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العب منتخب األعاب القوى خليفة اإبراهيم يتوج بف�ضية 
400 مرت عدو يف البطولة العربية للنا�ضئني بالقاهرة

عربي ودويل

برنامج ال�ضيخ زايد يطلق
 93 �ضقرا اإىل الربية يف كازاخ�ضتان

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

الربازيل: لهذه االأ�ضباب انتف�ص عبدةُ 
كرة القدم على مو�ضم حّجها العاملي!

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لإعالمية  �خل��دم��ات  ر�شوم  ب�شاأن  ..ق���ر�ر�  �هلل  رع��اه 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم. وحدد 
�لرت�خي�س  ر���ش��وم   2013 ل�شنة   12 رق��م  �ل��ق��ر�ر 

�لإعالمية ذ�ت �لطابع �لتجاري �لتي يقدمها �ملجل�س 
و�لتي ت�شمل 49 ترخي�شا ومنها على �شبيل �ملثال..
��شتري�د  ون�شاط  �لكتب  وت��وزي��ع  ��شتري�د  تر�خي�س 
مكتب  ترخي�س  بجانب  و�مل��ج��الت  �ل�شحف  وت��وزي��ع 
�خلدمات �ل�شحفية �خلا�شة بتجميع �لأخبار وعمل 
�مل�شرتكني  و�إم��د�د  �لإخبارية  و�لتحليالت  �لتقارير 
بها ومكاتب وكالت �لأنباء.          )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أ���ش��در 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ق��ر�ر�  �أبوظبي 
حمد�ن  بن  ر��شد  �ل�شيخ  برئا�شة  �لرئا�شة  ط��ري�ن 

ي�شم  �أن  على  �لقر�ر  ون�س  نهيان.  �آل  حممد  بن 
�أحمد  ن���ادر  م��ن  ك��ال  ع�شويته  يف  �لإد�رة  جمل�س 
�جلنيبي  علوي  ع��ب��د�هلل  حممد  �حل��م��ادي  حممد 
ر��شد  ع��ب��د�هلل  حمد  �ليو�شف  ح���ارب  عبد�لعزيز 

عبيد �ل�شام�شي. 
ووفقا للقر�ر متتد ع�شوية جمل�س �لإد�رة لثالث 

�شنو�ت قابلة للتجديد. 

   

اأ�سا�سها التحول الذكي وفق 15 حمورا و 240 اإجراًء والتنفيذ العام املقبل
الرتبية ت�شع خطة ت�شغيلية للتطوير 
كاملة املالمح تنق�شها جدية التنفيذ 

•• دبي- حم�شن را�شد

�عتمدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم خطتها �لت�شغيلية للتدريب و�لتطوير 
تنفيذها  يف  معتمدة   ،  2014  2013- �ملقبل  �لدر��شي  للعام  �ملهني 
�إط��ار �لتحول �لذكي �لذي وجه به �شاحب  على 15 حم��ور�، تعمل يف 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل، كما �عتمدت �ل��وز�رة يف تنفيذها 
240 �إجر�ء يتم �لعمل وفقها على مد�ر �لعام �لدر��شي ، وفق برنامج 
 . و�ملوجهني  و�ملعلمني   ، و�لفنية  �ملدر�شية،  �لإد�رة  ي�شتهدف  تدريبي 
وك�شفت تفا�شيل �خلطة �لت�شغيلية و�لتي ح�شلت )�لفجر( على ن�شخة 
و50  معلماً   382 ل�  متخ�ش�شة  تدريبية  بر�مج  �شتنفذ  �أنها   ، منها 
     .2014 للعام  �لثاين  �لربع  خ��الل    432 باإجمايل  ج��دي��د�،  موجها 

)�لتفا�شيل �س7(

م�شروع حممد بن �شعود لل�شيانة 
واخلدمات االجتماعية يتحول اإىل موؤ�ش�شة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ويل عهد ر�أ�س 
بتحويل  يق�شي  ق��ر�ر�  �لإم���ارة  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  ورئي�س  �خليمة 
م�شروع �ل�شيخ حممد بن �شعود لل�شيانة و�خلدمات �لجتماعية يف ر�أ�س 
�خليمة �إىل موؤ�ش�شة، حتت م�شمى )موؤ�ش�شة حممد بن �شعود لل�شيانة 
مقرها  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  فان  �لقر�ر  وبح�شب   �لجتماعية(.  و�خلدمات 
مبنى برنامج �شعود بن �شقر لدعم �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة تد�ر 

�أعمالها من قبل جمل�س �إد�رة يتاألف من 9 �أع�شاء. 

حممد بن را�شد ي�شدر قرارا ب�شاأن ر�شوم 
اخلدمات التي يقدمها املجل�س الوطني لالإعالم

حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة 
ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة طريان الرئا�شة 

مقتل ع�شرة �شياح اأجانب يف باك�شتان
•• ا�شالم اباد-وكاالت:

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لباك�شتانية  �ل�شرطة  ذك��رت 
�جانب  �شياح  ع�شرة  بالر�شا�س  قتلو�  م�شلحني  �ن 
�شمال  �ل��ه��ي��م��الي��ا  ن��ائ��ي��ة يف  م��ن��ط��ق��ة  يف خم��ي��م يف 

باك�شتان.
ووقع �لهجوم يف خميم نانغا باربات �حد �كرث جبال 
ديامر يف قطاع جيلجيت  �رتفاعا يف منطقة  �لعامل 

بالتي�شتان.
وقال �مل�شوؤول يف �شرطة ديامر حممد ناويد لفر�ن�س 
بر�س كانو� ع�شرة �جانب وباك�شتانيا و�حد� و�حلادث 
�ن���ه���م من  م��و���ش��ح��ا   ،22،00 �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د  وق����ع 

ممار�شي ت�شلق �جلبال ويتمركزون يف هذ� �ملخيم.
عليهم  �ل��ن��ار  و�ط��ل��ق��و�  ق��دم��و�  م�شلحني  �ن  وت��اب��ع 

ومقتلهم ��شبح موؤكد�.

ومل ي��ت��م��ك��ن م���ن حت���دي���د ج��ن�����ش��ي��ات �ل��ق��ت��ل��ى. لكن 
�لتلفزيون �حلكومي نقل عن �ل�شرطة �ن بني �ل�شياح 

�شينيني و�وكر�نيني ورو�شيا.
و�ك���د ن��اوي��د �ن���ه مت �ر���ش��ال م��روح��ي��ات �ىل �ملنطقة 
لعادة جثث �لقتلى وبد�أت عملية بحث، مو�شحا �نه 

مت �غالق كل مد�خل �ملنطقة وخمارجها.
�ىل ذلك، �نفجرت عبوة نا�شفة زرعت يف �شيارة قرب 
�لقبلية  ك���ر�م  منطقة  يف  لل�شرطة  تفتي�س  نقطة 
�ل�شائق،  مقتل  �إىل  �أدى  ما   ، باك�شتان  غ��رب  ب�شمال 
�لباك�شتانية  قناة )جيو(  ونقلت  �أ�شخا�س.   5 وجرح 
عن م�شوؤول حملي، قوله �إن �ل�شيارة كانت يف طريقها 
�إىل �شاد� باز�ر عند �نفجار عبوة  �لو�شطى  من كر�م 
نا�شفة مزروعة فيها قرب نقطة تفتي�س لل�شرطة، ما 

�أدى �إىل مقتل �شائقها وجرح 5 �أ�شخا�س.
وقد نقل �جلرحى �إىل م�شت�شفى مدين حملي.

�شوريون يعاينون موقع �نفجار بحي �ملزة بدم�شق )رويرتز(

�ن�شار حركة مترد ي�شعون لفتة تدعو ل�شقاط حكم �لخو�ن يف مظاهر�ت 30 يونيو  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

دع���ا وزي���ر �ل���دف���اع �مل�����ش��ري عبد 
�لفتاح �ل�شي�شي �لحد �ىل تو�فق 
�لنق�شام  ح���ال���ة  لن���ه���اء  وط���ن���ي 
�مل�شوؤولية  �ن  و�ك�����د  �ل���ب���الد  يف 
حتتم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لوطنية 
�ن��زلق م�شر  ملنع  �لتدخل  عليها 
�ل�شر�ع  م����ن  م��ظ��ل��م  ن���ف���ق  �ىل 

و�لقتتال �لد�خلي.
�لتظاهر�ت  م���ن  �����ش���ب���وع  وق���ب���ل 
�حلا�شدة �لتي دعت �ليها �ملعار�شة 
�جلاري  ي��ون��ي��و  ح��زي��ر�ن   30 يف 
�نتخابات  ب����اج����ر�ء  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
يف  �ل�شي�شي  ق��ال  مبكرة،  رئا�شية 
�ل�شفحة  على  ن�شرت  ت�شريحات 
�لع�شكري  للمتحدث  �لر�شمية 
�ن  في�شبوك  �شبكة  على  �مل�شري 
�جلميع  ت��دع��و  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�أي م��ز�ي��د�ت لإي��ج��اد �شيغة  دون 
تفاهم وتو�فق وم�شاحلة حقيقية 
حلماية م�شر و�شعبها م�شيفا �ن 
ميكن  �أ�شبوعا  �لوقت  من  لدينا 
�أن يتحقق خالله �لكثري .. وهي 
دعوة متجردة �ل من حب �لوطن 

وحا�شره وم�شتقبله.
�ن  �ل�شي�شي  �ول  �ل��ف��ري��ق  و�ك����د 
و�لأخالقية  �لوطنية  �مل�شوؤولية 
�شعبها  جت����اه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�نزلق  ملنع  �لتدخل  عليها  حتتم 
م�شر يف نفق مظلم من �ل�شر�ع 
�أو �لإقتتال �لد�خلي �أو �لتجرمي 
�لطائفية  �لفتنة  �أو  �لتخوين  �أو 

�أو �إنهيار موؤ�ش�شات �لدولة.

جماعة  يف  �أع�����ش��اء  م��ع  �لتحقيق 
ق�شية  يف  �مل�����ش��ل��م��ني  �لخ��������و�ن 
م����ن �شجن  م�����ش��ج��ون��ني  ه������روب 
�لرئي�س  بينهم  �ل��ق��اه��رة  خ����ارج 
�لنتفا�شة  خالل  مر�شي  حممد 
ح�شني  ب�����ش��ل��ف��ه  �أط����اح����ت  �ل���ت���ي 

مبارك عام 2011.
وكان مر�شي من بني نزلء �شجن 
غربي  ���ش��م��ال  �ل���ن���ط���رون  و�دي 
�أع�شاء  �ل��ق��اه��رة وه��رب منه م��ع 
جماعة  يف  �خ�����ري�����ن  ق����ي����ادي����ني 
رئي�س  بينهم  �مل�شلمني  �لخ���و�ن 
ح���زب �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة �ل���ذر�ع 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة جل���م���اع���ة �لخ������و�ن 
وع�شام  �لكتاتني  �شعد  �مل�شلمني 
�ل����ع����ري����ان ن����ائ����ب رئ���ي�������س ح���زب 
نو�ب  ورئي�س  و�ل��ع��د�ل��ة  �حل��ري��ة 
ج��م��اع��ة �لخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني يف 
جمل�س �ل�شورى و�شعد �حل�شيني 

حمافظ كفر �ل�شيخ.
قالت  �ملحكمة  �أن  م�����ش��در  وق���ال 
تورط  حتقيقاتها  يف  �أثبتت  �نها 
ع��ن��ا���ش��ر خ���ارج���ي���ة ود�خ���ل���ي���ة يف 
بينها  م���ن  �مل�����ش��ج��ون��ني  ت��ه��ري��ب 
ع���ن���ا����ش���ر يف ج���م���اع���ة �لخ�������و�ن 

�مل�شلمني.
وقال �مل�شدر �ن حتقيقات �ملحكمة 
�ل�شجون  �قتحمو�  من  �أن  �أثبتت 
ينتمون لكتائب عز �لدين �لق�شام 
�لع�شكري حلركة حما�س  �جلناح 
يف  و�أع�شاء  �للبناين  �هلل  وح��زب 
جماعة �لخو�ن �مل�شلمني ��شافة 
من  م���ت���ط���رف���ة  ت���ن���ظ���ي���م���ات  �ىل 
�جلماعات �جلهادية و�لتكفريية.

الق�ساء امل�سري يطلب التحقيق بهروب مر�سي وقيادات اإخوانية من ال�سجون

ال�شي�شي: اجلي�س �شيتدخل ولن ي�شمح باالنزالق نحو االقتتال

•• عوا�شم-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �ل�������ش���وري �حلر 
�لرئي�شي  �ل��ق��ي��ادة  مبنى  تفجري 
حلب  يف  م����ن����غ  م�����ط�����ار  د�خ����������ل 

و�ل�شيطرة على جميع مد�خله.
وق����ال����ت م���������ش����ادر ع�������ش���ك���ري���ة يف 
جي�س  �إن  �ل�������ش���وري���ة  �مل���ع���ار����ش���ة 
مبنى  فجر  و�لأن�شار  �ملهاجرين 
�لقيادة د�خل مطار منغ، م�شرية 
بو��شطة  مت��ت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  �إىل 
باأكرث  حم��م��ل��ة  م����درع����ة  ع���رب���ة 
�ملتفجر�ت  من  �أطنان  �أربعة  من 

��شتخدمت لن�شف كامل �ملبنى.
لعنا�شر  ����ش���ور�  ن��ا���ش��ط��ون  وب���ث 
�ل��ن��ظ��ام وه���م ي��ف��رون م��ن مبنى 
�ملطار  �أن��ف��اق د�خ���ل  �إىل  �ل��ق��ي��ادة 
ع���ق���ب ���ش��ي��ط��رة �مل���ع���ار����ش���ة على 
وقال  وب��و�ب��ات��ه.  م��د�خ��ل��ه  جميع 
�إن  م���ر�����ش���ل �جل����زي����رة يف ح��ل��ب 
ب�����د�أ ف��ج��ر �ليوم  �جل��ي�����س �حل����ر 
على  لال�شتيالء  ع�شكرية  عملية 

يف  ع�شكري  ح��اج��ز  ق���رب  ملغمة 
حلب.

�أع���ل���ن �جلي�س  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�حلر �أنه �شيطر على �أجز�ء كبرية 
من حي �لر��شدين ويحا�شر مقر 
جمعية  وح���ي  �لعلمية  �ل��ب��ح��وث 
�ل������زه������ر�ء، وم����ق����ر �لأك����ادمي����ي����ة 
�لع�شكرية يف حلب، �شمن معركة 
�لقاد�شية لل�شيطرة على �لأحياء 

�خلا�شعة للنظام.
�لبلدة  �إن مقاتليه يف  وقال �حلر 
م����ن حتقيق  �ل���ق���دمي���ة مت���ك���ن���و� 
تقدم عرب �إحكام �شيطرتهم على 
ح��ي �ل��ع��ق��ب��ة و�أج�����ز�ء ك��ب��رية من 
�ملقاتلون  ويهدف  �لعو�ميد.  حي 
تعزيز  �إىل  �خل���ط���وة  ه����ذه  م���ن 
�لتاريخية  ح�شارهم لقلعة حلب 
ذ�ت �ملوقع �لإ�شرت�تيجي �مل�شرف 

على �أجز�ء و��شعة من �ملدينة.
�لتلفزيون  �أعلن  �لأث��ن��اء  ه��ذه  يف 
�نتحاري يف  �لر�شمي عن تفجري 
حي ركن �لدين يف �شمال دم�شق.

�ملبنى �لأخري يف مطار منغ �لذي 
يتح�شن فيه ع�شر�ت من �شباط 
وجنود �لنظام. كما ق�شفت قو�ت 
�لزيوت  م��ن��ط��ق��ة  �حل����ر  �جل��ي�����س 
مب��ح��ي��ط م���ط���ار ح���ل���ب �ل�����دويل 
على  �أك���رب  عملية  ل�شن  مت��ه��ي��د�ً 
�مل��ط��ار �مل��ح��ا���ش��ر م��ن��ذ ن��ح��و �شتة 
مر��شل  ذك�����ر  م����ا  وف�����ق  �أ����ش���ه���ر، 

�جل���زي���رة. وي��ق��ع حم��ي��ط �ملطار 
���ش��ي��ط��رة م��ق��ات��ل��ي �جلي�س  حت���ت 
دون  ي���ح���ل  مل  �ل�����ذي�����ن  �حل��������ر، 
عدم  �إل  �ملطار  باقتحام  قيامهم 

�متالكهم لأ�شلحة ثقيلة.
�أ���ش��ار نا�شطون  �أخ���رى،  من جهة 
�جل���ن���ود  م����ن  ع������دد  م���ق���ت���ل  �إىل 
�شيارة  ت��ف��ج��ري  يف  �ل��ن��ظ��ام��ي��ني 

وتابع لي�س من �ملروءة �ن ن�شمت 
�أهالينا  وت���روي���ع  ت��خ��وي��ف  �أم�����ام 
لنا من  �أ���ش��رف  و�مل��وت  �مل�شريني 
م�شر  �شعب  م��ن  �أح���د  مي�����س  �أن 
يف وجود جي�شه يف ��شارة على ما 
يبدو �ىل ت�شريحات �شدرت عن 
�شيا�شية  وقياد�ت  �شلفيني  �شيوخ 
�لخرية  �لي���ام  خ��الل  ��شالمية 
ب���ال���ق���وة  �ل����ت���������ش����دي  �ىل  دع�������ت 
يعتزمون  �ل��ذي��ن  للمتظاهرين 
�ل�شهر  نهاية  �ل�شارع  �ىل  �لنزول 
�لرئي�س  ب����اق����ال����ة  ل���ل���م���ط���ال���ب���ة 
�ل�شالمي حممد مر�شي و�جر�ء 

�نتخابات رئا�شية مبكرة.

و�����ش����دد �ل�������ش���ي�������ش���ي، �ل�������ذي ك���ان 
تثقيفية  ن�����دوة  �ث���ن���اء  ي��ت��ح��دث 
للقو�ت �مل�شلحة، على �ن �لإ�شاءة 
�ملتكررة للجي�س وقياد�ته ورموزه 
�مل�شرية  ل��ل��وط��ن��ي��ة  �إ�����ش����اءة  ه���ي 
و�ل�����ش��ع��ب �مل�����ش��ري ب��اأك��م��ل��ه فهو 
�ل���وع���اء �حل��ا���ش��ن جل��ي�����ش��ه ولن 
تقف �لقو�ت �مل�شلحة �شامتة بعد 
ُتوجه  قادمة  �إ�شاءة  �أي  �لأن على 
ي���درك  �أن  و�أرج������و   ... ل��ل��ج��ي�����س 
�جلميع خماطر ذلك على �لأمن 

�لقومي �مل�شري.
وكان �لقيادي يف جماعة �لخو�ن 
�نتقد  �لبلتاجي  حممد  �مل�شلمني 

�لقاها  كلمة  يف  �مل�شري  �جلي�س 
خ���الل ت��ظ��اه��رة ح��ا���ش��دة نظمها 
�ل�شالميون �جلمعة، �ل �نه عاد 
على  �شفحته  على  �ل�شبت  و�ك��د 
�ي  يق�شد  يكن  مل  �ن��ه  في�شبوك 

��شاءة للقو�ت �مل�شلحة.
�مل�شري  �ل�����دف�����اع  وزي�������ر  وق�������ال 
معزل  يف  �أننا  يعتقد  من  يخطئ 
�لدولة  تهدد  �لتي  �ملخاطر  ع��ن 
�مل�شرية ولن نظل �شامتني �أمام 
�إن���زلق �ل��ب��الد يف ���ش��ر�ع ي�شعب 

�ل�شيطرة عليه.
حمكمة  طلبت  �خ���رى  جهة  م��ن 
م�شرية �م�س من �لنيابة �لعامة 

حمافظ االأق�شر يعلن ا�شتقالته احلر يحكم احل�شار على مطار منغ وتفجري يف دم�شق
حت���ت ���ش��غ��وط ج��م��اه��ريي��ة 

•• القاهرة-وكاالت:

�أع��ل��ن حم��اف��ظ �لأق�����ش��ر، عادل 
�خل���ي���اط، �م�����س ����ش��ت��ق��ال��ت��ه من 
�ملدينة،  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  م��ن�����ش��ب��ه 
ودرء�ً للفتنة، ومنعاً لإر�قة قطرة 

دم و�حدة، على حد تعبريه.
�لقر�ر  �تخذ  �إن��ه  وق��ال �خل��ي��اط 
ب��ع��د �ل��ت�����ش��اور م��ع �حل���زب �لذي 
�لبناء  ح���زب  وه���و  �إل���ي���ه،  ينتمي 
�ل�شيا�شية  �ل��������ذر�ع  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

للجماعة �لإ�شالمية.
ي��ذك��ر �أن �جل��م��اع��ة ت���وّرط���ت يف 
�لأق�شر قبل  �إرهابي على  هجوم 
ع�شر�ت  �شحيته  ر�ح  عاماً   15

�ل�شائحني.
�شجله م�شّرف،  �أن  و�أكد �خلياط 
رف�س  حلملة  تعّر�س  �إن���ه  وق���ال 
منذ توليه �ملن�شب، منبعها منهج 
�لإق�شاء و�لعزل ورف�س �لأحز�ب 
ح�شب  �لإ�شالمية،  �ملرجعية  ذ�ت 

ما ذكر.

مقتل مطلوب اأمني يف ال�شعودية
•• الريا�س-وام:

للجهات  �مل��ط��ل��وب��ني  �أح�����د  ل��ق��ي 
�إثر  م�شرعه  �ل�شعودية  �لأمنية 
تبادل �إطالق نار مع قو�ت �لأمن 
�لتي حاولت �إلقاء �لقب�س عليه. 
ت������ورط يف كثري  �ل��ق��ت��ي��ل  وك������ان 
م���ن �لأع���م���ال �لإج���ر�م���ي���ة �لتي 
��شتهدفت مو�طنيه و�أبناء بلدته 
م�شاركته  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعو�مية 
�ل��ن��ار ع��ل��ى مو�طنني  �إط����الق  يف 

ورجال �أمن.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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االأرب��ع��اء  رم�شان  غ��رة 
ف��ل��ك��ي��ا  ي���ول���ي���و   10

•• اأبوظبي -وام:

�لإ�شالمي  �مل�����ش��روع  �أع���ل���ن 
معظم  �أن  �لأه���ل���ة  ل��ر���ش��د 
�لدول �لإ�شالمية �شتتحرى 
ه����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان يوم 
يوليو   8 �مل���و�ف���ق  �لإث���ن���ني 
و���ش��ت��ك��ون روؤي�����ة �ل���ه���الل يف 
حيث  م�شتحيلة  �ليوم  ذلك 
مع  �أو  قبل  �لقمر  �شيغيب 
�شيكون  وع���ل���ي���ه  �ل�����ش��م�����س 
ي�����وم �ل���ث���الث���اء �مل����و�ف����ق 9 
�ملكمل  ي��ول��ي��و �جل�����اري ه���و 
ل�شهر �شعبان ويوم �لأربعاء 
�أيام  �أول  يوليو   10 �ملو�فق 

�شهر رم�شان �ملبارك.

مقتل 3 جنود لبنانيني با�شتباكات يف �شيدا 
•• لبنان-يو بي اأي:

�أعلن �جلي�س �للبناين، �م�س �لأحد، مقتل 3 من ع�شكرييه يف �ل�شتباكات 
مع جمموعة �ل�شيخ �لأ�شويل �أحمد �لأ�شري يف مدينة �شيد� �ل�شاحلية 

�جلنوبية.
وقال �جلي�س يف بيان، قامت جمموعة م�شّلحة تابعة لل�شيخ �أحمد �لأ�شري، 
ومن دون �أي �شبب، مبهاجمة حاجز تابع للجي�س �للبناين يف بلدة عرب� 
– �شيد�، ما �أّدى �إىل ��شت�شهاد �شابطني و�أحد �لع�شكريني، و�إ�شابة عدد 

�آخر بجروح، بالإ�شافة �إىل ت�شرر عدد من �لآليات �لع�شكرية.
و�أ�شاف �لبيان �أن قوى �جلي�س �تخذت �لتد�بري �لالزمة ل�شبط �لو�شع 

وتوقيف �مل�شلحني.

مقتل واإ�شابة الع�شرات بهجمات يف العراق 
•• بغداد-وكاالت:

خورماتو  طوز  بق�شاء  �ملفخختني  �ل�شيارتني  تفجري  ح�شيلة  �رتفعت 
19 قتيال و31 جريحا ف�شال عن تدمري عدد من  ب�شرق تكريت �ىل 
�ملنازل. وكانت ح�شيلة �أولية �أفادت مبقتل �شخ�س و�إ�شابة 28 �شخ�شا 
�لق�شاء  بو�شط  �شكنيتني  منطقتني  ��شتهدفا  �ل��ل��ذي��ن  بالنفجارين 

�ملذكور �لذي ت�شكنه غالبية تركمانية.
وق���ط���ع م��ت��ظ��اه��رون غ��ا���ش��ب��ون م���ن �ل��ق��وم��ي��ة �ل��رتك��م��ان��ي��ة �لطريق 
ق�شاء  يف  �ل�شمالية  و�مل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��د�د  �لعا�شمة  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  �ل��ع��ام 
طوزخورماتو �حتجاجا على تعر�س مدينتهم با�شتمر�ر �ىل تفجري�ت 

د�مية كان �خرها تفجري� �م�س.
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حممد بن را�شد ي�شدر قرارا ب�شاأن ر�شوم اخلدمات التي يقدمها املجل�س الوطني لالإعالم
�حلرة  �ملناطق  يف  مت��ار���س  و�ل��ت��ي  عليها  �ملجل�س  مو�فقة  ي�شرتط  �لتي 
وهي �لأن�شطة �ملتعلقة بالبث �لإذ�عي و�لتلفزيوين وتر�خي�س �ل�شحف 
و�ملجالت �إ�شافة �ىل عمل �ملر��شلني �لأجانب. وياأتي �لقر�ر لي�شكل �أد�ة 
قانونية و�حدة لر�شوم �خلدمات �لإعالمية �لتي يقدمها �ملجل�س �لوطني 
لالإعالم بعد �أن كانت من خالل عدة قر�ر�ت خمتلفة حيث �ألغى �لقر�ر 
.. قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم 14 ل�شنة 1999 ب�شاأن ر�شوم �لرت�خي�س 
�لإعالمية ذ�ت �لطابع �لتجاري و�لقر�ر�ت �لأخرى �لتي تت�شمن ر�شوم 
�خلدمات �لتي يقدمها �ملجل�س �لوطني لالإعالم. ويطبق �لقر�ر �عتبار� 
من تاريخ يوم 30 يوليو 2013 �أي بعد 60 يوما من تاريخ ن�شره يف 
�لإلكرتوين  موقعه  خ��الل  م��ن  �ملجل�س  �أع��ل��ن  فيما  �لر�شمية  �جل��ري��دة 

تفا�شيل �لقر�ر كافة.

وتوزيع  ��شتري�د  ترخي�س  �إىل  ..�إ�شافة  �أخرى  وو�شائط  كا�شيت  �أ�شرطة 
�لو�شائط �لب�شرية �أ�شرطة فيديو و�لأقر��س �ملرئية وترخي�س د�ر �شينما 
�لإعالنية  للوحات  و�لإع��الن  �لدعاية  ون�شاط  �ملرئية  �لأعمال  وعر�س 
�لإعالمي  �لرتخي�س  �شاحب  �لقر�ر  ومنح  �لإعالنات.  وت�شميم  و�إنتاج 
حال  ويف  بتجديده  للقيام  �لرتخي�س  �نتهاء  تاريخ  من  يوما   30 مهلة 
50 درهما عن كل يوم  عدم �لقيام بذلك تفر�س غر�مة مالية مبقد�ر 
�لإعالمية  �لأن�شطة  على  �ل��ق��ر�ر  ن�س  كما   . �مل��ح��ددة  �مل��دة  بعد  ت��اأخ��ري 
�لوطني لالإعالم  �ملجل�س  �إذن لتد�ولها من  �لتي تتطلب �حل�شول على 
و �لر�شوم �ملقررة عليها وت�شمل 13 نوعا من �لأذونات منها..�إذن �إفر�ج 
عن �لأفالم �ل�شينمائية و�لن�شو�س �ل�شينمائية وتد�ول جملة �أ�شبوعية 
ون�س  �أ�شبوعية.  و�شحيفة  �شهرية  جملة  ت��د�ول  و�إذن  يومية  و�شحيفة 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
..ق��ر�ر� ب�شاأن ر�شوم  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
وحدد  ل��الإع��الم.  �لوطني  �ملجل�س  يقدمها  �ل��ت��ي  �لإع��الم��ي��ة  �خل��دم��ات 
�لقر�ر رقم 12 ل�شنة 2013 ر�شوم �لرت�خي�س �لإعالمية ذ�ت �لطابع 
على  ومنها  ترخي�شا   49 ت�شمل  و�لتي  �ملجل�س  يقدمها  �لتي  �لتجاري 
��شتري�د وتوزيع  �لكتب ون�شاط  ��شتري�د وتوزيع  �ملثال..تر�خي�س  �شبيل 
�ل�شحف و�ملجالت بجانب ترخي�س مكتب �خلدمات �ل�شحفية �خلا�شة 
بتجميع �لأخبار وعمل �لتقارير و�لتحليالت �لإخبارية و�إمد�د �مل�شرتكني 
بها ومكاتب وكالت �لأنباء وترخي�س ��شتري�د وتوزيع �لو�شائط �ل�شمعية 

�لقر�ر على ر�شوم بيع 19 مادة �إعالمية يقدمها �ملجل�س من خالل وكالة 
�أنباء �لإمار�ت و�م مثل بيع �ل�شور و�ملو�د �لفلمية و�إر�شالها. وحدد �لقر�ر 
�لر�شوم �ملقررة مقابل خدمات �ملر��شلني �لأجانب حيث ن�س على نوعني 
من بطاقات �لعتماد �لأوىل موؤقتة ملدة �شتة �أ�شهر و�لثانية د�ئمة ملدة �شنة 
و�حدة . وت�شمن �لقر�ر �أي�شا غر�مه مالية على كل مر��شل �أجنبي ميار�س 
عمله يف �لدولة دون ت�شريح م�شبق من �ملجل�س �لوطني لالإعالم..�إ�شافة 
�إىل �لغر�مات �لإد�رية على عدد من �ملخالفات منها �ملتعلقة مبمار�شة �أي 
من �لأن�شطة �لإعالمية �لو�ردة فيه دون �إذن م�شبق..�إ�شافة �إىل حتديد 
غر�مة على كل من يبيع و�شائط �شمعية وب�شرية من�شوخة وكل من ل 
�لإعالنات  ب�شو�بط  يلتزم  ل  وم��ن  �لطباعة  �إذن  على  باحل�شول  يلتزم 
�لتي حددها �ملجل�س. وت�شمن �لقر�ر �لر�شوم على �خلدمات �لإعالمية 

برنامج ال�شيخ زايد يطلق 93 �شقرا اإىل الربية يف كازاخ�شتان
•• اأ�شتانا-وام: 

لإطالق  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �أطلق 
�لربية  �إىل  �شقر�   93  .. �ل�شقور 
�ل�شقور  عدد  لي�شل  كاز�خ�شتان  يف 
�إن�شائه  منذ  �لربنامج  �أطلقها  �لتي 
عام 1995..�ألفا و 554 من �أنو�ع 
�ل�شقور �لتي ي�شكل وجودها �شرورة 
م��ل��ح��ة لإ����ش���ت���د�م���ة ت������ر�ث �أج���ي���ال 
بنجاح  �لربنامج  وو��شل  �مل�شتقبل. 
ك��ب��ري ج���ه���وده ل��ل��ع��ام �ل����� 19 حتت 
�ل�شيخ خليفه  �ل�شمو  رعاية �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�أ���ش��ه��م��ت �جلهود  ف��ي��م��ا  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�أب��وظ��ب��ي للحفاظ  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�لأهمية  ذ�ت  �ل���ط���ي���ور  ه����ذه  ع��ل��ى 
�لوطني..يف  �ل������رت�ث  يف  �ل���ك���ب���رية 
زيادة �أعد�د �ل�شقور يف �لربية. �شهد 
�لدكتور  �لإط���الق..م���ع���ايل  عملية 
جمل�س  ع���ام  م��دي��ر  �خلييلي  م��غ��ري 
�أبوظبي للتعليم ع�شو جمل�س �إد�رة 
�ل�����ش��ن��دوق �ل�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
�حلبارى و�شعادة غريغوري بين�شوك 
ممثل معايل بريديبيك �شابريباييف 
كاز�خ�شتان  ���ش��رق  حم��اف��ظ��ة  ح��اك��م 
نائب  خليلوف  مامريبيك  و���ش��ع��ادة 
�حلاكم ملنطقة كور�شوم .. كما �شارك 
�ل�شقور فريق من طلبة  �إط��الق  يف 
ق�شم علوم �حلياة و�لعلوم �لطبيعية 
كامينوغور�شك  �أو����ش���ت  ج��ام��ع��ة  يف 
لتدريبهم  بحثي  م�����ش��روع  �إط����ار  يف 
وت���ط���وي���ر ق����در�ت����ه����م وم���ه���ار�ت���ه���م 
م�شت�شفى  م����ن  ب����دع����م  �ل���ب���ح���ث���ي���ة 

و�أ�شار �إىل �أنه مت �إطالق خالل �لعام 
16 �إىل  �جل��اري خ��الل �لفرتة من 
18 مايو �ملا�شي يف منطقة كور�شوم 
للعام  ك���از�خ�������ش���ت���ان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
�خل��ام�����س ع��ل��ى �ل���ت���و�يل.. 46 من 
�شقور  م��ن   47 و  �ل�شاهني  �شقور 
�حلر.. لفتا �إىل �أن كاز�خ�شتان ت�شم 
يف  �ل�شقور  لإط��الق  مثالية  مو�قع 
جبالها و�شهولها �لتي تقع على م�شار 
�لطيور ومتتد حدودها  هجرة هذه 
مع كل من رو�شيا و�ل�شني ومنغوليا 
من  �لعديد  �مل��و�ق��ع  تلك  يف  وتتوفر 
حلياة  �لهامة  �لأ�شا�شية  �لفر�ئ�س 
�ل�����ش��ق��ور وت��ك��اث��ره��ا. و�أ����ش���اف �أنه 
�ل�شاهني  �شقور  م��ن  خم�شة  زودت 
ومثلها من �شقور �حلر �لتي �أطلقت 
باأجهزة تتبع   .. �لعام �حلايل  خالل 
�شم�شية  ب��ب��ط��اري��ات  تعمل  ف�شائية 
ملر�قبة �لطيور وجمع بيانات علمية 
�ل��ه��ج��رة ومعدلت  م�����ش��ار�ت  ح���ول 
�ل��ب��ق��اء. وق���ال م��ع��ايل �ل���ب���و�ردي يف 

�لتقني  �ل���دع���م  ب��ت��ق��دمي  �حل���ب���ارى 
و�أ�شاف  ل��ل��ربن��ام��ج.  و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي 
معايل حممد �لبو�ردي �أن �لربنامج 
يظهر �إلتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شقور وطر�ئدها  �ملتحدة بحماية 
يف  �لدولة  جلهود  ��شتمر�ر�  وي�شكل 
�مل��ه��ددة مثل  �لأن���و�ع  �ملحافظة على 
�حلبارى �لآ�شيوية �لطريدة �ملف�شلة 
�إط����الق  �أن  م���وؤك���د�   .. ل��ل�����ش��ق��اري��ن 
�ملعتادة  م��و�ئ��ل��ه��ا  يف  �ل�����ش��ق��ور  ه���ذه 
وزي����ادة  للتكاثر  �ل��ف��ر���ش��ة  يعطيها 
�أعد�دها وتعزيز جمموعاتها �لربية 
��شتد�مة  يف  ب����دوره  ذل���ك  وي�����ش��اع��د 
�ل��ذي ظللنا  �ل�شقارة  وت��ر�ث  ثقافة 
�ل�����ش��ن��ني. وقال  �آلف  م��ن��ذ  ن��ت��و�رث��ه 
�إنه منذ تاأ�شي�س برنامج �ل�شيخ ز�يد 
لإطالق �ل�شقور خالل عام 1995 
و�إجناز�ته  جن��اح��ه  ق�ش�س  ت��و�ل��ت 
ب�����ش��ورة م��ت�����ش��ل��ة ب��ف�����ش��ل �لإل���ت���ز�م 
للقائد  �مل��دى  بعيدة  �ل��روؤي��ة  بتنفيذ 
�مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 

و�حل���ر����س ع��ل��ى �حل��ف��اظ ع��ل��ى هذ� 
ل��الأج��ي��ال �لقادمة  �ل��ف��ري��د  �ل���رت�ث 
برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لبيئة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ف���خ���ري  �ل��رئ��ي�����س 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و  �أبوظبي 
ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�ملنطقة �لغربية. وي�شتخدم برنامج 
�ل�شيخ ز�يد لإطالق �ل�شقور �أحدث 
لدر��شة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل��ت��ط��ور�ت 
و�حل�شول  �ل�شقور  ه��ج��رة  �أمن���اط 
لتطويره  �ل�شرورية  �ملعلومات  على 
وزي�����ادة ف��ر���س �ل��ب��ق��اء و�ل��ت��ك��اث��ر يف 
�مل�شاهد�ت  �أ�����ش����ارت  ح��ي��ث  �ل���ربي���ة 
�لتي  �مل�شتمرة  و�مل��ر�ق��ب��ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
ي���ق���وم ب���ه���ا �ل�����ربن�����ام�����ج..�إىل جناح 
زيادة  يف  �ملتتابعة  �لإط���الق  عمليات 
�أعد�د �ل�شقور �لربية يف كاز�خ�شتان. 

�أبوظبي لل�شقور و�ل�شندوق �لدويل 
للحفاظ على �حلبارى. من ناحيته 
�لبو�ردي  �أحمد  حممد  معايل  ق��ال 
�لع�شو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
نائب  �أبوظبي  �لبيئة  لهيئة  �ملنتدب 
�ل�شندوق  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�ل����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ب���ارى..

لنا  تركو�  �أجد�دنا  �لأ�شالف من  �أن 
�لذي  �ل�شعبي  �ل���رت�ث  م��ن  �لكثري 
يحق لنا �أن نفخر به ونحافظ عليه 
�لوطن  لهذ�  ذخ��ر�  ليبقى  ون��ط��وره 
ول���الأج���ي���ال �ل���ق���ادم���ة ه��ك��ذ� حتدث 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  له  �ملغفور 
حر�س  و�أك�����د   . ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
م�شاعيها  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي 
�لثقايف  �ل���رت�ث  ه��ذ�  على  للحفاظ 
تعك�س  ومتتابعة  م��وؤث��رة  مب��ب��ادر�ت 
ف�����ارق حقيقي  ب����اإح����د�ث  �إل���ت���ز�م���ن���ا 
�لطبيعة  على  �ملحافظة  يف  ملمو�س 
على �مل�شتوى �لعاملي و�أي�شا ��شتد�مة 
تر�ثنا �لوطني و�إبقائه للم�شتقبل . 

�لطلبة  تعليقه على م�شروع تدريب 
ي�شهم  �مل�شروع  �لكاز�خ�شتانيني..�إن 
يف ت��ط��وي��ر �ل����ق����در�ت �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
جم���ال �أب��ح��اث �حل��ي��اة �ل��ف��ط��ري��ة يف 
�أهمية  �إىل  ك��از�خ�����ش��ت��ان..م�����ش��ري� 
�أف���ر�د  ل���دى  �ل��وع��ي  م�شتويات  رف���ع 
مناطق  يف  �مل���ح���ل���ي���ة  �مل���ج���ت���م���ع���ات 
�لإط���الق م��ن خ��الل �ل��زي��ار�ت �لتي 
ي��ق��وم بها �ل�����ش��ق��ارون �مل�����ش��ارك��ون يف 
تنفيذ �لربنامج للجامعات و�ملد�ر�س 
�لكاز�خ�شتانية  �لتلفزة  وحم��ط��ات 
�لإط����الق و�لتحدث  �أف����الم  ل��ع��ر���س 
ع���ن �ل�����ش��ق��ور وت������ر�ث �ل�������ش���ق���ارة . 
�ل�شامل  �لتكاملي  �لنهج  �إىل  و�أ�شار 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  يف 
�ل�شيخ  �أبوظبي يف تنفيذ برنامج  يف 
يقدم  حيث  �ل�شقور  لإط���الق  ز�ي���د 
�أكرب  لل�شقور-  �أبوظبي  م�شت�شفى 
 - �ل��ع��امل  يف  �ل�����ش��ق��ور  م�شت�شفيات 
ف��ي��م��ا يقوم  �ل��ب��ي��ط��ري��ة  �خل����دم����ات 
�ل�����ش��ن��دوق �ل�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 

الداخلية تعر�س كليبات توعية مرورية 
على نا�شيونال جيوغرافيك اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

كليبات  �أبوظبي  نا�شيونال جيوغر�فيك  قناة  على  �لد�خلية  وز�رة  تعر�س 
�ملرور  ح���و�دث  م��ن  للحد  و�ملقيمني  للمو�طنني  متنوعة  م��روري��ة  توعية 
�لروؤية  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  وم�شاهمة  �شالمتهم  على  حفاظا  وخم��اط��ره��ا 

�ل�شفر يف �أعد�د �لوفيات �لناجتة عن حو�دث �ملرور بالدولة.
وتتعاون �لد�خلية وقناة نا�شيونال جيوغر�فيك �أبوظبي يف عر�س كليبات 
خالل  من  �لآمنة  �لقيادة  على  �لأف��ر�د  حتث  خمتلفة  مرورية  ملو�شوعات 
�لل��ت��ز�م بقو�عد وق��و�ن��ني �مل���رور وع��دم جت��اوز �لإ���ش��ارة �حل��م��ر�ء و�إعطاء 
�ملركبات  وقيادة  �لطريق  لقطع  �ملخ�ش�شة  �لأماكن  عند  للم�شاة  �لأولوية 
بحدود �ل�شرعات �ملقررة على �لطرقات وغريها . وقال �ملقدم �شعيد �خلاجة 
نائب مدير �إد�رة �لإعالم �لأمني يف �لأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س 
�لتعاون ي�شكل جزء� من منظومة  �إن هذ�  �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية  جمل�س 
�حلد  يف  �ملجتمع  وقطاعات  موؤ�ش�شات  خمتلف  مع  �لد�خلية  وز�رة  تعاون 
م�شتوى  على  �إيجابية  موؤ�شر�ت  �نخفا�شها  حقق  �لتي  �مل��رور  ح��و�دث  من 
�أعلى معدلت  تو�فر  �ل�شرطية على  �لقيادة  نتيجة حلر�س  �لدولة وذلك 
و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط  وو�شع  و�ملقيمني  للمو�طنني  �لعامة  �ل�شالمة 
�لفعالة و�ملبادر�ت �ملبتكرة لتح�شني �ل�شالمة على �لطرق. و�أكد �أن �لتوعية 
�ملروري  �ل�شبط  و�أحكام  �لقانون  �شلطة  وفر�س  �ملرورية  �لثقافة  وتعزيز 
�ملجتمعية مع �جلهات  �ل�شر�كة  وتعزيز  و�لتقاطعات  �لطرق  على خمتلف 
�أ�شهمت يف حتقيق تلك �ملوؤ�شر�ت �لإيجابية  �لتي تعنى بال�شالمة �ملرورية 
ب�شكل  �لطرق  �لناجمة عن ح��و�دث  �لوفيات  �أع��د�د  �نخفا�س  �لتي عك�شت 
�لو�جبة  م�شوؤولياتهم  حتمل  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  وح��ث   . ملحوظ 
لتفادي م�شببات حو�دث �ملرور مقابل تعاون �لأ�شرة و�أولياء �لأمور و�أفر�د 
�ملنتج  �أرزوين  �شامر  وق���ال  �ل��دول��ة.  يف  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  م��ع  �ملجتمع 
�إن م�شمون هذه �حلملة تذكري  �أبوظبي  �ملنفذ يف نا�شيونال جيوغر�فيك 
باأن  توؤمن  �لقناة  �أن  نعي�س موؤكد�  �لتي  وروع��ة �حلياة  باأهمية  �مل�شاهدين 
من يثمن �حلياة يقود برتو.. م�شري� �إىل نهجها يف �إبر�ز جماليات �لعامل 

مل�شاهديها. 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شحب منتجات طحينة جي�شا�س الرتكية من االأ�شواق
ت�شبب خطر� على �شحة �مل�شتهلكني. و�أ�شار �إىل �أن �جلهاز يتابع �لق�شايا 
�لغذ�ئية من عدة  �لعاملية ب�شكل حثيث وي�شتقبل �لإخطار�ت  �لغذ�ئية 
م�شادر عرب نقاط �ت�شال حمددة بحيث تقوم مبتابعتها و�لقيام بعملية 
حتليل �ملخاطر مل�شادر �خلطر �ملرتبطة باحلادثة �لغذ�ئية �ملعنية ومن 
�لدولية ل�شالمة  �ل�شبكة  �لعاملية  �ل�شحة  نقاط �لت�شال تلك منظمة 
�ل�شريع لالأغذية و�لأعالف  �لإن��ذ�ر  �لأوروبية نظام  �ملفو�شة  �لأغذية 
�لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء بال�شعودية نظام �لإنذ�ر �ل�شريع �خلليجي 
ت�شهد  �حلالية  �لفرتة  �أن  على  و�شدد  و�مل��ي��اه.  �لبيئة  ووز�رة  لالأغذية 
ن�شاطا رقابيا مكثفا من مفت�شي �جلهاز خا�شة مع حلول ف�شل �ل�شيف 
و�قرت�ب �شهر رم�شان و�لأعياد وهو ما يتطلب تكثيف �لإجر�ء�ت بد�ية 

من �ملنافذ �حلدودية و�شول �إىل رفوف �لعر�س.

و�لفانيال ببكترييا �ل�شاملونيال.
�ل��ف��وري م��ع �ملر�كز  ب��ال��ت��و�زي م��ع �لتو��شل  ي��اأت��ي  �أن ذل��ك  �إىل  و�أ���ش��ار 
ومنع  �ح��رت�زي��ا  �ملنتج  ل�شحب  �ل�شتهالكية  �لبيع  ومنافذ  �لتجارية 
مفت�شيها  على  عممت  �مليد�نية  �لعمليات  �إد�رة  �أن  �إىل  لفتا  ت��د�ول��ه 
ل�شمان  لها  و�مل�شابهة  �مل��ذك��ورة  �ملنتجات  ك��اف��ة  يف  �لتدقيق  ب�����ش��رورة 
للفح�س  لإخ�شاعها  عينات  �شحب  ومت  �لأ���ش��و�ق  يف  �ملعرو�س  �شالمة 
�لنهائية  بالنتائج  و�خل��روج  عدمه  من  تلوثها  حقيقة  ملعرفة  �ملخربي 

�لتي تثبت �شالمة جميع �لت�شغيالت �ملعرو�شة يف �لأ�شو�ق.
منتجات  م��ن  �ملحلية  �لبيع  منافذ  خلو  �لري�شي  �أك���د  �لإط����ار  ذ�ت  يف 
ن�شرت  و�لتي  �لرتكي  �ل��رم��ان  تركيبتها  يف  يدخل  ع�شوية  م�شروبات 
موؤخر� تقارير �إعالمية حولها تفيد �ل�شتباه بت�شببها يف �إ�شابة بع�س 

•• اأبوظبي-وام:

قرر جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية �شحب منتجات �لطحينة جي�شا�س 
�لرتكية من منافذ �لبيع باإمارة �أبوظبي بعد �شيوع تقارير وحتذير�ت 
دولية تفيد بتلوثها ببكترييا �ل�شاملونيال. وقال حممد جالل �لري�شي 
للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  �إن  �مل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
�حلدودية  �ملنافذ  على  �إجر�ء�ته  �ملا�شي  �لأ�شبوع  خالل  �شدد  �لغذ�ئية 
�ل�شابقة وهل من �شمنها  �ل��و�ردة خالل �لفرتة  �ملنتجات  للتحقق من 
من  �إخ��ط��ار�  �جل��ه��از  تلقي  بعد  وذل��ك  ل  �أم  �مللوثة  �لرتكية  �لطحينة 
حول  �إنفو�شان  �لغذ�ئية  بال�شالمة  �ملعنية  لل�شلطات  �لدولية  �ل�شبكة 
و�لكاكاو  بالف�شتق  خملوطة  طحينية  وح��الوة  طحينة  منتجات  تلوث 

�لأفر�د يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بفريو�س �لكبد �لوبائي نافيا �أن 
تكون �أية منتجات من هذ� �لنوع قد دخلت �إىل �لإمارة �شمن �لو�رد�ت 
�أعلى معايري  �إن �جلهاز يطبق  وقال  �ل�شابقة.  �لفرتة  �لغذ�ئية خالل 
نظام  تطبيق  خ��الل  م��ن  �مل�����ش��ت��وردة  �لغذ�ئية  �ل�شحنات  على  �ل��رق��اب��ة 
يتم  خالله  من  �ل��ذي  �ل�شحية  �خل��ط��ورة  درج��ة  على  �ملبني  �لتفتي�س 
�ملنتجات  �ملخربي وخ�شو�شا  للتحليل  �لغذ�ئية  �ملنتجات  كافة  �إخ�شاع 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  �شالمة  على  للوقوف  وذل��ك  �لعالية  �خلطورة  ذ�ت 
�لو�ردة لالإمارة. و�أ�شاف �إن تقارير �لتفتي�س �مليد�ين وبالرجوع لقو�عد 
�ملنتجات  تلك  �أن  توؤكد  �حلدودية  �ملنافذ  ق�شم  لدى  �ملتوفرة  �لبيانات 
و�أن  �ل�شابقة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �مل�����ش��ت��وردة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  �شمن  لي�شت 
�ملنتجات �ملوجودة حاليا يف �لأ�شو�ق �شليمة وخالية من �أية ملوثات قد 

اجتماع اللجنة التنظيمية مل�شروعي م�شابيح رم�شانية و اإفطار �شائم يف مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  �حتفى 
و�ل���ب���ح���وث ب��ل��ي��ل��ة �ل��ن�����ش��ف من 
����ش���ع���ب���ان )ح������ق �ل���ل���ي���ل���ة( وق�����ام 
�لأط���ف���ال مبالب�شهم  م��ن  ف��ري��ق 
بتوزيع  �ل����ز�ه����ي����ة  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
�حل���ل���وى ع��ل��ى �مل���وظ���ف���ني، وهم 
عليها  �ملتعارف  �لأهازيج  يرددون 
يف ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �مل�����ش��ت��م��دة من 

�لرت�ث �ل�شعبي.
�إحياء  �مل��رك��ز ع��ل��ى  وق���د ح��ر���س 
�نطالقاً  �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�شبة  ه���ذه 
من مكانتها يف �لرت�ث �خلليجي 
عامة و�لإمار�تي ب�شكل خا�س، وملا 
�لتو��شل  تر�شيخ  �أث��ر يف  لها من 
�ملجتمعي �لطيب، ون�شر �لفرحة 

بني موظفي �ملركز.
تنقلت طالبات  �ملنا�شبة  هذه  ويف 
�خلا�شة  �ل��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  م���در����ش���ة 
�مللونة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  مب��الب�����ش��ه��ن 

�ملركز  �إد�ر�ت  ب����ني  و�ل����ز�ه����ي����ة 
للموظفني  ل��ي��ق��دم��ن  و�أق�����ش��ام��ه 
)توزيعات(  و�مل��ك�����ش��ر�ت  �حل��ل��وى 
وخو�س  �لقما�س  م��ن  �أك��ي��ا���س  يف 
�لأن�شودة  ي���رددن  وه��ن  �لنخيل، 
�خل��ا���ش��ة ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة: )...

مكة  بيت  يعطيكم،  �هلل  �عطونا 

يوديكم...(.
للوثائق  �لوطني  �ملركز  وي�شجع 
�ملنا�شبات  �إح��ي��اء  على  و�ل��ب��ح��وث 
�ل�شعبي  ب���امل���وروث  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
و�ل��ت��م�����ش��ك ب��ه��ا و���ش��ون��ه��ا مل���ا لها 
�أ�شالة  ع��ن  �لتعبري  يف  دور  م��ن 
�ملنا�شبات  هذه  وحتظى  �ملجتمع، 

�ل����رت�ث����ي����ة ب���اأه���م���ي���ة خ���ا����ش���ة يف 
جمتمع �لإمار�ت �لذي ي�شت�شيف 
عربية  جن�شية  مئتي  م��ن  �أك���رث 
و�أجنبية على �أر�س �لإم��ار�ت لها 
وتقاليدها،  وع��اد�ت��ه��ا  ثقافاتها 
وو����ش���ط ه����ذ� �مل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ي��ه �أن 

ي�شون هويته �لتي يفخر بها.

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ي�شتعد 
ل�شتقبال  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ك���ب���ري 
�مل��ب��ارك م��ن خالل  �شهر رم�����ش��ان 
م�شروعي م�شابيح رم�شانية �لذي 
نخبة  مب�شاركة  �ملركز  ي�شت�شيفه 
�لكرمي  �لقر�آن  من م�شاهري قر�ء 
و  و�لتهجد  �ل��رت�وي��ح  �شالتي  يف 
�إف���ط���ار ���ش��ائ��م �ل���ذي ي��ق��ام �شنويا 
عن روح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�خليم  يف  �لف�شيل  �ل�شهر  طيلة 
�شاحات  يف  ت��ن�����ش��ب  �ل��ت��ي  �مل��ك��ي��ف��ة 

�جلامع.
�أعلن ذلك �شعادة يو�شف �لعبيديل 
م��دي��ر م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�يد 

�ملركز  ��شتعد�د�ت  بحث  �لجتماع 
جامع  يف  رم�شان  �شهر  ل�شتقبال 
�آلية  وو���ش��ع  �ل��ك��ب��ري  ز�ي���د  �ل�شيخ 
و�لأن�شطة  �لأعمال  متابعة  ت�شمل 
�خلا�شة باملركز يف �ل�شهر �لف�شيل 
ومناق�شة كافة �لرتتيبات �خلا�شة 
رم�شانية  م�����ش��اب��ي��ح  مب�����ش��روع��ي 
ي�شتقبل  �ل�����ذي  ���ش��ائ��م  �إف���ط���ار  و 
خمتلف  من  و�ل�شائمني  �مل�شلني 

�جلن�شيات.
�ل�شيخ  جامع  مركز  مدير  و�أ���ش��ار 
يقدم  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  �لكبري  ز�ي���د 
رم�شان  ����ش���ه���ر  وخ�������الل  ي���وم���ي���ا 
�ملبارك وجبات �إفطار متميزة يقوم 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ن���ادي  بتجهيزها 
تكون  بحيث  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شلحة 
�حتياجات  تر�عي  متكاملة  وجبة 

�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا.
وي��ت��و�ج��د يف م��رك��ز ج��ام��ع �ل�شيخ 
�شياحيون  مر�شدون  �لكبري  ز�ي��د 
مبكونات  ل���ل���ت���ع���ري���ف  م����وؤه����ل����ون 
�ملعمارية  وج���م���ال���ي���ات���ه  �جل����ام����ع 
�لزيار�ت  ه��ذه  وتكت�شب  �ل��ف��ري��دة 
�أهمية خا�شة خالل �شهر رم�شان 
لتعريف  فر�شة  تعد  حيث  �ملبارك 
�لزو�ر باأهمية وتقاليد هذ� �ل�شهر 
تعزيز  يف  �مل�شاجد  ودور  �لف�شيل 
و�لإميانية  �ل���روح���ي���ة  �جل���و�ن���ب 

لدى �ل�شائمني.
�ل�شيخ  �إد�رة مركز جامع  ونا�شدت 
ز�يد �لكبري زو�ر �جلامع ب�شرورة 
�ملحددة  �للبا�س  ب�شو�بط  �للتز�م 
�ملركز و�لتي تتنا�شب مع  من قبل 
كبري  دي��ن��ي  ك�شرح  �جل��ام��ع  هيبة 

�للجنة  �ج���ت���م���اع  خ�����الل  �ل���ك���ب���ري 
�إفطار �شائم  مل�شروعي  �لتنظيمية 
عقد  �ل���ذي  رم�شانية  م�شابيح  و 
�أبوظبي  �مل��رك��ز يف  م���وؤخ���ر� مب��ق��ر 
�جلهات  ممثلي  من  ع��دد  بح�شور 
بينها  م���ن  �مل�������ش���ارك���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
مديرية �لتوجيه �ملعنوي بالقيادة 
�مل�����ش��ل��ح��ة ووز�رة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
�شرطة  ق��ي��ادة  يف  ممثلة  �لد�خلية 
�بوظبي ومديرية �ملرور و�لدوريات 
و�إد�ر�ت �لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة 
و �ملهام �خلا�شة و �لدفاع �ملدين و 
�إىل  بالإ�شافة  �لن�شائية  �ل�شرطة 
�أب��وظ��ب��ي وهيئة  �ل��ن��ق��ل يف  د�ئ�����رة 
ون�����ادي �شباط  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل 
�إد�رة  وم���رك���ز  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 
ب��اب��وظ��ب��ي. ومت خالل  �ل��ن��ف��اي��ات 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ن���ق���ل �ل�������ش���ائ���م���ني من 
�لتي �شيتم �لتفاق  �لتجمع  نقاط 
نقل  لت�شهيل  وذل��ك  لحقا  عليها 
�ل�����ش��ائ��م��ني م���ن خم��ت��ل��ف مناطق 
�أب��وظ��ب��ي �إىل م��وق��ع �لإف���ط���ار يف 
�أن  دون  ي���وم���ي  ب�����ش��ك��ل  �جل����ام����ع 
�أية �شعوبات. من جانب  يو�جهو� 
�آخر �أعلن مركز جامع �ل�شيخ ز�يد 
زي��ارة �جلامع  �لكبري عن مو�عيد 
حيث  �ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
�ل��زو�ر من  لكافة  �شيكون مفتوحا 
�لتا�شعة  من  �خلمي�س  �إىل  �ل�شبت 
�شباحا وحتى �لثانية م�شاء ما عد� 
بالن�شبة جلولت  �أم��ا  يوم �جلمعة 
�ملركز  ف�شينظم  �ل�شياحي  �لإر�شاد 
جولتني يوميا ..�لأوىل يف �ل�شاعة 
�ل���ع���ا����ش���رة ���ش��ب��اح��ا و�ل���ث���ان���ي���ة يف 

�ل�شائمني.
�لتن�شيق  �أنه مت  �لعبيديل  و�أو�شح 
مع �إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية لتنظيم 
�ملحيطة  �ملنطقة  يف  �مل���رور  حركة 
�ملختلفة  �مل��د�خ��ل  وع��ل��ى  باجلامع 
ولإع���������د�د خ���ط���ط �ل�����ط�����و�رئ من 
�إ�شعاف  ����ش���ي���ار�ت  ت���وف���ري  خ����الل 
و�شالمة  ر�ح����ة  ل��ت��اأم��ني  و�إط���ف���اء 
�ل�شهر  �مل�شلني و�ل�شائمني طو�ل 
�شبط  ع��ل��ى  و�لإ����ش���ر�ف  �لف�شيل 
�لأم����ن وح��ف��ظ �ل��ن��ظ��ام يف �خليم 

�لرم�شانية.
و�أ������ش�����اف ي���و����ش���ف �ل���ع���ب���ي���ديل �إن 
�لكبري  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
�لن�شاء  لإف��ط��ار  خيما  �شيخ�ش�س 
�لتن�شيق  �شيتم  ..ك��م��ا  و�ل��ع��ائ��الت 
م����ع د�ئ��������رة �ل���ن���ق���ل يف �أب���وظ���ب���ي 

وكمكان للعبادة.
جامع  م���رك���ز  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
لوز�رة  �لتابع  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ي��ح��ظ��ى برعاية  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  ومتابعة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�ل��رئ��ا���ش��ة. وت��اأ���ش�����س �مل��رك��ز ليكون 
و�لفكرية  �لثقافية  للحركة  ن��و�ة 
�لتي تتمحور حول �لقيمة �لثقافية 
�جلامع  ميثلها  �ل��ت��ي  و�ل��وط��ن��ي��ة 
و�لقيم  �ملفاهيم  ع��ن  تعرب  و�ل��ت��ي 
�لتي ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
و�ملتجذرة  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
ت�شكل  و�لتي  و�لوعي  �لوجد�ن  يف 
�متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا �حلنيف.

حتت �سعار �سيفي ا�ستثمار لقدراتي

برنامج �شيفي لوحدة التوحد مبوؤ�ش�شة زايد العليا يف العني
الوطني للوثائق والبحوث.. يحتفي ب�حق الليلة

•• العني - الفجر:

��شتثمار  ����ش���ي���ف���ي  ����ش���ع���ار  حت�����ت 
ل��ق��د�رت��ي  ول��ل��ع��ام �خل��ام�����س على 
�ل����ت����و�يل �ط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
وذوي  �لن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة مم��ث��ل��ة يف 
�لتابعة لها مبدينة  وحدة �لتوحد 
�ل���ع���ني ب���رن���اجم���اً ���ش��ي��ف��ي��اً وذل���ك 
�ل���ط���الب مهار�ت  �ك�����ش��اب  ب��ه��دف 
�ل�شفية  �ل��ب��ي��ئ��ة  خ�����ارج  ح��ي��ات��ي��ة 
�لطالب  �أم������ور  �أول����ي����اء  وت���وع���ي���ة 
بالنو�حي �ل�شحية للطفل وتنفيذ 
لأول  �ل����ط����ائ����رة  رك�������وب  جت����رب����ة 
وقالت    . �ل��ت��وح��د  ل���ط���الب  م����رة 
�لوحدة:  م��دي��رة  �ل�شالمي  م���وزة 
فعالية  بتنظيم  �ل��ربن��ام��ج  �ف��ت��ت��ح 
ت��رف��ي��ه��ي��ة مب��ق��ر مركز  ري��ا���ش��ي��ة 
�لعني للرعاية و�لتاأهيل مب�شاركة 
�لأم��ور ومب�شاركة وفد من  �أولياء 
�إد�رة موؤ�ش�شة مو��شالت �لإمار�ت، 
�لفعالية  تلك  وج��رى على هام�س 
�ف��ت��ت��اح م��ع��ر���س لأع��م��ال �لطالب 
�لعني  م��رك��ز  يف  و�لفنية  �ل��ي��دوي��ة 
كبري  ع���دد  �ج��ت��ذب  للت�شوق  م���ول 
و�أ���ش��اف��ت: كما   . �مل��رك��ز  م��ن رو�د 
وبالتعاون  �ل��ت��وح��د  وح���دة  نظمت 
�ملجتمعية  �ل���ت���غ���ذي���ة  �إد�رة  م����ع 
حول  ف��ع��ال��ي��ة  ت����و�م  م�شت�شفى  يف 
�لتوحد  لطالب  �ل�شحية  �لتغذية 
زهري  ن���دى  �ملهند�شة  فيها  �أل��ق��ت 
بعنو�ن   حم���ا����ش���رة  �لأدي��������ب  �أب������و 
�ل��ت��غ��ذي��ة و�ل���ت���وح���د  ت��ف��اع��ل فيها 
منت�شبي  �ل���ط���الب  �أم�����ور  �أول����ي����اء 
�ملحا�شرة  فيها  و�أج��اب��ت  �ل��وح��دة، 
على �لعديد من �ل�شتف�شار�ت، كما 
�إحدى  م�شاركة  �ملحا�شرة  �شهدت 
ب��ع��ر���س جتربتها  �لأم������ور  ول���ي���ات 
ونتائجها  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �حل��م��ي��ة  م��ع 

�مللمو�شة على طفلها �لتوحدي.

�ل��ف��ع��ال��ي��ة قدمت  ن��ف�����س  و���ش��م��ن 
�لبلو�شي  �لتغذية عايدة  �إخ�شائية 
��شت�شار�ت  �لنعيمي  مها  تر�فقها 
غ���ذ�ئ���ي���ة ف����ردي����ة لأول�����ي�����اء �أم�����ور 
�ل�����ط�����الب، وت�������ش���م���ن �ل���ربن���ام���ج 
�مل��ع��ل��م��ات لأك�����الت �شحية  �إع������د�د 
مبو��شفات خا�شة لذوي ��شطر�ب 
�ل�����ت�����وح�����د مب���������ش����ارك����ة �ل����ط����الب 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ك��ون��ات خ��ال��ي��ة من 
و�أو�شحت   . و�ل��ك��ازي��ني  �جللوتني 
�لربنامج  و���ش��م��ن  �أن���ه  �ل�����ش��الم��ي 
تنظيم  ج���رى  ب��ال��وح��دة  �ل�شيفي 
فعالية �شحية يوم �لثالثاء �ملو�فق 
18 يونيو 2013 ت�شمنت حملة 
للتربع بالدم عرب �لوحدة �ملتنقلة 
وتقدمي  �لإقليمي  �ل���دم  بنك  م��ن 
����ش��ت�����ش��ار�ت ع��ن��اي��ة ب��الأ���ش��ن��ان لكل 
لأولياء �أمور �لطالب ب�شكل فردي 
�ل����ث����دي عرب  ����ش���رط���ان  و ف��ح�����س 
وحدة  ونظمت    . �ملتنقلة  �ل��وح��دة 
بالتعاون  توعوية  فعالية  �لتوحد 
�لتابعة  وحدة �لطو�رئ و�ل�شالمة 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  ل����الإد�رة 
للرعاية  �لعني  مركز  م�شرح  على 
معرفة  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���اأه���ي���ل 
��شعافها  وط��رق  �ملنزلية  �حل��و�دث 
�ل����ط����و�رئ  �إد�رة  ومب�������ش���ارك���ة   ،
و�ل�������ش���الم���ة �ل���ع���ام���ة يف �ل���ع���ني ) 

�لتدخل  وق�����ش��م  �لإ����ش���ع���اف  ق�����ش��م 
�ل�شريع( نظمت �لوحدة حما�شرة 
ح����ول �حل�������و�دث �مل��ن��زل��ي��ة وط���رق 
بن  جنات  �مل�شعفة  �ألقتها  ��شعافها 
�ل�شاعدي  ���ش��ع��ي��د  ب��ح�����ش��ور  ع��م��ر 
�شيارة  يف  ع��م��ل��ي  ����ش���رح  ت�����ش��م��ن��ت 
ون��ف��ذت عملية حماكاة  �ل���ش��ع��اف، 
باإ�شر�ف  مب�شط  ح��ري��ق  لإط���ف���اء 
�لقى  ك���م���ا  �لأح�����ب�����اب�����ي  حم�������ش���ن 
حما�شرة  �حل��ن��ط��وب��ي  ���ش��ل��ي��م��ان 
�ملنزلية،  �حل��ر�ئ��ق  م�شببات  ح��ول 
فعالية  تنظيم  مت  �ليوم  نف�س  ويف 
بالتعاون  تعليمية ملجموعة طالب 
لال�شت�شار�ت  ج���وج���ل���وك���ل  م����ع 

�لنف�شية تعتمد �للعب بالليغو . 
وتعد جتربة ركوب �لطائرة للمرة 
�أه��د�ف �لربنامج  �أب��رز  �لأوىل من 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يوم  �ل�����ش��ي��ف��ي ج�����رى 
2013 عرب  يونيو   20 �خلمي�س 
رحلة من �لعني حلديقة �لإمار�ت 
.  ويختتم  �ل��ب��اه��ي��ة  ل��الأط��ف��ال يف 
�لربنامج �ل�شيفي لوحدة �لتوحد 
�لتابعة ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لحتياجات  وذوي  �لن�������ش���ان���ي���ة 
�خلا�شة مكن خالل تنظيم �شل�شلة 
دور�ت وحما�شر�ت �ر�شادية خالل 
�ل����ش���ب���وع �حل�����ايل لأول����ي����اء �أم����ور 
�لطالب وكو�در �لوحدة �لرتبوية.

اخلارجية حتتفل بليلة الن�شف من �شعبان
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية ويف �إطار 
�إحتفال �لدولة بليلة �لن�شف من �شعبان حق �لليلة نظمت وز�رة �خلارجية 
�ل��وز�رة باأبوظبي بح�شور �شعادة عبد�هلل بن  �إحتفال تر�ثيا يف ديو�ن عام 
حممد بن بطي �آل حامد وكيل وز�رة �خلارجية و�أ�شحاب �ل�شعادة م�شاعدي 
وزير �خلارجية ومدر�ء �لإد�ر�ت وعدد من �أ�شحاب �ل�شعادة روؤ�شاء �لبعثات 

�لتمثيلية �ملعتمدين لدى �لدولة.
بها  ���ش��ارك��ت  �شعبية  ول��وح��ات  �ملنا�شبة  ه��ذه  ع��ن  عر�شا  �حل��ف��ل  وت�شمن 
طالبات من مدر�شة �للولو للتعليم �لأ�شا�شي من جمل�س �أبوظبي للتعليم 
كما �شاحب �لربنامج تقدمي �أكالت �شعبية وهد�يا تذكارية مرتبطة بهذه 

�ملنا�شبة.
وياأتي �حلفل كبادرة من �شمو وزير �خلارجية لإبر�ز �ملوروث �ل�شعبي �لذي 
�لثقايف �لعريق و�أهم  �ل�شفر�ء باملخزون  تتميز به دولة �لإم��ار�ت وتعريف 
�لعاد�ت �لتي يحر�س �ملجتمع �لإمار�تي للحفاظ عليها عرب �لأجيال و�لتي 
جت�شد �رتباط ما�شي �لإمار�ت �لعريق بحا�شرها وتدل على قوة �لت�شامن 

�لإجتماعي ومتانة �لرو�بط �لأ�شرية �لتي جتمع �ملجتمع �لإمار�تي.

موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال االن�شانية تقدم اأجهزة 
ومعدات طبية واأدوية مل�شت�شفى �شقطرى اليمني

•• �شنعاء-وام:

�شقطرى  نهيان بجزيرة  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  ت�شلم مدير م�شت�شفى 
و�لأدوية  �لطبية  و�ملعد�ت  �لأجهزة  من  عدد�  �ملخيني  �شعيد  علي  �ليمنية 
دعما  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  من  �ملقدمة 
خليفة  موؤ�ش�شة  من  �ملقدم  �لدعم  �إن  �مل�شت�شفى  مدير  وق��ال  للم�شت�شفى. 
بالإ�شافة  دم  �لأدوي��ة و450 قربة  ��شتمل على ثالجتني حلفظ وتربيد 
تقدمه  �ل��ذي  �ملتو��شل  بالدعم  و�أ���ش��اد  �ملتنوعة.  �لأدوي���ة  من  كميات  �إىل 
موؤ�ش�شة �ل�شيخ خليفة .. موؤكد� �أن هذ� �لدعم ياأتي يف �إطار حر�س �ملوؤ�ش�شة 

ورعايتها و�إهتمامها �لد�ئم باجلزيرة و�شكانها.
�فتتاح  مت  ق��د  ك��ان  �شقطرى  بجزيرة  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  �أن  ي��ذك��ر 
مرحلته �لأوىل يوم 6 دي�شمرب �ملا�شي يف مدينة حديبو عا�شمة �جلزيرة 
�لطبية  و�مل��ع��د�ت  �لأج��ه��زة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�شم  متكامل  ..وهوم�شت�شفى 
�ملتطورة . ويحتوي �مل�شت�شفى على غرفتي عمليات وغرفة للعناية �ملركزة 

و�أق�شام �لن�شاء و�لتوليد و�لأطفال و�لطو�رئ. 

�شندوق الزواج توؤهل زوجات امل�شتفيدين من منحة الزواج يف دورات ا�شتثنائية
•• ابوظبي- الفجر 

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق �ل����زو�ج 
ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جمعية 
بال�شارقة  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �لحت����������اد 
لزوجات  �إع�������د�د  ب���رن���ام���ج  دور�ت 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن م��ن��ح��ة �ل�����زو�ج 
كتجربة  �ل�����ش��ن��دوق  يقدمها  �ل��ت��ي 
حتقيقها  يف  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  �أول��ي��ة 
عمل  يف  �لأزو�ج  طلب  م��ع  جت��اوب��اً 
بزوجاتهم   خ���ا����ش���ة  حم����ا�����ش����ر�ت 
هذه  �إق��ام��ة  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  وت��ه��دف 
�لدور�ت �لإ�شتثنائية لتو�شيع د�ئرة 
�مل�شتفيدين من �لربنامج و قد بلغ 
�لدور�ت  تلك  �مل�شتفيد�ت من  عدد 
موؤ�ش�شة  ب�����د�أت  ح��ي��ث  ���ش��ي��دة   27
دور�ت  بتخ�شي�س  �ل��زو�ج  �شندوق 
لها  ملا  فقط  للن�شاء  �إع��د�د  برنامج 
�لثقافة  من دور حموري يف تعزيز 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل�����دى �مل���ق���ب���الت على 
�ملخزون  رف��ع  على  و�لعمل  �ل���زو�ج 
�لأ�شرة  ب��ت��ك��وي��ن  ل��دي��ه��ن  �ل��ث��ق��ايف 
�لأ�شرة  هذه  تتطلبه  وما  �ل�شليمة 
وحمبة  وت����ف����اه����م  ت�����ش��ح��ي��ة  م�����ن 

للحفاظ على هذ� �لن�شيج �لأ�شري 
مع �ل�شتفاده من كيفية �لتخطيط 
�لتكاليف  من  للحد  �ل�شليم  �مل��ايل 
لأقامة  �مل�����ش��اح��ب��ة  ف��ي��ه��ا  �مل���ب���ال���غ 
مر��شيم حفل �لزفاف و�حلذر من 
�لوقوع يف م�شيدة �لدين وت�شخري 
�أ�شا�شية تنفع  �أول��وي��ات  �لأم���و�ل يف 

�لزوجني يف �مل�شتقبل .  
عي�شى  حبيبة  ���ش��ع��ادة  �أو���ش��ح��ت  و 
�حلو�شني مدير عام �شندوق �لزو�ج 
�إلز�مية ح�شور زوجات  �إن  بالإنابة 
لدور�ت  �ل���زو�ج  ملنحة  �مل�شتفيدين 
ب���رن���ام���ج �إع��������د�د ج�����اء م����ن خالل 
�ل�شندوق  �أج��ر�ه  للر�أي  ��شتطالع 
�لربنامج ملعرفة  للم�شتفيدين من 
رغبتهم يف تنظيم حما�شر�ت م�شابة 
خالل  م��ن  �أك���دو�  حيث  لزوجاتهم 
دور�ت  عمل  ب�����ش��رورة  �ل�شتطالع 
�إلز�مي  ب�شكل  و  ل��ل��زوج��ات  �إع����د�د 
�ل�شتفادة  يف  �جل��م��ي��ع  ل��ي��ت�����ش��ارك 
�ل��ت��ي يقدمها  �ل������دور�ت  ت��ل��ك  م���ن 
و�لتي  �إع��د�د  برنامج  يف  �ل�شندوق 
تتناول �حلديث عن جميع جو�نب 
�جتماعية،  نف�شية،  دينية،  �حلياة، 

�أ����ش���ري���ة، �ق��ت�����ش��ادي��ة، ح��ي��ث يقدم 
�لرتبية  يف  خم��ت�����ش��ون  �ل��ربن��ام��ج 
و�ل���ت���وج���ي���ه و �لإر������ش�����اد �لأ�����ش����ري 
حماورهم  خ����الل  م���ن  ي��ت��ن��اول��ون 
عناوينها  ت��خ��ت��ل��ف  دور�ت  ����ش���ت 
.  ك��م��ا ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه��ا جتارب 
ح��ي��ة م��ن �ل���و�ق���ع �مل��ع��ا���ش��ر حتاكي 
�أفر�د �ملجتمع، ويتم عر�س و�شائل 
و�لإ�شالحي  �لإي���ج���اب���ي  �ل��ت��غ��ي��ري 

�إمكانية  م����ع  و�لأزو�ج  ل�����الآب�����اء 
وحماولة  بها  و�لن��ت��ف��اع  تطبيقها 
يعاين  �لتي  و�ملع�شالت  �لعقد  فك 
�لتي  �ل���ت���غ���ري�ت  و  �لأزو�ج  م��ن��ه��ا 
�شتطر�أ عند دخولهم حياة جديدة 
م��غ��اي��رة حل��ي��ات��ه��م �ل�����ش��اب��ق��ة �لتي 
عا�شوها يف ظل كنف �آبائهم �إ�شافة 
�لثقايف  �مل��خ��زون  م�شتوى  رف��ع  �إىل 
و�لتقليل  �لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  ل���دى 

م���ن ح�����الت �ل��ف�����ش��ل �ل��ن��اجت��ة عن 
قلة �ملعرفة باأ�ش�س �حلياة �لزوجية 
وتطوير �شلوك �ملقبلني على �لزو�ج 
من خالل تغيري �ملفاهيم و�لتدريب 
على جتاوز �أمناط �حلياة �ل�شلبية، 
وزي��������ادة �ل����وع����ي مب���ف���ه���وم �ل������زو�ج 
�ل���ن���اج���ح وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��خ��ط��ي��ط له 
و�لتو��شل �لأ�شري، وحل �مل�شكالت 

�لزوجية .

�شاحي خلفان يرتاأ�س االجتماع الدوري للجنة 
اإدارة االأزمات العمالية على م�شتوى الدولة 

•• دبى-وام:

�لعام ل�شرطة دبي رئي�س  �لقائد  �أ�شاد معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
فرق  بنتائج  �لدولة  م�شتوى  على  �لعمالية  �لأزم��ات  لإد�رة  �لعليا  �للجنة 
�لأ�شهر  �لعمال خالل  م�شاكن  على  و�لتفتي�س  �لعمل  �لعمال عن  توقفات 
�خلم�شة �لأوىل من �لعام �جلاري مقارنة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
علمي  �إط��ار  يف  �لعمالة  حقوق  على  �ملحافظة  يف  �ل��دول��ة  جهود  يعزز  مما 

مدرو�س وفق معايري حقوق �لعمال �لعاملية.
و�أكد �أن خطط �لعمل �لتي تبنتها �للجنة �أثمرت نتائج متميزة تتالءم مع 

جميع متطلبات �لعمل يف �ملرحلة �ملقبلة يف جميع �إمار�ت �لدولة.
جاء ذلك خالل تروؤ�س معاليه لالجتماع �حلادي ع�شر للجنة �لعليا لإد�رة 
�لأزمات �لعمالية على م�شتوى �لدولة وفرق عمل �إد�رة �لأزمات �لعمالية 
لكل �إمارة يف قاعة �لجتماعات بالقيادة �لعامة ل�شرطة دبي بح�شور معايل 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لكتبي  �حل��ريي  عبيد  �لدكتور  �لركن  �للو�ء 
�أبوظبي ونائب رئي�س �للجنة و�شعادة �إبر�هيم �لعابد �ملدير �لعام للمجل�س 
�لوطني لالإعالم و�شعادة �لقا�شي �أحمد حممد �ل�شنحاين و�لعميد �ل�شيخ 
و�لعميد  عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �شلطان 
و�لعميد  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  حممد  �لنوبي  حممد 
عبد�هلل مبارك �لدخان نائب �لقائد �لعام ل�شرطة �ل�شارقة و�لعميد عبيد 
مهري بن �شرور نائب مدير �لد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب وباقي 

�أع�شاء �للجنة.
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ور�شة عمل للتعريف بنظام �شالمة االأغذية ببلدية دبي
رئي�س  �لرئي�شي  �ل��وه��اب  عبد  �آ�شيا  �شرحت  جهتها  م��ن 
ق�شم �لدر��شات و�لتخطيط �لغذ�ئي �أهم مو�د وبنود نظام 
�ملوؤ�ش�شات  كل  على  تطبيقه  �شيتم  �لذي  �لأغذية  �شالمة 
�لغذ�ئية �لعاملة يف �إمارة دبي . وذكرت �أن �لنظام يحدد 
ل�شمان  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  قبل  من  به  �لقيام  يجب  ما  كل 
باإمارة دبي.  تقدمي غذ�ء �شليم و�آمن للمقيمني و�ل��زو�ر 
و�أو�شحت �أن ق�شم �لدر��شات و�لتخطيط �لغذ�ئي �شيعقد 
�شل�شلة من �لدور�ت �لتدريبية ملفت�شي بلدية دبي وبع�س 
توحيد  بهدف  بالدولة  �لرقابية  �لأج��ه��زة  من  �ملفت�شني 
�مل�شتوردة  �لأغ��ذي��ة  على  �ل��رق��اب��ة  �أ�شاليب  ح��ول  �ل����روؤى 

و�ملتد�ولة.

وبلديات  �لغذ�ئية  للرقابة  ظبي  �أب��و  وج��ه��از  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�ل�شارقة و عجمان و�أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة و�لفجرية.

وخاطب خالد حممد �شريف �لعو�شي مدير �إد�رة �لرقابة 
�ىل  م�شري�   .. ب��ال��دورة  �مل�شاركني  دب��ي  ببلدية  �لغذ�ئية 
يتو�ءم  �لذي  �لنظام  هذ�  لتطبيق  �لإ�شرت�تيجية  �لأبعاد 
لعام  �لإد�ري  و�ل���ق���ر�ر   2003 ل��ع��ام  �مل��ح��ل��ي  �لأم����ر  م��ع 

.2007
�إعد�د �لنظام و�أهد�فه و�لنتائج �ملتوقعة  و�أو�شح خطو�ت 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �إح����د�ث  يف  خل�شها  و�ل��ت��ي  تطبيقه  م��ن 
طول  على  �ملخاطر  تقييم  على  �ملبنية  �لغذ�ئية  �لرقابة 

�ل�شل�شلة �لغذ�ئية.

•• دبي-وام:

�إد�رة �لرقابة �لغذ�ئية ور�شة  عقدت بلدية دبي ممثلة يف 
�ل�شرت�تيجيني من  �ل�شركاء  لأه��م  �أرم��اين  بفندق  عمل 
�لتعريف  بهدف  بالدولة  و�حلكومية  �لرقابية  �جلهات 
مار�س  يف  �لإد�رة  �أطلقته  �ل��ذي  �لأغ��ذي��ة  �شالمة  بنظام 
�ملا�شي. ح�شر �لور�شة �أكرث من 60 م�شاركا من خمتلف 
�لبيئة  وز�رت��ي  �شمت  و�لتي  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  �جلهات 
�لتنمية  ود�ئ����رة  ب��دب��ي  �ل�شحة  وهيئة  و�ل�شحة  و�مل��ي��اه 
�لقت�شادية وتيكوم جبل علي وموؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك 
و مطار دبي ومركز دبي �ملايل �لعاملي و �لإمار�ت لتموين 

الداخلية : بدء الت�شجيل يف البوابة االإلكرتونية مبركز اأبوظبي مول
•• اأبوظبي-وام: 

بد�أت وز�رة �لد�خلية �م�س �لت�شجيل يف م�شروع �لبو�بة �لإلكرتونية مبركز �أبوظبي مول للمو�طنني ومو�طني �أبناء 
�لت�شجيل  �ملنفذ ..وي�شتمر  تاأ�شرية دخول للدولة عند  �لتعاون �خلليجي و�ملقيمني و�حلا�شلني على  دول جمل�س 
حتى �خلمي�س �ملقبل. وقال �لر�ئد حممد �أحمد �لزعابي مدير م�شروع �ملنافذ �لإلكرتونية �إن �لت�شجيل يف �مل�شروع 
يتم من �لعا�شرة �شباحا وحتى �لعا�شرة م�شاء وب�شكل جماين . ويتطلب �لت�شجيل من �ل�شخ�س �إح�شار جو�ز �شفره 
..مو�شحا �أن وز�رة �لد�خلية خ�ش�شت يف مركز �أبوظبي مول كاونرت�ت خا�شة للن�شاء و�أخرى لذوي �لحتياجات 
�مل�شروع جاء �شمن  �إن  . وقال  و�ل��زو�ر  �ملقيمني  لت�شجيل  للمو�طنني وثالثة كاونرت�ت  و كاونرت خا�شا  �خلا�شة 
جهود وز�رة �لد�خلية لتحقيق �حلكومة �لإلكرتونية ..ويعمل �لت�شجيل على تب�شيط �إجر�ء�ت �ل�شفر عرب منافذ 
�لدولة من خالل ت�شهيل حركة دخول وخروج �مل�شافرين ب�شرعة و�شال�شة عرب تقنية ب�شمة �لعني و�لوجه وقارئ 

جو�ز �ل�شفر باأقل من ع�شرين ثانية.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على برامج وخطط وزارة الرتبية والتعليم

ملواكبة املبادرات اخلدمية 

م�شروع حممد بن �شعود لل�شيانة واخلدمات االجتماعية يتحول اإىل موؤ�ش�شة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�أكد �لدكتور يا�شر عي�شى �لنعيمي 
مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية 
�لأكادميية  �ل�����ش��ن��ة  خ��ت��ام  خ���الل 
مبفهومها  �ل���ط���ال���ب  ���ش��ح��ة  �ن 
�لبدنية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  �ل�شمويل 
و�لجتماعية  و�لنف�شية  و�لعقلية 
ت�شكل �أحد �أهم �لأ�ش�س �لتي تعمل 
من  ترجمتها  على  �ل�شحة  وز�رة 
�إىل  تهدف  بر�مج وخطط  خ��الل 
�ل�شحية  �ملدر�شية  �لبيئة  �إي��ج��اد 

�لد�عمة للطالب .
وقال �إن �ملدر�شة تلعب دور� كبري� 
�لطلبة  م��ن  ك��ل  ت��ع��زي��ز �شحة  يف 
و�أع�شاء  وع��ائ��الت��ه��م  و�مل��ع��ل��م��ني 
�ملجتمع �ملحلي حيث متثل �ملد�ر�س 
�لطالب  ي�شتطيع  منا�شباً  مكاناً 
من خالله �أن يتعلم ويعمل ويهتم 
�نه  ومب��ا  ويحرتمهم  ب��الآخ��ري��ن 
يف  وقته  م��ن  كبري�  ج��زء�  يق�شي 
للرب�مج  يكون  بالتايل   ، �ملدر�شة 
�ل�شحية و�لتعليمية �ثر كبري� يف 

ومن جانبها قالت �لدكتورة موزه 
�ملدر�شية  �ل�شحة  مديرة  �لياحد 
�ملدر�شية  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  ب������اأن 
ما  �إىل  �ل�شحية  �خل��دم��ات  تقدم 
�إل���ف ط��ال��ب وطالبة   32 ي��ق��ارب 
تقوم  كما  �حلكومية  �مل��د�ر���س  يف 
�خلدمات  تقدمي  على  بالإ�شر�ف 
�ل�شحية ملا يقارب 18 �إلف طالبه 
وطالبه يف �ملد�ر�س �خلا�شة بر�أ�س 

�خليمة .
وق����������د ب�����ل�����غ ع����������دد �مل�������رتددي�������ن 
و�مل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن �خل����دم����ات 
 15397 �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �لعالجية 
�مل�شتفيدين  وقد بلغ عدد �لطلبة 
خالل  من  �لوقائية  �لرب�مج  من 
و�ملبادر�ت  و�ملحا�شر�ت  �ل���دور�ت 
�ل�شحي  �لتثقيف  �أن�شطة  و�شائر 

.  178420
طلبة  من   18363 تطعيم  ومت 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة هذ� 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ح�شب  �ل��ع��ام 
لكل   %  100 بن�شبة  للتطعيم 
�لفئات �مل�شتهدفة وكما مت �لك�شف 

وطالبة  ط����ال����ب   8000 ع���ل���ى 
�لطبي  �ل��ك�����ش��ف  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
�ل�شامل ل�شفوف �لأول و�خلام�س 
و�لتا�شع وقدمت �ل�شحة �ملدر�شية 
مبا  �لأول��ي��ة  �لإ�شعافات  يف  دور�ت 
يزيد على 1000 معلمة ومعلمة 
�مل��در���ش��ي��ة مركز�  �ل�����ش��ح��ة  وت��ع��د 
�لقلب  �لإنعا�س  ل���دور�ت  معتمد� 
و�ل��رئ��ي��ت��ني وذل����ك ب��ث��الث ك���و�در 
ت��دري��ب��ي��ة م��وؤه��ل��ة وم��ع��ت��م��دة من 

جمعية �لقلب �لأمريكية .
كما ت�شارك �ل�شحة �ملدر�شية �أي�شا 
يف �أن�شطة �ملجتمعية مثل خدمات 
�لحتياجات  وذوي  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار 
مهرجان  عيادة  وتغطية  �خلا�شة 
ع�����و�يف ���ش��ن��وي��ا و����ش���ب���اق در�ج�����ات 
�مل���ارث���ون و���ش��ب��اق وب���ط���ولت كره 

�لقدم .
ك���م���ا حت���دث���ت �ل����دك����ت����ورة م����وزه 
ع���ي���ادة  �ف���ت���ت���اح  مت  �إن  �ل���ي���اح���د 
�ل�شت�شار�ت �لنف�شية بالتعاون مع 
�ملنطقة �لتعليمية وعيادة �لإقالع 

عن �لتدخني لطلبة �ملد�ر�س .

تغيري �شلوكيات �لطلبة يف مر�حل 
تبني  ب��ه��دف  حياتهم  م��ن  مبكرة 
دور  ياأتي  وهنا  منط حياة �شحي 
�ملدر�شية يف تعزيز �شحة  �ل�شحة 

�لطالب .
�ل�شحة  �إن   : �لنعيمي  و�أ����ش���اف 
جهودها  يف  ت��ن��ط��ل��ق  �مل���در����ش���ي���ة 
و�ملبادئ  �مل��ف��اه��ي��م  م��ن جم��م��وع��ة 
ت�شعى  �لتي  و�خلدمات  و�لأنظمة 
�ل�شن  يف  �ل��ط��الب  �شحة  لتعزيز 
�ملجتمع  �شحة  و�أي�شا  �ملدر�شية، 

من خالل �ملد�ر�س .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر 
على  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى 
�لرتبية  وز�رة  وخ���ط���ط  ب���ر�م���ج 
�لر�مية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتعليم  ق��ط��اع  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
تعليمية  بيئة  لإي��ج��اد  �ل��دول��ة  يف 
تتو�كب مع متطلبات �شوق �لعمل 
وف����ق �آل���ي���ة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى حتقيق 
�مل�شاركة  وت����ع����زز  �ل���ط���م���وح���ات 
�مل��ج��ت��م��ع وفق  ب���ن���اء  �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�لعامة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 

�لرتبوية  �لأه�����د�ف  �ل��ت��ي حت��ق��ق 
و�لتعليمية على �أكمل وجه ممكن 
ي�شتجد  ما  �أهمية متابعة  بجانب 
�ل��ع��امل ل�شمان  ت���ط���ور�ت يف  م��ن 
حتقيق �لأهد�ف �ملر�شومة. و�أثنى 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
وز�رة  جهود  على  �لقا�شمي  �شقر 
�ل���رتب���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م م����ن خالل 
تطوير �لعملية �لرتبوية ملو��شلة 
�لتنمية  وحتقيق  و�لبناء  �مل�شرية 
�مل�����ش��ت��د�م��ة يف وط��ن��ن��ا �ل���غ���ايل و 
وبناء  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز 
�لنتماء  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أج���ي���ال 
�حلكيمة  للقادة  و�ل���ولء  للدولة 

على  �ل��د�ئ��م  وحر�شهما  �ل��دول��ة 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م وغ���ر����س ب���ذور 
�لأبناء  نفو�س  يف  و�لثقافة  �لعلم 
�أجيال  بناء  �أهمية  على  و�لتاأكيد 
ع����ل����ى حتمل  ق�����������ادرة  م���ت���م���ك���ن���ة 
�مل�شوؤولية �لوطنية . ح�شر �للقاء 
غريب  بن  ح�شن  فوزية  �شعادة   ..
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
لقطاع �لعمليات �لرتبوية و�شعادة 
مرو�ن �حمد �ل�شو�لح وكيل وز�رة 
لقطاع  �مل�شاعد  و�لتعليم  �لرتبية 
�شمية  و�شعادة  �مل�شاندة  �خلدمات 
�ل�شويدي مديرة  ح��ارب  �هلل  عبد 
�لتعليمية  �خليمة  ر�أ����س  منطقة 

ل����ل����دول����ة. و�أك��������د ����ش���م���وه خ���الل 
��شتقباله �م�س يف ق�شر �لظيت..
م��ع��ايل ح��م��ي��د ب���ن حم��م��د عبيد 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لقطامي 
�أهم  م��ن  و�لتعليم  �لرتبية  �أن   ..
عليها  ت��ع��ت��م��د  �ل���ت���ي  �مل���رت���ك���ز�ت 
�لتنمية و�أنها حتتاج جلهود كبرية 
من  مزيد�  وتتطلب  �جلميع  من 
�شموه  و�أ���ش��ار  لتحقيقها.  �ل��ب��ذل 
حمور  ي��ع��ت��رب  �لإن�������ش���ان  �أن  �إىل 
يف  للتطوير  �حلقيقية  �لتنمية 
على  م�������ش���دد�   .. ك���اف���ة  �مل���ي���ادي���ن 
�مليد�ن  �حتياجات  تلم�س  �شرورة 
�ملنا�شبة  �لبيئة  وتوفري  �لرتبوي 

م��ع��ايل حميد  �أ���ش��اد  م��ن جانبه   .
�شاحب  ودع��م  باهتمام  �لقطامي 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�إخو�نهما  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لأع��ل��ى حكام �لإم���ار�ت و �لفريق 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�أبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�������ش���ل���ح���ة مل�������ش���رية �ل���ت���ع���ل���ي���م يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أ����ش���در ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ويل  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود 
عهد ر�أ�س �خليمة ورئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي يف �لإمارة قر�ر� يق�شي 
حممد  �ل�شيخ  م�����ش��روع  بتحويل 
و�خلدمات  لل�شيانة  ���ش��ع��ود  ب��ن 
�إىل  ر�أ���س �خليمة  �لجتماعية يف 
)موؤ�ش�شة  م�شمى  حتت  موؤ�ش�شة، 
لل�شيانة  ����ش���ع���ود  ب�����ن  حم���م���د 

و�خلدمات �لجتماعية(.
وبح�شب �لقر�ر فان �ملوؤ�ش�شة �لتي 
بن  �شعود  برنامج  مبنى  مقرها 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  ل��دع��م  �شقر 
و�ملتو�شطة تد�ر �أعمالها من قبل 
جمل�س �إد�رة يتاألف من 9 �أع�شاء 
برئا�شة �أحمد عبد �هلل �لأعما�س، 
�لهنجري،  ���ش��ع��ي��د  وع�������ش���وي���ة 
و�شعيد  �ل���ب���خ���ي���ت���ي،  و�أح������م������د 
�لقا�شي،  و���ش��ل��ط��ان  �ل��ق��اب��وع��ي، 
�شعيد،  وجمعة  �لزعابي،  و�شعيد 

و�شاعد علي، و�شعيد �شامل.
تقدمي �مل�شاعد�ت �لجتماعية :

�ملوؤ�ش�شة  �أه����د�ف  �ل��ق��ر�ر  و���ش��رح 
�لتي تت�شمن م�شاعدة �ملو�طنني 
�ملحتاجني على �شيانة م�شاكنهم 
�مل�شاعد�ت  وترميمها وتقدم لهم 

�لجتماعية مبختلف �أ�شكالها .
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي �أن 
�لعمل  تطوير  �إىل  يهدف  �لقر�ر 
�لو�قع  وم���و�ك���ب���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  يف 
�ل�شكن  توفري  �حل��ايل يف جم��ال 

للموؤ�ش�شة، عرب تقدميها خدمات 
�ل�������ش���ي���ان���ة مل�������ش���اك���ن �مل���و�ط���ن���ني 

�ملتهالكة يف �لمارة.
�لقيادة  ح���ر����س  ����ش���م���وه  و�أك�������د 
�مل�شكن  ت���وف���ري  ع��ل��ى  �ل���ر����ش���ي���دة 
�شبل  وتوفري  للمو�طنني  �ملالئم 
�شموه  و����ش��ت��م��ع  ل���ه���م.  �ل����ر�ح����ة 
خالل �للقاء ل�شرح  قدمة  �أحمد 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �لأع��م��ا���س 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة، ت���ن���اول ف��ي��ه �خلطط 
و�مل�شاريع ، �لتي تنفذها �ملوؤ�ش�شة، 
ل�����ش��ي��ان��ة م�����ش��اك��ن �مل��و�ط��ن��ني يف 

خمتلف مناطق �لإمارة.

م�سكن ع�سري لكل اأ�سرة :
�أح���م���د �لأع���م���ا����س، رئي�س  وع���رب 
عن  �مل���وؤ����ش�������ش���ة،  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة، و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ب���ن 
للموؤ�ش�شة،  �لكبري  دعمهما  على 
بتغطية  ���ش��م��وه��م��ا  وت��وج��ي��ه��ات 
ج��م��ي��ع �ل���ط���ل���ب���ات �مل���ق���دم���ة من 
�مل��و�ط��ن��ني م��ن خم��ت��ل��ف مناطق 
ع��ل��ى �شرعة  وب��ال��ع��م��ل  �لإم�������ارة، 
مل�شاكن  �ل�����ش��ي��ان��ة  ب��ر�م��ج  �إجن����از 

�ملو�طنني �ملتهالكة.
ق���ب���ل حتويل  �لأع����م����ا�����س  وق������ال 
�إىل موؤ�ش�شة، �نطلق من  �مل�شروع 
كبرية  ل�شريحة  �ملعي�شي  �ل��و�ق��ع 
�مل�شتطيعني  غ��ري  �ملو�طنني  م��ن 
م�شاكنهم  ب��اح��ت��ي��اج��ات  ل��ل��وف��اء 

موؤ�ش�شة  �إىل  �مل�������ش���روع  حت���وي���ل 
ب)�لتطور  �أ����ش���م���اه  م���ا  م���ر�ع���اة 
و�ل�شعبيات  �مل��ن��اط��ق  يف  �مل��ق��ارن( 
وهو  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  يف  �ملختلفة 
م�����ش��اك��ن حديثة  ت�����ش��ي��ي��د  ي��ع��ن��ي 
وتد�شني خدمات متطورة بجانب 
�ل�شعبية  �مل�شاكن  م��ن  نظري�تها 

�لقدمية و�ملتهالكة.
وقال �ن موؤ�ش�شة حممد بن �شعود 
لل�شيانة و�خلدمات �لجتماعية، 
بعد  �أي  �جلديد  ن�شاطها  ت�شتهل 
باطالق  م��وؤ���ش�����ش��ة،  �إىل  حت��ول��ه��ا 
�لوقائية(،  )�ل�����ش��ي��ان��ة  ب��رن��ام��ج 
تر�شيخ  �إىل  ي�����ه�����دف  �ل����������ذي 
�ملعي�شي  �ل�����ش��ك��ن��ي  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
ر�أ�س  يف  �ملو�طنة  لالأ�شر  �ل��د�ئ��م 

�خليمة.
 وي����ق���������ش����ي ب����ت����وف����ري خ����دم����ات 
�مل�شتمرة  �ل�����دوري�����ة  �ل�����ش��ي��ان��ة 
�حلديثة  �مل����و�ط����ن����ني  مل�������ش���اك���ن 
م��ن��ه��ا و�ل��ق��دمي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��و�ء ، 
وت�شمل جميع �ملو�طنني يف كافة 
مناطق �لإمارة، ل�شمان حمايتها 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا ومنع 
تدهور حالتها �لفنية و�لإن�شائية، 
للمنازل  �ملبكرة  �ملعاجلة  وتوفري 
حل��م��اي��ت��ه��ا ت��دري��ج��ي��ا، م���ا يوفر 
لعالج  ن��ظ��ر�  �ل�����ش��ي��ان��ة،  تكاليف 
قبل  �لإن�����ش��ائ��ي��ة  �لفنية  �مل�����ش��اك��ل 
�ل�����ذي يرفع  ت��ف��اق��م��ه��ا، �لأم�������ر، 
فيما  �إه��م��ال��ه��ا،  ح��ال  يف  تكلفتها 
م�شاكن  م��ن  كبرية  ن�شبة  تفتقر 
�لوقائية  ل��ل�����ش��ي��ان��ة  �مل���و�ط���ن���ني 
و��شعة  �شر�ئح  حت�شل  �إذ  �ملبكرة، 

�لنموذجي للمو�طنني يف �لدولة، 
�ل��و����ش��ع��ة يف قطاع  و�ل���ت���ط���ور�ت 
�لدولة،  يف  �حل��ك��وم��ي  �لإ���ش��ك��ان 
�شريحة  م��ع��ان��اة  م��ن  �حل���د  بغية 
�مل����ح����دود من  �ل���دخ���ل  ذوي  م���ن 
�ل��ذي��ن يقطنون   ، �ل��وط��ن  �أب��ن��اء 
�لقدمية،  �ل�شعبية  م�شاكنهم  يف 
�ل�شكنية،  �حتياجاتهم  وت��وف��ري 
وت���ف���ع���ي���ل ت���وج���ي���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
�لر�شيدة بالعمل �جلاد و�لدوؤوب 
توفري  ع��ل��ى  موؤ�ش�شية  وب�����ش��ورة 
مو�طن،  ل��ك��ل  �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ك��ن 
م�شدد� على �أن �ملو�طن هو �لغاية 
�لأوىل للدولة، عرب توفري �شتى 
�خلدمات �لع�شرية له، �لتي من 
�شمنها بيئة �شكنية منا�شبة، وهو 
ما كان ور�ء �إطالق مبادر�ت قيادة 
�ملا�شية،  �مل��ر�ح��ل  �ل��دول��ة خ��الل 
و�مل�شاريع �لنوعية و�لكبرية، �لتي 
مبادر�ت  متابعة  جل��ن��ة  تطلقها 

رئي�س �لدولة، حفظه �هلل.
ر�أ������س  ���ش��م��و ويل ع���ه���د  و�أ������ش�����اد 
رئي�س  ��شتقباله  خ��الل  �خليمة، 
و�أع�شاء موؤ�ش�شة حممد بن �شعود 
لل�شيانة و�خلدمات �لجتماعية،

 يف مقر �لديو�ن �لأمريي بر�أ�س 
بجهود  �أم���������س،  ���ش��ب��اح  �خل��ي��م��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تعزيز 
�مل���������ش����رتك م����ع جلنة  �ل����ت����ع����اون 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت 
�ل���دول���ة وب���رن���ام���ج �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
موؤ�ش�شات  وخم��ت��ل��ف  ل��الإ���ش��ك��ان 
�لعمل �خلريي يف �لدولة، م�شري� 
�لجتماعي  �ل�����دور  ع��ظ��م��ة  �إىل 

بهدذه  ت��ك��ف��ل  ح���ي���ث  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�شيانة  يف  �مل���ت���م���ث���ل���ة  �خل����دم����ة 
م�شاكنهم لفتا �إىل �أن قر�ر �شمو 
بتحويل  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 
مع  يتو�ءم  موؤ�ش�شة  �إىل  �مل�شروع 
�لدولة  لقيادة  �لكبري  �له��ت��م��ام 
كرمي  م�شكن  ب��ت��وف��ري  �ل��ر���ش��ي��دة 
�أ����ش���رة م��و�ط��ن��ة، و يالم�س  ل��ك��ل 
�ح����ت����ي����اج����ات �مل�����و�ط�����ن�����ني وم����ا 
متخ�س من قر�ر �للجنة �لهادف 
�ل�شعبية  �مل�شاكن  جميع  لإح��الل 
 ،1990 قبل  �مل�شيدة  �حلكومية 
�أخرى  حكومية  مبادر�ت  بجانب 

يف �لدولة
مثيلة  م���وؤ����ش�������ش���ات  ق���ب���ل  م�����ن   
�ملريح  �ل�شكن  توفري  على  تعمل 
بينها  من  للمو�طنني،  و�ملعا�شر 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة 
لالإ�شكان، م�شيفا �أن �لتحول �إىل 
موؤ�ش�شة يرمي �أي�شا �إىل ��شتيعاب 
على  �لطلب  يف  �لكبري  �لتنامي 
�مل�شاكن من قبل �لأ�شر �لإمار�تية، 
يف ظل متدد �لأ�شر �ملو�طنة عرب 
وتكد�س  �أف�����ر�ده�����ا،  ع����دد  زي������ادة 
يف  �شيقة،  م�شاكن  د�خ��ل  بع�شها 
حني كان عدد �أفر�د معظم �لأ�شر 
حمدود� عند ��شتالمها م�شاكنها 
�لعقود  خالل  �لقدمية  �ل�شعبية 
لتنمو وتت�شاعد لحقا،  �ملا�شية، 
�آيلة  �مل�شاكن  بع�س  ب��ات��ت  بينما 

لل�شقوط.

ال�سيانة الوقائية :
دو�فع  من  �أن  �لأعما�س  و�أو���ش��ح 

وحم��م��د ر�����ش���د ب���ن مت��ي��م مدير 
مكتب معايل �لوزير . كما ح�شره 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د عبد  ���ش��ع��ادة   ..
د�ئرة  ع��ام  مدير  خليفة  �للطيف 

�خليمة  ر�أ����س  يف  �ملدنية  �خل��دم��ة 
�ل�شيخ �شقر  ب��رن��ام��ج  ع��ام  م��دي��ر 
�شامل  و���ش��ع��ادة  �حل��ك��وم��ي  للتميز 
م�شت�شار  �ل�شرهان  �هلل  عبد  علي 

�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
�ل�شام�شي  �أرح��م��ة  حمد  و���ش��ع��ادة 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 

و�ل�شيافة يف ر�أ�س �خليمة . 

حديثة  م�شاكن  على  �لأ���ش��ر  م��ن 
لها،  ���ش��ي��ان��ة  ب���ر�م���ج  ت��وف��ر  دون 

وفقا للموؤ�ش�شة.
�خلدمة  �إن  �لأع����م����ا�����س:  وق�����ال 
�إطالة �لعمر  �جلديدة ت�شاهم يف 
يرتجم  ما  للمنازل،  �لفرت��شي 
توجيهات �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي. وتعمل 
متابعة  على  �لوقائية  �ل�شيانة 
��شتالمه، لفتا  �ملنزل منذ  حالة 
�إىل �ل�شعي منذ تاأ�شي�س �مل�شروع، 
 ،1999 ع���ام  �ل�����ش��اب��ق،  مب�شماه 
�ل�شيانة،  خ��ط��ط  ت��ط��وي��ر  �إىل 
لت�شمل حاليا جميع مناطق ر�أ�س 

�خليمة.
و�شكلت �ملوؤ�ش�شة جلنة متخ�ش�شة 
لتنفيذ  �ل��وق��ائ��ي��ة،  �ل�����ش��ي��ان��ة  يف 
ت�شم  عليه،  و�لإ�شر�ف  �لربنامج 
�أع�شاء  م��ن  �إث��ن��ني  ع�شويتها  يف 
فني  وم�������ش���وؤول  �لإد�رة  جم��ل�����س 
يتمثل  �خليمة،  ر�أ����س  بلدية  م��ن 
يف مديرة �إد�رة �لهند�شة و�ملباين 
�للجنة  عن  ويتفرع  �لبلدية.  يف 
�ل�شيانة  يف  خمت�س  فني  ف��ري��ق 
�لفنية  و�جل�����و�ن�����ب  �ل���وق���ائ���ي���ة 

و�لإن�شائية. 
�لإمارة  مو�طني  �ملوؤ�ش�شة  ودع��ت 
�لر�غبني بال�شتفادة من برنامج 
�إىل  مل�شاكنهم  �لوقائية  �ل�شيانة 
�جلديد،  م��ق��ره��ا  يف  م��ر�ج��ع��ت��ه��ا 
ح���ي���ث ي��ف��ت��ح م���ل���ف خ���ا����س لكل 
�مل�شكن  ت�شجيل  يت�شمن  ح��ال��ة، 

وخمتلف تفا�شيله. 
وي���ق�������ش���ي �ل����ربن����ام����ج �جل���دي���د 
مهند�س  قبل  م��ن  زي���ارة  بتنفيذ 
لكل منزل م�شجل يف  متخ�ش�س 
�لربنامج مرة و�حدة كل 6 �أ�شهر، 
تقرير  وع���م���ل  �مل����ن����زل  ل��ف��ح�����س 
ف��ن��ي ح����ول ح��ال��ت��ه و�جل����و�ن����ب، 
يعقبها  �ل�شيانة،  تقت�شي  �ل��ت��ي 
�لوقائية  �ل�شيانة  عملية  تنفيذ 
تنفيذ  مي���ك���ن  ف��ي��م��ا  ل��ل��م�����ش��ك��ن، 
�ملو�طنني  مل�شاكن  زيار�ت مماثلة 
�ل��ربن��ام��ج، يف  يف  �مل�شجلني  غ��ري 

حال طلبو� ذلك. 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أو�����ش����ح 
�شعود  ب�����ن  حم����م����د  م���وؤ����ش�������ش���ة 
�لجتماعية  و�خلدمات  لل�شيانة 
�لطلبات  ت�شتقبل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن 
بالتن�شيق  لل�شروط،  �مل�شتوفية 

و�مل���ت���اب���ع���ة م����ع جل���ن���ة م����ب����ادر�ت 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
لالإ�شكان،  ز�ي��د  �ل�شيخ  وبرنامج 
وت�������ش���ع���ى خل�����دم�����ة �مل����و�ط����ن����ني 
�إطار  يف  عنهم،  �لأعباء  وتخفيف 
�ل�����ش��م��و حاكم  �ه��ت��م��ام ���ش��اح��ب 
عمل  يتابع  �ل��ذي  �خليمة،  ر�أ����س 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ب�����ش��ورة ح��ث��ي��ث��ة، فيما 
بحيادية  �لأخ���رية  �إد�رة  تتعامل 
�إليها من  يرد  ما  ونز�هة مع كل 

طلبات من قبل �ملو�طنني.
ونوه رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
لل�شيانة  ����ش���ع���ود  ب�����ن  حم���م���د 
باأو�مر  �لجتماعية  و�خل��دم��ات 
�خليمة  ر�أ�������س  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
مع  و�لتو��شل  �لتن�شيق  بتعزيز 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية،  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�لإن�شانية  �لأه�������د�ف  ل��رت���ش��ي��خ 
�لتي  و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة، 
تعمل على حتقيقهما �ملوؤ�ش�شتان، 
وتعزيز  �لعامة  �مل�شلحة  وخدمة 
للمو�طنني  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
وتوفري �مل�شكن �ملنا�شب لكل �أ�شرة 

�إمار�تية.

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شارك النا�س فرحتهم 
ب�)الن�شف من �شعبان(

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�نطالقا من حر�شها على �مل�شاركة �ملجتمعية و�لتو��شل بني �أفر�د �ملجتمع 
�جلزيرة  �شرطة  مركز  رئي�س  �مليل  �شعيد  في�شل  دكتور  �لعقيد  ��شتقبل 
�حلمر� بر�أ�س �خليمة، عدد من �أهايل �ملنطقة لتقدمي �لتهاين و�لتربيكات 
بالن�شف من �شعبان �لتي متثل منا�شبة دينية جمتمعية يتم �لحتفاء بها 

كل عام تقام ويطلق عليها )حق �لليلة ( .
لهذه  �أع��دت خ�شي�شاً  �لتي  �لهد�يا  توزيع  �لز�ئرين مت  ��شتقبال  وخ��الل   
عن  تعبري�ً  �ل�شعبية  �لتقليدية  �حللويات  من  �أ�شنافاً  وت�شمنت  �ملنا�شبة، 
نفو�س  يف  �لفرح  �إ�شاعة  �إىل  �لر�مية  �شعبان،  من  �لن�شف  بقدوم  �لفرحة 

�ل�شغار .
ومن جانب �آخر قام وفد من �د�رة �لرتخي�س و�لليات و�ل�شائقني برئا�شة 
خليفة  �لنقيب  من  كاًل  ير�فقه  �لإد�رة  مدير  مطر  حممد  نا�شر  �لعقيد 
�شيف علي  �أول  و�مل����الزم  �ل�����ش��ائ��ق��ني،  ف���رع فح�س  م��دي��ر  حم��م��د �حل��ي��ل��ي 
بزيارة  و�لأف���ر�د  �ل�شباط  وع��دد من  �مل�شاندة،  �خل��دم��ات  ف��رع  نقي مدير 
 ، �لن�شف من �شعبان  �ل�شن يف م�شت�شفيي �شقر وعبيد�هلل مبنا�شبة  لكبار 
و�ملعروفة حملياً ب�)حق �لليلة( وقام �لوفد بتوزيع �لهد�يا على كبار �ل�شن 
. ويف تعليق له على ذلك قال �لعقيد مطر: ياأتي �حتفالنا مبنا�شبة �لن�شف 
من �شعبان، يف �إطار حر�س �شرطة ر�أ�س �خليمة على �لتو��شل مع �ملجتمع 

بجميع فائه وخا�شة كبار �ل�شن منهم باعتبارهم �ملوؤ�ش�شني له .

األف طالب وطالبة ي�ستفيدون من خدماتها   50
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الرتبية تلحق نخبة من الرتبويني املواطنني بربنامج تدريبي متقدم
•• دبي-وام:

جمال  يف  �لعاملة  بري�شون  و�شركة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت 
�ل��رتب��ي��ة ع���ن �إي���ف���اد جم��م��وع��ة م���ن م���دي���ري وم����دي����ر�ت �مل���د�ر����س 
30 تربويا  وم�شاعديهم وعدد من �ملعلمني للمملكة �ملتحدة بو�قع 
وتربوية من جمموع �مل�شتهدف �إيفادهم و�لبالغ 140 من �لرتبويني 
�ملتميزين للم�شاركة يف و�حدة من �لدور�ت �لتدريبية �ملتقدمة �لتي 
�لدولية يف  �ملمار�شات  و�أف�شل  �ملدر�شية  �لقياد�ت  تدور حول تطوير 
يف  للتعمق  للم�شاركني  �إ�شافية  فر�شة  �ل���دورة  ومتثل  �لإد�رة.  فن 
�لوز�رة  تنفذه  �ل��ذي  بي  �ل  ����س  �ملدر�شية  �لقياد�ت  تطوير  م�شروع 
تطوير  م�شروع  وينطلق  �لعاملية.  بري�شون  جمموعة  مع  بالتعاون 

�إعد�د وتاأهيل  �إىل جانب  �إىل م�شتوى �ملعايري �لدولية  و�لرتقاء به 
�ملدر�شية.  �ل��ق��ي��ادة  جم��ال  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م��ن  �ل��ث��اين  �ل�شف 
و�أكدت غريب �أن �لوز�رة تقدم 8 جهات تدريبية عاملية بعرو�شها من 
�شمن 19 جهة دعيت لتقدمي عر�س فني ومايل لتنفيذ �لربنامج 
وقد در�شت جميع �لعرو�س �لو�ردة ومتت عملية �ملفا�شلة و�لختيار 
�لحتياجات  ودر����ش��ة  �ل���وز�رة  ��شرت�تيجية  ووف��ق  علمية  �أ�ش�س  على 
بري�شون  موؤ�ش�شة  بالعطاء  لتفوز  �مل��در���ش��ي��ة  ل��ل��ق��ي��اد�ت  �لتدريبية 

�لتعليمية.
�أهم  من  و�ح��د�  يعد  �ملدر�شية  �لقياد�ت  تطوير  برنامج  �أن  وذك��رت 
�لرب�مج �لدولية يف جمال �إعد�د �لإد�ر�ت �ملدر�شية �إذ متتد مدته �إىل 
�لقياد�ت  700 قائد من  �لقيادية لعدد  �ملهار�ت  �شنو�ت لتطوير   5

وموجه  معلم   700 م��ن  �أك��رث  ي�شتهدف  �ل��ذي  �ملدر�شية  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لعنا�شر  �أهمية وطنية تق�شي ب�شرورة متكني  ومدير مدر�شة من 
باحرت�فية  �لتطوير  دفة  وقيادة  �ملد�ر�س  �شوؤون  �إد�رة  من  �ملو�طنة 
عالية. وقالت �شعادة فوزية ح�شن غريب وكيل وز�رة �لرتبية �مل�شاعد 
�هتمام  من  ج��اء  �ملدر�شية  �لقياد�ت  م�شروع  �إن  �لرتبوية  للعمليات 
نوعية  حت�شني  بهدف  وذل��ك  �ملو�طنة  �لب�شرية  بعنا�شرها  �ل���وز�رة 

�لتعليم وجودته و�لرتقاء به �ىل م�شتوى �ملعايري �لدولية.
�لكفاء�ت  م�شتوى  رف��ع  مقدمتها  ويف  �مل�شروع  �أه���د�ف  �إىل  و�أ���ش��ارت 
فر�س  �أف�شل  وتقدمي  �لرتبوي  �مليد�ن  لقياد�ت  و�لإد�ري��ة  �لقيادية 
�لتدريب �لهادف و�لنوعي �لعاملي مبا يعزز �لكفاءة و�لفاعلية لقياد�ت 
�ملدر�شية  �ملقدم للقياد�ت  �لتدريب  �مليد�ن �لرتبوي وحت�شني نوعية 

من  تدريبية.  �شاعة   400 بو�قع  �حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  �لتعليمية 
وقطر  �لإم���ار�ت  يف  بري�شون  رئي�شة  �أوزدن  كري�شتني  قالت  جانبها 
بريطانيا  يف  تنفيذها  �شيتم  �لتي  �لتدريبية  �ل��دورة  �إن  و�ل�شعودية 
منهجية  تعتمد  �ملو�طنني  �لرتبويني  م��ن  نخبة  منها  و�مل�شتهدف 
من  ت��وف��ريه  �شيتم  عما  ..ف�����ش��ال  للتدريب  �مل�شتوى  ر�ق��ي��ة  علمية 
فر�س مهمة لتبادل �خلرب�ت بني �لرتبويني �لإمار�تيني ونظر�ئهم 
�ملهمة  �لأدو�ت  �ملو�طنني  �لرتبويني  �إك�شاب  �أج��ل  من  بريطانيا  يف 
مهار�تهم  وتعزيز  عالية  بجودة  �لتعليمية  �لعملية  لإد�رة  �ملطلوبة 
�لتي  �لتطوير  ح��رك��ة  م��و�ك��ب��ة  م��ن  ميكنهم  مب��ا  و�ل��ق��ي��ادي��ة  �ملهنية 
ت�شهدها �ملد�ر�س وتنفيذ خطط وم�شروعات �لوز�رة ومبادر�تها وفق 

�مل�شتويات �ملعتمدة.

حاكم عجمان ي�شتقبل عائلة ال�شيخ عبدالكرمي بن على البكرى

جلنة االأ�شر املتعففة باأم القيوين تخ�ش�س املري الرم�شاين الأكرث من 3300 اأ�شرة

وزعت ال�ستالت ودعت لحرتام الأر�س

هيئة حماية بيئة راأ�س اخليمة ت�شارك العامل يف يوم مكافحة الت�شحر

•• اأم القيوين ـ حممد بدير

يف �إط��������ار دع�����م �ل���ع���م���ل �خل����ريي 
و�لإن�شاين لتوفري �حلياة �لكرمية 
�جلهود  وتعزيز  �ملحتاجة  لالأ�شر 
�لإن�شانية �ملبذولة مل�شاعدة �لفقر�ء 
و�ملحتاجني، خ�ش�شت جلنة �لأ�شر 
و�لتابعة  �ل��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
جلمعية د�ر �لرب ، �ملري �لرم�شاين 
بو�قع  �أ����ش���رة   3300 م��ن  لأك���رث 
�لقيوين  �أم  يف  �أ�����ش����رة   1000
�ملقامة  �خليمة  طريق  عن  وت��وزع 
ب��اإح��دى �مل���د�ر����س، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
 1000 على  �مل��ري  بتوزيع  �لقيام 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة يف مناطق  �أ����ش���رة 
وكذلك  و�ل����دي����ر،  وغ��ل��ي��ل��ة  ���ش��ع��م 
باإمارة  �أ���ش��رة   500 على  ت��وزي��ع��ه 
عجمان عن طريق موؤ�ش�شة �ل�شيخ 
حميد بن ر��شد �ألنعيمي �خلريية 
توزع  �أ�شرة   300 �ىل  بال�شافة   ،
باإمارة  �للجنة  متطوعي  مبعرفة 
ت��وزع عن  �أ���ش��ره   500 و  �ل�شارقة 
�لجتماعية  �لتنمية  مركز  طريق 

بخور فكان ومناطق �أخرى.
�ملهريي،  ���ش��ه��ي��ل  حم��م��د  و�أ�����ش����اد 
د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�ل�شوؤون  قطاع  ورئي�س  بدبي  �لرب 
�لوطنية  �ل��ق��ي��ادة  ب��دع��م  �مل��ح��ل��ي��ة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لبيئة  ح���م���اي���ة  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
و�لتنمية ومبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
يونيو   17 �ل��ت�����ش��ح��ر  مل��ك��اف��ح��ة 
2013 وي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ع��ام حتت 
�شعار يجب �أن ل نرتك م�شتقبلنا 
للجفاف فعاليات متنوعة �حتفال 

باملنا�شبة 
�لهيئة  ق��ام��ت  �لح��ت��ف��ال  ���ش��م��ن 
لنباتات  زر�ع��ي��ة  �شتالت  بتوزيع 
�ملحلية  �ل����دو�ئ����ر  ع��ل��ى  حم��ل��ي��ة 
�لم�������������ارة مت  و�لحت���������ادي���������ة يف 
توعوية  ع����ب����ار�ت  ك���ت���اب���ة  ف��ي��ه��ا 
�لزر�عة  و�أه��م��ي��ة  �لت�شحر  ع��ن 
تلعبان  باعتبارهما  و�لت�شجري 
مقاومة  يف  وف���ع���ال  ه���ام���ا  دور� 
�لبيئة  على  و�ملحافظة  �لت�شحر 

ومنع تدهورها، 
مثل  تنظيم  م��ن  �لهيئة  وت��ه��دف 
�لوعي  رف��ع  �إىل  �لفعاليات  ه��ذه 
�ل��ب��ي��ئ��ي ب���ني م��وظ��ف��ي �ل���دو�ئ���ر 
�لبيئة  ح��م��اي��ة  م��ف��ه��وم  لرت�شيخ 
يف �شلوك �ملوظفني و�إبر�ز �أهمية 
�ل�شحر�وية  �ل���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة 
�لبيولوجي  �لتنوع  للحفاظ على 
�لبيئة  حماية  �أن  على  وللتاأكيد 
بالإ�شافة  �جل��م��ي��ع  م�����ش��وؤول��ي��ة 
م�شكلة  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل 
�لت�شحر و�لتهديد�ت �لتي تو�جه 
تدهورها  �إىل  وت����وؤدي  �لأر�����ش���ي 

كاجلفاف و�شح �ملياه
فيما  �ل����ع����ام  �ل����وع����ي  وت���ع���زي���ز   

ملكافحة  �ل��دويل  بالتعاون  يتعلق 
�لت�شحر، وتعريف �جلمهور بدور 
خماطر  م��ن  �لتقليل  يف  �لغابات 
�لت�شحر و�حلفاظ على �لأر��شي 
�لقاحلة من �لتدهور، كونها �أحد 
�مل�شتقبلية  �ل���ش��ت��د�م��ة  عنا�شر 
لهذه �لأر��شي، وتعريف �جلمهور 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى �مل�������ش���ارك���ة يف 

�ملنا�شبات �لبيئية
ف����اإن �لهيئة  �مل��ن��ط��ل��ق  وم���ن ه���ذ� 
خمتلف  ت���ع���ري���ف  �إىل  ت����ه����دف 

حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا على 
�أ�ش�س �شليمة تكفل �حلفاظ عليها 
�شليمة وحية وخالية من �لتلوث، 
مع  ي��اأت��ي من�شجماً  �ل���ذي  �لأم���ر 
من  �لهيئة  تطلقها  �لتي  �لدعوة 
وتعزيز  �لبيئي  �لوعي  ن�شر  �أج��ل 
�حلفاظ  على  و�ل��ع��م��ل  �له��ت��م��ام 
�إىل نطاق  �لبيئة لكي ميتد  على 
�أو�������ش������ع، وت���ن���ف���ي���ذ �ل���ع���دي���د من 
�خلطط و�لرب�مج و�مل�شاريع �لتي 
�لبيئي  �ل���دور  تعزيز  �إىل  تهدف 

�لبيئية  باملنا�شبات  �ملجتمع  فئات 
�ملحلية  �لبيئة  بق�شايا  وربطهم 

و�لعاملية.
و�أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور ���ش��ي��ف حممد 
لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لغي�س 
�أنه  �إىل  و�لتنمية  �لبيئة  حماية 
مع  �لتن�شيق  على  �لهيئة  تعمل 
بق�شايا  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ك���اف���ة 
�أو  �لإم����ارة  يف  وحمايتها  �لبيئة 

خارجها
 وذل��ك لإجن���اح �جل��ه��ود �ملبذولة 

يف  �ملختلفة  �لتنمية  ج��و�ن��ب  يف 
�ملمار�شات  لأف�شل  وفقا  �لإم���ارة 

�لعاملية 
�ليوم  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت���دع���و  ح���ي���ث 
�ل��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة �ل��ت�����ش��ح��ر �إىل 
و�لتفكري  �لبيئة  ق�شايا  �ح��رت�م 
كافة  وم�����ش��وؤول��ي��ة يف  ب��اإح�����ش��ا���س 
منا،  كل  بها  يقوم  �لتي  �لأع��م��ال 
من �أجل �لقيم �مل�شرتكة �ملتمثلة 
يف �حل��ف��اظ على �لأر�����س، وذلك 

بعزم �أكيد وثقة وطيدة.

�لأ�شر �لفقرية و�ملحتاجة من ذوي 
�لدخل �ملحدود.

ع���ل���ي ح�شن  �أك�������د  وم������ن ج���ان���ب���ه 
�ل���ع���ا����ش���ي، رئ���ي�������س جل���ن���ة �لأ����ش���ر 
�لتابعة  �ل��ق��ي��وي��ن  ب�����اأم  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
�أن   ، ب����دب����ي  �ل������رب  د�ر  جل��م��ع��ي��ة 
و�ملري  م�شاعد�تها  ت��ق��دم  �للجنة 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �لرم�شاين 
�لذين تنطبق عليهم  و�ملتقاعدين 
و�مل�شجلني  �ل���ش��ت��ح��ق��اق  ����ش���روط 
�لجتماعي  �لبحث  جلان  بك�شوف 
بجمعية د�ر �لرب و�حلا�شلني على 

م�شاعد�ت �ل�شوؤون �لجتماعية. 
�للجنة  �أن  �لعا�شي  علي  و�أو���ش��ح 
ت���و�����ش���ل ت���ق���دمي م�����ش��اع��د�ت��ه��ا يف 
وتتعاون  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف 
يف ذلك مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لقيوين  �أم  ومنطقة  �لقيوين  �أم 
بها  �لطبية  و�مل��ن��ط��ق��ة  �لتعليمية 
�لرم�شاين  �مل��ري  لتوزيع  وت�شتعد 
مع  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شابعة  لل�شنة 
ق����دوم �ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي، ك��م��ا ثمن 
باأم  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�لقيوين �لدور �لكبري لأهل �خلري 
و�لرب من �لأفر�د ورجال �لأعمال 
و�ملوؤ�ش�شات لدعمهم �مل�شتمر للجنة 
بدورها  ل��ت��ق��وم  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  �لأ����ش���ر 

�خلريي و�لإن�شاين.

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمى  ر����ش��د  ب��ن 
مبكتبه  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  �لأع�����ل�����ى 
بالديو�ن �لأمريى �شباح �م�س وفد 
عائلة ف�شيلة �ل�شيخ عبد�لكرمي بن 
على �لبكرى رحمه �هلل موؤ�ش�س �ول 
�آو�خر  ف��ى  بعجمان  دينية  م��در���س 

�لع�شرينيات من �لقرن �ملا�شى.
ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�لدينى  باملوروث  بال�شيوف م�شيد� 
�ل�شيخ  �لذى تركه  �لكبري  و�لعلمى 
ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ب��ك��رى خ���الل فرتة 
��شتمرت  وج��وده فى عجمان و�لتى 

�لبكرى رحمه �هلل من  عبد�لكرمي 
خ���الل �ط���الق ����ش��م��ه ع��ل��ى مدر�شة 
وميد�ن  عجمان  �م��ارة  فى  وجامع 
�ملقابلة  ح�����ش��ر  �ل�����ش��ارق��ة.  ب���ام���ارة 
بن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  م��ع��اىل 
�شمو  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمى  �شعيد 
بن  �شلطان  و�ل�شيخ  عجمان  حاكم 
على �لنعيمى و�شعادة حمد �لنعيمى 
و����ش���ع���ادة عبد�هلل  �ل����دي����و�ن  م��دي��ر 
بالديو�ن  �مل�شت�شار  �ل�����ش��رف��ا  �م���ني 
�ملطرو�شى  حم��م��د  ع��ل��ى  و�ل�����ش��ي��د 
�ملحلى  و�ل��ت��اري��خ  �ل���رت�ث  م�شت�شار 
بعجمان  �ل�شياحيه  �لتنميه  بد�ئرة 
�لبكرى  ع��ب��د�هلل  ب��ن  على  و�ل�شيخ 
و�ل�����ش��ي��د ع��م��ري ب��ن ع��ل��ى ب��ن عمري 

وعن �ل�شيخ �لبكرى قال �ل�شيد على 
�ىل  بتوجهه  �إن��ه  �ملطرو�شى  حممد 
�أ�شبح من �لعلماء  �شاحل �لم��ار�ت 
هذه  ف��ى  ��شتقرو�  �ل��ذي��ن  �لقالئل 
�لتعليم  ن�شر  �أ�شهم يف  �ملنطقة وقد 
�لأبناء  وت��رب��ي��ة  �لدينية  و�ل��ث��ق��اف��ة 
وت���وع���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع م����ن �ل���دخ���الء 
للعقيدة  ي�شيئون  �لذين  وحم��ارب��ة 
ومي����ار�����ش����ون �ل����ب����دع و�مل���ع���ت���ق���د�ت 
�خلاطئة وذلك عرب وجوده فى �أول 
�ل�شارقة  يف  نظامية  �شبه  م��در���ش��ة 
�ملحمودية  �لتيمية  �مل��در���ش��ة  وه���ي 
وتاأ�شي�شه  عجمان  �ىل  �نتقاله  ث��م 
�أ�شهر  م���ن  وه����ى  �ل��ف��ت��ح  م���در����ش���ة 

مد�ر�س عجمان. 

ح��ت��ى م��ن��ت�����ش��ف �لرب��ع��ي��ن��ي��ات من 
�لقرن �لع�شرين �أدى خاللها رحمه 
مدر�شة  ع���رب  ع��ظ��ي��م��ة  ر���ش��ال��ة  �هلل 
�ل�شالمى  ل��دي��ن��ن��ا  خ��دم��ة  �ل��ف��ت��ح 
فرتة  فى  �ملنطقة  ولأب��ن��اء  �حلنيف 
��شا�شيات  �ىل  ف��ي��ه��ا  ت��ف��ت��ق��ر  ك��ان��ت 

�لتعليم �لنظامى.
من جانبه تقدم ف�شيلة �ل�شيخ على 
بن عبد�هلل �لبكرى بال�شكر �جلزيل 
عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
على ح�شن ��شتقباله ومباركة �شموه 
تد�شني موقع �ل�شيخ عبد�لكرمي بن 

على �لبكرى على �شبكة �لنرتنت.
ومل�شه  �شاهده  مب��ا  ف�شيلته  و�أ���ش��اد 
�ل�شيخ  لإرث  ك���ب���ري  ت���ق���دي���ر  م����ن 

�ل��ب��ك��رى. وق���د ق���ام م��ع��اىل �ل�شيخ 
�لنعيمى  �شعيد  بن  ماجد  �لدكتور 
����ش���ب���اح �ل�����ي�����وم ب���ت���د����ش���ني �مل���وق���ع 
�لر�شمى لل�شيخ عبد�لكرمي �لبكرى 
و�لذى يحتوى على تعريف مف�شل 
ع���ن���ه رح���م���ه �هلل م���ن���ذ ولدت�������ه يف 
�إح��دى مدن  وهى  �لبكريية  مدينة 
منطقة �لق�شيم يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية يف �شنة 1290ه� �ملو�فق 
�حل��ث��ي��ث فى  ���ش��ع��ي��ه  ث���م  م   1873
�ململكة  خ��ارج  ورحالته  �لعلم  طلب 
تا�شي�شه  ث���م  �ل�����ش��ع��ودي��ه  �ل��ع��رب��ي��ة 
ل���ل���م���د�ر����س �ل�����ش��رع��ي��ه �����ش����و�ء فى 
عجمان �و �ل�شارقة وحتى وفاته فى 

�لعام 1950 فى دبى.

�لنهج �لذي توليه جمعية د�ر �لرب 
 35 منذ  عليه  وت�شري  �هتمامها 
عاماً وفق ��شرت�تيجيتها و�أهد�فها 
�لد�عمة  �لإم���ك���ان���ات  ك��ل  وت��وف��ري 
�لتابعة  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  �لأ����ش���ر  ل��ل��ج��ن��ة 
للقيام  �ل��ق��ي��وي��ن  ب�����اأم  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
بدورها �خلريي و�لإن�شاين و�لذي 
�لتكافل  �أو��شر  تعزز  �أن  �شاأنه  من 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
�لدولة بني فئات �ملجتمع و�إي�شال 
وتعزيز  م�����ش��ت��ح��ق��ي��ه  �إىل  �ل���دع���م 

�شاحب  ب���ت���وج���ي���ه���ات  �حل���ك���ي���م���ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
– حفظه  �ل���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�شاحب  �أخ���ي���ه  ،وم��ت��اب��ع��ة   – �هلل 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي – رعاه 
�هلل – ،و�إخو�نهما �أع�شاء �ملجل�س 
�لأعلى حكام �ألإمار�ت بت�شخري كل 
�لب�شمة و�لأمل  �لإمكانات لتوفري 
على  موؤكد�ً  و�ملحتاجني،  للفقر�ء 

و�لإن�شانية  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�لرب  د�ر  �إل��ي��ه��ا  و�ل��ت��ي ط��امل��ا �شعت 
باإمار�ت  وف��روع��ه��ا  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 

�لدولة.
و�أو�شح باأن جلنة �لأ�شر �ملتعففة باأم 
��شتعد�د�تها  كافة  �أنهت  �لقيوين 
لتوزيع �ملري �لرم�شاين لهذ� �لعام 
، بالتن�شيق و�لتعاون مع موؤ�ش�شات 
�مل���ج���ت���م���ع �مل�������دين �مل���ت���ع���اون���ة مع 
�للجنة ، وم�شيد� بدورها �خلريي 
م�شاعدة  يف  �ل���ب���ن���اء  و�لإن���������ش����اين 

خريية النعيمي تنظم حفال لالأيتام مبنا�شبة ليلة الن�شف من �شعبان حق الليلة 

�شيدات ال�شارقة يحتفل بالن�شف من �شعبان

ا�شتعدادا ل�شهر رم�شان املبارك افتتاح عدد من امل�شاجد

�ملنا�شبة  هذه  لتنظيم  باملوؤ�ش�شة  دفع  ما  وهو  �أ�شرهم 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة، م���وؤك���دة ح��ر���س �ل��ع��دي��د م��ن �ل���ش��ر على 
�لتفاعل �جلماعي مع �ملنا�شبات �ل�شعبية و�لتي تدعو 
�ىل م��زي��د م��ن �ل��ت��الح��م و�ل���رت�ح���م وت��ع��زي��ز �و��شر 

�لقربى.
كما عربت �لطفال �ليتام وبع�س �ل�شر من �حل�شور 
توؤكد  و�ل��ت��ي  فيها  و�مل�شاركة  باملنا�شبة  فرحتهم  ع��ن 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة  �ل���رت�ث���ي  �لإرث  ت��ع��زي��ز 
�ملتحدة ونقله لالجيال �ل�شاعدة ، حيث كانت �لعادة 
و�مل��رور على  �لليلة تق�شي بالحتفال  يف �حتفال حق 
�لبيوت ب�شكل جماعي �أو فردي لالطفال وهم يرتدون 
�ملالب�س �لتقليدية �جلميلة ويحملون �أكيا�شاً يجمعون 
بها �حل��ل��وى و�مل��ك�����ش��ر�ت م��ن �ل��ع��ائ��الت �ل��ت��ي ت�شتعد 
ل�شتقبالهم بهذ� �ليوم ب�شر�ء �حللويات �ل�شعبية �لتي 
�لأهل  ببيوت  مرورهم  لدى  �لأطفال  على  يوزعونها 

و�جلري�ن و�ملعارف.

•• عجمان ـ حممد بدير 

�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة حميد  رع��اي��ة  �إط����ار  يف 
�ملنا�شبات  ك���اف���ة  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  ل���الأي���ت���ام  �خل���ريي���ة 
و�لفعاليات، �حيت خريية �لنعيمي �أم�س �لأول بتحف 
عجمان للرت�ث، حفاًل لالأيتام مبنا�شبة ليلة �لن�شف 
�لفرح  �لي��ت��ام يف جو من  �ه��ايل  �شعبان بح�شور  من 
و�ل�شعادة و�لب�شمة �لتي �رت�شمت على وجوه �لطفال.

وقامت  بالفعالية  ط��ف��ال   200 م��ن  �أك���رث  و���ش��ارك   
وقت  يف  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
م�شبق بتجهيز �لكيا�س �لقما�شية �مللونة وو�شعت بها 

�حللويات و�ملك�شر�ت.
و�أكدت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي على مدى 
�نعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  وحر�س  �هتمامها 
لتوفري  �ل��د�ئ��م  و�شعيها  �ملو�طنني  بالأيتام  �خلريية 
كاهل  على  �مللقى  �لعبء  من  و�لتخفيف  متطلباتهم 

من �لن�شاطات �لأخرى �لتي ��شتمتع بها �حل�شور و�أدت 
�إىل �كت�شاب معلومات جديدة عن تر�ث �لإمار�ت . ويف 
�خلتام مت توزيع �لهد�يا على جميع �لأطفال و�حل�شور 
�مل�شابقات.  يف  �لفائزين  على  جو�ئز  توزيع  جانب  �إىل 
و�إطلعت �ل�شيد�ت خالل �لإحتفال على �ملعر�س �لرت�ثي 
�إىل جانب  ب�شائع خمتلفة  على  ��شتمل  �ل��ذي  و�لباز�ر 
�ل�شغار  و��شتمتع  �ل��ي��دوي��ة.  ل��الأع��م��ال  ور���ش��ة  ح�شور 
�لكرتونية  �ل�شخ�شيات  م��ع  ت��ذك��اري��ة  ���ش��ور  ب��اإل��ت��ق��اط 
ر�شم  مثل  �أخ���رى  ن�شاطات  يف  و�لإن���خ���ر�ط  �مل��ت��و�ج��دة 
�لوجه ونق�س �حلناء وتزيني �ل�شعر �إىل جانب �حل�شول 
�أمرية  �أك���دت  ت��وزي��ع��ات م��ن �حل��ل��وة. م��ن ناحيتها  على 
�لنادي  يف  �لعامة  و�لعالقات  �لفعاليات  مدير  �جلرير 
�ل�شنوية  �لفعالية  هذه  �حت�شان  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س 
�أن  �إىل  م�شرية   .. �لليلة  حق  �شعبان  من  �لن�شف  ليلة 
�لفعالية تعمل على تعليم وتعريف �لأطفال  مثل هذه 

بجزء من تقاليد �ملا�شي ور�شخ مبادئ �لرت�ث . 

•• ال�شارقه -وام:

ن��ظ��م ن����ادي ���ش��ي��د�ت �ل�����ش��ارق��ة ف��ع��ال��ي��ة ب��ع��ن��و�ن تر�ثنا 
�لليلة مب�شاركة عدد  �لن�شف من �شعبان حق  مبنا�شبة 
��شتمتعو�  �لذين  و�أطفالهن  �لنادي  ع�شو�ت  من  كبري 
بدورهم بعدد من �لن�شاطات و�لفقر�ت �ملطروحة �شمن 
تر�ثنا  �لفعاليات  تنظيم  ياأتي  �شنويا.  �ملرتقب  �حلدث 
�إط��ار خطط �لنادي �لتي تهدف �إىل تعليم وتعريف  يف 
ب��ع��اد�ت وتقاليد دول��ة �لإم���ار�ت بجانب توعية  �لأب��ن��اء 
�ل�شعبية  و�ملنا�شبات  بالإحتفالت  و�لأط��ف��ال  �لأج��ي��ال 
و�حلفاظ على �ملوروث �ل�شعبي و�لرت�ثي. وقالت نورية 
�ل�شارقة  �شيد�ت  نادي  �لت�شجيل يف  ق�شم  حممد مدير 
ف��ق��ر�ت من  ق��دم��ن  �لأط���ف���ال  م��ر�ك��ز  �إد�رة  ف��ت��ي��ات  �إن 
�لرق�شات �ل�شعبية مع �أهازيج و�أغان تر�ثية م�شتوحية 
من �ملا�شي �لتي بدورها نالت �إعجاب وتقدير �جلمهور 
وغريها  �لرت�ثية  و�مل�شابقات  �لألعاب  فقرة  جانب  �إىل 

•• الفجرية-الفجر:

ب����دع����م م���ت���و�����ش���ل م�����ن �ل���ق���ي���ادة 
�ل����ر�����ش����ي����دة ل����رع����اي����ة �مل�������ش���اج���د 
�إن�شائها  يف  و�ل��ت��و���ش��ع  وع��م��ارت��ه��ا 
�ل�شرت�تيجية  خلطتها  وتنفيذ� 
�لتي �أقرها جمل�س �ل��وزر�ء �ملوقر 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �فتتحت 
م�شجد  و�لأوق���������اف  �لإ����ش���الم���ي���ة 
�لفالح يف منطقة م�شايف بالفجرية 
م�شل   400 ل������  ي���ت�������ش���ع  �ل��������ذي 
���ش��رح ب��ذل��ك ���ش��ع��ادة حممد عبيد 
�ملزروعي �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون 
�لإ�شالمية بالهيئة ويتكون �مل�شجد 
م����ن �حل������رم �ل����د�خ����ل����ي وم���ر�ف���ق 
�ملياه  ودور�ت  للن�شاء  م�شلى  م��ن 
ل��ل��و���ش��وء و���ش��ك��ن لالإمام  و�أم���اك���ن 
و�آخ�������ر ل���ل���م���وؤذن وحم������الت وقف 

ملحقة بامل�شجد.
بالفجرية  �ل��ه��ي��ئ��ة  ف���رع  وي�����ش��ت��ع��د 

لفتتاح جامع مبنطقة دبا �لرفاع 
ويت�شع ل� 800 م�شل    وذلك قبل 
�شهر رم�شان �ملبارك و�شيتم كذلك 
��شتالم عدد )6( م�شاجد يف �إمارة 

�لفجرية خالل هذ� �لعام.
مت  �ل�����ذي  �مل�����ش��ج��د  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
ع��ل��ي خمي�س  ب��ح�����ش��ور  �ف��ت��ت��اح��ه 
حم���م���د �ل�������ش���ري���دي م���دي���ر فرع 
�لذي  و�ملتربع  �لفجرية  يف  �لهيئة 

ق�����ام ب���ب���ن���اء �مل�������ش���ج���د، وع������دد من 
�مل�شلني  وجمهور  �ل��ف��رع  موظفي 
من  كبري�  ع��دد�  �مل�شجد  ويخدم   ،
�لعاملني يف �ملنطقة ، وقد مت بناوؤه 
�لتي  �حلديثة  للمو��شفات  وف��ق��اً 
�مل�شاجد  بناء  يف  �لهيئة  �عتمدتها 
�جلديدة . و�شت�شهد �لهيئة �فتتاح 
ع�شر�ت �مل�شاجد قبل �شهر رم�شان 

�ملبارك .

فقدان جواز �سفرت
ف��������ق��������د  �مل�����������دع�����������و/ م����ري 
��شد  ج�������ول  ح���ب���ي���ب  و�يل 
�ف����غ����ان���������ش����ت����اين   - ج�����������ول  
�شفره  ج������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة-  
�شادر    )904804( رق����م   
�فغان�شتان. من يجده  م��ن  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/7830513

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ غ�����ولب 
�جلن�شية-  ه��ن��دي  خ����ان- 
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
)4245600(  �شادر من  
�ل��ه��ن��د. م���ن ي��ج��ده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/5312786

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شاكري مو�شليار 
ه���ن���دي   - ك�����ورون�����ك�����ات�����ي�����ل  
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
من   ����ش���ادر    )1959912(
�ل���ه���ن���د.م���ن ي����ج����ده ب���رج���اء 
مركز  �ق������رب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�لهندية  �ل�شفارة  �و  �شرطة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
عبد�لقادر  �مل��دع��و/  ف��ق��د  
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل�����ش��ام��ي-

���ش��وري �جل��ن�����ش��ي��ة-  جو�ز 
  )6246288( رقم  �شفره 
�شادر من  �شوريا. من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 055/7256656

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���وة/ فاطمه  ف��ق��دت  
-�أثيوبية  ع���م���ر   ج���م���ال 
�شفرها  ج���و�ز  �جلن�شية-  
  )171831( رق�����������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/4175161

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ زينبا �بر�ر 
�حمد  -�أثيوبية �جلن�شية-  
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م 
�شادر    )0574984(
م����ن يجده  �ث���ي���وب���ي���ا  م����ن 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6208228
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قرقا�س: االإمارات حتتل مكانة رائدة على اخلارطة الدولية يف الت�شدي جلرائم االإجتار بالب�شر
ل��ت��ك��ون م��ن �ل����دول �ل�����ش��ب��اق��ة يف دع���م �مل���ب���ادر�ت �لعربية 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة مل��ح��ارب��ة ه���ذه �ل��ظ��اه��رة و�إيجاد 
�ل��و���ش��ائ��ل �مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت��اأم��ني �حل��م��اي��ة �ل��ك��ام��ل��ة ل�شحايا 

�لإجتار بالب�شر. 
�إىل �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل  �ل�شكر  ووجه معاليه 
وفريق  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة 
 ، �للجنة  �أم��ان��ة  ه��ي  �ل����وز�رة  �أن  ب��ال��وز�رة معترب�ً  �لعمل 
كما �أ�شاد معاليه بالتقرير �ل�شنوي �لذي ت�شدره �للجنة 
يلخ�س  و�ل��ذي  �شنوياً  بالب�شر  �لجت��ار  ملكافحة  �لوطينة 

جهود �لدولة يف جمال مكافحة �لجتار بالب�شر .

�لآن بنتائج �إيجابية على �مل�شتوى �لدويل، كما �أنها عززت 
ر�ئدة  كدولة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  من 
كبري�ً  ت��ه��دي��د�ً  ت�شكل  �ل��ت��ي  �ل��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  �لت�شدي  يف 
�لكبرية  �ل�شلبية  �لآث����ار  نتيجة  �ملجتمعي  ل��ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�ل�شر�ئع  لتعاليم  منافية  تعد  و�لتي  عليها،  ترتتب  �لتي 
و�شون  �لإن�شان  حقوق  حفظ  على  تن�س  �لتي  �ل�شماوية 

كر�مته �أياً كانت جن�شيته و�نتماوؤه.  
وبني معاليه �أن هذه �جلهود �لتي بذلتها �للجنة بكل جد 
و�جتهاد تكللت باإ�شادة كبرية حت�شل عليها �لإمار�ت من 
�لإمار�ت  مكنت  �أنها  كما  د�ئ��م،  ب�شكل  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدولة  وزي��ر  قرقا�س  �أن���ور حممد  �ل��دك��ت��ور  ك��رم معايل 
�لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني  لل�شوؤون �خلارجية وزير 
�لحت������ادي، رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة �لإجت����ار 
�لكبرية  �للجنة، وذلك تقدير�ً جلهودهم  �أع�شاء  بالب�شر 
�لتي �شاهمت يف تعزيز من مكانة دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة كدولة ر�ئدة يف �لت�شدي لهذه �لظاهرة. 
و�أكد معاليه �أن �جلهود �لكبرية و�مللمو�شة للجنة �لوطنية 
و�إىل  تاأ�شي�شها  �أثمرت ومنذ  بالب�شر قد  �لإجت��ار  ملكافحة 

تقرير: التعليم يف االإمارات يعزز النه�شة احل�شارية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لتعليم  يحظي 
باأهمية خا�شة  �لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�لر��شخ  و�إمي��ان��ه  �ل�شاملة  �لتنموية  روؤيته  من  �نطالقا  ق�شوى  و�أول��وي��ة 
�ملعرفة  �لع�شر �حلديث و�أن  �لتقدم ومفتاح دخول  �أ�شا�س  �لتعليم هو  باأن 
هي �لقوة و�لعامل �لأ�شا�س للتو�جد يف م�شمار �ملناف�شة �لعاملية يف �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين.
 .. �ل��روؤي��ة  ه��ذه  لتنفيذ  �ملتو��شل  �لنهج  �إط��ار  يف  �لتعليم  قطاع  و��شتحوذ 
�لعامة لالحتاد للعام  �مليز�نية  �إجمايل خم�ش�شات  �ملائة من  22 يف  على 
2013 وبقيمة ت�شعة مليار�ت و900 مليون درهم وحظيت وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم بحو�يل6 ر13 يف �ملائة من هذه �ملخ�ش�شات ومبا يعادل حو�يل 
�شتة مليار�ت درهم وذلك ل�شتكمال تنفيذ خطة �لوز�رة يف تطوير �لبيئة 

�ملدر�شية وتزويدها باأحدث �لو�شائل و�لتقنيات �لتعليمية.
وقدرت ميز�نية �لتعليم �لعايل و�جلامعي مببلغ 9 ر3 مليار درهم تو�فقا 
�بتعاث  وخطط  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  تطوير  ��شرت�تيجية  مع 
�لطلبة �ملو�طنني خارج �لدولة �إ�شافة �إىل تطوير و�إن�شاء �ملباين و�ملر�فق 

يف �جلامعات و�لكليات �حلكومية.
11 �شبتمرب 2011 �أجندة �لرتبية و�لتعليم  و�عتمد جمل�س �ل��وزر�ء يف 
حتى �لعام 2020 و�لتي ت�شمنت خم�شة حماور رئي�شية ركزت على تطوير 
تكافوؤ  على  و�لعمل  �ملدر�شية  �لبيئة  وتطوير  للطالب  �لعلمي  �لتح�شيل 
�لوطني  �حل�س  تعزيز  �إىل  �إ�شافة  �لطلبة  جميع  بني  �لتعليمية  �لفر�س 

لدى �لطالب وزيادة �لكفاءة و�لفعالية �لإد�رية لوز�رة �لرتبية و�لتعليم.
�ملبادر�ت  م��ن  كبرية  وجمموعة  رئي�شية  �أه���د�ف   10 �لأج��ن��دة  وت�شمنت 
لتحقيقها مع و�شع خطط تطبيقية لكل مبادرة ومدة زمنية لإجنازها منها 
خطة ل�شد �لفجوة بني �لتعليم �لعام و�خلا�س و�إعادة هيكلة �لتعليم �إ�شافة 

لتح�شني مهنية �لتعليم وتطوير �لأنظمة �لتقنية يف �ملد�ر�س و�ملناطق.
و�شملت �ملبادر�ت �لكبرية �لتي ت�شمنتها �لأجندة م�شروع ترخي�س �لهيئات 
�لتعليمية يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة و�لتي يبلغ 
عددها �أكرث من �ألف و190 مدر�شة .. 61 يف �ملائة منها مد�ر�س حكومية 

�إ�شافة ملبادرة تتعلق بتوفري �لإر�شاد �لأكادميي و�ملهني للطالب.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لتعليم و�لتوطني ميثالن  �أن  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  رئي�س جمل�س 
�إىل  للجميع حتتاج  وم�شوؤولية وطنية  رئي�شية يف عمل �حلكومة  �أولويات 
ت�شافر وتكامل �ملبادر�ت �لوطنية كافة بهذ� �خل�شو�س لتحقيق تطلعات 

�شعب �لإمار�ت وتوفري �لرفاهية و�لعي�س �لكرمي لأبناء �ملجتمع كافة.
 2012 �لدر��شي  �لعام  و�خلا�شة يف  �حلكومية  �مل��د�ر���س  ع��دد  و�شل  وق��د 
طالبا  و918  �ألفا   727 نحو  ت�شم  مدر�شة  و276  �أل��ف  �إىل   2013-
كانت  فقط  مدر�شة   74 مع  مقارنة  �لدر��شية  �ملر�حل  جميع  يف  وطالبة 
�لعام  �لحت����اد يف  ق��ي��ام  ع��ن��د  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  و800  �أل��ف��ا   12 ت�شتوعب 

�لدر��شي 1971 -1972.
و�شول  و�لتحديث  �لتطوير  نحو  �لتعليم حتولت مهمة  و�شهدت م�شرية 
�لتعليم باقت�شاد �ملعرفة  �مل�شتوى من خالل ربط  �إىل نظام تعليمي رفيع 

�لتناف�شية وخمرجاته باحتياجات �شوق �لعمل.
وكانت وز�رة �لرتبية و�لتعليم قد �عتمدت ��شرت�تيجيتها لالأعو�م 2011-

5ر10 مليار درهم يف خمتلف  بتكلفة  109 مد�ر�س جديدة  و��شتحد�ث 
�ملناطق �لتعليمية على م�شتوى �لدولة.

وحققت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �إجناز�ت قيا�شية يف قطاع �لتعليم 
�شوى جامعة   1977 �ل��ع��ام  �ل��ب��الد حتى  يف  يوجد  يكن  �ل��ع��ايل حيث مل 
 80 م��ن  �أك���رث  �ل��ي��وم  تنت�شر فيها  و�أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ع��ني  �لإم�����ار�ت يف مدينة 
جامعة وكلية ومعهد عال ت�شتوعب ما يزيد على110 �آلف طالب وطالبة 

وتدر�س780 برناجما �أكادمييا وبحثيا.
��شتقطاب  م��ن  متكنت  حيث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  يف  عامليا  م��رك��ز�  و�أ���ش��ب��ح��ت 
�أرقى �جلامعات �لعاملية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أوروبا لفتح فروع 
معتمدة لها يف �لدولة مما حولها �إىل مركز جذب �أكادميي لآلف �لطلبة 
�لعايل  �لتعليم  يف  �مل��و�ط��ن��ني  ��شتيعاب  م��ع��دل  وي��ع��د  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف 
�لدولة  يف  و�لكليات  �جلامعات  وحتظى  عامليا.  �مل��ع��دلت  �أعلى  من  و�ح��د� 
ب�شعة عاملية جيدة فجامعة �لإم��ار�ت جاءت يف �ملرتبة 374 �شمن �أف�شل 
�لأكادميي  �لعتماد  على  ز�ي��د  جامعة  وح�شلت  �ل��ع��امل  يف  جامعة   500
�لعاملي من �ملنظمة �لأمريكية �ملخت�شة .. بينما تتمتع �لرب�مج يف �لكليات 
ر�ئد�  من��وذج��ا  �لآن  �لكليات  ه��ذه  وتعد  �لعاملي  بالعتماد  �لعليا  �لتقنية 
�لتقنية  كليات  �حتفلت  وقد  و�لعامل.  �ملنطقة  يف  و�لتقني  �لفني  للتعليم 
�لعليا يف 27 مار�س 2013 مبرور ربع قرن على �إن�شائها يف �لعام 1988 
و�أ�شبحت ت�شم �ليوم 17 كلية منت�شرة يف خمتلف مناطق �لدولة ينتظم 
يف مقاعد �لدر��شة فيها نحو 20 �ألفا من �لطلبة من �ملو�طنني و�ملو�طنات 
وتخرج منها حتى �لآن 60 �ألف خريج وخريجة ي�شغلون منا�شب ووظائف 
عليا وحيوية يف موؤ�ش�شات �لدولة و�لقطاع �خلا�س. وت�شعى وز�رة �لتعليم 
�لعايل و�لبحث �لعلمي �إىل حتقيق �لتميز و�لريادة وتخريج كو�در موؤهلة 
بناء  يف  �لإ�شهام  بجانب  متميزة  تعليمية  بيئة  خ��الل  من  عامليا  مناف�شة 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  بني  �لتن�شيق  يف  دوره��ا  وتعزز  �لعاملية.  �ملعرفة  جمتمع 
�ملو�طنني  للطلبة  فر�س  توفري  على  جهودها  وت��رك��ز  �حلكومية  �ل��ع��ايل 
لاللتحاق باأف�شل �جلامعات �لعاملية من خالل برنامج �لبعثات �خلارجية 
ودعم �لبحث �لعلمي وت�شجيع �لبتكار و�لتطوير �مل�شتمر يف نظام معادلة 
م�شتوى  رف��ع  بجانب  �لعاملية  �لأك��ادمي��ي��ة  للم�شتجد�ت  وف��ق��ا  �ل�����ش��ه��اد�ت 
وتطوير  �خلا�شة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  وفاعلية  كفاءة  وتاأكيد  �لأد�ء 
�مل��رك��زي��ة وف��ق معايري �جل���ودة و�ل��ك��ف��اءة و�ل�شفافية.  �خل��دم��ات �لإد�ري����ة 
�مل�شتمر  �لتطوير  على  �ل��ع��ايل  للتعليم  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  وت��رتك��ز 
ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �لبالد حتى حتافظ على �مل�شتويات �لعاملية �لتي 
بلغتها. وترتكز �ملبادر�ت �ملهمة لهذه �ل�شرت�تيجيات على حتقيق �جلودة 
�أع�شاء  و��شتقطاب  �ملجتمع  باحتياجات  وربطها  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  يف 
و�إجر�ء  �حلديثة  للتقنيات  �لفعال  و�ل�شتخد�م  متميزين  تدري�س  هيئة 
و�إقامة  موؤ�ش�شاته  مع  قوية  عالقات  وبناء  �ملجتمع  تخدم  علمية  بحوث 
�شر�كات تعاون مع �أرقى �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لعلمية يف �لعامل. وتتمثل 
�أهم مبادر�ت �لوز�رة يف ��شرت�تيجياتها يف توفري عنا�شر �لنجاح و�لتميز 
2008 بهدف  �لعام  �إن�شاوؤها يف  �لتي مت  �لعلمي  �لوطنية للبحث  للهيئة 
للبحوث  �شنوية  �لدولة من خالل و�شع خطة  �لعلمي يف  �لبحث  ت�شجيع 
�لعلمية و�أن�شطة �لبتكار و�لعمل على تنفيذها ون�شر نتائجها �إ�شافة �إىل 
�لإمار�ت  جامعة  وكانت  �ملجتمع.  باحتياجات  �لعلمي  �لبحث  جهود  ربط 
يف مدينة �لعني قد �أن�شئت يف �لعام 1977 كاأول موؤ�ش�شة للتعليم �لعايل 
�لعايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات  �جلامعات  من  �لع�شر�ت  �فتتاح  تبعها  للبالد 

��شتخد�م  على  تعمل  م��ب��ادر�ت  على  ترتكز  �لتي  �لتعليم  لتطوير   2013
متكاملة  منظومة  على  ت�شتمل  و�لتي  �لعاملية  �لتعليمية  �ملعايري  �أف�شل 

للتعامل مع �أحدث �لتقنيات �لتي يتم توظيفها يف �لعملية �لتعليمية.
�أبريل   10 يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أط��ل��ق 
2012 مبادرة حممد بن ر��شد للتعلم �لذكي و�لتي ت�شمل جميع مد�ر�س 
�لدولة بتكلفة مليار درهم وتهدف لإيجاد بيئة تعليمية جديدة يف �ملد�ر�س 
وتزويدها  �لطالب  لوحية جلميع  �أجهزة  توزيع  ويتم  ذكية  ت�شم �شفوفا 
�إ�شافة لرب�مج تدريبية متخ�ش�شة  �ل�شرعة  ب�شبكات �جليل �لر�بع فائقة 

للمعلمني ومناهج علمية جديدة م�شاندة للمنهاج �لأ�شلي.
وينفذ �مل�شروع بالتعاون بني وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لهيئة �لعامة لتنظيم 
جمل�س  رئا�شة  مكتب  من  مبا�شرة  ومبتابعة  �لدولة  يف  �لت�شالت  قطاع 

�لوزر�ء.
و�أكد �شموه �أن �لتطوير �جلذري للتعليم هو جزء �أ�شا�شي من روؤية �لإمار�ت 
2021 وميثل �شرورة وطنية للتنمية �مل�شتد�مة لأن �لطريق نحو م�شتقبل 
�أف�شل لدولة �لإمار�ت يبد�أ من �ملدر�شة .. م�شدد� على �أن �حلكومة �شتظل 
م�شتمرة على �ملبد�أ �لذي �شارت عليه دولة �لإم��ار�ت ملدة 40 عاما و�أثبت 
جناحه وهو �ل�شتثمار يف �لإن�شان وتنميته ب�شفته �أغلى ما ميلك �لوطن 

وهو غاية �لتنمية وو�شيلتها.
�أن  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �لقطامي  و�أك��د معايل حميد بن حممد عبيد 
مو�كبة  جم��ال  يف  �لإجن���از�ت  من  �لعديد  حققت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
يف  للمعلومات  �لتحتية  �لبنية  تطوير  مثل  �لتكنولوجية  للثورة  �لتعليم 
�ملد�ر�س وتعميم �لدرو�س �لإلكرتونية ون�شر �شبعة �آلف حمتوى �إلكرتوين 
ل�شاحب  �ل��ذك��ي  �لتعليم  م��ب��ادرة  �إىل  م�شري�  �إل��ك��رتون��ي��ة..  مناهج  و�إن��ت��اج 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم .
�أهمها  �لأ�شا�شية  �لعنا�شر  �لعديد من  ��شتملت على  �ملبادرة  �إن هذه  وقال 
تطوير �مل��ن��اه��ج و�مل��ق��رر�ت �ل��در����ش��ي��ة �لإل��ز�م��ي��ة وت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �ملعرفة 
وتطوير �ملحتوى �لإلكرتوين وتطوير �أدو�ت �لختبار�ت و�لقومي وتعميم 
�لتدري�س  �أ�شاليب  وتطوير  �حلديثة  �لتقنية  مبكوناتها  �لذكية  �لف�شول 
ومعلميهم  و�لطلبة  �مل��د�ر���س  وت��زوي��د  �لتعليم  تكنولوجيا  على  �لقائمة 
�لبكرتونية  ب�شبكات  �مل��د�ر���س  و�إم���د�د  ولوحية  حممولة  حا�شوب  باأجهزة 

فائقة �ل�شرعة.
�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  وكرم �شمو 
وزير �شوؤون �لرئا�شة يف �لتا�شع من يوليو 2012 �لطلبة من �أو�ئل �ل�شف 
م�شتوى  على   2012-2011 �ل��در����ش��ي  للعام  �ملتفوقني  ع�شر  �ل��ث��اين 
�لدولة �لذين بلغ عددهم 150 طالبا وطالبة من �ملو�طنني و�ملقيمني يف 
�ملد�ر�س �حلكومية ومعاهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية �حلا�شلني على ن�شبة 
98 يف �ملائة فما فوق و�شمل �لتكرمي طلبة فئة ذوي �لإعاقة من �ملو�طنني 
95 يف �ملائة فما فوق مبعدل طالب من كل مكتب  �حلا�شلني على ن�شبة 

تعليمي.
ويف ذ�ت �لتوجه �أعدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالتن�شيق مع جائزة حمد�ن 
خم�س  مدى  على  تنفذ  متكاملة  خطة  �ملتميز  �لتعليمي  ل��الأد�ء  ر��شد  بن 
�ل��رتب��وي و�ع��ت��م��د لها  �مل��وه��وب��ني و�ملتميزين يف �حل��ق��ل  ل��رع��اي��ة  ���ش��ن��و�ت 

ميز�نية خا�شة بقيمة 100 مليون درهم.
وت�شعى وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �إطار خططها للتو�شع يف �لتعليم �لعام 
مدر�شة  لإحالل154  م�شروعا   261 تنفيذ  �إىل  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خ��الل 

�حلكومية و�خلا�شة و�لتي ي�شل عددها �ليوم �إىل نحو /80 جامعة وكلية 
ومعهد تنت�شر يف جميع مناطق �لدولة ومن بينها على �شبيل �ملثال جامعتا 
خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا وز�يد وكليات �لتقنية �لعليا وجامعات �أبوظبي 
ويف  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  و�ل�شارقة  �أبوظبي  يف  و�ل�شوربون 
دبي وجامعات حممد �خلام�س يف �أبوظبي و�شانت جوزيف يف دبي وجورج 
مي�شون �لأمريكية يف ر�أ�س �خليمة ور�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية 
باأبوظبي  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معاهد  و�لتكنولوجيا  للعلوم  وعجمان 
وت�شمل  �خليمة.  ر�أ�س  �لأمريكية يف  �جلامعة  �أبوظبي  بوليتيكنك  جامعة 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل معهدي �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني و�لريف 
�لإم����ار�ت  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة  �لتطبيقية  و�لتكنولوجيا  ل��الإم��د�د 
م�شدر  ومعهد  دب��ي  يف  �لربيطانية  و�جلامعة  دب��ي  يف  �لكندية  و�جلامعة 
للعلوم و�لتكنولوجيا وكلية �لإمار�ت للطري�ن و�لكلية �لإمار�تية �لكندية 
�جلامعية وكلية �لإمار�ت لالإد�رة وتكنولوجيا �ملعلومات و�لكلية �لأوروبية 
دبي  يف  �لربيطانية  و�جلامعة  �ل�شحية  للعلوم  قاطمة  وكلية  �جلامعية 
وجامعة  ولوفغونغ  وجامعة  �لإل��ي��ك��رتون��ي��ة  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  وجامعة 
�جلزيرة و�لكلية �مللكية للجر�حني يف �يرلند� �إ�شافة �إىل جامعة �شرت�يكلد 
و�أكادميية �لعني �لدولية للطري�ن وجامعتي �لغرير وولية ميت�شيغان يف 
دبي و�لكلية �لأوروبية �لدولية وكليات �لفجرية ودبي لل�شيدلة و�لإمار�ت 
للتكنولوجيا وغريها من �جلامعات و�لكليات �لتي �كت�شبت �شمعة �أكادميية 
-2012 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  يف  �لعني  يف  �لإم����ار�ت  جامعة  و�نتقلت  عاملية. 

�أقيم على م�شاحة  �ل��ذي  �ل�شخم  �لأك��ادمي��ي �جلديد  �إىل مقرها   2013
�ملبنى  �لدر��شة يف  و�نتظم يف  دره��م.  بتكلفة ملياري  �أل��ف مرت مربع   80
�جلديد نحو 13 �ألفا و500 طالب وطالبة يف خم�شة مبان رئي�شية لكليات 
و�لدر��شات  �لجتماعية  و�لعلوم  و�ل��زر�ع��ة  و�لأغ��ذي��ة  و�لعلوم  �لهند�شة 
وحدة  وكليات  و�لقانون  �لأع��م��ال  و�إد�رة  و�لقت�شاد  و�لرتبية  �لإن�شانية 
�أرقى  وف��ق  �جلديد  �لأك��ادمي��ي  �ل�شرح  ت�شميم  ومت  �جلامعية.  �ملتطلبات 
تلبي متطلبات �حلياة �جلامعية وي�شم  �لتي  �لعاملية  و�ملعايري  �ملو��شفات 
�شتة مبان للمخترب�ت �ملركزية �لرئي�شية ومعامل خا�شة جمهزة باأكرث من 
22 �ألف جهاز من �أحدث �لأجهزة و�ملعد�ت �لعلمية ومبنى �ملكتبة �ملركزية 
و�ملباين �لإد�رية �إ�شافة �إىل قرية ترفيهية لالأن�شطة �لطالبية بها مطاعم 
وكافترييات و�شالة لالألعاب �لريا�شية وحمال جتارية وم�شجد �إ�شافة �إىل 
قاعة كربى لالحتفالت و��شرت�حات وقاعات لال�شتقبال و�شاحات يف �لهو�ء 
�لإمار�ت  جامعة  خرجت  وق��د  �لطو�بق.  متعدد  لل�شيار�ت  ومبنى  �لطلق 
�أل��ف طالب وطالبة من   55 �أك��رث من  32 دفعة ت�شم  عرب ثالثة عقود 
�لتخ�ش�شات �لأكادميية كافة ممن يتبو�أون �لآن منا�شب قيادية يف خمتلف 
مو�قع �لعمل يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف �لدولة. وحتر�س هيئة 
و�لكليات  �جلامعات  يف  �لعايل  �لتعليم  جودة  ل�شمان  �لأكادميي  �لعتماد 
68 موؤ�ش�شة معتمدة ت�شتوعب نحو  �إىل نحو  �لتي و�شل عددها  �خلا�شة 
70 �ألف طالب وطالبة يف �لعام 2012 وتدر�س �أكرث من 450 برناجما 
780 برناجما معتمد� يف جميع موؤ�ش�شات  �إجمايل  �أكادمييا معتمد� من 
ب��ال��دول��ة. وق��د ف���ازت هيئة �لع��ت��م��اد �لأك��ادمي��ي يف �لعام  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
2013 با�شت�شافة مقر �لأمانة �لعامة لل�شبكة �لدولية لهيئات �لعتماد 
و�شفافية  دقة  به من  تتمتع  ملا  تقدير�  �لعايل  �لتعليم  �جل��ودة يف  و�شمان 
�لعتماد  يف  دوليا  عليها  �ملتعارف  �جليدة  و�ملمار�شات  �ملعايري  تطبيق  يف 
�لأكادميي لي�س على م�شتوى �ملنطقة فح�شب و�إمنا على �مل�شتوى �لدويل. 

اأرا�شي دبي حتتفل ب�»حق الليلة«
ت�����ش��ارك يف جميع  �ل���د�ئ���رة  �إن  �ل���د�ئ���رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
من  �لن�شف  ليلة  بينها  م��ن  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  �لإح��ت��ف��الت 
�إىل تعزيز  ن�شعى من خاللها  و�لتي  �لليلة  �شعبان حق 
�لهوية �لوطنية وتعميق �لرت�ث يف نفو�س �لأطفال حتى 
�مل�شتمرة.  �حلياتية  �لتغيري�ت  �ندثارها يف ظل  يتم  ل 
و�أ�شافت �إن �لفعاليات �لتي �شارك فيها موظفو �لد�ئرة 
و  �ل�شعبي  �لبز�ر  و  �ل�شعبية  �لأك��الت  ت�شمنت مارثون 
عرو�س �لأزياء لأبناء �ملوظفني بجانب م�شابقة �جمل 
كي�س و�أجمل جفري حق �لليلة �إ�شافة �إىل توزيع �لهد�يا 

على �ملوظفني و�ملتعاملني . 

•• دبي-وام:

�حتفلت د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لم��الك يف دب��ي �م�س بليلة 
�لن�شف من �شعبان حق �لليلة �لتي تعترب من �ملوروث 
�ل�شعبي لدولة �لإم��ار�ت ويعرب �لنا�س من خاللها عن 
. وت�شمن  �ملبارك  �شهر رم�شان  �شعادتهم بقرب حلول 
دبي  �لر�شمي يف  �لد�ئرة  �قيم يف مقر  �ل��ذي  �لإحتفال 
.. ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة �أدخ���ل���ت �ل��ب��ه��ج��ة و�ل�������ش���رور �إىل 
م�شت�شار  ر����ش��د  علي  م��اج��دة  وق��ال��ت  �مل�شاركني.  قلوب 
و�لتطوير  للتخطيط  �لأول  �ملدير  لالإ�شرت�جتية  �أول 

�سمن فعالية الن�سف من �سعبان )حق الليلة (

اقت�شادية دبي تزور مركز امل�شاعر االإن�شانية لرعاية واإيواء ذوي االحتياجات اخلا�شة
•• دبي-الفجر: 

�لتنمية  د�ئ���������رة  م�����ن  وف������د  ق������ام 
وموؤ�ش�شاتها،  دب��ي  يف  �لقت�شادية 
�مل�شاعر  م����رك����ز  ب�����زي�����ارة  �ل����ي����وم 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ل��رع��اي��ة و�إي������و�ء ذوي 
وتوزيع  �خل���ا����ش���ة،  �لح���ت���ي���اج���ات 
ذوي  �لأط��ف��ال من  على  �حللويات 
هذه  وتاأتي  �خلا�شة،  �لحتياجات 
�حتفال  ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��م��ن  �مل����ب����ادرة 
وموؤ�ش�شاتها  دب�����ي  �ق���ت�������ش���ادي���ة 
مبنا�شبة �لن�شف من �شعبان )حق 
�لليلة(، حيث قامت �لد�ئرة �أي�شا 
ب��ت��وزي��ع �حل��ل��وي��ات ع��ل��ى موظفي 
بالإ�شافة  وموؤ�ش�شاتها،  �ل��د�ئ��رة 
خمتلف  يف  �ملنت�شرة  ف��روع��ه��ا  �إىل 

�إمارة دبي.
�لتنمية  د�ئ��������رة  وف�����د  و�أ����ش���ت���م���ع 
علي  ب����رئ����ا�����ش����ة  �لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
�إب�����ر�ه�����ي�����م، ن����ائ����ب �مل����دي����ر �ل���ع���ام 
و�لتنمية،  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ل�������ش���وؤون 
�إىل  �لقت�شادية،  �لتنمية  ب��د�ئ��رة 
�ملدير  عوي�س،  لينا  �ل�شيدة  �شرح 
�مل�شاعر  مل��رك��ز  و�لتنفيذي  �لفني 
�ملركز و�خلدمات  �لإن�شانية، حول 
و�ملتابعة  و�ل��ع��الج��ي��ة  �ل���رتب���وي���ة 
�ل�شتقالل  وت��ط��وي��ر  �ل�����ش��ح��ي��ة، 

تفعيل  يف  �لإم��������ار�ت  م���و�����ش���الت 
�ملجتمعية  ودور �خلدمات  �ملبادرة، 
�مل�شاعر  م����رك����ز  ي���ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ل�شحية  �مل��ت��اب��ع��ة  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�ل��رع��اي��ة �ل��ت��م��ري�����ش��ي��ة م��ن قبل 
ممر�شات متخ�ش�شات ومرخ�شات 
م��ن ق��ب��ل د�ئ����رة �ل�����ش��ح��ة يف دبي، 
�لرتبوية  �ل���رب�م���ج  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
لتطوير �ملهار�ت �لإدر�كية �ملعرفية 
�لأ�شا�شية ومهار�ت �لقر�ءة �لكتابة 
و�حل�شاب، وبر�مج تطوير �ل�شلوك 
��شتغالل  خ�����الل  م����ن  �ل��ت��ك��ي��ف��ي 
ليعتمدو�  وق���در�ت���ه���م  ط��اق��ات��ه��م 
خليل  نادية  وقالت  �أنف�شهم.  على 
�مل�شاعر  م���رك���ز  م���دي���ر  �ل�����ش��اي��غ، 
�ل�شكر  بخال�س  نتقدم  �لإن�شانية: 
�إىل �ل��ل��ف��ت��ة �جل��م��ي��ل��ة م���ن د�ئ����رة 
وموؤ�ش�شاتها،  �لقت�شادية  �لتنمية 
ودورهم �لإن�شاين يف ر�شم �لب�شمة 
ع���ل���ى وج������وه �لأط�����ف�����ال م����ن ذوي 
ونتمنى  �خل���ا����ش���ة،  �لح��ت��ي��اج��ات 
�ل����زي����ار�ت  ه�����ذه  م���ث���ل  ت���ت���ك���رر  �أن 
للمركز،  و�خل��ريي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأول من نوعه على  �ل��ذي يعترب 
�لأطفال  �إي��و�ء  �لدولة يف  م�شتوى 
�لحتياجات  ذوي  م����ن  �لأي�����ت�����ام 

�خلا�شة . 

�لذ�تي �مل�شتمر �لذي يقدمه �ملركز 
�لحتياجات  ذوي  م��ن  ل��الأط��ف��ال 
�خل���ا����ش���ة. و���ش��م��ل وف����د �ل���د�ئ���رة 
ك���ل م����ن: حم��م��د �ل�����ش��ح��ي، نائب 
�خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
ون�شرين  �ل����د�ئ����رة،  يف  �مل�����ش��رتك��ة 
�لت�شويق  �إد�رة  مدير  �لهرمودي، 
�لتنمية  د�ئ��������رة  يف  و�لت���������ش����ال 
�مل�شوؤولني  من  وعدد  �لقت�شادية، 
�لتنفيذين من �قت�شادية  و�مل��در�ء 
دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا.  وع��ل��ى نطاق 
م�شتمر، قالت ن�شرين �لهرمودي، 

و�لت�شال  �لت�شويق  �إد�رة  م��دي��ر 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف 
�إىل  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ت�شعى  دب���ي: 
�لوطنية  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات  �لح���ت���ف���ال 
دولة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ملا 
�لتو��شل  تفعيل  يف  دور  م��ن  ل��ه��ا 
د�خلياً  �لرو�بط  وتعزيز  �ملجتمعي 
وموؤ�ش�شاتها،  �لد�ئرة  موظفي  مع 
و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  مع  وخارجياً 
و�أ�شافت    . و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لن�شف  �إحياء فعالية  �إن  ن�شرين: 

�شرورة  �لليلة(  )ح��ق  �شعبان  م��ن 
بتقاليد  لرت��ب��اط��ه��ا  ن��ظ��ر�ً  ملحة 
ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  وع���اد�ت 
مع  للتو��شل  قناة  ومبثابة  كبري، 
ومد  �لدولة  �ملوؤ�ش�شات يف  خمتلف 
ب��ي��ن��ه��م، وكذلك  �ل��ت��ع��اون  ج�����ش��ور 
و�ل�شرور  �لبهجة  لإدخ���ال  فر�شة 
م���ن خالل  �لأط���ف���ال  ن��ف��و���س  �إىل 
توزيع �حللويات عليهم، وتعريفهم 
هذه  مثل  �إقامة  وكيفية  بالرت�ث 
ن��ط��اق مت�شل  . وع��ل��ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ات 
موؤ�ش�شة  دور  ع��ل��ى  ن�شرين  �أث��ن��ت 

ال�شارقة لالإعالم  حتتفل بالن�شف من �شعبان
•• ال�شارقة-الفجر:

لالإعالم  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  نظمت 
ح��ف��اًل مب��ن��ا���ش��ب��ة ل��ي��ل��ة �ل��ن�����ش��ف من 
�شعبان حق �لليلة  مب�شاركة عدد من 
موظفي وموظفات �ملوؤ�ش�شة و�بنائهم 
و�لتقاليد  �ل�����رت�ث  لإح���ي���اء  وذل�����ك 
�لرت�ث  وتعميق  �لأ�شيلة  �لإمار�تية 
�لأطفال. وت�شمن �حلدث  يف نفو�س 
�لأن�شطة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة �ل��ت��ي �شارك 
�ل�شارقة  يف  �مل�شنني  د�ر  ن���زلء  فيها 
وعدد من �ملمثلني �لمار�تيني منهم 

�شلطان  وم������رمي  �جل�����ش��م��ي  �ح���م���د 
وحممد �لعامري و�شعيد بتيجه، فيما 
زين �لحتفال �بناء موظفي �ملوؤ�ش�شة 
يرتدون  وه��م  �ملنا�شبة  �حيو�  �لذين 
، وي���رددون �لأنا�شيد  �ل��رت�ث��ي  �ل��زي 
و�لأهازيج �لرت�ثية �خلا�شة مبنا�شبة 
وت�شمن  �شعبان،  م��ن  �لن�شف  ليلة 
�ي�شا جمموعة متنوعة من  �حل��دث 
مثل  و�لرت�ثية  �لرتفيهية  �لأن�شطة 
و�جمل  �شعبي  طبق  ��شهى  م�شابقة 
ل��الأط��ف��ال و�ج��م��ل زي تر�ثي  ف��ق��رة 
وتوزيع  لالأطفال  �مل�شلية  و�مل�شابقات 
وثمن  �لقيمة.  �ل��ه��د�ي��ا  م��ن  �لعديد 

�ل���دك���ت���ور خ���ال���د �مل���دف���ع م���دي���ر عام 
حر�س  ل��الإع��الم  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة 
موظفي �ملوؤ�ش�شة على �حياء �ملنا�شبة 

على  �حلفاظ  يف  �ملبذولة  وجهودهم 
منا�شبة  وجت�شيد  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
حق �لليلة يف �شورة معربة وم�شرقة 

�لوطنية  ب��ال��ه��وي��ة  �لع����ت����ز�ز  ت����ربز 
�لأ�شرية  �لعالقات  توثيق  يف  وت�شهم 

بني كافة �أفر�د �ملجتمع.

مناق�سة رقم »2013/63«
تدعو د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �لعني �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة بدولة �لمار�ت لتقدمي عرو�شهم :

وفقا لل�شروط �لتالية :
�لرئي�شي  �لبلدية  مببنى   135 رقم  غرفة  �لول  بالطابق  و�لعقود  �ملناق�شات  �د�رة  مر�جعة  �ملناق�شة  يف  �ل�شرت�ك  يود  من  على   -1

للح�شول على وثائق �ملناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )1200( درهم )فقط �لف ومئتان درهم ل غري(.
2- �خر يوم ل�شر�ء وثائق �ملناق�شة يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/9.

3- يقدم مع �لعطاء �شمان بنكي �بتد�ئي بقيمة 50.000 درهم )فقط خم�شون �لف درهم ل غري( �شالح ملدة )90( ت�شعون يوما من تاريخ 
تقدمي �لعطاء ، علما بان �ل�شيكات ل تقبل ولو كانت م�شدقة. ت�شلم ��شل �لكفالة ل�شكرتري جلنة فتح �ملظاريف عند ت�شليم �لعطاء.

4- يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوماً.
�مل�شتند�ت  كافة  مت�شمنة  �لرئي�شي(  )�ملبنى  باجليمي  �لبلدية  د�ئ��رة  مببنى  �ملظاريف  فتح  جلنة  �شكرتارية  �ىل  �لعطاء�ت  تقدم   -5
)�أ�شل  �لفني  �لعر�س  على  يحتوي  �لول  )�ملظروف  �لحمر  بال�شمع  د�خل مظاريف مغلقة خمتومة  للمناق�شة  و�ملعتمدة  �ملطلوبة 
و�شورة( - �ملظروف �لثاين يحتوي على �لعر�س �ملايل )��شل و�شورة( ومكتوب عليها من �خلارج رقم �ملناق�شة وتاريخ فتح �ملظاريف 

و��شم �ملن�شاأه ومعنونة �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف وو�شع �ملظاريف يف �شندوق �ملناق�شات مكتب رقم 135 بالطابق �لول.
�ملظاريف  بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة �لعني قبل موعد فتح  بالعطاء�ت و�لغري م�شجلني �للتز�م  �ملتقدمني  6- ي�شرتط على 

با�شبوع حيث �نه �شيتم ��شتبعاد �لعطاء�ت �ملقدمة للمن�شاآت �لغري م�شجلة و�رجاعها �ليها.
7- تخ�شع هذه �ملناق�شات لقانون �ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.

8- يرجى �ح�شار �شورة عن �لرخ�شة �لتجارية.
9- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.

10- يعترب هذ� �لعالن جزء�ً مكماًل مل�شتند�ت �ملناق�شة.
11- لال�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقام �لتالية: 7127073 03 - 7127200 03

http://am.abudhabi.ae :لالطالع على �ملزيد من �ملناق�شات �جلديدة يرجى �لتف�شل بزيارة �ملوقع �للكرتوين للد�ئرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع تنفيذ �أعمال تنظيم �لفعاليات لالحتفال باليوم �لوطني 42 لعام 2013
�خر موعد لتقدمي �لعرو�س رقم �ملناق�شة 

موعد فتح �ملظاريف
يف متام �ل�شاعة �لثانية من م�شاء يوم �لحد �ملو�فق 2013/632013/7/14

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15
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•• دبي-وام:

بحث م�شوؤولو موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان ود�ئرة �لإ�شكان يف �ل�شارقة 
.. �شبل و�إمكانات �لتعاون و�لتكامل بني �جلانبني مبا يعزز جهودهما يف دعم 
جمالت �ل�شكان و�لتنمية. و��شتقبل �ملهند�س ر�ئد �خلويلدي رئي�س ق�شم 
على  �طلعه  حيث  �لوفد  لالإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  يف  �لت�شميم 
�إمارة  يف  �لإ�شكانية  �مل�شاريع  �إط��ار  يف  ممار�شاتها  و�أف�شل  �ملوؤ�ش�شة  خرب�ت 
ر��شد لال�شكان كل من  �للقاء من جانب موؤ�ش�شة حممد بن  دب��ي. ح�شر 
�ملهند�س حممد غازي �لنجار رئي�س ق�شم �لتنفيذ بالإنابة و�ملهند�س حممد 
ح�شن طه مهند�س معماري �أول..فيما �شم وفد د�ئرة �لإ�شكان يف �ل�شارقة 
وحمد  �ل�شيانة  ق�شم  رئي�س  ط��ار���س  ب��ن  حممد  �شعيد  �ملهند�س  م��ن  ك��ال 
خليفة �حل�شري رئي�س ق�شم تطوير �مل�شاريع وحممد ��شماعيل �حلو�شني 

�حلمودي  �شيف  �إلكرتوميكانيك  مر�قب  دروي�س  وخالد  م��دين  مهند�س 
مهند�س مدين وعي�شى عبا�س مر�قب مدين . وقدم �خلويلدي للوفد خالل 
�للقاء ت�شور� متكامال حول �أهم و�أبرز �لتجارب و�خلرب�ت �شمن �مل�شاريع 
�لإ�شكانية وذلك ل�شمان تقدمي �أف�شل �خلدمات للم�شتفيدين مع �لأخذ 
�أخذها من �مل�شتفيدين بعد �لإ�شتفادة  بعني �لإعتبار �ملالحظات �لتي يتم 
جمال  يف  �ملوؤ�ش�شة  تتبعها  �لتي  �لإ�شرت�تيجيات  �إىل  �مل�شاكن..�إ�شافة  من 
بناء هذه �ملجمعات يف �إمارة دبي.. فيما قدم نبذة عن �مل�شاريع �ملنجزة وقيد 
�لإن�شاء و�مل�شاريع قيد �لدر��شة مع �شرح مف�شل عن �أهم و�أف�شل �ملمار�شات 
�ملوؤ�ش�شة  حر�س  و�أكد  �لإ�شكانية.  �مل�شاريع  �شمن  �ملوؤ�ش�شة  بها  قامت  �لتي 
�لدولة..مثنيا  يف  �لأخ��رى  �لإ�شكانية  �جلهات  مع  �مل�شتمر  �لتو��شل  على 
�لإ�شتفادة  �ملوؤ�ش�شة جهة ميكن  �ل�شارقة لإختيارها  �لإ�شكان يف  د�ئرة  على 
من جتربتها خا�شة يف ظل �جلهود �حلثيثة وتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان 

من  �ل�����ش��ارق��ة.  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
م�شاريع  تنفيذها يف  �لتي مت  �لإن�شائية  �لأنظمة  �لنجار  ��شتعر�س  جانبه 
�ملوؤ�ش�شة  م�شاريع  بتنفيذ  �ملتعلقة  �لبيانات  للوفد  وقدم  �ملختلفة  �ملوؤ�ش�شة 
�أو �أعمال �لبنية �لتحتية لهذه �مل�شاريع  �شو�ء �خلا�شة منها ببناء �مل�شاكن 
جو�نب  �إىل  وتطرق  �لتنفيذ.  و�جهت  �لتي  �ملعوقات  على  �لتغلب  وكيفية 
�ل�شيانة خالل فرتة �ل�شمان للم�شاكن و�خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة 
للم�شتفيدين مثل كتيب �إر�شاد�ت �ل�شيانة �لذي يتم تزويد �مل�شتفيدين به 
و�لأعمال يف  �ملو�د  �شهاد�ت �شمان  كتيب  ت�شليمهم م�شاكنهم وكذلك  عند 
�مل�شكن �إ�شافة �إىل قر�س مدمج يحوي خمططات �لتنفيذ �لفعلية �خلا�شة 
بكل م�شكن. و�أ�شار �لنجار �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة تطبق معايري �لهند�شة �لقيمية 
توفري  �أنظمة  تطبق  وكذلك  مالية  وف��ور�ت  بذلك  حمققة  م�شاريعها  يف 
�أ�شاد �ملهند�س �شعيد حممد بن طار�س  �لطاقة على م�شاكنها . من جهته 

رئي�س ق�شم �ل�شيانة يف د�ئرة �لإ�شكان يف �ل�شارقة بجهود موؤ�ش�شة حممد 
دب��ي.. �إم���ارة  يف  للمو�طنني  �لكرمية  �حل��ي��اة  لتوفري  لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن 
كل  يف  �حلكومية  �جلهات  بني  �مل�شرتكة  �لإجتماعات  عقد  �أهمية  م��وؤك��د� 
�لنقا�س  وتفعيل جو�نب  كافة  �لدولة  و�إم��ار�ت  و�ل�شارقة  دبي  �إمارتي  من 
�أف�شل �لنتائج �لإيجابية �لتي تعود بالنفع على  و�لعمل �مل�شرتك ل�شمان 
�لوطن و�ملو�طن. و�أعرب عن �شكر موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان على 
هذه �جلهود �ملبذولة وعلى حفاوة �لإ�شتقبال..م�شري� �إىل �أهمية ��شتثمار 
هذه �لتجارب �لناجحة ونقل �خلرب�ت و�لإ�شتفادة منها يف تطوير جمال 
ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �إختيارهم  �أن  �لإ�شكانية..موؤكد�  �ملجمعات  بناء 
�لإ�شكان خالل  �ملوؤ�ش�شة يف جمال  �لذي حققته  �لنجاح  نبع من  لالإ�شكان 
�ل�شنو�ت �ملا�شية. كما �أعرب �خلويلدي عن �شكره للوفد على هذه �لزيارة 

وقدم لهم ن�شخ عن �أهم �لكتيبات �لتي �أ�شدرتها �ملوؤ�ش�شة. 

•• اأبوظبي -وام:

�لر�غبني  �لطلبة  ت�شجيل  عمليات  �م�س  بد�أت 
يف �لإلتحاق مبر�كز �شيفنا مميز �لذي ينفذه 
جمل�س �أبوظبي للتعليم للعام �ل� 12 وتنطلق 
 24 حتى  وي�شتمر  يونيو   30 ي��وم  فعالياته 
على  66 مركز�  �مل�شروع  وي�شم  �ملقبل.  يوليو 
�أبوظبي  30 مركز� يف  بينها  �لإم��ارة  م�شتوى 
و 25 مركز� يف �لعني 11 يف �ملنطقة �لغربية.
�أل���ف طالب   25 ح���و�يل  �مل�����ش��روع  ي�شتقطب  و 
وطالبة يف �ملرحلة �لعمرية من �ل�شف �لثاين 
و  �آلف  خم�شة  �إىل  �إ�شافة  �لتا�شع  �ل�شف  �إىل 
�لتا�شع  �ل�����ش��ف��وف  م��ن  500 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
و�لعا�شر و�حلادي ع�شر على م�شتوى �لإمارة. 
وت��ف��ت��ح �مل���ر�ك���ز �أب���و�ب���ه���ا جل��م��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة من 
�لأح��د حتى  و�خلا�شة من  �ملد�ر�س �حلكومية 
للطلبة  �لفر�شة  يتيح  مب��ا  �أ�شبوعيا  �لأرب��ع��اء 
لق�شاء نهاية �لأ�شبوع فى �أجو�ء �أ�شرية. و�أ�شار 
حممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  �ملدر�شية  �لعمليات 
يعزز  �مل�����ش��روع  �أن  �إىل  مم��ي��ز  �شيفنا  ل���  �لعليا 
�لطالب  ل��دى  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة  مفاهيم  م��ن 
وير�شخ مت�شكه بهويته وفهمه للرت�ث �لوطني 
�ملحلية  و�لبيئة  �ل��رت�ث  على  �حلفاظ  و�آل��ي��ات 
�إلكرتونيا على موقع  �أن �لت�شجيل  .. مو�شحا 
�مل�شاحبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أن  �إىل  ون���وه  �مل��ج��ل�����س. 

ريا�شية  �أن�شطة  تت�شمن  مل�شروع �شيفنا مميز 
�لعلمي  �جلانب  �إىل  �إ�شافة  وتر�ثية  وثقافية 
�لثالثة  �حللقة  لطلبة  �مل�شروع  يقدمه  �ل��ذي 
�للغة  يف  �لعلمية  م�شتوياتهم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
�لإجن��ل��ي��زي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
�أب��وظ��ب��ي وكليات  �مل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أهمية هذ� �مل�شروع �لذي  �لتقنية �لعليا. و�أكد 
للن�شاط  �حليوية  �جل��ذب  م��ر�ك��ز  �أح��د  يعترب 
�ل�شيفي على م�شتوى �لدولة ومنطقة �خلليج 
م��ن خ���الل ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ج��ائ��زة ح��م��د�ن بن 
ر��شد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز كاأف�شل م�شروع 
جمل�س  دول  م�شتوى  على  �ل�شيفي  للن�شاط 
هذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
طالب  �أل��ف   300 ��شتقطاب  يف  جنح  �مل�شروع 
وط��ال��ب��ة م��ن��ذ �ن��ط��الق��ه ق��ب��ل 12 ع��ام��ا. من 
مدير  �إبر�هيم  عبد�هلل  حميد  �أو���ش��ح  ناحيته 
جمل�س  �أن  �مل��ج��ل�����س  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  ����ش���وؤون  �إد�رة 
�إلكرتونيا  م��وق��ع��ا  خ�ش�س  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
للمجل�س  �لإلكرتونية  �لبو�بة  على  للم�شروع 
�لدخول  �لطالب  �أو  �لأم���ر  ل��ويل  ميكن  حيث 
�إلكرتونيا و�لت�شجيل من خالل هذه �خلدمة 
�إرفاق  م��ع  �ملطلوبة  �لإ���ش��ت��م��ارة  وم���لء  �مل��م��ي��زة 
�شخ�شية  و���ش��ورة  �لطالب  �شفر  ج��و�ز  ���ش��ورة 
�أحد  ويختار  �لأم���ر  ويل  هوية  ���ش��ورة  بجانب 
بها  �للتحاق  يف  يرغب  �لتي  �ل�شيفية  �ملر�كز 
و�ملوجودة �شمن �لنطاق �جلغر�يف ملوقع �شكنه. 

و�أ�شاف �أن �ملر�كز �شتفتح �أبو�بها لإ�شتقبال �أي 
�شاعات  خ��الل  �لأم���ور  �أول��ي��اء  من  ��شتف�شار�ت 
ومن  ظهر�  �لو�حدة  �إىل  �شباحا  �لتا�شعة  من 
�ل��ر�ب��ع��ة ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر �إىل �ل��ث��ام��ن��ة م�����ش��اء من 
قال  �أ�شبوعيا. من جهته  �لأربعاء  �لأح��د حتى 
�لطالبية  �لأن�شطة  ق�شم  نا�شر خمي�س مدير 
يف �ملجل�س �إنه روعي يف عملية �لت�شجيل �أن تتم 
�لن�شاط  وطبيعة  مركز  كل  لإحتياجات  وفقا 
�لت�شغيلية  �خل���ط���ة  ب��ج��ان��ب  ي��ق��دم��ه  �ل�����ذي 
�ملو�شوعة من جانب �للجنة �ملنظمة و�لرتكيز 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  يف  �مل��و�ه��ب  ��شتقطاب  ع��ل��ى 
برنامج  �شمن  ورعايتها  �أو�لنا�شئة  �ل�شغرية 
بني  ما  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  �أن�شطة  وتتنوع  كل مركز 
و�لرت�ثية.  و�لريا�شية  و�لإجتماعية  �لثقافية 
�شيفنا  مدير  �مل�شكري  �شقر  �أ�شار  جانبه  من 
�أن  �إىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  مم��ي��ز يف 
�إ�شافات  يحمل  �حل���ايل  ل��ل��ع��ام  مم��ي��ز  �شيفنا 
�مل��ب��ارك من  رم�����ش��ان  �شهر  ج��دي��دة خا�شة يف 
خالل طرح جمموعة بر�مج تركز على �لأبعاد 
و�ملجتمعية  �ل�شحية  �مل���ج���الت  يف  �ل��ت��وع��وي��ة 
وتعاون مع جهات  ب�شر�كة  تتم  و�لتي  �ملختلفة 
منها  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف  م��ت��ع��ددة  جمتمعية 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ���ش��ب��اط  و  �ل��ف��ر���ش��ان  �أن���دي���ة 
و مر�كز  �ل�����ش��ط��رجن  و  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  و 
و  �لعني  و  يا�س  بني  و  �ل�شهامة  يف  �لفرو�شية 
�لغربية بجانب نادي كر�كال ونو�دي �لبولينج 

هذه  يف  بامل�شاركة  �ملعنية  �جلهات  من  وغريها 
�لتي  �لتوعية  و�ملحا�شر�ت  و�لندو�ت  �لأن�شطة 
ت�شمل مو�شوعات تهم خمتلف �لفئات �لعمرية 
ناحيته  م��ن  �ل�شيفية.  �لأن�شطة  يف  �مل�شاركة 
مميز  �شيفنا  مدير  �جلنيبي  عبد�لعزيز  ق��ال 
يف مكتب �لعني �لتعليمي �إن �مل�شروع ي�شمل 25 
مركز� موزعة على خمتلف �ملناطق و�لتجمعات 
�ل�شكنية يف مدينة �لعني و�شو�حيها .. م�شري� 
قبل  �نطلق  �ل��ذي  فل�شفة �شيفنا مميز  �أن  �إىل 
للن�شاط  متميزة  ق��اع��دة  �أ���ش��ب��ح��ت  ع��ام��ا   12
�ل�شيفي و��شتثمار �لكفاء�ت و�ملو�هب �ملوجودة 
ورعايتها  و�خل��ا���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  م��د�ر���ش��ن��ا  يف 
�ل�شيفية  �لإج�������ازة  م���ن  �ل���ف���رتة  ه����ذه  خ����الل 
وت��وج��ي��ه ط��اق��ات �ل��ن�����سء و�ل�����ش��ب��اب م��ن خالل 
�ملدربني  م��ن  متخ�ش�شة  ب���ك���و�در  �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
من  �لرب�مج.  هذه  تنفيذ  على  ي�شرفو�  �لذين 
�شيفنا  م��دي��ر  �ملن�شوري  م���وزة  �أ���ش��ارت  جهتها 
�إىل  �لتعليمي  �لغربية  �ملنطقة  مكتب  يف  مميز 
وجود 11 مركز� موزعة يف خمتلف �ملناطق يف 
�لغربية وهو ما يجعل �شيفنا مميز يف متناول 
�إىل  �لأم��ور  �أولياء  د�عية   .. وطالبة  كل طالب 
خالل  من  �مل��ر�ك��ز  �إد�ر�ت  مع  �لتعاون  ���ش��رورة 
يف  و�لتميز  بها  �لإلتحاق  على  �أبنائهم  ت�شجيع 
ممار�شة خمتلف �لأن�شطة �لتي ت�شقل مو�هبهم 
وتعزز من �شخ�شياتهم وتك�شبهم �أي�شا مهار�ت 

�لتو��شل يف �شوق �لعمل بعد تخرجهم. 

•• دبي- حم�شن را�شد 

و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  �ع���ت���م���دت 
خطتها �لت�شغيلية للتدريب و�لتطوير 
�ملهني للعام �لدر��شي �ملقبل 2013- 
على  تنفيذها  يف  معتمدة   ،  2014
�لتحول  �إط���ار  يف  تعمل  حم���ور�،   15
�ل�شمو  به �شاحب  وج��ه  �ل��ذي  �لذكي 
�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 
دب����ي رع����اه �هلل، كما  �ل�������وزر�ء ح��اك��م 
 240 تنفيذها  يف  �ل�����وز�رة  �ع��ت��م��دت 
مد�ر  على  وفقها  �لعمل  يتم  �إج����ر�ًء 
�لعام �لدر��شي ، وفق برنامج تدريبي 
 ، و�لفنية  �ملدر�شية،  �لإد�رة  ي�شتهدف 

و�ملعلمني و�ملوجهني .
�لت�شغيلية  �خلطة  تفا�شيل  وك�شفت 
ن�شخة  على  )�لفجر(  ح�شلت  و�ل��ت��ي 
تدريبية  ب��ر�م��ج  �شتنفذ  �أن��ه��ا   ، منها 
و50  م��ع��ل��م��اً   382 ل����  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
م���وج���ه���ا ج����دي����د�، ب���اإج���م���ايل 432 
 ،  2014 �ل��ث��اين للعام  �ل��رب��ع  خ��الل 
ل�  تدريبا  حتقيق  ت�شتهدف  �أن��ه��ا  كما 
ب��ع��ده��ا على  ي��ح�����ش��ل��ون  30 م��وج��ه��ا 

�شهادة مدرب معتمد ، و�إجناز� لدليل 
�إ����ش���اف���ة �إىل   ، �ل���ت���دري���ب و�ل��ت��ط��وي��ر 
جميع  على  �لأد�ء  �إد�رة  نظام  تطبيق 

موظفي �لإد�رة.
ك����������ذل����������ك �����ش����ي����ت����م 
ت�������ش���م���ي���م و�إجن����������از 
ن������ظ������ام �ل������ك������رتوين 
لتحديد �لحتياجات 
جلميع  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�مليد�ن  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�ل��������رتب��������وي، و�أخ��������ر 
حل���������ش����ر �مل������درب������ني 
�لتدريبية،  و�جلهات 
�خل��������ربة  ب�������ي�������وت  و 
و�ل������ش�����ت�����������ش�����ار�ت يف 

�لربنامج  وتطوير  �ل��ت��دري��ب،  جم��ال 
�ملعلمني  ت��دري��ب  لنظام  �لل��ك��رتوين 
و�مل������وج������ه������ني، وت�������ش���م���ي���م و�إجن���������از 
لتقومي  �لل���ك���رتون���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�ل��رب�م��ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
لن�شبة  �ل��رق��م��ي  �مل�����ش��ت��ه��دف  حت��ق��ي��ق 
�ملد�ر�س بقيادة مدر�شية فعالة بن�شبة 
% . وفيما يخ�س تنفيذ �أهد�ف   12
�إىل  ف��ق��د خ�شعت   ، وحم����اور �خل��ط��ة 

�إج����ر�ًء ت�شمنت   204 م��ن  م��ا يقرب 
�لتي تختلف  �لتنفيذ  و�آليات  خطو�ت 
�أه���م���ه���ا حتديد  م����ن حم�����ور لأخ�������ر، 
جلميع  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �لح����ت����ي����اج����ات 
�ملد�ر�س  �لعاملني يف 
�ملناطق  خ����الل  م���ن 
ومتابعة  �لتعليمية، 
ن��ت��ائ��ج زي������ار�ت فرق 
للمد�ر�س  �ل���رق���اب���ة 
�إد�رة  �إىل  �ل���ت���اب���ع���ة 
و�لرقابة  �ل��ت��وج��ي��ه 
ع�������ل�������ى �مل����������د�ر�����������س 
�حلكومية، ودر��شتها 
وت�����������ش�����ك�����ي�����ل جل���ن���ة 
�لعرو�س  ل���در�����ش���ة 
�لفني  »�لعر�س  من �جلهات �خلا�شة 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  م���ن خ���الل  و�مل�����ايل 

للعمليات �لرتبوية.
��شتالم  فت�شم  �لإج�����ر�ء�ت  ع��ن  و�أم���ا 
�لإد�ر�ت  من  �لتدريبية  �لحتياجات 
و�إعد�د  �لتعليمية،  و�ملناطق  �ملركزية 
وفقا  �ل�������ش���ن���وي���ة  �ل����ت����دري����ب  خ���ط���ة 
و�لتطويرية  �لتدريبية  لالحتياجات 
�لرقمية  �مل�����ش��ت��ه��دف��ات  ي��ح��ق��ق  مب����ا 

�لرب�مج  جميع  و�إدر�ج  ل��ل��م��وؤ���ش��ر�ت، 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل���ت���ي ���ش��ت��ن��ف��ذ ب����دء من 
�شبتمرب 2013 وحتى نهاية 2014 
مر�جعتها  �ل�����ش��ن��وي��ة،  �خل��ط��ة  �شمن 

ل���ل���ت���دري���ب و�إج�������ر�ء 
�لتعديالت �ملطلوبة، 
و�إع���������������د�د ق����������ر�ر�ت 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج 
�لتخ�ش�شية  للفئة 

و�لفنية.
تزويد  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق 
�لتدريبية  بالرب�مج 
�مل������ط������ل������وب������ة وف����ق����ا 
ل������الح������ت������ي������اج������ات، 

�لإد�رية  �ملو�فقات  �إج���ر�ء�ت  ومتابعة 
ل��ل��م��درب��ني م���ن �جل���ه���ة �مل��خ��ت�����ش��ة و 
بيانات  و�إدخ����ال  وجتميع  ��شتالمها، 
�ل���رب�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل���رك���زي���ة على 
�ملوجهني  و  �مل��ع��ل��م��ني  ت���دري���ب  ن��ظ��ام 
�إد�رة  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �لل����ك����رتوين، 
ب�شاأن  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لرقمي،  �مل�شتهدف  حتقيق  متابعة 
و�إعد�د 3 تقرير �إح�شائي عن �لرب�مج 

�لتدريبية عن كل ربع �شنوي 2013 
على  ت�����ش��ت��م��ل  �لإج���������ر�ء�ت  �أن  ك��م��ا   .
�إجناز 3 ملفات ملبادرة معدل �ل�شاعات 
ورفعها  �مل��ت��درب��ني  ون�شبة  �لتدريبية 
�لتخطيط  لإد�رة 
�ل�������ش������رت�ت������ي������ج������ي، 
ودر�����������ش���������ة ت���ع���دي���ل 
�لرقمي  �مل�����ش��ت��ه��دف 
م���ع���وق���ات  �����ش����وء  يف 
و�لإمكانات  �لتنفيذ 
و�لب�شرية  �مل�����ادي�����ة 
�مل���ت���اح���ة وت���وج���ه���ات 
�لقيادة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل�����ع�����ل�����ي�����ا، و�إع�������������د�د 
�إح�������ش���ائ���ي���ة ب����اأع����د�د 
�لفئة �لإ�شر�فية مدير وم�شاعد مدير 
�لب�شرية،  �مل����و�رد  �إد�رة  م��ن  م��در���ش��ة 
وحت���دي���ث ب���ي���ان���ات �ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري�������ة 
�لتعليمية،  �مل���ن���اط���ق  يف  ل���ل���م���د�ر����س 
�ملدر�شية،   �لإد�ر�ت  تطوير  وخ��ط��ط 
�لتوجيه  �إد�رة  من  �لتدريب  وخطط 
�حلكومية،  �مل��د�ر���س  على  �ل��رق��اب��ة  و 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ب��ي��ان��ات  و�إدخ����ال 
�ملركزية على نظام تدريب �ملعلمني و 

�ملوجهني �للكرتوين. كذلك يت�شمن 
و�ح����رت�يف  م��ت��ط��ور  ب��رن��ام��ج  �لتنفيذ 
ل��ت��دري��ب �مل���درب���ني �ل��ذي��ن ���ش��ب��ق لهم 
�حل�شول على رخ�شة مدرب معتمد، 
على  للربنامج  زمني  ج��دول  وتعميم 
ي�����ش��م حتكيم  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �مل���ن���اط���ق 
دل��ي��ل �ل��ت��دري��ب م��ن ج��ه��ات مرجعية 
مكتب �لرتبية �لعربي و�ملركز �لعربي 
وثيقة  م�������ش���ودة  و�إع��������د�د  ل��ل��ت��دري��ب، 
مت�شمنة  لكل موظف  �ل�شنوي  �لأد�ء 
�لتي يتوقع من  �لأه��د�ف، و�لكفاء�ت 
وحتقيقها  �إجن���ازه���ا  �مل��ع��ن��ي  �مل���وظ���ف 
مناق�شة  �شيتم  كما  �ل�شنة.  نهاية  مع 
و�لتفاق  ح����ده،  ع��ل��ى  ك���ل  �مل��وظ��ف��ني 
�لوزن  وحتديد  �لأه���د�ف  على  معهم 
و�ملر�جعة  هدف،  كل  لأهمية  �ملنا�شب 
�لتوجيه،  ب��ه��دف  �مل�شتمرة  �ل���دوري���ة 
وم��ر�ق��ب��ة �لإجن������از و�ل����ش���ت���ف���ادة من 
�أو  خلل  �أي  ملعاجلة  �لر�جعة  �لتغذية 
نقاط  وت��ع��زي��ز  �كت�شافه،  يتم  ق�شور 
�ل���ق���وة وحت��ف��ي��زه��ا، وت�����ش��م��ي��م نظام 
�ل�شلوكية  �لكفاء�ت  ل�شجل  �لكرتوين 
للموظفني  �مل�شتمرة  �ملتابعة  لتوثيق 

�ليجابية و�ل�شلبية.

•• دبي-الفجر: 

�شهد �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة 
�لحتاد  ملدر�شة   28 �لدفعة  م��ن  وطالبة  طالباً   71 تخريج  حفل  و�ل��ف��ن��ون 
�خلا�شة، فرع �ملمزر، وذلك يف فندق جر�ند حياة بدبي بح�شور عدد من كبار 

�ل�شخ�شيات و�أع�شاء �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�شية وح�شد من �أولياء �لأمور.
�آمنة حممد  �ألقتها مديرة �ملدر�شة  وت�شمن برنامج �حلفل كلمة �لإد�رة �لتي 
رفيع، و�لتي رحبت يف بد�يتها بر�عي �حلفل �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون و�أثنت على جهود �لعاملني 
يف �ملدر�شة من معلمني و�إد�ري��ني، كما متنت للطلبة م�شتقباًل حافاًل بالتميز 
و�لنجاح و�أن يكونو� ذخر�ً للوطن.  و�شلم �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد �ل�شهاد�ت 
للطلبة متمنياً لهم �لتقدم يف حياتهم �لعلمية، وحتقيق �ملزيد من �لنجاحات 
ت�شهم  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��و�ع��د  �ل��ط��م��وح  لل�شباب  ���ش��اأن��ه��ا جعلهم من��وذج��اً  م��ن  �ل��ت��ي 
�ل�شور  �حلفل  نهاية  يف  و�لتقطت  ومنوها.  �لدولة  بناء  يف  وعلمها  بطاقاتها 
�لتذكارية ل�شموه مع �خلريجني و�خلريجات �لذين عربو� عن فرحتهم بهذ� 

�ليوم و�أملهم يف �ل�شعى من �أجل م�شتقبل باهر ملئ بالفر�س �لو�عدة.

•• الفجرية-وام:

�إفتتح �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل 
�لفجرية  يف  �جل��دي��د  �لطبي  �آ���ش��رت  مركز  �لفجرية  عهد 
بح�شور �لدكتور �آز�د موبن �لرئي�س و�ملدير �لعام للدكتور 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  ج��ان��ب  �إىل  �ل�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��وب��ن 
و�مل�شوؤولني �حلكوميني. ويوفر �ملركز �لطبي كل خدمات 
لل�شكان ممن يعي�شون  �ملتقدمة  �لأولية  �ل�شحية  �لرعاية 
دبا  فيها  ب��ه��ا مب��ا  �ملحيطة  و�مل��ن��اط��ق  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  يف 
�ملدن  جانب  �إىل  كلباء  وخ��ور  وكلباء  وم�شايف  وخ��ورف��ك��ان 
�لعمانية �ملجاورة. و�أعرب �لدكتور �آز�د موبن عن �متنانه 
جلميع �جلهات �حلكومية �ملحلية �لتي قدمت دعما كبري� 

لفتتاح مركز �آ�شرت �لطبي يف �إمارة �لفجرية.. م�شري� �ىل 
�لدكتور  جمموعة  ر�شالة  من  جزء  هو  �جلديد  �ملركز  �أن 
دولة  �أن��ح��اء  يف  �أك��رث  �لتو�شع  يف  �ل�شحية  للرعاية  موبن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتقدمي رعاية �شحية ذ�ت جودة 

عالية حتت �شعار عناية ملا ور�ء �حلدود .
موبن  �ألي�شا  �أع��رب��ت  �مل��رك��ز  �فتتاح  على  لها  ت�شريح  ويف 
�لدكتور  جمموعة  يف  �ملوؤ�ش�شات  ��شرت�تيجيات  �أول  مدير 
�لعالمة  بانطالق  �عتز�زها  عن  �ل�شحية  للرعاية  موبن 
�آفاق جديدة .. موؤكدة �لتز�مها جتاه  �إىل  �آ�شرت  �لتجارية 
�لعالية  �جل��ودة  ذ�ت  �ل�شحية  �لرعاية  بتقدمي  عمالئها 
ك��ج��زء م��ن ه��دف��ه��ا يف ت��وف��ري �أف�����ش��ل �خل���دم���ات �لطبية 

للمجتمع.

خريية حممد بن را�شد تدعم اأمنيات 
االأطفال املر�شى لل�شنة الثالثة

•• دبى-وام: 

�إنطالقا من توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي بدعم �لأطفال ذوي �لأمر��س 
لالأعمال  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  قدمت  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �ملزمنة 
�خلريية و�لإن�شانية مبلغ 500 �ألف درهم يف �إطار خطتها �لإ�شرت�تيجية لدعم 
�ملر�شى و�ملحتاجني بالتعاون مع موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية �لعاملية �لتي تتخذ من 
�ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية مقر� لها. و�شرح �مل�شت�شار �إبر�هيم بوملحة 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم دبي لل�شوؤون �لإن�شانية و�لثقافية ونائب رئي�س 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
�أج��ل دعم  ياأتي من  باأمر��س مزمنة  �مل�شابني  �لدعم لالأطفال  ب��اأن مثل هذ� 
ومن  طبيعي  ب�شكل  حياتهم  مو��شلة  على  �لأطفال  من  �لفئة  هذه  وت�شجيع 
�أمورهم  �أول��ي��اء  و�ل��وق��وف مع  �لأم��ل يف نفو�شهم لرتتفع معنوياتهم  ب��اب بث 
يوما  تتوقف  مل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  بوملحه  و�أو�شح  �أبنائهم.  عالج  يف  وم�شاعدتهم 
عن دعم جميع �ملر�شى �شمن خطة عملها تقدمي كل �مل�شاعد�ت �ملمكنة لأفر�د 
�ملر�شى  �لأطفال  �لأث��ر �ليجابي على  ر�أت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  .. م�شري�  �ملجتمع 
كاهل  ع��ن  �مل��ايل  �ل��ع��بء  تخفيف  ناحية  م��ن  �ل�شابقتني  �ل�شنتني  يف  وذوي��ه��م 
�لأ�شرة وتوفري �لر�حة و�ل�شتقر�ر �لنف�شي لهم وتفعيل بر�مج �لعالج �لطبي 

وو��شلت يف هذ� �لدعم لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل.

•• دبي-وام:

�لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  عقد 
�ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعامة  �لأ�شغال  وزير 
وموظفي  ق��ي��اد�ت  مع  مفتوحا  لقاء  �م�س  لالإ�شكان  ز�ي��د 
�ل��ربن��ام��ج ب��دب��ي وذل���ك م��ن منطلق ح��ر���ش��ه ع��ل��ى تعزيز 
�لتو��شل مع جميع �ملوظفني و��شتعر��س �آخر �مل�شتجد�ت 
�ملتعلقة بعمل �لربنامج. و�أو�شح معاليه خالل �للقاء �لذي 
ح�شرته �ملهند�شة جميلة �لفندي �ملديرة �لعامة لربنامج 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان بالإنابة و�ملدر�ء �لتنفيذيون ومدر�ء 
�لإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتنظيمية و�ملوظفون �شعى �لربنامج 
�أف�شل  ل��ت��ق��دمي  ع��م��ل ط��م��وح��ة  ب��خ��ط��ة  ل��الل��ت��ز�م  للعمل 

�خلدمات وفق �أعلى معايري �جلودة ..موؤكد� �شرورة تذليل 
�لعقبات �أمام �ملتعاملني وتقدمي �أف�شل �خلدمات لهم.

�أولويات  مقدمة  يف  يعد  �لإ���ش��ك��ان  �أن  �إىل  معاليه  ول��ف��ت 
قيادة دولة �لإمار�ت �لر�شيدة .. م�شري� �إىل �أهمية �مل�شاركة 
�لتعاون  وتعزيز  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  مع  �ل��د�ئ��م  و�لتفاعل 
وتبادل �لأفكار و�ل�شر�كات بني خمتلف �جلهات �حلكومية 
و�لتو��شل �لبناء و�للتز�م مببد�أ �ل�شفافية لدعم م�شرية 

�لإجناز و�لتميز يف �لربنامج.
و�أ�شاد معاليه بدور �لربنامج �لريادي يف تقدمي �خلدمات 
�لعمل  وفرق  �ملوظفون  يقدمه  ما  للمتعاملني مثنيا على 
وحتقيق  �ملتميز  �لعمل  مو��شلة  �شبيل  يف  يبذلونه  وم��ا 

�لدقة يف �لإجناز.

ب���دء الت�شجي����ل يف م�ش����روع �شيفن���ا ممي��������ز

اأ�سا�سها التحول الذكي وفق 15 حمورا و 240 اإجراًء والتنفيذ العام املقبل

الرتبية ت�شع خطة ت�شغيلية للتطوير كاملة املالمح ينق�شها جدية التنفيذ 

ماجد بن حممد ي�شهد حفل تخريج الدفعة 28 من طلبة مدر�شة االحتاد اخلا�شة باملمزر

حممد بن حمد ال�شرقي يفتتح مركزا طبيا جديدا بالفجرية

وزير االأ�شغال يعقد لقاء مفتوحا مع موظفي برنامج زايد لالإ�شكان

موؤ�ش�ش���ة حمم���د ب���ن را�ش��د واإ�شك����ان ال�ش���ارق���ة تبحث����ان التع�������اون

ت�ستهدف 90% 
من الإدارات 

املدر�سية و 432 
معلمًا وموجهًا

دليل للتدريب 
والتطوير  

بنهاية2013 وتقارير 
اإح�سائية دورية 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
د�ر �حلقوق للمحاماة بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �دناه

على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:1993/7/27 �ملودعة حتت رقم: 1238  
بتاريخ:1994/12/17 �مل�شجلة حتت رقم:554 

با�ش��م:�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م .
وعنو�نه:�ل�شارقة - �س.ب:2093 - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
�ملفار�س و �لغطية و�ملر�تب و�ملخد�ت

�لو�قعة بالفئة:24
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية:)  ( - ) / /200م(

 Classic لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:من�
Classic Forever Trendy ىل�

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/تالل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملدينة للنجارة �ليدوية
رخ�شة رقم:CN 1171739 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

كرييتيف �شتونز ��س دي �ن بي �ت�س دي - �بوظبي
رخ�شة رقم:CN 1185532 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

موت بالز� لتجارة �ملالب�س
رخ�شة رقم:CN 1340556 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
و�د�رة  للمقاولت  منت�شر  �ل�ش�����ادة/من�شور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 1137605 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد �بر�هيم م�شطفى جندي)%24(
تعديل ن�شب �ل�شركاء/من�شور حممود �ل�شعيد من�شور من 49% �ىل %25

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/من�شور منت�شر للمقاولت و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م

MANSOUR MUNTASER CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT LLC

�ىل/من�شور منت�شر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
MANSOUR MUNTASER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها)6820001(

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م    �لعامة  للمقاولت  يافور  �ل�ش�����ادة/جرن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1145340 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.60*0.30 �ىل 0.60*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/جرن يافور للمقاولت �لعامة ذ.م.م   
JARN YAFUR CONSTRUCTION LLC

�ىل/جرن يافور لل�شيانة �لعامة و�عمال تك�شية �لر�شيات و�جلدر�ن ذ.م.م 
JRAN YAFUR GENERAL MAINTENANCE FLOORING & WALLING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركيه �و �لرخام �و 

�ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك)4330019(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمزن تاج
رخ�شة رقم:CN 1030527 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3.22*0.80
تعديل ��شم جتاري:من/خمزن تاج

TAJ STORE

�ىل/بقالة ملعة �لتاج 
BAQALAT LAMAT AL TAJ

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

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة)4630101(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري  �لقت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مي�شون 

CN 1018177:لتجارية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مي�شون عبا�س عبد�هلل �حلو�شني )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �بو بكر جعفر �لها�شمي

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

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

CN 1507021:لجهزة �لمنية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حمد �شعيد عبيد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق خلفان عبيد ر��شد �لغول �ل�شالمي

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

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

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1047579 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.85

تعديل ��شم جتاري:من/فرحانة للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 
FARHANA FOODSUTFF LLC

�ىل/بقالة فرحانة ذ.م.م  
BAQALA FARHANA LLC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تي.��س.�ي.جلف خلدمات 

CN 1167509:لنفط و�لغاز ذ.م.م   رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �جناز�ت لتمثيل �ل�شركات
ENJAZAT COMPANIES REPRESENTATION

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شركة �لعربية �ليطالية لال�شتثمار�ت ذ.م.م

ARAB ITALIA INVESTMENT CO LLC

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كري�شتال لتنظيم 

 CN 1161642:حلفالت ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد مبارك خ�شيف زويد �لنا�شري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �لع�شري عبيد غميل �لكلباين

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

�جلفري للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1115998 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

ركن �ل�شاطىء خلياطة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1062642 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

منجول للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1104256 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

�شي لزياء �ل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 1161108 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1115679 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف طارق �حمد يو�شف �حمد �لها�شمي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة طارق �لها�شمي للمقاولت �لعامة
TAREQ AL HASHIMI GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/�لفريج �لقدمي للمقاولت �لعامة 
AL FREEJ AL QADEEM GENERAL CONTRACTING

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غر�ند ر�يت لين 

 CN 1099930:للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عيالن ن�شيب عيالن حممد �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نايف عتيق مطر ذياب �ملن�شوري

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

 CN 1101601:للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

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

 CN 1511367:ملكافحة �حل�شر�ت ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل عبد �لرز�ق عبد �لرحمن �ملطوع )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم جا�شم عبد �لرحيم �حمد �حلمادي

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

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

العدد 10826 بتاريخ 2013/6/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للولوة �لف�شل للمقاولت 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1212621 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 40*60
تعديل ��شم جتاري:من/�للولوة �لف�شل للمقاولت �لعامة

BEST PEARL GENERAL CONTRACTING

�ىل/�للوؤلوة �لف�شل لل�شيانة �لعامة 
BEST PEARL GENERAL MAINTENANCE

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

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�أخلت �ل�شرطة �لربيطانية �شباح �م�س نحو 40 منزًل من �شكانها، 
يف  و�ل�شول  مبدينة  م�شجد  د�خ��ل  م�شبوهة  عبوة  على  �لعثور  بعد 
�ل�شرطة  �إن  نيوز  �شكاي  �شبكة  وقالت  �لغربية.  ميدلندز  مقاطعة 
�لعثور  بعد  �لربيطاين،  �ملتفجر�ت يف �جلي�س  نزع  ��شتدعت خرب�ء 
على �ملادة �مل�شبوهة ، وقامت باخالء 39 منزًل من �شكانها كاجر�ء 
�حتياطي. و�أعلنت �ل�شرطة يف بيان �أن �أحد �أفر�د �جلمهور �ت�شل بها 
بعد عثوره على �ملادة �مل�شبوهة يف فناء �مل�شجد، وقامت لحقاً باخالء 
�ملنازل �ملجاورة كاجر�ء وقائي وموؤقت وتطويق �ملنطقة حول �مل�شجد. 
�لربيطاين  �ملتفجر�ت يف �جلي�س  ن��زع  �إن وح��دة من خ��رب�ء  وقالت 
للم�شجد  �ملجاورة  �ملنازل  �خ��الء  بعد  �حل��ادث  يف مكان  تعمل حالياً 
من �شكانها، فيما يحقق مفت�شو �ل�شرطة ملعرفة كيف مت �دخال �ملادة 
�مل�شبوهة �إىل �مل�شجد. وكانت �ل�شرطة �لربيطانية �عتقلت �لأ�شبوع 
�ملا�شي رجلني لال�شتباه بتورطهما باإ�شر�م �لنار يف م�شجد مبدينة 
بالقتل  �ل�شروع  بتهمة  ورج��اًل  غلو�شرت�شاير،  مقاطعة  يف  غلو�شرت 
مدينة  م�شاجد  �أح��د  يف  للطعن  و�شرطي  رج��ال  ثالثة  تعر�س  بعد 
�ل�شهر  ��شالمي هذ�  �ح��ر�ق مركز  �ثر  بريمنغهام، وفتحت حتقيقاً 
ُي�شتخدم كم�شجد يف �شاحية مازويل هيل �شمال لندن ملعرفة ما �إذ� 

كان ناجماً عن عمل متعمد بدو�فع عن�شرية

�تهمت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة �م�س �لوليات �ملتحدة باأنها �أكرب 
نذل يف هذ� �لع�شر وذلك تعليقا على �ملعلومات �لتي �أدىل بها �ملوظف 
�لذي كان متعاقد� مع وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكي �إدو�رد �شنودن 
ب�شاأن قر�شنة �أمريكية �شد �ل�شني. ور�أت �لوكالة �ل�شينية �لر�شمية 
يف هذه �لتهامات دليال على �أن �لوليات �ملتحدة �لتي حاولت لفرتة 
طويلة �أن تقدم نف�شها على �أنها �شحية بريئة للهجمات �لإلكرتونية، 
�أك����رب ن���ذل يف ع�����ش��رن��ا و�أ���ش��اف��ت �أن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة مدينة  ه��ي 
بتو�شيحات لل�شني وللدول �لأخرى �لتي تتهم بالتج�ش�س عليها، و�أن 
عليها تو�شيح مدى و�أهد�ف بر�جمها للقر�شنة �ل�شرية. وتاأتي هذه 
�لت�شريحات بعد يوم من ن�شر �شحيفة �شاوث ت�شاينا مورننغ بو�شت 
�ل�شادرة يف هونغ كونغ تقرير� يو�شح �أن �شنودن �لذي جلاأ �إىل هونغ 
كونغ قدم تفا�شيل جديدة عن �أن�شطة �لتج�ش�س �لأمريكية، من بينها 
�تهامات باخرت�ق �لوليات �ملتحدة ل�شركات هو�تف حممولة �شينية. 
�لأمن  وك��ال��ة  �أن  �ل�شابق  يف  بت�شريبها  ���ش��ن��ودن  ق��ام  وث��ائ��ق  وك�شفت 
من  هائلة  كميات  �إىل  �لو�شول  على  ق��درة  لديها  �لأمريكي  �لقومي 
ولقطات  �لدرد�شة  وغرف  �لإلكرتوين  �لربيد  مثل  �لإنرتنت  بيانات 
�لفيديو عن طريق �شركات كبرية مثل في�شبوك وغوغل، و�أن �حلكومة 
كانت جتمع بيانات و�شفية مثل وقت �ملكاملات ومدتها و�أرقام �لهو�تف 

جلميع �ملكاملات �لتي تتم عن طريق �شركات مثل فريزون.
 

بجنوب  جوهر  بولية  منطقتني  يف  �لطو�رئ  حالة  ماليزيا  �أعلنت 
�لبالد �م�س بعد �أن ز�د �لدخان �ملنبعث من حر�ئق ناجمة عن حرق 
�ىل  �ل��ه��و�ء  تلوث  �خ��رى من م�شتويات  ل��زر�ع��ات  لتمهيدها  �ر����س 
وغريها  للغابات  �مل�شروع  غري  �لح���ر�ق  وميثل  �خلطري.  �مل�شتوى 
من �لر��شي يف جزيرة �شومطرة باندوني�شيا �ىل �لغرب من ماليزيا 
مزمنة  م�شكلة  �لزيت  نخيل  لزر�عة  م�شاحات  لخ��الء  و�شنغافورة 
�شبتمرب  يونيو حزير�ن �ىل  �ل��ذي ميتد من  خالل مو�شم �جلفاف 
�يلول. كما غلف �ل�شباب �لدخاين �لناجم عن �حلر�ئق يف �قليم رياو 
مطلع  حت�شنت  �لهو�ء  ج��ودة  لكن  �شنغافورة  يف  مناطق  ب�شومطرة 
وزير  وق��ال  هناك.  خطرية  م�شتويات  �ىل  و�شلت  �أن  بعد  �ل�شبوع 
�ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة �ملاليزي جي.بالنيفيل يف ر�شالة على موقع 
�ل��رز�ق على �عالن حالة  �ل��وزر�ء جنيب عبد  في�شبوك و�فق رئي�س 
موؤ�شر  �ن  بالنيفيل  وقال  �لفور.  على  وليد�جن  مو�ر  �لطو�ريء يف 
تلوث �لهو�ء يف �ملنطقتني جتاوز 750 وت�شري قر�ءة تتجاوز 300 
�ىل �أن م�شتوى تلوث �لهو�ء خطري. ومل يت�شن �لت�شال ببالنيفيل 
عمليات  مركز  يف  متحدث  وق��ال  للتعقيب  �ل���وزر�ء  رئي�س  مكتب  �و 
ولية جوهر لرويرتز �ن �ملركز يف �نتظار �أو�مر من جمل�س �لمن 

�لوطني و�ن على �ل�شكان يف �ملناطق �ملت�شررة �لتز�م منازلهم.

عوا�شم

لندن

كواالملبور

بكني

بيونغ يانغ تتهم
 وا�شنطن بت�شعيد التوتر 

•• �شيول-وكاالت:

�تهمت كوريا �ل�شمالية �لوليات �ملتحدة �م�س �لأحد باأنها ت�شعى لت�شعيد 
�شينمون  رودون��غ  �لكورية، حيث طالبت �شحيفة  �جلزيرة  �شبه  �لتوتر يف 
�إجر�ء�ت  باتخاذ  �ل�شمالية  كوريا  �حلاكم يف  �لعمال  بل�شان حزب  �لناطقة 

حقيقية �إذ� �أر�دت و��شنطن �ل�شالم.
ت�شرت  �أن  �أب��د�  ميكن  ل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �لر�شمية  �ل�شحيفة  وقالت 
وجهها �حلقيقي بكونها �ملتهم �لرئي�شي يف ت�شعيد �لتوتر ب�شبه �جلزيرة 
عرب خطط مدرو�شة و�تهمت و��شنطن ب�شلوعها يف �إثارة �حلرب �لكورية 

�لتي وقعت بني عامي 1950 و1953.
و�أ�شافت �أنه يجب على �لوليات �ملتحدة �إذ� �أر�دت حتقيق �ل�شالم و�لأمن 
يف �شبه �جلزيرة �أن تتخذ �إجر�ء�ت حقيقية لوقف تر�كم �لأ�شلحة، و�لكف 

عن �لتهديد و�بتز�ز �لطرف �لآخر.
لدى  يانغ  بيونغ  �شفري  حتذير  من  يومني  بعد  �لت�شريحات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لأمم �ملتحدة �شني �شون من �أن �ل�شلوك �لأمريكي �ملعادي لبالده قد يوؤدي 
حقها  �شمان  ت�شتطيع  �ل�شمالية  كوريا  �أن  م�شيفا  وق��ت  �أي  يف  ح��رب  �إىل 
ما  �لنووية  �ل��ردع  و�شيلة  بف�شل  نف�شها  عن  �لدفاع  يف  و�ل�شيادي  �مل�شروع 

د�مت و��شنطن تو��شل �لتهديد بهجوم نووي، وفق قوله.
لإج��ر�ء مفاو�شات  �ل�شمالية  كوريا  ��شتعد�د  �آن��ذ�ك  �ل�شفري جدد  �أن  غري 
جدية مع �لوليات �ملتحدة مبختلف �لق�شايا، و�أكد �أنها �شتكون مفاو�شات 
يتناول فيها جمموعة و��شعة من �ملو�شوعات مبا فيها تلك �لتي من �شاأنها 

تهدئة �لتوتر ب�شبه �جلزيرة �لكورية.

قتيل يف ا�ستباك بني �سلفيني وحمتجني مب�سر 

متظاهر من اأن�شار مر�شي يهدد بال�شيارات املفخخة

هادي ي�ستقبل رئي�س الربملان 

اجلروان يوؤكد ت�شامن الربملان العربي مع اليمن

•• هونغ كونغ-ا ف ب:

ل�شحيفة  ك�شفها  وث��ائ��ق  يف  ���ش��ن��ودن  �دو�رد  �ك���د 
�لربيطانية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �ج��ه��زة  �ن  �ل��غ��اردي��ان 
�لب�شرية  لاللياف  كابالت  �ىل  �لدخول  ت�شتطيع 
�ل��ف��اع��ل��ة يف مر�قبة  م���ن �جل���ه���ات  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا 
�ث����ارت ��شتياء  �ل��ع��امل��ي��ة، يف م��ع��ل��وم��ات  �لت�����ش��الت 

�ملد�فعني عن �حلريات �لفردية.
�ل�شتخبار�ت  وك��ال��ة  يف  �ل�����ش��اب��ق  �مل�شت�شار  وق���ال 
بت�شريب  �ملتهم  �ي��ه  �آي  �شي  �لم��ريك��ي��ة  �مل��رك��زي��ة 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن ب���ر�م���ج م���ر�ق���ب���ة �م���ريك���ي���ة على 

م�شكلة  ل��ي�����ش��ت  �ل���ظ���اه���رة  ه����ذه  �ن  �لت�������ش���الت، 
�م��ريك��ي��ة ف��ح�����ش��ب. و�����ش���اف �ن ب��ري��ط��ان��ي��ا تلعب 
��شو�أ  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني  �ن  م��و���ش��ح��ا   ، ����ش��ا���ش��ي��ا  دور� 
�لت�شالت  ����ش��ارة �ىل مركز  �لم��ريك��ي��ني، يف  م��ن 
�لتن�شت  جهاز  وه��و  �لربيطانية  للحكومة  �لتابع 
�لربيطاين لكن مركز �لت�شالت �لربيطاين �كد 
�ن��ه ي��ح��رتم �ل��ق��ان��ون ب��دق��ة . وق��ال��ت ناطقة با�شم 
هذه �لهيئة �ملتمركزة يف �شيلتنهام و�شط بريطانيا 
�ل�شتخبار�ت.  تطال  �لتي  �لق�شايا  على  نعلق  ل 
حمرتمة  �لتحرك  تو��شل  �ل�شتخبار�ت  وك��الت 
�طار� قانونيا �شارما . وقالت وزيرة �لعدل �لملانية 

كانت  �ذ�  �ن����ه  ���ش��ن��ارن��ربغ��ر  ل��وي��ت��ه��وي�����ش��ر  ���ش��اب��ني 
�لتهامات بالتج�ش�س �ملوجهة لربيطانيا �شحيحة، 
ف��ان ذل��ك �شيكون ك��ارث��ة . وو���ش��ف��ت �ل��و���ش��ع بانه 
كابو�س على طريقة هوليوود . وتابعت �ن �ملوؤ�ش�شات 
�لوروبية يجب �ن تلقي �ل�شوء على هذه �لق�شية 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ن مركز  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ف����ور� وق���ال���ت 
�لت�شالت �لربيطاين ح�شل على �مكانية متابعة 
�لتي  �لعابرة لالطل�شي  �لب�شرية  �للياف  كابالت 
ت�شمح مبرور �لنرتنت و�لت�شالت �لهاتفية عرب 
�تفاقات �شرية مع �شركات خا�شة وتقا�شم �ملعطيات 

�لتي جتمعها وكالة �لمن �لقومي �لمريكية.

•• �شنعاء -وام:

��شتقبل �ل�شيد عبد ربه من�شور هادي رئي�س �جلمهورية 
�ليمنية مبكتبه وفد �لربملان �لعربي �لذي يزور �ليمن 

برئا�شة �أحمد بن حممد �جلرو�ن رئي�س �لربملان.
وتناول �للقاء جملة من �لق�شايا �ملت�شلة ب�شري عملية 
مت�شي  و�لتي  �ليمن  يف  �لتاريخية  �ل�شيا�شية  �لت�شوية 
مبقت�شيات �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية �ملزمنة 
وق��ر�ري جمل�س �لأم��ن. و�أ�شار �لرئي�س �ليمني �إىل �أن 
�لو�شع �ليوم �أف�شل مقارنة بالعامني �ملا�شيني مو�شحا 
�ملبادرة  �مل��ح��ددة يف  �ل��ب��ن��ود  �ل��ع��دي��د م��ن  �أن���ه مت تنفيذ 
ومنها  �ل��و�ق��ع  على  �لتنفيذ  ل��رب�م��ج  وف��ق��ا  �خلليجية 
�لعديد من �ل��ق��ر�ر�ت و�خل��ط��و�ت و�لإج���ر�ء�ت و�شول 
�إىل �إعادة هيكلة �لقو�ت �مل�شلحة و�لأمن كخطوة �أ�شا�شية 
لتهيئة �لأجو�ء �ملالئمة لنجاح موؤمتر �حلو�ر �لوطني 

�ل�شامل �لذي مت�شي بر�جمه وفقا ملا هو مر�شوم.
و�أكد �لرئي�س �ليمني �أن �لآمال كبرية يف خروج �ليمن 
�إىل �آفاق �ل�شالم و�لوئام و�لتطور و�لزدهار م�شري� �إيل 
و�لفقر يف  �لبطالة  �قت�شادية وبروز  �ليمن  �أن م�شاكل 
�أو�شاط �ل�شباب �لذين يتطلعون �إىل �لغد �لأف�شل من 
باأمن  ليعي�شو�  �لعامة  و�لوظيفة  �لعمل  منافذ  خالل 
وكر�مة .. م�شدد� على �شرورة م�شاعدة �ليمن يف هذ� 
�لآمن  �خل��روج  �أج��ل  من  و�ل�شتثنائي  �لدقيق  �لظرف 

�إىل �آفاق �مل�شتقبل و�لغد �ملاأمول.
�أحمد بن حممد  �لعربي  ب��دوره حتدث رئي�س �لربملان 
ربه من�شور هادي  للرئي�س عبد  �جل��رو�ن عن تقديره 
�إجن���ازه يف  م��ا مت  �أن  �إيل  .. منوها  �للقاء  ه��ذ�  لإت��اح��ة 
�ليمن ميثل عمال ��شتثنائيا ر�ئعا يوؤكد حكمة �ليمنيني 
وتغليبهم مل�شلحة �لوطن �لعليا ويوؤكد قدرة و�شجاعة 
هذ�  يف  �حلكيمة  وقيادته  �ل�شتثنائية  ه��ادي  �لرئي�س 
�لظرف �لدقيق و�ل�شتثنائي و�لو�شول �إيل هذه �لنتائج 
�ملقايي�س  بكل  ناجحا  �شيكون  �ملوؤمتر  �إن  وقال  �ملمتازة. 
خ�شو�شا و�أن �لإعد�د له كان دقيقا ومربجما و�شامال 
و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية  �لوطنية  �جل��و�ن��ب  جلميع 

بن حممد �جل���رو�ن مبا مت يف مين �لمي��ان و�حلكمة 
و�لتاريخ �مل�شرف من خطو�ت مدرو�شة وم�شاع �شادقة 
�جلرو�ن  وقال  و�ل�شر�ع.  �لفرقة  ويالت  �ليمن  جنبت 
ل��ه جل�شة  �مل��ر�ف��ق  ل��ه خ��الل ح�شوره و�ل��وف��د  يف كلمة 
�أنتم �ليوم يف  �ليوم ها  موؤمتر �حل��و�ر �لوطني �ليمني 
هذ� �ملكان تو��شلون �حلو�ر و�لبحث عن �أف�شل �حللول 
للمحافظة على �ليمن �لكبري و�منه و��شتقر�ره يف بيئة 
دميقر�طية �خوية ر�قية تدل على �لن�شج و�لخال�س 
حتى ��شبحتم م�شرب �ملثل يف �لتاأخي ور�شمتم لغريكم 
دربا ومثال يحتذى به يف حل �مل�شاكل و�إذ�بة �خلالفات 
كل  جميعا  ومنا  �أب��ن��ائ��ه  م��ن  ي�شتحق  �ليمن  و�أ���ش��اف   .
�لدول  م�شاف  يف  �هلل  ب��اذن  ي�شبح  حتى  خمل�س  جهد 
رئي�س  ونقل   . و�لزده���ار  و�ل��رخ��اء  بالمن  تتمتع  �لتي 

من  �لر�شيد.  �حل��ك��م  منظومة  ومتطلبات  و�لثقافية 
عبد  �ليمني  �ل�شورى  جمل�س  رئي�س  عرب  �خ��رى  جهة 
�ل��رح��م��ن حم��م��د ع��ل��ي ع��ث��م��ان ع��ن ت��ق��دي��ره لتو�شيات 
جلنة �ل�شوؤون �خلارجية و�ل�شيا�شية و�لأمن �لقومي يف 
�لربملان �لعربي خالل �إجتماعاتها موؤخر� فيما يخ�س 
تطور�ت �لأو�شاع يف �ليمن و�لتي �أكدت �أن وحدة �ليمن 
وت�شتوجب  �لعربي  �لقومي  �لأم��ن  من  يتجز�أ  ل  ج��زء 
�لعربي  �لربملان  ودع��وة  �لنف�شال  دع��و�ت  كافة  رف�س 
للدول �لعربية لدعم �ليمن وتاأكيد �أهمية جناح �حلو�ر 
�لوطني بني جميع �لأطر�ف مبا يحفظ وحدته و�أمنه 
معايل  �م�س  عثمان  لقاء  خالل  ذلك  جاء  و��شتقر�ره. 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د �جل�����رو�ن رئ��ي�����س �ل���ربمل���ان �لعربي 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه �ل���ذي ي�شم رئي�س و�أع�����ش��اء جلنة 
م�شلم  �لقومي  و�لأم��ن  و�ل�شيا�شية  �خلارجية  �ل�شوؤون 
�ل�شعدوين  وع��ب��د�هلل  �ل�شتيكات  وم�شطفى  �ملع�شني 

ومن�شور �لزند�ين.
�ل�شقيقة  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  تتجه  �أن  ومتنى 
و�أن  �ليمن  دع��م  ب�����ش��اأن  و�إر�دت���ه���ا  موقفها  توحيد  �إىل 
يكونو� عونا له يف هذه �ملرحلة معرب� يف �لوقت ذ�ته عن 
تقدير �ل�شعب �ليمني لقادة جمل�س �لتعاون �خلليجي 

على مبادرتهم �لتي �شاعدت يف جتنيب بالده �لأزمة.
من جانبه عرب �جلرو�ن عن دعم �لربملان �لعربي لتنفيذ 
�خلليجية  ل��ل��م��ب��ادرة  وف��ق��ا  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  �ت��ف��اق 
و�آليتها �لتنفيذية �ملزمنة موؤكد� ��شتعد�ده للتعاون مع 

�ليمن مبا يخدم ��شتقر�ره ويعزز �أمنه ووحدته.
وحر�شهم  حكمتهم  لليمنيني  ي�شجل  �لتاريخ  �إن  وقال 
�حلو�ر  معترب�  �خل��الف  وي��الت  ب��الده��م  جتنيب  على 
�ل��وط��ن��ي ف��ر���ش��ة م��ن��ا���ش��ب��ة حل���ل م�����ش��اك��ل �ل��ي��م��ن ومبا 
�ملجالت  يف  �ملهم  �ليمني  �ل���دور  ��شتعادة  على  ي�شاعد 
�لعربي  �لربملاين  �لوفد  �أع�شاء  وقدم  �لعامة.  �لعاملية 
�شرحا لطبيعة مهمتهم �لهادفة �إىل دعم �تفاق �لت�شوية 
�ل�شيا�شية و�حلو�ر �لوطني �آملني له �لنجاح و�لتوفيق 
و�حلكومة  �ليمني  لل�شعب  و�لتاأييد  �مل�شاندة  وتقدمي 
�ليمنية.  وقد �أ�شاد رئي�س �لربملان �لعربي معايل �أحمد 

�لربملان �لعربي لع�شاء موؤمتر �حلو�ر حتيات زمالئه 
�ىل  ي�شعى  �ل��ربمل��ان  �أن  �إىل  .. لف��ت��ا  �ل��ربمل��ان  �أع�����ش��اء 
�لعربي  و�لعمل  �لتعاون  وزيادة  �لعربية  �لوحدة  تعزيز 
�مل�شرتك ودعم جميع ق�شاياه من خالل جلان تدر�س 
وتهتم بجميع ق�شاياه �ل�شيا�شية و�لمنية و�لقت�شادية 
و�مل��ال��ي��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل����ر�أة 
و�ل�شباب وزيادة �لرو�بط و�ملكت�شبات و�شول �ىل وحدة 
�أن �لربملان �لعربي يتابع ويوؤ�زر  عربية �شاملة .. و�أكد 
كل خطو�ت �ملوؤمتر �ملوفقة .. متمنيا للموؤمتر �لتوفيق 
�ملوؤمتر  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  رئ��ي�����س �جلل�شة  وك���ان  و�ل��ن��ج��اح. 
�لعربي  �ل��ربمل��ان  برئي�س  رح��ب  ق��د  �ل��ع��ت��و�ين  �شلطان 
على  �لعربي  �لربملان  حر�س  وثمن  له  �ملر�فق  و�لوفد 

�حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر ووحدة �ليمن .

حماكمة �شيف االإ�شالم القذايف اختبار �شعب الرئي�س الفل�شطيني يقبل ا�شتقالة رئي�س الوزراء
�لفل�شطينية  �لرئا�شة  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  جهته،  من 
ن�����ش��رت��ه وك���ال���ة �لنباء  ت�����ش��ري��ح  �ب����و ردي���ن���ة يف  ن��ب��ي��ل 
حممود  فل�شطني  دول��ة  رئي�س  �ن  )وف���ا(  �لفل�شطينية 
ر�مي  �ل��وزر�ء  رئي�س  ��شتقالة  �لح��د  �ليوم  قبل  عبا�س 
حني  �إىل  �حلكومة  �أع��م��ال  بت�شيري  وكلفه  �هلل  �حلمد 

ت�شكيل حكومة جديدة .
وكان �حلمد �هلل قدم ��شتقالته �خلمي�س ب�شكل مفاجىء 
�ليمني  حكومته  �د�ء  م��ن  ����ش��ب��وع��ني  ب��ع��د  ع��ب��ا���س  �ىل 
ب�شبب خالفات مع نائبيه. و�شحب �حلمد �هلل ��شتقالته 
�جلمعة خالل �جتماع عقده مع عبا�س بح�شب �مل�شوؤول 

ولكن عبا�س قرر قبولها �شباح �لحد.

•• رام اهلل-ا ف ب:

�م�س  �شباح  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  قبل 
��شتقالة رئي�س �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل ب�شبب ��شتمر�ر 
م�شوؤول  �علن  م��ا  بح�شب  �ل�شالحيات،  على  �خل��الف 

فل�شطيني.
وقال �مل�شوؤول �لكبري �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه 
قبل  عبا�س  حممود  �لرئي�س  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
��شتقالة �حلمد �هلل وكلفه بت�شيري �عمال �حلكومة �ىل 
�لوزر�ء  رئي�س  مبن�شب  جديدة  �شخ�شية  تكليف  حني 

لت�شكيل حكومة جديدة .

�شنودن يتهم بريطانيا بالتج�ش�س على االت�شاالت 

•• القاهرة-وكاالت:

�لرئي�س  �أن�شار  هدد متظاهر من 
تفجري  �إىل  ب���ال���ل���ج���وء  م���ر����ش���ي 
�ل�شيار�ت �ملفخخة يف حال �شقوط 
�لرئي�س مر�شي كما تتنمى �لقوى 
�ل��ع��ل��م��ان��ي��ة وح���رك���ة مت�����رد، على 
ذ�ته  �لوقت  يف  و��شفا  زعمه،  حد 
�لقوى �للري�لية بالأقلية، وموؤكد� 
ذلك  ج��اء  �لرئي�س.  �شرعية  على 
ل  ت��ظ��اه��ر�ت  يف  م�شاركته  خ���الل 
�لرئي�س  ل�شرعية  �مل��وؤي��دة  للعنف 
مر�شي �لتي نظمتها بع�س �لقوى 

و�لأحز�ب �لإ�شالمية.
وذك��������رت ج���ب���ه���ة �لإن������ق������اذ خ���الل 
�لأول،  �أم�س  عقد  �شحايف  موؤمتر 
ب�شكل  جتاهل  مر�شي  �لدكتور  �أن 
�لكر�هية  دع���و�ت  ومتعمد  ك��ام��ل 
و�لفتنة  �لعنف  على  و�لتحري�س 
�لطائفية خالل �ملظاهر�ت �ملوؤيدة 

له، يف �جلمعة �ملا�شية.
و�شبق و�أن �أطلق بع�س �لإ�شالميني 
فتاوى جتيز تكفري من يخرج على 
�لأمر  و�شل  بل  �مل�شري،  �لرئي�س 
�إىل �لفتوى بقتل �ملتظاهرين �شد 
�لدكتور مر�شي، وذلك على ل�شان 
�أطلق  �ل��ذي  غنيم  وج��دي  �ل�شيخ 
و�أعلن  �ل��ق��ت��ل،  دع���و�ت حت��ث على 
�لرئي�س  ع��ل��ى  �خل����روج  �أن  غ��ن��ي��م 
 30 ت��ظ��اه��ر�ت  يف  مر�شي  حممد 
ي��ون��ي��و ح���ر�م ���ش��رع��اً، لأن���ه رئي�س 
�أن  م��وؤك��د�  �ل�����ش��ع��ب،  م��ن  منتخب 

�خلارج على مر�شي كافر .
�ل�شريف،  �لأزه��ر  ��شتنكر  يف حني 
و�أ�شدر  و�ل���ك���ف���ر،  �ل��ق��ت��ل  ف���ت���اوى 
�شيخ  �ل���ط���ي���ب  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور 

ترحيب واإ�شادة يف 
االأق�شر با�شتقالة املحافظ 

•• القاهرة-وكاالت:

��شتقبلت �لأق�شر ��شتقالة �ملحافظ 
�ملهند�س عادل �أ�شعد �خلياط ع�شو 
حزب �لبناء و�لتنمية بارتياح كبري 
�لأو�شاط  قبل  من  و��شع  وترحيب 
�ل�شيا�شية و�ل�شياحية. وقال �أحمد 
�ل�شعبي  �ل���ت���ي���ار  م��ن�����ش��ق  ج���ربي���ل 
�جلماعة  م���وق���ف  �إن  ب���الأق�������ش���ر 
�لإ�شالمية من �لأزم��ة كان موقفا 
نبيال، ر�عى م�شلحة �لوطن �لعليا 
مر�شي  �لرئي�س  ي�شري  �أن  ومت��ن��ى 
�لإ�شالمية  �جل��م��اع��ة  خ��ط��ى  ع��ل��ى 
����ش��ت��ق��ال��ة حمافظ  وي��ع��ل��ن ق���ب���ول 
�لأق�شر . وو�شف جربيل ��شتقالة 
ب����اأن����ه موقف  �لأق�������ش���ر  حم���اف���ظ 
مبدئي و�أن �لعت�شام م�شتمر حتى 
�ل�شتقالة  لقبول  �لرئا�شة  �إع��الن 
من�شق  �شالح  رح��ب حممد  فيما   .
ومنا�شرة  لدعم  �ل�شعبية  �للجنة 
حزب  مب��وق��ف  �ل��وط��ن��ي��ة  �لق�شايا 
�ل����ب����ن����اء و�ل���ت���ن���م���ي���ة م����ن �لأزم�������ة 
وتف�شيلهم  ل��ل��ع��ن��ف  ورف�������ش���ه���م 
م�شلحة  ع���ل���ى  م�������ش���ر  مل�����ش��ل��ح��ة 
من  باملن�شب  وت�شحيتهم  �حل��زب، 
م�شتقبل  �أج��ل  وم��ن  �لأق�شر  �أج��ل 

�لقطاع �ل�شياحي بالبالد.  

لندن �شت�شلم اأبو قتادة 
لالأردن خالل اأيام 

•• عمان-يو بي اأي:

�م�س  رف��ي��ع  �أردين  م�����ش��در  �أع��ل��ن 
�شت�شلم  �لربيطانية  �ل�شلطات  �أن 
حكومة بالده خالل �لأيام �لقليلة 
�ملقبلة عمر حممود عثمان �مللّقب 
وقال   . �لفل�شطيني  ق���ت���ادة  ب���اأب���و 
ل عدم ذكر ��شمه  �مل�شدر �لذي ف�شّ
�إن  �إنرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
�شت�شلم  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
ن��ظ��ريت��ه��ا �لأردن���ي���ة ع��م��ر حممود 
ع��ث��م��ان �مل��ع��روف ب��ا���ش��م �أب���و قتادة 
�لفل�شطيني ، خالل �لأيام �لقليلة 
�مل�����ش��در �ملزيد  ي��ع��ط  �مل��ق��ب��ل��ة. ومل 
من �لتفا�شيل حول �لزمان و�ملكان 
وعمر  �لت�شليم  لعملية  �ملحتملني 
باأبو عمر  �ملعروف  عثمان  حممود 
�أو �أبو قتادة �لفل�شطيني ، مطلوب 
من قبل حكومات �لأردن و�جلز�ئر 
وب��ل��ج��ي��ك��ا وف���رن�������ش���ا و�ل�����ولي�����ات 
�ملتحدة �لأمريكية و�إ�شبانيا و�أملانيا 

و�إيطاليا.

وبني  �ل�شلفي  للتيار  منتمني  بني 
�مل�شري،  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  حمتجني 
– �لأح������د، مبدينة  �ل�����ش��ب��ت  ل��ي��ل 
�مل���ح���ل���ة �ل����ك����ربى )����ش���م���ال غرب 
ليونايتد  �شاهد  وق��ال  �ل��ق��اه��رة(. 
�ل�شبي  �أن  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
ع���ام���اً( لقي  �ل�����ش��ي��د ج��م��ال )12 
م�����ش��رع��ه ب��ر���ش��ا���ش��ة يف �ل���ر�أ����س 
خ���الل ����ش��ت��ب��اك��ات ب���ني حمتجني 
على �لنظام �حلاكم وبني منتمني 
حلزب �لنور �ل�شلفي مبحيط مقر 
�حلزب يف منطقة بنز�يون مبدينة 

�ملحلة �لكربى .
جمهولني  �أن  �ل�����ش��اه��د  و�أ����ش���اف 

عددهم  ي��ق��در  مل��ر���ش��ي  �ملناه�شني 
وفق  م�����ش��ري،  مليون   15 ب��زه��اء 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �حل��رك��ة وتهدف 

�إىل �شحب �لثقة من �لرئي�س.
بكار،  ن��ادر  �أ���ش��ار  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
م�����ش��وؤول �لإع����الم يف ح���زب �لنور 
�ملتظاهرين  مطالب  �أن  �ل�شلفي، 
�أ�شار  كما  م�شروعة،  مر�شي  �شد 
�أن �حل��زب لن  �إىل  يف �لوقت ذ�ت��ه 
كما  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت،  تلك  يف  ي�شارك 
مل ي�شارك يف مظاهر�ت جمعة ل 

للعنف .
�لثانية  يف  �شبي  ُق��ت��ل  ذل���ك،  �ىل 
��شتباكات  يف  �ل��ع��م��ر  م���ن  ع�����ش��رة 

�لأزه������ر، ب��ي��ان��ا رد ف��ي��ه ع��ل��ى هذه 
�خلروج  �أن  �أو�شح  حيث  �لفتاوى، 
يف م���ظ���اه���ر�ت ���ش��ل��م��ي��ة ���ش��د ويل 
ول  �شرعاً،  جائز  �ل�شرعي،  �لأم��ر 
عالقة ل��ه ب��الإمي��ان و�ل��ك��ف��ر، كما 
مع�شية  �مل�����ش��ل��ح  �خل����روج  �أن  �أك����د 
تنطلق  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  ك���ب���رية. 
يونيو،  م���ن   30 يف  ت���ظ���اه���ر�ت، 
�مل�شرية،  �مل���ع���ار����ش���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
و�إجر�ء  �لرئي�س  باإقالة  للمطالبة 
وي�شبق  مبكرة،  رئا�شية  �نتخابات 
�مل����ق����ررة حملة  �ل���ت���ظ���اه���رة  ه�����ذه 
�شبابية حتت م�شمى حركة مترد ، 
متكنت من جمع ماليني توقعيات 

�ل�شتباكات  منطقة  �إىل  و���ش��ل��و� 
�ل����ه����و�ء من  �ل����ن����ار يف  و�أط����ل����ق����و� 
�أ�شلحة �آلية فارتطم ر�شق ر�شا�س 
بج�شر معدين يف �ملنطقة و�رتدت 
بر�أ�شه  �ل�شبي  �أ���ش��اب��ت  ر�شا�شة 

ف�شقط قتياًل.
ب����د�أت  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  �أن  و�أو�����ش����ح 
�ملُلتحني،  من  �ثنان  عاتب  حينما 
�لنظام  م��ع��ار���ش��ي  م��ن  جم��م��وع��ة 
مبيد�ن  مقهى  يف  جال�شني  ك��ان��و� 
�مل��ح��ل��ة �لكربى  �ل�����ش��ون يف و���ش��ط 
للنظام  وج���ه���وه���ا  ���ش��ت��ائ��م  ع���ل���ى 
مال�شنات  ف��وق��ع��ت  �لإ�����ش����الم����ي، 
�ملعار�شون  وق���ام  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني 
مب����ط����اردة �ملُ��ل��ت��ح��ني ح��ت��ى دخال 
�ملحتجون  فقام  �ل��ن��ور  ح��زب  مقر 
�ملقر  بر�شق  عددهم  تز�يد  �لذين 
بزجاجات �ملولوتوف �حلارقة قبل 

�قتحامه وتدمري حمتوياته.
عنا�شر  و�شلت  ذل��ك  غ�شون  ويف 
من �لأمن �ملركزي مدعومة باآلية 
مدرعة وفر�شت طوقا �أمنيا حول 

مقر حزب �لنور.
عدة  م�شرية  حمافظات  وت�شهد 
ح���ال���ة م���ن �لح���ت���ق���ان ب���ني قوى 
��د �ل��رئ��ي�����س حممد  �إ���ش��الم��ي��ة ت��وؤيِّ
مر�شي �لقيادي يف جماعة �لإخو�ن 
�مل�������ش���ل���م���ني وت����ط����ال����ب ب����اح����رت�م 
���ش��رع��ي��ت��ه ك��رئ��ي�����س ل��ل��ب��الد ،وبني 
باإ�شقاط  ي��ط��ال��ب��ون  م��ع��ار���ش��ني 
�ل����ن����ظ����ام ورح�����ي�����ل م����ر�����ش����ي عن 
�مل�شريون  يرتقب  فيما  �ل�شلطة، 
 30 ت��ظ��اه��ر�ت حا�شدة يف  �ن���دلع 
ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �جل���اري ملطالبة 
�ل����رئ����ي���������س ب����ال����رح����ي����ل و�إج����������ر�ء 

�نتخابات رئا�شية مبكرة.

•• طرابل�س-وكاالت:

يف �أول �ختبار من نوعه لقدرة �لق�شاء �جلديد على �إجر�ء حماكمات 
عادلة، تبد�أ ليبيا يف �أغ�شط�س �آب �ملقبل حماكمة �شيف �لإ�شالم جنل 
�لزعيم �لر�حل معمر �لقذ�يف بتهم قد ت�شل عقوبتها �إىل �لإعد�م، 
مثل  �أخ��رى  وتهم  عليه،  و�لتحري�س  و�جلماعي  �لعمد  �لقتل  منها 
�لتعذيب و�لإخفاء �لق�شري و�لغت�شاب وقمع �ملظاهر�ت �إبان ثورة 
ظل  يف  �ملرتقبة  �لعلنية  �ملحاكمة  وجت��رى   .2011 فرب�ير   17
�جلنائية  �ملحكمة  م��ع  ليبي  ون���ز�ع  وخ��ط��رية  �شعبة  �أمنية  ظ��روف 
�لدولية ب�شبب مطالبات �لأخرية بت�شليم �شيف �لإ�شالم �إليها. وعلى 
�ملحاكمة  بح�شا�شية  �ملرغني  �شالح  �لعدل  وزي��ر  �أق��ر  �لأ�شا�س،  هذ� 

لأبعادها �لدولية، موؤكد� �حرت�م �ملحكمة �جلنائية �لدولية، م�شري� 
�إىل قو�عد قانونية مقررة يف �لتعامل معها. و�أدىل �ملرغني بت�شريح 
قال فيه: �إن ق�شية تنازع �لخت�شا�س بينهم وبني �جلنائية �لدولية 
�شوف حت�شم يف وقتها، و�إن ليبيا �شوف ت�شتمر بكل �ح��رت�م وهدوء 
يتفهم  �لعاملي  �لعام  �ل��ر�أي  �أن  و�أك��د  �لق�شية.  ملف  مع  �لتعامل  يف 
�لدولية  �ملعايري  فيها  تتو�فر  عادلة  حماكمات  لعقد  ليبيا  حاجة 
و�لوطنية جلميع �ملتهمني مبن فيهم من تطلبهم �جلنايات �لدولية 
�إن وز�رت��ه و�شعت خطة و�شفها باحلا�شمة  �ملرغني  وباملنا�شبة، قال 
لو�شع �ل�شجون يف م�شار يقودها خلدمة �لعد�لة باملرحلة �لنتقالية 
م�شاريع  �إ���ش��د�ر  �لعام  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  على  �أن  �أك��د  لكنه  �حلرجة 

قو�نني �لعد�لة �لنتقالية ومعاجلة �أو�شاع �ملُغت�شبات و�ملُعنفات .
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تركي�ا واأملاني��ا.. �ش��راع امل�شال�ح يف اأوروب��ا 
•• ا�شطنبول-وكاالت:

مل تنح�شر �رتد�د�ت �لحتجاجات 
نحو  طيلة  ت��رك��ي��ا  �شهدتها  �ل��ت��ي 
بل  حدودها،  د�خ��ل  �أ�شابيع  ثالثة 
�لدولية  عالقاتها  �إىل  جتاوزتها 
و�شلت  ح���ي���ث  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، 
�شر�رة هذه �لحتجاجات مو�شوع 
�ن�شمام  �أج������ل  م����ن  �مل���ف���او����ش���ات 
�أن��ق��رة ل��الحت��اد �لأوروب������ي، و�أدت 
بني  �ل�شفر�ء  ��شتدعاء  تبادل  �إىل 
ت��رك��ي��ا و�أمل��ان��ي��ا، وه���و م��ا ق���ر�أ فيه 
�لنفوذ  يف  �شر�عا  �ملحللني  بع�س 

بني �لبلدين .
�لأملانية  �مل�شت�شارة  �ن��ت��ق��دت  فقد 
�ل�شرطة  ت��ع��ام��ل  �أجن��ي��ال م��ريك��ل 
وعدته  �مل��ح��ت��ج��ني  م���ع  �ل���رتك���ي���ة 
�مل�شوؤولني  بع�س  دعا  كما   ، قا�شيا 
مفاو�شات  وق����ف  �إىل  ح��زب��ه��ا  يف 
�لحت������اد  �إىل  ت���رك���ي���ا  �ن�������ش���م���ام 
�لأوروبي �لتي من �ملقرر �أن تعقد 
جولة جديدة منها بعد �أيام قليلة.  
وزير  عليها  رد  �لت�شريحات  ه��ذه 
�حلكومة  يف  �لأوروب��������ي  �لحت�����اد 
�لرتكية �إيغمان باغي�س قائال �إنه 
مادة  عن  تبحث  مريكل  كانت  �إذ� 
حلملتها �لنتخابية �لد�خلية فاإن 
هذه �ملادة يجب �أل تكون تركيا ، يف 
�لت�شريعية  �لنتخابات  �إىل  �إ�شارة 
�ملرتقبة يف �أملانيا يف 22 �شبتمرب-

�أيلول �ملقبل.
��شتدعت  �ل��ت��وت��ر  ت�����ش��اع��د  وم����ع 

اإ�شرائيل تبحث عودة 
دروز من �شوريا 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ع����ام م��ك��ت��ب رئي�س  �أع���ل���ن م���دي���ر 
هارئيل  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي،  �ل��������وزر�ء 
�إ�شر�ئيل  ح���ك���وم���ة  �أن  ل����وك����ري، 
���ش��ك��ان ه�شبة  ط��ل��ب  ���ش��ت��ب��ح��ث يف 
�جل�������ولن �ل����ع����رب �ل��������دروز ع����ودة 
�أق���رب���ائ���ه���م �ل����ذي����ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
ومل  �ل�شنني  ع�شر�ت  منذ  �شوريا 
وذل��ك على خلفية  ع��ائ��الت،  �شمل 
�لأزمة �ل�شورية. ويتو�جد �لعديد 
�لأربع  �ل��درزي��ة  �لقرى  �شكان  من 
�لباقية بعد �لحتالل �لإ�شر�ئيلي 
 ،1967 �ل��ع��ام  ح��رب  يف  لله�شبة 
�إليها  ت���وج���ه���و�  �ل���ت���ي  ����ش���وري���ا  يف 
و�لعمل  �جلامعي  �لتعليم  لغر�س 
يعودو�  ومل  �حل��ك��وم��ي  �ل�شلك  يف 
ب��ع��د ق���ر�ر  �إىل �جل������ولن خ��ا���ش��ة 
 .1981 �لعام  يف  �شمها  �إ�شر�ئيل 
وقالت �شحيفة معاريف �إن لوكري 
ز�ر قرية جمدل �شم�س، وهي �أكرب 
ق��ري��ة يف �جل������ولن، و�ج��ت��م��ع مع 
ع�شر�ت من وجهاء �جلولن �لعرب 
�لدروز ويف مقدمتهم �ل�شيخ طاهر 
�أبو �شالح. و�أ�شافت �ل�شحيفة �أنه 
خالل �لجتماع قدم �ملحامي نبيه 
خنجر وثيقة �إىل لوكري، وقال �إنها 
وت�شمنت  �شالح،  �أبو  �ل�شيخ  با�شم 
عدة مطالب من حكومة �إ�شر�ئيل 
ب��ع��ودة مو�طنني  �ل�����ش��م��اح  �أب���رزه���ا 
ع�شر�ت  منذ  �شوريا  يف  يتو�جدون 

�ل�شنني �إىل �جلولن.

�لقوة  ه��ذه  و  و�أفريقيا،  �لأو���ش��ط 
ي��ر�ق��ب��ه��ا �لحت�����اد �لأوروب�������ي عن 
كثب . و�أ�شاف يف مدينة �إ�شطنبول 
�لرتكية، �أن مثل هذ� �لتوتر لي�س 
ج��دي��د�، و�أن عالقات �لحت��اد مع 
و�جلزر،  �ملد  د�ئما  يطبعها  تركيا 
دول  وب��ع�����س  �أمل���ان���ي���ا  �أن  م��ع��ت��رب� 
�لحتاد خ�شو�شا فرن�شا قلقة من 
ت�شكل  لأن��ه��ا  �إل��ي��ه  تركيا  �ن�شمام 
قوة �شكانية كبرية و�شت�شبح ثاين 
قوة �نتخابية يف �أوروبا بعد فرن�شا 

يف حال �ن�شمامها .

�ل�شفري  �لأم���ريك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
لطلب  �أمل�������ان�������ي�������ا  يف  �ل�������رتك�������ي 
باملثل  �أن���ق���رة  وردت  ت��و���ش��ي��ح��ات، 
وهو  �لأمل���اين،  �ل�شفري  و��شتدعت 
م���ا ف�����ش��ره حم��ل��ل��ون ب���اأن���ه جمرد 
�أملانيا  ب��ني  ون��ف��وذ  م�شالح  ���ش��ر�ع 

وتركيا.
�ملفاو�شات  م���ن  �مل��ق��ب��ل��ة  �جل���ول���ة 
�لف�شل  ت���ب���ح���ث  �أن  ي����ف����رت�����س 
�ل�شيا�شة  ب��ق�����ش��اي��ا  �مل��ت��ع��ل��ق   22
�لإقليمية، غري �أن وزير �خلارجية 
قال  في�شرتفيله  غ��ي��دو  �لأمل�����اين 

ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع �إن���ه ي��رغ��ب يف بدء 
�لنقا�س حول �لف�شلني 23 و24 
�ملتعلقني باحلقوق �ملدنية وحرية 

�ل�شحافة وحرية �لتجمع.
�ل�شيا�شي  و�مل���ح���ل���ل  �لأك�����ادمي�����ي 
�ل��رتك��ي م�����ش��ع��ود �أول���ك���ار ق���ال �إن 
�أمل��ان��ي��ا ه��ي �ل��ف��اع��ل �لأ���ش��ا���ش��ي يف 
تركيا  و�إن  �لأوروب����������ي،  �لحت������اد 
بدورها �نتقلت يف �ل�شنو�ت �لع�شر 
�إىل  �ل�شعف  م��وق��ع  م��ن  �لأخ����رية 
موقع �لقوة �ملت�شاعدة، و�أ�شبحت 
�ل�شرق  دول  م����ع  ع����الق����ات  ل���ه���ا 

تكتل ي�شاري الإ�شقاط رئي�س وزراء األبانيا 
•• تريانا-رويرتز:

برملانية  �نتخابات  يف  �م�����س  باأ�شو�تهم  �لبانيا  يف  �لناخبون  �دىل 
يتابع �لغرب �شريها عن كثب يف �شوء خماوف متز�يدة على و�شع 
�لدميقر�طية يف �لبانيا �لع�شو يف حلف �شمال �لطل�شي وت�شعى كتلة 
ي�شارية موحدة ل�شقاط رئي�س �لوزر�ء �شالح بري�شا طبيب �لقلب 
�لتو�يل على نحو  له على  بثالث فرتة  �لفوز  �ل��ذي يحاول  �ل�شابق 
عام  �ملت�شدد  �ل�شيوعي  �شقوط نظامها  �لبانيا منذ  غري م�شبوق يف 
1991. ولكن �لتهديد بالتنازع على نتيجة �لنتخابات يتز�يد بعد 
�ن �دى خالف �شيا�شي �ىل جعل �للجنة �ملركزية لالنتخابات تعاين 
من نق�س يف �لفر�د وعاجزة عن �لت�شديق على �لنتيجة. و�شتفعل 

حرة  �ع��ت��ربت  �نتخابات  �لبانيا  جت��ر  ومل  منها  ب��دل  حمكمة  ذل��ك 
ونزيهة ب�شكل كامل منذ عام 1991 و�شيوؤدي �خفاقها من جديد 

يف فعل ذلك �ىل نك�شة لطموحاتها بالن�شمام لالحتاد �لوروبي.
�ن  �حتمال  �ىل  ت�شري  ولكنها  عليها  يعتمد  �ل��ر�أي ل  و��شتطالعات 
بلدية  رئي�س  ر�م��ا  �دي  بزعامة  �ملعار�س  �ل�شرت�كي  �حل��زب  يحقق 
ر�م��ا حتالفه مع  ب�شيط وع��زز فر�س  بفارق  ف��وز�  48 عاما  تري�نا 
حزب ي�شاري �شغري كان �شمن �ئتالف مع بري�شا �شابقا وخ�شر ر�ما 
وقتلت  �لتظاهر  �ىل  �ن�شاره  ودع��ا   2009 يف  �ل�شابقة  �لنتخابات 
�حلياة  عاما على   68 بري�شا  ��شخا�س. وهيمن  �ربعة  �لمن  قو�ت 
توؤدي  وق��د  �ل�شتاليني  نظامها  �ن��ه��ي��ار  منذ  �لبانيا  يف  �ل�شيا�شية 

هزميته يف �لنتخابات �م�س �لحد �ىل نهاية م�شو�ره �ل�شيا�شي.

اأخبار ال�شاعة : االإمارات الدرع 
الواقية لالجئني حول العامل 

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعد من 
�أكرث �لدول �لد�عمة لأو�شاع �لالجئني حول �لعامل �شو�ء من خالل 
�مل�شاعد�ت �لعاجلة �لتي تقدمها لهم �أو من خالل �لعمل على تنفيذ 
بع�س �مل�شروعات و�لرب�مج �لتنموية �لتي ت�شهم يف �حلد من معاناتهم 
وحتت  يعي�شونها.  �لتي  �ل�شعبة  �لأو���ش��اع  جت��اوز  على  وم�شاعدتهم 
�ل��درع �لو�قية لالجئني ح��ول �لعامل ق��ال��ت..�إن ه��ذ� ما عرب  عنو�ن 
عنه بو�شوح �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر يف ت�شريح مبنا�شبة يوم 
�لالجئ �لعاملي �لذي و�فق يوم  20  من �شهر يونيو �جلاري .. موؤكد� 
�شموه �أن دولة �لإمار�ت �شتظل �لدرع �لو�قية لالجئني من تد�عيات 
�للجوء �لقا�شية و�حل�شن �ملنيع للحد من معاناتهم �ملتفاقمة و�ل�شند 
�لقوي ل�شون كر�متهم �لإن�شانية . و�أو�شحت �لن�شرة �لتي ي�شدرها 
مبادر�ت  �ل�شرت�تيجية..�أن  �لبحوث  و  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز 
�لإمار�ت جتاه �لالجئني و�لنازحني �ل�شوريني خالل �لفرتة �ملا�شية 
كانت تعبري� و��شحا عن هذه �لقناعة وعملت على تخفيف معاناتهم 
�لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  مع  وتعاونت  �جل��و�ر  دول  ويف  �لد�خل  يف 
�أف�شل  م��ن  حاليا  يعد  �ل���ذي  �ل��ف��ه��ود  مريجيب  خميم  �إق��ام��ة  على 
وقامت  �ل�شوريني  لالجئني  و�لعناية  �خلدمات  توفري  يف  �ملخيمات 
�أجل تقدمي  و�لدولية من  �لإقليمية  تن�شيق �جلهود  و��شح يف  بدور 
م��زي��د م��ن �ل��دع��م �لإن�����ش��اين ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني يف دول �جل���و�ر. 
�ل��ذي ت�شطلع به دول��ة �لإم���ار�ت يف دعم  �ل��دور �لر�ئد  �أن  و�أ�شافت 
�لالجئني و�لنازحني وم�شاندتهم حول �لعامل بوجه عام ي�شتند �إىل 
ي�شكل  �لالجئني  دعم  �إن  �ملهمة..�أولها  و�ملبادئ  �لعتبار�ت  عدد من 
�خلارجية  �ل�شاحة  على  �لإن�شانية  �لإم����ار�ت  �شيا�شة  يف  مهما  بعد� 
�ل�شر�عات  مناطق  يف  معاناتهم  لتخفيف  تتحرك  مبقت�شاه  و�ل��ذي 
�إىل حتد  �ملعاناة  و�حل��روب و�ل��ك��و�رث حتى ل تتفاقم وتتحول ه��ذه 
�ل�شيخ حمد�ن  �أن �شمو  �إىل  �مل�شتقبل .. م�شرية  ت�شعب مو�جهته يف 
بن ز�يد �آل نهيان حذر من مغبة �إطالة �أمد �لأزمة �ل�شورية لأن ذلك 
�أن ثاين  يوؤدي �إىل تدفق �ملزيد من �لالجئني لدول �جل��و�ر. وبينت 
�أن تفاقم ق�شية �للجوء حول �لعامل ميثل حتديا كبري�  �لعتبار�ت 
يوؤثر  �لإن�شانية وقو�ه �خلرية وقد  �لدويل ومنظماته  �ملجتمع  �أمام 
يف �لأمن و�ل�شتقر�ر �لدوليني ملا يرتبط به من حتديات عديدة ولذ� 
فاإن دولة �لإمار�ت تدرك �أهمية معاجلة �لأ�شباب �لتي قد توؤدي �إىل 
�لتي  �ل�شلبية  �لتد�عيات  �حتو�ء  على  و�لعمل  �لظاهرة  هذه  تفاقم 
�آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أن  �إىل  ولفتت   . عليها  ترتتب  قد 
نهيان طالب بت�شافر �جلهود �لدولية وتعزيز �ل�شر�كة بني �ملنظمات 
ق�شاياهم  �إىل  �لنتباه  ولفت  و�قعهم  حت�شني  �أج��ل  م��ن  �لإن�شانية 
حد  عند  يتوقف  ل  �ل��الج��ئ��ني  دع��م  �إن  ثالثها   .. و�مل��ل��ح��ة  �لعاجلة 
تقدمي �مل�شاعد�ت �ملادية �لتي تخفف معاناتهم و�إمنا ميتد كذلك �إىل 
م�شاعدتهم يف �لعودة و�ل�شتقر�ر يف مناطقهم �لأ�شلية وذلك باإقامة 
�لتي ت�شاعد على تنمية  �مل�شروعات �ملختلفة  �لبنى �لتحتية وت�شييد 
�لعي�س  �لالجئني  ل��ه��وؤلء  ي�شمن  �ل��ذي  �ملناخ  وتوفري  �ملناطق  ه��ذه 
�أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي..�إن  �أمن و�أم��ان. وقالت  يف 
�ل��ذي تقوم به �لإم���ار�ت يف تعزيز �جلهود �لدولية للحد من  �ل��دور 
ماليني  على  �خلطرية  لتد�عياتها  و�لت�شدي  �للجوء  حمنة  تفاقم 
�ملعنية  �لدولية  �ملنظمات  جانب  من  وتقدير  باإ�شادة  �لب�شر..يحظى 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �لإيجابية  �شورتها  م��ن  يكر�س  �أن��ه  ع��ن  ف�شال 

باعتبارها عنو�نا للعطاء و�لنجدة و�خلري.

•• وا�شنطن-وكاالت:

تفيد  تقارير  ون�شرت  �شوريا  تناولها مو�شوع  �لأمريكية يف  �ل�شحف  ��شتمرت 
باأن كثري� من �لالجئني �ل�شوريني يعودون حاليا �إىل بالدهم من �لأردن، و�أن 
نطاق  على  حرب طائفية  �إىل  حّولتها  �ل�شورية  �حل��رب  �هلل يف  م�شاركة حزب 
�لالجئني  م��ن  ب��ه  ُي�شتهان  ل  ع���دد�  �أن  بو�شت  و��شنطن  و�أو���ش��ح��ت  �ملنطقة. 
�ل�شوريني يعودون هذه �لأيام من خميمات �لزعرتي �ملزدحمة �إىل قر�هم يف 
ب�شار  للرئي�س  �ملو�لية  �لقو�ت  ت�شيطر  �أن  من  يخ�شون  �إنهم  ويقولون  �شوريا، 
�لأ�شد على �آخر �ملناطق �لآمنة على طول �حلدود �ل�شورية �لأردنية، وبالتايل 
وُيرتكون  عودتهم  خ��الل  �ملعار�شة  ق��و�ت  قبل  م��ن  �حلماية  فر�شة  يفقدون 
�ل�شباب  �ل�شوريني  �لالجئني  بع�س  �أن  و�أوردت  وطنهم.  ع��ن  بعيد�  عالقني 
�ل�شيعة  مقاتلي  �شد  �جلهاد  لدعوة  ��شتجابة  لبالدهم  يعودون  �إنهم  يقولون 

�لتي �أطلقها علماء �ل�شنة يف بع�س �لدول �لعربية موؤخر� و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن 
عدد �لالجئني �ل�شوريني �لعائدين من �لأردن �إىل قر�هم جتاوز يف بع�س �لأيام 
�ل�شهر �ملا�شي عدد �لقادمني من �شوريا. و�أ�شارت �إىل �أن كثري� من �لالجئني 
ي�شاعدها مقاتلون  �لتي  �لأ�شد  �إن قو�ت  للنظام يقولون  �ملعار�شني  و�ملقاتلني 
�إي��ر�ن ولبنان و�لعر�ق، ب��د�أت حتقق مكا�شب يف �حل��رب. وقالت �إن  �أجانب من 
�لأنباء حول وعود �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما بت�شليح �ملعار�شة �ُ�شتقبلت 
بالت�شكك من قبل �لالجئني وكذلك �ملقاتلني �ملعار�شني. وكتبت لو�س �أجنلو�س 
تاميز �أن تورط حزب �هلل يف �حلرب �ل�شورية �أثار �لدول �لعربية �لتي يقودها 
�ل�شنة لتهب �شد حماولت �لهيمنة �لإير�نية. وقالت �إن �لتغرّي�ت يف �لو�شع 
�ل�شيا�شي �ل�شابق باملنطقة، جر�ء ثور�ت �لربيع �لعربي �لتي �أطاحت بالأنظمة 
�إحباط  يف  �شاهم  �ل�شنة،  من  بقادة  و�أت��ت  وليبيا  وتون�س  م�شر  يف  �لعلمانية 

خمططات �إير�ن بتوحيد �لدول �ملذكورة �شد �إير�ن يف �حلرب �ل�شورية.

الجئون �شوريون يعودون لبالدهم من االأردن 

ال�شرطة ت�شتعيد ال�شيطرة على ميدان تق�شيم 

•• عوا�شم-وكاالت:

دم�شق،  يف  �ل���ق���اب���ون  ح���ي  حت����ول 
وخ���الل 5 �أي����ام ف��ق��ط م��ن ق�شف 
بقايا  �إىل  �ل�����ش��وري،  �لنظام  ق��و�ت 
�لكثري  و�شط  و�حلجر  �لب�شر  من 
من �لقتلى �لذين ل يز�لون حتت 
�لكالب  تنه�س  و�لذين  �لأنقا�س، 
�إنهم  ع��ي��ان  ���ش��اه��د  وق���ال  جثثهم. 
�شاهدو� قبل يوم �لكالب تلتهم �أما 
�لقتلى، وجنحو�، يف  وطفلتها من 
طفلها  �إنقاذ  يف  �ملعجزة،  ي�شبه  ما 

�لثاين من بر�ثن �لكالب.
�ملوثقني حتى  �ل�شحايا  وبلغ عدد 
�أطفال   3 بينهم  قتيال،   25 �لآن 
يكون  ي��ك��اد  �حل��ي  �أن  �شاهد  وذك���ر 
لنت�شار  �جل���ث���ث،  م���ن  �إل  ف���ارغ���اً 
بع�س  �أ����ش���ط���ح  ع���ل���ى  �ل���ق���ن���ا����ش���ة 
�مل���ن���ازل، و�إق��د�م��ه��م ع��ل��ى ق��ت��ل كل 
على  نا�شطون  وب��ث  يتحرك.  م��ن 
يوتيوب فيديو لطفل من �لقابون 
ي�شتنجد  ب��ال��غ��ة،  �إ���ش��اب��ات  م�شاب 
مب���ن ح��ول��ه يف ظ���ل خ���وف ورعب 
 . لأهلي  دق  عمو  قائال  �شديدين، 
وبح�شب �شاهد عيان من �لقابون، 
�أبو �ليمان، فاإن �أ�شرة �لطفل رمبا 
�لق�شف  عمليات  يف  ق�شت  ت��ك��ون 
�ل��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا �حل���ي م��ن قبل 
ر�ج��م��ات ون���ري�ن �ل��ن��ظ��ام.  و�أخرج 
ب���ع�������س �لأه����������ايل م����ن ب����ني رك����ام 
�جلثة،  م�شوهي  طفلني  �ل��ق��اب��ون 

بال �أطر�ف، وبال ر�أ�س.
�لقابون ي   تن�شيقية  ويقول ع�شو 
منذ 5 �أيام بد�أت �حلملة �لعنيفة، 
�لق�شف  ك����ان  �لأول  �ل���ي���وم  ويف 
بالدبابات فقط، و�شادت حالة من 

�لذهول لدى �لنا�س، مع هلع كبري 
وخ�شو�شاً بالن�شبة لالأطفال .

وي���ت���اب���ع يف م��ن��ت�����ش��ف �ل��ل��ي��ل ب���د�أ 
���ش��رب �ل��ه��اون م��ن �ل��ع��ي��ار �لتقيل 
تام  �نقطاع  مع  �لثقيلة  و�ملدفعية 
�مل���رور،  ح��رك��ة  و�ن���ع���د�م  للكهرباء 
5 قذ�ئف هاون  كل دقيقة ت�شقط 
ود�م  ج��ه��ات،  ع��دة  وم��ن  ومدفعية 

�لق�شف حو�يل 5 �شاعات .
�حل�����ش��ي��ل��ة ك����ان����ت، وع����ل����ى مدى 
�أبنية،  ب��ال  منطقة  م��رت،  �ل�200 
ومدمرة  م��ه��دم��ة  �مل���ن���ازل  ج��م��ي��ع 
�لنا�س  م��ن  و�لكثري  ك��ام��ل،  ب�شكل 
ت��ل��ك �لأن���ق���ا����س، ول ميكن  حت���ت 
كانو�  �إذ�  م����ا  ي���ع���رف  �أن  لأح������د 
وبعد حماولت  �أم��و�ت��ا.  �أم  �أح��ي��اء 

مبحاولت  يقومان  و�ح��د  وطبيب 
�شبه يائ�شة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه، 
�لتن�شيقية  ع�شو  وبح�شب  ولكن، 
ي ، �لكثري من �جلرحى يحتاجون 
برت  يكون  رمب��ا  معقدة،  لعمليات 
�لأع�����ش��اء م��ن �أب�����ش��ط��ه��ا، ع���د� عن 

�لنق�س �ل�شديد بالدم .
ويقول �أبو �ليمان حلم �لنا�س على 
ح�شبي  �ل��ط��رق��ات،  ويف  �جل�����در�ن 
�هلل ون��ع��م �ل��وك��ي��ل ع��ل��ى م���دى 5 
يرفع  �أن  م���وؤذن  ي�شتطع  مل  �أي����ام، 
�لقابون،  يف  لل�شالة  د�عيا  �شوته 
ف��امل�����ش��اج��د ت��ق�����ش��ف ي��وم��ي��ا وعلى 
�ل��ه��اون، ول  بقذ�ئف  �لنهار  م��دى 
�إمكانية لدفن �ملوتى، و�إمنا حتول 
ع�شو�ئية  ت�����ش��رف��ات  �إىل  �لأم������ر 

لن��ت�����ش��ال �جل��ث��ث و�جل���رح���ى، بد�أ 
نوع  م��ن  ���ش��و�ري��خ  ي�شرب  �لنظام 
�أنها  �ل�شكان  و�أي��ق��ن  �أر����س،  �أر����س 
لتاأديبهم  ولي�شت  لإبادتهم  حملة 
تهد�أ  مل  �ل��ق��اب��ون  �أن  �ع��ت��ب��ار  على 
م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل���ث���ورة، رغ���م ق�شفها 
�أك��رث م��ن م��رة. و�لأح���د ه��و �ليوم 
�شد  �لأعنف  �حلملة  �ل�شاد�س من 
�حلي، ول تتوقف �شو�ريخ �أر�س- 
�ل�شو�ريخ  ر�ج����م����ات  ول  �أر�������س 
�لو�شع  �ل��ق�����ش��ف.  ع��ن  �ل��ه��اون  �أو 
�ليمان،  �أب����و  ب��ح�����ش��ب  �لإن�������ش���اين، 
كارثي يف �حلي، �إذ بعد 5 �أيام من 
�ل��ق�����ش��ف و�حل�����ش��ار و�ل��ق��ت��ل، بات 
�حلي بال طعام ول �شر�ب ول مياه 
ول كهرباء. م�شفى ميد�ين و�حد، 

و�أ�شبح  و�لق�شف،  �لقن�س  ب�شبب 
ك��ل م��ن ي��ج��د م��ك��ان��اً ول���و �شغري�ً 

يدفن فيه �أحد �ل�شحايا.
يتحرك �لنا�س بجنون يف �لقابون، 
عيونهم،  ت����ر�ه  م��ا  ي�����ش��دق��ون  ول 
�لأحبة،  ينادون  ي�شرخون  يبكون 
يعرفونها،  وج�����وه  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون 
ي����دورون يف �مل��ك��ان، متتد �لأي���ادي 
�لركام،  حت��ت  م��ن  �جل��ث��ث  تنت�شل 
ويبقى من يرى لي�س كمن ي�شمع 
�لرئي�س  رح���ب  �شيا�شيا،  ي��ق��ر�أ  �أو 
�ل��ف��رن�����ش��ي ف���رن�������ش���و� ه����ولن����د يف 
�لدوحة  ر�شمية �ىل  زيارة  م�شتهل 
بالقر�ر �لذي �تخذته يف �لعا�شمة 
11 دول��ة من جمموعة  �لقطرية 
ب��ت��ع��زي��ز دعمها  ���ش��وري��ا  �����ش���دق���اء 
مل��ق��ات��ل��ي �مل���ع���ار����ش���ة �ل�������ش���وري���ة يف 
مو�جهة قو�ت نظام �لرئي�س ب�شار 
�ل����ش���د، م�����ش��ي��د� م���ن ج��ه��ة ثانية 
�لدولة  م���ع  �مل���م���ت���ازة  ب��ال��ع��الق��ات 
وق����ال هولند  ق��ط��ر.  �ل�����ش��دي��ق��ة 
خالل لقائه �جلالية �لفرن�شية يف 
قطر �ن �جتماع ��شدقاء �شوريا يف 
�ل��دوح��ة �ت��اح ر�شم خ��ط وه��و دعم 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة . و����ش��اف �ن 
�لدول �لحدى ع�شرة �لتي �شاركت 
تعزز  �ن  �ي�شا  ق��ررت  �لجتماع  يف 
�لتي تكفل  �لعنا�شر  يف �شكل �كرب 
للعملية  للتح�شري  �ل�شمانات  كل 
�شوريا، و طلبت من  �لنتقالية يف 
�لن�شحاب  �لجنبية  �لقوى  بع�س 
م���ن ه����ذ� �ل��ب��ل��د و �ل����ذه����اب نحو 
ب���اي���ج���اد خمرج  م����وؤمت����ر ي�����ش��م��ح 
���ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ن��ز�ع �ل�������ش���وري �ل���ذي 
 93 ��شفر وفق �لمم �ملتحدة عن 

�لف قتيل على �لقل.

م�شاورات يونانية 
لت�شكيل حكومة جديدة

•• اأثينا-وكاالت:

يجري �ل�شرت�كيون و�ملحافظون يف 
لت�شكيل  مكثفة  م�����ش��اور�ت  �ل��ي��ون��ان 
حكومة جديدة بعد �نهيار �لئتالف 
�لي�شار  ح��زب  �ن�شحاب  �إث���ر  �حل���ايل 
�ملرجح  وم���ن   . م��ن��ه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�نطوني�س  �ل���وزر�ء  رئي�س  يلتقي  �أن 
�لدميقر�طية  �شامار��س زعيم حزب 
�جلديدة مع �يفاجنيلو�س فنيزيلو�س 
�ل�شرت�كي  ب���ا����ش���وك  ح�����زب  زع���ي���م 
�حلكومي  �لت�شكيل  ح��ول  للتباحث 
م��ع �شحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ويف  �جل���دي���د. 
ت�����ش��در كل  �ل��ت��ي  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  توفيما 
ي��وم �أح���د، �أب���دى ���ش��ام��ار����س �شروره 
�نتخابات مبكرة على  �إجر�ء  بتفادي 
�حلاكم  �لئتالف  �نهيار  من  �لرغم 
���ش��ام��ار����س �شا�شة  �حل����ايل. وط��ال��ب 
يتعاونون  كيف  يتعلمو�  ب���اأن  ب���الده 
�أنه  �إىل  م�����ش��ري�  بع�شا  بع�شهم  م��ع 
تعري�س  ي���و�����ش���ل���و�  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ل 
�أنف�شهم لالأخطار . وميلك �حلزبان 
�ل�شرت�كي و�ملحافظ �أغلبية ب�شيطة 
153 مقعد�  ب�  �لربملان تقدر  د�خ��ل 
منها  يتاألف  مقعد   300 �أ�شل  من 
�ل�����ربمل�����ان �ل����ي����ون����اين �لأم��������ر �ل����ذي 
�نتخابات  �إج��ر�ء  �لبالد  جتنبت معه 

برملانية مبكرة.

فرن�سا ترحب بتعزيز دعم املعار�سة ال�سورية 

الكالب تلتهم اأمًا وابنتها يف دم�شق واجلثث بال�شوارع

�شجن بريطاين الحتجاز االإرهابيني والقرا�شنة بال�شومال 
•• لندن-يو بي اأي:

تنفق �حلكومة �لربيطانية حالياً 14 مليون جنيه ��شرتليني، �أي ما يعادل نحو 21 مليون دولر، على بناء �شجن 
�ل�شر�ئب  د�فعي  �أم��و�ل  �إن  �م�س  �أون �شندي  �ل�شومال وقالت �شحيفة �شن  و�لقر��شنة يف  �لإرهابيني  لحتجاز 
�أي�شاً تكاليف بناء حماكم جنائية متنقلة يف �ل�شومال، �إىل جانب بناء �شجن يف �لعا�شمة  �لربيطانيني �شتغطي 
قبل  من  �لأج��ان��ب  و�ملجرمني  �لإره��اب��ي��ني  �مل�شتبهني  ترحيل  عملية  وت�شهيل  �حل��رب،  �أم���ر�ء  لحتجاز  مقدي�شو 
بريطانيا. و�أ�شافت �أن �أكرث من 400 جمرم �شومايل ُيحتجزون �لآن يف �ل�شجون �لربيطانية لعدم توفر مكان 

لحتجازهم يف بالدهم.
 14 �شتنفق  وز�رتها  �أن  �أعلنت  �لربيطانية، جو�شتني غريننغ،  �لدولية  �لتنمية  وزي��رة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 

مليون جنيه ��شرتليني على �إعادة بناء �شجن �لعا�شمة مقدي�شو، وتو�شيعه لي�شتوعب 700 �شجني.
�إن بناء �ل�شجون و�ملحاكم يف �ل�شومال �شيمكننا من م�شاعدة حلفائنا يف هذ�  �إىل �لوزيرة غريننغ قولها  ون�شبت 

�لبلد على حتدي �لإرهاب و�جلرمية على �أر��شيهم ملنع �نتقالها �إىل بريطانيا .

•• ا�شطنبول-ا ف ب:

على  �ل�شيطرة  �م�س  فجر  �لرتكية  �ل�شرطة  ��شتعادت 
ميد�ن تق�شيم و�ل�شو�رع �ملحيطة به يف و�شط ��شطنبول، 
وذل����ك ب��ع��د م��و�ج��ه��ات ����ش��ت��م��رت ���ش��اع��ات ب��ي��ن��ه��ا وبني 
وكالة  م��ر����ش��ل  �ف���اد  كما  �ملتظاهرين،  م��ن  جم��م��وع��ات 

فر�ن�س بر�س.
وكان �ملئات من عنا�شر �شرطة مكافحة �ل�شغب معززين 
وير�قبون  �مليد�ن  �نحاء  ينت�شرون يف كل  �ملياه  مبد�فع 
بانتباه �شديد كل �لطرقات �ملوؤدية �ليه ول ي�شمحون �ل 

لقلة قليلة من �ملارة بالعبور.
وق���د ����ش��ت��خ��دم��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��رتك��ي��ة �ل���غ���از�ت �مل�شيلة 

�ملتظاهرين  �لف  ل��ت��ف��ري��ق  �مل��ي��اه  وخ��ر�ط��ي��م  ل��ل��دم��وع 
�لذين عادو� �ل�شبت �ىل �شاحة تق�شيم بعد هدوء ��شتمر 
غري  �لتظاهر�ت  من  ��شابيع  ثالثة  و�عقب  ع��دة  �ياما 

�مل�شبوقة �شد �حلكومة .
وجنحت �ل�شرطة يف �خالء �ل�شاحة بعد ��شتباكات د�رت 
بينها وبني �ملتظاهرين، وبعدما ن�شبت حاجز� مروريا 
�ىل  و�مل���وؤدي���ة  للم�شاة  �ملخ�ش�شة  �ل���ش��ت��ق��الل  ج���ادة  يف 
ميد�ن تق�شيم. وهي �ول مو�جهات ت�شهدها ��شطنبول 

منذ �يام.
وقد جتمع �ملتظاهرون يف �شاحة تق�شيم يف ذكرى مرور 
��شبوع على �لهجوم �لذي �شنته �ل�شرطة لخالء حديقة 

جيزي �ملحاذية لل�شاحة بالقوة.
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م�شلمو فرن�شا قلقون من التحري�س �شدهمفرن�شا ترجح �شالمة رهائنها يف �شمال اأفريقيا 
•• الدوحة-رويرتز:

ق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي ف��ر�ن�����ش��و� �أول����ون����د �م�س 
�لذين  �لفرن�شيني  �ل��ره��ائ��ن  �ن  تعتقد  فرن�شا  �ن 
�ل�شالمي  �ملغرب  بالد  يف  �لقاعدة  جناح  يحتجزهم 
�أحياء. ون�شرت �جلماعة �ل�شالمية بيانا على ح�شابها 
�أوروبيني من  رهائن  ثمانية  �ن  فيه  قالت  تويرت  يف 

بينهم خم�شة فرن�شيني �شاملون.
وكررت �لر�شالة بيانات �شابقة للقاعدة يف بالد �ملغرب 
تدخلت  �ذ�  �ل��ره��ائ��ن  بقتل  فيها  ه���ددت  �ل���ش��الم��ي 
لكنها  �فريقيا  �شمال  يف  �خ��رى  مرة  ع�شكريا  فرن�شا 

وقال  على م�شريهم.  للتفاو�س  م�شتعدة  �نها  قالت 
�لتي  �ل�شباب  لدينا كل  زي��ارة لقطر  �أول��ون��د خ��الل 
تدعونا لالعتقاد باأن �لرهائن �حياء وعلينا �ن ن�شعى 
�ملغرب  ب��الد  يف  �ل��ق��اع��دة  بيان  وت��ز�م��ن  لتحريرهم. 
�لرهائن  ����ش��ر  نظمتها  �ح��ت��ج��اج��ات  م��ع  �ل���ش��الم��ي 
�شبتمرب  يف  �لنيجر  يف  �حتجزو�  �لذين  �لفرن�شيني 
�ي��ل��ول ع���ام 2010 يف ذك���رى م���رور �أك���رث م��ن �لف 
يوم على ��شرهم. وقالت �شحف فرن�شية �ن �لرهائن 
�جلديد  �لزعيم  يدي  بني  و�نهم  �جلز�ئر  �ىل  نقلو� 
للقاعدة يف بالد �ملغرب �ل�شالمي يحيى �بو �لهمام. 

ورف�شت �حلكومة �لفرن�شية �لتعليق على �لتقرير.

•• باري�س-ا ف ب:

�ل�شالمي  �لتطرف  مكافحة  ح��ول  �حل��دة  �ملتز�يد  �خلطاب  يثري 
متز�يد�  قلقا  فرن�شا  يف  �لع��الم  وو�شائل  �ل�شيا�شية  �خلطابات  يف 
بني �مل�شلمني �ملدعوين �م�س �ىل �ختيار رئي�شا جديد� ملجل�شهم يف 

فرن�شا.
�ملو�يل  �لكبري  ب��اري�����س  ج��ام��ع  �ن�����ش��ار  ب��ني  �لتناف�س  ي�شو�س  وق��د 
للجز�ئر ومنظمة جتمع م�شلمي فرن�شا �لقريبة من �ملغرب، عملية 
�ل�شالمية.  للديانة  �لفرن�شي  للمجل�س  �جلديد  �لرئي�س  تعيني 
وع��الوة على ذلك يقاطع �لق��رت�ع �حت��اد �ملنظمات �ل�شالمية يف 

فرن�شا �لقريب من �لخو�ن �مل�شلمني .

يف  �مل�شلمني  ع��دد  �ل���ش��الم��ي��ة  للديانة  �لفرن�شي  �ملجل�س  وي��ق��در 
ن�شمة ع�شرون  65 مليون  ��شل  بنحو خم�شة ماليني من  فرن�شا 
 ، %60 خالل رم�شان  �لدينية  �ل�شعائر  �ملئة منهم ميار�شون  يف 
و�جج �لعتد�ء �لذي تعر�شت له �مر�أتان متحجبتان يف �رجانتوي 
�ل�شالم  معاد�ة  ت�شاعد  خماوف  موؤخر�  باري�س  �شمال  كلم   15

و�مل�شلمني.
وقال عبد �هلل زكري رئي�س مر�شد معاد�ة �ل�شالم و�مل�شلمني وهي 
هيئة منبثقة عن �ملجل�س �لفرن�شي للديانة �لفرن�شية، �ن �لعمال 
�لول  �ل��رب��ع  يف  ب25%  �زد�دت  و�مل�����ش��ل��م��ني  ل��ال���ش��الم  �مل��ع��ادي��ة 
�لتدني�س  �ىل  م�شجد�   12 من  �ك��رث  وتعر�س   ،2013 �شنة  من 

بر�شومات على جدر�نها.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�حتجاجية  �لرب�زيل حركة  ت�شهد 
ت��ت��ع��اظ��م ي��وم��ا ب��ع��د �آخ�����ر، ومتتّد 
م�����ش��اح��ت��ه��ا �جل���غ���ر�ف���ّي���ة م���ه���ّددة 
ي���ع���رف �حد  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل  ب����اأزم����ة 
مد�ها. و�ملُلفت �أّن حمورها ما كان 
عارف  به  يقبل  �أو  عاقل  لي�شّدقه 

بطبيعة �ملجتمع �لرب�زيلي.
نعم، �شعب كرة �لقدم، �لذي �شحرت 
ومنتخباته  وفرقه  لعبيه  فّنيات 
هذه  �شطوة  �شّد  ينتف�س  �ل��ع��امل، 
قريب،  لم�����س  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �للعبة 
بالن�شبة لآلف �لرب�زيليني، بو�بة 
و�ل�شهرة  �لج��ت��م��اع��ي  �لرت����ق����اء 

و�لنجومية و�لرث�ء.
�لطبقة  جت�����د  �أخ������������رى،  وم���������رة 
�ل�شيا�شية برمتها، وحتى �ملوؤ�ش�شات 
ندد  حيث  مدفع،  فوهة  يف  نف�شها 
�مل��ت��ظ��اه��رون ب��ال��ف�����ش��اد و�لإف�����الت 
�خلدمات  وه�شا�شة  �ل��ع��ق��اب،  م��ن 
�شتنفق  �لبالد  �أن  �لعامة، يف حني 
10 مليار يورو على �لأقل لتنظيم 
�ل���ع���امل ل��ك��رة �ل���ق���دم �لعام  ك���اأ����س 

�ملقبل.
ع�شر�ت  خ������روج  ك���ان���ت  �ل���ب���د�ي���ة 
�لآلف من �ملحتجني �إىل �ل�شو�رع 
تذ�كر  يف  �ل��زي��ادة  على  �حتجاجا 

�ل�شعب  ول��ك��ن  �جلميلة  �حل��دي��ث��ة 
هو �لذي �شيدفع �لفاتورة . 

ي�شار �إىل �أّن �لرب�زيليني يدعمون 
 75 بن�شبة  �لحتجاجية  �حلركة 
للر�أي  ، وف��ق��ا ل���ش��ت��ط��الع  ب��امل��ائ��ة 
وت�شّدرت   . �يبوكا  جملة  ن�شرته 
�لعمومي  �ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  �أ����ش���ع���ار 
�لغ�شب)77  �أ����ش���ب���اب  ورد�ءت����ه����ا 
من  �ملوقف  على  متقدمة  باملائة(، 
)47باملائة(  �ل�شيا�شية  �لطبقة 

و�لف�شاد )33 باملائة(. 
ووّجه �ملتظاهرون يف �لغالب نقد� 
�لتي  �ل�شخمة  �مل��ب��ال��غ  �إىل  ح����اد� 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  تنظيم  ع��ل��ى  ُت��ن��ف��ق 
�لقار�ت لكرة �لقدم �لتي تقام �إىل 
غاية 30 �جلاري وكاأ�س �لعامل عام 
�لرب�زيليني  قلوب  لكن   .2014
تتاأرجح بني نقدهم هذ� وع�شقهم 
�لقدم  ك��رة  لريا�شة  �لنخاع  حتى 
67 باملائة على تنظيم  وقد و�ف��ق 
�لكاأ�س �لعاملية يف �لرب�زيل، و�لتي 
فاز بها فريق �أحالمهم �ل�شيلي�شاو 
يف  تاريخه،  يف  منا�شبات  خم�س  يف 
ب��امل��ائ��ة منهم   29 ي��ع��ار���س  ح���ني 
�لريا�شية  �لتظاهرة  ه��ذه  تنظيم 
�ل�شخمة فمن قال �أّن �لرب�زيليني 
�لقدم  ك�����رة  م��ع��ب��د  ح�����ّر�������س  ه����م 

وعبدته وخرية فّنانيه! .

�حل��اف��الت، ول��ك��ن ���ش��رع��ان م��ا بد� 
 2014 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  تنظيم  �أّن 
�مل���وؤ����ش���ر جل��م��ي��ع ع��ل��ل �لبالد  ه���و 

و�أدو�ئها. 
ت�شت�شيف  و�ل���رب�زي���ل  ه���ذ�،  ي��اأت��ي 
مبثابة  وهي  �ل��ق��ار�ت،  كاأ�س  حالّيا 

بروفة لنهائيات كاأ�س �لعامل. 
كان �حلفل �شيكون كامل �ملو��شفات 
�ل��ق��دم ديانة،  ك���رة  ي��ع��ت��رب  ب��ل��د  يف 
ف��ال�����ش��ورة ك���ان���ت م��ث��ال��ي��ة، ولكن 
يوم  �ل��ب��الد  ��شتعال  �حت�شاب  دون 
�لثنني 17 جو�ن، �نتفا�شة يقول 
ل�شحيفة  �خل��ا���س  �مل��ب��ع��وث  عنها 
لوموند �لفرن�شية،: ح�شب ذ�كرتي 
�لبلد مثل هذه �حلركة  ي�شهد  مل 
�لح��ت��ج��اج��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة منذ 
ن��ه��اي��ة �ل��دك��ت��ات��وري��ة ع���ام 1985 
لف�شاد  �مل���ن���اه�������ش���ة  و�مل�����������ش�����ري�ت 
كولور  ف��رن��ان��دو  �ل�شابق  �لرئي�س 

دي ميلو عام 1992 .
�إّن موجة �لحتجاجات �شد �رتفاع 

فعل  رد  يتاأخر  مل  �ل�شرطة.  على 
�مل�شيل  �لغاز  ��شتخدم  �لأمن �لذي 
�ملطاطي،  و�ل���ر����ش���ا����س  ل���ل���دم���وع 
ولكن �أي�شا �إطالق �لنار يف �لهو�ء 
و�خلال�شة:  �حل���ي���ة.  ب���ال���ذخ���رية 
�شبعة وع�شرين من رجال �ل�شرطة 
ومتظاهرين �أ�شيبو� بجروح خالل 
لها  �مل��ظ��اه��ر�ت  ه��ذه  �ل�شتباكات. 
�أخرى  حتّركات  مع  مبا�شرة  �شلة 
تذ�كر �حلافالت  �لزياد�ت يف  �شد 
�ن��دل��ع��ت يف جميع  �أن  ���ش��ب��ق  �ل��ت��ي 

�أنحاء �لبالد منذ �لعام �ملا�شي.
وقعت  �ل���ت���ي  �ل����ش���ت���ب���اك���ات  ل���ك���ن 
�لثنني مل تكن غريبة متاما عن 
فالعديد من  �لعامل.  كاأ�س  تنظيم 
�أي�شا  يحتجون  كانو�  �ملتظاهرين 
لتنظيم  ��خ��م  �ل�����شّ �لإن����ف����اق  ���ش��د 
ك����اأ�����س �ل����ع����امل يف ك�����رة �ل����ق����دم يف 
�لعامة  �خلدمات  �إهمال  يتم  حني 
بالن�شبة  وح��ي��وي��ة  �أه��م��ي��ة  �لأك����رث 
�ل�شحفي  ح  ُيو�شّ كما  للرب�زيليني 

مل  �لعمومي  �لنقل  و�شائل  �أ�شعار 
باولو،  �شاو  يف  م��ع��زول  حدثا  تعد 
ثورة  عليها  �أُط��ل��ق  �لتي  فاحلركة 
�إ�شارة �إىل قطعة قما�س  �خلّل )يف 
�ملحتجون  ي�شعها  ب��اخل��ل  مبّللة 
��ي م���ن �لغاز  ل��ل��ت��وّقّ �ل���وج���ه  ع��ل��ى 
حركة  �لآن  ه��ي  ل��ل��دم��وع(  �مل�شيل 

ذ�ت بعد وطني.
ف����الإع����الن ع���ن زي������ادة ب��ن�����ش��ب��ة 7 
�حلافالت  تذ�كر  �أ�شعار  يف  باملائة 
هو �لذي �نزل �حل�شود �إىل �ل�شارع، 
�شلبية  بنتيجة  لالأمر  عالقة  ول 

ملنتخب �ل�شيلي�شاو . 
�ألف �شخ�س يف ريو و�شبعون  مائة 
وع�شر�ت   ، ب���اول���و  ����ش���او  يف  �أل���ف���ا 
تظاهرو�  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن  �لآلف 
للبالد.  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل��ع��و����ش��م  يف 
هادئة  م�شري�ت  ك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
�ل�شغب  م���ث���ريو  ي���دخ���ل  �أن  ق��ب��ل 
على �خلط: حرق �شيار�ت، و نهب 
�ملولوتوف  قنابل  و�إل��ق��اء  �مل��غ��از�ت 

فيليبي دو�س �شانتو�س: �إن �لزيادة 
�أ���ش��ع��ار �ل��ت��ذ�ك��ر جم���ّرد ذريعة:  يف 
�ل�����زي�����ادة ت���ط���ال ���ش��ع��ر �خل���دم���ة، 
�أ�شبح  �ل��ب��ا���س  ن��وع��ّي��ت��ه��ا.  ول��ي�����س 
ُمكلفا، و�ل��زي��ادة �لأخ��رية ل مربّر 
با�شتمر�ر،  مكتظة  �حل��اف��ل��ة  ل��ه��ا 
هناك ركاب يقتلون )كما حدث يف 
مو�عيد  يف  �لد�ئم  �لتاأخري  ري��و(، 
�ل�شحفي  وي�����ش��ي��ف    . �ل���رح���الت 
�لبا�شات،  غ���ر�ر  على  �ل��رب�زي��ل��ي، 
�رت����ف����ع ���ش��ع��ر �مل�����ش��ك��ن ول���ك���ن���ه مل 
بالن�شبة  �حل��ال��ة  ونف�س  يتح�شن، 
وحتى  و�لتعليم،  �ل�شحة  لقطاع 
م��الع��ب كرة  �إىل  �ل���دخ���ول  ���ش��ع��ر 
�لقدم �رتفع ول �شيء قد حت�ّشن �أو 
تطّور. فهذه �حلركة �لحتجاجية 
للف�شاء  �جل��م��وع  ����ش��ت��ع��ادة  مت��ّث��ل 
�لعام، و�إنقاذ� للوعي �جلماعي من 

طرف �ل�شعب .
�لفرن�شية،  م��اري��ان  جملة  وتنقل 
قوله،  �لرب�زيل  يف  دبلوما�شي  عن 

هموم  �إىل  ُت�شغي  �أن��ه��ا  �ل��رب�زي��ل، 
�ل�������ش���ارع، ف����ان �حل���ك���وم���ة حت���اول 
�لف�شل بني م�شاألة �رتفاع تكاليف 
�لنقل وتنظيم كاأ�س �لعامل بهدف 
تقدمي �لأحد�ث وكاأّنها لعب �أطفال 
مدّللني ، وما �نفكت تكّرر �أّن كاأ�س 
و�أ�شا�شّية  ر�ب���ح���ة  ورق�����ة  �ل���ع���امل 

لتنمية �لبالد �لقت�شادية.
�ل��ق��دم �ل�شابق  وح��ت��ى لع���ب ك���رة 
�ل��ع��امل مع  �لنجم روم��اري��و، بطل 
 ،1994 ع��ام  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب 
وه���و �ل��ي��وم ن��ائ��ب يف �ل���ربمل���ان، مل 
كرة  معجزة  بخر�فة  يوما  ي��وؤم��ن 
ليكيب  ملجلة  ي�شف  ف��ه��و  �ل��ق��دم. 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة م����وؤخ����ر�، ك���اأ����س عامل 
تكّر�س �ل�ّشرخ �لجتماعي: �شتكون 
تكون  لن  لكنها  ر�ئعة،  عامل  كاأ�س 
كاأ�س عامل �ل�شعب �لرب�زيلي، لأن 
�ل�شعب لن ي�شتطيع �شر�ء �لتذ�كر. 
مل�شاهدة  �شتذهب  �لعليا  �لطبقات 
�مل�����ب�����اري�����ات، و������ش�����ريون �مل���الع���ب 

بعد  ذ�ت  ج��وه��ره��ا  �حل��رك��ة يف  �إّن 
فكري ومناه�شة للعوملة، و�ملفارقة 
�أّن معظم �مل�شاركني فيها من �أبناء 
�لطبقات �ملتو�شطة و�لبورجو�زية، 
فهم �لذين يقولون للرئي�شة ديلما 
رو�شيف: نحن ل نريد كرة �لقدم، 

بل نريد �لتعليم..! .
يت�شادمان:  �أم��������ر�ن  وي�������ش���ي���ف، 
مرتبطة  ج���د�  مك�شوفة  ف�����ش��ائ��ح 
�هتمام  وع�������دم  �ل�����ع�����امل،  ب���ك���ا����س 
�حل���ك���وم���ة ب���اخل���دم���ات �ل���ع���ام���ة . 
وي����رى ه���ذ� �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي، �ن���ه ل 
�لنتفا�شة  �ن��ت�����ش��ار  خ��ط��ر  ي��ت��وّق��ع 
يف �لأح���ي���اء �ل��ف��ق��رية، وم���ع ذلك، 
ل  �لتي  �لرب�زيلية  �ل�شرطة  ف��اإن 
حت�شن �حلفاظ على �لنظام �لعام، 
ول ترتدد يف مهاجمة متظاهرين 
يف  تت�شّبب  قد  �لأغلب  يف  �شلميني 
�أن  �شانها  م��ن  و�أخ���ط���اء  جت����اوز�ت 

ُتعّمم �حلريق. 
�أعلنت ديلما رو�شيف رئي�شة  ولئن 

حتليل اإخباري

الربازيل: لهذه االأ�شباب انتف�س عبدُة كرة القدم على مو�شم حّجها العاملي!

مقتل جندي اأ�شرتايل والع�شرات من طالبان باأفغان�شتان 
•• كابول-�شيدين-وكاالت:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لأفغانية، يف بيان �م�س �لأحد، �أن 
38 م�شلحاً من حركة طالبان قتلو� بعمليات م�شرتكة 
يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل����ب����الد. ك��م��ا ق��ت��ل جندي 
�أفغان�شتان.  جنوبي  م�شلحني  م��ع  با�شتباك  �أ���ش��رت�يل 
للم�شاعدة  �لدولية  و�ل��ق��وة  قو�تها  �إن  �ل���وز�رة  وق��ال��ت 
خالل  نفذتا  )�إي�شاف(  باأفغان�شتان  �لأم��ن  حفظ  على 
�ل�شاعات �ل�24 �لأخرية عدة عمليات م�شرتكة مبناطق 
خمتلفة، وقتلت 38 م�شلحاً من طالبان وجرحت �أربعة 
ُنّفذت  �لعمليات  �أن هذه  �لبيان  و�أ�شاف  و�عتقلت �شتة. 
و�أوروزغ���ان  وب���رو�ن وقندهار وز�ب��ل  ب��ولي��ات ننغرهار 
وم��ي��د�ن وردك ول��وغ��ر وغ���زين وه��ل��م��ن��د، م�����ش��رية �إىل 
جهتها  من  �لأ�شلحة.  من  كمية  خاللها  �شبطت  �أنها 
قو�تها  من  جنديا  �أن  �لأ�شرت�لية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

�أم�س  وقع  ��شتباك  �أثناء  باأ�شلحة خفيفة  قتل  �خلا�شة 
مع مقاتلني يف جنوب �أفغان�شتان. وقال قائد قوة �لدفاع 
�أ�شفر  �ل�شتباك  �إن  هرييل  ديفد  �جل��ر�ل  �لأ�شرت�لية 
�أي�شا عن �إ�شابة جندي �آخر بجروح خطرية كما �أ�شيب 
طيار ب�شالح �جلو �مللكي �لأ�شرت�يل �أثناء تبادل �إطالق 
�ل��ن��ار. وك��ان��ت �ل��ق��و�ت �لأ���ش��رت�ل��ي��ة وف��ق نف�س �مل�شدر 
�أفغان لتفكيك �شبكة  �أف��ر�د  جتري عملية م�شرتكة مع 

مقاتلني بولية �أوروزغان جنوبي �أفغان�شتان.
ووف���ق وزي���ر �ل��دف��اع �لأ����ش���رت�يل، ي�شل �إج��م��ايل عدد 
�لأ���ش��رت�ل��ي��ة م��ن��ذ بد�ية  �ل��ق��و�ت  ب��ني ���ش��ف��وف  �لقتلى 

مهمتها يف �أفغان�شتان �إىل �أربعني جنديا.
ت�شتعد فيه  �ل��ذي  �لوقت  وياأتي مقتل هذ� �جلندي يف 
قررت  بعدما  باأفغان�شتان  عملياتها  لإن��ه��اء  �أ�شرت�ليا 
كوت  ت��اري��ن  يف  �لرئي�شية  �لع�شكرية  قاعدتها  �إغ���الق 

بولية �أوروزغان قبل نهاية �لعام.

طالبان تنفي اإلغاء مفاو�شات ال�شالم يف قطر 
•• كابول-ا ف ب:

�شالم  مباحثات  �حلركة  �لغاء  �حتمال  عن  معلومات  �لح��د  طالبان  نفت 
مع �لوليات �ملتحدة و�حلكومة �لفغانية ب�شبب �نتقاد�ت ملكتبها �لذي مت 
فتحه �ل�شبوع �ملا�شي يف قطر ونفى متحدث با�شم طالبان يف �فغان�شتان 
مل  متمرد  ق��ائ��د  ع��ن  نقال  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ن�شرتها  معلومات 
تك�شف هويته ومفادها �ن متمردي طالبان م�شممون على �بقاء ��شم وعلم 
�حلركة على �ملكتب �جلديد ما �ثار ��شتياء كابول. ويحمل �ملكتب ��شم �مارة 
لفغان�شتان  �حلركة  حكم  فرتة  خالل  �طلق  �لذي  �ل�شالمية  �فغان�شتان 
من 1996 �ىل 2001 وعلم طالبان �لبي�س �لذي ر�أى فيه �لعديد من 

�لفغان تذكري� بالفظاعات �لتي �رتكبها �ملتمردون خالل تلك �لفرتة.
وفتح �ملكتب يف قطر خطوة �وىل نحو �تفاق �شالم مع �قرت�ب �نتهاء مهمة 
�حلكومة  لكن  �ملقبل  �ل��ع��ام  �لطل�شي  �شمال  حللف  �لتابعة  �ي�شاف  ق��وة 

�لفغانية تتهم �ملتمردين بانهم يطرحون �نف�شهم كحكومة يف �ملنفى.
وقال �ملتحدث با�شم طالبان ذبيح �هلل جماهد �ن م�شوؤول طالبان �ملجهول 

�لذي حتدث �ىل نيويورك تاميز ل ميثل موقف �حلركة.

ي�شتهدف  �لقانون  ه��ذ�  �أن  و�أك���دو� 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  زع��ي��م��ه��م 
تر�شحه خلو�س غمار  �أعلن  �ل��ذي 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة رغ���م هذ� 
�ل���ق���ان���ون.  م��ن ج��ه��ت��ه �أك����د رئي�س 
ح���زب ن����د�ء ت��ون�����س �ل��ب��اج��ي قائد 
لقانون  �مل��ط��ل��ق  رف�����ش��ه  �ل�شب�شي، 

بالقانون  �مل��ع��ن��ي��ني  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل 
وفتح ثغر�ت على حّد تعبريه للنقد 
مر�قبون  ويرى  و�لعتذ�ر  �لذ�تي 
�أّن قانون �لعزل �ل�شيا�شي �شيالقي 
و�لعر�قيل  �ل�شعوبات  من  �لعديد 
من  عليه  �مل�شادقة  �شورة  يف  حتى 

قبل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.

�ل���ع���زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، و�����ش���ف���ا �إي����اه 
ب��ق��ان��ون �ل��ف��ت��ن��ة، حم��م��ال ك���ل من 
يف  �شيقع  ما  م�شوؤولية  �إليه  يدعو 
�لبالد. وكان رئي�س حركة �لنه�شة 
رغم  �لغنو�شي،  ر����ش��د  �لإ�شالمية 
تاأكيده على مت�شك �حلركة بقانون 
�أ�شار �إىل �إمكانية  �لعزل �ل�شيا�شي، 

•• الفجر - تون�س - خا�س :

حماولتهم  �ل��ت��ج��م��ع��ي��ون  ب���د�  ه���ل 
وت�شجيل  �مل�������ب�������ادرة  ل�����ش����ت����ع����ادة 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  ح�شورهم 
بعد حّل حزبهم �لتجمع �لد�شتوري 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي و�إق�������ش���ائ���ه���م من 
�ملجل�س  �ن���ت���خ���اب���ات  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�ل�شاحة  ع��ن  وغيابهم  �لتاأ�شي�شي 
�لعلنية منذ �شقوط نظام �لرئي�س 

�لأ�شبق زين �لعابدين بن علي ؟
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  ي��خ��رتق  ����ش���وؤ�ل 
�لأي����������ام �لأخ��������رية  �ل���ت���ون�������ش���ي يف 
وت��ت��ع��ّدد �ل�����ّش��و�ه��د ع��ل��ى �ن����ه، ويف 
�لتجمعيون  �شيكون  �لأح����و�ل،  ك��ل 
و�جهة  يف  �ل����ق����ادم����ة  �ل����ف����رتة  يف 
�لأحد�ث �شو�ء مبا�شرة �أو بالوكالة 
عر�س  مبنا�شبة  وذل��ك  بالغياب  �أو 
�خلمي�س  �ل�شيا�شي  �ل��ع��زل  ق��ان��ون 
نو�ب  على  ع��ام��ة  جل�شة  يف  �ملقبل 

هذ�  ويف  مل��ن��اق�����ش��ت��ه.  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�ل�شياق وح�شب ما ن�شرته �شحيفة 
�ملغرب �لتون�شية يف عددها �ل�شادر 
�شيا�شية  ق��ي��اد�ت  ف��اإن  �لأح��د  �أم�س 
لالإعالن  ت�شتعد  ب����ارزة  جت��ّم��ع��ّي��ة 
مناه�شة  ج��م��ع��ي��ة  ع���ن  �ل��ر���ش��م��ي 
تاأ�شي�س  وياأتي  �ل�شيا�شي.  �لإق�شاء 
حماولت  �إط����ار  يف  �جلمعية  ه���ذه 
قانون  م�����ش��روع  لتمرير  �لت�شدي 
�لذي  للثورة  �ل�شيا�شي  �لتح�شني 
�أثار كثري� من �جلدل د�خل �ملجل�س 
بني  وخ��ارج��ه  �لتاأ�شي�شي  �لوطني 

ر�ف�س وموؤيد له.
وي��ت��ز�م��ن ه���ذ� �ل��ت��ط��ور م���ع بيان 
�جلبهة �لد�شتورية �ل�شادر موؤخر� 
ح���ول �مل��وق��ف م��ن م�����ش��روع قانون 
دعمها  وك��ذل��ك   ، �ل�شيا�شي  �ل��ع��زل 
مبادرة رئي�س وزر�ء بن علي �ل�شابق 
حامد �لقروي �لد�عية �إىل مّل �شمل 
�أبناء �لعائلة �لد�شتورية �لتجّمعّية 

�لقروي، و�أعلنت عن دعمها �لكامل 
�لكامل  �ل���ش��ت��ع��د�د  م���ع  مل���ب���ادرت���ه 
ل��ل��ت��اأ���ش��ي�����س �مل����ي����د�ين ل���دع���م تلك 
مل  منهم  �لآلف  �أّن  �شيما  �مل��ب��ادرة 
ين�شّمو� �إىل �أّي حزب �شيا�شي بعد 
ي�شاركو�  ومل   2011 جانفي   14
يف �نتخابات 23 �أكتوبر 2011 . 
�لبيان  �أّن  مطلعة  م�شادر  وذك��رت 
فيما  �لد�شتورية  للجبهة  �لأخ���ري 
�ل�شمل  مّل  مل���ب���ادرة  ب��دع��م��ه  يتعلق 
كان نتيجة �ت�شالت وتو�فقات بني 
للعائلة  �ملكّونة  �لأط���ر�ف  خمتلف 
�لأيام  و�أّن  �لد�شتورية  �لتجمعية 
بلورة  �شت�شهد  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ق��ري��ب��ة 
مبادرة  لتج�شيم  �لنهائية  �ل�شيغة 
�إىل  ي�شار  �لقروي.  حامد  �لدكتور 
�أن حامد �لقروي مل ينف �ت�شاله 
عالقته  وحتديد�  �لنه�شة  بحركة 
�ل��ع��ام ورئ��ي�����س �حلكومة  ب��اأم��ي��ن��ه��ا 
�أّن  كما  �جل��ب��ايل.  ح��م��ادي  �ل�شابق 

م�شادر  ح�����ش��ب  ي���وح���ي  م����ا  وه�����و 
�إعالن  ب��ق��رب  و�شيا�شية  �إع��الم��ّي��ة 
�أبناء  ك��اف��ة  جت��ّم��ع  ج��دي��دة  �شيغة 
�شي�شّكل  مّما  �ملو�شعة  �لعائلة  هذه 
�ملر�قبني.  بع�س  ح�شب  مفاجئة 
و�أفادت �شحيفة �ل�شروق �لتون�شية 
�أنه مّت �لإع��د�د ملبادرة حامد  �أم�س 
�أك���رث م��ن �شهرين  �ل���ق���روي، ق��ب��ل 
�لإذ�عات  �إح��دى  عرب  �إعالنها  من 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع عدد  �خل��ا���ش��ة ومت 
من �لقياد�ت �ل�شيا�شية �لد�شتورية 
وتقريب  �مل����ع����روف����ة  �ل���ت���ج���ّم���ع���ّي���ة 
ب��ني خمتلف تلك  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
�ل�شحيفة  ذك����رت  ك��م��ا  �ل���ق���ي���اد�ت. 
�لتجّمعيني  ب���ني  �لت�������ش���الت  �أن 
�لد�شاترة ت�شاعدت وتريتها ب�شكل 
�حلديث  نهاية  بعد  مبا�شرة  لفت 
�لإذ�عي للقروي ، حيث ز�رت �أعد�د 
�لعائلة  �إىل  �مل��ن��ت��م��ني  م���ن  ك��ب��رية 
حامد  �ل���د����ش���ت���وري���ة  �ل��ت��ج��م��ع��ي��ة 

�بنه كان من �ملنتمني �ليها وتربطه 
عالقة خا�شة باجلبايل.

ويف هذ� �ل�شياق ر�أى بع�س �ملحللني 
�شجعت  رمب���ا  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن 
مبادرته  على  �شمنيا  ولو  �لقروي 
��شتفادة  ع��ل��ى  �ل���ط���ري���ق  ل��ت��ق��ط��ع 
م��ن��اف�����ش��ه��ا �ل��رئ��ي�����ش��ي ح��رك��ة ند�ء 
�لد�شتورية  �ل��ق��اع��دة  م��ن  ت��ون�����س 

�لتجّمعّية يف �لنتخابات �لقادمة.
ق���ان���ون حت�شني  ف�����اإن  ول��ل��ت��ذك��ري 
�ل������ث������ورة ق������د ����ش���ه���د ج���م���ل���ة من 
�لتجاذبات بني ر�ف�س له وم�شتميت 

من �أجل متريره.
وق���د وج���ه ق��ي��ادي��ون ب��ح��رك��ة ند�ء 
ت��ون�����س ب���دوره���م �ن���ت���ق���اد�ت لذعة 
مل�شروع قانون �لتح�شني �ل�شيا�شي 
موجهة  ���ش��رب��ة  �ن����ه  م��ع��ت��ربي��ن   ،
�أثبتته  م���ا  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ����ش���ّده���م 
توقعات  م��ن  �لآر�ء  ���ش��رب  وك����الت 

بنجاحهم يف �لنتخابات �ملقبلة.

اأنباء عن تاأ�سي�سهم جمعّية ملناه�سة الإق�ساء

تون�س: هل ُيعيد قانون العزل ال�شيا�شي الد�شتوريني التجّمعيني اإىل الواجهة؟
حامد �لقروي هل يعيد �لد�شاتره للم�شهد �ل�شيا�شي

م�شرية �حتجاج يف ريوديلما رو�شيف رئي�شه �لرب�زيل
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العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/169   عم كل  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ كون�شتانتي�س ميليتو �جلن�شية:قرب�س مدعي عليه: �شالفو و�شركاه 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �بوظبي  �يه  ��س 
�ملطلوب �عالنه / �شالفو و�شركاه ��س �يه �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/7/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/349   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

�لمار�ت      �جلن�شية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  مدعى/ 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �ل�شريحي  خلفان  حميد  �شليمان  حميد  عليه:  مدعي 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 12402 درهم �ملطلوب �عالنه /  حميد 
�شليمان حميد خلفان �ل�شريحي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/35   مد كل  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ جمعه حممد عثمان �لبلو�شي �جلن�شية: غري حمدد مدعي عليه: عبد�هلل 
�ملطلوب  �ع�شار  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  عوي�شان  حمد 
�عالنهما / 1- خالد فاخر ح�شني جميد �جلن�شية: �لمار�ت 2-�شناء �هلل بن بخ�س 
�ىل  �لدعوى  �حالة  وقر�ر  �لدعوى  بالن�شر)ب�شحيفة  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�لد�ئرة �ملدنية �لكلية �لثانية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/8 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/460   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعى/ �حمد خالد �حلريري �جلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: �بوبكر نيها�س 
بن �بوبكر �جلن�شية: �لهند  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 56.000 درهم 
�ملطلوب �عالنه / �بوبكر نيها�س بن �بوبكر �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: بالن�شر 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/7/3 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة       - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/763 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
�ملنفذ  �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت     �لتنفيذ/ مبارك �شند خمي�س  طالب 
في�شري  رونالد  �عالنه:  �ملطلوب  �ملانيا    �جلن�شية:  في�شري  رونالد   : �شده 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �ملانيا  �جلن�شية: 
�أظ    ب-  ت-  م  كل-  جت   2012/1370 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/7/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/13 جتاري جزئي-  بني يا�س 

�ىل �ملحكوم عليه/ �ملقا�س للمقاولت �لعامة وميثلها �شامل خادم حمد �شياح- 
�لم��ار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/27م قد حكمت 
�لنيل  /وف���اء  ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ه��ذه �حلكمة يف  عليك 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لم��ار�ت  ��شماعيل-  عبد�حلميد  بوكالة  و�لبال�شرت 
مبثابة �حل�شوري: باثبات �ل�شلح �لو�قع يف تقرير �خلبري وحمتو�ه كالتايل: 
�ن يحرر مالك �ملدعى عليها �شيك مببلغ 16000  درهما م�شحوب على م�شرف 
�بوظبي �ل�شالمي بتاريخ 2013/6/15 للمدعية يف مقابل تنازلها عن �لدعوى 
وجعله يف قوة �ل�شند �لتنفيذي، و�لز�م �لطرفني منا�شفة بالر�شوم و�مل�شاريف. 
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

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

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / موؤ�ش�شة �شبه �جلزيرة لتاأجري وجتارة �ملعد�ت 
/17 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
�بريل/2013 برقم 2013/458 قد مت �لطعن  فيه بالنق�س �شدك من طرف �لطاعنة/ 
�شركة عبد�هلل �مل�شعود و�ولده للمعد�ت �ل�شناعية ذ.م.م بوكالة �ملحامي/ عبد�لقادر 
��شماعيل حممد وقيد له �لطعن رقم 2013/326 نق�س جتاري لدى حمكمة �لنق�س 
�لنق�س م��ذك��رة بدفاعك  �لكتاب  مبحكمة  �ي���د�ع قلم  ل��ذ� عليك  �ب��وظ��ب��ي.   ب��ام��ارة 
م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد 
�مل��ادة 180 من  خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن وذل��ك تطبيقا لن�س 

�لقانون �لحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�س للدوائر املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2091  عمايل جزئي                              
�ىل �ملدعى عليه /1- باليه بو للتجارة و�خلياطة  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /  مرميه �ح�شايني   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11804 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  �ل�شكوى )2013/144703(.   وح��ددت  رقم 
2013/6/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. .  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1716  عمايل جزئي                              
�ىل �ملدعى عليه /1- �لو�دي �لخ�شر لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /   حممد �ر�شاد فقري بخ�س قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13539 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 و�ل��ف��ائ��دة  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
)2013/141919(.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/27 
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. .  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1773  عمايل جزئي                              
�س.ذ.م.م   و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  و�ي  �شاين   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد عاملغري ح�شني مريز� م�شلم 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
و�مل�شاريف   و�لر�شوم  )2000دره����م(  ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   5182(
رقم �ل�شكوى )2013/140719(.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/6/26 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     

  مذكرة اعالن متنازع �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/455  نزاع مدين                                

�فرين  و�شاحبتها  �لد�ري���ة  لال�شت�شار�ت  �ترينيتي  موؤ�ش�شة  �شدهما/1-  �ملتنازع  �ىل 
�جنم �شاه 2- �شركة هوريزن �ترينيتي �ن�شورن�س بروكرز ذ.م.م ومتثلها �ملدير و�ل�شريك 
�مل�شوؤول �فرين �جن �شاه جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع /�شركة �آي�س تيمب�شت ليف 
ري �ن�شور�ن�س ليمتد وميثلها حممد علي حممد بن دخني وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
ح�شني   قد �قام عليك عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/7/14 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل.  
 امل�سلح          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2133  عمايل جزئي                              
�ىل �ملدعى عليه /1- ن�شنام للنقل �لربي �لعام   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /   �شمري �لعزيز عزيز خان قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )60525 درهم( بالر�شوم و�مل�شاريف  
. رقم �ل�شكوى )2013/145527(.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/6/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/853  مدين كلي                                
ذ.م.م   جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت  ه��الل  م��اج��د  �شركة  �مل��دع��ى عليه /1-  �ىل 
�لكهروميكانيكية  لالعمال  و�لعربية  �شنغهاي  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ملاكي  فندي  م�شتت  عبا�س  ذ.م.م وميثله: 
�ملطالبة بندب خبري متخ�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
9.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/3  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة. 
بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/839  عقاري كلي                                

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م    �ل��ع��ق��اري  لال�شتثمار  مي�شان  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�هلل  حمد�ن  حممد  حمد�ن  وميثله:  �رم��ني  نا�شر  بيزن   / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
ت��وؤدي للمدعي  بان  �ملدعى عليها  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �ل�شام�شي  قد 
�ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   770.944 مبلغ 
�لتام مع �لز�م �ملدعى عليها مبنح �ملدعى �شهادة عدم ممانعة �شهادة لتاأجري �لوحدتني 
بالوحدتني  لنتفاعة  �لالزمة  �خلدمات  وتو�شيل  بيعهما  و�ع���ادة    2506  ،2505 رقمي 
�لطلبات.     �لتقرير وتعديل  �ملحاماة. نعلمكم بورود  �تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
 ch1B.8 وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1250  عمايل جزئي                              
�مل��و�د �لغذ�ئية- �س .ذ.م.م   جمهول  �ىل �ملدعى عليه /1- ميان لتجارة 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ��شفاق �حمد عبد�لرحمن قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19140 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف  . رقم �ل�شكوى )2013/138421(. وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2317  عمايل جزئي                              
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   للمقاولت  �لهدى   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �ل�شيويف  ري��ا  �ب��و  ياقوت  /  حممد  �ملدعي 
رقم  و�مل�شاريف  بالر�شوم  درهم(   27116( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات 
�ل�شكوى )2013/146761(.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/30 
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/538   مد جز- م ر-ب- ع ن

�بر�هيم �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: خالد عامر علي  مدعي/ هاين ح�شن حممد 
�شيف �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �ثبات عقد �ملبايعة و�لتنازل عن 
�ل�شيارة و�لبالغ قيمتها 14500 درهم �شد�د قيمة �ملخالفات و�لبالغه 7900 درهم + �رجاع 
 4570 و�لبالغه  �ملخالفات  قيمة  و�شد�د  درهم   19000 قيمتها  و�لبالغ  �لثانية  �ل�شياره  
درهم �ملطلوب �عالنه/  خالد عامر علي �شيف �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/681   جت جز- م ر-ب- ع ن

�جلن�شية:  عبد�لكرمي  حممد  ميثلها  �لعامة  للمقاولت  ر�ف  �شركة  مدعي/ 
باك�شتان  مو�شوع  �شرد�ر خان �جلن�شية:  توكل خان  �لمار�ت   مدعي عليه: 
�لدعوى: مطالبة مببلغ 38138 درهم + تعوي�س مببلغ 10.000 درهم �ملطلوب 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  باك�شتان   �جلن�شية:  خان  �شرد�ر  خان  توكل  �عالنه/  
�ملو�فق  �ملحكمة يوم �خلمي�س  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/27
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/212م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة جنم �لربكة للنقليات و�ملقاولت   �لعنو�ن:   
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/17 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شري علي خان  حكمت �للجنة 
غيابيا: بالز�م �ملدعى عليها ب�شد�د �لجرة من تاريخ 2012/8/15 حتى 
تاريخ 2013/8/14 بو�قع قيمة �يجارية �شنوية قدرها 23.100 درهم مع 
�لزيادة �لقانونية بن�شبة 5% و�لر�شوم و�مل�شاريف. يكون �حلكم �ل�شادر 
من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/23م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/119 ت  عمل -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ و�يل مارجان حممد جاليل �جلن�شية: باك�شتان    �ملنفذ �شده 
: �شركة �لنجاح للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه: 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لنجاح  �شركة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/323 عم جز-م ر-ب -ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/3
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�لعني  �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/577    
علي-  �ل  �ل��ك��و���س  عبيد  علي  عبد�لعزيز  /���ش��ع��ود  �ل�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�مار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )51%( �ىل �ل�شيد/ 
عبد�لعزيز حميد عبيد حميد �ل�شام�شي- �مار�تي �جلن�شية يف رخ�شة )�خليل لتجارة 
�ملادة  لن�س  رق��م )604727(.   وعمال  �لرخ�شة  -ذ.م.م( مبوجب  و�ل��رجن��ات  �لط���ار�ت 
)16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/224 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد حممد �حمد حممد زيد �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق 
تنظيف  خلدمات  )العريف  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  على 
املباين ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�ل�شيد:حممد  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )63142(
�لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  غلوم  عبا�س  �بر�هيم 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/324   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

يو�شف  �لمار�ت  مدعي عليه:  نا�شر خلفان �جلن�شية:  مدعي/ هز�ع مبارك 
جا�شم علي �حلمادي �جلن�شية: جزر �لقمر  مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة با�شالح 
�شيارة �و �شد�د مبلغ 15.000 درهم �ملطلوب �عالنه/  يو�شف جا�شم علي �حلمادي 
�جلن�شية: جزر �لقمر  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/3 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/205 جتاري جزئي  
�ن  حيث  �جلن�شية  �شعودي  �ل�شهر�ين-  عبد�هلل  ز�مل  عبد�هلل  عليه:  �ملدعى  �ىل 
�ملدعية: �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( �قامت عليك لدى هذه 
درهم(   12502.82( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة 
�ثنا ع�شر �لفا وخم�شمائة ودرهمان و�ثنان وثمانون فل�شا( و�لفائدة 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د، بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/7/1 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف: 2013/6/18
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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•• اأبوظبي-وام:

فازت �شركة �أر�بتك �لقاب�شة �أر�بتك �ملخت�شة باإن�شاء جممعات �لفلل 
بعقد قيمته /179 / مليون درهم لإن�شاء  ليفينج  �أر�بتك  �ل�شكنية 
و�شيتم  لل�شيليكون  دب��ي  و�ح��ة  يف  �ل�شدر  فلل  ملجمع  �لثالثة  �ملرحلة 
تنفيذ م�شروع �لتو�شعة �لذي تبلغ م�شاحته / 53 / �ألف مرت مربع 
خالل / 15 / �شهر� و�شيت�شمن زيادة /160 / فيال �شكنية ملجمع 

فلل �ل�شدر .
وقال ح�شن عبد�هلل ��شميك �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

�مل�شاريع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لإن�شائية  �ل�شركات  �إح���دى  �لقاب�شة  �أر�ب��ت��ك 
له  ت�شريح  يف  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لكربى 
�شابقني  �أر�بتك من عمالء  بها  ف��ازت  �لتي  �لعقود  �إن  �ملنا�شبة  بهذه 
ت�شكل حو�يل / 60 / يف �ملائة من �إجمايل عقود �ل�شركة وهذ� دليل 
على ثقة �لعمالء باأد�ء وجودة م�شاريع �ل�شركة. و�أعرب عن �أمله يف 
�أعلى معايري �جل��ودة �لتي  �إجن��از هذ� �مل�شروع يف �ملوعد �ملحدد وفق 
عرفت بها �أر�بتك موؤكد� �أن هذه �ملرحلة �لإن�شائية �جلديدة �شت�شهم 
يف تعزيز �شر�كتنا مع و�حة دبي لل�شيليكون وتر�شيخ مكانة هذ� �ملعلم 

�ل�شكني �ملميز يف دبي.

و�أجنزت �أر�بتك حو�يل / 13 / �ألف فيال خالل �لعقد �لأخري زودت 
من خاللها نحو / 50 / �ألف �شخ�س مبنازل ووحد�ت �شكنية عالية 
�جلودة وتعكف �ل�شركة حاليا على �إن�شاء ثمانية �آلف فيال �أخرى يف 

دولة �لإمار�ت ومناطق �أخرى يف �ملنطقة.
ويبلغ �إجمايل قيمة �لعقود �لتي فازت بها �أر�بتك خالل عام 2013 
نحو / 13 / مليار درهم كما ت�شل قيمة �شجل �مل�شاريع قيد �لتنفيذ 
4 ر20/ مليار دره��م وذل��ك مع نهاية �لربع  �أر�بتك ح��و�يل /  لدى 

�لأول من عام 2013.
كانت �أر�بتك قد �أجنزت �أول مرحلتني مل�شروع فلل �ل�شدر خالل عام 

تت�شمن  فيما   2010 عام  خالل  �لثانية  �ملرحلة  و�شلمت   2009
�ملرحلة �جلديدة �لتي ت�شل م�شاحتها �ملبنية �إىل ثالثة �آلف و / 800 
/ قدم مربعة حو�يل �شت فئات لفلل ذ�ت طو�بق مزدوجة وي�شل عدد 
�لفلل يف م�شروع و�حة دبي لل�شيليكون مع م�شروع �لتو�شعة �جلديد 
�ل�شدر ج��زء� مهما  207 / فيالت. ويعد جممع فلل   / و  �أل��ف  �إىل 
من جمتمع و�حة دبي لل�شيليكون �لتي ت�شم �أبر�جا مكتبية ومناطق 
وفلال  فاخرة  �شكنية  و�شققا  و�لتطوير  لالأبحاث  ومر�كز  �شناعية 
وفنادق ومر�فق خدمات �شحية وجمموعة و��شعة من خيار�ت �لعي�س 

لتوفري بيئة جتارية و�جتماعية حيوية.

اأرابتك تفوز بعقد قيمته 179 مليون درهم الإن�شاء املرحلة الثالثة من م�شروع فلل ال�شدر يف واحة دبي لل�شيليكون 
املال والأعمال

•• دبي-وام:

�م�س  �ل����دول����ة  �مل��ه��ن��د���ش��ني يف  ب�������د�أت ج��م��ع��ي��ة 
�عتمده  �ل��ذي  �لهند�شي  �ل�شرف  ميثاق  تطبيق 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�إفتتاح  ح��اك��م دب����ي وزي����ر �مل��ال��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����س 
ل�شمان  وذل��ك  دب��ي  يف  للجمعية  �لرئي�شي  �ملقر 
�لهند�شي  �لعمل  يف  و�لتميز  �ملطلقة  �ل�شفافية 
�لنو�ة  تعد  �لتي  �جل��ودة  معايري  �أعلى  وحتقيق 
خمتلف  يف  �لتنمية  لعجلة  �لرئي�شي  و�مل��ح��رك 

�ملجالت �لتنموية يف �لدولة.
ياأتي �إ�شد�ر ميثاق �ل�شرف �لهند�شي �لذي يخدم 
�ألف مهند�س مو�طن ومقيم يف �لدولة    / 30/
يف �إطار �لدور �لريادي �ملتميز �لذي تلعبه دولة 
�لإمار�ت يف جمال تطور قطاع �لبناء و�لت�شييد 
وجمالت �لتنمية �مل�شتد�مة فى جميع جمالت 
بناء  �ىل  و�ل�شعي  �لبيئة  على  و�حل��ف��اظ  �حلياة 
يف  �لهائل  �لتطور  م��ع  مو�كبة  �خل�����ش��ر�ء  �مل��دن 
�لتنمية  �لدولة من خالل  �لهند�شي يف  �لقطاع 
�لب�شرية للمو�طن و�ل�شعي �إىل �لريادة فى �إ�شعاد 
�حلكيمة  �لقيادة  ظل  يف  ورفاهيتهم  �ملو�طنني 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شمو  رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 

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 

�هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت.
عام  مدير  �مليدور  عي�شى  �ملهند�س  �شعادة  وثمن 
�ملهند�شني  جمعية  رئي�س  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ج��ه��ود  �ملنا�شبة   ب��ه��ذه 
وم�شاندتها  �جلمعية  دع��م  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
يف  و�حلقيقي  �لفاعل  ودوره���ا  ر�شالتها  ل��ت��اأدي��ة 
خ��دم��ة �ل��ق��ط��اع �ل��ه��ن��د���ش��ي يف دول����ة �لإم������ار�ت 
م�شري� �إىل مكرمة �شموه مبنح �جلمعية قطعة 
�أر���س وتربعه مببلغ /26/ مليون درهم لبناء 

مقرها �جلديد يف منطقة �ملمزر يف دبي.
�لتطور�ت  مو�كبة  على  �جلمعية  حر�س  و�أك���د 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �لعاملية  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�لهند�شية لتلبية متطلبات �لبناء و�لتنمية �لتي 
�ملهنية  �ملمار�شات  لأف�شل  وفقا  �لدولة  ت�شهدها 

و�لخالقية.
و�أو�شح �أن �إطالق ميثاق �ل�شرف يعد خطوة نحو 
�لتميز و�لريادة للقطاع �لهند�شي على م�شتوى 
�لهند�شي  �ل�شرف  ميثاق  �أن  �إىل  منوها  �لدولة 
�أ�شا�شيا  م��رج��ع��ا  يعترب  �جلمعية  �أع��دت��ه  �ل���ذي 
جلميع �ملهند�شني و�أ�شار �إىل �أنه مت �إطالقه بعد 
در��شة دقيقة لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�شر�كة 

�لإ�شكان  وبر�مج  و�لبلديات  �لأ�شغال  وز�رة  مع 
و�جلامعات.

و�أ�شاف �إن �مليثاق يوؤكد �أهمية �أن ميار�س جميع 
�إىل  يدعو  و�ح��د  ميثاق  حت��ت  �ملهنة  �ملهند�شني 
�جلودة و�لمتياز و�ملحافظة على �لبيئة وتقدمي 

�أف�شل �خلدمات فى جميع �مل�شاريع.
�ملهنة  �أخ��الق��ي��ات  �أن ميثاق  �مل��ي��دور على  و���ش��دد 
يعد و�جبا �أ�شا�شيا على �جلميع �تباعه لالإرتقاء 
ب��ال��ق��ط��اع �ل��ه��ن��د���ش��ي وخ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع ليعك�س 
مكانه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لنه�شة 

�لعمر�نية و�ل�شناعية و�لقت�شادية.
للهند�شة  �لريادة  روؤية �جلمعية هي  �أن  و�أو�شح 
و�مل��ه��ن��د���ش��ني ب��ت��وج��ه وط��ن��ي و�م���ت���د�د خليجي 
للقطاعني  ه��ن��د���ش��ي  وم���رج���ع  ع���امل���ي  و�ت�������ش���ال 
�أن نغفل  ب��اأن��ه ل ميكن  �ل��ع��ام و�خل��ا���س  منوها 
�ملجالت  �شتى  يف  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لطفرة 
مما  و����ش��ت��ف��ادت��ه��ا  فيها  �ل��ف��اع��ل  �جلمعية  ودور 
لبد  و�مكانات  فر�س  من  �لنه�شة  ه��ذه  توفره 
خالل  من  باجلمعية  للنهو�س  ��شتثمارها  من 

�لتح�شني �مل�شتمر يف �لأد�ء.

دب���ي رئي�س  �ل�����ش��ح��ة يف  ودع���ا م��دي��ر ع���ام هيئة 
يف  و�لعاملني  �ملهند�شني  كل  �ملهند�شني  جمعية 
به  و�لإلتز�م  �مليثاق  تبني  �إىل  �لهند�شي  �لقطاع 
�شعيا نحو تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لهند�شية يف 
�ل�شري  �مليدور عزم �جلمعية على  و�أك��د  �لدولة. 
م�شرية  مو��شلة  يف  �لر�شيدة  قيادتنا  نهج  على 
�شاحب  �أق���و�ل  م��ن  م�شتلهمني  و�لتميز  �لبناء 

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل يف �شباق �لتميز لي�س هناك خط للنهاية 
ك��ان من  و��شحة  �ل��روؤي��ة  كانت  �أن��ه متى  �أعتقد 
�ل�شهل تطبيق �لأهد�ف �إن �حلفاظ على �لريادة 
�إىل  �لنتقال  يتطلبان  و�لزده���ار  �لنمو  و�إد�م���ة 

ع�شر �قت�شاد �ملعرفة وباأ�شرع ما ميكن .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملوؤ�ش�شات  �إح���دى  �لأول،  �خلليج  بنك  �أع��ل��ن 
�ل���ر�ئ���دة يف دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية  �مل��ال��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة، �م�����س ع��ن ����ش��ت��ح��و�ذه ع��ل��ى �شركة 
ذ  �ملالية  دبي  �ململوكة ملجموعة  دبي فري�شت 
م م وذلك بقيمة �إجمالية بلغت 601 مليون 

درهم. 
وت��ع��ت��رب دب���ي ف��ري���ش��ت �ل��ت��ي �أن�����ش��ئ��ت يف عام 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات  من   2007
�لعمالء ومنتجات  يف جمال خدمات متويل 
من  ح�شتها  تبلغ  حيث  �لئ��ت��م��ان،  ب��ط��اق��ات 
���ش��وق ب��ط��اق��ات �لئ��ت��م��ان يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل�شركة  ومت��ار���س   4،5% �ملتحدة  �لعربية 
ن�شاطها �نطالقا من مقرها �لرئي�شي بدبي 
وفروع ومكاتب �ملبيعات يف �أبوظبي و�ل�شارقة، 

حيث يعمل لديها حالياً 464 موظف.
وتاأتي هذه �ل�شفقة �شمن ��شرت�تيجية بنك 
�ملزيد من  �إىل تقدمي  �لهادفة  �لأول  �خلليج 
�أف�شل  �ملبتكرة وحتقيق  و�ملنتجات  �خلدمات 
قاعدة  تو�شيع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  للعمالء،  قيمة 

�نت�شاره يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�����ش��اي��غ،  �أن��دري��ه  وق���ال 
فريق  �ن�شمام  ي�شعدنا  �لأول:  �خلليج  لبنك 
�شمن  بهم  ونرحب  �لينا  فري�شت  دب��ي  عمل 
�شت�شاهم  ح��ي��ث  �لأول،  �خل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  �أ����ش���رة 

ب�شوق  خربة دبي فري�شت ومعرفتها �جليدة 
�ملتميزة  و�ل���ع���الق���ات  �لئ���ت���م���ان،  ب���ط���اق���ات 
و�ل�شر�كة مع �لعمالء، يف تعزيز قدر�ت بنك 
�مل�شرفية  �خلدمات  جمال  يف  �لأول  �خلليج 
لالأفر�د. كما �شنعمل �شوياً مع دبي فري�شت 
على خدمة �لعمالء ب�شكل �أف�شل مما يحقق 

لهم �ملزيد من �لقيمة لتعامالتهم. 
م��ن بنك �خلليج  ك��ل  �أ���ش��م  و�أ����ش���اف: يحمل 
وذل��ك مبا  �لأول  ودب��ي فري�شت، كلمة  �لأول 
و�لت�شميم  �لبتكار  روح  على  ويوؤكد  يعك�س 
تعزيز  ف�شنو��شل  ه��ن��ا،  وم���ن  �ل��ت��م��ي��ز.  ع��ل��ى 
�ل��ع��الم��ة �ل��ت��ج��اري��ة ل��دب��ي ف��ري���ش��ت وتنمية 
حيث  �لئتمانية،  �لبطاقات  م��ن  حمفظتها 
هذه،  �ل�شتحو�ذ  عملية  خ��الل  من  �شن�شعى 
�ل�شركة  �أعمال  يف  �لنمو  من  مزيد  لتحقيق 
وتقدمي �مل�شورة �لدقيقة و�ل�شائبة للعمالء 
�ملنتجات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ري  ج��ان��ب  �ىل   ،
�لتي  �مل��ج��زي��ة  �ل��ع��و�ئ��د  لتحقيق  و�ل��ف��ر���س 
�إليها عمالئنا. وكما هو �حلال د�ئماً  يتطلع 
يف بنك �خلليج �لأول، �شنظل ملتزمني بدعم 
من  وم�شاهمينا  عمالئنا  �أه����د�ف  وحتقيق 

خالل �لقدر�ت �ملتميزة ملنتجاتنا �ملالية. 
�إبر�م  من  لنتمكن  نكن  مل  �ل�شايغ:  و�ختتم 
و�مل�شورة  �لدعم  دون  �لناجحة  �ل�شفقة  هذه 
�ل���ت���ي ح�����ش��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا م����ن ك����ي ب����ي �م جي 
روز  ون���ورت���ون  �مل����ايل  �مل�����ش��ت�����ش��ار   KPMG

�مل�شت�شار �لقانوين لهذه �ل�شفقة. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��ي،  ف��ا���ش��ل  وع��ل��ق 
�إط��الق عملياتها  قائاًل: منذ  دبي،  ملجموعة 
�أد�ًء  فري�شت  دب��ي  حققت   ،2007 �ل��ع��ام  يف 
و�جهت  عندما  حتى  متو��شل  ب�شكل  ج��ي��د�ً 
�ل�شنو�ت  خالل  خمتلفة  ��شطر�بات  �ل�شوق 
من  ت��ع��زز  �أن  و��شتطاعت  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لقليلة 
�إنني  و��شتد�متها  �أع��م��ال��ه��ا  خ��ط��وط  متانة 
على ثقة باأن بنك �خلليج �لأول �شيمنح دبي 
فري�شت �لدعم �ملنا�شب و�لذي �شيمكنها من 
ع��ل��ى ح�شتها من  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ن��م��و  م��و����ش��ل��ة 
هذه  �لبيع  عملية  وتنبع  �لإمار�تية.  �ل�شوق 
وهي  دب���ي،  ملجموعة  ��شرت�تيجي  ق���ر�ر  م��ن 

�لأ�شول  لبيع بع�س  �ملعلنة  جزء من خطتنا 
�لتي منلكها بغر�س دعم عملية �إعادة هيكلة 
�أن  بها حالياً. وي�شرنا  و�لتي نقوم  �ملجموعة 
جمزية  عو�ئد  لنا  حققت  هذه  �لبيع  عملية 

على ��شتثمارنا. 
حول  �ملالية  دب��ي  ملجموعة  �ل�شت�شار�ت  ق��دم 
عملية �لبيع كل من بنك �إي �إف جي هريم�س 
، كم�شت�شار مايل وحيد وموؤ�ش�شة فري�شفيلدز 

بروكهاو�س درينجر كم�شت�شار قانوين.
حالياً  �حلا�شل  �لأول  �خلليج  بنك  ويعترب 
ع��ل��ى ل��ق��ب �أف�����ش��ل ب��ن��ك يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�إي�شت  وبانكر ميدل  ي��وروم��وين  كل من  من 
و�أي�شا على �أف�شل بنك حملي من �أي �م �أي 
�يه EMEA ، �أحد �أكرب �لبنوك �لتي تقدم 
�خلدمات �مل�شرفية و�ملالية �ملتكاملة يف دولة 
�ملتحدة، وذل��ك من خالل  �لعربية  �لإم���ار�ت 
م��ل��ي��ار درهم   40 ع��ن  ت��زي��د  �ل��ت��ي  حمفظته 
يف جمال �لقطاع �مل�شريف لالأفر�د فقط كما 
يوؤكد بنك �خلليج �لأول لعمالء دبي فري�شت 
�حلالية  �لمتياز�ت  بكافة  متتعهم  ��شتمر�ر 
�إ�شافية  �متياز�ت  على  ح�شولهم  تاأكيد  مع 
�أك��رب من  ومنتجات وخ��دم��ات جديدة ودع��م 

خالل �شبكة عمليات بنك �خلليج �لأول. 
وط��ب��ق��اً لأخ����ر ب��ي��ان��ات م��ال��ي��ة م��دق��ق��ة لدبي 
فري�شت ، تبلغ �لأ�شول �لإجمالية �ملجمعة ما 

يقارب 700 مليون درهم.

جمعية املهند�شني يف الدولة تطبق ميثاق ال�شرف الهند�شي

بقيمة اإجمالية بلغت 601 مليون درهم

بنك اخلليج االأول ي�شتحوذ على دبي فري�شت
وزارة التعليم العايل تذيل مرا�شالتها 
بالدعاية ملعر�س اإك�شبو الدويل 2020

•• اأبوظبي-وام:

�إك�شبو  ملعر�س  بالدعاية  و�لورقية  �لليكرتونية  مر��شالتها  تذييل  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ب��د�أت 
�لدويل 2020 �لذي قدمت مدينة دبي ملفا متكامال للرت�شح له �أمال يف �لفوز با�شت�شافته.

وتهدف �لوز�رة من ور�ء هذ� �لإجر�ء �إىل �لتعريف بدولة �لمار�ت و�لمكانات �لكافية �لتي توفرها حكومة ومدينة 
دبي ل�شت�شافة هذ� �حلدث �لدويل وذلك �أمال يف ك�شب �ملزيد من �ل�شو�ت و�لآر�ء �لتي �شت�شاهم يف �ختيار دبي 
1851 عندما  �أع��و�م ويعود تاريخه �إىل عام  �ل��دويل �لذي ينتظم مرة كل خم�شة  مكانا ل�شت�شافة هذ� �ملعر�س 

�نطلق للمرة �لأوىل يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن حتت �شعار �ملعر�س �لعظيم ملنتجات �ل�شناعة من دول �لعامل .
ويف حال فوز �لمار�ت بهذ� �حلدث �لكبري فان معر�س �إك�شبو دبي �لدويل 2020 �شيقام على م�شاحة 438 هكتار� 
يف مركز دبي �لتجاري-جبل علي يف �لطرف �جلنوبي �لغربي لإمارة دبي على م�شافة و�حدة بني مدينتي �أبوظبي 
ودبي وقريبا من مطار �آل مكتوم �لدويل �جلديد وميناء جبل علي �لذي يعد ثالث �أكرث �ملو�نئ ن�شاطا يف �لعامل. 
ويتمتع موقع �ملعر�س مبز�يا لوج�شتية و��شحة للعار�شني وللزو�ر من حيث �شهولة معرفة �ملوقع و�لو�شول �إليه 
�لتو��شل بني  �إىل تعزيز �شبل  �ملعر�س كن�شب تذكاري يرمز  �لذي �شيخلفه  �ملعماري  �لإرث  و�شيتم �حلفاظ على 
�لنا�س و�إحد�ث تغيري �إيجابي حقيقي يف حياتهم. ولهذ� �لغر�س فقد �ختارت �لمار�ت �شعار تو��شل �لعقول  و�شنع 
�مل�شتقبل عنو�نا حلملة ��شت�شافة معر�س �ك�شبو �لدويل 2020 ويف حال فاز ملف �لرت�شح ل�شت�شافته ف�شتكون 
�أفريقيا  �إك�شبو �لدويل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال  هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي تتم فيها ��شت�شافة معر�س 
 9 �إ�شت�شافت نحو  �إنها  �ملعر�س  ��شت�شافة  بها مدينة دبي لك�شب  تتمتع  �لتي  �مليز�ت  . ومن  �آ�شيا مينا�شا  وجنوب 
ماليني ز�ئر خالل �لعام �ملا�شي كما �ن عدد �لغرف �لفندقية �شي�شل يف ذلك �لوقت �إىل نحو 80 �ألف غرفة جاهزة 
�إمكانية  تتيح  دبي  �إم��ارة  فان  ذلك  �إىل  و�إ�شافة  �ملعر�س.  �نعقاد  للنزلء خالل فرتة  �لر�حة  �شبل  �أف�شل  لتقدمي 
�لتو��شل منقطعة �لنظري و�خلدمات �للوج�شتية رفيعة �مل�شتوى و�لبنية �لتحتية ذ�ت �لطر�ز �لعاملي و�لتي تعد يف 
جمملها �لأ�شا�س �لر��شخ �لذي يرتكز عليه ملف ��شت�شافة �ملعر�س �لذي �شيكون م�شدر �إلهام مميز وعمال مبهر� 
�إك�شبو �لدويل حافز� قويا لعملية �لتحول �لقت�شادي و�لثقايف  لن ميحى من ذ�كرة �لز�ئرين له. ويعد معر�س 
�شاعد  �ملثال  �شبيل  فعلى  �مل�شيف.  و�لبلد  �مل�شيفة  للمدينة  قيمة  مز�يا  من  عنه  ينجم  عما  ناهيك  و�لجتماعي 
معر�س �إك�شبو �شنغهاي 2010 على حتويل منطقة �ل�شناعات �لثقيلة �لتي تقع و�شط مدينة �شنغهاي �ل�شينية 
�إىل منطقة ناب�شة بالزدهار �لتجاري و�لثقايف و��شتطاع �ن ي�شرتعي حتت �شعار مدينة �أف�شل حياة �أف�شل �هتمام 
نحو 73 مليون �شخ�س. ومن �ملقرر �أن ت�شت�شيف مدينة ميالنو �لإيطالية معر�س �ك�شبو �لدويل 2015م حتت 

�شعار تغذية �لكوكب طاقة �حلياة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت عن رعايتها للن�شخة 
�ل�شغرية  �مل�������ش���روع���ات  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  م���ن  �خل��ام�����ش��ة 
�شوف  و�ل��ذي  بوتين�شل  موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي  و�ملتو�شطة 
 25 ب��ت��اري��خ  دب��ي  يوليو ويف   24 ي��وم  �أب��وظ��ب��ي  ينعقد يف 
ي��ول��ي��و.  وي��ع��ت��رب ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر �مل�����ش��روع��ات �ل�شغرية 
حول  للموؤ�ش�شات  �مل�شورة  تقدم  عمل  من�شة  و�ملتو�شطة 
�أف�شل �ملمار�شات �ملهنية وتوفر �لدعم �لعملي للموؤ�ش�شات 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�لإنرتنت  عرب  ون���دو�ت  در��شية  حلقات  �لربنامج  ويقدم 
وور�س �لعمل �ملبا�شرة على مد�ر خم�شة �أ�شهر. كما يوؤمن 
�ملحتوى و�لأدو�ت و�لعرو�س �لرتويجية و�ملو�رد �ل�شرورية 

 .www.potential.com من خالل �ملوقع
�ل�شغرية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �خل����دم����ات  ه����ذه  ت���ق���دمي  وي���ت���م 
وتهدف  مقابل  دون  جماناً  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�ملتو�شطة 
�لأ�شو�ق  يف  �أكرب  بكفاءة  تناف�س  بحيث  �ملوؤ�ش�شات  لتمكني 
�لربنامج  ي��رت��ب��ط  �ت�������ش���الت  �إىل  وب���الإ����ش���اف���ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية مثل �شندوق  ب�شر�كات مع عدد من 
خليفة لتطوير �مل�شاريع و موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 

�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و تيكوم . 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  للربنامج  �ت�شالت  رعاية  خالل  ومن 
ت�����ش��اع��د �مل��وؤ���ش�����ش��ة �مل�����ش��ارك��ني يف �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن دور�ت 

در����ش��ي��ة عرب  13 حلقة  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �مل��ت��اح��ة  �ل��ت��دري��ب 
�لإنرتنت متوفرة باللغات �لعربية و�لإنكليزية و�لفرن�شية 
بالإ�شافة �إىل �لفعاليات �ملبا�شرة �لتي يتحدث فيها خرب�ء 
وخمت�شون وتغطي �حللقات �لدر��شية و�لفعاليات �ملبا�شرة 
و�لتخطيط  و�لب���ت���ك���ار  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ث��ل  م��و����ش��ي��ع 
عدد�ً  �لربنامج  ي�شمل  كما  وغريها.  و�لتمويل  لالأعمال 
من ور�شات �لعمل �لتي تتمحور حول �لتو�شع يف �لأعمال 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت. 
�لإم����ار�ت  �مل��ق��ررة يف دول���ة  �لعمل  و���ش��وف تنعقد ور���ش��ات 
�لعربية �ملتحدة يوم 24 يونيو يف �أبوظبي ويوم 25 يونيو 
يف دبي حيث �شيتاح �ملجال للموؤ�ش�شات �مل�شجلة يف �لربنامج 
�لنقا�شات  يف  و�مل�شاركة  �لعملية  �خل��رب�ت  من  لال�شتفادة 
و�لتعرف على �لو�شائل �لتي ت�شاعدها على تاأمني �لتمويل 

و�لربوز و�لتقدم يف �ل�شوق.
�أن  للمبيعات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لد�شوقي،  �أمي��ن  وق��ال 
لعمالئها  �حل��ل��ول  �أف�شل  لتقدمي  دوم���اً  ت�شعى  �ت�شالت 
من �ملوؤ�ش�شات وقد خطونا موؤخر�ً خطوة هامة نحو تاأكيد 
و�ملوؤ�ش�شة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  ق��ط��اع  بتطوير  �لتز�منا 
 Business ب����اق����ات  جم���م���وع���ة  �إط�������الق  خ�����الل  م����ن 
�ملوؤ�ش�شات  تنا�شب  �لتي  �لأرب���ع  بفئاتها   Ultimate
تكاليفها  خف�س  م��ن  ومتكنها  �أح��ج��ام��ه��ا  �خ��ت��الف  ع��ل��ى 
�ملكاملات  تكاليف  على  �لإن��ف��اق  يف  و�ل��ت��وف��ري  �لر�أ�شمالية 
�أح���دث �لأج��ه��زة �لذكية مب��ا ي�شاعد يف  �ل��دول��ي��ة وت��اأم��ني 

زيادة �لإنتاجية
�ت�شالت لربنامج  رعاية  �إن  قائاًل  �لد�شوقي  �أمين  وتابع 
ت��ط��وي��ر �مل�����ش��روع��ات �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة مت��ث��ل خطوة 
�لهام  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  بتنمية  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �إط����ار  �إ���ش��اف��ي��ة يف 

و�حليوي. 
�لتو��شل  �إمكانية  �مل�شاركة  للموؤ�ش�شات  �لربنامج  ويقدم 
عرب �شبكة بوتين�شل �لتي تعترب �متد�د�ً رقمياً خلدماتهم 

�ملحليني  ن��ظ��ر�ئ��ه��ا  م��ع  ب��ال��ت��و����ش��ل  للموؤ�ش�شات  وت�����ش��م��ح 
و�ل��دول��ي��ني م��ن �ل����دول �ل��ت��ي يعمل ف��ي��ه �ل��ربن��ام��ج، كما 
تتيح لها �إمكانية �لإفادة من �لعرو�س �ملتاحة و�ملخ�ش�شة 
للموؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة مبا فيها عرو�س �لتمويل 

�لذي يعد �حتياجاً �أ�شا�شياً للكثري من هذه �ملوؤ�ش�شات. 
مبادرة  من  ج��زء�ً  �لعام  لهذ�  �لربنامج  �نطالقة  وتعترب 
�أو�شع لتطوير �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لتي �شوف 

ات�شاالت ترعى برنامج تطوير امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة  حتويل فوري لالأ�شهم بني �شوق دبي 
املايل و�شوق الكويت لالأوراق املالية 

•• دبي-وام: 

�إتفق �شوق دبي �ملايل مع �شركة �ملقا�شة �لكويتية على ترتيبات جديدة 
لالأور�ق  �لكويت  و���ش��وق  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  ب��ني  �لأ�شهم  حتويل  ت�شهل 
�لرتتيبات  تلك  �عتماد  بالفعل  �ل�شوق  ب��د�أ  وقد  فورية  ب�شورة  �ملالية 
�لأمر �لذي ميكن حملة �أ�شهم �ل�شركات �لكويتية �ملدرجة يف �شوق دبي 

�ملايل من حتويل �أ�شهمهم من و�إىل �ل�شوق ب�شهولة وي�شر.
�لتقا�س  قطاع  رئي�س  للعمليات  تنفيذي  رئي�س  فكري  م��رمي  وقالت 
و�لت�شوية و�لإي��د�ع يف �شوق دبي �ملايل �ن �شوق دبي �ملايل حر�س على 
ت�شهيل وت�شريع عملية  �أجل  �لكويتية من  �ملقا�شة  �شركة  �لتعاون مع 
حتويل �لأور�ق �ملالية �لأمر �لذي ينطوي على �أهمية كبرية بالن�شبة 
للم�شتثمرين بحكم �أن �شوق دبي �ملايل هو �لوجهة �ملف�شلة لل�شركات 
بور�شة  يف  �مل��زدوج  �لإدر�ج  ب�شيغة  �أ�شهمها  �إد�رج  يف  �لر�غبة  �لكويتية 

خارجية.
و�أ�شافت �إن �لنظام �ملتبع حديثا يت�شم باأعلى درجات �ل�شرية و�لأمان 
باعتماد  قمنا  وق��د  �لأ�شهم  حتويل  عمليات  ودق��ة  �شرعة  ع��ن  ناهيك 
�لرتتيبات �جلديدة ونظام �شركة �ملقا�شة �لكويتية بعد در��شته و�لتاأكد 
�لعمل خالل مرحلة جتريبية ناجحة  �إج��ر�ء�ت  من تو�فقه مع كافة 

على مدى �ل�شهور �ملا�شية.
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•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة خلفان �شعيد �لكعبي �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
�أوغلو قهرمانوف  كاهنجري  �يلخان  �شعادة  �أبوظبي مع  و�شناعة  جتارة 
�لتعاون  عالقات  تطوير  �شبل  �لدولة  لدى  �أذربيجان  جمهورية  �شفري 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  بني  و�ل�شتثماري  �لقت�شادي 
وجمهورية �أذربيجان. ورحب �شعادة خلفان �لكعبي بتوجه �جلهات �ملعنية 
ع��ن فر�س  وم��وؤمت��ر  �أذرب��ي��ج��ان  لتنظيم معر�س �شنع يف  �أذرب��ي��ج��ان  يف 
�ل�شتثمار يف جمهورية �أذربيجان خالل �لفرتة �ملقبلة يف �أبوظبي  معربا 

عن ��شتعد�د غرفة �أبوظبي لتقدمي كل ما من �شاأنه �إجناح هذ� �حلدث.
عقده  �ملخطط  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �إن  للغرفة  �شحفي  بيان  يف  �لكعبي  وق��ال 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  لرجال  يتيح  �شوف  �أبوظبي  يف 
و�لت�شهيالت  �أذرب��ي��ج��ان  يف  �ل�شتثمار  وجم���الت  ف��ر���س  على  �ل��ت��ع��رف 
�ملقدمة ومبا ي�شهم يف زيادة تعزيز �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية يف جمهورية 

�أذربيجان.
و�أكد �لكعبي خالل �للقاء �أهمية ت�شجيع رجال �لأعمال وروؤ�شاء �ل�شركات 
يف كل من �إمارة �أبوظبي وجمهورية �أذربيجان على عقد �للقاء�ت �لدورية 
�ل�شتثمار  وجم��الت  �لتعاون  فر�س  و��شتك�شاف  بحث  بهدف  �ملنتظمة 

موؤكد� �أن �ملجال مفتوح �أمام رجال �لأعمال و�ل�شركات يف �لبلدين للعمل 
�مل�شروعات يف  وتنفيذ  �لقت�شادية  �لتنمية  و�مل�شاهمة يف حتقيق  �لفعال 

جمهورية �أذربيجان �ل�شديقة.
تعزيز  �أج��ل  م��ن  كبري�  �هتماما  ت��ويل  �أبوظبي  غرفة  �إن  �لكعبي  وق��ال 
�لرو�بط �لتجارية و�ل�شالت �لقت�شادية وفتح �آفاق جديدة للتعاون بني 
رجال �لأعمال و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات وفعاليات �لقطاع �خلا�س يف �إمارة 
جمالت  وج��ود  �إىل  م�شري�  �ل�شديقة   �أذرب��ي��ج��ان  جمهورية  و  �أبوظبي 
و��شعة للتعاون بني �جلانبني يف �شوء �لإمكانيات �ل�شناعية و�لتجارية 

و �خلرب�ت �لقت�شادية و�ل�شتثمارية �ملتوفرة.

ولفت �ىل �أن �أرقام �لتبادل �لتجاري �شهدت تطور� ملحوظا خالل �لعام 
2011 �إذ جتاوزت �ل� / 700 مليون درهم وتوقع �أن ي�شهد حجم �لتبادل 
�لتجاري و�لتعاون �ل�شتثماري خالل �لفرتة �ملقبلة منو� كبري� خا�شة 
يف  �أذربيجان  يف  لال�شتثمار  �لإمار�تية  �ل�شركات  من  �لعديد  توجه  بعد 
جمالت �لطاقة و�لبنية �لتحتية و�لعقار مما يوؤكد �لهتمام �لكبري �لذي 
�ل�شركات �لإمار�تية يف �لأ�شو�ق �لأذري��ة. من جانبه دعا �ل�شفري  تبديه 
�لأذري لدى �لدولة �مل�شوؤولني يف �لغرفة ورجال �لأعمال و�ل�شركات يف 
�أذربيجان و�لإطالع على مناخ وفر�س �ل�شتثمار �ملتاحة  �لإمارة لزيارة 

وتعزيز وتكثيف ��شتثمار�تهم يف بالده .

غرفة اأبوظبي ترحب بتنظيم معر�س �شنع يف اأذربيجان 

عقد الإلكرتونيات املوحد وموا�سفات اخلبز اأهم بنود جدول اأعماله

املن�شوري يرتاأ�س االجتماع الثاين للجنة العليا حلماية امل�شتهلك 2013 
•• اأبوظبي-الفجر: 

تر�أ�شه  خ����الل  �مل���ن�������ش���وري  م���ع���ايل  �أك�����د 
حلماية  �لعليا  للجنة  �ل��ث��اين  �لج��ت��م��اع 
هذه  �أه���م���ي���ة   2013 ل���ع���ام  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك 
�شعيد  ع����ل����ى  ودوره�����������ا  �لج����ت����م����اع����ات 
ل�����ش��ي��ا���ش��ات تعزيز  �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
��شتقر�ر  ودع���م  �مل�شتهلك  ح��ق��وق  حماية 
ودفع  لالأ�شو�ق  �مل��ت��و�زن  و�لأد�ء  �لأ�شعار 
ع��ج��ل��ة �ل��ن��م��و �لق��ت�����ش��ادي  م��و���ش��ح��ا �أن 
حلماية  �للعليا  و�للجنة  �لقت�شاد  وز�رة 
�مل�شتهلك تعمل ب�شكل م�شتمر على �إ�شد�ر 
تعزيز  يف  ت�شاهم  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ق����ر�ر�ت 
�لد�عمة  �ل�شليمة  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��م��ار���ش��ات 

لالقت�شاد �لوطني.
�أع�شاء  ك����اف����ة  ب���ج���ه���ود  م���ع���ال���ي���ه  ون�������وه 
�ل��ل��ج��ن��ة و�مل��ع��ن��ي��ني يف رف���ع درج���ة �لوعي 
ن�س  �ل��ت��ي  ب��ح��ق��وق��ه��م  �مل�شتهلكني  ل���دى 
للغ�س  يتعر�شو�  ل  حتى  �ل��ق��ان��ون  عليها 
�ل�شوق  �أجل �شبط  و�لت�شليل، وذلك من 
و�شمان ح�شول �مل�شتهلكني على حقوقهم 
بني  �لتعاون  �شرورة  على  م�شدد�ً  كاملة، 
و�ملحلية  �لحت����ادي����ة  و�جل���ه���ات  �ل�������وز�رة 
�مل�شتهلكني  ل���دى  �ل��وع��ي  ل��رف��ع  �مل��ح��ل��ي��ة 

بحقوقهم. 
وت�شمن جدول �جتماع �للجنة جمموعة 
من �ملو��شيع �لرئي�شية من �أبرزها عر�س 
ومتابعة  للجنة  �لأول  �لجتماع  حم�شر 
تنفيذ تو�شياته و�لتقدم �لذي مت �إحر�زه 

ت��ق��ري��ر عن  وع��ر���س  �ل�شعيد،  ه���ذ�  ع��ل��ى 
�مل��وح��د ل��الإل��ك��رتون��ي��ات، وعر�س  �ل��ع��ق��د 
تقرير حول جتاوز�ت �ملخابز على �للتز�م 
تقرير  وع����ر�����س  �خل����ب����ز،  مب���و�����ش���ف���ات 
�مل�شتح�شر�ت  ح���ول  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م��ن 
�مل�������ش���ت���خ���دم���ة م�����ن ق���ب���ل �ل���ري���ا����ش���ي���ني، 
حول  �ل�شحة  وز�رة  م��ن  كتابي  وع��ر���س 
وعر�س  �لأ�شعار،  وتثبيت  �لتبغ  مكافحة 
�أ�شعارها  لرفع  �ملتقدمة  �ل�شركات  طلبات 

وغريها. 
�لعقد  ع��ن  تقرير  على  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
�لإلكرتونيات  ب��وك��الت  �خل��ا���س  �مل��وح��د 
و�أهمية وجود هذه �لعقود ل�شمان حقوق 
�مل�شتهلكني، ووجود �شمانات ولي�س عقود 
وم��ع��ظ��م��ه��ا مكتوب  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك  ت��ع��ط��ى 
باللغة �لإجنليزية. ويف �شوء ذلك حددت 
لعمل  م��ع��اي��ري  ث��الث��ة  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة 
حقوق  �شمان  وه��ي  �لإل��ك��رتون��ي��ات  عقود 
بقانون  و�لل��ت��ز�م  وم�شلحته،  �مل�شتهلك 
 2006 لعام   24 رق��م  �مل�شتهلك  حماية 

ولئحته �لتنفيذية. 
�أن��و�ع من  �ل��وز�رة باقرت�ح ثالثة  وقامت 
�لبيع  عقود  وه��ي  لالإلكرتونيات  �لعقود 
�لغيار  ق��ط��ع  وع���ق���ود  �ل�����ش��ي��ان��ة  وع���ق���ود 
وتلغى  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ت��ك��ت��ب  �أن  ع��ل��ى 
ول  ت��رد  ل  �ملباعة  �لب�شاعة  ع��ب��ارة  منها 
حول  و�ف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ر  ت�شتبدل، 
كيفية �ل�شتخد�م و�ملو��شفات ومعلومات 
�لتي  �ل��ب��ن��ود  م��ن  ذل��ك  �إىل  وم��ا  �ل�شمان 

ت�شب يف �إطار حماية �مل�شتهلك. 
تقرير  ع���ل���ى  �أي�������ش���اً  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ط���ل���ع���ت 
�للتز�م  وع����دم  �مل��خ��اب��ز  ح���ول جت������اوز�ت 
باملو��شفات �ملحددة للخبز، حيث لحظت 
وز�رة �لقت�شاد من خالل مر�قبة �ملخابز 
و�لأ�����ش����و�ق ع���دم �ل���ت���ز�م �مل��خ��اب��ز ومنافذ 
وجود  مع  �ملحدد  �حلقيقي  بالوزن  �لبيع 
فو�رق كبرية يف �لأوز�ن �ملحددة و�لأوز�ن 
�شعر  بني  �لتباين  عن  ف�شاًل  �حلقيقية، 
�لو�حد  �خل��ب��ز  كي�س  وح���د�ت  ع��دد  ووزن 

من �إمارة لأخرى. 
ب�������ش���رورة ق��ي��ام وز�رة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أو�����ش����ت 
بت�شديد  �لقت�شادية  و�لدو�ئر  �لقت�شاد 

�لبيع  �مل���خ���اب���ز وم���ن���اف���ذ  ع���ل���ى  �ل���رق���اب���ة 
ب��الأوز�ن و�لأ�شعار  و�لتاأكيد على �للتز�م 
�مل�شتهلكني  ب��ت��وع��ي��ة  و�ل���ق���ي���ام  �مل����ح����ددة، 
باملو��شفات �ملحددة و�لتعاون مع �جلهات 
�ملخت�شة حال مالحظتهم لأي جتاوز�ت، 
و�تخاذ �لعقوبات �ملنا�شبة بحق �ملتجاوزين 
للعام   24 رق��م  �لحت���ادي  للقانون  وف��ق��اً 

 .2006
ك��م��ا �ط��ل��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ج��ه��ود وز�رة 
تتباين  و�لتي  �لتبغ  مكافحة  يف  �ل�شحة 
بني �حلمالت �لتوعوية مب�شار وخماطر 
�لتدخني و�حلمالت �لتوعوية يف �ملد�ر�س، 
وت��وف��ري ع��ي��اد�ت �لإق����الع ع��ن �لتدخني، 

د�خل  وجت��ارت��ه  �لتبغ  ��شتري�د  و�شو�بط 
تقرير  ����ش��ت��ع��ر����س  ج��ان��ب  �إىل  �ل���دول���ة، 
�لتي  �مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت  بع�س  ع��ن خم��اط��ر 
ت�شكل  قد  و�لتي  �لريا�شيون  ي�شتخدمها 
و�شرورة  ح��ي��ات��ه��م،  ع��ل��ى  حقيقياً  خ��ط��ر�ً 
لتلك  �لكبرية  �ل�شلبية  ب��الآث��ار  �لتوعية 
�مل�شتح�شر�ت، وحتديد �شو�بط ومعايري 

ل�شتخد�مها ومو��شفاتها وتد�ولها. 

رفع �لأ�شعار
م���ن ج��ان��ب �آخ����ر ق����ررت »�ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
حل��م��اي��ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك �إي���ق���اف �ل��ب��ت يف �أي 
�أ�شعار  ب��زي��ادة  تتعلق  �إليها  ت��ق��دم  طلبات 

رم�شان،  ���ش��ه��ر  ق��ب��ل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل�����ش��ل��ع 
وتاأجيليها �إىل حني �نتهاء �ل�شهر �لكرمي، 

دعماً للحفاظ على ��شتقر�ر �لأ�شعار.
وقال �لدكتور ها�شم �لنعيمي �أن »�لتقارير 
)�للجنة  �ج��ت��م��اع  ع��ل��ى  عر�شها  مت  �ل��ت��ي 
للتنويع  �ملبذولة  �جلهود  تو�شح  �لعليا(، 
يف �ملبادر�ت خالل رم�شان �ملقبل، مقارنة 

باملو��شم �ملماثلة يف �لأعو�م �ل�شابقة. 
وذك��ر �أن »�أب��رز �مل��ب��ادر�ت �لتي �شتطرح يف 
لل�شلع،  �ملفتوحة  �لقو�ئم  ت�شمل  رم�شان 
ت�شل  تخفي�شات  للم�شتهلك  تتيح  �لتي 
ن�شبتها �إىل  50 ٪، �إ�شافة �إىل �لعرو�س 
�لرتويجية، �لتي تتنوع بني عرو�س ب�شعر 
�ل�شر�ء،  ب�شعر  �أخ���رى  وع��رو���س  �لكلفة، 
�لكلفة،  �شعر  م��ن  ب��اأق��ل  ث��ال��ث��ة  وع��رو���س 
�لتي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة،  �ل�����ش��الل  ج��ان��ب  �إىل 
منفذ  م��ن  وحمتوياتها  �أ�شعارها  تتباين 
لآخ����ر، لإت��اح��ة �أك���رب ع���دد م��ن �خليار�ت 
�ملبادر�ت  »ه��ذه  و��شتطرد  للم�شتهلكني«، 
حت��د م��ن ف��ر���س �رت���ف���اع �لأ���ش��ع��ار ب�شكل 

مفاجئ يف �لأ�شو�ق خالل رم�شان. 

��شتعد�د�ت �شهر رم�شان �ملبارك
تن�شيق  �جتماعها  خ��الل  �للجنة  ناق�شت 
�ملثلى  �ل�������ش���ب���ل  و�����ش���ت���ك�������ش���اف  �جل����ه����ود 
وتوفري  �ل�شوق  ��شتقر�ر  على  للمحافظة 
�ل�شلع باأ�شعار مي�شرة خالل �شهر رم�شان 

�ملبارك.
على  �لقت�شادية  �ل��دو�ئ��ر  �للجنة  وحثت 

مر�قبة �أد�ء �لأ�شو�ق و�لعمل على كبح �أية 
حماولت لرفع �أ�شعار �ل�شلع �ل�شتهالكية 
�لأ�شا�شية خالل �ل�شهر �ملبارك، و�شرورة 
تعزيز �لأد�ء �ل�شتهالكي ودعم �لقت�شاد 

�لوطني.
�ل�شلة  م��و���ش��وع  �إىل  �ملجتمعون  وت��ط��رق 
�لرم�شانية، حيث مت �لتفاق على �شرورة 
�لرم�شانية.  �ل�شالل  م��ن  ن��وع��ني  وج���ود 
على  �لأوىل  �لرم�شانية  �ل�شلة  وحتتوي 
و�لفو�كه  �خل�شار  من  خمتارة  جمموعة 
�ل�شلع  �شلة  �مل�شماة  �لثانية،  �أم��ا  �لأوىل، 
�شلعة  ع�شرين  على  فتحتوي  �لرئي�شية، 
�ملبارك.  رم�شان  ل�شهر  �شرورية  رئي�شية 
وق����د �أك�����د �مل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى ����ش���رورة �أن 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة جودة  �ل�����ش��الل  ي���ر�ع���ى يف 
�لأ�شرة  تكفي  و�أن  �مل��و���ش��وع��ة،  �ملنتجات 
��شتخد�مها  �أ�شخا�س  خم�شة  من  �ملكونة 
 200 �أ���ش��ب��وع وي����رت�وح �شعرها ب��ني  مل��دة 

و250 درهم. 
و�أط���ل���ع �ل��ن��ع��ي��م��ي �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة على 
�للحوم  �أ���ش��و�ق  مر�قبة  خطط  تفا�شيل 
و�خل�����ش��ار و�ل���ف���و�ك���ه و�ل����دو�ج����ن �حلية 
و�لبقالت  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ب��ي��ع  وم���ن���اف���ذ 
�لقت�شادية  �ل�����دو�ئ�����ر  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

و�لبلديات.
م��ق��ارن��ة لأ�شعار  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ط��ل��ع��ت 
�ل��دي��زل يف �لأ���ش��و�ق �لإم��ار�ت��ي��ة، وتقرير 
�مل�شتهلكني  و�شكاوي  �لأ�شعار  مقارنة  عن 

يف �لربع �لأول للعام 2013. 

�لوطنية  �مل��ال��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �مل�����ش��رق  �أع���ل���ن 
�ل��ر�ئ��دة يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�مل��ن��ط��ق��ة ع���ن ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
جمموعة �لإمار�ت، وقد ح�شر �لتوقيع كل 
من تور�ن �آ�شف، رئي�س جمموعة �خلدمات 
وح�شني  �مل�����ش��رق،  يف  �ل�شخ�شية  �مل�شرفية 
�شيخ، نائب رئي�س خدمات �ملوظفني - �ملو�رد 

�لب�شرية يف جمموعة �لإمار�ت.
وم���الءم���ة، حيث  ب�����ش��ي��ط��ة  �لإج��������ر�ء�ت  �إن 
باإمكان موظفي جمموعة �لإم��ار�ت �لتقدم 
بطلب �حل�شول على ر�شالة حتويل �لر�تب 
�ملو�رد  ق�شم  خ��الل  م��ن  �ل��ر�ت��ب،  �شهادة  �أو 
�ل��ب�����ش��ري��ة �خل���ا����س ب��ه��م ع���رب �لإن����رتن����ت، 
يف  م��رج��ع��ي،  رق���م  ع��ل��ى  �شيح�شلون  ح��ي��ث 
�إىل  �لرقم  ه��ذ�  �إر���ش��ال  �شيتم  �لوقت،  نف�س 
للعميل  وميكن  �مل�شرق  يف  �ملخت�س  �ملوظف 
�ت�شال  مركز  �أو  �لبنك  ف��رع  م��ع  �لتو��شل 
�لعمالء ليح�شل بالفور على �أحد �ملنتجات 

�أو �خلدمات �مل�شرفية.
�ملبتكرة  �لفورية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  وم��ع 
ب���اإم���ك���ان �ل���ع���م���الء وخ���الل   Go �مل�������ش���رق 
�إيليت  بطاقة  على  �حل�شول  دقيقة   30
�أو  خ�شم  ب��ط��اق��ة  �لإئ��ت��م��ان��ي��ة،  �لبالتينية 
ح�����ش��اب ج����اري م��ع دف���رت ���ش��ي��ك��ات، وقر�س 
يوفر  م��ا  وه��ذ�  �شاعة،   24 خ��الل  �شخ�شي 
�لقيام  ع��ن��د  و�مل����الءم����ة  �ل���ر�ح���ة  ل��ل��ع��م��الء 

مبعامالتهم �مل�شرفية. 
جمموعة  ملوظفي  تتيح  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه��ذه  �إن 
�ملوجودة  �لر�شالة  من  �لإ�شتفادة  �لإم��ار�ت، 
ع��رب �لإن���رتن���ت، ل��الإ���ش��ت��ف��ادة م��ن �ملنتجات 
�مل�شرفية لالأفر�د من �مل�شرق، وهذ� ي�شمن 
�إجر�ء�ت �شريعة وب�شيطة توفر على موظفي 
عدم  جانب  �إىل  �لوقت  �لإم���ار�ت  جمموعة 

�حلاجة �إىل �إجر�ء �أي معامالت ورقية. 
رئ���ي�������س جمموعة  �آ������ش�����ف،  ت�������ور�ن  وع���ل���ق 
�مل�شرق:  �ل�شخ�شية، يف  �مل�شرفية  �خلدمات 

م����ع جمموعة  ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا  ����ش���ع���د�ء  ن���ح���ن 
�لإم�������ار�ت ���ش��رك��ة �ل��ن��ق��ل �ل���ر�ئ���دة يف دولة 
لنقدم  و�ل��ع��امل،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
تتميز  مم��ي��زة،  م�شرفية  جت��رب��ة  ملوظفيها 
منتجات  ل���ه���م  ن����وف����ر  ح���ي���ث  ب����امل����الءم����ة، 
وخدمات م�شرفية فورية ومن دون �حلاجة 
�إن��ن��ا نحر�س  ورق��ي��ة.  �إج���ر�ء معامالت  �إىل 
�حللول  �أف�������ش���ل  ت���وف���ري  ع���ل���ى  �مل�������ش���رق  يف 
�مل�شرفية �ملبتكرة. قد تكون بع�س �لعمليات 
وفعالية  تاأثري  ذ�ت  �لب�شيطة  �لتكنولوجية 
�لتجربة  وتطوير  �لكفاءة  حيث  من  كبرية 

�مل�شرفية . 
وق����ال ح�����ش��ني ���ش��ي��خ، ن��ائ��ب رئ��ي�����س خدمات 
�ل��ب�����ش��ري��ة يف جمموعة  �مل������و�رد  �مل��وظ��ف��ني 
�لإم�������ار�ت: ي�����ش��ع��دن��ا �إن�����ش��م��ام �مل�����ش��رق �إىل 
مبادرة �لر�شالة عرب �لإنرتنت �لتي �شتمكن 
�ملعامالت  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م���ن  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
�مل�شرفية  مبعامالتهم  �ملتعلقة  و�لر�شائل 

ومبا�شرة  وم�شتقر  �آم���ن  ب�شكل  �إل��ك��رتون��ي��اً 
�جلديدة  �خل��دم��ة  �شتتيح  كما  �لبنك.  م��ن 
ملوظفينا �لو�شول �إىل متطلباتهم �مل�شرفية 

مبالئمة و�شهولة وبوقت �أقل. ونحن نتطلع 
لالإ�شتفادة  �لبنوك  من  �ملزيد  �ن�شمام  �إىل 

من هذه �ملبادرة .  
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جويك تنظم ور�شة عمل حول بوابة تفاعلية 
ت�شمل 22 األف م�شنع يف دول التعاون واليمن

•• اأبوظبي-وام:

تنظم منظمة �خلليج لال�شت�شار�ت �ل�شناعية جويك يوم �خلمي�س �ملقبل 
�لتفاعلية �ملطورة ملعلومات �لأ�شو�ق �ل�شناعية  �لبو�بة  ور�شة عمل حول 
و�ملحللني  و�ل�شناعيني  و�مل�شتثمرين  �ل��ق��ر�ر  �أ���ش��ح��اب  م��ن  للمهتمني 
يف  �ملنظمة  مقر  يف  تعقد  �لتي  �لور�شة  حم��اور  وتت�شمن  �لإقت�شاديني. 
�لدوحة �لتعريف بالبو�بة �لتفاعلية و��شتخد�ماتها بجانب معلومات عن 
حو�يل / 22 / �ألف م�شنع يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
326 / بليون دولر و  �أكرث من/  و�ليمن �لتي تبلغ ��شتثمار�تها �لكلية 
يبلغ حجم �لعمالة فيها حو�يل مليون و/ 300 / �ألف عامل. كما توفر 
�لبو�بة للمهتمني و�أ�شحاب �لقر�ر ثروة من �لبيانات �لدقيقة و�ملحدثة 
�ل�شناعية  �لقطاعات  يف  �ملعتمدة  �حلكومية  و�ل��ب��ي��ان��ات  و�لإح�����ش��اء�ت 
وت�شنيفها  جتميعها  مت  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة  و�لإق��ت�����ش��ادي��ة 
وحتليلها من قبل خرب�ء جويك يف �إد�رة �ملعلومات �ل�شناعية حيث تتيح 
و�ملوثوقة  �ل�شاملة  �لبيانات  قو�عد  �أك��رث  من  و�ح��دة  �إىل  �لو�شول  لهم 
و�لوحيدة على م�شتوى منطقة �خلليج. وتعترب هذه �لقاعدة م�شدر� قيما 
للمعلومات للم�شتثمرين و�ل�شناعيني و�ملحللني لإجر�ء �لبحوث �لقائمة 
جدد  عمالء  و��شتهد�ف  منتج  لأي  �شوق  در����ش��ة  ولعمل  �ملعلومات  على 
�لقر�ر�ت  �إىل  و�إج��ر�ء در��شات �جلدوى �لإقت�شادية ف�شال عن �لو�شول 
�لتجارية �ل�شليمة و�لبحث عن فر�س جديدة لالإ�شتثمار �ل�شناعي حيث 
من  وميكن  �شناعية  ��شتثمارية  فر�شة   /  350/ ح��و�يل  �لبو�بة  تقدم 
�ل�شناعة  عن  �لتف�شيلية  �لبيانات  على  �حل�شول  �ملطورة  �لبو�بة  خالل 
و�شناعي  �إقت�شادي  موؤ�شر   /  400  / م��ن  و�أك���رث  �خل��ارج��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة 
و�جتماعي على �شكل م�شفوفة للدول �ل�شبعة ومعرفة حجم �ل�شوق ملنتج 
و�أي  �لتعاون  �لتجاري بني دول جمل�س  �لتبادل  معني ومعرفة معطيات 
�إىل جانب معرفة �جتاهات  �ل��دول  �أو ح�شب جمموعات  �لعامل  دول��ة يف 
�ل�شادر�ت و�لو�رد�ت ح�شب �ل�شلعة و�لتعرف على �مليز�ن �لتجاري بني �أية 
دولة من دول جمل�س �لتعاون مع دول �لعامل. كما توفر �لبو�بة �ملطورة 
�لت�شميمة  و�لطاقات  �ل��و�رد�ت  و�شايف  و�ل�شادر�ت  �ل��و�رد�ت  عن  بيانات 
وحجم �ل�شوق لأكرث من �أربعة �آلف �شلعة على م�شتوى �لت�شنيف �لعاملي. 
�مل�شانع  �أ�شماء  معرفة  للم�شتهدفني  �مل��ط��ورة  �لتفاعلية  �لبو�بة  وتتيح 
يف  �ل�شناعي  �لن�شاط  ح�شب  فيها  �لعامليني  وع��دد  ��شتثمار�تها  وحجم 
�ل�شناعية وح�شب  �مل��دن  �ل��دول��ة ح�شب  د�خ��ل  �مل�شانع  وت��وزي��ع  دول��ة  كل 
�لن�شاط �ل�شناعي و�لطاقات �لت�شميمة لكل منتج ولكل ن�شاط �شناعي 
د�خل �لدولة �إ�شافة �إىل معرفة تطور �لن�شاط �ل�شناعي وحتليل بيانات 
�لتعريف  �لور�شة  وتت�شمن  �لبيانات.  م��ن  وغ��ريه��ا  �خلارجية  �لتجارة 
وهي  �لبحث  عنا�شر  خالل  من  مرن  ب�شكل  �لبحث  تتيح  بالتقارير�لتي 
و�لفر�س  �خل��ام  و�مل���و�د  و�ملنتجات  �ل�شناعي  و�لن�شاط  و�ملدينة  �ل��دول��ة 
�لتي  �لقيادة  لوحة  على  �لور�شة  يف  �مل�شاركون  و�شيتعرف  �لإ�شتثمارية. 
ت�شتعر�س وتقارن كل من بيانات �لتجارة �خلارجية و�لبيانات �لإقت�شادية 
�للوحة  هذه  �أن  �إذ  �لبرتوكيماويات  قطاع  حول  و�لبيانات  و�لإجتماعية 
مهام  ي�شهل  مما  مبخرجاتها  و�لتحكم  �ملعلومات  ومقارنة  عر�س  متكن 
يوفر خا�شية  �لذي  �مل�شتك�شف  على  �لتعرف  �إىل  �إ�شافة  �لقر�ر  متخذي 
بناء �لتقارير �ل�شناعية و�لتجارية و�لإقت�شادية من و�قع قو�عد �لبيانات 

�لإ�شا�شية لتلبي متطلبات متخذي �لقر�ر.

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����دت ���ش��رك��ت��ا ب����روج وب��وري��ال��ي�����س �ل��ع��ام��ل��ت��ان يف جم���ال ت��وف��ري �حللول 
�لبال�شتيكية �ملبتكرة �لتز�مهما مبو��شلة تزويد عمالئهما يف منطقة �شمال 
�أفريقيا بحلولهما �مل�شتد�مة �لقادرة على �لتغلب على م�شاكل معاجلة و�أد�ء 

�ملنتجات �لنهائية �لتي تو�جهها �ل�شركات �لت�شنيعية يف �ملنطقة.
جاء ذلك خالل م�شاركة �ل�شركتني يف �ملعر�س �لتجاري �لدويل �خلام�س 
�لد�ر  يف  عقد  �ل��ذي  �ك�شبو  باليت  �لتغليف  وم���و�د  و�مل��ط��اط  للبال�شتيك 

�لبي�شاء باملغرب يف �لفرتة من 19 �إىل 22 يونيو �جلاري.
لوزر�ة  �لعام  �لأم��ني  بو�شيتا  مونيا  وبوريالي�س  ب��روج  �شركتي  جناح  وز�ر 
معافريي  زه��رة  ير�فقه  �ملغرب  يف  �جلديدة  و�لتقنيات  �لتجارة  �ل�شناعة 
مدير عام �ملركز �ملغربي لرتويج �ل�شادر�ت حيث �أطلعهما هزمي �ل�شويدي 
و�أفريقيا  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ل�����ش��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
و�ل�شادر�ت يف بروج على �لدور �حليوي �لذي تلعبه �حللول �لبال�شتيكية 
ت�شتخدم  �لتي  �لتطبيقات  �إ�شتد�مة  تعزيز  يف  ب��روج  توفرها  �لتي  �ملبتكرة 

فيها.
وبوريالي�س من��اذج من  ب��ربوج  �مل�شرتك  �لعر�س يف �جلناح  و�شمت من�شة 
�ملنتجات و�لتطبيقات �ملطورة �لتي مت ت�شنيعها من حلول �لبويل �أوليفني 
�لتي تنتجها �ل�شركتان و�لتي ت�شاهم يف تعزيز قدر�ت �ملنتج و�شكله �خلارجي 
بالن�شبة  كبرية  فائدة  ي�شكل  مما  �ملعاجلة  �أثناء  �لوقت  توفري  عن  ف�شال 

مل�شنعي �ملو�د �لبال�شتيكية �لتي ت�شتخدم يف �لتغليف �ملطور وت�شنيع �لأدو�ت 
�خلا�شة بقطاع �لرعاية �ل�شحية وقطع �ل�شيار�ت و�لبنية �لتحتية. وتدخل 
يف �شناعة هذه �ملنتجات �ملعرو�شة مادتا �لبويل �إيثيلني و�لبويل بروبيلني 
لتميزهما باجلودة �لعالية و�لتنوع و�لفعالية و�ل�شتد�مة �لبيئية بالن�شبة 

للم�شنعني.
فر�شة  لنا  يوفر  �ك�شبو  بال�شت  معر�س  يف  م�شاركتنا  �إن  �ل�شويدي  وق��ال 
�لتز�منا  وتعزيز  �ملغربية  �لأ���ش��و�ق  عن  �ملزيد  ومعرفة  ل�شتك�شاف  طيبة 
بعمالئنا يف منطقة �شمال �أفريقيا ومناق�شة �حتياجاتهم �جلديدة ف�شال 
عن ��شتعر��س �أحدث تقنياتنا وحلولنا �ملبتكرة و�لتعرف على لعبني جدد 
يف هذ� �ملجال حيث يعترب �ملعر�س و�شيلة فعالة لزيادة ح�ش�شنا �ل�شوقية 
من  ن�شعى  و�أ���ش��اف  �لبال�شتيك  �شناعة  قطاع  يف  �شركاتنا  �شمعة  وتعزيز 
�لبال�شتيك يف  �شركات ت�شنيع ومعاجلة  �إطالع  �إىل  خالل م�شاركتنا هذه 
�ملنطقة على حلولنا وتقنياتنا وم�شاريعنا �لتو�شعية وم�شاعدتهم على تعزيز 
فعالية منتجاتهم وجودتها وفو�ئدها �لبيئية و��شتد�متها يف �لأ�شو�ق �لتي 
ين�شطون بها. و�شدد ممثلو �شركتي بروج وبوريالي�س خالل �ملعر�س على 
�لدور �لرئي�شي �لذي يلعبه �لبال�شتيك يف تطوير �أ�شلوب حياتنا كت�شهيل 
من  �لغاز�ت  �نبعاثات  من  و�لتقليل  �لنظيفة  �ل�شرب  مياه  على  �حل�شول 
�ملركبات حيث تركز �ل�شركتان من خالل هذ� �حلدث على �تخاذ خطو�ت 
فعالة لتح�شني �إمكانيات �ل�شركات �مل�شنعة يف هذه �ملنطقة لال�شتفادة من 

حلولهما �ملبتكرة �لتي �شنعت منها تلك �ملنتجات �ملعرو�شة يف جناحهما.

حلول بروج وبوريالي�س البال�شتيكية املبتكرة
 ت�شرتعي اهتمام زوار معر�س باليت اإك�شبو 2013

جيت اإيروايز الهندية تطلق رحالت 
جديدة عرب مطار اأبوظبي الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �شركة �أبوظبي للمطار�ت و�شركة �لطري�ن �لهندية جيت �يرو�يز ، 
عن �إ�شافة �شبع رحالت �أ�شبوعياً بني كوت�شي و�لكويت عرب مطار �أبوظبي 
مبا�شرة  �أ�شبوعية  رحلة  ع�شر  �أح��د  حالياً  �ل�شركة  ت�شغل  حيث  �ل��دويل، 
بني بومباي و�أبوظبي و�شبعة رحالت �أخرى �أ�شبوعية مبا�شرة بني دلهي 
و�أب��وظ��ب��ي. ومت �ط��الق �خل��ط �جلديد م��وؤخ��ر�ً من خ��الل طائرة بوينغ 

170 مقعد�. ت�شم  و�لتي  جي  �إن.   737
�شركة  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ه��د�ب��ي،  �أح��م��د  �ملهند�س  وق��ال 
�أبوظبي للمطار�ت: ترحب �شركة �أبوظبي للمطار�ت با�شتجابة �شركائها 
من �شركات �لطري�ن �ملختلفة للطلب �ملتنامي على �ل�شفر من �أبوظبي. 
�أكرب من  وي�شهم �لتعاون �مل�شتمر بني �ل�شركة و�شركائها يف تقدمي عدد 
�أبوظبي  م��ط��ار  لو�شع  �ل��ه��ادف��ة  خطو�تها  وتعزيز  مل�شافرينا  �خل��ي��ار�ت 
�مل�شار  وي��وف��ر  �ل��ع��امل��ي.  �مل�شتوى  على  ر�ئ����د�ً  ك��م��ط��ار�ً  مكانته  يف  �ل���دويل 
�أبوظبي وهما  �ىل  بالن�شبة  �ت�شال حيوي بني مركزين مهمني  �جلديد 

�لهند و�لكويت. 
�لعام �لقليمي ل�شركة �لطري�ن �لهندية جيت  وقال جليل خالد، �ملدير 
جناحاً  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار  مع  ومبادر�تنا  �شر�كتنا  ت�شهد   : �يرو�يز 
ملمو�شاً، ونحن نتطلع �إىل تو�شيع عالقاتنا من خالل �إطالق هذ� �خلط 
ت��وف��ري خدمات  �ي��رو�ي��ز يف  �شتلتزم جيت  و�ل���ذي م��ن خ��الل��ه  �جل��دي��د، 
بجودة عالية ميكن جلميع �مل�شافرين �لعتماد عليها يف ��شتك�شاف �لهند 

و�أبوظبي وكوت�شي. 



•• اأبوظبي-وام:

�خلتامي  �لبيان  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  �أ�شدر 
�لر�بعة  �مل����ادة  مب�����ش��اور�ت  �ملتخ�ش�شة  لبعثته 
للدول  و�لقت�شادي  �مل��ايل  �لأد�ء  تقييم  ب�شاأن 
�لأع�����ش��اء و�ل��ت��ي ن��ف��ذت م�����ش��اور�ت��ه��ا م��ع دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �لفرتة �لو�قعة 

بني 30 �أبريل �إىل 15 مايو �ملا�شيني.
لالقت�شاد  �ليجابية  باملوؤ�شر�ت  �لتقرير  و�أ�شاد 
�لكلي لدولة �لإم��ار�ت و�لذي يعك�س قوة �لنمو 
�لذي ي�شهده �قت�شادها حيث توقعت �لبعثة �أن 
�إىل  �لج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  ي�شل معدل من��و 
نتيجة للن�شاط  �جلاري  �لعام  يف  �ملائة  يف   3.6
و�لتجارة  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار  �مل���دع���وم  �لق���ت�������ش���ادي 
يرتفع  �أن  على  �للوج�شتي  و�ل��دع��م  و�ل�شياحة 
�ملائة  يف  و3.8   2014 ع��ام  �ملائة  يف   3.7 �إىل 

عام 2015.
لبعثة  �خلتامي  �لبيان  �شدور  على  تعليقه  ويف 
�لطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  ق��ال  �ل�شندوق 
�ملالية  وز�رة  �ن  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر 
�لعمل  ع��الق��ات  �أو�����ش���ر  ت��وط��ي��د  عملية  ت�����ش��ع 
�لدولية  �ملالية  �ملنظمات و�جلهات  �مل�شرتك مع 

يف قائمة �أولوياتها �ل�شرت�تيجية نظر� للفائدة 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت��ع��ود ب��ه��ا ه���ذه �ل��ع��الق��ات على 
�ل��ن��ظ��ام �مل����ايل و�لق��ت�����ش��ادي ب��دول��ة �لإم�����ار�ت 
ودورها يف تعزيز مكانتها على �خلارطة �لعاملية 

جلذب �ل�شتثمار�ت.
لبعثة  �خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  �إن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���اف 
�ل��دويل قدم �شورة و��شحة عن  �لنقد  �شندوق 
�أ�شار  حيث  فيه  للمهتمني  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�شاد 
�ل��ت��ق��ري��ر �إىل ت��ع��ايف �لق��ت�����ش��اد م��ن �أي���ة �أزم���ات 
بالعامل  ع�شفت  ق��د  كانت  �قت�شادية  �أو  مالية 
و�أن������ه ي��ح��ق��ق ف��ع��ل��ي��ا ن�����ش��ب من���و ق���وي���ة ت�شمن 
�إىل  م�شتندة  متميزة  عمل  بيئة  للم�شتثمرين 
دعمه  على  ق���ادرة  �لت�شريعات  م��ن  حتتية  بنية 

ملو��شلة رحلة �لتقدم.
من ناحية �آخرى توقع �لتقرير مو��شلة �لقطاع 
غري �لنفطي حتقيق �ملزيد من �لنمو لي�شل �إىل 
2013 مدعوما بالتعايف  �ملائة يف عام  4.3 يف 
يف  �مل�شتمر  و�لنمو  و�ل��ع��ق��ار�ت  �لبناء  ق��ط��اع  يف 
�لقطاعات �ملوجهة نحو �ل�شياحة يف �لوقت �لذي 
�لهيدروكربونات  من  �ل��دول��ة  �نتاج  فيه  تو�شع 
�ل��ف��ائ�����س يف  �مل���ائ���ة و�رت���ف���ع  5.2 يف  ب���ح���و�يل 
�إجمايل  �ملائة من  17 يف  �إىل  �حل�شاب �جل��اري 

�لناجت �ملحلي يف 2012 وذلك بدعم من �رتفاع 
�لذي  �لنتعا�س  �إىل جانب  �لنفط  و�أ�شعار  �نتاج 

ت�شهده �ل�شادر�ت غري �لنفطية.
�ن��خ��ف��ا���س معدل  �إىل  �ل��ب��ع��ث��ة  ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����ار 
من  �مل��ائ��ة  يف   0.7 ن�شبة  �إىل  لي�شل  �لت�شخم 
2012 مقارنة  ع��ام  �ملحلي يف  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل 
بحو�يل 0.9 يف �ملائة يف عام 2011 وتوقع �أن 
ترتفع ن�شبة �لت�شخم �إىل حو�يل 2 يف �ملائة يف 
�ملائة  عام 2013 وتو��شل �لرتفاع �إىل 2.4 يف 
يف  �مل���ائ���ة  يف  �ىل2.5  و����ش���ول   2014 ع���ام  يف 

عام 2015.
كما توقع �لتقرير �أن يرتفع �جمايل �ل�شادر�ت 
 2013 ع��ام  يف  دولر  مليار   367 �إىل  لي�شل 
على �أن يو��شل �رتفاعه ليبلغ 393 مليار دولر 
420 مليار دولر يف  ث��م  2014 وم��ن  يف ع��ام 
مليار  عام 2015 وذلك مقارنة بحو�يل 299 
دولر  م��ل��ي��ار   347 وب����   2011 ع���ام  يف  دولر 
�نتعا�س  توقعات  2012.  ومتا�شيا مع  ع��ام  يف 
�لقطاع غري �لنفطي على �ملدى �ملتو�شط لي�شل 
توقع   2015 ع��ام  �مل��ائ��ة يف  يف   4.2 ن�شبة  �إىل 
�لقطاع  ه��ذ�  ���ش��ادر�ت  ترتفع  �أن  �لبعثة  تقرير 
134 مليار دولر  120 و  109 و  �إىل  لي�شل 

على  و2015   2014 و   2013 ل���الأع���و�م 
�لتو�يل وذلك مقارنة بحو�يل 96 مليار دولر 
يف عام 2012وما يقارب 71 مليار دولر يف عام 
2011. وتوقعت �لبعثة �أن ترتفع ن�شبة �إجمايل 
�إىل  لت�شل  �ملحلي  �لناجت  من  �ملحلي  �ل�شتثمار 
15.6 يف �ملائة يف عام 2013 وتو��شل �لرتفاع 
 18.7 و�إىل   2014 ع��ام  �مل��ائ��ة يف  17 يف  �إىل 
 14.2 بن�شبة  مقارنة   2015 ع��ام  يف  �ملائة  يف 
يف �ملائة لعام 2012 وبن�شبة 16.2 يف �ملائة يف 
�حلكومي  �ل�شتثمار  بني  موزعة   2011 عام 
بن�شبة 6.1 يف �ملائة و�ل�شتثمار غري �حلكومي 
بن�شبة 12.6 يف �ملائة �لأمر �لذي يدعم �لنظر 
�مل��ت��ح��دة كمالذ  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم������ار�ت  دول����ة  �إىل 
�لتقرير  و�أ���ش��اد  و�مل�شتثمرين.  لال�شتثمار  �آم��ن 
يتعلق  فيما  �ملالية  وز�رة  به  تقوم  �ل��ذي  بالدور 
تعزيز  يف  و�أهميته  �مل��ال��ي��ة  �ل�شيا�شات  بتن�شيق 
و  �لق�شري و�ملتو�شط  �ملدى  �ملايل على  �لتن�شيق 
�ملعلومات بني  تبادل  �مللحوظ يف  بالتقدم  رحب 
�حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة وح��ك��وم��ات �لإم�����ار�ت من 

خالل جمل�س تن�شيق �ل�شيا�شات �ملالية.
�لتي �تخذتها  �إيجابية �خلطو�ت  �لتقرير  و�أكد 
�حلكومة �لحتادية لتعزيز �قت�شاد �لدولة من 

خالل �تباع �شيا�شات �لقت�شاد �لكلي و�شيا�شات 
دعم ��شتقر�ر �لقطاع �ملايل �لتي �أدت �إىل تعافيه 
�لأزمة  �آث��ار  �ل��دول��ة على تخطي  ق��درة  وتعزيز 

�ملالية �لعاملية.
�آف��اق �لقت�شاد �لكلي ل  �أن  �إىل   ولفت �لتقرير 
تو��شل  �ملتو�شط حيث  �مل��دى  و�ع��دة على  ت��ز�ل 
�لتنويع  ��شرت�تيجية  تو�شيع  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 

و�لطري�ن  �ل�شناعة  على  �ملعتمد  �لقت�شادي 
�لطاقة  وتو�شيع  و�ل�شياحة  �ملتجددة  و�لطاقة 
�لنتاجية للنفط بينما جنحت �إمارة دبي يف �أن 
�ملنطقة  يف  و�ل�شناعة  للخدمات  مركز�  ت�شبح 
�مل�شروعات فى قطاعي  حيث تخطط لعدد من 

�لعقار�ت و�ل�شياحة.
يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  بجهود  �لتقرير  و�أ���ش��اد 
متو�شطة  �ملالية  �لأط��ر  وو�شع  �لنفاق  تر�شيد 
متو�شطة  ميز�نية  تبنت  حيث  للدولة  �لأج���ل 
�لحتادية  �ل�شرت�تيجية  م��ع  تتما�شى  �لأج���ل 
مبا يف ذلك ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة لإعد�د 
�إمارة  �مليز�نية وتوقعات �لي��ر�د�ت بينما طورت 
�أبوظبي منوذجا ماليا كليا على �ملدى �ملتو�شط 
3 �شنو�ت  �إط������ار� م��دت��ه  �إم������ارة دب���ي  وو���ش��ع��ت 
�ملالية  �ل�شيا�شة  دور  تفعيل  ب��ه��دف  للميز�نية 
تعزيز  و�إىل  �لكلي  �لقت�شاد  �إد�رة  يف  �لتو�شعية 
�ل�شيولة �ملحلية وحتقيق �ل�شتد�مة �ملالية �لأمر 
�ملالية  �لأط����ر  ت��ط��وي��ر  م��و����ش��ل��ة  يتطلب  �ل���ذي 
متو�شطة �لأجل با�شتمر�ر لدعم عملية �شياغة 
�مليز�نية. كما توقع �لتقرير �أن ت�شتمر �لدولة يف 
�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف �لدولة يف 2013 

من خالل تر�شيد �لنفاق �لر�أ�شمايل.

�شندوق النقد الدويل ي�شيد باملوؤ�شرات االإيجابية لالقت�شاد الكلي بالدولة 
15

•• مين�شك-وام:

و�ملناطق �حلرة خالل  �ملنافذ و�حل��دود  �لعامة لأمن  �لهيئة  �طلع وفد 
عملية  يف  �لناجحة  �لتجارب  بع�س  على  بالرو�شيا   جمهورية  زي��ارت��ه 
�لتفتي�س  �مل�شتخدمة يف جمال  �لتقنيات  و�أح��دث  �ملنافذ و�حل��دود  �إد�رة 
ومر�قبة �حلدود و�ملنافذ. و�أكد �شعادة علي حممد بن حماد �ل�شام�شي 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لوطني  ل��الأم��ن  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  نائب 
�لهيئة �لذي ير�أ�س �لوفد �أهمية �لزيارة يف جمال �لإطالع على جتارب 

�لآخرين و�لإ�شتفادة من خالل �ملقارنات �ملرجعية فيما يخت�س بعملية 
تاأمني �ملنافذ و�حلدود و�أ�شار �إىل �أنه مت خالل �لزيارة بحث �آليات خدمة 
قطاع �لأمن �لوطني وتاأمني �ملنافذ وت�شهيل �إجر�ء�ت عبور �مل�شافرين 
جمهورية  يف  �مل�شوؤولني  قبل  م��ن  �لكامل  بالتعاون  م�شيد�  و�لب�شائع 
�لهيئة  مدير  �لزعابي  حممد  جا�شم  �شعادة  ق��ال  جانبه  من  بالرو�شيا 
�لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة �إن �لوفد ز�ر بع�س مر�كز 
�حلدود �لربية لبالرو�شيا ومطار مين�شك �لدويل بهدف �لإطالع على 
�آلية �لعمل و�إجرء�ت �لتفتي�س �إ�شافة �إىل طرق �لتعامل مع �مل�شافرين 

�ملنافذ.  �أم��ن  �ملتخ�ش�شة يف جم��ال  �ل�شركات  م��ن  ع��دد�  �ل��وف��د  ز�ر  كما 
و�أ����ش���اف �ل��زع��اب��ي �أن �ل��وف��د �إط��ل��ع خ���الل زي��ارت��ه معهد ق���و�ت حر�س 
�لتي  و�لعملية  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  �حلدود جلمهورية بالرو�شيا على 
�لتي مينحها للمنت�شبني  �لعلمية  �لدرجات  �إىل  �إ�شافة  �ملعهد  يطرحها 
وبحث �إمكانية تبادل �خلرب�ء و�لتدريب بني �لدولتني يف �مل�شتقبل لفتح 
و�حلدود.  �ملنافذ  ت��اأم��ني  جم��الت  يف  و�لتاأهيل  للتدريب  ج��دي��دة  �آف���اق 
�لكالب  تدريب  �إد�رة  زيارته  �شاهد خالل  �لوفد  �أن  �إىل  �لزعابي  و�أ�شار 
عر�شا  بالرو�شيا  جلمهورية  �ل�شرطية  لالأكادميية  �لتابعة  �لبولي�شية 

حيا لكيفية بحث �لكالب �لبولي�شية عن �ملخدر�ت و�ملو�د �خلطرة �إ�شافة 
�إىل عر�س حول كيفية تدريب �لكالب �لبولي�شية و��شتخد�مها يف �لدفاع 
وفد  و�شم  �ملت�شللني.  على  �لقب�س  و�إل��ق��اء  و�لأ���ش��خ��ا���س  �لأم��اك��ن  ع��ن 
�لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة �شعيد �شبيل مدير 
�ملنافذ و�حلدود  �أمن  �ل�شاعر رئي�س ق�شم  �لعام وعبد �هلل  �ملدير  مكتب 
�لعجماين  �ل��ربي��ة وم���رية  �مل��ن��اف��ذ  �أم���ن  رئ��ي�����س وح���دة  �لعتيبي  وف��ه��د 
�شابط �لعالقات �لعامة و�لإعالم وعبد �هلل �ملن�شوري �شابط �لدور�ت 

�لتخ�ش�شية �لبحرية و�جلوية. 

وفد هيئة اأمن املنافذ يطلع على التجارب والتقنيات الناجحة يف بالرو�شيا 

املال والأعمال

•• ال�شارقه-وام: 

��شتحوذت غلفتير �ملحدودة �إحدى �أكرب �ل�شركات �لعاملية 
�للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �ملو�نئ  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملة 
ومقرها �ل�شارقة �م�س على/ 51 / يف �ملائة من �شركة 
�ل�شعودية  �ملحدودة  و�لتفريغ  لل�شحن  مقاولت �خلليج 
مو�نئ  لثالثة  �لكاملة  �لإد�رة  م�شوؤولية  توليها  بعد 
�ل�شتحو�ذ  بعد  غلفتير  و�أ�شبحت  �جلبيل.  و  جدة  يف 
�ل�شرق �لأو�شط من حيث  �إد�رة م��و�ينء يف  �أكرب �شركة 
�إد�رة  تتوىل  حيث  �ملنطقة  يف  تديرها  �لتي  �ملو�نئ  عدد 
/ 40 / يف �ملائة من من�شاآت �ملو�ينء �لكربى يف �ل�شرق 
�لأو�شط ومتتلك قدرة ��شتيعابية ت�شل �إىل/ 12/ �ألف 

�شفينة حاويات منطية يف �ملنطقة و/ 45 / يف �ملائة من 
هرمز.  م�شيق  خ��ارج  �لو�قعة  للمو�ينء  �لكلية  �لقدرة 
�ل�شمال يف  و�شتدير غلفتير عمليات ر�شيف �حلاويات 
للمملكة  �لغربي  �ل�شاحل  على  �لإ���ش��الم��ي  ج��دة  ميناء 
عمليات  �إد�رة  عن  م�شوؤولة  و�شتكون  �ل�شعودية  �لعربية 
و�شرح  �ل�شرقي.  �ل�شاحل  على  �لتجاري  �جلبيل  ميناء 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  بن  عبد�لعزيز  �لأم��ري 
لل�شحن  �خلليج  م��ق��اولت  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شركة  مع  �ل�شر�كة  من  �لهدف  �أن  �مل��ح��دودة  و�لتفريغ 
�لأعمال  ورف��ع حجم  �شركته  مكانة  تعزيز  هو  غلفتير 
�لتنفيذي  �ملدير  جعفر  بدر  قال  جانبه  من  �ملو�نئ.  يف 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  للم�شاريع  �ل��ه��الل  ل�شركة 

خالل  من  خرب�تها  �شتعزز  �شركته  �إن  غلفتير  �شركة 
وتطوير  دع��م  بجانب  �ل�شعودية  �ل�شوق  يف  تو�شعاتها 
�ململكة  يف  �للوج�شتية  و�خلدمات  �ملو�نئ  قطاع  وتنمية 
خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة وذلك لتقدمي منهج عمل هادف 
يف  �خلا�س  �لقطاع  يلعبه  �ل��ذي  �لفريد  �ل��دور  وتعزيز 
�لدولة  يف  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  وتقدمي  �مل��و�ن��ئ  �إد�رة 
ب��ي��رت ري��ت�����ش��ارد م��دي��ر ع���ام جمموعة  م��ن ناحيته ق���ال 
غلفتير �إن �ملجموعة ت�شهد حاليا فرتة �زدهار وتطور 
مكنتها من تعزيز ح�شورها يف �ل�شرق �لأو�شط فقطاع 
وبهذ�  تو�شعا ملحوظا  ي�شهد  �ململكة  �لبحري يف  �لنقل 
�ل�شتحو�ذ تكون �ل�شركة قد و�شعت �لأ�شا�س لالإنطالق 
نحو م�شتقبل م�شرق على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي. 

يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  تاأ�ش�شت  غلفتير  �شركة  �أن  يذكر 
�لعام 1976 كاإحدى �ل�شركات �لتابعة ل�شركة �لهالل 
للم�شاريع �لتي تتخذ من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر� 
لها وتعمل يف قطاعات خمتلفة على م�شتوى �لعامل مبا 
يف ذلك �لطاقة و�لهند�شة و�لطري�ن و�لرعاية �ل�شحية 
�أول حمطة  و�أن�شاأت �شركة غلفتير  و�لأ�شهم �خلا�شة. 
حاويات يف ميناء خالد يف �ل�شارقة و�شهدت منو� �إقليميا 
�لإم���ار�ت  يف  م���و�ينء  �إن�شائها  بجانب  و��شعني  وعامليا 
و�لعر�ق ورو�شيا و�لرب�زيل �إ�شافة �إىل عمليات م�شرتكة 
مع �شركات كربى يف تركيا و�لباك�شتان . وتولت غلفتير 
خالل  م��ن  �لب�شائع  م��ن  طنا  مليون   /  50  / مناولة 

من�شاآتها �خلا�شة �أو �لتي تتوىل �إد�رتها.

ال�شارقة: غلفتيرن العاملية ت�شتحوذ على 51 يف املائة من �شركة اخلليج لل�شحن

اأدنوك تعتمد نظام التعريف بالرتددات 
الال�شلكية يف حمطاتها العام املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

�إعتز�مها  للتوزيع  �دن��وك  للتوزيع  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �شركة  �أعلنت 
�إجر�ء  وت�شهيل  �لعميل  بيانات  بتحديد  يقوم  جديد  تقني  نظام  �عتماد 
�خلدمة �ملطلوبة  موؤكدة �أن �لنظام �لذي �شيتم تطبيقه �لعام �ملقبل ي�شكل 
بالوقود  �لتزود  بعملية  �لقيام  �شهولة  للعميل  تتيح  جديدة  تقنية  جتربة 

بالإ�شافة �إىل �لتحكم يف نفقات �شر�ئه.
�لتعريف  نظام  �ط��الق  �إن  �م�س  �شحفي  بيان  يف  للتوزيع  �دن���وك  وق��ال��ت 
بالرتدد�ت �لال�شلكية و�لذي يعمل من خالل حلقة �لكرتونية تو�شع على 
تزويد  عملية  يف  �لبدء  عند  تفعيلها  يتم  باملركبة  �خلا�س  �ل��وق��ود  خ��ز�ن 
�إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  بتطبيق  �لتز�مها  �إط��ار  يف  ياأتي  بالوقود  �ملركبة 

�لتقنيات �ملتطورة يف كافة �خلدمات �لتي تقدمها حمطات �أدنوك.
و�أو�شح عبد �هلل �شامل �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع 
�أن �ل�شركة ت�شري نحو �مل�شتقبل بخطو�ت و�ثقة ول تدخر و�شعا يف تطبيق 
و�أن  تي�شر على عمالئنا  �أن  �شاأنها  �لتي من  �ملتطورة  �لتكنولوجية  �لنظم 
توفر لهم �لطمئنان خالل تعامالتهم �ملختلفة مع �شركة �أدنوك للتوزيع 

وخا�شة يف حمطات �أدنوك.
و�أ�شاف �لظاهري �إن �ل�شركة بد�أت يف هذ� �لإطار �خلطو�ت �لعملية بهدف 
تطبيق نظام �لتعريف بالرتدد�ت �لال�شلكية خالل تزويد �ملركبات بالوقود 
يف حمطات �أدنوك  موؤكد� �أن هذ� �لنظام ميتاز باأنه �شديق للبيئة ومفيد 
�لوقود يف  �لعميل فوهة م�شخة  �أن ي�شع  �أن��ه مبجرد  للعميل. ولفت �ىل 
على  �ملثبتة  �للكرتونية  �حللقة  تفعيل  تلقائيا  يتم  مركبته  وق��ود  خ��ز�ن 
�لوقود  بنوعية  و�ل��ت��زود  �ملركبة  بيانات  على  �لتعرف  فيتم  �ل��وق��ود  خ��ز�ن 

�ملحددة م�شبقا من قبل �لعميل ومن ثم ت�شديد �لقيمة �لكرتونيا.
�أو بطاقات �لئتمان خالل  �مل��ال  �إىل حمل  �لعميل  وق��ال لذلك لن يحتاج 
�شر�ء  عمليات  يف  و�لتحكم  �ل�شبط  م��ن  �شيتمكن  �أن��ه  كما  �ل��ت��زود  عملية 
�لوقود ملركباته بالإ�شافة �إىل تفادي �لنتظار يف طو�بري قد تكون طويلة 

خالل �شاعات �لذروة .

•• ال�شارقة-وام:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة �م�س مبقرها لقاء عمل جمع عدد� من 
�ل�شعبية �شم  �ل�شني  �قت�شادي من جمهورية  بالغرفة مع وفد  �مل�شوؤولني 

كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذين يف �شركات وموؤ�ش�شات متثل قطاعات متعددة.
ياأتي �للقاء بهدف �لطالع على �ملز�يا و�لفر�س �ل�شتثمارية �لتي توفرها 
و�خلدمات  �ل�شينيني  م��ن  ل�شيما  �لج��ان��ب  �لأع���م���ال  ل��رج��ال  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لت�شهيالت �لتي تقدمها �جلهات �حلكومية عامة وغرفة �ل�شارقة خا�شة 

�ىل جمتمع رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين.
ل�شوؤون  �لعام  �ملدير  �للقاء كل من خالد بن بطي بن عبيد م�شاعد  و�شهد 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �م���ني  �ح��م��د  وحم��م��د  و�ل���ف���روع  �لع�شوية 
يف  �ل�شتثمار  ترويج  رئي�س  �مل�شرخ  جمعة  وحممد  و�لدولية  �لقت�شادية 
هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير  �شروق وباتريك زهنج هو مدير �ملركز 
و�ملعر�س �لتجاري �ل�شيني �لد�ئم بال�شارقة  �شانيمك�س بالإ�شافة �يل عدد 

من رجال �لعمال من �ل�شارقة.
و�أ�شاد خالد بن بطي يف كلمته �لرتحيبية بالعالقات �لقت�شادية �ملتنامية 
بني دولة �لمار�ت وجمهورية �ل�شني �لتي باتت متثل منوذجا مميز� يحتذى 
به يف طبيعة �لعالقات بني دول �لعامل وذلك بف�شل �لرغبة �ل�شادقة لدى 
كل من �جلانبني يف �لعمل �حلثيث لالرتقاء بتلك �لعالقات �ىل �آفاق �أرحب 
ونتيجة �لعديد من �مل�شاعي �لتي تبذل وماز�لت على �مل�شتويني �حلكومي 
و�خلا�س. و�أثنى على �لدور �ملهم و�لبارز �لذي تقوم به �ل�شركات �لقت�شادية 
خالل  من  و��شهاماتها  �ل�شني  مع  �ل�شر�كة  تقوية  يف  بال�شارقة  �ل�شينية 
خرب�تها و�مكانياتها �ملتطورة يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة بالإمارة خا�شة 
600 من�شاأة بنهاية  �أن �ملن�شاآت �ل�شينية �لعاملة بال�شارقة بلغت �أكرث من 

و�لفروع  �لع�شوية  ل�شئون  �لعام  �ملدير  م�شاعد  و��شتعر�س   .2012 ع��ام 
م�شاعي �لغرفة وجهودها يف خدمة �لقطاع �خلا�س �ملحلي وطبيعية ونوعية 
يف  دوره��ا  �ىل  �إ�شافة  �ملنت�شبني  لأع�شائها  توفرها  �لتي  �ملميزة  �خلدمات 
�لرتويج �ل�شتثماري و�لقت�شادي لالإمارة عرب �لعديد من �لو�شائل �لتي 
�أبرزها بر�مج ��شتقبال �لوفود �لجنبية. و�أ�شاد بطي باهتمام وحر�س  من 
و�ل�شارقة  �لدولة  مع  �لقت�شادية  �لعالقات  وتوطيد  تقوية  على  �ل�شني 
و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لعالقات  حجم  خ��الل  م��ن  وذل��ك  خا�شة  ب�شفة 
ت�شجلها قيمة  �لتي  و�لرق���ام  �لأخ���رى  ع��ام عن  ت�شهد من��و� ملحوظا  �لتي 
�ملبادلت �لتجارية بني �لبلدين �ل�شديقني. وتعد �ل�شني �أحد �أهم �ل�شركاء 
�إمارة �ل�شارقة دور� مهما يف م�شاندة  �لتجاريني لدولة �لمار�ت كما تلعب 
�ل��ع��الق��ات وب�����ش��ورة ق��وي��ة. م��ن جانبه ق��ال لري م��ي��او رئي�س  ودع���م تلك 
�لوفد �ل�شيني نائب رئي�س مركز �لرتويج �لتجاري و�ل�شتثماري �ل�شيني 
بال�شرق �لو�شط �إن هذة �لزيارة تاأتي �شمن برنامج �ملركز يف �لطالع على 
�لفر�س �ل�شتثمارية �ملتوفرة باملنطقة عامة و�ل�شارقة خا�شة و�للتقاء مع 
�مل�شوؤولني بالأجهزة �لقت�شادية �ملعنية وممثلي �ل�شركات �خلا�شة و�لتعرف 
على جمالت �لتعاون �ملتاحة بني �ملن�شاآت �لقت�شادية و�إن بالده ت�شعى �ىل 
تعزيز عالقات �لتجارية مع �ملنطقة يف �لعديد من �ملجالت ملا تزخر به من 

فر�س ��شتثمارية متعددة ومتنوعة.
وقدم حممد جمعة �مل�شرخ خالل �للقاء عر�شا �شامال حول م�شاريع �شروق 
�مل�شاريع  �إىل  ..�إ�شافة  �لتي تقوم بتنفدها  �ملختلفة و�لأن�شطة �ل�شتثمارية 
�مل�شتقبلية �ملزمع تنفيذها يف قطاعات �ل�شياحة و�لنقل و�لدعم �للوج�شتي 
..مرحبا بامل�شتثمرين �ل�شينيني يف �لتعاون و�لعمل بتلك �لقطاعات �لو�عدة 
للم�شاهمة  عمل  خطة  �شمن  ب��الإم��ارة  تطويرها  على  ���ش��روق  تعمل  �لتي 

بتنمية �ل�شارقة وتعزيز مكانتها.

•• دبي -وام:

عقدت �شلطة مدينة دبي �ملالحية لقاء م�شرتكا مع �جلهات و�لهيئات 
ووكالت  �شياحية  و�شركات  ون���و�د  ف��ن��ادق  م��ن  دب��ي  �إم���ارة  يف  �خلا�شة 
در�جات مائية بهدف �إطالعهم على �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم 

�لو�شائل �لبحرية يف �إمارة دبي. ترخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   11
وعر�س م�شوؤولو �شلطة مدينة دبي �ملالحية خالل �للقاء روؤية ونطاق 
عمل �ل�شلطة وو�قع �لعمليات �لبحرية على �ل�شو�حل �ملحلية وتق�شيم 
�لو�شائل  �إىل خمتلف  �لو�شول  لي�شهل  �إىل مناطق حمددة  �ل�شو�حل 
تزويدها  وعمليات  �ل�شفن  ر�شو  �أماكن  وحتديد  وعملياتها  �لبحرية 

بالوقود و�أنظمة �لعو�مات �لبحرية و�لعالمات �لبحرية �لإر�شادية.
�لو�شائل  ترخي�س  �آليات  حول  مف�شال  �شرحا  �ل�شلطة  م�شوؤلو  وقدم 

�لتقليدية  و�خل�شبية  و�ل��ت��ج��اري��ة  و�ل�شياحية  �لرتفيهية  �لبحرية 
و�لتي ت�شتمل على �لتحقق من ��شتيفائها للمو��شفات �لفنية و�أنظمة 
�إ�شد�ر  عن  ف�شال  دبي  يف  �ملعتمدة  و�ل�شرت�طات  �لبحرية  �ل�شالمة 
�ملياه  يف  ن�شاط  لأي  �لبحرية  �لو�شائل  �ل�شلة مبز�ولة  ذ�ت  �لقر�ر�ت 
�لبحرية  �ملمار�شات  �أف�شل  وخمتلف  يتنا�شب  مبا  �ملحلية  �لإقليمية 

�لعاملية.
�شارك يف �للقاء كل من نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية ونادي 
زو�رق �شاطىء دبي ونادي خور دبي للجولف و�ليخوت ونادي مر�شى 
دبي لليخوت وفندق جمري� بيت�س وفندق ومنتجع جبل علي وفندق لو 
رويال مرييديان دبي ومنتجع و�شبا حبتور جر�ند و�ليو�شف موتورز 
و�شركة ليربتي لل�شيار�ت ولما �ل�شحر�ء لل�شياحة و�لرحالت و�شركة 

�شي ، دو وجمموعة �ل�شايغ �خو�ن للتجارة.

دبي املالحية تعقد لقاء مع اجلهات والهيئات اخلا�شة يف اإمارة دبيغرفة ال�شارقة تنظم لقاء عمل مع وفد اقت�شادي �شيني

اأرا�شي دبي تنظم دورة تدريبية بعنوان التثمني العقاري
•• دبي-وام:

12 �شاعة حول  ينظم معهد دبي �لعقاري �لذر�ع �لتعليمي لد�ئرة �لأر��شي و�لأم��الك يف دبي يوم غد� �لثالثاء دورة تدريبية باللغة �لإجنليزية مدتها 
�لتثمني �لعقاري ودوره يف �لرتقاء بالقطاع �لعقاري وتعزيز �لن�شاط �لقت�شادي يف مقر �ملعهد يف دبي. وتهدف �لدورة �لتي ت�شتمر يومني  �إىل تعزيز 
�أ�شا�شيات عملية �لتثمني �لعقاري و�لتعريف باأف�شل �ملمار�شات �ملهنية و�ملعايري �لدولية يف  مفاهيم �مل�شاركني وتزويدهم باملهار�ت �لالزمة لفهم و�إدر�ك 
جمال �لتثمني �لعقاري. وي�شارك يف �لدورة �لتدريبية عدد من �ملديرين و�شناع �لقر�ر يف �ل�شركات �لعقارية وموؤ�ش�شات �لتمويل �لعقاري و�شركات �لتطوير 

و�لإ�شتثمار �لعقاري و�ملهتمني بالتثمني �لعقاري من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة و�لنا�شطني يف �لقطاع �لعقاري.
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العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/679   جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/ حممد ز�يد بيج فريوز بيج �جلن�شية: �لهند   مدعي عليه: جميل بالل 
مبلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  مبارك  خمي�س 
5850 درهم �ملطلوب �عالنه/ جميل بالل خمي�س مبارك �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/27 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/447   ح نف�س- م ر-ب- ع ن

د�نباناه  ياز  ندمي  عليه:  مدعي  �ملغرب   �جلن�شية:  بلغايب  كوثر  مدعي/ 
ياز  ندمي  �عالنه/  �ملطلوب  طالق   �لدعوى:  مو�شوع  ��شرت�ليا  �جلن�شية: 
د�نباناه �جلن�شية: ��شرت�ليا عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة بطريق �لن�شر(  
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/7
�و  �لكائنة �شخ�شيا  ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية -  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �شباحاً 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/23
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1353   جت جز- م ر-ب- ع ن

�مل�شلحة  و�حلد�دة  �لنجارة  لعمال  يعقوب  حممد  حممد  في�س  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ميثلها/ في�س حممد حممد يعقوب �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة هانوفر 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�آخرون  �لعامة  و�لنقليات  �لطرق  و�عمال  للمقاولت 
�لدعوى: مطالبة مالية  �ملطلوب �عالنه/  موؤ�ش�شة هانوفر للمقاولت و�عمال �لطرق 
و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري   �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
خمي�س  زوجه  عبداحلميد  �سلمى  /ايوما  تقدمت   
�لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  اىل حمكمة  ابراهيم  

بتغيري ��شمها من )�يوما�شلمى( �ىل )�سلمى( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
  عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى تف�شري حكم  رقم )2013/5 ( �ملنظورة �مام 
موؤ�ش�شة  �شدهما/  �ملدعى  على  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة 
للتجارة  فيلم  �نرتتيمنت  يونايتد  جلف  و�شركة  جر�ند  �شينما 
تف�شري حكم  دع��وى  لنظر  وق��د حت��دد  ن�����ش��ر�ً    �عالنهما  �لعامة 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 يف متام �ل�شاعة 1.00 ظهر� 
مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعية/ 

موؤ�ش�س متكن �لعقارية.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1571 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ م�شنع �لنفتاح لالخ�شاب و�لتجارة  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/9م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه 
ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  م��ارت  بيلد  �شركة   / �ع��اله ل�شالح  بالرقم  �ملذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
للمدعية مبلغا وقدره )20447( درهما وبالز�مها بامل�شاريف منها مائتي درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   .�شدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/6/20 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/5 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لر����ش��ي  لتجميل  �ل�شريع  موؤ�ش�شة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/6/17م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  ذ.م.م  �لعاملية  للتجارة  �لفتح  �شركة   / ل�شالح  �ع��اله 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )32.450.00( �ثنان 
وثالثون �لفا و�ربعمائة وخم�شني درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى يف 2013/1/2 حتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز �ملبلغ �ملحكوم به وت�شمينها 
وختم  بتوقيعي  �شدر  حماماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/20  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
اعالن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/108

�ىل �ملحكوم عليه/ �شربينغ �شيتي لد�رة �ملر�فق �جلن�شية: �لم��ار�ت   �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/20م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �بر�هيم حممد �بو �حمد �جلن�شية: 
فل�شطني بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 90000 درهم و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �ىل 
�ل�شد�د �لتام، و�شهادة �خلربة، وبامل�شاريف.    حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 
وختم  بتوقيعي   �شدر  �مل�شتند.   هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ملحكمة �ملو�فق 2013/6/23م.
رئي�س قلم الدائرة املحكمة العمالية                                                                                                                        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية 

العدد  10826 بتاريخ   2013/6/24     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/642   جت كل  - م ت- ب- اأ ظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �لحتاد �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: ��شماعيل نا�شر ح�شني 
�ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �شحة وثبوت �حلجز �لتحفظي بقيمة 
1851176 درهم  �ملطلوب �عالنه/ ��شماعيل نا�شر ح�شني �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت 
�ردمت  �ن  و�لتعقيب  للرد  �ملودع  تقرير �خلربة  ن�شخة من  لكم  بالن�شر)نرفق  عنو�نه: 
ذلك( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�آل  �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك  نهيان    �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1531  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -غالم حيدر د�وود جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�شركة �خلربة للمو�د �لعازلة )ذ.م.م( وميثله: عبد�هلل ح�شن 
�حمد طاهر قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/773 
جتاري كلي  وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 �ل�شاعة 
�و من  ch2D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  10.00 �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     
 يف الدعوى رقم 2013/601 مدين كلي جتاري   

�ىل �ملدعى عليه �ل�شيد: د�وود م�شلح حممد �حمد �لذهب �لغيالين )جمهول حمل �لقامة( 
مبا �ن �ملدعى بنك �خلليج �لول بوكالة: مكتب على حبيب وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت 
�بوظبي  جتاري   كلي  مدين   2013/601 رقم  �لق�شائية  �لدعوى  عليكم  �قام  قد  �لقانونية 
فانتم مكلفون �و وكيلكم �لقانوين باحل�شور �مام �خلبري �مل�شريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة 
جلل�شة �خلربة �لوىل يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/27 �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا، بقاعة 
�آل نهيان،  �جتماعات �خلرب�ء و�ملحامني  مببنى �ملحكمة  �لتجاري، منطقة �لدفاع، مع�شكر 
كافة  ن�شخة عن  02 م�شطحبني معكم   6449666 فاك�س:   02-6445444 رقم  �بوظبي، هاتف 
من  �خلبري  ومتكني  �خلربة  �عمال  لتي�شري  منا�شبا  ترونه  وما  لدفوعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت 
�شيتم �لجر�ء يف غيابكم  �لدعوى ويف حال عدم �حل�شور  وبيان وجه �حلق يف  �د�ء مهمته، 

وتتحملون كامل �مل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور/ حممد اخلقي

  هاتف: 050-6521992    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10826 بتاريخ 2013/6/24     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/135  جتاري كلي                                

�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة باور لين جلف كو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ذ.م.م  للتوظيف  �شو�عد  �شركة   / �ملدعي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )454.268 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�ل�شاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/6/24  �لثنني  ي��وم  لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح��ددت 
ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.  . 
 ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

�ملودعة حتت رقم: 169454       بتاريخ:2012/2/19 م
با�ش��م:حممد �شريف حممد رحماين للتجارة )�س.ذ.م.م( .

وعنو�نه:�س.ب:4261 - �ل�شبخة - ديرة دبي - فاك�س:042252366 - ت:042260858 - مو:0505451566 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

لالدو�ت منزليه . 
�لو�ق�عة بالفئة:21

�قو��س  STAR بلون �لحمر وثالثة  ��شود فوقها كلمة  بلون  �شبعات  �لعالمة:مكتوبة من ثالث  و�شف 
من لون �زرق د�كن �ىل �زرق فاحت.  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 184015       بتاريخ:2012/12/23 م
تاريخ �يد�ع �لولوية:2012/12/23

. GLAF:با�ش��م
وعنو�نه:�لعني - �ل�شناعية - �س.ب:69099 - هاتف:037847773 - فاك�س:037847424

�لربيد �للكرتوين:glaf@glaf.ae - �ملتحرك:0508002899 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ك�شجني  ، نيرتوجني ��شيتلني ، ثاين �ك�شيد �لكربون ، �رغو�ن ، هيدروجني . 
�لو�ق�عة بالفئة:1

و�شف �لعالمة:�ل�شكل:عبارة عن مربع مائل وبد�خله ثالث متوجات ويتو�شطها كلمة Glaf وهي �خت�شار 
ل�شم �مل�شنع �للغة �لجنليزية Gulf Liquid Air Factory و�ل�شم باللغة �لعربية م�شنع �خلليج 
�ىل  يرمز  �لزرق  �للون   GLAF كلمة  لون  �لد�كن)�لعنابي( وهو  �لحمر  �للو�ن:�للون  �ل�شائل  للهو�ء 
غاز  �للون  �ىل  يرمز  �ل�شود  �للون  �لنيرتوجني  غاز  لون  �ىل  ويرمز  �لرمادي  �للون  �لرغو�ن  غاز  �للون 

�لك�شجني .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 193276       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار �لقدمي - �س.ب:6942 - هاتف:024099999 - فاك�س:024099990
�لربيد �للكرتوين: .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية ، �در�ة �لفنادق ، تعهد�ت تزويد بالوجبات �جلاهزة )�عد�د �لوجبات( . 

�لو�ق�عة بالفئة:43
على  متجهة  �لغامق)�ملها(  و�لبني  �لبني  باللونني  غز�لة  ن�شف  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 

�جلانب �لي�شر ويدنوها NCT & H باللون �لبني.  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 185044       بتاريخ:2013/1/14 م
با�ش��م:حد�ئق �ل�شلطان لن�شاء و�شيانة �حلد�ئق .

وعنو�نه:�بوظبي - �خلالدية - �س.ب:107175 - هاتف:0504491917.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ن�شاء و�شيانة �حلد�ئق و�ن�شطة تخطيط وت�شميم �ملناظر �لطبيعية . 
�لو�ق�عة بالفئة:37

خط  وميينها  منحني  خط  �عالها  �لخ�شر  باللون  نخلة  ر�شمة  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
رفيع باللون �لخ�شر و��شفلها خط منحني ب�شكل مميز باللون �لخ�شر ويدنوه ت�شميم وتن�شيق �حلد�ئق 
ويدنوها حد�ئق �ل�شلطان باللون �ل�شود ويدنوها AL-SULTAN GARDENS باللون �ل�شود 

و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 193274       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار �لقدمي - �س.ب:6942 - هاتف:024099999 - فاك�س:024099990
�لربيد �للكرتوين: .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�در�ة �لفنادق ، خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية ، تعهد�ت تزويد بالوجبات �جلاهزة  . 

�لو�ق�عة بالفئة:37
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل ن�شف غز�لة باللونني �ل�شود و�لرمادي )�ملها( متجهة على �جلانب 

�لي�شر ويدنوها NCT & H باللون �لرمادي.  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 193271       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار �لقدمي - �س.ب:6942 - هاتف:024099999 - فاك�س:024099990
�لربيد �للكرتوين: .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ل�شيانة �لعامة للمباين ، خدمات تنظيف �ملن�شات �ل�شناعية ، خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين ، خدمات 

�لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين ، مكافحة و�بادة �حل�شر�ت و�لقو�ر�س و�حليو�نات �ل�شارة . 
�لو�ق�عة بالفئة:37

على  متجهة  �لغامق)�ملها(  و�لبني  �لبني  باللونني  غز�لة  ن�شف  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
�جلانب �لي�شر ويدنوها NCT & H باللون �لبني.  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 193275       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار �لقدمي - �س.ب:6942 - هاتف:024099999 - فاك�س:024099990
�لربيد �للكرتوين: .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
جتميع �ملخلفات �لغري معدنية ، خدمات �ل�شرف �ل�شحي و�شرف �ملياه ، خدمات جمع �لقمامة. 

�لو�ق�عة بالفئة:40
على  متجهة  �لغامق)�ملها(  و�لبني  �لبني  باللونني  غز�لة  ن�شف  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 

�جلانب �لي�شر ويدنوها NCT & H باللون �لبني.  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

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

�ملودعة حتت رقم: 193273       بتاريخ:2013/6/12 م
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار �لقدمي - �س.ب:6942 - هاتف:024099999 - فاك�س:024099990
�لربيد �للكرتوين: .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
تنظيم �لرحالت �ل�شياحية ، خدمات �لر�شاد �ل�شياحي ، . 

�لو�ق�عة بالفئة:39
على  متجهة  �لغامق)�ملها(  و�لبني  �لبني  باللونني  غز�لة  ن�شف  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 

�جلانب �لي�شر ويدنوها NCT & H باللون �لبني.  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  يونيو 2013 العدد 10826

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:موؤ�ش�شة بني مربان �لدولية للمقاولت
 M  BMIC  B:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 190514       بتاريخ:2013/4/21 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة بني مربان �لدولية للمقاولت .

وعنو�نه:�لعنو�ن:�بوظبي - �شارع �ل�شالم  - �س.ب:4809 - هاتف:026779944 - فاك�س:026779932 .
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 

�ل�شيانة �لعامة للمباين - �ملقاولت �لكهربائية
و�شف �لعالمة:��لعالمة عبارة عن حرف باللون �لزرق �لفاحت ب�شكل مميز و�خر �حلرف �شكل �شهم ود�خل 
�ل�شفل  ود�خل �حلرف من  ب�شكل مميز  د�خلها خطوط عر�شية وطولية  د�ئرة  �شكل  �لعلى  �حلرف من 

حرف M و��شفل �ل�شكل BMTC باللون �لزرق �لفاحت و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
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وجه �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
رئي�س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أبوظبي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لدويل للريا�شات �لبحرية بت�شنيع زورقني 
�إىل  �شموه  زي��ارة  وذل��ك خ��الل  �لأوىل  للفئة 
�ل���ولي���ات �ملتحدة  ل��وي�����س يف  ���ش��ان��ت  م��دي��ن��ة 
بالتحديد.  �ي  ت���ي  �م  ومل�����ش��ن��ع  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�شموه  حر�س  لتوؤكد  �ل�شفقة  ه��ذه  وج���اءت 
ليكون  �لريا�شية  وف��رق��ه  �ل��ن��ادي  دع��م  على 
�حل�شور  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل��ل��ع��ا���ش��م��ة 

و�مل��ن��اف�����ش��ة يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل����زو�رق �لفئة 
وجود  و�أن  �شيما  ل  �ملقبل  �ملو�شم  يف  �لأوىل 
زو�رق جديدة يعني �أن يكون للفريق ح�شور 

�أكرب ومناف�شة عرب هذه �لبطولة.
تتنوع  �لرتويجية  �خل��ط��ط  �إن  �شموه  وق���ال 
�لريا�شة  و�أن  �مل��ج��الت  م��ن  �لعديد  لت�شمل 
�لرتويج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لأم����ث����ل  �ل��و���ش��ي��ل��ة  ه���ي 
م�شاركة  خ����الل  وم����ن  �مل��ط��ل��وب  �ل�����ش��ي��اح��ي 
جميع  يف  ل���ل���زو�رق  �ملختلفة  �أب��وظ��ب��ي  ف���رق 
�لبطولت فاإننا نن�شد �لتفوق و�لتميز �لد�ئم 

�أحد  �لتفوق  ه��ذ�  لنا  ذ�ت��ه يحقق  �لوقت  ويف 
�لعا�شمة  ��شم  �لأهد�ف �لأ�شا�شية وهي ن�شر 
متقدمة.  ملر�كز  �لفريق  و�شول  مع  وب��روزه 
�ل��دور �لكبري �لذي تقوم  �أهمية  و�أك��د �شموه 
و�لفو�ئد  و�ل��ع��ائ��د  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  ب���ه 
�لريا�شات  �أن  حيث  �ل��دول��ة  على  �لإيجابية 
�لبحرية ��شبح لها �شهرة كبرية و�نت�شار �أكرب 
خا�شة مع �ل�شمعة �ملتنامية لبطولتي �لعامل 
لزو�رق �لفورمول و�لفئة �لأوىل و�لدر�جات 
�ملائية و�لتي تكت�شب �أر��س جديدة كل مو�شم 

�أنحاء �لعامل.  ويتابعها �ملاليني من خمتلف 
ويف �ل�شياق ذ�ته قام �شموه بجولة يف جو�نب 
و�إ�شتمع  مرفقاته  جميع  على  و�إطلع  �مل�شنع 
ومديره  �مل�شنع  مالك  م��ن  مف�شل  لتقرير 
وجود  ع��ن  �شموه  ك�شف  حيث  �شيزم  ر�ن���دي 
خطط طموحة يف �مل�شتقبل لكي تنتقل هذه 
�مل�شتقبل  �أبوظبي يف  �لعا�شمة  �إىل  �ل�شناعة 
مهمة  عا�شمة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ت�شبح  ل��ك��ي 

للريا�شة �لبحرية على �مل�شتوى �لدويل.
كما قام �شموه مبناق�شة �خلطط �لتطويرية 

لكي يتم تبادل �لتعاون �لفني ما بني م�شنع 
�ل����ذي ميتلكه  �خل���ا����س  و�مل�����ش��ن��ع  �ي  ت���ي  �م 
�لبحرية  للريا�شات  �لدولية  �أبوظبي  ن��ادي 
لت�شنيع �لزو�رق بالإ�شافة �إىل تنفيذ قو�رب 
�لدولية  للمناف�شة  وذل��ك  عاملية  مبو��شفات 
و���ش��ي��ت��م جت��رب��ت��ه��ا ب��اأم��ري��ك��ا و�أوروب������ا لتكون 
�لإت��ف��اق على  ف��ري��دة م��ن نوعها ومت  جتربة 
�لإ�شتخد�مات  ذ�ت  �لقو�رب  �شناعة  تطوير 
�أو  �ل�شيد  �أو  للنزهات  كانت   �شو�ء  �ملتعددة 
�لغو�س  �أو لالإ�شتخد�مات �لع�شكرية �ملتمثلة 

�لعاملة  �لنفط  و�شركات  �ل�شو�حل  خفر  يف 
بالدولة.

�مل�شنع  �شيزم مالك  ر�ن��دي  من جهته توجه 
بال�شكر �جلزيل ل�شموه على زيارته �لكرمية 
ل�شناعة  ل��ه  �أوله�����ا  �ل��ت��ي  و�ل��ث��ق��ة  للم�شنع 
�لزو�رق. وك�شف ر�ندي عن ��شتعد�ده لتقدمي 
كل ما يلزم و�لتز�م فريق �لعمل بتقدمي كل 
خ��رب�ت��ه م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��اون خل��دم��ة �مل�شروع 
�لعا�شمة  يف  �إن�شائه  على  �شموه  يعتزم  �لذي 

�أبوظبي.

�شلط���ان ب���ن خليف����ة يوج����ه بت�شني�����ع زورقي�����ن للفئ�����ة االأول�������ى

تنطلق فعاليات �شارة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ميد�نا   30 يف  �ملقبل  �ل�شهر  للهجن  نهيان  �آل 
بالدولة �شمن �ل�شباقات �لتمهيدية �لتي ت�شبق 
 2014  -2013 �جل���دي���د  �مل��و���ش��م  �ن��ط��الق��ة 
وذلك  و�حل��ق��اي��ق  �لفطامني  فئتا  فيها  ت�شارك 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن  حتت رعاية �لفريق 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
وتاأتي �نطالقة �شارة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
عهد  ويل  �شمو  حر�س  �شمن  للهجن  نهيان  �آل 
ب�شفة  �لرت�ثية  �لريا�شات  تعزيز  على  �بوظبي 
�خل�شو�س  وج��ه  على  �لهجن  و���ش��ب��اق��ات  ع��ام��ة 
�شباق  ري��ا���ش��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �شبيل  وذل���ك يف 

باذن  له  �ملغفور  ��ش�شه  �ل��ذي  �لنهج  �لهجن وفق 
�هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان طيب 
�لعربية  �لريا�شة  ب��ه��ذه  �له��ت��م��ام  يف  ث���ر�ه  �هلل 
�ل�شيلة �لتي تعك�س ثقافة وتقاليد �أهل �ملنطقة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ع���ززه  �ل���ذي  �لنهج  وه��و 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�هلل يف متابعة ودعم �شموه للفعاليات �لريا�شية 

�لرت�ثية.
كال  �ل�شارة  عليها  �شتقام  �لتي  �مليادين  وت�شمل 
و�ل�شلع  وليو�  وغياثي  ز�يد  ومدينة  �لوثبة  من 
وبو�شمرة  ���ش��ربة  و���ش��ي��ح  و�ل�����ش��م��ح��ة  و�خل���زن���ة 
و�ل�شاد وغ�شابة و�ل�شد ورماح و�شويحان و�جلبيب 
و�ملرموم  و�ل��وج��ن  و�لرقيعات  و�ل�شحم  و�ل��ق��وع 

وم��رغ��م و�ل��ر����ش��دي��ة و�ل��ط��ي و�ل��ه��ب��اب و�للب�شة 
و�لذيد وبياته �لتلة و�ل�شو�ن و�خلو�نيج.

وتقام �ل�شباقات �لتاأهيلية كالتايل يوم �ل�شبت 6 
يوليو يقام 15 �شوطا ل�شباق �لفطامني مل�شافة 
 10 13 يوليو تقام  �ل�شبت  1500 مرت وي��وم 
مرت   3000 مل�شافة  �حل��ق��اي��ق  ل�شباق  ����ش��و�ط 
�شوطا   15 ي��ق��ام  ي��ول��ي��و   20 �ل�����ش��ب��ت  ي���وم  ويف 
وتختتم  مرت   1500 مل�شافة  �لفطامني  ل�شباق 
27 يوليو  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات 
ل�����ش��ب��اق �حل��ق��اي��ق مل�شافة  �أ����ش���و�ط   10 ب��اإق��ام��ة 
3000 مرت. و�أع��رب معايل �ل�شيخ �شلطان بن 
حمد�ن �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�شكره  �لهجن عن  �شباقات  �حت��اد  رئي�س  �لدولة 

وتقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لدعم �شموه 
�ملتو��شل لريا�شة �لآب��اء و�لأج��د�د و�لعمل على 
تعزيز مكانة �لرت�ث وغر�شه يف نفو�س �لأجيال 
�لذي  �لكبري  ب��الأق��ب��ال  معاليه  منوها  �لقادمة 

�شهدته �ملو��شم �ملا�شية.
�شمو  �أول  �لفريق  ورع��اي��ة  بدعم  معاليه  و�أ���ش��اد 
لل�شباقات  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
مكانتها  تتبو�أ  �أن  على  �شموه  وحر�س  �لرت�ثية 
�شمو  ���ش��ارة  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��دول��ة..  يف  �ملميزة 
�لهجن  ل�شباق  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
لنطالقة  �لتمهيد  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ت�شاهم 
�شباقات �لهجن للمو�شم �ملقبل حيث يقف �ملالك 

و�مل�شمرين على جاهزية هجنهم.
�آل  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و����ش��اف 
�لدولة  ميادين  ك��ل  يف  �ل�شارة  �إق��ام��ة  �إن  نهيان 
�ملتعة  ���ش��ف��ات  ك��ل  يحمل  ج��دي��د  مب��و���ش��م  تب�شر 
و�لإث���������ارة وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وت���ط���وي���ر هذه 
يف  مكانتها  وحتفظ  �لأ�شيلة  �لعربية  �لريا�شة 
نفو�س �لأجيال وتر�شخ قيم عاد�ت وتقاليد �لباء 

و�لجد�د يف �ملجتمع. 
م��ن جانبهم ع��رب م���الك وم�����ش��م��رو �ل��ه��ج��ن يف 
�ل���دول���ة ودول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي عن 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق  �شكرهم 
�مل��ت��و����ش��ل لريا�شة  ن��ه��ي��ان ع��ل��ى دع��م��ه  �آل  ز�ي���د 
�شباق �لهجن من خالل �لدعم �ملتو��شل و�قامة 

�لفعاليات و�لن�شطة �لتي ت�شاهم يف تعزيز هذه 
مرحلة  �أن  �لهجن  م��الك  و�أو���ش��ح   . �ل��ري��ا���ش��ة 
على جاهزية  �ل��وق��وف  يف  ج��د�  �ل��ت��اأه��ي��ل مهمة 
للم�شاركة يف  �مل��ط��اي��ا  �أف�����ش��ل  و�خ��ت��ي��ار  �ل��ه��ج��ن 
�مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل وم��ق��ارن��ة م�����ش��ت��وى �ل��ه��ج��ن من 
�أولية عن �شكل  �لفنية وو�شع ت�شور�ت  �لناحية 
�أن  �مل��ق��ب��ل��ة م�����ش��ريي��ن �إىل  �مل���ر�ح���ل  �مل��ن��اف�����ش��ة يف 
ت�شبق  �لتي  �ملقي�س  ف��رتة  �أحيت  �لتاأهيل  ف��رتة 
�لنطالقة عقب نهاية �ملو�شم �ملا�شي ما �شيوؤدي 
ما  وه��و  �ملقبلة  �ل�شباقات  يف  كبري  تناف�س  �يل 
�لإقبال  وزي��ادة  �لريا�شة  تعزيز مكانة  ي�شهم يف 
عليها و�عتماد مبد�أ �لحرت�فية يف نقطة �لبد�ية 

قبل �لدخول يف �شباقات �ملو�شم �جلديد.

�ش���ارة حمم���د ب���ن زاي����د للهج���ن تنطل����ق 6 يولي���و املقب�������ل

ت��ق��دم دول���ة �لإم�����ار�ت م�شاهمة ه��ام��ة يف 
�ل�شيار�ت،  لريا�شة  �ملقبلة  �لعاملية  �لقمة 
لل�شيار�ت  �ل��دويل  �لحت��اد  يعقدها  و�لتي 
هذ� �لأ�شبوع يف �ململكة �ملتحدة بهدف ر�شم 

مالمح م�شتقبل �لريا�شة. 
وي�شارك ممثلون عن �أكرث من 200 هيئة 
وطنية للريا�شة و�ل�شيار�ت يف 135 دولة 
�لدويل  �لحت����اد  يقيمها  ف��ع��ال��ي��ة  �أول  يف 
�لريا�شي،  �ملوؤمتر  �أ�شبوع  با�شم  لل�شيار�ت 
�أي��ام يف غ��ودوود هاو�س  حيث ميتد ثالثة 
وحلبة غودوود يف �إجنلرت� �بتد�ء من يوم 
�مل�����ش��ارك��ني �لدكتور  �ل��ث��الث��اء. وم���ن ب��ني 
�لإم����ار�ت  ن���ادي  رئي�س  �شلّيم،  ب��ن  حممد 
�لرئي�س  ك��ري��غ��ان،  وري��ت�����ش��ارد  ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
�لتنفيذي حللبة مر�شى يا�س يف �أبوظبي. 

�أطلقها  و�ل��ت��ي  �جل��دي��دة،  �لفعالية  ت��ق��دم 
رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت جون تود، 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  للتو��شل  عاملية  من�شة 

بني �لهيئات �مل�شوؤولة عن ريا�شة �ل�شيار�ت 
�ملحلية  و�جلمعيات  �لريا�شية  و�ل��ن��و�دي 
و�لعاملني يف جمالت �لرتويج و�لتنظيم 

و�لتوريد و�ل�شركاء. 
وق����ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ي��م، نائب 
لل�شوؤون  ل���ل�������ش���ي���ار�ت  �ل�������دويل  �لحت�������اد 
�لأهمية  غاية  يف  مبادرة  �إنها  �لريا�شية: 
كونها تهدف �إىل تعزيز �لتعاون بني كافة 
�جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة م��ن �أج���ل ب��ن��اء م�شتقبل 
�ل�شيار�ت  لريا�شة  وم�����ش��ت��د�م  �آم���ن  ق��وي 

حول �لعامل. 
و���ش��ي��ك��ون ك��ري��غ��ان م���ن ���ش��م��ن جل��ن��ة من 
�لفتتاح  ي��وم  يتحدثون  �ل��ذي��ن  �خل���رب�ء 
تو�جه  �لتي  �لأ�شا�شية  �لتحديات  ملناق�شة 
ريا�شة �ل�شيار�ت �لعاملية يف �لعقود �ملقبلة، 
�ل�شلطات  جت����اوب  �إم���ك���ان���ات  يف  و�ل��ب��ح��ث 
�مل��ح��ل��ي��ة ل���ري���ا����ش���ة �ل�������ش���ي���ار�ت م����ع تلك 

�لتحديات. 

وتتلو ذلك جمموعة من ور�س �لعمل، منها 
�إد�رة  كيفية  لتحليل  خم�ش�شتان  �ثنتان 
�لبيئي  �لأث��ر  و�إد�رة  ر�ليات كربى  بطولة 
�لور�شتني  كال  ويدير  �ل�شيار�ت،  لريا�شة 
رون������ان م����ورغ����ان، م���دي���ر م��ع��ه��د معارف 
ريا�شة �ل�شيار�ت، ق�شم �لتدريب و�لتثقيف 

�لتابع لنادي �لإمار�ت لل�شيار�ت. 
�ملعهد،  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ي��دي��ر  ك��م��ا 
�لدكتور �شون �أوكونور، جل�شة حول كيفية 
و��شتقطاب  �مل��ب��ت��دئ��ني  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 

�ملتطوعني. 
�مل��ا���ش��ي��ة، قدم  ����ش���ه���ر�ً   18 وع���ل���ى م����دى 
بالنيابة  �ل�شيار�ت  ريا�شة  معارف  معهد 
جمموعة  لل�شيار�ت  �ل���دويل  �لحت���اد  ع��ن 
نادي  نظر�ء  �إىل  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  من 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ل��ل�����ش��ي��ار�ت يف  �لإم�����ار�ت 
جانب  �إىل  �جلنوبية،  و�أم��ري��ك��ا  و�إفريقيا 
رو�شيا �لتي تعترب من �أبرز �لقوى �لعاملية 

�شباق  �أول  �ن��ط��الق  ق��ب��ي��ل  �ل��ري��ا���ش��ة،  يف 
�ل��ف��ورم��ول و�ح��د يف  �ل��ك��ربى يف  للجائزة 

مو�شكو �لعام �ملقبل. 
كما ون�شر نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت خالل 
�ملا�شية ثالثة تقارير هامة تقوم  �لأ�شهر 
بالتعاون  �أج���ري���ت  �ل��ت��ي  �ل���در�����ش���ات  ع��ل��ى 
�ملوؤ�ش�شات  �أب��رز  �إح��دى  �أل�شرت،  مع جامعة 
�ململكة  يف  �ملرموقة  و�لبحثية  �لتعليمية 
ت��ل��ك �لدر��شات  �أح����دث  �مل��ت��ح��دة.  وك��ان��ت 
و�لجتماعي  �لق��ت�����ش��ادي  �لأث����ر  حت��ل��ي��ل 
�شيعر�شها  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ة،  يف  للتطوع 
كبري  ح�شن،  ديفيد  �ل��دك��ت��ور  غ����ودوود  يف 
و�لتمارين  �ل���ري���ا����ش���ة  يف  �مل���ح���ا����ش���ري���ن 
وع�شو  �أل�������ش���رت،  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�لفريق �لتنفيذي لالأبحاث. 
على  قامت  �لتي  �ملكثفة  �لدر��شة  �أظهرت 
�لكربى  ج��ائ��زة �لحت���اد للطري�ن  �أ���ش��ا���س 
�أن  �أبوظبي  يف   2012 و�ح��د  للفورمول 

لل�شركات  ر�ئ���ع���ة  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  �ل��ت��ط��وع 
حول  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  وو����ش��ع��ي 
�لتناف�شية  ت��ع��زي��ز  م��ن  ميكنهم  �ل���ع���امل، 

�لوطنية وحت�شني �أو�شاع �شوق �لعمل. 
وت�����ش��ري �ل���در�����ش���ة �ل���ت���ي خل�����ش��ت يف 82 
ن��وع��ه��ا يف  م���ن  ���ش��ف��ح��ة، وت��ع��ت��رب �لأوىل 
 600 �أكرث من  �أن  �إىل  �ل�شيار�ت،  ريا�شة 
م��ت��ط��وع وم�������ش���وؤول غ���ري م���دف���وع �لأج����ر 
�لكربى،  �جل���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ����ش���ارك���و� 
درهم   6،641،500 ت��وف��ري�  يعني  مم��ا 
�أمريكي(  دولر  مليون   1.81( �إم��ار�ت��ي 
���ش��اع��ة من   53،448 ع��رب م��ا جم��م��وع��ه 

�لإعد�د للفعالية و�إد�رتها. 
�لذي  �لريا�شي  �ملوؤمتر  �أ�شبوع  �أعقاب  ويف 
يقيمه �لحتاد �لدويل لريا�شة �ل�شيار�ت، 
�ل�شيار�ت  لريا�شة  �لعاملي  �ملجل�س  يعقد 
�جتماعاً يوم �جلمعة ي�شارك فيه �لدكتور 

بن �شليم كاأول ع�شو عربي. 

مت �أول �أم�س بقاعة �ملوؤمتر�ت بفندق �شيجي �لديار بالفجرية 
توقيع عقد ��شت�شافة �لمار�ت للبطولة �لعربية لبناء �لأج�شام 
حيث قام �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي نائب رئي�س 
رئي�س  فهيم  ع��ادل  و�لدكتور  و�لإم��ار�ت��ي  �ل�شيوي  �لحتادين 
عقد  توقيع  �شحفي  مل��وؤمت��ر  عقدهما  وعقب  �لعربي  �لحت���اد 
��شت�شافة تلك �لبطولة ، و�لتي تعد �أقوي �لبطولت �لعربية 
يف تاريخ �لحت��اد �لعربي للعبه ،وه��و ما دفع �لحت��اد �لدويل 
بو�شعها على خريطة �حد�ثة �لعاملية ، نظر� مل�شاركة عدد كبري 
من �أبطال �للعبة �لعاملني من خمتلف �لدول �لعربية ، خا�شة 
�شتقام مبر�ك�س  �لتي  �لعامل  تاأتي مبا�شرة عقب بطولة  و�إنها 
باملغرب يف �لفرتة من 5 وحتي 8 نوفمرب ، حيث حدد لبطولة 
�لعرب بالفجرية �لفرتة من 26 وحتى 30 نوفمرب 2023 
16 دولة عربية باأبطالها �لعامليني يف  ، ومن �ملتوقع م�شاركة 

هذه �لبطولة .
و�شتقام �لبطولة حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية وبح�شور �لدكتور 
�ملتوقع توجيه  �ل��دويل ومن  رفائيل �شانتوجنا رئي�س �لحت��اد 
دوليا  باللعبة  �ملعنية  �لريا�شة  �ل�شخ�شيات  من  لعدد  �لدعوة 
وعربيا ، وعلي ر�أ�شهم �ل�شيخ عبد �هلل بن ر��شد �ل خليفة رئي�س 
�لحتادين �ل�شيوي و�لبحريني �يل جانب �ع�شاء جمل�س �د�رة 
�لحتاد �لعربي،نو�ب �لرئي�س �بر�هيم كافور �مني عام �لحتاد 
�لأ�شيوي،وعبد  �لحت��اد  لرئي�س  �لتنفيذي  و�مل�شاعد  �لقطري 
�ملجيد �لدومناتي رئي�س �لحتاد �ملغربي ، ومنار هيكل ) �شوريا 
( و عز �لدين جرناز )ليبيا( و�لأع�شاء زيد �لقا�شمي )�ليمن(، 
)�لعر�ق(  حميي  وج��ب��ار  )�ل�����ش��ود�ن(،  ح�شن  ح�شان  و�ل�شيد 
،و�شامل �لبحري )عمان(، ويو�شف �ل�شو�ربه )�لأردن(، مو�شى 
م�شاور ) �جلز�ئر(و رئي�س �لحتاد �لفل�شطيني �لدكتور نزيه 

عبد �لرحيم .
�لعربية  �لبطولة  باأن  �ل�شرقي  �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد  و�أكد 
�شوف تقام وفق قو�عد بطولت �لحتاد �لدويل للعبة ، ويكفينا 

�ل����دويل ق��د و�شعها ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �حد�ثة  ب���اأن �لحت����اد  ف��خ��ر� 
�لدولية و�أن �لدكتور رفائيل �شانتوجنا رئي�س �لحتاد �لدويل 
�ل�شعار  و�أن   ، �لبطولة  حل�شور  �لفجرية  �ىل  يح�شر  �شوف 
عربية  بطولة  �أول  لتكون  للمن�شطات  ل  هو  للبطولة  �ملرفوع 
ترفع هذ� �ل�شعار و�شوف يتم تطبيق كل قو�عد بطولت �لعامل 
ع��ل��ي ب��ط��ول��ة �ل��ف��ج��رية و���ش��وف ن��ق��دم ل��ل��ع��امل من��وذج��ا عمليا 
ملحاربه تلك �لفه ، و�شتكون بد�ية جديدة لن�شع �للعبه على 

�لطريق �ل�شحيح .
وعرب �ل�شيخ عبد �هلل عن �شعادته �لبالغه ل�شت�شافة �لمار�ت 
ويف   ، �لكبري  �لعربي  �لريا�شي  �حل��دث  لهذ�  �ملتحدة  �لعربية 
�ملنتظر  م��ن  و  �ل�شباب  فئة  ب��ني  ك��ب��ري�  �ق��ب��ال  ت�شهد  ري��ا���ش��ة 
م�شاركة �برز �بطال �للعبة من خمتلف �لدول �لعربية ، ونحن 
نعرف باأن معظم �لدول �لعربية ت�شم �بطال عامليني ، وهو ما 

�شوف يعطي �لبطولة قوة و�إثارة ومتعه .
و�أكد �لدكتور عادل فهيم باأن بطولة �لفجرية تاأتي كاأول بطولة 

عربية بعد �أعلنت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعربي للعبه يف 
�جتماعها �لخري بالإ�شكندرية �حلرب علي �ملن�شطات ، و�شوف 
يتم �لتعاقد مع �حد �ملعامل �لدولية ب�شنغافور� لتحليل عينات 
لالعبني و�لتي �شوف تتم ب�شكل ع�شو�ئي قبل و�أثناء �لبطولة 
، �يل جانب ��شحاب �لذهب ، و�ن �لحتاد �لعربي �شوف ي�شخر 
�أن  �ل��دويل يف  كل �مكانته وطاقاته �لفنية �يل جانب �لحت��اد 
تخرج �لبطولة �لعربية بالفجرية يف �بهي �شورها ، خا�شة و�ن 
لعبه بناء �لأج�شام ت�شهد �قبال متز�يد� خا�شة من فئة �ل�شباب 
، و�ن بطولة �لفجرية �شوف ي�شارك فيها �أقوي �بطال �لعرب 
و�أغلبهم �أبطال عامليني ، مما ي�شري �ىل �ننا �شوف ن�شهد بطولة 

قوية وناجحة بكل �ملقايي�س .
م�شابقة  م��رة  ولأول  ت�شهد  �شوف  �لبطولة  ب��اأن  فهيم  و�أ���ش��ار 
لالأبطال  ت�شمح  ���ش��وف  ج��دي��دة  م�شابقة  وه��ي   ، �رب��ي��ا  م�شرت 
�ألفوز  �أج���ل  م��ن  بينهم  فيما  بالتناف�س  وزن  ك��ل  يف  �ملميزين 
بهذ� �للقب ، وهي م�شابقة تقام لأول مرة ، خا�شة و�ن هناك 

بطولة خا�شة عاملية ت�شمي م�شرت �وملبيا ، م�شري� �ىل �ن �قامه 
م�شرت �ربيا لأول مرة يف بطولة عربية �شتكون بد�ية �لطريق 
لالأبطال �لعرب نحو �لعاملية كونها �شتعتمد على �آليات م�شابهة 

للبطولة �لعاملية )م�شرت �أوملبيا(.
�ل��ب��ط��ول��ة �شوف  ب���اأن  �ل��ك��رمي حم��م��د �شعيد  �أع��ل��ن ع��ب��د  فيما 
ت�شهد ت�شعة �أوز�ن هي 60 و65 و70و75 و80 و85 و90 
تكون  ب��اأن  �لكتفاء  ومت  كيلوجر�م   100 ف��وق  ووزن  و100 
�ملنظمه  للدولة  ي�شمح  و�شوف  فقط،  للرجال  �لبطولة  ه��ذه 
فقط ووفقا للقو�عد �لدولية بال�شرت�ك بفريقني )�أ( و)ب( 
، و�ن من حق �لدول �ل�شرت�ك بت�شع لعبني ، و�أل يزيد عدد 

�لالعبني �مل�شاركني يف كل وزن علي لعبني �ثنني فقط .
كما �شيتم �لبدء يف �ر�شال �لدعو�ت �لر�شمية للدول �لعربية ، 
�شبكه  علي  و�إط��الق �شفحه  �ملختلفة  �لبطولة  وت�شكيل جلان 
�لتو��شل �لجتماعي �لفي�شبوك ل�شتعر��س كل ما هو جديد 

وكل ما يتعلق بالبطولة .

دولة الإمارات تلعب دورًا بارزًا يف ر�سم م�ستقبل ريا�سة ال�سيارات العاملية

بن �شليم يف اململكة املتحدة حل�شور اأ�شبوع املوؤمتر الريا�شي لالحتاد الدويل لل�شيارات

ت�سهد م�ساركة اأبطال العامل يف 16 دولة عربية حتت �سعار ل للمن�سطات

توقيع عقد ا�شت�شافة االإمارات للبطولة العربية لبناء االأج�شام يف موؤمتر �شحفي بالفجرية
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حقق جنم فريق �شكاي د�يف دبي للر�ليات ر��شد 
م�شاء  هيربيل  كارينا  �لأملانية  ومالحته  �لكتبي 
�ل�شبت �ملا�شي )22 يونيو( �ملركز 18 للرتتيب 
�لكلي و�ملركز �لثالث يف فئة ن 4 يف ر�يل �شردينيا 
�ل�����ش��اب��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل للر�ليات  �جل��ول��ة 

)فيا( لهذ� �ملو�شم.
و�أع�����رب �ل��ك��ت��ب��ي ع��ن ����ش���روره ب�����اأد�ءه ع��ل��ى دروب 
�ملر�حل �لوعرة، وخا�س �لكتبي غمار 16 مرحلة 
و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  خ��الل  بال�شرعة  خا�شة 

�مل��زي��د من  �ل��ت��دري��ب و�ك��ت�����ش��اب  ب��ه��دف  �ملا�شيني 
فورد  �جل��دي��دة  �شيارته  ��شتالم  بانتظار  �مل��ه��ارة، 
5 �لتي �شي�شارك على متنها يف جولت  �آر  في�شتا 
ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل يف ب��ق��ي��ة م��و���ش��م �ل���ع���ام �حل���ايل، 

وي�شتهلها بر�يل فنلند� يف �أغ�شط�س �ملقبل.
وحتدث بطلنا �لمار�تي بعد ��شد�ل �ل�شتار على 
ر�يل �شردينيا قائاُل: لقد �شاركنا يف ر�يل �شردينيا 
بهدف �حل�شول على �ملزيد من �خلربة و�لو�شول 
للغاية  �إىل نهاية �لر�يل. لقد كان �لر�يل مفيد�ً 

لنا و�أنهينا �ملر�حل �خلا�شة بنجاح و�أحرزنا �ملركز 
�لتطلع  �لآن  وبا�شتطاعتي   .4 ن  فئة  يف  �لثالث 
�آر  في�شتا  ف��ورد  �جلديدة  �ل�شيارة  ل�شتالم  ُقدماً 
5 وقيادتها من �لآن ف�شاعد�ً يف ر�ليات �لبطولة 
���ش��ه��اًل على  ���ش��ردي��ن��ي��ا  ي��ك��ن ر�يل  �ل��ع��امل��ي��ة. ومل 

�لإطالق وتطلب �لكثري من �لرتكيز .
�أوجيه  �شيبا�شتيان  �لفرن�شي  هيمن  جانبه،  من 
�شد�رة  على  م��وت��ورز  فولك�شفاجن  فريق  �شائق 
�لبلجيكي  �ل�����ش��ائ��ق  م���ن  �ل���ف���وز  ل��ي��ن��ت��زع  �ل�����ر�يل 

تريي نوفيل بفارق دقيقة و16.8 ثانية، وو�شع 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  يف  �ل�شائقني  لبطولة  ���ش��د�رت��ه 

للر�ليات ب� 64 نقطة.
�لعامل  بطولة  م��ن  �لثانية  �لفئة  �شعيد  وع��ل��ى 
كوبيكا  روب��رت  �لبولندي  �ل�شائق  ف��از  للر�ليات، 
بلقب هذه �لفئة، تاله ثانياً �ل�شائق �لقطري عبد 
�لعزيز �لكو�ري �لذي ��شتطاع رغم ذلك �ملحافظة 
 15 بفارق  �لفئة  لهذه  �لإجمالية  �ل�شد�رة  على 

نقطة.

وي�����ش��ارك ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�ي����ف دب���ي ل��ل��ر�ل��ي��ات يف 
�شمو  ب��رع��اي��ة   2013 ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  بطولة 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لريا�شي.  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
�ل��ف��ري��ق خ���الل م�شاركتها يف  ���ش��ي��ارة  ك��م��ا حت��م��ل 
�لبطولة �لعاملية �ملرموقة �شعار )�ك�شبو 2020 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( يف مبادرة وطنية 
للفوز  لوؤلوؤة �خلليج  مللف  �لرتويج  للم�شاهمة يف 

ب�شرف ��شت�شافة �حلدث �لعاملي �لكبري. 

يف  و�لثالث   21 �ملرتبة  يف  ج��اء  �لكتبي  �أن  ُيذكر 
�ل��ي��وم �لأول م��ن �لر�يل  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د   4 �ل��ف��ئ��ة ن 
م�شاء �جلمعة، ويف �لوقت ذ�ته قاد �أوجيه طليعة 
�ل�شائق  ت��اله  ثانية   46.6 بفارق  �شردينيا  ر�يل 
�لبولندي  وه��ي��م��ن  ه��ريف��ون��ن.  م��ي��ك��و  �ل��ف��ن��ل��دي 
روبرت كوبيكا على �لفئة �لثانية، و��شتخدم ر��شد 
�لإجمايل  �لرتتيب  �شلم  لي�شعد  خربته  �لكتبي 
�شيارته  ل���ش��ت��الم  �����ش���ت���ع���د�د�   20 �مل��رت��ب��ة  �إىل 

�جلديدة يف �ل�شهر �ملقبل.

•• احتاد الريا�شات البحرية-بالج اجلزائر:

�لدولية  �لبارح  �ملنظمة لبطولة  �للجنة  �أكلمت 
�مل�����ش��ت��وي��ني �لإد�ري  ����ش��ت��ع��د�ده��ا ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ر�ع 
و�ل���ف���ن���ي لن����ط����الق م���ن���اف�������ش���ات ه�����ذ� �حل����دث 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل�������دويل، �ل�����ذي حت��ت�����ش��ن��ه مملكة 
و��شعة  م�شاركة  م��ن  ي�شمه  م��ا  بكل  �لبحرين 
بلغت  ودولية  و�إقليمية  وعربية  خليجية  لفرق 
يف ه����ذ� �ل���ع���ام 12 ف��ري��ق��ا وي��ن��ظ��م��ه �لحت����اد 
�لبحرين للريا�شات �لبحرية خالل �لفرتة من 
25 – 29 يونيو �جلاري على مياه �شاحل مقر 

�آخر �لتقارير  �لحتاد ببالج �جلز�ئر. وبح�شب 
يف هذ� �جلانب و�خلا�شة باللجنة �ملنظمة ت�شم 
�لدولية م�شاركة  �لبارح  �لع�شرين من  �لن�شخة 
ف����رق وم��ن��ت��خ��ب��ات �ل���ك���وي���ت، ق��ط��ر، �لإم�������ار�ت، 
عمان، تون�س، �ملغرب، �جلز�ئر، م�شر، باك�شتان، 
�إندوني�شيا  م��ن  وف��ري��ق��ني  �لهند  ك��از�خ�����ش��ت��ان، 
للمرة  �لبطولة  يف  ي�شاركان  و�ل��ذي��ن  وموناكو 
�لبلد  �لبحرين  منتخب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأوىل، 
�مل�����ش��ي��ف ل��ل��ب��ط��ول��ة و�ل�����ذي �أك���م���ل ه���و �لآخ����ر 
�لفني  �ملدير  بقيادة  �لبطولة  لهذه  ��شتعد�ده 

للمنتخبات قا�شم بن جميع.

�لبطولة  يف  �مل�شاركة  �ل��ف��رق  لع��ب��و  ويتناف�س 
يف  لع����ب   100 �إىل  ع���دده���م  ي�����ش��ل  و�ل������ذي 
�لعمرية  �لفئات  بح�شب  ت��ق��ام  م�شابقات  �أرب���ع 
وهي  �لبطولة  �ملعتمدة يف  �لأرب��ع��ة  و�لأ���ش��ن��اف 
�لليزر  ريديال،  �لليزر  )�لتفاوؤل(،  �لأوبتم�شت 
4.7 و�لليزر �شتاندرد، وحددت �للجنة �ملنظمة 
ر�شمه  و�ل��ذي مت  �ل�شباقات  م�شار  �أم�س  يوم  يف 
ريا�شة  خبري  ومتابعة  �إ���ش��ر�ف  حتت  و�عتماده 
خليفة  �آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�����ش��ر�ع 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لحتاد �لبحريني للريا�شات 
�لبحرية.  و�شدد �ل�شيخ خليفة بن عبد�هلل على 

�لتي  �لبطولة  لهذه  �جليد  �لتح�شري  �أهمية 
�ل��ع��ط��اء و�لتطور  ت��اري��خ��ا وم�����ش��و�ر� م��ن  متثل 
و�لظهور  �ل�����ش��ر�ع  وري��ا���ش��ة  ل��الحت��اد  بالن�شبة 
بامل�شتويني �لتنظيمي و�لفني �مل�شرفني و�لذين 
من  �إليه  و�شلت  وم��ا  �لبحرين  مكانة  يعك�شان 
�لريا�شي  �مل�شتوى  على  كبري  و�زده����ار  ت��ط��ور 
ويف �حت�شانها لأهم �لبطولت، كما �شدد �ل�شيخ 
�لوقت  ��شتثمار  �أهمية  على  بن عبد�هلل  خليفة 
جميع  لتوفري  �ملناف�شات  �نطالق  على  �ملتبقي 
�مل��ط��ل��وب��ة ل�شيوف  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
مملكة �لبحرين و�لذين يبدوؤون بالتو�فد على 

�لبالد بدء من �شباح �لغد.
ومت��ث��ل ب��ط��ول��ة �ل��ب��ارح نقطة حت���ول ك��ب��رية يف 
�لبحرين  مملكة  يف  �لبحرية  �لريا�شات  ع��امل 
خ�شو�شا و�أن �أبناء �لبحرين من ع�شاق ريا�شة 
�ل�����ش��ر�ع �ن��ط��ل��ق��و� ب��ه��ذ� �ل����ش���م وه����ذ� �حلدث 
�ل��ري��ا���ش��ي يف ع��ام 1989 ب��ع��دد حم���دود جد� 
م��ن �مل�����ش��ارك��ني �مل��ح��ل��ي��ني وه���م ي��ح��م��ل��ون �آمال 
م��ر�ت��ب متقدمة  �إىل  ب��ه��ا  �ل��و���ش��ول  ك��ب��رية يف 
وحتويلها �إىل بطولة دولية وجعل مقر �لحتاد 
�لبحرين  مملكة  و���ش��و�ح��ل  �جل���ز�ئ���ر  ب���الج  يف 
وجهة مف�شلة جلميع ممار�شي ريا�شة �ل�شر�ع 

�للجنة  وح��ر���ش��ت  �ل���ع���امل.  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
�مل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ط��اب خ���رية ح��ك��ام ريا�شة 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  على  �إجناحها  بهدف  �ل�شر�ع 
لوكا  �ل�شهري  �لإي��ط��ايل  �ل���دويل  �عتمدت  وق��د 
بابيني رئي�شا جلنة �حلكام و�لذي ميثل �إ�شافة 
نوعية يف �لبطولة، وي�شاعده يف مهمته �ل�شيني 
�ليوناين  و�ل��ج لورنز،  �لأمل��اين  �شاجن زوه��وجن، 
�ليونانية  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �ل���وج���ه  ���ش��ك��ي��ل��ي��زي،  ب���ول 
مر�شي،  عباحلميد  �مل�شري  �شايكوجيو،  مارينا 
�ل��ب��اك�����ش��ت��اين ع��ب��د�ل��رح��م��ن �أر�����ش����د و�ل�����دويل 

�لبحريني عي�شى �لبو�شميط.

توج فريق فر�يد�ي بلقب كرة �ل�شلة �شمن دورة �لأحياء �ل�شكنية فرجان 
لل�شياقة  �لإم���ار�ت  معهد  برعاية  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  �لتي   6
�ملبار�ة  ف��وزه على فريق تروجان يف  دب��ي، وذل��ك بعد  وبالتعاون مع بلدية 
�خلتامية للبطولة �لتي �أقيمت على ملعب �شاحة �جلافلية بح�شور ر��شد 

�لكمايل مدير ق�شم �لأن�شطة �لتجارية يف جمل�س دبي �لريا�شي.
و�شهدت �ملبار�ة �خلتامية �أد�ًء قوياً من �لطرفني �لذين كانا من �أبرز �لفرق 
�مل�شاركة يف �لبطولة و�لتي متثل خمتلف �جلن�شيات �ملقيمة يف �إمارة دبي، 
ومن جديد ك�شف فريق فر�يد�ي عن قوته �لهجومية حمققاً فارقاً كبري�ً 
على مناف�شه يف �ملبار�ة �لنهائية، بعدما تغلب على فريق �شحارى يف �لدور 
ن�شف �لنهائي بنتيجة 54-39، يف حني فاز فريق تروجان يف مبار�ة ن�شف 

�لنهائي �لأخرى على فريق �شتارز بنتيجة 35-42.
ومت توزيع �لكوؤو�س و�مليد�ليات على �لالعبني �ملميزين يف �لبطولة حيث 
نال ح�شن غملو�س من فريق فر�دي لقب �ف�شل لعب يف �لبطولة، ونال 
خمي�س  ت��وج  حني  يف  �أل��ع��اب،  �شانع  �أف�شل  لقب  �شحارى  فريق  من  �أرون 
وذهب  �لبطولة،  ه��د�ف  بلقب  بالتتويج  فر�يد�ي جهوده  فريق  عتيق من 
لقب �أف�شل �إد�ري يف �لبطولة لإد�رة فريق تروجان، ونال فريق �شتارز لقب 

�لفريق �ملثايل يف �لبطولة.
يذكر �أن جمل�س دبي �لريا�شي ينظم �لدورة �شنوياً بو��شطة �أبناء �ملناطق 
م�شتوى  رف��ع  بهدف  وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  مع  وبالتعاون  �ل�شكنية 
�لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  وت�شجيع  �ملجتمعي  �لوعي 
بناء  يف  �ملتمثلة  �ملجل�س  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملتحدة 
ويف  �حلكومية  �جلهات  من  دعماً  �ل���دروة  وتلقى  متميز،  ريا�شي  جمتمع 
مقدمتها بلدية دبي و�شرطة دبي وقناة دبي �لريا�شية وموؤ�ش�شة خدمات 
توعوية  حما�شر�ت  تقدم  �لتي  �ملجتمع  تنمية  هيئة  جانب  �إىل  �لإ�شعاف، 

لل�شباب �مل�شاركني يف �لدورة.

قفز  بطولة  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  نظم 
�لبطولت  مو�شم  �شمن  �لثانية  �ل�شيفية  �حلو�جز 
�ل�شيفية �لتي ينظمها بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة.
�ل�شالة  يف  فعالياتها  ج��رت  �لتي  �لبطولة  يف  �شارك 
فار�شا   78 م�شتويات  ث��الث��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ادى  �ملغلقة 
ومن  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  وفار�شة من 

37 فار�شا وفار�شة  و�أنهى  �ل�شقيقة �لأخرى  �لأندية 
�ل�شباق بجولة نظيفة من غري نقاط.

للمبتدئني  �لبطولة  م��ن  �لأول  �مل�شتوى  وخ�ش�س 
للقفز على حو�جز �إرتفاعها 40 �شم و�مل�شتوى �لثاين 
�لقا�شمي  �شقر  لل�شيخ  تاألقا  و�شهد  �شم   80 بارتفاع 
ودعت  �شم   120 �رتفاع  وكان على  �لثالث  و�مل�شتوى 
�إد�رة �لنادي فر�شان �لنو�دي �ل�شقيقة يف �لدولة �ىل 
�لهادفة  �لقادمة  �ل�شيفية  �لبطولت  يف  �لإ���ش��رت�ك 

�ىل خلق روح �لتناف�س حيث تقام �لبطولة �لثالثة يف 
5 يوليو �ملقبل وتكون على �مل�شتويات �لثالثة.

برناجما  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  �د�رة  و�ط��ل��ق��ت 
و�ل�شباب  للنا�شئة  �ملغلقة  �ل�شالة  يف  �شيفيا  تدريبيا 
وذلك  �شبابية  وب��ط��ولت  تدريبية  ح�ش�شا  يت�شمن 
لدى  �لفرو�شية  ريا�شة  تعزيز  على  حر�شه  �ط��ار  يف 
�ل�شباب و�ل�شابات و�إعادتها �إىل مكانتها بني �لريا�شات 
�لإمار�ت  دولة  �شعبية يف  �لأك��رث  و�لريا�شات  �لعاملية 

�لعربي  برت�ثنا  وثيقة  وع��ر�ق��ة  �أ���ش��ال��ة  م��ن  فيها  مل��ا 
و�لإ�شالمي.

�لتدريب  مدر�شة  تطوير  على  �ل��ن��ادي  �إد�رة  وتعكف 
�لفرو�شية  ريا�شة  جم��ري��ات  لأح���دث  مو�كبة  لتكون 
وفر�شان  م��رب��ني  باختيار  وذل���ك  با�شتمر�ر  �لعاملية 
و�إد�ريني من �أف�شل �خلرب�ت لتن�شئة �جليل على حب 
�لفرو�شية ريا�شة �لأباء و�لأجد�د و�إبر�ز �أ�شالة هذه 

�لريا�شة �لعريقة.

�لر�غبني  للطالب  �أبو�بها  �لتدريب  مدر�شة  وتفتح 
�ل�شاعة  من  �ل�شباحية  �لفرتة  يف  �لفرو�شية  باإتقان 
ومن  �شباحا  ع�شرة  �حلادية  �ل�شاعة  وحتى  �لثامنة 
�أيام  طيلة  م�����ش��اء  �ل�شابعة  وح��ت��ى  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة 
�إد�رة  �ل��ث��الث��اء يف ح��ني خ�ش�شت  ي��وم  �لأ���ش��ب��وع ع��د� 
ب��ع��د �لإف���ط���ار يف �شهر رم�شان  �ل��ن��ادي وق��ت��ا خ��ا���ش��ا 
�أن مدر�شة  ع���الوة على  �ل��ر�غ��ب��ني  ل��ت��دري��ب  �مل��ب��ارك 

�لتدريب تقدم عرو�شا خا�شة يف �ملو�شم �ل�شيفي.

ال�شارقة للفرو�شية ينظم بطولة قفز احلواجز ال�شيفية الثانية مب�شاركة 78 فار�شًا وفار�شة

برعاية حمدان بن حممد

�شائق فريق �شكاي دايف دبي للراليات يحرز املركز 18 يف رايل �شردينيا

ي�سارك فيها 12 فريقًا

48 �شاع���ة تف�شلن����ا ع���ن مناف�ش���ات الب����ارح الدولي����ة 20 لل�ش�����راع

�شكوالري: نيمار من نوعية رفيعةف���راي���داي يحل���ق بلق���ب �شل����ة فرج��������ان6
�عترب مدرب منتخب �لرب�زيل لكرة �لقدم لويز فيليبي �شكولري �ن مو�طنه 
نيمار �ملن�شم حديثا �ىل بر�شلونة �ل�شباين من نوعية رفيعة بعد تاألقه �لالفت 

يف كاأ�س �لقار�ت حتى �لن وخ�شو�شا �مام �يطاليا.
و�شجل نيمار ثالثة �هد�ف ر�ئعة حتى �لن، �فتتحها يف �ملبار�ة �لوىل يف مرمى 
�ليابان، ثم ��شاف و�حد� �مام �ملك�شيك، وهز �شباك �حلار�س �ليطايل �لعمالق 
جيانلويجي بوفون بكرة من ركلة حرة مرت �مام عينيه و��شتقرت يف �لز�وية 

�لي�شرى.
وتعاقد بر�شلونة مع نيمار )21 عاما(، يف �شفقة قدرتها �ل�شحف بنحو 75 
مليون دولر، لكن �لنادي �لكاتالوين رف�س �لك�شف عن قيمتها، يف وقت �شابق 
من �ل�شهر �حلايل. وكان �لنجم �لرب�زيلي ف�شل يف �لت�شجيل يف ت�شع مباريات 

دولية �شابقة.
وقال �شكولري �لذي قاد منتخب بالده �ىل لقب كاأ�س �لعامل للمرة �خلام�شة 
�ن  وميكنه  �ل��الع��ب��ني،  م��ن  رفيعة  نوعية  م��ن  نيمار   2002 ع��ام  تاريخه  يف 

يتح�شن �كرث .
ت�شمية  نطلق  �لقدم.  كرة  يحبون  �لذين  �لرب�زيليني  جلميع  مثال  �نه  وتابع 
�لعبقري على �ل�شخ�س �لذي يحدث �لفارق و�لذي يعرف ماذ� يح�شل خالل 
�ملبار�ة، وهذ� متاما ما كان يفعله �شابقا حتى ولو مل ي�شجل لنه كان ي�شنع 
جاهزون  باأننا  �عتقد  �شكولري  ق��ال  �ملقبلة  �مل��ب��ار�ة  وع��ن   . لزمالئه  �لفر�س 

لن�شف �لنهائي، لكن ل �قول �لن �ننا جاهزون لكاأ�س �لعامل .
نيمار رد �لتحية ل�شكولري بقوله �نه �شخ�س ر�ئ��ع وم��درب ر�ئ��ع، و�ن��ا فخور 

بالعمل معه ومع �لربوف�شور كارلو�س �لربتو بارير� �ي�شا .
�لعامل عام  كاأ�س  �ملنتخب �لرب�زيلي �ىل لقب  ب��دوره  �لذي قاد  بارير�،  ويعمل 
�ل�شوط  منت�شف  يف  نيمار  ���ش��ك��ولري  و�خ���رج  ل�شكولري.  م�شاعد�   ،1994
�ملقبلة،  للمبار�ة  ليدخر جهوده   1-3 �لرب�زيل متقدمة  كانت  �ن  بعد  �لثاين 
ولتجنب ح�شوله على بطاقة �شفر�ء ثانية حترمه من �مل�شاركة فيعل، و�دخل 
�مللعب،  يف  �شيبقى  �ن��ه  لفريد  قلت  �لرب�زيلي  �مل��درب  و��شاف  منه  ب��دل  برنار 
�للذ�ن �شجلهما مهمان له ويل  �لهدفان  يف حال مل يتعر�س لال�شابة طبعا، 
و�شجل فريد هدفني �مام �يطاليا يف �لدقيقتني 66 و88، بعد �ن كان د�نتي 

�فتتح �لت�شجيل يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت بدل �ل�شائع.



19

الفجر الريا�ضي

19

االحد   -  23   يونيو    2013 م    -    العـدد    10825
Sunday    23    June     2013  -  Issue No   10825

عامليا  �وىل  �مل�شنفة  وليام�س  �شريينا  �لمريكية  تدخل 
ثالث  �مل�شرب،  لكرة  �لنكليزية  وميبلدون  بطولة  غمار 
�لبطولت �لربع �لكربى، مر�شحة فوق �لعادة بعد �لنتائج 

�لر�ئعة �لتي حققتها يف �ل�شهر �لخرية.
جميع  على  �لبدنية  �لناحية  م��ن  ج��د�  �ملتفوقة  �شريينا 
�شاروخية،  �ر���ش��الت  متتلك  و�لتي  �لخ��ري��ات،  �لالعبات 
�ل�����ش��اد���س يف ومي��ب��ل��دون �ل��ت��ي �شطرت  �ل��ل��ق��ب  تبحث ع��ن 
و�حتكرت  متحى  ل  �جن���از�ت  فينو�س  �شقيقتها  م��ع  فيها 
�ل�شقيقتان وليام�س معظم �للقاب يف �لبطولة �لنكليزية 
ف��ق��ط م��ن��ه��م��ا عرب  ث���الث���ة  2000، و�ف���ل���ت���ت  م��ن��ذ ع����ام 
�ملعتزلة  و�لفرن�شية   ،2004 يف  �شار�بوفا  ماريا  �لرو�شية 
و�لت�شيكية برت� كفيتوفا يف   ،2006 �ميلي موري�شمو يف 

.2011
2002 و2003 و2009  �ع��و�م  �لقاب �شريينا  وج��اءت 
�ي�شا  م��ر�ت  خم�س  �ملتوجة  وفينو�س  و2012،  و2010 

�عو�م 2000 و2001 و2005 و2007 و2008.
كما تتطلع �شريينا وليام�س )31 عاما( �ىل لقبها �ل�شابع 
ع�����ش��ر يف �ل��غ��ر�ن��د ����ش���الم، ل��ت��ق��رتب خ��ط��وة ����ش��اف��ي��ة من 
مو�طنتيها كري�س �يفرت ومارتينا نافر�تيلوفا )18 لقبا 
و�يلز- �لخ��رى هيلني  �لمريكية  باأن  لكل منهما(، علما 
غ��ر�ف توجت  �شتيفي  و�لملانية  لقبا،   19 �ح��رزت  م��ودي 
22 مرة، يف حني �ن �لرقم �لقيا�شي هو بحوزة �ل�شرت�لية 

مارغاريت كورت بر�شيد 24 لقبا.
وتاأتي �لمريكية من فوز بلقب رولن غارو�س �لفرن�شية 

وتبدو  ���ش��ار�ب��وف��ا،  م��اري��ا  �لرو�شية  ح�شاب  على  �ي���ام  قبل 
�ل�شجل  ه��و  متتاليا،  ف��وز�   31 حققت  �ذ  حاليا  ت��ق��اوم  ل 

�لف�شل يف م�شريتها �لتي دخلت عقدها �لثالث.
ورغم بلوغها �حلادية و�لثالثني، ما تز�ل �شريينا تعتقد 
�بلغ  مل  وك��اأن��ن��ي  ��شعر  بقولها  بعد  ي���اأت  مل  �لف�شل  ب���اأن 
�لف�شل  تقدمي  ��شتطيع  وباأنني  �لن  م�شتو�ي حتى  قمة 
باري�س  دورة  يف  ر�ز�ن����و  فريجيني  �م���ام  خ�شارتها  وم��ن��ذ 
 77 74 من ��شل  �لعام �ملا�شي، حققت �شريينا �لفوز يف 
مبار�ة خا�شتها، فنالت لقب وميبلدون و�لذهبية �لوملبية 
45 م��ب��ار�ة ه��ذ� �لعام  43 م��ن  ث��م ف���ازت يف   ،2012 يف 
وت�شارل�شتون  وميامي  بريزباين  دور�ت  يف  بطلة  وتوجت 
 52 �ىل  ر�شيدها  ر�فعة  غارو�س  ورولن  وروم��ا  ومدريد 

لقبا حتى �لن. وتبد�أ �شريينا حملة �لدفاع عن لقبها بعد 
�للوك�شمبورغية ماندي مينيال،  غد �لثالثاء يف مو�جهة 
على �ن تلتقي يف �لدور �لثاين على �لرجح مع �ل�شينية يي 
جينغ �لتي عانت �مامها كثري� يف �لدور �لثالث من ن�شخة 
�لعام �ملا�شي قبل �ن تخرج يف نهاية �ملطاف فائزة بعد �ن 

ح�شمت �ملجموعة �لثالثة 7-9.
�ل�شابعة  ك��ريب��ر  ت��ك��ون �لمل��ان��ي��ة �جنليك  �ن  �مل��رج��ح  وم��ن 

�لعقبة �لتي تو�جه �شريينا يف �لدور ربع �لنهائي.
�ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ة فيكتوريا  ���ش��ريي��ن��ا،  �ب���رز م��ن��اف�����ش��ات  وم���ن 
�ملتوجة حتى �لن ب16 لقبا  �لثانية )23 عاما(  �ز�رنكا 
منها لقبان يف �لغر�ند �شالم يف ملبورن �ل�شرت�لية عامي 
وميبلدون  يف  لز�رن��ك��ا  نتيجة  �ف�شل  و2013   2012

كانت بلوغها ن�شف �لنهائي عامي 2011 و2012.
تاأمل �شار�بوفا يف �خلروج من ظل �شريينا وليام�س،  كما 
�لنهائية  �مل��ب��اري��ات  �ىل  طريقها  يف  �شيىء  ك��ل  تفعل  فهي 
وتاأتي �لمريكية لتوقف طموحها، �ذ خ�شرت �مامها 14 
�ز�رنكا  وت��ب��د�أ  �لن  حتى  بينهما  جمعت  مو�جهة   16 يف 
فيما  �لربتغالية ماريا جو�و كويهلر،  م�شو�رها مبو�جهة 
مالدينوفيت�س  كري�شتيانا  �لفرن�شية  مع  �شار�بوفا  تلعب 
ومن �برز �لالعبات �لخريات �لبولندية �نيي�شكا ر�دفانكا 
�لر�بعة و�ليطالية �شار� �ير�ين �خلام�شة و�لت�شيكية برت� 
كفيتوفا �لثامنة و�لدمناركية كارولني فوزنياكي �لتا�شعة 
و�مل�شنفة �وىل �شابقا وتغيب فينو�س وليام�س )33 عاما( 

ب�شبب �لم يف �لظهر.

�شي��رين��ا ولي���ام����س مر�شح���ة بق���وة يف دورة وميبل�����دون

ي��ط��م��ح �ل�������ش���ائ���ق �لإم������ار�ت������ي. �ل�����ش��ي��خ خالد 
�لقا�شمي جلعل دخوله �شمن �لع�شر �لأو�ئل يف 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  ر�يل �شردينيا �ليطاىل نهاية 
خالل  �أد�ئ��ه  م�شتوى  من  للرفع  متينة  قاعدة 

حتدي بطولة �لعامل للر�ليات هذ� �لعام.
�شيارة  يقود  �ل��ذي  �لم��ار�ت��ي.  �ل�شائق  ومتكن 
�إىل جانب  �إ�س3  توتال دي  �أبوظبي  �شيرتوين 
ت��اأم��ني �ملركز  �ل��ربي��ط��اين �شكوت م��ارت��ن. م��ن 
�لعا�شر يف ر�يل �شردينيا �ليطايل. ر�فعا بذلك 
م�����ش��ت��وى ت��ط��ل��ع��ات��ه ل��ت��ح��دي��ات ب��ط��ول��ة �لعامل 

للر�ليات لعام 2013.
وقال �لقا�شمي يف نهاية �شباق م�شاء يوم �ل�شبت: 
�أنه  �أنا جد متفائل بهذه �لنتيجة. لكنني �أعلم 
�لآن  ي�شرين  ما  �لأف�شل.  حتقيق  با�شتطاعتي 
�رتكاب  دون  من  �ل�شباق  �إن��ه��اء  من  متكني  هو 
بعد  �ملجازفة  و�أ�شاف: حاولت عدم   . �أي خطاأ 

عن  ر����س  �ليوم  و�أن��ا  �أكروبولي�س  ر�يل  ح��ادث 
�مل��زي��د من  �أح��ت��اج �إىل  جم��رى �لأم����ور. لكنني 

�لوقت ل�شرتجاع ثقتي ب�شكل كلي . 
لختبار  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت  لدينا  يكن  مل  وت��اب��ع: 
باإنهاء  �شعيد  �أن��ا  �لعموم  وعلى  �ل��ر�يل  قبل  ما 
�لأو�ئ��ل. كان يوم �جلمعة  �لع�شرة  �ل�شباق بني 
طويال و�لر�يل قا�شيا. فامل�شار�ت كانت �شيقة. 
لأي  �ملمكن  م��ن  ك��ان  باحل�شى.  ومليئة  وع���رة 

خطاأ �شغري �أن يكون مكلفا .
نتائجه  �أف�����ش��ل  لبلوغ  يتطلع  �لقا�شمي  وك���ان 
لبطولة �لعامل للر�ليات حلد �لآن. وهو �ملركز 
�لتا�شع �لذي ح�شل عليه يف ر�يل �لربتغال يف 
هدفه  �ملركز  ه��ذ�  �شيكون  �لآن  �ملا�شي.  �أب��ري��ل 
نف�س  �أغ�����ش��ط�����س.   25-23 يف  �أمل��ان��ي��ا  ل����ر�يل 
�ملرحلة �لتي ح�شل فيها على �ملركز �لثامن عام 
�لأملانية،  �جلولة  �إىل  �لو�شول  وقبل   .2010

�ل��ق��ا���ش��م��ي ت��ر���ش��ي��ح م���الح ي�شاركه  ي��ج��ب ع��ل��ى 
ر�يل  3 يف  �إ���س  دي  �أب��و ظبي  �شيرتوين  �شيارة 

فنلند� يف 02-04 �أغ�شط�س.
بر�يل  �أوغ��ري  �شيبا�شتيان  �لفرن�شي  وف��از  ه��ذ� 
�شردينيا على منت �شيارته فولك�س فاجن بولو 
معزز� بذلك نتائجه يف بطولة �لعامل للر�ليات 
�لبلجيكي  ح�شل  كما  نقطة.   64 �إىل  لت�شل 
ب�شيارة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على  نوفيلعلى  ت��ي��ريي 
فورد فيي�شتا �آر �إ�س حمققا بذلك �أف�شل نتيجة 

يف م�شريته �لريا�شية. 
بالرتبة  �ل�شباق  �شوردو  د�ين  �ل�شباين  و�أنهى 
زميله  �أن  ومب��ا   ، �إ�س3  دي  �شيارته  يف  �لر�بعة 
�نهاء  ي�شتطع  مل  هريفونن  ميكو  �لفريق  يف 
�أبوظبي  توتال  �شيرتوين  فريق  ف��اإن  �ل�شباق، 
�لعاملية للر�ليات تلي فولك�س و�جن �لآن ب 46 

نقطة يف �ل�شباق على لقب �ل�شناع.

�لو�عد  �لقوى  لألعاب  �لم��ار�ت  �أك��د جنم منتخب 
خليفة �بر�هيم �شعيد جنوميته و�أحقيته يف �لتاأهل 
�ىل بطولة �لعامل �ملقبلة يف �أوكر�نيا بعد �أن حل يف 
ملنتخبنا  �لثانية  �لف�شية  و�مليد�لية  �لثاين  �ملركز 
�لعربية  �لبطولة  �أي��ام  ث��اين  يف  للنا�شئني  �لوطني 

�لر�بعة للنا�شئني و�ملقامة حاليا يف �لقاهرة و�لتي 
ت�شهد م�شاركة 13 دولة عربية وقطع خليفة م�شافة 
�شباق 400 مرت عدو يف زمن قدره 39 ر49 ثانية 
و�شط مناف�شة قوية ومثرية من �شبعة عد�ئني من 

قطر و�ل�شعودية وم�شر ولبنان وعمان.

�ل��ث��ان��ي��ة للمنتخب  �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ف�����ش��ي��ة ه��ي  وت��ع��د 
كيلومرت�ت   10 �مل�����ش��ي  ف�شية  ب��ع��د  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
�لول  �ليوم  يف  حققها  و�لتي  جميع  حمد  لالعبنا 
فيما �لأم��ل خري� يف لعبنا حممد بن �شليم �لذي 
 110 ه��ي  م�شابقات  ث���الث  يف  م�����ش��ارك��ات��ه  يختتم 

و1000 مرت جري  �لعايل  و�لوثب  �متار حو�جز 
وك�����ش��ف��ت م�����ش��اب��ق��ات �ل���ي���وم �ل��ث��ال��ث و�خل��ت��ام��ي يف 
و�لتي  ولعباتنا  لالعبينا  �جل��دي��د  ع��ن  �لبطولة 
ميثلنا فيها �إىل جانب بن �شليم كل من فرح �ل�شو 
خالد  ووليد  نا�شئات  حو�جز  مرت   400 نهائي  يف 

200 مرت عدو وحممد  جا�شم وعبد �هلل مر�د يف 
بالل يف �لوثب �لثالثي وفريق �لتتابع �ملتنوع . وقال 
�مل�شت�شار �أحمد �لكمايل ع�شو جمل�س �د�رة �لحتاد 
�لدويل لألعاب �لقوى رئي�س �حتاد �لمار�ت لألعاب 
�بر�هيم  وخليفة  جميع  حمد  م�شاركة  �إن  �ل��ق��وى 

موؤ�شر للجميع باأن �لن�شباط وتعاون �لالعب مع 
�لبيت و�لنادي و�لحتاد و�ملجل�س هو �شر جناحهما 
�لفنية  �لناحية  �لحت��اد مكمال من  دور  ك��ان  حيث 
�ملنا�شب لهما وو�شع �خلطط  �ملدرب  باإيجاد  وذلك 

و�لرب�مج .

�لقدم  ل��ك��رة  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب  ت��وج 
كاأ�س  يف  �لوىل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ب��ط��ال 
�ل����ق����ار�ت �مل��ق��ام��ة يف �ل����رب�زي����ل حتى 
30 ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و، �ث��ر ف���وزه على 
�جلولة  يف   2-4 �لي���ط���ايل  ن��ظ��ريه 
�ل���ث���ال���ث���ة �لخ���������رية و����ش���ج���ل د�ن���ت���ي 
)45+2( ونيمار )55( وفريد )66 
�ل��رب�زي��ل، و�ميانويلي  �ه��د�ف  و88( 
كيليني  وج��ورج��و   )51( جاكرييني 
ر�شيد  و�رت��ف��ع  �يطاليا  ه��ديف   )71(
�لرب�زيل �ىل 9 نقاط من 3 �نت�شار�ت 
متتالية وجتنبت على �لرجح مو�جهة 
 6 مقابل  �لنهائي،  ن�شف  يف  ��شبانيا 
تغلبت  �لتي  للمك�شيك  و3  ليطاليا 

على �ليابان 1-2.
ع���ل���ى م��ل��ع��ب �ري����ن����ا ف���ون���ت���ي ن���وف���ا يف 
�لطرفان  خا�س  باهيا،  دي  �شلفادور 
�ول مو�جهة بينهما يف كاأ�س �لقار�ت، 
يزيد  م��ا  منذ  �يطاليا  ت�شتطيع  ومل 
على  �ول  ف��وز  حتقيق  عاما   50 على 
�ي�شا  و�ول  �ر���ش��ه��ا،  ع��ل��ى  �ل���رب�زي���ل 
منذ 33 عاما حني هزمتها يف نهائي 
لباولو  ب��ث��الث��ي��ة   1982 م��ون��دي��ال 

رو�شي )2-3(. 
و�ج��������رى ت�������ش���ي���ز�ري ب���ر�ن���دي���ل���ي 5 
فازت  �ل��ت��ي  �لت�شكيلة  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ري�ت 
4-3 يف �جلولة �لثانية،  على �ليابان 

ب�����ش��ك��ل خ���ا����س �شانع  وي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا 
�للعاب �ندريا بريلو ل�شابته يف ربلة 

�لقدم �ليمنى.
فيليبي  ل���وي���ز  �ع���ت���م���د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�لتي  �ل�شا�شية  �لت�شكيلة  ���ش��ك��ولري 
متثل  تغيري  م��ع  �لبد�ية  منذ  بها  زج 
باولينيو  من  ب��دل  هرناني�س  بدخول 

ل�شابة �لخري.
حتقيق  على  حري�شني  �لطرفان  كان 
��شبانيا  م���و�ج���ه���ة  ل��ت��ج��ن��ب  �ل����ف����وز 
�ملر�شحة ل�شد�رة �ملجموعة �لثانية يف 

ن�شف �لنهائي.
�مام  مرتبكا  �لي��ط��ايل  �ملنتخب  ب��د� 
��شحاب �لر�س منذ �لبد�ية فارتكب 
�لدقيقة  دفاعية يف  3 �خطاء  لعبوه 
�لوىل و���ش��دد ه��ول��ك ك���رة ق��وي��ة بعد 
�حلاتر�س  لها  ت�شدى  �لثالث  �خلطاأ 
جانلويجي بوفون و�بعدها مد�فع �ىل 
�و�شكار  م��ن  �خ��رى  وت�شديدة  ركنية، 
ق��ب��ل م����رور �لدقيقة  ب��رك��ن��ي��ة  �ن��ت��ه��ت 

�لثالثة.
بعد  �نف�شاهم  �لي��ط��ال��ي��ون  و�ل��ت��ق��ط 
�لرب�زيلية  �ملنطقة  �ىل  وو�شلو�  ذلك 
و���ش��ك��ل��و� خ��ط��ورة م��ن رك��ن��ي��ة �بعدها 
�نطونيو  وع��ك�����س  ب�����ش��ع��وب��ة،  �ل���دف���اع 
�لي�شرى  ك���رة م��ن �جل��ه��ة  ك��ان��دري��ف��ا 
تابعها ماريو بالوتيلي بي�شر�ه خفيفة 

بجانب �لقائم �لمين )17(، وتبادل 
م���ار����ش���ي���ل���و �ل����ك����رة م����ع ف���ري���د د�خ����ل 
�لدفاع  وت��دخ��ل  �لي��ط��ال��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 

و�بعد �خلطر �ملحدق )19(.
و�رت��ك��ب �ل��ربت��و �ك��وي��الين خطاأ �شد 
للمنطقة  �لمي��ن  �خل��ط  �و�شكار عند 
وركلة حرة نفذها د�ين �لفي�س �حدثت 
ت��دخ��ل �كويالين  �رب��اك��ا ج��دي��د� قبل 
نف�شه و�بعادها )22(، ومتريرة ر�ئعة 
ب��ال��ك��ع��ب م��ن ف��ري��د �ىل ن��ي��م��ار �لذي 
�شاق �لكرة عدة خطو�ت د�خل �ملنطقة 
بالي�شرى  و�شددها  �ليمنى  �جلهة  يف 

مرت بجانب �لقائم �لي�شر )24(.
�ول فادخل  بر�نديلي تغيري�  و�ج��رى 
�مي���ان���وي���ل���ي ج���اك���ريي���ن���ي ب������دل من 
ونفذ   ،)25( م��ون��ت��ول��ي��ف��و  ري���ك���اردو 
هولك ركلة ركنية من �جلهة �ليمنتى 
�بعدها بوفون بقب�شتي يديه )26(، 
�ينيات�شيو  �شد  خ��ط��اأ  نيمار  و�رت��ك��ب 
�لحتكاك  و�دى  �ل�شفر�ء  فنال  �باتي 
�ىل خروج �لخري ودخ��ول كري�شتيان 
�شفوف  يف  ث������ان  ك���ت���ب���دي���ل  م���اج���ي���و 

�ليطاليني )30(.
�ملنتخب  م����ن  ل����وي����ز  د�ف����ي����د  وخ�������رج 
�لرب�زيلي متاأثر� با�شابة ودخل مكانه 
�لمل���اين بطل  ب��اي��رن ميونيخ  م��د�ف��ع 
 ،)33( د�ن��ت��ي  �وروب�����ا،  �ب��ط��ال  دوري 

هرناني�س  مع  �لكرة  مار�شيلو  وتبادل 
�جلهة  م��ن  عر�شية  �لخ���ري  �ر���ش��ل��ه��ا 
�ل��ي�����ش��رى �خ��رج��ت �ىل رك��ن��ي��ة وجنح 
يده  ��شابع  بروؤو�س  �لبعاد  بوفون يف 

.)36(
و�خ���ط���اأ د�ن���ت���ي يف �ب���ع���اد و�ح�����دة من 
�ل����ك����ر�ت �لي���ط���ال���ي���ة �ل����ن����ادرة د�خ���ل 
م���ن���ط���ق���ة �ل������رب�زي������ل ف���و����ش���ل���ت �ىل 
يتوقعها  ي��ك��ن  مل  �ل�����ذي  ب��ال��وت��ي��ل��ي 
لتجد  عليها  �ل�شيطرة  ي�شتطع  فلم 
�خلطر  ف����ز�ل  ج���اه���ز�  �شيلفا  ت��ي��اغ��و 
عن �حلار�س جوليو �شيز�ر �لذي بقي 
�لول )42(،  �ل�شزط  متفرجا طو�ل 
و�شدد  نيمار  مع  �لكرة  فريد  وت��ب��ادل 

�لخري بظهر �حد �ملد�فعني )43(.
عليها  ح�شل  ح��رة  رك��ل��ة  نيمار  ون��ف��ذ 
بنف�شه فطار لها فريد بر�أ�شه فاجاأت 
�ىل  لت�شل  يديه  من  و�رت���دت  بوفوت 
م�شافة  م��ن  ب�شهولة  ف��اع��اده��ا  د�ن��ت��ي 
هدفه  م�شجال  �ل�����ش��ب��اك  �ىل  ق��ري��ب��ة 
مع  م���ب���اري���ات   4 يف  �لول  �ل�������دويل 

منتخب بالده )2+45(.
ويف �ل�شوط �لثاين، ح�شل نيمار على 
خ��ط��اأ مم��اث��ل ل��ل��ذي ج��اء منه �لهدف 
وك���اد ي��اأت��ي �ل��ث��اين ل���ول ر�ي���ة �حلكم 
�ليطايل  �مل��ن��ت��خ��ب  و�رت�����د  �مل�����ش��اع��د، 
بالوتيلي  م���رره���ا  ب���وف���ون  م���ن  ب��ك��رة 

جاكرييني  �ىل  ط��ائ��رة  �ل��ق��دم  بكعب 
�لت�شلل يف �جلهة  �لذي ك�شر م�شيدة 
�شيز�ر  ب���ج���ول���ي���و  و�ن�����ف�����رد  �ل���ي���م���ن���ى 
�ليمنى  �ل����ز�وي����ة  يف  ب��ق��وة  وو���ش��ع��ه��ا 
�ول  وه��دف��ا  �ل��ت��ع��ادل  م��درك��ا  �لبعيدة 
�نطالق  منذ  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �ل�شباك  يف 

�لبطولة )51(.
وح�شل نيمار على ركلة حرة على خط 
�ملنطقة �ثر خطاأ من جورجو كيليني 
نفذها بنف�شه على ميني بوفون هدفا 
ثالنيا للرب�زيل وثالثا للنجم �ل�شغري 
�لذي �شجل هدفا يف كل مبار�ة يف هذه 

�لبطولة )55(.
ونفذ بالوتيلي ركلة حرة من منت�شف 
�مل��ل��ع��ب ف��ارت��ط��م��ت �ل��ك��رة ب��ك��ت��ف �حد 
�شرعتها  وت�����ش��اع��ف��ت  �ل��رب�زي��ل��ي��ي��ني 
وك�����ادت ت��خ��دع ج��ول��ي��و ���ش��ي��ز�ر �لذي 
وم����رر   ،)62( ب��ق��ب�����ش��ت��ي��ه  �ب���ع���ده���ا 
مار�شيلو كرة باملقا�س �ىل فريد �لذي 
ه��رب م��ن كيليني وو���ش��ع �ل��ك��رة على 

ي�شار بوفون هدفا ثالثا )66(.
�ملجريات  على  �لي��ط��ال��ي��ون  و�شيطر 
لدى  �لبدنية  �للياقة  �نخفا�س  بعد 
�ل��رب�زي��ل��ي��ني وخ����روج جن��م��ه��م نيمار 
ثانية  ���ش��ف��ر�ء  �ي  م��ن  عليه  ح��ف��اظ��ا 
�ملقبل،  �ل������دور  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  وع�����دم 
وح�����ش��ل��و� ع��ل��ى رك��ن��ي��ة ن��ف��ذت و��شلح 

�لذي  كيليني  �ىل  �ل���ك���رة  �ك���وي���الين 
�حتجاج  و���ش��ط  �ل�����ش��ب��اك  يف  و���ش��ع��ه��ا 
�حتجو�  �ل�������ذي  �ل������رب�زي������ل  لع����ب����ي 
وقوف  �ىل  �دت  ���ش��اف��رة  ب�����ش��م��اع��ه��م 

حركتهم )71(.
وكاد  �ليطالية،  �ل�شيطرة  و��شتمرت 
تبعد  حرة  ركلة  من  بفعلها  بالوتيلي 
و��شابت  م��رت� )71(،   40 �ك��رث من 
�لرب�زيلية  �ل��ع��ار���ش��ة  ماجيو  ر�أ���ش��ي��ة 
�ث���ر رك��ن��ي��ة، وك��ان��ت �ل��ك��ل��م��ة �لخرية 
ل���ل���رب�زي���ل���ي���ني م����ن ه���ج���م���ة م���رت���دة 
وت�������ش���دي���دة م����ن م��ار���ش��ل��ي��و م����ن بني 
بوفون  عليها  �رمت��ى  �ملد�فعني  �ق��د�م 

وعادت فا�شرع عليها فريد وو�شعها يف 
�ل�شباك هدفا ثانيا له ور�بعا للرب�زيل 

.)88(
وعلى ملعب غوفرينادور ماغالياي�س 
�ملنتخب  ح��ق��ق  ه��وري��زن��ت��ي،  ب��ي��ل��و  يف 
نظريه  ع��ل��ى  ���ش��رف��ي��ا  ف����وز�  �ملك�شيكي 
�شجلهما  بهدفني  �آ�شيا  بطل  �لياباين 
م��ه��اج��م م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د بطل 
�نكلرت� خافيري هرنانديز يف �ل�شوط 
3 �هدف  �ل��ث��اين ر�ف��ع��ا ر���ش��ي��ده �ىل 
جز�ء،  رك��ل��ة  ����ش��اع��ة  م��ع  �لبطولة  يف 

مقابل هدف.
و�ف���ت���ت���ح ه���رن���ان���دي���ز �ل��ت�����ش��ج��ي��ل �ثر 

عر�شية من �ندري�س غو�رد�دو تابعها 
�شعبة  ز�وي���ة  م��ن  �ل�شباك  ب��ر�أ���ش��ه يف 
�لهدف  ه��رن��ان��دي��ز  و�����ش���اف   )54(
�ل���ث���اين م���ن ���ش��رب��ة ر�أ������س �ي�����ش��ا بعد 
رك��ن��ي��ة ومت���ري���رة ر�أ���ش��ي��ة م���ن حري�م 

ريكاردو �لني�س )66(.
و�شجل �شينجي �وكاز�كي هدف �ليابان 
م�شتفيد� من م�شاعدة �شينجي كاغاو� 
�ت�شوتو �وت�شيد� خطاأ  )86( و�رتكب 
هرنانديز  ���ش��د  �مل��ح��رم��ة  �ملنطقة  يف 
�لخري  نفذها  ج��ز�ء  ركلة  فاحت�شبت 
ثالث  ه��دف  �ىل  ترجمتها  يف  وف�شل 

.)2+90(

را�ٍس عن دخوله بني الع�سرة الأوائل ويتطلع لالأف�سل مع �سيارته �سيرتوين اأبوظبي

القا�شمي ي�شتفيد من نتائج �شردينيا لتعزيز 
مكانته يف حتدي بطولة العامل للراليات

العب منتخب األعاب القوى خليفة اإبراهيم يتوج بف�شية 400 مرت عدو يف البطولة العربية للنا�شئني بالقاهرة

جتنبت مواجهة اإ�سبانيا يف ن�سف النهائي

الربازيل تهزم اإيطاليا وتت�شدر جمموعتها يف كاأ�س القارات



وايل.. اأقبح كلب يف العامل
فاز �لكلب و�يل بلقب �أقبح كلب يف �لعامل للعام 2013 نظر�ً حلجم ر�أ�شه 

�لكبري، يف مبار�ة �أقيمت يف مدينة بيتالوما بولية كاليفورنيا �لأمريكية.
وذكر موقع بيبول �لأمريكي �ن �لكلب و�يل ، �لبالغ من �لعمر 4 �شنو�ت، 
و�لذي يتميز بكون ر�أ�شه �أكرب من ج�شمه، تفوق على �لكالب �ل�29 �ملتبارية 
�إىل �ن  �أقبح كلب يف �لعامل. و�أ�شار  �ل�25 لختيار  �لأخ��رى وفاز يف �ملبار�ة 
�لكلب �أحدب وقو�ئمه ق�شرية و�أ�شبه بقو�ئم �لبط، ما �شاعده على �لفوز 
باللقب ونيل مالكته جائزة مالية بقيمة 1500 دولر. وقالت مالكة �لكلب 
�أكرب من ج�شمه،  4 �شنو�ت، ولطاملا كان ر�أ�شه  تامي باربي �نها تبنته قبل 
وكلما كان ير�ه �لنا�س يقولون يل هذ� �لكلب لي�س متنا�شقاً ولكنني �أحبه 
. وفاز �لكلب، وهو مزيج من كالب �ل�شيد وكالب �لبا�شت طويلة �جل�شم، 

بكاأ�س كبرية بالإ�شافة �إىل ق�شاء ليلة يف جناح مميز يف فندق �شري�تون. 

طبيب جاك�شون يك�شف عن ف�شيحة 
�أكد  عندما  �لثقيل  �لعيار  من  ف�شيحة  جاك�شون  مايكل  �أطباء  �أح��د  فّجر 
له  ت�شبب  �ل�شريعة مما  �لعني  نوم حركة  ا يف  نق�شً يعاين  كان  �لر�حل  �أن 
�لبوب  �أن جنم  موؤكًد�  و�لهذيان،  و�لن�شيان  �لعظمة  باأعر��س منها جنون 
مل ينم طو�ل 60 يوًما خالل �إفادته يف ق�شية رفعتها و�لدة جاك�شون. قال 
�أحد �لأطباء �إن جنم �لبوب �لر�حل، مايكل جاك�شون، ق�شى 60 يوًما من 
دون �أن ينام، لي�شبح بذلك �ل�شخ�س �لوحيد يف �لعامل �لذي يتعّر�س لأمر 
كهذ�، موؤكًد� �أنه مل ي�شبق له من قبل �أن �شمع عن �شخ�س مل ينم طو�ل 60 
يوًما، وذلك �أثناء �إدلئه ب�شهادته يف ق�شية �لقتل �خلطاأ �لتي رفعتها و�لدة 
 AEG live لنجم �لر�حل مايكل جاك�شون، كاترين جاك�شون، �شد �شركة�

�مل�شوؤولة عن تنظيم حفالت ملك �لبوب قبل وفاته. 

الفل�شطيني حممد ع�شاف بطل اراب ايدول
فاز �ل�شاب �لفل�شطيني حممد ع�شاف مب�شابقة �ر�ب �يدول �ل�شهرية لكت�شاف 
�ملو�هب �لغنائية يومبعد ��شابيع من �ملناف�شات يف �لعا�شمة �للبنانية بريوت 
حيث �شحر ب�شوته �لعرب من كل �لدول. وتغلب ع�شاف �لذي تربى يف خميم 
على  �لنهائية  �حللقة  يف  غ��زة  بقطاع  �لفل�شطينيني  لالجئني  يون�س  خ��ان 
�ل�شورية فرح يو�شف و�مل�شري �حمد جمال. و�جتذب ع�شاف �لبالغ من �لعمر 
23 عاما ويدر�س �ل�شحافة م�شاهدي �لتلفزيون بانا�شيده �لوطنية و�غانية 
�ل�شعبية �لفل�شطينية. وي�شبهه �لكثريون باملغني �مل�شري �لر�حل عبد �حلليم 
حافظ. و�هدى ع�شاف فوزه �ىل �هل غزة و�ل�شفة وفل�شطني �لذين دعموه 

و�ىل �ل�شهد�ء و�ل�شرى يف �ملعتقالت �ل�شر�ئيلية.
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اآالف امل�شافرين
 يعلقون ب�شبب عا�شفة

قوية  ����ش��ت��و�ئ��ي��ة  عا�شفة  �أع��اق��ت 
ت�شرب �ملناطق �ل�شاحلية بجنوب 
�أدى  م��ا  �ل��ط��ري�ن  �ل�شني ح��رك��ة 
�آلف   8 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ب��ق��اء  �إىل 
�لدويل  �شخ�س يف مطار فينك�س 

مبدينة �شانيا �جلنوبية.
�ل�شني  �أن����ب����اء  وك����ال����ة  و�أف���������ادت 
�جل�����دي�����دة ����ش���ي���ن���خ���و� �م���������س �ن 
تاأثرت  جوية  رحلة   147 ح��و�يل 
بيانكا  �ل���ش��ت��و�ئ��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��ف��ة 
�ل�شاحلية  �مل��ن��اط��ق  ت�شرب  �ل��ت��ي 
�إىل بقاء  �أدى  بجنوب �ل�شني، ما 
فينك�س  مطار  يف  �شخ�شاً   8200
�لدويل ب�شانيا يف مقاطعة هاينان 

�جلنوبية.
و�أو�شحت �ن 110 رحالت �أرجئت 

فيما �ألغيت 37 رحلة.
ون��ق��ل��ت ع���ن م�����ش��در م���ن �ملطار 
تاأكيده �نه مت تاأمني بقاء 6400 

ر�كب يف �لفنادق �ملحلية.
�لأح�������و�ل  ر����ش���د  �إد�رة  وذك�������رت 
ب��ي��ان��ك��ا هي  �مل��ح��ل��ي��ة �ن  �جل���وي���ة 
ت�شجل  ����ش��ت��و�ئ��ي��ة  ع��ا���ش��ف��ة  �أول 
�أمطار�ً  جلبت  وق��د  �ل�شنة،  ه��ذه 

غزيرة.
و�أع��ل��ن��ت ح��ال��ة ط���و�رئ يف جنوب 
�إنقاذ  �شفن  ن�شرت  فيما  �ل�شني، 

ل�شمان �ملياه �ملجاورة.
وع����ل����ق����ت خ�����دم�����ات �ل����ق����ط����ار�ت 
كيونغ�شو،  م�شيق  يف  و�ل�����ش��ح��ن 
�أن  �ل��رك��اب  �شفن  م��ن  فيما طلب 

تر�شو يف ميناء بهاينان.

والدة طف���ل بذي���ل
�أ�شيبت �ملو�طنة �ل�شينية ت�شن، بال�شدمة بعد �أن �أجنبت 
��شفل ظهره ينمو تدريجيا، موجه ند�ء  طفال بذيل يف 

لالطباء ملعاجلة طفلها و�ز�لة هذ� �لذيل .
ويقول �لطباء عن هذه �حلالة �لنادرة �أن �لنمو �جلاحظ 
هو   ،) ��شهر   7  ( وي  �شياو  �لطفل  عند  �لفقري  للعمود 
ت�شّكل  ع��دم  �أي  �مل�شقوقة،  �ل�شن�شنة  م��ع  ولدت���ه  نتيجة 

فقر�ته ب�شكل �شحيح.
وتقول �أمه ت�شن: لقد طلبنا من �جلر�حني �إز�لة �لذيل، 

ولكنهم يقولون لنا �أّن �لأمر لي�س بهذه �لب�شاطة .
على  �مل�شرف  �جل���ر�ح  �لطبيب  �شو�نبينغ  ه��و�ن��غ  وي��ق��ول 
حالة �لطفل �أّن �لنمو �ملتطور قد و�شل �لآن �ىل حو�يل 

10 �شنتيمرت�ت.
وي�شيف �لطبيب : �إذ� قطعناه، �شوف ينمو بب�شاطة مرة 
�ل�شوكية �لأوىل  �إ�شالح �لقناة  �إىل  �أخرى. نحن بحاجة 

لوقف تكر�ر �حلالة .

اعتقل بتهمة �شرقة ج�شر 
ج�شر،  �شرقة  بتهمة  �شاباً  �لرو�شية  �ل�شلطات  �عتقلت 
�إىل  �ل��ت��ي خلفها ج��ر �جل�شر  �لأث����ار  �ق��ت��ف��اء  بعد  وذل���ك 

منزله.
�أن���ب���اء نوفو�شتي  ل��وك��ال��ة  �ل�����ش��رط��ة  م�����ش��ادر يف  وق���ال���ت 
ب�شمال  فولوغد�  �إقليم  يف  ع��ام��اً   23 �شاباً  �أن  �لرو�شية 
�لبالد و�شل �جل�شر �لفولذي �ل�شغري ب�شاحنته وقطره 

بهدف بيعه كنفايات معدنية.
على  �جل�شر  خّلفها  �ل��ت��ي  �لآث����ار  �قتفت  �أن��ه��ا  و�أ���ش��اف��ت 
فرولوفو،  قرية  يف  �ملتهم  منزل  �إىل  �أو�شلها  ما  �لأر���س 
م�شرية �إىل �أن �ل�شاب ��شتخدم �أد�ة قطع لتقطيع �جل�شر 
�أن��ه مل يكن قد  �إىل  �أنها لفتت  �أج��ز�ء �شغرية، غري  �إىل 

باعها عند �إلقاء �لقب�س عليه.

ركاب ياأكلون.. قطارًا 
ع��ر���ش��ت �ل�����ش��رك��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �مل�����ش��ّغ��ل��ة ل��ق��ط��ار هيرثو 
�ل�شريع من حمطة قطار�ت بادينغتون و�شط لندن، على 
�لركاب تناول قطعة من ن�شخة طبق �لأ�شل من �لقطار 
15 عاماً على ت�شغيل  �لكاتو مبنا�شبة مرور  نعت من  �شُ
�لإذ�ع��ة �لربيطانية )بي بي �شي(،  �خل��ط. وقالت هيئة 
�شاعة   30 �أم�شى  �خلبازين  من  فريقاً  �إن  �لأح��د،  �م�س 
بالكاتو  وغّطاها  �لقطار  من  �لتقليدية  �لن�شخة  ل�شنع 

و�ل�شوكولتة و�لأقر��س �ل�شكرية.
�أن �ل�شركة �مل�شّغلة عر�شت على �لركاب �لذين  و�أ�شافت 
قطعة  تناول  �ل�شريع  هيرثو  قطار  خدمة  ي�شتخدمون 

من قطار �لكاتو مبنا�شبة مرور 15 عاماً على ت�شغيله.
�إىل  بادنغتون  حمطة  من  �ل�شريع  �لقطار  ت�شغيل  وب��د�أ 
وبلغت  و�لعك�س،   1998 يونيو  مطار هيرثو يف حزير�ن 

تكاليفه 440 مليون جنيه ��شرتليني.
مليون   60 م��ن  �أك���رث  بنقل  �ل�شريع  ه��ي��رثو  قطر  وق���ام 

م�شافر منذ بدء ت�شغيله.

النباتات جتيد علم احل�شاب 
وجدت در��شة بريطانية �أن �لنباتات جتري ح�شابات ريا�شية �شعبة بهدف �لتاأكد من �متالكها غذ�ء يكفيها طو�ل 

�لليل.
�أن  �إينز �لربيطاين وج��دو�  �أن باحثني من مركز جون  وبّينت �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دوري��ة )�إي ليف( �لعلمية 
�لنباتات تعّدل ن�شبة ��شتهالكها للغذ�ء بهدف تفادي �جلوع خالل �لليل، يف �لوقت �لذي تعجز فيه عن �حل�شول 

على غذ�ئها �ل�شروري من �ل�شم�س، �أي خالل �لنهار.
كما وجد �لباحثون �أن �لنباتات قادرة حتى على تعوي�س ما ينق�شها من �لغذ�ء، لدى حلول �لليل باكر�ً، و��شتنتجو� 
�أن �لدقة �لتي تعّدل فيها هذه �لنباتات ��شتهالكها تفرت�س �أنها جتري عملية ق�شمة معقدة، م�شريين �إىل �أن هذ� 

�ملثل �لأول �مللمو�س يف علم �لإحياء لإجر�ء عملية ح�شابية معقدة مماثلة.
وقام �لباحثون بدر��شة على نباتات �أر�بيدوب�شي�س �لتي تعّد نباتات منوذجية لالختبار�ت.

وقالت �ألي�شون �شميث، �ل�شتاذة �لأ�شا�شية يف �لدر��شة لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي( �إن هذه �لنباتات تقوم 
بعمليات ح�شابية بطريقة ب�شيطة وكيميائية ما �أثار ده�شتنا نحن �لعلماء .
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يقا�شني والدهّن لنكثه يف الوعد 
رفعت �أربع �شقيقات �أمريكيات يف نيويورك دعوى على و�لدهّن، 
�ل�شغرى  �ب��ن��ت��ه  �أق�����ش��اط  دف���ع  ب��وع��ده  ب��ال��ن��ك��ث  ف��ي��ه��ا  يتهمنه 

�جلامعية.
ون����ك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ب���و����ش���ت �لأم����ريك����ي����ة �أن ن�����ور�، 
و�إينا، ولول كيليهري، رفعن دعوى على و�لدهّن،  وماغد�لينا، 
�ملتخ�ش�س يف علم نف�س �لأطفال، د�نيال كيليهري، �إىل حمكمة 

منهاتن �لعليا.
وزعمت �ل�شقيقات يف �لدعوى �أن و�لدهن و�فق على �إعطاء �بنته 
لول بدل �إيجار �شقته يف باري�س، ون�شف ح�شاب كان يتقا�شمه 
�أن  �إىل  مع طليقته وو�لدتهّن، �شيلفي فور�شتينبورغ، م�شري�ت 

بدل �إيجار �ل�شقة يبلغ �ألفني و600 دولر �شهرياً.
وقالت نور� وماغد�لينا و�إينا �إنهن و�فقن على تقدمي ح�ش�شهّن 
من بدل �إيجار �ل�شقة يف باري�س من �أجل دفع ن�شف �أق�شاط لول 
يف كلية �أوبرلني، م�شري�ت �إىل �أن �لن�شف �لآخر من �لأق�شاط 
�لأطر�ف  �أن  و�أ�شفن  و�ل��ده��ّن.  يدفعه  �أن  �ملفرت�س  م��ن  ك��ان 

وقعو� وثائق هذه �لتفاقية يف حزير�ن يونيو 2012.
وذكرت وثائق �لدعوى �أن د�نيال كاليهري �نتهك �لعقد مع بناته 
ب�شبب عدم قدرته �أو رف�شه �أد�ء و�جبه �نطالقاً من ح�شن نيته، 
باري�س،  ل�شقته يف  �ل�شهري  �لإيجار  بدل  �لأرب��ع  بناته  باإعطاء 
يونيو  حزير�ن  ل�شهري  منه،  �ل�شيانة  م�شاريف  �قتطاع  بعد 

و�آب �أغط�شط�س 2012 .
�أق�شاط  كبدل  دولر  و300  �آلف   5 �ل�شقيقات مببلغ  ويطالب 

�لبنة �ل�شغرى.

يطارد ابنه بطريقة االأك�شن
فنقال  �مل��ن��زل،  د�خ���ل  �حل���اد  بالنقا�س  و�ب��ن��ه  �شيني  يكتف  مل 
مثرية  م���ط���اردة  بينهما  ح�����ش��ل��ت  �إذ  �ل�������ش���ارع،  �إىل  خ��الف��ه��م��ا 
ن�شره موقع  تقرير  وفق  �ل�شينية،  �مل��دن  �إح��دى  يف  بال�شيار�ت 
���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة .  و�ل��ت��ق��ط��ت ك��ام��ري�ت �مل��ر�ق��ب��ة �ملطاردة 
مقاطعة  يف  ماآن�شان  مدينة  يف  تقاطع  على  بينهما  جرت  �لتي 
�آن��ه��وي �ل��و�ق��ع��ة ���ش��رق��ي �ل�����ش��ني.  و�أدت �مل���ط���اردة �مل��ط��ول��ة يف 
ب�شبب  �ل�شري  ح��رك��ة  تعطيل  �إىل  باملدينة  �لرئي�شي  �ل�����ش��ارع 
توقف �ل�شيارتني يف و�شط �لتقاطع وحتولها �إىل مطاردة على 

�لقدمني، و�شط ده�شة �ملارة وذهولهم. 
وكان �لأب يقود �شيارة �أملانية، وحاول �عرت��س �بنه �لذي يقود 
�لإف��الت، لكن �لأب  �للون، فتمكن �لب��ن من  �شيارته �حلمر�ء 
يوقفا  �أن  قبل  بقوة  �بنه  �شيارة  و���ش��دم  �ل��ك��رة  ع��اود  �لغا�شب 
على  �بنه  م��ط��اردة  �لأب  يكمل  ث��م  �لتقاطع  و�شط  �ل�شيارتني 

�لأقد�م، ملوحاً بحز�مه يف م�شعى ل�شرب �لبن. 
�إذ ق���ال م�شوؤول  �ل��ك��ث��ري م��ن �لأ����ش���ر�ر،  ب��ال�����ش��ي��ارت��ني  وحل��ق��ت 
م��ن كل  ع��دي��دة  ب��اأ���ش��ر�ر  �أ�شيبتا  �ل�����ش��ي��ارت��ني  �إن  �ل�����ش��رط��ة  يف 

�جلو�نب. 
و�أ�شاف �نه مت �إبالغ مركز �ل�شرطة ب�شرورة �لتعامل بحذر مع 

�حلادثة، لأن �ل�شائقني �ختفيا عن �لأنظار. 
وهما  و�بنه،  �أب  �أنهما  تبني  وقائديها،  �ل�شيارتني  تعقب  وبعد 
يو�جهان �لآن تهمة �لقيادة �خلطرة لل�شيارة يف مكان عام، لكن 

�لتحقيقات ب�شاأن �حلادث ماز�لت جارية.  
بيتا مورجاترويد مع ميني ماو�س خالل ح�شورها �لعر�س �لعاملي من �أفالم ديزين �حلار�س �لوحيد يف كاليفورنيا. )يو بي �آي(

بروك اأندر�شون.. حامل 
�أعلنت مقدمة برنامج �إنرتتينمنت 
تونايت بروك �أندر�شون �نها حامل 
جيم  زوج��ه��ا  م��ن  �ل��ث��اين  بطفلها 
و�كر. وقالت �أندر�شون ملوقع بيبول 
�لأمريكي �نها وو�كر �شريزقان يف 
�ملقبل  ن��وف��م��رب  �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
ب��ط��ف��ل ث���ان ب��ع��د �ب��ن��ت��ه��م��ا �لأوىل 
�لعمر  �لبالغة من  فيكتوريا  كايت 

4 �شنو�ت.
وق��ال��ت نحن م�����ش��رورون ج��د�ً لأن 
قلقون  ول��ك��ن��ا  ���ش��ت��ت��و���ش��ع،  عائلتنا 
من  �شننتقل  لأن��ن��ا  �ل�����ش��يء  بع�س 

طفل و�حد �إىل 2 .
و�أ�شارت �إىل �ن �بنتها تنتظر بفارغ 
�جلديد،  �ل��ط��ف��ل  ولدة  �ل�����ش��رب 
�أخت  باأن تكون لديها  وهي ترغب 

�شغرية.
وذكرت �أندر�شون �نها تريد معرفة 
ولي�س  �مل����رة،  ه���ذه  �جل��ن��ني  جن�س 
حني  �إىل  م���ف���اج���اأة  �لأم�������ر  ت�����رك 
خ���الل حملها  فعلت  ك��م��ا  �ل����ولدة 
تف�شل  �ن����ه����ا  م���و����ش���ح���ة  �لأول، 
�نها  تبني  ح��ال  يف  �بنتها  حت�شري 

�شرتزق ب�شبي.

احلليب بال�شوكوالته 
غ��ذاء للريا�ش�يني

بال�شوكولتة  �حل��ل��ي��ب  ت��ن��اول 
ع����ق����ب مم����ار�����ش����ة �ل���ت���م���اري���ن 
�لأف���شل،  ي��ع��������د  �ل��ري��ا���ش��ي��������ة 
وفرية  كمي��ات  على  لحتو�ئه 
م��ن �ل��ربوت��ي��ن��ات، ت����رت�وح ما 

بني 8 �إىل 11 جر�ما.
در��ش��ة  يف  ج�������اء  م���ا  ه�����������������������ذ� 
�شرب  �أن  �أظ����ه����رت  ح���دي���ث���ة، 
�حل��ل��ي��ب ب��ال�����ش��وك��ولت��ة عقب 
يعمل  �ل���ري���ا����ش���ة،  مم��������ار���ش��ة 
وتعزيز  �لع�شالت  تقوية  على 
ك��ف��اءت��ه��ا وت��ك��وي��ن �مل���زي���د من 

�لع�ش�الت.
علما �أن حليب �لأبقار، يحتوي 
بحو�يل  �لكازين  بروتني  على 
�لربوتينات  م��ن  وه��و   ،%  80

�لهام�ة لبن�اء �لع�شالت.

�لفعلية  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �مل�شرية  �لثقافة  وز�رة  ب���د�أت 
لإقامة �لدورة �ل�36 من مهرجان �لقاهرة �ل�شينمائي 
�ل������دويل، ل��ت��ن��ه��ي �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ت��خ��وف��ات م���ن عدم 
�ل�شيا�شية  �ل��ظ��روف  بفعل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملهرجان  عقد 
يف  ت�شببت  و�لتي  �لبالد  بها  متر  �لتي  و�لقت�شادية 
بينها  �لفنية  و�لفعاليات  �ملهرجانات  من  ع��دد  �إل��غ��اء 

�ملهرجان �لقومي لل�شينما.
�لعزيز  �ل��وزي��ر ع��الء عبد  �إن  بيان  �ل���وز�رة يف  وقالت 
��شتقبل �م�س �لأول �لناقد �أمري �لعمري �لذي �شدر 
�ل�شينمائي  �ل��ق��اه��رة  مل��ه��رج��ان  رئي�شا  بتعيينه  ق���ر�ر 
عقد  م��وع��د  �أي�شا  ت�شمن  و�ل���ذي  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س 
ت�شرين  نوفمرب   26 �إىل   19 م��ن  بالفرتة  �مل��ه��رج��ان 

�لثاين �لقادم.
�ملهرجان  رئي�س  مع  ناق�س  �لوزير  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
يليق  نحو  على  �ملهرجان  خل��روج  �لأول��ي��ة  �لت�شور�ت 
ك��ب��ري وه���ام يعترب على  ث��ق��ايف وف��ن��ي  ك��ح��دث  مب�شر 
ر�أ�س �أكرب �لتظاهر�ت �لثقافية �مل�شرية منذ �أكرث من 

رئا�شة  قبوله  �أن  �لعمري  �أك��د  ق��رن. من جانبه،  رب��ع 
ملا تنطوي عليه  �إعالنا فنيا �شريحا  �ملهرجان يعترب 
وز�رة �لثقافة من �نفتاح علي �لطيف �لثقايف �مل�شري 
�لقاهرة  مهرجان  ل�شتمر�ر  منها  وحماولة  و�لعاملي 
�لفن  �أحدث جتليات  على  تعارف  كمن�شة  �ل�شينمائي 

�ل�شينمائي على �مل�شتويات �لإقليمية و�لدولية .
�ل�شينمائي  للو�شط  مفاجئا  �ل��ع��م��ري  تعيني  وج���اء 
و�لنقدي مب�شر، خا�شة و�أنه يقيم باخلارج منذ �شنو�ت 
�إ�شافة �إىل كونه �شديقا مقربا من �أحد �أبرز معار�شي 
�لوزير، وهو �لرئي�س �ل�شابق للمركز �لقومي �مل�شري 
��شتقدمه  �ل��ذي  علي  �أحمد  جم��دي  �ملخرج  لل�شينما 
�لإ�شماعيلية لالأفالم  لرئا�شة مهرجان  �ملا�شي  �لعام 

�لت�شجيلية و�لق�شرية.
لرئا�شة  حت��دي��د�  �لعمري  �ختيار  �أن  ك��ث��ريون  وي��رى 
�مل��ه��رج��ان ُي��ع��د ج���زء� م��ن �ل�����ش��ر�ع �ل��د�ئ��ر ب��ني وزير 
منذ  مبكتبه  يعت�شمون  �ل��ذي��ن  ومعار�شيه  �لثقافة 

نحو ثالثة �أ�شابيع مت�شلة للمطالبة باإقالته.

بدء التح�شري ملهرجان القاهرة ال�شينمائي 

و�ش���م على مع�ش���م �ش����توارت 
�لأمين.  مع�شمها  على  �شغري  و�شم  على  �شتو�رت  كري�شنت  �لأمريكية  �لنجمة  ح�شلت 
�نف�شلت موؤخ������ر�ً  �لتي   ، �شنة   23 �ش�����تو�رت  �ن  �لأمريكي  و�أف��اد موق������ع هولي���وود ليف 
�أ�شتوديو  يف  �شاعات   4 ح��و�يل  �أم�شت  باتين�شون،  روب��رت  �لربيطاين  �لنجم  حبيبها  عن 
�أحمر �شغري�ً على مع�شمها  متخ�ش�س بالو�شم يف نا�شافيل، تبني بعدها �ن لديها و�شماً 

�لأمين.
ون�شر �لأ�شتوديو �شور�ً ل�شتو�رت فيما يتم نق�س �لو�شم على مع�شمها، لكنه �أو�شح �نها 

طلبت عدم �لك�شف عما نق�شته.
و�شدد �لأ�شتوديو على �ن �شتو�رت تتميز بروح متو��شعة ر�ئعة.


