���ي���ة، وك���ان �الم���ريك���ي �ف���ريي ب��رون��د�ي��ج 

حتى   1952 من  �لفرتة  يف  �لوحيد  �ال�شتثناء 
.1972

�جتماعات  �ه��م  �ي��ام  منذ  �ير�س  بوين�س  وت�شهد 
للجنة �الوملبية �لدولية، حيث مت �ختيار �لدولة 
بهذ�  طوكيو  وف���ازت   2020 الومل��ب��ي��اد  �مل�شيفة 
 36 مقابل  �شوتا   60 على  بح�شولها  �ل�شرف 
ال�شطنبول يف �جلولة �لثانية من �لت�شويت، بعد 
�ثر  �الوىل  �جلولة  كانت مدريد خرجت من  �ن 

جولة متايز مع ��شطنبول.

دل بو�شكي يعتمد على الحتياط يف لقاء ت�شيلي الودي

�شرح جنم كرة �لقدم �لفرن�شي �ملعتزل و�ملدرب �مل�شاعد 
بنادي ريال مدريد �الإ�شباين، زين �لدين زيد�ن، باأنه 
ف�شيعطي  �لذهبية،  �لكرة  جائزة  منح  عليه  تعني  �إذ� 
رونالدو  كري�شتيانو  �لرتغايل  من  لكل  و�ح��دة  منها 

ومو�طنه فر�نك ريبريي.
زي��د�ن:  ق��ال  �لفرن�شية  بلو�س  لقناة  ت�شريحات  ويف 
و�ح��دة  ف�شاأعطي  �لذهبية  �ل��ك��رة  منح  علي  تعني  �إذ� 

لكري�شتيانو و�أخرى لريبريي فكالهما ي�شتحق �لفوز 
و�ح��دة كما  �شوى جائزة  بها، ولكن لالأ�شف ال يوجد 

�أنني ال ميكنني �لت�شويت عليها.
وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أك���د زي����د�ن �أن���ه ال ي��وج��د �شوى 
�أه��د�ف��اً مع  كرمي بنزمية و�ح��د فقط فهو مل ي�شجل 
�ملنتخب منذ فرتة ولكن ما �أنتظره هو �أن �أرى بنزمية 
بذل  خ��الل  من  جميعناً،  فيه  يرغب  �ل��ذي  بامل�شتوى 

تقدمي  باإمكانه  فهو  موهبته،  و�إب���ر�ز  جهده  ق�شارى 
�أو لفرن�شا. وك�شف زيد�ن  �لكثري �شو�ء لريال مدريد 
توليه  فور  �أن�شيلوتي  كارلو  �الإيطايل  مع  حتدث  �أن��ه 
�مللكي،  م��ع  مهامه  �شوياً  ي��ح��دد�  لكي  �ل��ري��ال  ت��دري��ب 
تتعلق  م��ه��ام��ه  و�أن  و����ش��ح��ة  ك��ان��ت  �الأم����ور  �أن  مبينا 
بالالعبني، كما قال �إن �أن�شيلوتي يتمتع بكاريزما كما 
باأنه ال  �أنه منفتح للنقا�س مع �الآخرين. و�أقر زيد�ن 

يوجد �أي العب يف كرة �لقدم ي�شتحق مبلغ �ملئة مليون 
يورو، وهو �ملقابل �ملادي �لذي دفعه ريال مدريد ل�شم 
و�أ�شاف  �الإنكليزي.  �لويلزي غاريث بيل من توتنهام 
�أنه �شخ�شياً مل يعتقد �أنه ي�شتحق مبلغ �ل�75 مليون 
نهاية  للتعاقد معه، ولكن يف  �مللكي  �لتي دفعها  ي��ورو 
�ملطاف فاإن �أي �شفقة تتم باالتفاق بني ناديني فهذ� 
ما يحدث يف كرة �لقدم �ليوم وكل ما يحدث فيها بات 

�أ�شار زيد�ن  لبيل  �أن يقوله  غري مفهوم. وعما ميكن 
�إىل �أنه يتفهم تاأثري �الن�شمام �إىل �أف�شل ناد يف �لعامل 
ومبقابل مادي �شخم »فاأنا ع�شت هذه �لتجربة وعلى 
�أ�شهر كان �الأم��ر معقد�ً ج��د�ً وو�شل بي  م��د�ر ثالثة 
�حلد الأن �أ�شاأل نف�شي �إذ� كان من �الأف�شل يل �أن �أبقى 
يف يوفنتو�س �أم ال، لكن بعدها �لرتكيز على ما يحدث 

يف �مللعب جعل �الأمور ت�شري بنحو �أف�شل .

زيــــدان: لـــــــم اأكــــــن اأ�شتحـــــــق 75 مليــــــــون يـــــــــورو
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فيلما من 32 دولة ت�شارك   132
يف مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي 

الدويل للطفل
��شتقطب مهرجان �ل�شارقة �ل�شينمائي �لدويل للطفل �لذي ينطلق يوم 12 
من �شهر �أكتوبر �ملقبل 231 فيلما ميثلون 23 دولة �ختري من بينها 77 
فيلما للعر�س �أثناء فعاليات �ملهرجان. و�أكد �لقائمون على هذه �الحتفالية 
من  مزيد�  لت�شفي  بعناية  �ختيارها  مت  �ملختارة  �الأف���الم  �أن  �ل�شينمائية 
�أجو�ء �لفرح و�لبهجة لرو�ده. و�شي�شمل �ملهرجان �أفالم �حلركة �لق�شرية 
�إىل  لالأطفال..�إ�شافة  �لوثائقية  و  �لرو�ئية  و�الأف��الم  �ملتحركة  و�لر�شوم 
�الأفالم �لتي ينتجها �الأطفال من جميع �لفئات �لعمرية. وي�شهد �ملهرجان 
�ل��ق��ار�ت مما ي�شهم يف تعزيز  �لعامل من خمتلف  23 دول��ة ح��ول  م�شاركة 
�لتنوع �لثقايف..كما يالقي هذ� �حلدث �هتماما الفتا من جانب �ل�شر�ئح 
�لعمرية �ل�شابة. من جانبها قالت �ل�شيخه جو�هر عبد�هلل �لقا�شمي مديرة 
�ل�شينمائي  �حل��دث  �الأو�شكار  جو�ئز  توزيع  مهرجان  يف  �شهدنا  �ملهرجان 
تاريخ  �أ�شغر ممثلة يف  �لعامل يف دورت��ه �الأخرية..تكرمي  �الأك��ر �شهرة يف 
�لعامل حيث مت تر�شيح �لطفلة كوفينز�نيه و�لي�س  �ل�شينما على م�شتوى 
�لبالغة من �لعمر خم�س �شنو�ت جلائزة �الأو�شكار عن دورها يف فيلم وحو�س 
�لرية �جلنوبية باملقابل متتلك �الإمار�ت و�ملنطقة عموما و�ل�شارقة ب�شفة 
�أف��الم وخلق جناحات  �إن��ت��اج  على  ق��ادرة  �شابة متميزة  فنية  ك��و�در  خا�شة 
�الإبد�عية  و�الأفكار  �البتكارية  �ل��روح  من  �نطالقا  وذلك  الفتة  �شينمائية 
�لتي يتمتع بها �شبابنا ويف ظل هذ� �لتعط�س ملثل هذه �الحتفاليات ي�شكل 
مهرجان �ل�شارقة �ل�شينمائي �لدويل للطفل �ملكان �الأمثل الإحت�شان تلك 

�ملو�هب �ل�شابة وتطوير قدر�تهم. 

)ريدك( يت�شدر ايرادات ال�شينما 
�ل�شينما يف  �ي��ر�د�ت  �لعلمي �جلديد -ري��دك-  ت�شدر فيلم �حلركة و�خليال 

�مريكا �ل�شمالية هذ� �ال�شبوع باير�د�ت بلغت 7ر18 مليون دوالر.
�لفيلم بطولة ديفيد توهي وجيم ويت و�خ��ر�ج ديفيد توهي. وتر�جع فيلم 
كبري �خلدم عن �ملركز �الول �لذي �حتله �ال�شبوع �ملا�شي �ىل �ملركز �لثاين 
د�نيلز وبطولة كل  �خ��ر�ج يل  �لفيلم من  9ر8 مليون دوالر.  بلغت  باير�د�ت 
من فور�شت ويتكر و�وب��ر� وينفري وجون ك��وز�ك. و�شعد �لفيلم �لكوميدي 
�لتعليمات غري مدرجة من �ملركز �خلام�س �ىل �ملركز �لثالث باير�د�ت 1ر8 
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قالب حلوى �شخم 
هدية لباندا 

�أن �ل��ق��ّي��م��ني ع��ل��ى ح��دي��ق��ة  ي��ب��دو 
يكون  �أن  �أر�دو�  �أمريكية  حيو�نات 
ع��ي��د م��ول��د �ل��دب��ة �ل�����ش��ه��رية ب��اي 
���رو� لها  ي����ون مم���ي���ز�ً، ح��ي��ث ح�������شّ
ق��ال��ب ح��ل��وى ط��ول��ه ي��ت��ع��دى �مل��رت 
�ل�97  ون�شف �مل��رت، وجت��اوز وزن��ه 

كيلوغر�ماً.
وذكرت قناة )KNSD( �ملحلية �أن 
�لقّيمني على حديقة �حليو�نات يف 
حلوى  قالب  رو�  ح�شّ دييغو  �شان 
ل�  و�لفو�كه  و�خل��ي��زر�ن  �لثلج  من 
�لثاين  ي��ون يف عيد ميالدها  ب��اي 

و�لع�شرين.
حت�����ش��ري  �إن  �مل���������ش����وؤول����ون  وق������ال 
�ملرت  يتعّدى طوله  �ل��ذي  �لقالب، 
كيلوغر�ماً،  �ل�97  ووزن���ه  ون�شف 

��شتغرق �شهر�ً.
و�أ�شارو� �إىل �أن �لدبة، وعند روؤيتها 
وب��د�أت  د��شت عليه  قالب �حل��وى، 
ت��ل��ع��ق �ل��ث��ل��ج وت��ت��ن��اول �خل���ي���زر�ن، 
�أنها قّدمت بع�شاً منه  الفتني �إىل 

�إىل جر�ئها.
يذكر �أن ب��اي ي��ون ول��دت يف مركز 
وولونغ لالأبحاث حول دبب �لباند� 
�إىل  �لعمالقة يف �ل�شني، و�نتقلت 
عام  دييغو  �شان  حيو�نات  حديقة 

1996، حيث �أجنبت 6 جر�ء.

يعيد ما �شرقه بعد 11 عامًا 
�أمريكي على  رج��ل  دف��ع  �ل�شمري هو ما  تاأنيب  �أن  يبدو 
ترك مغلف يحتوي على ما �شرقه من �أحد �ملتاجر قبل 
11 عاماً. ونقلت قناة -WSMV-�ملحلية عن �شومبون 
وو، مالك متجر �إنرت�آجيان ماركت �إند ديلي يف نا�شفيل 

بوالية تيني�شي، و�شفه للحادثة بالر�ئعة.
و�أ�شاف �أن ما فعله ذلك �ل�شارق �ملجهول ملهم، معتر�ً 
فر�شة  �الأ�شخا�س  �إعطاء  علينا  ذل��ك،  �شعوبة  رغ��م  �أن��ه 
�أن يعلم -�ل�������ش���ارق-، يف ح���ال ك��ان  ن��ري��د  ث��ان��ي��ة. وت��اب��ع 

ي�شاهدنا عر هذه �لقناة، باأننا ن�شاحمك على ما فعلت.
وترك �لرجل �ملجهول ر�شالة بخط يده قال فيها، �إنه كان 
�أنه �شرق جعة ومبلغ 300  مدمناً على �ملخدر�ت، كا�شفاً 

دوالر من �ملتجر قبل 11 عاماً.
و�أ�شعر  �مل��خ��در�ت..  �أتعاطى  �أع��د  �لر�شالة مل  و�أ�شاف يف 
�آذيتهم يف  �لقيام باالإعتذ�ر لالأ�شخا�س �لذين  باأنه علّي 

�ملا�شي. كما �شّمن �ملجهول �ملغلف مبلغ 400 دوالر.

حب�س حبة جوز هند بتهمة ال�شحر
قامت �ل�شرطة �ملالديفية باحتجاز حبة جوز هند ، يعتقد 
�أنها ور�ء عملية �شحر �أ�شود للتاأثري على نتائج �النتخابات 
وجدت  �لعربية  نيوز  �شكاي  موقع  وبح�شب  �لرئا�شية.  
�ل�شرطة بالقرب من مركز �القرت�ع حبة �جلوز ومكتوب 
�إن  ت��ل��ف��زي��ون حملية  ت��ع��وي��ذ�ت.  وق��ال��ت حم��ط��ة  عليها 

�ل�شرطة حتفظت على حبة �جلوز بعد تلقيها �شكوى. 
بال�شحر  �ملتهمة  �جلوز  بعر�س  �ل�شرطة  يف  �شابط  وقام 
بدال من عر�شها  �ل�شرعية،  �لرقية  قي  على متخ�ش�س 
على �لنيابة،  �إال �ن �خلبري مل يخل�س �إىل �شيء، وعليه 
مل تتخذ �أي �إجر�ء�ت حيال �لو�قعة.  وعادة ما ي�شتخدم 
�لت�شويت  م��ن  �ل��ن��ا���س  ملنع  حم��اول��ة  يف  �الأ���ش��ود  �ل�شحر 
�لذي  �لهند  ج��وز  بو��شطة  عليهم،  �لتاأثري  �أج��ل  من  �أو 

ي�شتخدم يف طقو�س تتم بكتابة تعويذ�ت عليه. 

العثور على رجل تاه بالأنديز 4 اأ�شهر 
ب�شمال  خ��و�ن  ب�شان  �الأرجنتينية  �حل��دود  �شرطة  عرت 
�أورغ�����و�ي يبلغ م��ن �لعمر  �ل��ب��الد على رج��ل م��ن  غ��رب 
به  تتقطع  �أن  قبل  ت�شيلي  �إىل  طريقه  يف  ك��ان  عاما   58
�ملا�شي وه��و ما  �أي��ار  �الأن��دي��ز منذ مايو  �ل�شبل يف جبال 
ز�ل على قيد �حلياة. ووفقا لعنا�شر �الإنقاذ فقد متكن 
�أك��ل  على  معتمد�  �ل��ن��ج��اة  م��ن  غوميز  ف��رن��ان��دو  ر�وؤول 
باالأنديز.  �الأكو�خ �جلبلية  �ل�شكر و�لزبيب و�جلرذ�ن يف 
20 كيلوغر�ما من  �إن غوميز فقد  �الإن��ق��اذ  وق��ال رج��ال 
لكنه  �شديدة،  جفاف  بحالة  �إ�شابته  �إىل  باالإ�شافة  وزنه 
يف حالة جيدة ويخ�شع حاليا للعالج يف م�شت�شفى ب�شان 
يوم  �مل�شت�شفى  �إىل  غوميز  ونقل  �الأرج��ن��ت��ني.  يف  خ��و�ن 
�أن متكنت �شرطة �حلدود  �الأح��د بو��شطة مروحية بعد 
من �لعثور عليه يف و�دي لو�س باتو�س �شور �لذي يقع على 
��شتقبال غوميز  وك��ان يف  4500 مرت.  يبلغ نحو  �رتفاع 
يف �ملطار حاكم منطقة �شان خو�ن، خو�شيه لوي�س غويا 
�أنهم تركوه  �لذي و�شف عودة غوميز باملعجزة، و�أو�شح 
فرد  موؤمنا  كان  �إن  �شاألته  �بنته  و�أن  و�أم��ه،  زوجته  يكلم 

عليها باأنه مل يكن موؤمنا، لكنه �الآن موؤمن.

�شحايا امل�شكنات اأكرب من الهريويني والكوكايني
حتولت  �أن  بعد  و�لكوكايني،  �لهريويني  �شحايا  من  �أك��ر  بريطانيا  يف  �مل�شكنات  �شحايا  �أن  جديدة  �أرق��ام  ك�شفت 

بريطانيا �إىل �أمة مدمنة على �الأدوية و�لو�شفات �لطبية.
�أ�شخا�س   807 �أن  �لوطنية �ظهرت  ��شدرها مكتب �الح�شاء�ت  �لتي  �الأرق��ام  �إن  �ك�شري�س  ديلي  وقالت �شحيفة 
�لهريويني  على  �دمانهم  ج��ر�ء  توفو�   718 مع  باملقارنة  و�مل�شكنات،  �ملهدئات  ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  حياتهم  فقدو� 

و�لكوكايني.
�حلادية  يف  �إم��ر�أة  بينهم  ومن  �لبنزوديازيبني،  مهدئات  على  مدمنني  ��شبحو�  مري�س  مليون  5ر1  �أن  و��شافت 
و�خلم�شني من �لعمر ت�شتخدم م�شكنات ديازيبام منذ �أكر من 13 عاماً ومتكنت من �لتخل�س من هذ� �الإدمان 

بف�شل ن�شيحة وجدتها على �شبكة �النرتنت.
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ملنتقدين حملو� �الأطباء �مل�شوؤولية ب�شبب �فر�طهم يف منح و�شفات �لطبية للم�شكنات 
و�ملهدئات، و�عربو� عن خ�شيتهم من خطر �أن تتبع بريطانيا �لواليات �ملتحدة، حيث ميوت 16 �ألف �شخ�س �شنوياً 
من ور�ء تناول جرعات ز�ئدة من �الأدوية �مل�شكنة لالأمل. ون�شبت �إىل رئي�س �للجنة �لرملانية حول �الإدمان �لال�إر�دي 
على �ملهدئات �لنائب �لعمايل جيم دوبن قوله �إن عدم توفري �لدعم للنا�س �ملحتاجني �لذين ُيعانون من �الإدمان 

على �ملهدئات من دون م�شاعدة يوؤدي �إىل تدمري حياتهم .
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وفاة طفلة عمرها 8 �شنوات ليلة زفافها 
توفيت طفلة مينية يف �لثامنة من عمرها ليلة زفافها يف حمافظة 
ح��ج��ة م���ن رج���ل �أرب��ع��ي��ن��ي، ب��ح�����ش��ب م��وق��ع ع���دن �ل��غ��د .  ون��ا���ش��د 
�إلقاء �لقب�س على �لرجل وعلى  �أجهزة �الأمن و�مل�شوؤلني  نا�شطون 
�لرحم  �لطفلة جلر�ح عميقة ومتزق يف  �لطفلة.  وتعر�شت  �أ�شرة 
وتنت�شر يف  زفافها.    ليلة  وفاتها يف  �إىل  �أدت  �لتنا�شلية  و�الأع�شاء 
�ليمن ظاهرة زو�ج �لقا�شر�ت حيث �شهدت �ل�شنو�ت �الأخرية حو�دث 

مماثلة ت�شببت يف مقتل �لكثري من �لفتيات دون �شن �لبلوغ. 

م�شعد يقتل طبيبًا 
�لعمارة  باب م�شعد  ر�أ�شه يف  �نح�شر  �أن  بعد  تويف طبيب م�شري 
�إن  �لكويتية  �ل���ر�ي  �شحيفة  وق��ال��ت  �ل��ك��وي��ت.   يف  يقطنها  �ل��ت��ي 

�مل�شعد حترك يف وقت غري منا�شب على �لرغم من �نفتاح بابه. 
يدويا  �مل�شعد  حتريك  �ل�شكان  م��ن  وع��دد  �لبناية  ح��ار���س  ح��اول 
�الطفائيني،  ومب�شاعدة  عالقا.   ر�أ�شه  كان  �ل��ذي  �لطبيب  الإنقاذ 
�أنفا�شه  ل��ف��ظ  ح��ت��ى  قليلة  ث���و�ن  مت�����س  مل  ل��ك��ن  �لطبيب  �أخ����رج 
�أن  �أظهرت  �الأول��ي��ة  �لتحقيقات  �أن  �أمني  �الأخ���رية.  وق��ال م�شدر 
�لطبيب، �لذي يقطن �إحدى �شقق �لدور �لثالث، فتح باب �مل�شعد 
��شتعد�د� للنزول. وعندما و�شع �إحدى قدميه، هبط �مل�شعد فجاأة 

على �لرغم من �نفتاح �لباب ليفقد تو�زنه ويعلق ر�أ�شه. 

احتجاز ت�شعينية 23 �شاعة يف م�شرف
�خلزنات  غرفة  يف  �ل��ظ��الم  يف  �شاعة   23 مل��دة  ت�شعينية  �حتجزت 
�إق��ف��ال  عند  �مل��وظ��ف��ون  ن�شيها  �أن  بعد  فرن�شي،  مل�شرف  �لتابعة 

�مل�شرف من �أجل عطلة نهاية �الأ�شبوع. 
وكانت �لعجوز دخلت �مل�شرف طالبة �لدخول �إىل غرفة �خلزنات 

حيث �أقفل موظف �لباب عليها، وفقاً لالجر�ء�ت. 
وغادر �ملوظفون ون�شو� �ملر�أة �لتي مل تكن حتمل هاتفا حمموال، 
كافة  �ل�شرطة  مر�جعة  وبعد  �بنها،  م��ن  ب��الغ��اً  �ل�شركة  فتلقت 
�الأماكن �ملحتمل �أن تق�شدها �مر�أة، و�شلت �إىل �مل�شرف، وطلبت 

من �الإد�رة �إر�شال حار�شني للتاأكد. 
حترير  ومت  �خل��زن��ات،  غرفة  من  خافتاً  �شوتاً  �حلار�شان  ف�شمع 

�ملر�أة، وهي ب�شحة ج�شدية ونف�شية جيدة. 

تي�س بـ13 مليون ريال �شعودي 
�ل�شعوديني  الأحد  تي�شاً  �ملا�شية  �أعمال �شعودي من جتار  باع رجل 

�ملهتمني برتبية �ملو��شي، ب�13 مليون ريال. 
يف �شفقة غري م�شبوقة يف �الأ�شو�ق �ل�شعودية، 

�لعا�شمة  يف  ج���رت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ف��ق��ة،  �إن  ع��ك��اظ  �شحيفة  وق��ال��ت 
�لريا�س، غري م�شبوقة يف �الأ�شو�ق �ل�شعودية. 

ونقلت عن مربيني للما�شية قولهم �إن �حليو�ن يحمل مو��شفات 
ف��ئ��ة م��ز�ي��ني  �ل���ن���ادرة وي��دخ��ل �شمن  ف��ري��دة وه���و م��ن �لف�شائل 

�الأغنام. 
�ل�شفقة �أثارت ردود فعل و��شعة عر و�شائل �لتو��شل �الجتماعي. 

ريز ويذر�سبون لدى و�سولها حل�سور عر�س فيلم عقدة ال�سيطان يف مهرجان تورنتو الدويل. )رويرتز(وتد�ولت �ملو�قع �الإلكرتونية �شور �لتي�س �ملليوين. 

المن يلغي حفل 
عمرو دياب

تلقى حم��ب��و �ل��ف��ن��ان ع��م��رو دي��اب 
حفله  تاأجيل  بعد  ك��ب��رية،  �شدمة 
�ملقبلة  �جلمعة  ي��وم  �إقامته  �ملقرر 

يف �ل�شاحل �ل�شمايل.
ف��ق��د ك��ت��ب �ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري على 
�شفحته على موقع في�شبوك ، �إنه 
�شوف يتم �لتاأجيل حلني ��شتقر�ر 
�حلفل  منظم  �أن  ك��م��ا   ، �الأو����ش���اع 
�مكانية  عن  حت��دث  من�شور  وليد 

�إقامته ثاين �أيام عيد �ال�شحى .
ومت �الإلغاء بح�شب جملة �شيدتي 
بعد �أن حتدث رجال �الأم��ن ب�شكل 
و�أبلغوه  مبا�شر مع منظم �حلفل، 
باأنه لن يكون هناك �أي حفالت يف 
هذ� �لتوقيت حتى ت�شتقر �الو�شاع 
. وقد جاء رف�س �الأم��ن بعد قيام 
خا�شة  عديدة،  بتجهيز�ت  �ملتعهد 
�الأول  �لظهور  ه��و  �حلفل  ه��ذ�  �أن 
�ألبومه �الأخري  �إ�شد�ر  لعمرو بعد 

�لليلة .

منع توظيف املدخنني 
يف فلوريدا

ف����ل����وري����د�  م���ق���اط���ع���ة يف  م���ن���ع���ت 
�لتوظيف عن �أي مدخن، �إذ� �ثبتت 
ج�����زًء من  دم����ه  �أن يف  �ل��ت��ح��ال��ي��ل 
للتوظيف  يتقدم  �لنيكوتني. ومن 
عليه �بر�ز �شهادة �شحية �أنه لي�س 
على  ح�����ش��ل  و�إن  �مل���دخ���ن���ني،  م���ن 
ب�شكل  ت��ق��دمي��ه��ا  ف��ع��ل��ي��ه  وظ��ي��ف��ة 
�شحيفة  بح�شب  م�����ش��ت��م��ر.وذل��ك 

�شبق . 
نبَّه  �ملقاطعة  حاكم  �ن  باال�شافة 
عالية،  �ملدخن  ع��الج  كلفة  �أن  �إىل 
مقاطعته  ي��ري��د  �أن����ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�شحي  جم��ت��م��ع  �إىل  ت��ت��ح��ول  �أن 
�أقل  �ملدخن  باأن  حمافظ. م�شيفاً 

�إنتاجية، و�أقل �إبد�عاً يف عمله. 

�مل��ق��ب��ل  �خل��م��ي�����س  ي����وم  �أب���وظ���ب���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت�شت�شيف 
.. ف��ع��ال��ي��ات دورة ج��و�ئ��ز �إمي���ي �ل��دول��ي��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
�الأك���ادمي���ي���ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون و�ل��ع��ل��وم �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة. 
وتتناول دورة هذ� �لعام �الأعمال �مل�شاركة من دول �أمريكا 
�أف�شل  وفئة  �حل��ر  �ل�شيناريو  ب��ر�م��ج  فئة  يف  �لالتينية 
ممثلة وتت�شمن �لفعالية �جتماع للجان �لتحكيم لتقييم 
�لرويني  ن�شوة  �الإع��الم��ي��ة  وق��ال��ت  �مل�����ش��ارك��ة.  �الأع��م��ال 
�لر�عية  �جلهة   � بري�ميديا  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أن هذ� �الجتماع و�لذي يعقد للمرة   � و�ملنظمة للحدث 
�لر�بعة على �لتو�يل يف �أبوظبي يوؤكد على جناح �ل�شركة 
�أقيمت  حيث  �ملا�شية  �الأع����و�م  يف  �للجنة  ��شت�شافة  يف 
و�ل��ر�م��ج  �ل��در�م��ا  2010 يف فئتي  ع��ام  �الأوىل  �ل���دورة 
و�الأف��الم  �لدر�ما  فئتي  2011 يف  عام  .. ويف  �الإخبارية 
ل�  �لوثائقية .. ويف �لعام �ملا�شي وجهت �ل�شركة �لدعوة 
15 من �شناع �الإع��الم و�ملمثلني وخمرجي �الأف��الم من 
للم�شاركة  و�الأوروب��ي��ة  �لعربية  و�ل���دول  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�أمريكا  دول  من  �مل�شاركة  �لوثائقية  �الأع��م��ال  تقييم  يف 
�لالتينية. و�أ�شافت �لرويني �أنه يف دورة هذ� �لعام �شيتم 
توجيه �لدعوة لع�شرين حمكما لتقييم هذه �الأعمال مع 
�حلر�س على تنوعها من �الإمار�ت وخمتلف دول �لعامل 
و�إنتاج  تنفيذ  طبيعة  على  للتعرف  لهم  لفر�شة  الإتاحة 

�لر�مج �لتلفزيونية من دول �أمريكا �لالتينية وبالتايل 
تبادل �خلر�ت بني �شناع هذه �لر�مج وبني نظر�ئهم 
على  بالفائدة  يعود  مبا  �لعربية  و�ل���دول  �الإم���ار�ت  من 
من  �ال�شتفادة  �إىل  �إ�شافة  �لتلفزيوين  �ملحتوى  تطوير 
�لكفاء�ت �لفنية �ملتوفرة لدى �الأكادميية �لدولية للفنون 
و�لعلوم �لتلفزيونية و�لتي ت�شارك باالجتماع م�شرية �إىل 
قوة �ملنتج �لتلفزيوين من دول �أمريكا �لالتينية . يذكر 
�أن �الأكادميية تعتر و�حدة من �أهم �ملنظمات و�لهيئات 
�لتليفزيون  ب�شناعة  �ملعنية  �جلهات  من  دوليا  �ملعتمدة 
وتاأ�ش�شت يف عام 1969 وت�شم �أع�شاء من نحو 50 بلد� 
و�أكر من 500 �شركة عاملية يف جميع قطاعات �شناعة 
�الإع���الم  �شناع  وت�شم  �ل��رق��م��ي  و�الإع����الم  �لتليفزيون 
ومناق�شة  �الأف��ك��ار  لتبادل  يجتمعون  �ل��ذي��ن  و�ل��رتف��ي��ه 
�لق�شايا �مل�شرتكة وتعزيز �إ�شرت�تيجيات جديدة للتنمية 
�مل�شتقبلية لنوعية �لر�مج �لتلفزيونية �لعاملية . وتقدم 
غ��ري جائزة  �جل��و�ئ��ز  م��ن  �شنويا جمموعة  �الأك��ادمي��ي��ة 
�إميي �لدولية للتلفزيون مثل مهرجان جو�ئز �إميي جاال 
�لدولية يف مدينة نيويورك وكذلك جو�ئز �إميي �لدولية 
�لفعاليات  من  جمموعة  �إىل  �إ�شافة  �لرقمية  لالأعمال 
�ل���ذي يخ�ش�س  �ل��ع��امل��ي  ي���وم �الأك��ادمي��ي��ة  �ل��ه��ام��ة منها 

الجتماع �أع�شاء �الأكادميية من جميع �أنحاء �لعامل.

اأبوظبي ت�شت�شيف اجتماع جلنة جوائز الإميي 

جنوم الفن يعزون جنوى كرم
قدم �لعديد من �لفنانني و�ملطربني يف �لعامل �لعربي، على موقع �لتو��شل �الجتماعي تويرت ، 

�لتعازي للمطربة �للبنانية جنوى كرم يف وفاة و�لدها. 
�الأخ��ت  �إىل  �لتعازي  باأحر  �أتقدم  �خلا�س  ح�شابها  على  �أح��الم  �الإمار�تية  �لفنانة  وكتبت 

و�ل�شديقة جنوى كرم بوفاة و�لدها. �أ�شاأل �هلل له �لرحمة ويارب تكون �آخر �الأحز�ن . 
بينما كتبت �ملطربة �للبنانية �ألي�شا قلبي مع جنوى كرم، تعازي �حلارة لها. ولرتقد روح 

و�لدها يف �شالم.. �هلل ي�شرها . 
وكتب �ملطرب و�ئل كفوري �أتقدم باأحر �لتعازي لالأخت جنوى كرم لفقد�ن و�لدها كرم 

كرم. �هلل يرحمه ويغفر له . 
و�إنا  �إنا هلل  �لنجمة جنوى كرم.  �إىل رحمة �هلل و�لد  �أنغام تويف  �مل�شرية  �ملطربة  وكتبت 

�إليه لر�جعون .


